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ESZMÉNYEK ÉS VALÓSÁGOK.

A Magyar Predagogiai Társaság XXIV. közgyűlésének elnöki megnyitója.

Néhány évvel ezelőtt a művelt világ minden részében Rousseau 
születésének kétszázadik évfordulóját ünnepelték. Ebből az alkalomból 
nálunk is, másutt is megújult erővel hangzottak fel azok a tanítások, 
melyeket a XVIII. századnak ez a «magános filozófusa» (mint ahogy 
magát nevezte) oly nagy hatással hirdetett. Mint mindenben, a neve
lésben is vissza kell térnünk a természethez, mely soha sem csal. 
Nem a társadalmi rend megállapodásszerű követelményei, nem is a 
századokon át megfontolatlanul ismételt megszokások, hanem a gyer
meki természetnek, a gyermek testi és szellemi életének adott tényei 
azok, melyek kell, hogy szabályozzák nevelő tevékenységünket. Hagyo
mányos eljárásaink helytelenek, mert természetellenesek. Egész neve
lésünket meg kell fordítanunk, s növendékünk testi, értelmi és e r
kölcsi vezetésében éppen ellenkezőjét kell tennünk annak, amit eddig 
tettünk. Ha meséltünk a kis gyermeknek a hollóról és rókáról, nagy 
pedagógiai hibát követtünk el ; lm a tíz esztendős gyermeket olvasásra 
és írásra tanítottuk, erőszakot tettünk rajta ; ha a serdülés kora előtt 
istenfélelemre és vallásos magatartásra neveltük, fonákul cseleked
tünk ; ha illendőséget és társas jó erkölcsöt vártunk tőle, balgák vol
tunk ; ha bevezettük az emberiség történetének ismeretébe, merőben 
téves útra léptünk. Mindenbe belenyúltunk, amibe nem kellett volna 
belenyúlnunk ; pedig a legnagyobb jótétemény, melyben gyermekeinket 
részesíthetjük, a szándékolt nevelői hatások lehető kevesbítése. Azt 
kell tanítani — mondja a gyermek «jogainak» ez az érzelmes védel
mezője —, ami a gyermeket érdekli s úgy kell tanítanunk, mintha 
nem is tanítanánk.

A naturalisztikus pedagógiának a feléledését azonban — mint 
mindenki tudja —, nem csupán az 1912. évi Rousseau-ünnep okozta. 
Már jóval elébb, talán már a múlt század utolsó évtizedének elejétől 
jelentkeznek Eszakamerikában, Angliában, Franciaországban, Német
országban, utóbb minálunk is az úgynevezett természetesebb nevelés 
megvalósítására célzó, évről-évre erősbödő törekvések. A rengeteg iro-
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dalmi áradat mellett gyakorlati próbálkozások is feltűnnek : a ma már 
jól ismert reformintézetek, melyek az elméleti kívánságokat egy-egy 
meghatározott iskolai rend keretében igyekeztek valamiképpen meg
testesíteni. Az egész mozgalom szimptomatikus. Úgy tetszik, hogy a 
mérhetetlen túlzások és naivitások tömegében (melyekre egyik előző 
elnöki megnyitó beszédemben utaltam) mégis kell valami homályos 
közérzésnek lappangania; talán annak a kétségnek is, vájjon nem 
bízunk-e mégis túlsókat rendszereink hatalmában, pontosan kicirkal- 
mazott és egyensúlyozott tanterveinkben és módszeres szabályainkban?

Bármint legyen, a szóban levő mozgalom arra feltétlenül nagyon 
alkalmas volt, hogy újból éles világításba helyezze azt a mindennél 
lényegesebb kérdést, hogyan viszonylik a nevelés a természethez ?

A felelet nyilván azon fordul meg, mit értünk nevelésen? Ha 
erkölcsi tökéletesítést értünk rajta (s nincs olyan számbavehető érv. 
mellyel ennek ellenkezőjét lehetne behizonyítani), akkor világos, hogy 
a nevelés feladata : az embert mint természeti lényt felemelni az em
bernek, mint erkölcsi lénynek a magaslatára. Amit a természet a 
gyermeknek adott, azt nekünk nevelőknek kell egy erkölcsi cél érde
kében alakítanunk, formálnunk. Magának a gyermeki természetnek 
ugyanis nem rendeltetése az erkölcsi tökéletesedés. A természet tör
vényei csak az élet szempontjából teleologikusak : humanizáló és mora 
lizáló célzatok nélkül működnek, tisztán az önfentartás és fajfentartás 
érdekében.

Ezek a tételek, melyeknek igazsága szerintem nem lehet két
séges, önkéntelenül rávezetnek arra a megállapításra, mely szerint a 
természet a nevelésnek, mint lélekformáló tevékenységnek célokat 
nem szolgáltathat. A természet embere — Bousseau-féle értelemben 
nem lehet pedagógiai végcél ; nemcsak azért nem, mert a kiinduló 
pont, mely szerint a természet csakis jót hozhat létre, teljesen 
téves és tudománytalan, hanem mert az, ami van, soha semmiféle 
vonatkozásban sem lehet azonos a végcéllal. A nevelés végcélja sem 
lehet azonos azzal a tényálladékkal, mellyel a nevelés operál. A ne
velés végcéljának olyasvalaminek kell lennie, ami magasabbra helyezi 
az egyént, ami tökéletesebbé teszi, ami előbbre viszi, ami fokozat) lag 
megkülönbözteti attól, amivé a természet tette.

Mennyivel igazabban látta meg intuíciójának csodálatos erejé
vel a nevelés feladatát Pestalozzi ! Miként a kor más gondolkodóinak, 
úgy neki sem kerülte ki figyelmét az ellentét az ember természetes 
és társadalmi állapota közt. Amabban az ember csupa közvetlenség 
és egyszerűség, de egészen az érzéki ösztönök uralma alatt áll ; 
emebben, a szervezett társadalomban múlhatatlanul a jogrend kény
szere alá kerül, amely természetét megköti. íme az ellentét a termó-
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szét ösztönei és a társadalmi rend határozmányai közt, mely ellentét 
minden kultúra ellenére is a visszásságok és jogtalanságok hosszú 
sorát idézi fel. Miképpen egyenlíthető ki ez az ellentét? Talán úgy, 
hogy értéktelennek nyilvánítsunk avagy éppen forradalmi úton lerom
boljunk mindent, amit a társadalmi művelődés megteremtett, s mi
ként Bousseau akarta, az állampolgári embert (homme civil) vissza
tereljük a természeti ember (homme naturel) állapotába? A «Nach
forschungen# szerzőjét lelkének sugallata megóvta ettől a végzetes 
tévedéstől. A megoldást szerinte az ember spontaneitásában kell ke
resni. A tökéletesség felé nem akkor haladunk, ha a természethez 
térünk vissza ; sem akkor, ha a jogrend kényszerének hódolunk ; ha
nem ha saját személyes önelhatározásunkkal akarjuk a jót. Az igazi 
erkölcsiség — tehetjük hozzá — nem az, mely a természeti ösztönök 
hatalmától sodortatja, magát, vagy az emberi legislatio kényszerében 
bírja indítékát, hanem mely a maga szabad, tudatos akaratával teremti 
meg önmagát. Népek és nemzetek sem annak köszönik haladásukat, 
hogy természetök sodrára hagyatkozva élik le ösztönös éltöket ; annak 
sem csupán, hogy mint a törvénynek engedelmes követői járják mint
egy akaratlanul az eléjök szabott utakat, hanem úgy, hogy minden 
tehetségük tudatos megfeszítésével, a köziélek eszméletességével igye
keznek megvalósítani erkölcsi céljaikat. A nevelésnek sem lehet tehát 
feladata, hogy — miként Eousseau hiszi — a társadalmi ember 
helyébe a természeti embert tegye, hanem hogy a természeti embert 
a legalitás állapotán keresztül az erkölcsi ember magaslatára, a mo
ralitás álláspontjára felsegítse. A nevelésnek az embert olyanná kell 
tennie, hogy tudatosan akarhassa és cselekedhesse a jót.

Azt mondhatná valaki : erkölcsi lénnyé is csak úgy lehet 
valakit kiképezni, ha ezt a kiképzést a természetre alapítjuk. A döntő 
tehát a természet. Hiszen már Aristoteles is megmondotta, hogy a 
nevelésnek első tényezője a physis, s hogy csak utána következik az 
ethos és a logos. Ámde ez az ellenérv nem talál bele a kérdés közép
pontjába. Nem a nevelés részeinek sorrendjéről van szó, hanem a 
nevelés céljáról. Hogy a természeten kell kezdeni, soha senki se 
vonta kétségbe. A felfogások eltérése abban rejlik, hogy míg a natu
ralisták a gyermek természetét a nevelés normáló tényezőjének vélik, 
addig mi a gyermeki természetet csak a nevelő eljárások és mód
szerek megállapításában tekintjük irányadónak, de azt valljuk, hogy 
célkitűző normákat a természetből egyáltalán nem lehet meríteni. 
A gyermeki természetet fel kell használnunk, ha felelni akarunk erre 
a kérdésre: «hogyan kell nevelnünk?», de nem tekinthetjük döntő
nek a gyermeki természetet, ha azt kérdezzük: «mivé kell valakit 
nevelnünk» ? Célokat és eszközöket nem lehet összezavarni. Nem a
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célokat kell az eszközökhöz mérni, hanem az eszközöket kell a cé
lokhoz alkalmazni.

Felmerül azonban már most az a kérdés, hogy ha maga a 
természet célokat nem szolgáltat, hol keressük őket ? Mindenesetre 
oly világban, mely a tényéktől független : az eszmények világában. 
Tudjuk, hogy az eszményeknek nincs tárgyilagos realitásuk, de azért 
mint Kant tanította —- korántsem agyrémek (keine Hirngespinste), 
hanem nélkülözhetetlen zsinórmértékei eszünknek, «melynek szük
sége van a maga nemében való abszolút tökéletesség fogalmára, hogy 
rajta mérhesse a tökéletlennek fokát és fogyatkozásait». Az eszményt 
nem látjuk megvalósulva, de látjuk lelki szemeinkkel s hiszünk benne ; 
hisszük, sőt tudjuk, hogy az eszménynek, mint megvalósítandó érték
nek feltétlenül kötelező érvénye van. Ez a hit, ez a tudat acélozza 
erőnket, sarkalja képességeinket, megfeszíti akaratunkat; ez teszi, hogy 
sohasem elégedve meg az elért eredményekkel, mindig többre és 
többre törekszünk ; ez adja meg eljárásaink mértékét, ebben rejlik 
haladásunk rugója.

A pedagógia története bizonyítja, hogy a nevelést minden idő
ben ilyen eszmények irányították. Perikies kortársai hittek abban, 
hogy valamikor lehetséges lesz valakit tökéletesen jó és tökéletesen 
szép emberré nevelni ; a rómaiak az erő, a testi és lelki erő teljessé
gét tekintették a nevelés ideáljának. A zsidók pedagógiai eszménye : 
az istenfélő ember ; a középkoré : a szent ember ; a renaissanceé : az 
egyéni ember ; a hitvitázások korszakáé : a felekezeti ember ; a XYHI. 
századé : a felvilágosodott ember ; korunké : a nemzeti ember. Vilá
gos, hogy ezek az eszmények szükségképen nem zárják ki egymást 
valamennyien. Van közöttük olyan, melyben voltaképen benne van a 
többieknek minden jellemvonása. A különbség csak az, hogy egyik 
korszak az egyiket, a másik a másikat emeli ki a többiek közül. De 
valamennyi eszményről elmondhatni, hogy habár ebben a földi élet
ben sohasem valósultak meg, mindenkor új meg új impulzusokat 
adtak a köznevelésnek.

Ahol ily eszményi célok, a tényéktől független célok nincsenek, 
ott megreked a szellemi élet folyása ; ott a pangás jelenségei mutat
koznak; ott igazi nevelés nincsen. «A tetszés érzése», mondja Fichte 
a német nemzethez intézett második beszédében, «mely arra készteti 
az embert, hogy a dolgoknak bizonyos állapotát, mely a valóságban 
nincsen meg, létrehozni igyekezzék, feltételezi ennek az állapotnak 
oly képét, mely a megvalósítást megelőzően szellemünk előtt lebeg, s 
a megvalósításra késztető tetszést maga után vonja . . .  Ez a képes
ség, melynél fogva saját tevékenységünkkel alkotunk meg képeket, 
melyek a valóságnak nem pusztán utánzatai, hanem előképei, ez a
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képesség (vagyis az ideálok alkotásának a képessége) az első, miből 
nemünk kiművelésének a nevelés útján ki kellene indulnia».

Valóban úgy kell lenni. Az a tanító, akinek lelki szeme előtt 
nem lebeg a tökéletes ember eszményképe, — gyökerezzék bár ez az 
eszménykép a vallásos hit fenséges misztériumaiban, avagy az auto
nom erkölcs elvont birodalmában — csak botorkálva, tétova léptekkel, 
röghöz szegezett tekintettel teszi meg mindennapi útját, lelketlenül és 
gépiesen morzsolja le feladatainak reá nehezedő tömegét. Az az iskolai 
adminisztrátor, aki nem látja meg belsőleg, az ő Visio spiritualisa se
gítségével a tökéletes iskola képét, csak a megszokás mélyen kivájt 
kátyúiban tud mozogni, de törekvése szárnyat sohasem fog ölteni ; 
beéri hivatalos teendőinek formaszerű elintézésével, s meg van elé
gedve, ha sikerül neki iktató könyve rovatait hiánytalanul kitöltenie. 
Az a tantervkészítő, akit nem vezérel a mostaninál jobb és tökélete
sebb oktatás eszményképe, s aki csak a meglevő állapotok kodifiká
lására szorítkozik, önkéntelenül elernyeszti a szellemi erőket, esetleg 
retrográd irányokba tereli az iskola munkásságát. Fokozott mértékben 
áll a tétel azokra, akik egy egész ország szellemi haladásáért felelő
sek. Csak az a kulturpolitikus fog nemzete számára nagyot alkotni, 
akinek képzelete egy szebb, jobb, boldogabb ország eszményképéhez 
fel tud emelkedni ; olyan országéhoz, melynek minden községében 
helyet talál az erkölcsi és értelmi javak átadója, fejlesztője, gazda- 
gítója : a tökéletesen berendezett népiskola ; melynek határai közt a 
művelődésnek ezernyi éltető forrása buzog, ezernyi intézménye virág
zik, s ahol nemes összhangban olvad össze értelem és erkölcs. De 
nemcsak látnia kell a maga lelki szemeivel ezt a jobb és boldogabb 
jövőt, hanem hinnie is kell benne. Hinnie kell erősen és rendület
lenül, hogy életünket nem hiába éljük át ; hogy amit el nem ér egyik 
nemzedék, el fogja érni az utána következő; hogy minden látszólagos 
eltévelyedés és visszaesés dacára az emberiség mozgásirányainak ere
dője felfelé mutat. Minden nagy nemzetnevelőnek lelke el volt telve 
e jobb és tökéletesebb állapot megvalósíthatásának szilárd hitével. 
Csakis ez a hit mondathatta az akkori elmaradottságunkat mélyen 
fájlaló Széchenyivel, hogy Magyarország nem volt, hanem lesz ; s 
akik ő utána indultak, csakis ezzel az eszménnyel szívökben hord
hatták össze oly aránylag rövid idő alatt az új Magyarország épüle
tének hatalmas köveit.

Igenis, szükségünk van a nevelésben azokra a perspektivákra, 
aminőket csak az eszmények mutathatnak. Mert amikor gyermekeket 
nevelünk, mindenek fölött nem arról van szó, hogy valamit megálla
pítsunk és megismerjünk, ami van, hanem hogy létesítsünk valamit, 
ami még nincsen : erkölcsi állapotot hozzunk létre ; ez a feladat pedig
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csak bizonyos erkölcsi posztulátumok alapján oldható meg. S ezért 
szükség van oly oktatásra is, mely a tények világán felülemelkedik. 
Szükség van arra, hogy a gyermeki fantáziát foglalkoztassuk a költé
szet remekeivel, melyek eszményi világot, vagy miként Herhart mondja, 
esztétikai világképet tárnak fel előtte ; szükség van arra, hogy növen
dékünket beleéreztessük az irodalom és történet lapjaival nagy jelle
mekbe, melyeknek szemlélete sebesebben dobogtatja meg szívét; szükség 
van arra, hogy már fiatal korában megéreztessük vele, hogy van valami, 
ami legjobb, legigazabb, legtökéletesebb, s amit csak a vallás tanaiból 
érezhet meg. Szükség van arra, hogy megtudja és megérezze, hogy 
nemcsak az igaz, amit lát, amit kezével megfog és megmér, hanem 
vannak igazságok, melyek mérlegelhetetlenek és kiszámíthatatlanok, 
melyek sem more geometrico, sem more dialectico nem bizonyíthatók, 
melyek sem agykérgeink állományából, sem agyunk redőiből és teker- 
vényeiből, sem a szervezetünkben végbemenő kémiai folyamatokból, 
sem a külvilág okozta reakciókból maradék nélkül meg nem magya
rázhatók, s mégis vannak, mert ha nem volnának, ma is az ösztönös 
tudattalanság sötétségében bolyonganánk.

Általában tévednek, kik azt hiszik, hogy a nevelésből mindent 
ki lehet kapcsolni, ami a tényekkel meg nem fejthető. Ha akarnék, 
sem tehetnők meg. Mi pedagógusok — meggyőződésem szerint — 
még olyan téren sem tehetjük meg ezt mindig, ahol tisztán tény
kérdések uralkodnak, melyeknek tárgyai nem eshetnek az ember ér
tékelése alá, melyek az erkölcsi vagy esztétikai eszményektől függet
lenek. Ki adhat pozitiv feleletet az ifjúnak, ha azt kérdi, honnan van 
az erő ? honnan az anyag ? mikről neki fizikában és kémiában annyit 
beszéltünk. Mi az, miből az erő és az anyag létrejött? Hogyan indul 
meg az új élet a szerves világ minden részében ? Mi az, ami a magot, 
ezt a lelketlennek látszó szubstanciát egyszerre kicsíráztatja? Mivolt, 
mikor volt, hol volt, hogyan volt a legelső indítás a világmindenség
ben? A fiatal lélek magyarázatot, megfejtést vagy legalább megnyug
vást kíván. Nem jobb-e, ha megtanítjuk a teremtés első aktusában 
hinni, mint ha soha egészen el nem oszlatható kételyek útvesztőjébe 
sodorjuk, vagy a nemtudás vigasztalan pusztaságába vezetjük, ahol 
nem terem a reménynek egyetlen zöld fűszála sem ; ahol nincs, ami 
a szomjúságot enyhítené; ahol kiszárad a gondolat és terméketlenné 
válik a szív ? !

De visszatérve tárgyamra, azt hiszem, hogy aki a fiatal nemze
dékek sorsát szívén viseli, annak kívánnia kell, hogy köznevelésünk az 
eszmények sarkaló erejétől soha meg ne fosztassék és a puszta tény
szerűség könyörtelen állapotába el ne sülyesztessék. Nem ismerek ride
gebb oktatást, mint azt, mely a virágban, a természetnek e gyönyörű
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alkotásában csak kocsánt, vackot, kelyhet, termőt, pártát, porzót és 
bibét, vagy a színes pillangóban csak fejet, tort és potrohot tud 
láttatni ; mely a történeti élet ismertetésekor az emberek cselekedeteit 
csakis érdekek számító játékainak tünteti fel s nem tudja megértetni 
Mutius Scævola vagy Leonidas tetteiben a minden önzéstől ment haza
fias áldozatkészségét ; mely a nagy költők lélekemelő alkotásaiban a 
rossz rímeket keresteti fel, s a syntaxis ornata szabályainak igazolására 
szolgáló ténygyűjteményként mutatja be őket; mely a természettudomá
nyoknak csak köznapi hasznát tudja megértetni, de a természet tör
vényszerűségéből eredő áhítatot még csak megsejtetni is képtelen. Bár
mily fontosak legyenek a tények, de egymagukban nem elégségesek az 
embernevelésre. A tényeket jól, alaposan és behatóan meg kell ismer
tetnünk növendékeinkkel, de gondoskodnunk kell arról is, hogy a 
tények meg is ihlessék őket. A tényeknek eszmékké kell finomulniok, 
nemes érzelmeket kell fakasztaniok, a kedélyt kell gazdagítaniok. 
Nem akarjuk, hogy fiaink a földön kússzanak. Azt akarjuk, hogy 
magasan szárnyaljon a leikök; hevüljön nagy és szent eszményekért, 
ideális feladatokért, hazáért és nemzetért, vallásért és erkölcsért, 
tudományért és művészetért ; mindazokért az örök értékű javakért, 
melyeknek az emberiség haladását köszöni.

A szemünk előtt lefolyó világesemények sem téríthetnek el ben
nünket ezektől a kívánságoktól. A háború, bármily hosszúra fog is 
nyúlni, az idők végtelenségének távlatában, valamikor, évezredek 
múlva mégis csak az emberi művelődés folyamatos menetében be
állott rövid megszakításnak fog feltűnni. Ha ideig-óráig megakaszt
hatta is ez a szörnyűnek tetsző világrengés a kultúra békés munkáját, 
ha egyidőre homályba borult is az örök igazság fényes napja, újból 
ki fognak bontakozni áldást hozó sugarai, s győzedelmesen, tisztúltan 
fog kikerülni ebből a küzdelmes zűrzavarból nemes eszményekbe 
vetett hitünk, erkölcsi haladásunkba vetett reményünk és bizodal- 
munk. Államok megszűnhetnek, trónok megdőlhetnek, seregek tönkre
mehetnek, de az eszmények az emberi lólekből egészen ki nem pusz
tulhatnak. Nagy megnyugtatás rejlik ebben. Mert csakis az eszmé
nyeknek ez az örök uralma fejtheti meg a az edukáció nagy titkát» ; 
csakis az biztosíthat bennünket arról, hogy az emberiség erkölcsi 
haladása a nevelés útján valóban lehetséges.

A nevelés eszményeibe és az eszmények hatalmába vetett hit 
vezesse és virágoztassa fel a Magyar Pædagogiai Társaságot is, mely
nek XXIV. közgyűlését ezennel megnyitottnak nyilvánítom.

F ináczy E rnő.
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AUSZTRIA KÖZOKTATÁSÜGYE.

Az osztrák statisztikai hivatal évről-évre közzé szokta tenni az 
Ausztria területén levő iskolák statisztikáját; a legutóbbi az 1910/11. 
tanévről szól.1 Ennek nyomán közlöm az egész közoktatás főbb adatait 
némi kis megjegyzéssel, történeti visszapillantásokkal s helyenkint a 
magyar viszonyokkal való összehasonlítással.

I. T udom ányegyetem ek .
Ausztriában 8 tudományegyetem van ; 1 2 a czernowitzi kivételé

vel, melynek nines orvosi fakultása, valamenyi négy karú teljes egye
tem. A hittani kar, a czernowitzin gör.-kel., a többin kath. jellegű ; 
a bécsin van azonkívül protestáns fakultás is. A tanerők összes 
száma 2069 ; ny. rendes tanár 540, rendkívüli tanár 280. A hallgatók 
száma a téli szemeszterben 28.098, kik közül 2456 nő (a jogi karon 
75, az orvosin 269). Érdekes, hogy aránylag legtöbb női hallgató a 
galíciai egyetemeken volt; Galíciában van a legtöbb leánygimná
zium is. Legnépesebb természetesen a bécsi egyetem 9520, utána jön 
a lembergi 4911 s a  prágai cseh 4457 hallgatóval; legkevesebb 
(1180) jut a csonka czernowitzinek.

Az osztrák egyetemek a külföldieket távolról sem vonzzák any- 
nyira, mint a németek, franciák vagy svájciak ; a külföldi hallgatók 
száma 2873 (a bácsin 856), kik közül 519 magyarországi, 303 horvát
országi s 180 bosnyák. A külföldieket is beleértve, a németnyelvű 
hallgatók száma 11.573 (41-1%), nem sokkal nagyobb, mint a népes
ségben elfoglalt arányuk (1890-ben még 45*8%). Itt megint feltűnő 
a lengyelek nagy száma (6460) ; a németeken kívül csak nekik van 
az őket megilletőnél magasabb arányszámuk (17 "89 helyett 23%). 
Ez onnan magyarázható, hogy Galíciában, bár a lakosságnak csak 
felét teszik ki, a hatalom a legújabb időkig kizárólag kezükben volt 
s így a tartomány intelligenciáját is ők szolgáltatták a műveletlen, 
szegény ruthénekkel szemben (népességi arányuk 12’6, az egyetemi 
hallgatók közt 4'9 ! ) A magyarnyelvű egyetemi hallgatók (172, 1890- 
ben még 476) az innsbrucki egyetemen tanuló 40 teológustól elte
kintve mind Bécsben vannak. A vallási megoszlás statisztikája itt is 
azt mutatja, mint nálunk, hogy a zsidóság nagy előszeretettel keresi 
föl az egyetemet (összesen 5192=18*5%, a lakosság közt 4-6%).

1 Statistik der Unterrichtsanstalten in den im Beichsrate vertrete
nen Königreichen und Ländern für das Jahr 1910/11. Bearbeitet vom Bureau 
der k. k. statistischen Zentralkommission. Wien, 1914.

2 Wien, Graz, Innsbruck, Prag (2), Krakkó, Lemborg, Czernowitz.
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Ami az egyetemek tannyelvét illeti : a német nyelv még mindig 
igen kedvező helyzetben van. Csehnyelvű az egyik prágai, lengyel a 
krakkói s a lembergi ; (itt már ruthénnyelvű előadások is vannak), a 
többi (még a czernowitzi is) német. Ámde ez az állapot nem végleges, 
llógóta húzódik már az oíasznyelvű egyetem ügye, mely elvben már 
rég megvan s csak a hely kiválasztása okoz nehézséget ; az olaszok 
Triesztben kívánják, a kormány bárhol másutt, csak ott nem. Idővel 
kétségtelenül megvalósul a ruthén egyetem is, ill. a lembergi egyetem 
kettéválása; a ruthén egyetemi hallgatók (1390) ma már be tudnának 
népesíteni egy külön egyetemet is. A délszlávok e tekintetben rosszul 
állnak még a jövő kilátásait illetőleg is ; kevesen is vannak, művelet
lenek is s hozzá még két külön nemzetre, a szlovénre s horvát- 
szerbre oszlanak (együtt 2 millió). Ha tekintetbe vesszük azt, hogy 
ma összesen eyy szlovénnyelvű magángimnázium van Ausztriában ; 
я laibachi szlovén egyetemnek már felmerült gondolata határozottan 
farsangi tréfának tűnik fel. A szlovén népet belátható időn belül még 
a legerősebb országgyűlési oobstrukció» se fogja egyetemhez juttatni. 
Többek közt már azért sem, mert az egyetemhez az épületen s hall
gatókon kívül általános közfelfogás szerint - tanárok is kellenek.

II. M űegyetem ek.
Ausztriában 7 műegyetem van 3—7 fakultással.1 A tanerők 

száma 805 ; ny. rendes tanár 184, rendkívüli 50. A téli szemeszterben 
összesen 10.916 hallgató volt (8 nő). A bécsi műegyetemet 3239, a 
prágai csehet 2997, a lembergit 1745 hallgató látogatta. A műegye
temeken már szembeszökő az a nagy financiális hátrány, melyet az 
államra a nemzetiségek harca zúdít. Két műegyetem van (német és 
cseh nyelvű) nemcsak Prágában, hanem Brünnhen is, bár a kettőnek 
együttes népessége se valami nagy (német 741, cseh 541).

A műegyetemeket 1910/11-ben 358 külföldi (167 magyarországi, 
123 horvátországi, hol tudvalevőleg műegyetem nincs) látogatta. 
A hallgatók nemzetiségi megoszlása elárulja, hogy a technikai téren, 
a gazdasági életben a németek és csehek vezetnek; (4643 német, 3318 
cseh hallgató) mellettük csak a lengyelek jöhetnek számba (1865 ; a 
többi, a 11 magyarral együtt összesen csak 1090). A zsidók százalék
aránya itt valamivel alacsonyabb (14‘4). A műegyetemek terén újabb 
aspirációk egyelőre nincsenek.

1 Wien, Graz, Prag (német és cseh), Brünn (német és cseh), Lem
berg (lengyel).
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III. E g yéb  főiskolák.
Itt megelégszem néhány adat közlésével. E főiskolák a követ

kezők :
1. Hochschule für Bodenkultur (Wien) 3 fakultás, 1051 hallgató 

(német 495).
2. Tierärztliche Hochschule Wien 620, Lemberg 152 hallgató 

(német 318).
3. Montanistische Hochschule Leoben 376, Pribram 597 hallgató 

(német 303).
4. Konsularakademie (Wien) keleti és nyugati sectióval 33 ta

nárral és 45 tanulóval. Érdekes ezeknek nemzetiségi megoszlása : 
német 21, magyar 16, cseh 5, lengyel 2, horvát 1. — A leendő 
diplomaták közt tehét a magyarok igen kedvező arányban vannak.

5. K. k. Akademie der bildenden Künste (Wien), számos al
osztállyal, 268 hallgató (231 német).

6. К. к. Kunstakademie Prag 133, Krakkó 146 hallgató (24 né
met, 100 cseh, 139 lengyel).

7. Akademie für Musik und darstellende Kunst (Wien) 884 halig. 
(689 német, 35 magyar).

8. Theologiai intézetek. Latin szert. kath. theologiai intézet az 
egyetemeken kívül volt 43. Ezek közül 2 az egyetemi köteléken kívül 
álló állami theologiai fakultás (Salzburg és Olmütz) 16 püspöki (és 
érseki) s 25 szerzetesrendi. Érdekes ezek közül a grazi domonkos
rendi, melynek 13 növendéke közül 5 német s 8 magyar, továbbá a 
bozeni franciskánus, mely intézetnek 1 tanára s 2 albánnyelvű hall
gatója volt. A hallgatók száma a 45 intézetben a téli szemeszterben 
1796. A gör.-katholikus ruthéneknek 2, az örmény katholikusoknak 
(Bécsben) egy (11 hallgatóval), a görög-keletieknek s evangélikusok
nak 1—1 theologiai intézetük volt. Rabbiképzőről nincs említés.

IV. K ö z é p is k o lá k  (csakis a nyilvánossági jogúak).
1. Fiúgimnáziumok. A magyar gimnáziumok tanterve majdnem 

egészen egyforma : az autonómok közül is csak az erdélyi szászoké 
mutat lényegesebb eltérést. Ausztriában a gimnáziumok közt igen jelen
tékeny különbségek vannak: a tulajdonképpeni gimnáziumok mellett 
(latin I-től, görög Ill-tól) találunk reálgimnáziumokat (görög nélkül) 
s legújabban reformreálgimnáziumokat is (latin az V. osztálytól kezdve), 
melyek száma gyorsan szaporodik. 1910/11-ben 292 gimnázium volt 
(28 al-, 204 főgimn., 4 alreál-, 53 főreálgimnázium s 2 reformreál
gimnázium). Minthogy 10 év előtt, 1891-ben a különböző típusú 
csonka gimnáziumok száma 26, a teljeseké 147 volt, a fejlődés óriási,
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különösen főleg ha tekintetbe vesszük, hogy Ausztriában 11 kettős 
intézet van (egy igazgató vezetése alatt, de külön épületekben s tanári 
karral, jórészt más tannyelvvel is) s így a gimnáziumok teljes száma 
1891-ben voltaképp Í75, 1911-ben pedig 303. E rohamos fejlődés oká
ról s a gimnáziumok területi elhelyezkedéséről a reáliskolák ismer
tetése után, a két középiskolafajt egybefoglalva fogok még szólni. 
Ugyancsak ott teszem szóvá a gimnázisták s reálisták számának egy
máshoz való viszonyát s az e téren beállt eltolódásokat is. Az egyes 
nemzetiségek érvényesülését (az iskolák tannyelvét, a tanulók nem
zetiségi megoszlását), mely rendkívüli érdekességénél fogva behatóbb 
ismertetést kíván, külön tanulmányban ismertettem. (Az osztrák nem
zetiségek harca a középiskoláért. M. P. 1915).

Ausztriában az állam sokkal nagyobb mértékben szerepel az 
iskolafenntartók között, mint minálunk. A 292 gimn. közül 228 állami 
vagyis 78-4% (1881-ben 70'9°/o). Tartományi jellegű 9, községi 13, 
püspöki V. szerzetesi 23 s alapítványi és magán (de nyilvánossági 
joggal bíró) 19. A felekezeti jellegűek, egy gör.-kel. kivételével, mind 
róm. katholikusok. A görög-katholikusok (ruthének) szegénységük, a 
protestánsok kisebb számuk s elszórtságuknál fogva sehol sem tudtak 
középiskolát létesíteni. A tartományi gimnáziumok 2 e része Alsó- 
Ausztriára, a szerzetesiek (7 bencés, 3 jezsuita, 2 franciskánus, 1—1 
cistercita, augusztinus s piarista), a püspöki v. érsekiek túlnyomó 
része a németnyelvű vidékekre, a magánjellegűek a nagy városokra 
9 Galíciára esnek. A magániskolák Ausztriában legtöbbnyire rövid 
életűek s csak azért alapíttatnak, hogy később az államra rákénysze- 
rítsék, ami legtöbbnyire sikerül is. Érdekes, hogy a felekezeti gim
náziumok egy részét a hivatalos kiadvány magánjellegűeknek mondja, 
míg viszont más szerzetesi gimnáziumok császári-királyiaknak nevez
tetnek, bár nem államiak.

A tanulók száma a tanév elején 101.776, a tanév végén 95.933 
(1891 végén 52.959). Ezek közül r.-katholikus 67.324, gör.-katli. 7813, 
izraelita 15.576 (16'2°/o).

A tanulók nagy számát az is magyarázza, hogy az osztrákok 
nagyon bőkezűen bánnak a tandíjmentességgel. Ausztriában tiszta 
elégséges bizonyítvány is elegendő a tandíjmentesség elnyerésére vagy 
megtartására. A gimnázisták közül egészen ingyenes volt 56.975, 
félig 1032, együtt 60%.

2. Reáliskolák. Az osztrák reáliskolák ügye a tartományi tör
vényhozás hatáskörébe van utalva, eltérőleg a gimnáziumokétól, melyek 
a birodalmi törvényhozás alá tartoznak. Mindazonáltal a reáliskolák 
szervezete, óraterve lényegesen nem tér el egymástól s abban is mind 
megegyeznek, hogy a teljes főreálnak hét osztálya van. A magyarok,
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véleményem szerint, helyesebben jártak el, mikor a régi 6 osztályú 
reáliskolát 8 osztályúvá fejlesztették. Egyébként az osztrák reáliskola 
is középiskolának tekintetik s a gimnáziumokkal egyforma elbánás 
alá esik.

A fejlődés inkább kedvez a reáliskoláknak, mint a gimnáziumok
nak. 1891-ben 21 al- s 56 főreál volt, 1911-ben 17 al- s 129 főreál; 
a tanulók száma Í9.Í24-ről 47.56'2-re szökött ! Hat kivételével a többi
ben vagy az állam (111) vagy a tartomány (29) a fenntartó. Míg 
nálunk a zsidók inkább a reáliskolákat látogatják, addig Ausztriában 
ez iskolafajt kevésbbé pártolják (5059 — 10‘6°/o).

A fönti adatokból látható, hogy Ausztriában a reáliskolák már 
1891-ben úgy számuk, mint népességük tekintetében kedvezőbb arányt 
foglaltak el a középiskolák közt, mint Magyarországon s a lefolyt két 
évtized alatt ez az arány még kedvezőbbre változott. Ausztriában a 
reáliskolák felsőbb osztályai se néptelenednek el nagyobb arányban, 
mint a gimnáziuméi (1911-ben a gimnáziumok IY. osztályában 12.309, 
az V.-ben 9841, a reálokban 7217, ill. 5182 tanuló volt) míg nálunk 
tudvalevőleg a legtöbb reáliskola IV. osztályos tanulóinak túlnyomó 
része elhagyja az intézetet. így 1911-ben nálunk 7903 IV. s 5858 V. 
gimnázista, 1602 IV. s 778 V. reálista volt; mind a 8 osztályban 
58.448 gimnázista s 10.461 reálista. Ámde Ausztriában se mindenütt 
egyformán kedvelt a reáliskola. A 17 közül 6 tartományban csak 1—1 
reáliskola van s a reáliskolák zöme Bécsre, Csehországra és Morva
országra, vagyis az ipari vidékekre esik. Ha e 3 helyet összekapcsoljuk 
e a többivel szembeállítjuk, a következő érdekes adatokat kapjuk :

gimnázista reálista gimnázista reálista reálisk. száma 
1891-ben 1911-ben 1891 1911

1. Becs, Csehorsz., Morvaorsz. 26.336 12.835 34.384 32.983 47 97
2. A többi rész _  _  . „  26.623 6.289 61.549 14.579 30 49

A reálisták több mint kétharmadrésze tehát az első csoportra 
esik, hol számuk annyira megnövekedett, hogy a gimnázistákót csak
hamar utólóri; a másik csoportnál a febris gymnasialis majd oly erős, 
mint minálunk s a helyzet 1890 óta sem javult, sőt rosszabbodott. 
A második csoportba tartozók közt ki kell azonban emelnünk Triesztet, 
hol a reálisták száma nagyobb, mint a gimnázistáké (1312—1270). 
Stájer or szagot, hol a reál szintén erősen hódít (1891 : 2065, 1911 : 
3147 gimnázista, 1891: 661, 1911: 1759 reálista) s Sziléziát. Annál 
korlátlanabban uralkodik a gimnázium a két elmaradt kárpáti tar
tományban (Galicia s Bukovina). Itt 38.290 tanuló látogatott gimná
ziumot, reáliskolát mindössze 4455.

A középiskolák területi elhelyezkedésére nagyhatású a népesség



AUSZTRIA KÖZOKTATÁSÜGYE. 13

műveltsége s nemzetiségi megoszlása. E tekintetben Ausztriát négy zó
nára oszthatjuk. Az elsőbe tartoznak a Dunától délre eső tartományok. 
Az olaszok, a délszlávok s németek közti vetélkedés a tengermelléken 
s Krajnában számos, egymással versenyző középiskolát hozott ugyan 
létre, általában azonban a középiskolák elhelyezkedése elég szerencsés 
s a fejlődés úgy a tanulók száma, mint az iskolák tekintetében nor
málisnak mondható. A tanulók száma a 20 év alatt (1891—1911) 
I6.210-rő\ 29.483-ra, a középiskoláké 7í-ről 102-re emelkedett (E terü
letben benne van Alsó- és Felső-Ausztria is, de Bécs kivételével). 
Külön helyet foglal el a birodalmi főváros, Bécs. (tanuló szám 
.9635-ről 16.646-m, középiskolák száma 29-ről 43-ra emelkedett). 
A harmadik zónába esik a három Szudéta-tartomány, Csehország, 
Morvaország és Szilézia. Itt legnagyobb a gazdagság s műveltség, leg
hevesebb a németek s csehek közti küzdelem, mely a középiskolák 
terén is dúl. Ezen aránylag kis területen a középiskolák száma 116-ról 
felszaporodott 191 -re, a tanulóké 31.874-ről 54.411-re. Alig van vala
mire való városka, hol 1—2 középiskola ne volna ; minthogy úgy a 
németek, mint a csehek külön középiskolákat követelnek maguknak, 
ezek száma vegyes vidékeken összehalmozódik. A 600.000 lakosú 
Prágának 28, Brünnek (125.000 1.) 9, Pilsennek, a Nyitránál kisebb 
Kremsiernek 5—5, több kisebb városnak 4—4 középiskolája van 
(német és cseh gimn. és reál). Jellemző, hogy e területen mindazon 
városokban, hol gimn. és reál is van, ez utóbbi, bár csak 7 osztályú, 
mindig népesebb a gimnáziumnál. Az államkincstár rovására menő 
túlzott iskolafejlesztést mutatja az a tény is, hogy pl. Csehország
ban, bár a gimnázista tanulók száma 20 óv alatt majdnem stagnált 
(15.470—17.774), az állam a cseh-német rivalitás kedvéért kénytelen 
volt a gimnáziumok számát 53-ról 73-ra szaporítani. Ausztria legnép- 
telenebb gimnáziumai a Szudéták vidékére esnek.

A legegészsógtelenebb állapotokat a negyedik zónába sorolt 2 kár
páti tartományban találjuk. Hosszú ideig ezen a területen volt aránylag 
a legkevesebb középiskola, ami egészen természetes is, mert a lakosság 
műveltségi színvonala, főleg a ruthéneké (számuk 31 2 millió) igen 
alacsony. Jellemző erre nézve, hogy 1891-ben mindössze 2306 volt a 
ruthén középiskolai tanulók száma, ami 3-2%, szemben a népesség
ben elfoglalt 13’2-es arányukkal ; ruthén tannyelvű középiskola is csak 
egy volt 403 tanulóval. De a lengyelek se törték magukat túlságosan 
a középiskolák után : 1881-ben Galiciában 29 középiskola volt 12.078, 
10 év múlva 31 középiskola 12.591 tanulóval ; a fejlődés tehát mini
mális. Újabb 12 óv elteltével már 42 középiskolát találunk, vagyis a 
létszámnak körülbelül egyharmadnyi emelkedését. Ettől fogva páratlan 
lendülettel szaporodnak a középiskolák ; nyolc év elteltével már 14 reál
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s 73 (ill. a kettős intézetek külön számbavételével 78) gimnázium vi
rágzik Galícia talaján nem kevesebb, mint 36.445 tanulóval. Hogy ezt 
az ijesztő szaporulatot mi okozta, nem tudom ; a ruthének felébre
dése s versengése (8718 ruthén tanuló, az egésznek 6%-a), a műveltség 
emelkedése nem elég e jelenség megmagyarázására. Épily feltűnő a 
szaporodás Bukovinában is (1891-ben 1713 tanuló, 5 iskola, 1911-ben 
6300 tanuló s 15 középiskola). Hogy e rohamos fejlődés, melyben 
elsősorban az osztrák kormányok a hibásak (az új középiskolák túl
nyomó része is állami), mennyire túllőtt a célon, igazolja az itt kö
zölt összeállítás, mely megmutatja, hány lakosra jut egy középiskolai 
tanuló. A birodalmi átlag 188, az egyes tartományokban pedig ez:

Alsó-Ausztriában 162, Felső-Ausztriában 276, Salzburgban 245, 
Stájerben 296, Karintiában 275, Krajnában 176, Triesztben 91, Görz 
és Gradiskában 235, Isztriában 358, Tirolban 247, Yorarlbergben 180, 
Csehországban 199, Morvaországban 152, Sziléziában 206, Galíciában 
210, Bukovinában Í28 (!), Dalmáciában 336.

Galicia tehát jobban áll, mint számos alpesi tartomány, Buko
vina pedig a legelső helyre jutott (Trieszt mint «áros-tartomány nem 
jöhet számításba). Minthogy ilyen iskolapolitikát tudatosan csinálni 
nem lehet, a baj főokát a pártok játékszerévé sülyedt s főleg az 
ügyesen érvényesülni tudó lengyelek befolyása alatt álló kormányok 
gyengeségében kell keresnünk.

Összehasonlítás kedvéért szembeállítjuk az Ausztria s Magyar- 
ország középiskoláira vonatkozó főbb adatokat 1891 s 1911-ből.

1891. Ausztriában Magyarországon
A fiúközépiskolák száma _  _ 250 (reál 77) 181 (reál 32)
Ezek közül nem teljes középiskola 47 68
A tanulók száma év végén __ 72.083 42.116
Ezek közül reálista.. _  .... 19.124 7.314
Egy középiskolai tanulóra jut „ 320 lakos 362 lakos

1911.
A fiúközépiskolák száma 449 207
Ezek közül nem teljes középiskola 52 33
A tanulók száma év végén „  __ 143.495 68.036
Ezek közül reálista... _  _ 47.562 10.461
Egy középiskolai tanulóra jut „ 188 lakos 264 lakos

3. Leánygimnáziumok. Számuk 24 ; valamennyi magánjellegű. 
Főgimnázium 12, 1 algimn., 10 főreálgimn. s 1 reformreálgimnázium. 
A tanulók száma 3251, kik közül német 476, cseh 739, lengyel 1839; 
róm. kath. 1894, izr. 1048. A legtöbb leánygimn. újkeletű alkotás, 
mind a 8 osztálya csak hatnak volt meg. Feltűnő, hogy a leány
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gimnáziumok túlnyomó része Galíciára esik (15); Lembergnek 6, 
Krakkónak 3 leánygimnáziuma van, Pragnak 3 s Pécsnek csak 2 
(ezek közül is az egyiknek (> tanulója volt). Nálunk 1911-ben csak a 
fővárosban voltak leánygimnáziumok (3).

4. A leányliceumok Ausztriában középiskoláknak tekintetnek. 
Megfelelnek a mi felsőbb leányiskoláinknak, amennyiben szintén 
6 osztályúak. A 6 osztály elvégzése után líceumi érettségit is tarta
nak, Feltűnő, hogy az állam, mely oly bőkezűen jár el a fiúközép
iskolák létesítésénél, egyetlen leányközépiskolát se tart fenn. A 65 
líceum közül egy tartományi, 16 községi, 12 felekezeti, a többi egye
sületi vagy magánjellegű. Tannyelv szerint német 39, lengyel 11, 
cseh 10. A tanulók száma 1911 végén 10.599. kik közül 5792 német 
anyanyelvű. Hóm. kath. 6711, izr. 2585.

Dalmácia kivételével minden tartományban volt legalább egy 
líceum, legtöbbnyire a székvárosban. A legtöbb volt Bécsben (15) s 
Lembergben (6). Magyarországon 1911-ben 35 felsőbb leányiskola volt 
6046 tanulóval.

V. Tanító(nő)képzők.
1. Tanítóképzők. Ausztriában a tanítóképzőknek négy évfolyama 

van ; 30 képző előkészítő osztállyal is bírt s azonfelül a tengerpart 
vidékén 5 önálló (a képző székhelyén kívül levő) előkészítő osztály is 
volt. A Szudéta-tartományokban, hol bőven vannak polgári iskolák, 
a képzők mellett nincsenek előkészítő osztályok. A fejlődés megálla
pítása végett állítsuk szembe az 1891. és 1911. évi adatokat:

Képzők száma Tanulók száma

1891 42 (állami 38) 6003
1911 69 ( « 57) 10.729

A képzők tannyelve 
1891 1911 Vegyes tannyelvű, azaz 1891 1911

n é m e t___ 23 32 német-szlovén-olasz-horvát 1 —

c s e h ___ 9 14 német-szlovén ™ „  _ 1 1
lengyel... 3 8 német-lengyel _  ™ „  _ — T
olasz _ 1 3 lengyel-ruthén™ _  _  _  _ 3 7
szlovén _  _ — 1
horvát 1 2
ruthén ... — —

oláh _  ... — —

Az osztrák kormány a szlovénekkel, ruthónekkel s oláhokkal, 
mint látható, még a tanítóképzés terén is nagyon mostohán jár el. 
Bukovina egyetlen képzőjének német a tannyelve.

Az előkészítő 
osztályban

557
1426
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A tanulók közt 1891-ben 1911-ben A népességben 
elfoglalt arány

n é m e t _  ..... 50-8% 42% 35-6
cseh_____ 2(i’3 « 16 « 23 É0
le n g y e l-------- 10-9 « 23 « 17-8
ruthén . . . ___ 4-3 « 8 « 12-6

A nagy eltolódás oka Galicia népoktatásügyének fokozatos ja
vulása (e tartományban a férfiképzők száma is 6-ról 15-re emelkedett), 
továbbá a praktikus csehek húzódozása a nem sok anyagi előnyt 
nyújtó pályától. Ez az ok magyarázza a zsidók alacsony származását 
is (1891 : 1%, 1911 : 0-7%).

Magyarországon 1911-ben 18 állami s 30 felekezeti képző volt 
4519 rendes s 194 magántanulóval. Az arány ránk nézve nagyon 
kedvezőtlen (Ausztria lakossága 27,964.000, Magyarországé 18,264.000).

2. Tanitónőképzők. Ausztriában is ugyanaz az irányzat, mint 
nálunk : A férfiak húzódoznak a tanítói pályától s helyüket egyre 
jobban a nők foglalják el, amint azt a következő adatok bizonyítják:

Nőképzők száma Tanulók száma tLtâlyokblîf
1891 25 (állami 19, felekezeti 5) 3107 46
1911 70 ( « 21, « 29) 9497 580

A nőképzők tannyelve 
1891 1911 Vegyes tannyelvű, azaz 1891 1911

ném et _  ______ 14 35 ném et-szlovén-olasz 1 1
cseh _  _  _  _ 3 12 ném et-szlovén _  _ 1 3
lengyel __ ...___ 3 12 nóm et-cseh  „  _  .. 1 1
olasz _ _ _ _ _ 1 2 ném et-lengyel _ — 1
h o rv á t_  ______ 1 1 lengyel-ruthén... ... — 2

A tan ító n ő k ép zés t — it t  is h o zzán k  hasonlóan — az á lla m
helyett lassankint más faktorok, elsősorban az apácák ragadják ma
gukhoz. A tanulók anyanyelvi viszonyai nagyjában egyeznek a fiú
tanulókéval, csak a ruthéneké sokkal alacsonyabb (1891 : 1 *4, 1911: 
3'2%). Előkészítő osztálya csak 18 nőképzőnek van. 6 állami nőképző 
a férfiképzővel közös igazgatás alatt áll. Feltűnő, de okos dolog, hogy 
a 70 képző, közül főleg a községiek s felekezetiek, szám szerint 26, 
évenkint váltakozó 2—2 osztállyal bírnak. Nálunk 1911-ben 8 állami 
s 26 felekezeti tanítónőképző volt 3893 rendes s 492 magántanulóval.

3. Óvó- s munkatanítónöképzők. Ausztriában 1911-ben 7 önálló 
s 14 képzővel kapcsolatos óvónőképző, 4 önálló s 11 képzővel kapcso
latos munkatanítónőképző tanfolyam, 335 ill. 207 növendékkel. 
Magyarországon ugyanekkor 9 óvónőképző állott fenn 292 rendes s 
212 magántanulóval. E téren tehát felülmúljuk Ausztriát.



AUSZTRIA KÖZOKTATÁSÜGYE. 17

VI. K ereskedelm i iskolák.
1. Főiskolai jellegű kereskedelmi iskola a bécsi Exportakademie 

453 (magyarországi 32, rkath. 245, izr. 163) s a trieszti «Bevoltella» 
(olasz tannyelvű) 42 hallgatóval.

Magyarországon főiskolai jellegű a budapesti keleti keresk. aka
démia 77, s a budapesti és kolozsvári akadémiai tanfolyamok 156, ill. 
48 hallgatóval. 1911 után tudvalevőleg mi is alapítottunk Fiúméban 
egy kiviteli akadémiát.

2. A felsőkereskedelmi iskolák. A kereskedelmi élet fejlettsége 
folytán nagy fellendülést mutatnak, bár a mi hasonló tanintézeteinkkel 
a versenyt tartani nem tudják. A mieinktől eltérőleg legtöbbnyire 
össze vannak kapcsolva előkészítő (2) s abituriens (15) kurzusokkal 
(egy éves tanfolyamok középiskolát végzett tanulók számára).

Volt 1891-ben 11 felsőkeresk. isk. (6 német, 2 olasz, 2 cseh,
1 lengyel) 2519 tanulóval, 1911-ben 25 felsőkeresk. isk. (14 német,
2 olasz, 7 cseh, 2 lengyel) 8585 tanulóval.

A kurzusok hallgatóit leszámítva, a voltaképpeni kereskedelmi 
iskolákra 7100 tanuló esik. Leányiskola volt 1. A 8585 tanuló közül 
4284 német, 3081 cseh, 177 'magyar, kiknek zöme (155) a bécsi 
iskolákat látogatta. A 25 iskola közül 4 Bécsre, 14 Cseh- és Morva
országra esik. Állami jellegű 6. Legnépesebb a prágai cseh ÍIHO ta
nulóval.

Magyarországon volt 1891-ben 27 felsőkeresk. iskola (8 áll.) 
2637 tanulóval. Volt 1911-ben 46 felsőkeresk. iskola (19 áll.) 8841 
tanulóval s azonfelül a fiumei tengerészeti akadémia (52 tanuló). 
Leányiskola volt 3. Mint ezen adatokból láttuk, nálunk népszerűbbek 
a kereskedelmi iskolák, mint Ausztriában, hol azt a célt, melyet 
nálunk a kereskedelmik szolgálnak, jórészt a hétosztályú reáliskolák 
töltik be. Mint a reáliskolák, úgy az osztrák kereskedelmik is jóval 
népesebbek a mieinknél ; de ők óvakodnak is az Alsókubin, Túrócz- 
szentmárton s Lippa-féle emporiumokat kereskedelmi iskolákkal ellátni.

3. Az alsóbbfokú kereskedelmi iskolák részletesebb ismertetése 
legfölebb szakembereket érdekelvén, osak annyit közlök, hogy legin
kább 2 évfolyammal bírnak s a 131 iskola közül 23 Bécsben s 64 
Cseh- és Morvaországban működik.

VII. Szakiskolák.
Átlapozgatva a statisztikai műnek a szakiskolákra vonatkozó 

részét, végtelen gazdagság tárul elénk, A közoktatás többi ágazatában, 
ha nagy is a különbség, azt legalább fel tudjuk becsülni ; a szak
iskolák terén azonban mérhetetlen különbség van a két ország kö-

2M agyar Paedagogia. XXV. 1 2.
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zott. A szakoktatás egyes ágainak ismertetése nem férne ily általános 
ismertetés keretébe ; épp azért megelégszünk a legjellemzőbb adatokkal.

Felsöipariskola, nagyszámú szakosztállyal s tanfolyammal van 
30 (nálunk 4) 11.786 tanulóval (nálunk 1010), ipari szakiskola 297 
(nálunk 19), kézművesiskola 13 (nálunk 5), ipari továbbképző s ipari 
rajziskola 1417. Valamennyi ipariskolában 185.491 a tanulók száma, 
A túlnyomó rész természetesen Bécsre s a cseh vidékekre esik.

A mezőgazdasági oktatás terén is messze előttünk van Ausztria. 
Az egyetemeknél említett «Hochschule für Bodenkultur »-on kívül van 
egy 4 évfolyamos mezőgazdasági főiskola a prágai cseh műegyetemmel 
s egy másik, 3 éves, a krakói lengyel egyetemmel kapcsolatban ; 
4 gazdasági akadémia 2—3 évfolyammal, 15 gazdasági középfokú 
iskola 3 évfolyammal s 197 alsóbbfokú iskola (földmíves-, vincellér-, 
kertészeti-, méhészeti stb.) több-kevesebb évfolyammal s együttvéve 
9042 tanulóval. E 218 intézet közül csak 8 állami, 111 tartományi, 
sok egyesületi s magánjellegű. A mi gazdasági iskoláink száma 57, 
2247 tanulóval.

A művészeti élet fejlettségét mutatja a színészeti s zeneiskolák 
nagy száma. (955 isk., 34.380 tan. Ebből Alsó-Ausztriára 273, Cseh- s 
Morvaországra 503 esik.) A szakiskolák sorozatát bezárja 9 bányá
szati, 4 tengerészeti, 57 nőipari s háztartási, 1043 női munka (varró, 
szabászati), 616 modern nyelvtanító s 711 továbbképző iskola, tan
folyam, nyilvánossági jognélküli tan- vagy nevelőintézet, internátus stb.

VIII. Nép- és polgári iskolák .
1. Polgári iskolák. A XIX. században a haladottabb államokban 

mindenütt felmerült az elemi és a középiskola közt álló, főleg a gya
korlati pályára készülő kispolgári elemek céljait szolgáló iskolafaj 
szüksége. Az osztrák polgári iskolák elődei a kisebb centrumokban 
létesült Hauptschulék, Normalschulék, melyek jobban felszerelt s 3—4 
tanítóval bíró elemi iskolák ; a Hauptschule 3 osztálya fölé szervezett 
egyéves tanfolyam, majd a két évfolyamos reáliskola nyújtotta azon 
időben a városi polgárságnak az elemi iskola anyagánál valamivel 
gazdagabb ismereteket. Az 1869. évi osztrák népiskolai törvény ki
mondta, hogy a Bürgerschule az elemi iskola 5 osztálya fölé épül s 
3 évfolyamos; tantervét a miniszter állapítja meg s csak az ő enge
délyével lehet tőle eltérni. Kezdetben meg volt engedve fiúk és leányok 
együttes iskolázása (Németországban, Horvátországban még most is 
meg van engedve), az 1883-ik évi népiskolai törvénynovella azonban 
kötelezőleg kimondta a nemek különválasztását. Egy 1903. évi mi
niszteri rendelet az érdekelt körök sürgetésére kimondta, hogy a pol
gári iskolában szerzett ismeretek kibővítésére negyedik osztály is
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állítható fel. Ezen engedély alapján 1911-ben 123 polgári iskolának 
volt már negyedik osztálya.

Az osztrák polgári iskola szervezete nem oly egységes, mint a 
mienké s színvonala, tanulmányi eredménye is sokkal alacsonyabb 
fokon áll. Tantervűk, a tantárgyak, a speciális cél (ipari, mezőgazda- 
sági) tartományonkint, sőt intézetenkint is változhatnak ; a fiúiskolák 
tanulóanyaga selejtesebb, mert a polgári iskola a «Pflichtschule» sze
repét is tölti be. Minthogy ugyanis az iskolakötelezettség 8 évre ter
jed, sok gyenge tanuló is az V. elemiből a polgáriba lép át s ott tölti 
el a még hátralevő 3 évet. A tanulók az alsó osztályt zsúfolásig meg
töltik ; a III. osztályba aránylag kevesen jutnak fel. A polgári iskolai 
tanítók képzettsége is alacsony fokon áll. A törvény szerint az a ta
nító, ki a tanítóképző elvégzése után 3 évig eredményesen működött 
valamely tanintézetnél, a 3 szakcsoport egyikéből állami vizsgáló bi
zottság előtt polgári iskolai tanító oklevelet szerezhet. Fizetésük olyan, 
mint az elemi iskolaiaké, 200—600 korona pótlékkal.

Az osztrák polgári iskolák fejlődését s jelen állapotát a követ
kező adatok világítják meg : 1870-ben volt 46 nyilvános s 35 magán 
polgári iskola, 1891-ben volt 442 nyilvános s 43 magánpolgári iskola,
1911-ben volt 1325 nyilvános s 174 magánpolg. isk. (ebből nyilvános 
jogú 127). A nyilvános polgári iskolák közül 714, a magánpolgári 
iskolák közül 35 fiúiskola..

Bár a törvény megalkotásánál az volt az intenció, hogy minden 
Schulbezirkben legalább 1 polgári iskola legyen, a valóságban ma is 
nagy területek vannak még polgári iskolák nélkül. Ha ugyanis össze
foglaljuk a nyilvános és magánpolgárikat, azt látjuk, hogy az 1499-ből 
esett: Alsó-Ausztriára 259, Csehországra 636, Morvaországra 261, 
Sziléziára 52, Galíciára 143 (1890-ben 19).

Ezeken kívül még Felső-Ausztriának (24), Stájerországnak (34) 
volt 20-nál több polgárija, a többi tartományban számuk igen gyér 
(Bukovinában egy sincs). Látnivaló tehát, hogy a polgári iskolák ha
zája Ausztria iparos vidéke s legújabban a közoktatásügy minden 
terén mórföldes csizmákkal haladó Galicia. E területi megoszlás jut 
kifejezésre az iskolák tannyelvében is. Német tannyelvű 776, cseh 
552, lengyel 139. A lengyelek nagy ügyességét mutatja, hogy a velük 
számban majdnem egyenlő ruthéneket teljesen háttérbe szorították, 
úgy hogy Galíciában csak két magányolgárinak van ruthén tannyelve. 
Ennek pedig az az oka, hogy az állam, mely jobban tekint az egyes 
nemzetiségek érdekeire, polgári iskolát sehol nem állít s ezek léte
sítése a községek és tartományok feladata. A lembergi tartomány
gyűlésen pedig a lengyelek eddig korlátlanul uralkodtak.

A nyilvános és magánpolgári iskolákat 1911-ben 255.829 +•
2*
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16.138 tanuló látogatta. A nyilvános iskolákban a tanítók száma 
5526, a tanítónőké 2611. Ezek közül segédtanító 448 férfi, 414 nő, 
polgári iskolai oklevele nem volt 220 férfinek s 167 nőnek.

Érdekes bepillantást enged Ausztria nemzetiségi ziláltságába a 
német nyelv tanítása ill. nem tanítása a polgári iskolákban. Törvényen 
alapuló elv Ausztriában, hogy egy tartomány tanulója a tartomány
ban elfogadott másik nyelvnek tanulására nem kötelezhető. így pl. 
Galioiában, hol a lengyel s a ruthén tartományi nyelv, behozható 
kötelező tantárgyul a német nyelv, de csehországi cseh tannyelvű 
iskolába már nem. Ezt az elvet azonban nem mindenütt tartják meg. 
A nem német tannyelvű polgári iskolák közül a cseh- és morvaországi 
cseh, a dalmáciai s galíciai polgárikban csakugyan nem kötelező a 
német nyelv tanítása. Az 517 cseh polgári közül azonban csak 2 akadt, 
melyben a németet még rendkívüli tárgyként sem tanították.

Miniszteri rendeletek kívánatosnak tartják ugyan, hogy a pol
gári iskolák az elemiektől teljesen elkülöníttessenek, mégis 1325 közül 
793 volt az elemivel közös igazgatás alatt, 262 esetben pedig a fiú- 
és leánypolgári volt egységes vezetés alatt.

Végül felemlítem, hogy francia nyelvet 689, angolt 9, gyorsírást 
237, gépírást 24, slöjdöt 109, kerti munkálkodást 618, hegedűt 177 
polgáriba tanítottak.

2. Népiskolák. Ausztria nópoktatásügyét az 1869 május 14.-én 
kelt törvény szabályozza, melyet 1883-ban módosítottak. A törvény 
behozza az általános tankötelezettséget, mely szabály szerint 8 évre 
(6—14) terjed ki; megvan azonban engedve, hogy hat évi tanulás 
után egyesek vagy egész iskolák tanulói a további iskolába járástól 
felmentessenek. Az iskola állítás a község kötelessége ; ha szegény, a 
tartománytól kérhet segélyt. Ahol egy 4 km sugarú területen legalább 
40 tanköteles van, a község iskola felállítására kötelezhető. A községek 
arra is kötelezve vannak, hogy ha területükön 5 évi átlagban 40 oly 
tankötelest mutatnak ki, kiknek más az anyanyelve, mint a köz
ségi iskola tannyelve, az illető nemzetiség számára külön népiskolát 
állítsanak. Joga van magánosoknak is elemi iskolát felállítani; az 
engedély megadását az erre illetékes tartományi tanács nem tagad
hatja meg, ha a törvényes kellékek megvannak. A nyilvánossági jog 
megadása a miniszter joga.

Az elemi iskolák tannyelve körül (ú. n. Minoritätsschule) Ausztria 
vegyesajkú vidékein kemény harcok szoktak dúlni. A tartomány
gyűlésen többségben levő nemzetiség kíméletlenül nyomja a másikat 
s a törvénnyel vagy nem törődik, vagy kijátssza s éveken át húzza- 
vonja a tárgyalásokat. A harcot a nemzetiségek harcos különítményei, 
a különböző kultúrligák vezetik a honfitársaiktól összegyűjtött pénzen.
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Némelyik kultúregylet több százezres, sőt van, melyik milliós évi 
budget-vel rendelkezik s a kisdedóvók, elemi-, polgári iskolák százait 
tartják fenn. Céljuk nemcsak a védelem, hanem a hódítás is : a né
metek pl. Déltirol tiszta olasz községeiben is tartanak fenn német 
iskolákat, míg viszont az olaszok Isztriában próbálták a nyelvhatá
rokon a horvát s szlovén gyermekeket a «Lega nazionale » iskoláiba 
becsalogatni s elolaszosítani, ami ellen viszont a horvátok a Cirill és 
Metód egyesület konkurrens iskolái által védekeztek. Ahol tényleg 
volt nemzetiségi kisebbség, a kultúregylet először magánóvót s elemit 
állított, ha ugyan a tartományi többség ezt mindenféle ürüggyel meg 
nem akadályozta. A további lépés a nyilvánossági jog megszerzése, 
mit a minisztertől kellett megszerezni vagy kicsikarni. Ha azután a 
törvény által megkívánt 40 tanuló együtt van, megkövetelik az egye
sületi iskola községivé tételét ; ha ez sikerül, az egyesületnek pénze 
felszabadul s más helyen újra folytathatja az előbbi eljárást.

Mielőtt az elemi iskolák egyéb viszonyainak ismertetésére át
térnénk, nézzük mily eltolódásokat okozott e harc az iskolák tan
nyelvében.

Ausztriában 1828 óta van iskolai statisztika. Ez időponttól a 
népiskolai törvény behozataláig a következő változásokat látjuk: 

Német Szláv Olasz Vegyes^tannyelvü

1828-ban 49-8% 27-2% 5*6% 17-4%
1865-ben 42'0 « 30*7 « 6*3 « 21*0 «

A német tannyelvű iskolák száma erős csökkenést mutat, de a 
németek erejét mutatja a vegyes tannyelvű iskolák (melyekben leg
inkább németül is tanítottak) nagy száma.

A nyilvános népiskolák közül, tannyelvet tekintve

1890-ben 1911-ben' Népességben
elfoglalt

német _  _  _ 41*2% 36-5% 35*6%
cseh _  _  _ 25*5 « 24*6 « 23*0 «
lengyel ~_ — ._ 9-4 « 15*2 « 17*8 «
ruthén 10*5 « 12*6 « 12*6 «
szlovén _ 3*3 « 3*9 « 4'5 «
szerb-horvát 3-0 « 2*1 « 2-8 «
olasz _  _  _  „ 4*7 « 3*0 « 2*7 «
más, oláh _  _ 0*5 « 0*9 « 1*0 «
vegyes.. _  _ 2*9 « 1*2 « - ú '

A vegyes tannyelvűek közül 246-ban az egyik tannyelv német 
volt. A német igazgatás alatt álló Stájerországban s Karintiában, hol 
a szlovén nép még nem nagy nemzetiségi öntudattal bir, a szlovén



BENISCH ABTHUB.

vidéken a legtöbb iskola német-szlovén tannyelvű. Magyar tannyelvű 
5 bukovinai elemi iskola s ugyanott egy magániskola.

Világosan kitűnik ezen adatokból, hogy ma már majdnem min
den nemzetiség kivívta magának, hogy gyermekeit saját anyanyelvükön 
tanítsák. Megszűntek a szláv falvakban a német s német-szláv, a ten
germelléken az olasz vagy olasz-délszláv tannyelvű iskolák; innen a 
vegyes tannyelvű iskolák arányának nagy hanyatlása. Mint tantárgyat 
a német nyelvet 2099, a lengyelt 2598 iskolában tanítják ; erre zsu
gorodott össze az előbbeni egyeduralom.

Az 1087 magán elemi közül 718-nak német, 202-nek cseh, 
177-nek lengyel, 62-nek olasz a tannyelve. Fenntartói a nemzetiségi 
harcterületen a már említett egyesületek.

1869 óta a népoktatásügy gyors fejlődésnek indult. Mutatja ezt 
az iskolák, a beiskolázott tankötelesek s a tanítók számának erős 
gyarapodása.

1828 1890 1911
Elemi iskolák száma 11.075 18.598 19.727 (Mgon 16.530)
Tanítók száma .... ... 16.220 34.648 47.016 1• (Mgon 32.001)Tanítónők száma .... 10.082 27.022 j
Iskolakötelesek száma 1,851.000 3,478.000 4,885.000
Be nem iskolázva 650.000 605.000 226.000 (Mgon 409.351)

E számokba a magániskolák is bele vannak értve. A tanítók 
közé a hitoktatók s a melléktárgyak tanítói nincsenek beleszámítva.

A nyilvános elemik közül (21.640) teljes nyolcosztályú csak 9, 
hétosztályú 59, hatosztályú 712. Osztatlan iskola volt 6629, két tan
termes 6975. A tantermek száma 66.277. Az elemi iskolák közül 
külön fiú- vagy leányiskola 12*3 %, a többi vegyes. Tanítói könyvtár 
van 18.684, iskolai könyvtár 18.542, iskolakert 15.080 nyilvános elemi 
mellett, 763-nak iskolaorvosa, 236-nak fürdője, 171-nek iskolai kony
hája, 497-nek takarékpénztára is volt. 216 elemi ipari, 361 mező- 
gazdasági tanfolyammal volt kapcsolatban ; leánytanulók céljaira 144 
továbbképző kurzust szerveztek.

Gyógypedagógiai intézetek : 26 siketnéma intézet 1916, 14 vakok 
intézete 617, 35 kisegítő iskola 1717, 77 intézet 6223 tanulóval el
hagyott vagy züllött gyermek számára.

A kisdedóvó-intézetekbeu (1543) 104.165, a 670 gyermekmene- 
dékházban 46.798 kis gyermeket gondoztak. (Magyarországon 1995 óvó 
187.697 s 788 menedékház 57.532 növendékkel.)

Az osztrák néptanító két vizsgálatot tesz le ; az egyik a tanítói 
érettségi, melyre a képző 4 tanfolyamának elvégzése után bocsátják, 
a másik képesítő vizsgálat, melyre állami bizottság előtt legalább 
2 évi eredményes tanítás után jelentkezhetik. A mindkét nembeli
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tanítók közül 9087-nek még csak érettségije volt s a törvény tilalma 
dacára 6(>0 oly tanító is működött nyilvános népiskoláknál, kiknek 
erre semmiféle képesítésük nem volt. Nálunk e tekintetben jobb a 
helyzet, mert 1911-ben 342 oklevélnélküli osztálytanító működött.

Ausztria ma már közel van az általános iskolakötelezettség 
tényleges megvalósításához. Azok száma, kik iskolát nem látogatnak 
s e kötelezettség alól felmentést sem nyertek 225.903; ebből Galiciára 
202.764 jut, vagyis az ottani tankötelesek 13’2%-a. Utána legtöbb az 
iskolakerülő Isztriában (13'1%), Triesztben (7’3°/o) : 10 tartományban 
a be nem iskolázottak aránya az 1 %-ot sem éri. A birodalmi átlag 4‘6%.

El kell ismernünk, hogy a népoktatásügy terén Ausztria óriási 
haladást tett. A német és cseh vidékeken már egy évszázaddal ezelőtt 
alig nehány százalék iskolába nem járó gyermek volt ; annál szomo
rúbb volt a helyzet a délszlávok lakta területeken, hol alig volt iskola 
s a kárpáti tartományokban, hol pl. 1828-ban 486.000 tanköteles közül 
csak 58.000 s 1865-ben 611.000 közül 169.000 látogatott iskolát. Azóta 
a délszlávok beiskolázását sikerült szinte teljesen keresztülvinni (Isztria 
kivételével) ; a szegény s elmaradott Bukovinában is jobb a beisko
lázás, mint Magyarország legműveltebb vidékén s Galicia, melynek 
haladását a közoktatásügynek oly sok terén volt alkalmunk meg
figyelni, ha utolsónak maradt is, az eltérés közte s a nyugati tarto
mányok közt már nem oly nagy, hogy az eddigi ütemben való előre
haladással két évtized alatt a többit utói nem érhetné. Bizonyos, hogy 
a birodalmi főváros s a Szudéta-tartományok magas fokon álló kul
túráját, mely bátran felveheti a versenyt a világ leggazdagabb s leg
műveltebb vidékeivel, ma is egy évszázad választja el a keleti s déli 
területek kincsekben s tudásban egyaránt szegény lakosságától ; de az 
emelkedés legalsóbb lépcsőfokát, melyet a népiskola nyújt, ma már, 
mondhatjuk valamennyien elérték. Az az Ausztria, melynek zsarnok 
elnyomásáról annyi hazug vád hangzott el, mint láttuk, határain 
belül minden népfajt rákényszerített a művelődésre s ezek sokkalta 
kedvezőbb viszonyok közt élnek és fejlődnek az ő «elnyomása» alatt, 
mint fajtestvérei a «felszabadító» szomszédos államokban.

B enisch A rthur.
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EGYETEMI NEVELÉS ÉS EGYETEMI PÁLYA.

Egyetemi kérdésekkel foglalkozni majdnem minden esetben 
hálátlan, a legtöbbször meddő és kényes dolog. A szükségszerűség 
vagy alkalomszerűség azonban indokolja egyetemi kérdések fölszínre 
vetését is. Az új egyetemek alkalmából a legilletékesebb körökből
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nagyon sokféle szempontból reávilágítottak az egyetemmel kapcsolatos 
kérdésekre, nagyon sok megfontolandó eszme is fölmerült, de az 
egyetemi nevelés és egyetemi pálya kérdései fölött nyomtalanul sik
lott el minden vélemény. A két új egyetem kiépítése, tanerőkkel való 
ellátása miatt azonban lehetetlen ezt a kérdést mellőzni, mert az új 
intézmények tanáraik révén válnak egyetemmé. De szükséges felvetni 
e kérdést az új egyetemek nélkül is, mert az egyetem hivatása a 
nevelést is magában foglalja.

Minden tanítás szükségképen nevelés is. A kettő szorosan együtt 
jár még akkor is, ha erre külön nem törekszünk. Amint valamely 
ismeret befogadására a hallgatóság figyelmét fölhívom, érdeklődését 
fölkeltem, ezzel már nevelem is őket. Ebben az esetben nevelve taní
tok. Ha az átadott ismereteket bizonyos célok szolgálatára csopor
tosítjuk s ezzel a hallgatóság ténykedését, viselkedését megszabott 
irányba tovább tereljük, akkor tanítva nevelünk. A kettő között csak 
árnyalatkülönbségek vannak, de a tanítva nevelés kétségtelenül ma- 
gasabbrendű tevékenység. A középiskola ezzel be is fejezi hivatását, 
az egyetemnek azonban még további céljai is vannak. Az egyetem 
tudást nyújt s ennek alapján különböző hivatásokra készít elő. Ezen
felül azonban az ismeretek továbbművelésére is serkent s igazi hiva
tása éppen ez. A nyújtott tudással csak alapjait veti meg a tudomány 
továbbművelésének, de az önálló működésre való előkészítés az egye
temi nevelés feladata.

Amilyen helytelen irányba terelődik egész nemzedékeken fölépülő 
társadalom megfelelő középiskolai nevelés nélkül, annyira veszedelmes 
a rendszeres egyetemi nevelés hiánya is. Ha társadalmunk nemzetközi 
üres szólamok hordozója lesz, ha napról-napra kevesebb érdeklődést 
mutat a nemzeti életet fenyegető irányzatokkal szemben, akkor joggal 
a középiskolai nevelést okolhatjuk mindezért. Ha nincs elég szak
avatott rendszeresen iskolázott elme, mely a világító torony fényével 
messze területeket bevilágítva, a vezetésre szorulókra irányítóan hasson 
és a felvilágításra szorulóknak ismereteket nyújtson, akkor az egye
temi nevelés javítására és fokozására kell gondolnunk.

Nálunk az iskolák és egyetem legjobb igyekezete mellett is 
a közönség gondolkodását tudományos kérdésekben áltudósok és 
reklámhajhászók irányítják. Tagadhatatlan, hogy ebben a társada
lom vérmérsékletének is nagy szerepe van, mert üres szólamokkal 
könnyebb megbirkózni mint egy-egy szakszerű magyarázattal, ám 
nemcsak a társadalomban, hanem tudós vezetőköreinkben is van hiba. 
Legelőkelőbb tudományos fórumaink, egyesületeink nem tesznek eléggé 
éles különbségeket komoly szakember és tudományból sportot űző, 
vagy azt játéknak tekintő egyének között. Nevekkel és adatokkal
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lehetne igazolni, hogy komoly tudományos egyesületek nimbuszába 
burkolózó áltudósok milyen téveszmékkel telítik társadalmunkat s 
jobbérzésű komoly tudósok közönyösen nézik. Az okozatok mindig az 
okokra figyelmeztetnek : csakis iskolázott szakemberek nevelése és 
tudományos társulataink szakszerű zárkózottsága hozhat itt javulást.

Az egyetemi nevelés lényege nem a különböző életpályákra 
való előkészítésben, hanem a tudomány művelésére hivatott nem
zedékek képzésében van. Hogy az egyetem életpályákra szükséges tu
dást nyújt, az a lényegen semmit sem változtat. Az egyetem csak 
a tudást nyújtja, de hogy ezt mikép kell a mindennapos szükségletek
nek megfelelően apróra váltani, az már nem az egyetem dolga, 
hanem csakis valamely hozzá-, mellé- vagy alárendelt intézmény föl
adata lehet. Az egyetem jogtudományt nyújt, de bírót, ügyvédet nem 
az egyetem képez, hittudományt ad, de papokat nem képez. Bölcsé
szeti tudományokat is ad, de tanárokat nem képez. Egyedül csak 
orvosokat képez, de az egyetem szerepe itt is csak a tudomány hir
detésére szorítkozik, az orvosképzést csak a kapcsolatos klinikák esz
közük gyakorlati alapon. Valójában tehát az egyetem csak a szó 
nemesebb értelmében vett tudományhirdető intézmény nálunk is, 
mert az életpályákra képesítő, tőle független vagy vele kapcsolatos 
intézmények ebbéli jellegét nem változtatják meg. Német felfogás sze
rint «az egyetem tudás által képez». A tudás egymagában azonban 
még nem elegendő a különböző életpályákon felmerülő kívánalmak 
kielégítésére. Szükség van még a szerzett ismereteknek az élet szem
pontjából való rendezésére és azok fölhasználásának begyakorlására 
is. Ez a begyakorlás azonban nem az egyetem föladata már s mint
hogy az ügyvéd-, orvos- és tanárképzés lényege szükségképpen ebben 
van, azért ezek sem az egyetem föladatai. Az első kettő ilyen irányban 
már régen meg van oldva, csak a tanárképzés kísért állandóan 
egyetemi föladat gyanánt. Pedig az ismeretek megszerzése után vagy 
azokkal egyidejűleg folyó gyakorlat rendszeresítése itt is előbbre vinné 
a kérdés végleges megoldását, — Az egyetem csak a tudást nyújtsa, 
melynek értékesítése megfelelő mellérendelt intézmény föladata volna, 
még a hallgatói évek alatt gyakorlatilag és módszertani alapon.

Az egyetem tulajdonképpeni nevelő szerepe a tanszabadság vé
delme alatt a tanár hajlamaitól függ. Az egyetemi tanár tudós és 
tanító egy személyben, anélkül azonban, hogy e nehéz kettős szerep 
egyik vagy másika előbbre való volna, A valóságban azonban egyen
súlyt tartani nagyon nehéz ; a lelkes tanárt tanítása annyira leköti, 
hogy tudományos munkájához alig marad idő, viszont a tudós kutató
nak teher a tanítás. A nevelés egyik tényezőjét, a tudományos búvár
kodásra való lelkesítést, serkentést azonban mindkét esetben megtalál
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juk vagy a tanításban vagy a tudós tanár példájában. Amikor az 
egyetemi tanár tudományos munkára lelkesít és nevel, a tudomány 
haladásának folytonosságát biztosítja. Éppen ezért a tanárnak nyúj
tania kell mindazt, amit a tudomány a legutolsó napokig termelt, mert 
ellenkező esetben a hallgatók nagy munkatöbblettel járó ismétlésekbe 
esnek. Ezért kell a tanárnak a kor tudományos színvonalán maradnia.

A tudományos nevelés fárasztó foglalkozás. Napról-napra ellen
őrizni, irányítani kell sokszor több ízben is a kezdők munkáját, a 
vizsgálódás rendszerébe be kell avatni őket s e műveletek közben a 
tanár úgyszólván saját egyéniségét, lelkét önti a készülő munkába. 
Ezért van az, hogy egy-egy tanár rendszeres nevelő működésének 
eredménye gyanánt a vizsgálódásokban úgynevezett «iskola» keletkezik, 
mely legszebb jutalma a tanár fáradságos munkájának, örök emléke mű
ködésének, ismérve buzgóságának. A tanári működésnek legmagasabb- 
rendű foka ez, mely a szaktudományt önállóan művelő nemzedékek 
létesítésére vezet. Ebben a szakszerű nevelésben többféle eszköz áll a 
tanár rendelkezésére, melyeknek mindegyikét föl kell használnia célja 
elérésének érdekében. A nevelés munkájában három fokot lehet meg
különböztetnünk. Az első az előadásokon való lelkesítés, a tárgy 
megkedveltetése, az érdeklődés fölkeltése és munkára serkentés. Mind
ezek egyébként minden tanításnak elemi ismérvei. A következő fok 
a laboratóriumokban vagy szemináriumokban való foglalkoztatás, ahol 
különösen a munka kezdetén mindig a kezdők mellett kell lenni, 
hogy folytonos bátorításokkal és további lelkesítésekkel átsegítsük őket 
a nehézségeken. A harmadik fok már tisztán egyetemi jellegű, ameny- 
nyiben az előző fokokon elért és céltudatosan irányított eredmények 
és vizsgálódások szerzőjének ösztöndíjakkal való jutalmazásában és to
vábbi serkentésében áll. Ezek az ösztöndíjak kétfélék, ú. m. a tanár
segédi szolgálati és a Külföldi tanulmányi ösztöndíjak. Az egyetemi 
szakirányú nevelés betetőzői lévén, ezekkel közelebbről is foglalkoznunk 
kell és pedig a természettudományok szempontjából.

Az egyetemi tanársegédi állások sokféleképpen értelmezett és 
sokszor vitatott természete a föntebbi megállapításokból könnyen 
körvonalazható. A fiatal jelesebb szakbúvárok számára a szaktudomány 
további művelését és szakismereteik tökéletesebbítósét elősegíteni hiva
tott ösztöndíj annak birtokosát az egyetemi tanítás segédmunkásává 
avatja. Kettős tevékenységre serkent tehát, mert a tudomány tovább- 
művelése mellett az egyetemi nevelés föntebb említett második foká
nak részesévé is tesz. E kettős hivatás kettős célt is rejt magában : 
a tudósképzés mellett az egyetemi tanszék méltó betöltésének foly
tonosságát is biztosítja. Ezek a magasabb szempontok teszik szüksé
gessé, hogy a tanársegéd megválasztása nagy körültekintéssel történjék,



EGYETEMI NEVELÉS ÉS EGYETEMI PÁLYA. 27

hogy akár a tanítás, akár a tudományos munkálkodás hátrányt ne 
szenvedjen. Sajnos, a gyakorlatban ezek az elvek nem mindig találnak 
érvényesülésre, noha a tanársegédi szolgálati szervezet az állások 
ösztöndíj-jellegű ideiglenes természetével elég módot ad a kiválogatásra.

A szakemberek egyetemi nevelésének további eszközéül a tanul
mányi ösztöndíjakat neveztük meg. Ezek kezdve a hallgató-évek álta
lánosabb irányú öszöndíjaitól a különleges célok elősegítésére adomá
nyozott segélyekig igen sokfélék ugyan, de adományozásuk ötletszerű, 
rendszertelen. A hallgatói ösztöndíjaktól eltekintve a különleges célú 
ösztöndíjak ugyanis csak olyanok részére adhatók, akik a szakmun
kálkodás terén már kimutatták bizonyos fokú reátermettségüket. Az 
ilyeneket azután meg kell tartani a szaktudomány művelése terén, 
különben a kiadott ösztöndíj nem teremheti meg gyümölcseit. Az 
egyetemi nevelés szempontjából sokkal hasznosabb tehát egy külön
leges célzatú ösztöndíj vagy a szakmunkálkodásban már előrehaladott 
fiatal tudós támogatása, mint a tanulmányainak kezdetén levőknek 
általános műveltséget célzó kiküldetései. A gyakorlottabb búvár ugyanis 
bíráló szemmel vizsgálva a látottakat, nem tart mindent meghono- 
sítandónak itthon, hanem számol a nagyon is fontos különleges viszo
nyokkal is.

Az egyetemi nevelés ilyen fokait megjárt fiatal szakemberek, 
akik ismereteiket állami támogatással gyarapították, hasznosítható tő
két képviselnek az egyetemi tanítás szempontjából. Ezekből kell ki
kerülnie a magántanároknak, akiknek szoros kapcsolatban kell marad- 
öiok az egyetemi neveléssel is, a laboratóriumi és szemináriumi 
munka révén. Nem lehet eléggé hangoztatnunk ezt különösen azért, 
mert ezek biztosíthatják csak az egyetemi magasabb szellemet, amit 
a természettudományi szakok egyikén sem lehet ilyen intézetekkel 
való kapcsolat nélkül elsajátítani. Bár autodidaktikus úton is művel
heti magát valaki egyik vagy másik tudományszak terén, de az egye
tem fogalmával szorosan együttjáró szélesebb látókört csak az egye
temi munka közvetlen részesei nyerhetnek.

Az egyetemi nevelés mindeme föltételei nálunk is megvannak ; 
tudatos, rendszeres alkalmazásuk azonban ebben az értelemben csak 
imitt-amott észlelhető. Ennek hátránya az egyetemi tanszékek betöl
tésében nyilvánul meg leginkább, amennyiben elaggott tisztes tanárok 
utódjai gyanánt sokszor egészen fiatal, csaknem kezdő embereket kell 
kinevezni, mert a versenyképes anyag nem elegendő. Ilyen értelemben 
uton-utfélen azt tapasztaljuk, hogy csak viszonylagos értékű erőket ka
punk, holott föltétien értékek megközelítése volna kívánatos. Növeli 
ezeket a hibákat még az is, hogy nincsen egyáltalán semmi olyan 
támasz vagy mérték, mely az egyetemi tanárság elérésére tekintetbe
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vétetnék, amelyhez azután igazodni lehetne. A szokásban levő rend
szer alapján lehetetlen még azt is megállapítani, hogy az önálló 
tudománymívelés esik-e inkább latba vagy a tanítási készség. A ki
nevezési esetek legtöbbje ugyanis azt a tanulságot adja, hogy legin
kább a személyi kérdések az irányadók s az említett minősítések csak 
másodsorba jönnek számításba.

Mindezeken az állapotokon az egyetemi nevelés rendszeressége 
és folytonossága segíthet csak, mert csakis így érhetjük el a szak
emberek állandó nevelését. Ma az a helyzet, hogy a szakembereink 
legnagyobb része autodidakta vagy külföldön nevelődött. Az auto
didakták egyetemi pályára nem valók, mert az egyetemi tanári hi
vatás olyan különleges munkakör, mely okvetlenül megkívánja a 
céltudatos, különleges nevelést csak úgy, mint ahogy minden mester
séget tanulni kell. Mert ha a törvényszéki bírót hosszú működés 
kúriai bíróvá avatja, a jó középiskolai tanárok vagy a gyakorlati 
szakokon működők csak a legritkább esetben lesznek jó egyetemi 
tanárokká. Más légkör, más munkakör ! Németországban, a tudósok 
és tudás országában ezt bizonyítani nem kell ; mi még nem jutottunk 
annyira, hogy a szakpályákra való tudatos nevelés szükségét elismer
tük volna. Nálunk az egyetemi tanárok épúgy «kinevezhetők», mint 
a legtöbb más hivatalnok; ne csodáljuk azután, ha az ilyen kinevezés 
nem jelent mást a megfelelő fizetési osztályba való jutásnál !

Az egyetemi pályára való előkészítés célját legjobban az egyetemi 
tanító segédszemélyzet művelésével érhetjük el, föltéve, hogy ezek a 
föntebb körvonalazott módon jutnak egyetemi működési körbe, vagyis 
a fiatal szakemberek legkiválóbbjait éri ez a — mint láttuk — ösztön
díjszerű kitüntetés. Kitüntetés, ha ebben az értelemben történik, főként 
pedig, ha a tanársegéd azzal a biztos reménységgel dolgozhatik, hogy 
munkája gyümölcsét is élvezheti. A tanársegédi szolgálati szervezet 
szelleme azt bizonyítja, hogy ez az intézmény valóban a succrescentia- 
nevelése céljait szolgálja. A tanársegéd kiválasztásának kizárólagos 
joga a tanárt illeti, azért az állás legtöbbször nem pályázat útján 
kerül betöltésre, hanem bizalmi kérdés gyanánt kezeltetik. Igen fon
tos, hogy erre a bizalmi állásra törekedni ne lehessen, hanem tisztán 
a szorgalommal és tudományos munkára való törekvéssel lehessen azt 
kiérdemelni. Fizetése igen szerény, meghatározott előmenetel nincs, 
nem végleges, hanem két, - illetve adjunktusi állásban három — év 
lejártával szükség esetén meghosszabbítandó. Ezek a bölcs rendelkezé
sek legjobban szolgálják a succrescentia-nevelés lehetőségeit, amennyiben 
ha a tanársegéd időközben a beléhelyezett bizalomnak meg nem felelne, 
könnyen elbocsátható. Az éveken át fölhalmozódó panaszok és sérel
mek -  sajnos éppen ezeket a bölcs rendelkezéseket támadják meg,
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holott ezek rendeltetésüknek nagyon jól megfelelnek, csak a tanár
segédi szolgálat mindkét részen való állandóan helytelen megítélése 
látja azokat sérelmeseknek. Minthogy ugyanis a szolgálat nem végle
ges, sem adminisztratív tevékenység, hanem egy jövendő hivatásra 
való előkészítés célját szolgálja, csakis ilyen szabad elbírálás tárgya 
lehet. Ez a magasabb cél veszélyeztetve volna akár az állások vég
legesítése, akár bármiféle állami státusba való besorozása által. A meg
bízatások lejáratai, illetve a meghosszabbítás szükségessége azok a 
serkentő elemek itt, melyekre a munkára való nevelésnek szüksége 
van. A státusba való sorolás emellett még nagyobb veszélyeket is 
rejt magában. Eltekintve attól, hogy műegyetemi (mérnök-vegyész stb.), 
orvosi és bölcsészetkari (természettudományi) tanársegédek együttesen 
semmiféle idegen státusba nem sorolhatók, a különböző státusokba 
való helyezés a technikai nehézségeken kívül különösen a természet- 
tudományi szakokon a szakok szerinti specializálódást lehetetlenné 
tenné, ami a tudományok mai állása szerint és különösen az egyetemi 
nevelés szempontjából igen károsnak mondható. Ennél a « státusrende
zésnél » ugyanis a természettudományi szakok tanársegédei a közép
iskolai tanári státusba kerülnének, amihez valamennyinek tanári 
oklevélre volna szüksége. A dolog mai állapotában — igen helyesen — 
sok tanársegéd egyetemi tanulmányai kezdetétől fogva egy-egy szak 
művelésére adja magát s bölcsészeti doktorátussal halad tovább pályá
ján. Ez a specializálódás a tudományok művelése szempontjából elő
nyös és kívánatos, azért azt nem megakadályozni, hanem még jobban 
elősegítenünk kell.

Nem időzöm azonban tovább ennél a remélhetőleg soha meg 
nem születő eszménél, ami azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy 
a tanársegédek helyzetén semmi javítani való nincs. Az anyagi kér
dést sem tartom olyannak, amelynek rendezése minden visszásságot 
megszüntet ezen a téren, bár a fizetések javítása előnyös volna a 
gondtalanabb önművelés és tudományos munka szempontjából. A bajok 
megszűnését abban látom, ha a tanársegédi intézmény csakugyan a 
■succrescentia-nevelését szolgálja. Szükséges tehát, hogy a tanársegédek 
kiszemelése tisztán ebből a szempontból történjék és ne pillanatnyi 
intézeti és személyi ügyek elintézése vagy adminisztráció legyen a 
döntő tényező ; szükséges, hogy a tanársegéd önművelési munkája 
minden eszközzel elősegíttessék s hogy külföldi ösztöndíjakkal, majd 
magántanári képesítéssel a szakmunkálkodás és az egyetemi tanítás 
kereteibe véglegesen belevonassék. Ezek után a tanársegéd (vagy ad
junktus) a tanszék üresedésekor annak jogszerű várományosa lehet. 
Ha mindez bekövetkezik, akkor minden tanársegédi sérelem önként 
megszűnik s a biztos jövő tudatában időt és áldozatot nem kímélve
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szívesen várhat mindenki hosszabb ideig is. Ez a rendszer azonban 
nálunk még nem eléggé honosodott meg. Ma még a ritkább esetek 
közé tartozik, hogy egy tanársegéd közvetlenül tanárrá legyen s ha 
megtörténik is, akkor is hátrányban van az egyetemen kívül álló 
szakemberekkel szemben. Míg ezek ugyanis csaknem mindig közvet
lenül rendes tanárok lesznek, addig a tanársegédnek a tanárrá létei 
ritkán előforduló eseteiben legtöbbször a rendkívüli tanári átmeneti 
fok jut osztályrészéül.

Föntebb azt mondottuk, hogy az egyetemi tanárságnak semmi
féle megállapítható zsinórmértéke nincs. Ezt most a magántanárságra 
is vonatkoztathatjuk. Ez az intézmény azonkívül, hogy az egyetemi 
nevelés serkentő eszköze, egyszersmind a tanítás olcsó forrása is. 
A magántanároknak látszólag nagy száma azt bizonyítja, hogy egye
temeink nem bánnak ugyan szűkkeblűén a magántanárság adomá
nyozásával, a szervezeti szabályok azonban sok furcsa kinövésre adtak 
okot. A minősítés személyi és tárgyi kettős elbírálása a személyi 
kérdés túlságos kidomborítására vezetett s a tárgyi szempontok igen 
sokszor csak alárendelt beszámítás alá esnek. A személyi kérdés ki
élezése, sőt egyáltalán ennek mindenféle szerepe indokolatlan s a 
rendszeres egyetemi nevelés mellett teljesen kiküszöbölendő. Akik az 
intézetek kebelében nevelkedtek és mindvégig ott munkálkodnak a 
tanár állandó ellenőrzése és irányítása méllett, azok sérelmesnek és 
jogtalannak tarthatják ennek a kérdésnek fölvetését, de bizalmatlanság 
ez a tanszék tanárával szemben is. Vagyis itt is arra a megállapodásra 
kell jutnunk, hogy a személyi kérdésnek szerepet juttatni a magán
tanári képesítésben annál kevésbé lehet, mert hiszen az egyébként 
tudományos készültségben megfelelő jelöltek önkéntes segítőerői az 
egyetemi oktatásnak.

Az egyetemi nevelés sokat emlegetett rendszeressége szükségessé 
teszi még azt is, hogy a tanszék képviselője irányítóan hasson a 
magántanárok választott előadási körére s belőlük olyan testületet 
szervezzen maga körül, amely hivatva van a nagyon széleskörű szak
tárgyak tanítási hézagainak kiegészítésére. Erre szükség van külö
nösen nálunk, ahol a magántanári képesítés csak kis körre szorít
kozik, de Németországban is, ahol bár a képesítés csaknem mindig 
teljes tanszakra vonatkozik, mégis a magántanárok a rendes tanár 
hirdetett előadásaihoz alkalmazkodva azt mintegy kiegészíteni töreked
nek. Más helyen és más szempontból1 arra az eredményre jutottam, 
hogy a magántanári képesítés teljes tanszakra előnyösebb. Erre az

1 A német földtani oktatás tanulságai magyar egyetemek szempont
jából. Budapesti Szemle 1912.
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eredményre kell jutnunk akkor is, ha a magántanári képesítést az 
egyetemi szaknevelés betetőzője gyanánt tekintjük. A részlettanul
mányokban elmerült fiatal jelöltnek megadjuk ezzel az indítást nagyobb 
áttekintésre és szakjának általa behatóbban nem művelt részeiben való 
járatosság szerzésére is.

A munkára serkentett hallgatók között megejtett kiválasztás, a 
tanársegédi állásnak komoly munkával és tudással való kiérdemelése, 
a külföldi ösztöndíjjal elősegített továbbképzés, a tanításban magán
tanári minőségben való részvétel eléggé körvonalazza e succrescentia- 
nevelés föltételeit, melyeknek helyes és céltudatos alkalmazása esetén 
a tanszék nem juthat érdemtelennek. Éppen ezért azok, akiket az 
egyetemi tanításhoz annyi kötelék fűz, méltán megérdemlik e tanári 
Állásra való meghívást, amely voltaképpen a tanszékek betöltésének 
leghelyesebb formája. Különös, hogy ezzel milyen ritkán él az egye
tem, holott a reátermettek nálunk még nincsenek olyan nagy szám
ban, hogy pályázat nélkül is választani ne lehetne köztük ; sőt még 
ha így volna is, arra valók a szakelőadók, — akiknek a rokon szakon 
levők működését kötelességük ismerni, — hogy kellően tájékoztassák 
a kart. Ha az egyetemi succrescentia nevelése az itt vázolt keretekben 
történik, akkor a meghívás nemcsak jog, de kötelesség is. Németország
ban a tanszékek betöltése túlnyomóan meghívással történik ; legjobb 
bizonyítéka ez annak, hogy a tudományos reátermettsóget szavazással 
eldönteni nem lehet, mert a szavazás mindig csak személyi mozza
natokra vonatkozik.

Fejtegetéseink értelmében a succrescentia mindig egy-egy inté
zeten belül következnék be ugyan, de ezzel az egyetemek között 
kívánatos tudományos versengésnek elejét venni nem szabad, még 
akkor sem, ha ez az intézetben nevelkedett s arra érdemes jelölt 
mellőzésével járna is. A tanszékek betöltésekor ugyanis csak a tudo
mány és tanítás szempontjai vehetők tekintetbe és a vidéki egye
temeken működő tanárokat számításon kívül nem lehet hagyni. 
Szükség van ugyanis a már említett versengésre az egyetemek között, 
amelyek teljesen egyenrangúak székhelyök és fölszereléseik miatt már 
eleve sem lehetnek. A fővárosi egyetemnek minden tekintetben vezető 
helyen kell állania, azért mindenkor a legkiválóbb tanerőket is kell 
megnyernie. Az egyetemi pálya legnehezebb kérdései előtt állunk 
azonban abban az esetben, ha a tanszékre valamelyik más egyetem 
tanára kerül s az intézet egyébként érdemes jelöltje esetleg ennek 
helyére sem jut. Talán legjobban megoldható ez a kérdés tanári 
címek adományozásával, ami Németországban igen jól bevált, vagy 
még inkább a rendkívüli tanári kinevezésekkel. Ez a mai alakjában 
inkább csak gazdasági célokat szolgál, mintsem határozott célokat az
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egyetem i neve lés  re n d sz e ré b e n . É s sajnos, n á lu n k  a  tan á rv á lto z á s  az  
in tézetben  m ű k ö d ő k re  nézve  leg többször á llá sv á lto zá s t je len t.

Az egye tem i szaknevelés nehézségeinek , az eg y e tem i pá ly a  viszás- 
ságainak  csak  k iseb b ik  ré szé re  m u ta th a t tu n k  i t t  re á . A nevelés foly
tonosságában , ren d szeresség éb en , a ta n á rse g é d i in té z m é n y n e k  k izáró lag  
a succrescen tia  szo lg á la táb an  való érte lm ezésében , a tan szék ek n ek  tá rg y i 
szem pontból m eg h ív á s  ú t já n  való  betö ltésében  lá tju k  azo k a t az esz
közöket, m elyek  jo b b a n  cé lravezetők  ezen a té re n . A n é m e t példa  

i t t  b iztos u ta t je lö l, m e ly en  h a lad v a  a  szám ítá sb a  jö h e tő  ta n e rő k  sok
szor nagyon  szegényes v iszony lagos é rtéke  h e ly e tt te ljes  é rték ű  v e r
senyzőket n y e rü n k . V adász M. E lkmée.

A POEHLMANN-FÉLE NYELVTANÍTÓ MÓDSZER.

Az idegen nyelvek tanításának régóta feszegetett kérdését nem 
lehet megoldottnak tekinteni, pedig már sokan törték rajta a fejüket, 
nemcsak üzleti haszonra számító kontárok, hanem alapos képzett
ségű és leleményes nyelvtanárok is. A különböző nemzetek fiai többó- 
kevésbbé mindig rá voltak utalva arra, hogy megtanulják egymás 
nyelvét, s mivel folyton nagyobb lett a kereslet, nem lehet csodálni, 
hogy szinte gombamódra keletkeztek az újabbnál újabb módszerek. 
Elmondhatjuk azonban, hogy módszerek jöttek, módszerek mentek. 
Mindegyik újnak, eredetinek, természetesnek és legjobbnak vélte és 
hirdette magát, a nevezetesebbekben csakugyan mindig volt valami 
új és jó, de azért egyik sem oldotta meg végleg a nyelvtanításnak 
úgy látszik örök problémáját. Nemrég a direkt módszert üdvözöltük 
nagy lelkesedéssel, de ennek a csodatévő erejébe vetett hitünkből is 
ki kellett lassankint ábrándulnunk. Vérmes reményeink szétfoszlottak, 
a probléma pedig megmaradt.

Legújabban a német Poehlmann próbálkozott meg a nyelvtanítás 
kérdésének megoldásával. Mint minden módszeralkotó, ő is abban 
keresi módszerének igazolását, hogy a Poehlmann-féle módszer magá
ban foglalja valamennyi eddigi nyelvtanító módszer előnyeit, azonkívül 
pedig új jó oldalai is vannak, s így messze fölülmúl minden más 
gyakorlati nyelvtanító módszert. Poehlmann azzal vádolja az eddigi 
módszereket, hogy csak összeállították a megtanulandó nyelvi anyagot, 
s rábízták a tanulóra, hogy tanulja meg, ahogyan tudja ; csak azzal 
törődtek, hogy mit kell a tanulónak megtanulnia, ellenben nem sokat 
gondoltak avval, hogyan lehet a tanulónak ezt a megtanulandó anyagot 
kevés fáradsággal s úgy emlékezetébe vésnie, hogy többé el ne felejtse. 
Poehlmann szerint az eddigi módszerek megalkotói sohasem pillan



tottak bele «az emlékezet műhelyébe», sohasem foglalkoztak behatóan 
a tanulás technikájával, ennélfogva mikor módszerüket kidolgozták, 
eszükbe sem jutott, hogy valami útbaigazítást adjanak a tanulónak 
arra nézve, hogyan lehet az idegen nyelv szavait könnyen és tartósan 
megjegyezni.

Már pedig az idegen nyelvek tanulásában csakugyan döntő sze
repe van az emlékezetnek. Aki jól emlékszik a szavakra és szókap
csolatokra, az könnyen tanul idegen nyelvet. Ámde a legtöbb ember
nek épen ebben a tekintetben nagyon gyönge az emlékezőtehetsége. 
Minden nyelvtanárnak bőven van alkalma tapasztalni, hogy a tanulók
nak legnagyobb része még a gyakran előforduló szavakat is mind
untalan elfelejti, ha valami úton-módon nem sietünk az emlékezet 
támogatására. Aki nyelveket tanul, saját magán is megfigyelheti, hogy 
az egyszer megtanult szó, hacsak sűrűn elő nem fordul, legtöbbször 
feledésbe merül. Hányszor kell bosszankodnia az idegen nyelvet ta
nulónak, hogy nem jut eszébe olyan szó, amellyel már egy párszor 
találkozott! Nagyon sokszor kell szerepelnie a szónak, míg végre úgy 
megtapad emlékezetünkben, hogy bármikor rendelkezésünkre áll, bár
mely pillanatban vissza tudjuk idézni.

Ez igen sajnálatos jelenség, ha tekintetbe vesszük, hogy vala
mely nyelvnek tudásához nagyon kevés nyelvtanra és nagyon sok 
szóra, minél gazdagabb szókincsre van szükségünk. Mégis azt látjuk, 
hogy a mai nyelvtanítás ezt a dolgot meglehetősen elhanyagolja s ez 
is egyik oka nyelvtanításunk meddőségének. Aki felső osztályokban 
idegen nyelveket tanít, szomorúan tapasztalhatja, mily szánalmasan sze
gény a tanulóknak átlagos szókészlete. Egészen közönséges szavakat sem 
ismernek, de nem is ismerhetnek, mert a tanítás nem fordított elég 
gondot szókincsüknek tervszerű, módszeres bővítésére és megszilár
dítására. A legszorgalmasabb tanuló is elfelejti a megtanult szavaknak 
javarészét, mert mindig új meg új szók fordulnak elő, ezeket kell 
megtanulni, s az új szavak kiszorítják az emlékezetből a régieket, 
amelyeket semmiféle módon nem biztosítottunk az ellen, hogy a gyors 
feledés zsákmányai legyenek. Ilyen körülmények között természetes, 
hogy a tanulók házi munkásságát jórészben az ismeretlan szavak 
kikeresése emészti fel, pedig ennél haszontalanabb foglalkozást nem 
igen lehetne hamarjában említeni. Hogy micsoda szellemi erőpazarlás 
megy őzzel végbe, azt csak elképzelni lehet, kiszámítani nem. Mennyit 
nyernénk, ha a szókeresgéléssel eltékozolt időt tanulásra lehetne 
fordítani !

Nagyon fején találja Poehlmann a szöget, mikor azt mondja, 
hogy a szótanulás az a zátony, amelyen a legtöbb ember jó szándéka 
hajótörést szenved. Mert a szótanulás unalmas is, fárasztó is, és ha
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ezenfölül még azt is kénytelen az ember tapasztalni, hogy a megtanult 
szavaknak háromnegyed részét elfelejti, akkor igazán nem csoda, ha 
elmegy a kedve a tanulástól. Más nyelvpedagógusok is észrevették 
már, hogy az iskolai nyelvtanítást is ennek szemmeltartásával kellene 
átalakítani. A szókincs módszeres feldolgozásának középponti helyet 
kell elfoglalnia a nyelvtanításban. A módszertanok eddig is ajánl
hatták ugyan a szókincsgyakorlatokat, etimológikus szócsoportoknak, 
rokonórtelmű és ellentétes jelentésű szavaknak s ezek származékai
nak, homonim szóknak összeállítását, tárgyi szócsoportok készítését 
több olvasmány alapján (kiegészítéssel összekapcsolva), de ennek az 
ajánlásnak nem volt meg az a nyomatéka, amely kifejezte volna 
hogy itt a nyelvtanulásnak legfontosabb mozzanatáról, a szókincsgyűj-. 
tésről van szó. Poehlmann érdeme épen abban rejlik, hogy nagy gya
korlati érzékkel felismerte a szókincs elsajátításának alapvető fontos
ságát, s ezt tette módszerének sarkpontjává. Úgy vélekedett, hogy a 
helyes nyelvtanító módszernek elsősorban arra kell törekednie, hogy 
leketőleg elhárítsa a szavak megtanulásának és emlékezetben tartásá
nak minden nehézségét. Módszerének megalkotásában az a szempont 
vezette, hogy könnyűvé tegye az idegen nyelv szavainak megjegyzését 
s így időt takaríttasson meg a tanulóval, kevesebb szellemi energiát 
fogyasztasson vele.1 Nem készületlenül fogott munkájához. Már több 
mint húsz éve gyakorlatban is. elméletben is foglalkozik nyelvtanítás
sal, tudományosan vizsgálta a tanulás technikáját, s egész könyvet 
írt az emlékezetről. Most egyik tanítványával, Bruns Huberttel szö
vetkezve kidolgozta nyelvtanító módszerét amaz elvek alapján, ame
lyeket már régebben kifejtett Gedächtnislehre című munkájában.

Abból a folyton hangoztatott, de ritkán követett pszichológiai 
alapelvből indult ki, hogy mindig az ismertről az ismeretlenre kell 
haladni. Ez elv értelmében a nyelvtanítást azokkal a szavakkal kezdi, 
melyek vagy rokonok az anyanyelvnek megfelelő szavaival, vagy mint 
jövevényszavak meghonosultak az anyanyelvben, ennélfogva mindenki 
előtt ismeretesek. így könnyen és fáradság nélkül bevezeti a tanulót 
az idegen nyelvbe. Nem akarja tanítványát a közmondásban kifejezett 
bölcsességgel vigasztalni, hanem megfordítja a közmondást, s azt tartja, 
hogy minden kezdetnek könnyűnek kell lennie.

Talán fölösleges is rámutatni, hogy a jövevényszavaknak a nyelv- 
tanítás kiindulópontjául való felhasználása nem ríj dolog. Minden 
módszeres nyelvtanítás már régóta így teszi meg az első lépést. 
Ugyancsak régi módszertani elv a szócsaládok összeállítása is, amit

1 Ezt a főcélt határozottan kifejezi müveinek címe is: Russisch 
Englisch stb. leicht gemacht.
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Poehlmanu igen helyesen mindig szem előtt tart, mint különösen 
fontos elvet. A tőszókhoz mindjárt odakapcsolja a származékokat, de 
természetesen ezeket sem elszigetelten, szójegyzékszerűen tanítja, ha
nem olyan mondatokban, amelyek a mindennapi életben előfordulnak. 
Mióta a nyelvtudomány felhítta a figyelmet arra, hogy a szavak csak 
a mondatokban élnek igazán, azóta a nyelvtanításban sem szabad 
megfeledkezni arról az elvről, hogy a szavakat mondatokból kell 
tanultatni. Poehlmannál minden egyes leckének fő szövege után követ
keznek a megfelelő származékszavak, még pedig kérdésekbe foglalva, 
amelyekre a tanulónak felelnie kell. A származékszókat így könnyen 
meg lehet jegyezni, mert van mihez kapcsolni őket, másrészt a közös 
tövet csak egyszer kell megtanulni, ez pedig nagy erőmegtakarítást 
jelent. Épen ezért Poehlmannak mindenesetre érdemül kell betudnunk, 
hogy módszerében következetesen végigvitte a szócsaládositás elvét.

A szavaknak etimológikus csoportokba való foglalása önként 
kínálkozó és természetes módja az emlékezet támogatásának. De hogyan 
lehet megkönnyíteni azoknak a szavaknak megtanulását és emlékezetben 
tartását, amelyeket nem tudunk ilyen természetes úton összekapcsolni 
már meglevő képzeteinkkel ? Poehlmann szerint ily esetekben mester
séges kapcsolatot kell teremtenünk az idegen szó és anyanyelvi meg
felelője között, még pedig oly módon, hogy közbeiktatott összekötő 
tagokat áthidaljuk a köztük levő nagy távolságot. Ilyen, szükségből 
létesített szóösszekapcsolás (Notverbindung) például : aller, Allee, 
spazieren gehen, gehen.

Ez a mnemotechnikai fogás, a megtanulandó idegen szónak s 
anyanyelvi jelentésének közvetett összetűzése szintén már régóta isme
retes. A Toussaint-Langenscheidt-ié\e levelekben is meg. van említve 
néhány példa kíséretében.1 Toussaint-Langenscheidték nem tagadják 
a mnemotechnikai eljárás hasznát, de meggyőződve sincsenek róla. 
A tanulóra bízzák, hogy éljen evvel a mesterséges fogással, ha emlé
kezetére nézve hasznot remél belőle. Poehlmann ezzel ellentétben a 
mnemotechnikát is következetesen alkalmazza az egész nyelvtanítás 
folyamán, úgyhogy módszerét e legjellemzőbb tulajdonsága alapján 
mnemotechnikai módszernek lehet elnevezni. Mnemotechnikai úton 
jegyeztet meg minden szót, amely nem kapcsolható természetes módon 
a megfelelő anyanyelvi szóhoz. Készen adja ezeket az áthidaló szó
sorozatokat, melyeket a tanulónak be kell tanulnia, olyformán, hogy

1 Angol példák : « Well erinnert au Welle, Wellen sind beim Badon 
gut ; trouble erinnert an Trubel, Trubel ist störend» (p. 87). Francia pél
dák : «Fin erinnert an fein, fein ist der Faden, jeder Faden hat zwei 
Ende)n) ; Mund — dient zum Essen, essen muss ein jeder auch die 
Buschmänner ; Busch klingt beinahe wie — bouche » (p. 21).

3*
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a szócsoportot fordított sorrendben is jól begyakorolja. Ha a begyakorlás 
megtörtént, ki lehet küszöbölni az áthidaló szavakat, melyekre csak 
az emlókezetbevésés megkönnyítése végett volt szükségünk, s a szósornak 
két szélső tagját a közbeiktatott szavak nélkül is el kell egy párszor 
ismételni, még pedig kétféle sorrendben/ Az így összefűzött és meg- 
jegyzett szópárnak egyik tagja mindig könnyen és biztosan emlékezetbe 
fogja idézni a másikat.

Természetes dolog azonban, hogy a mnemotechnika felhaszná
lásával tanult idegen szavakat is elfelejtjük lassankint, ha nem ele
venítjük fel őket. De Poehlmann arról is gondoskodik, hogy az újonnan 
megtanult szavakat folytonosan ismételjük. Az egyes leckék végén olyan 
sorozatot állít össze belőlük, amely sorozatnak mindegyik tagja vala
milyen logikai viszonyban van mind az előtte levővel, mind az utána 
következővel (pl. nem és faj, ok és okozat, rokonság, ellentét stb.). 
Ennek az összefüggésnek szem előtt tartása nagyon megkönnyíti 
a szósorozatnak megtanulását. Poehlmann már most azt kívánja a 
tanulótól, hogy tanulja meg ezeket a szósorokat mind a két irányban, 
s egy-két hétig naponkint egyszer visszafelé is mondja fel őket, pél
dául mikor dolga után megy vagy sétáját végzi ! Sőt ha végigtanulta 
valaki az egész tanfolyamot, akkor is mindennap mondjon fel egy-egy 
szósorozatot ! ‘így eléri a tanuló azt, hogy az idegen szavak egészen 
megszokottakká válnak előtte, gyorsan eszébe jutnak, mindig rendel
kezésére állanak, akárcsak az anyanyelv szavai, s lehetővé teszik az 
idegen nyelven való gondolkodást.

Az idegen szavak ismétlésének ez a módja mindenesetre gya
korlatibb és valamivel talán kellemesebb is, mint ha szófüzetekből 
kell az idegen szavakat anyanyelvi jelentésükkel együtt unatkozva 
ismételgetni, de az is kétségtelen, hogy ezeknek a logikailag összefüggő 
szósoroknak ismétlése sem élvezet, s nem hiszem, hogy sok tanuló 
akadna, aki hamarosan meg ne unná és szivesen el ne hagyná, pedig 
Poehlmann ezt a gyakorlatot igen fontosnak tartja.

Ami a mnemotechnikának a nyelvtanításban való következetes 
alkalmazását illeti, ebben kevesen fognak Poehlmannal egyetérteni. 
Vannak ugyan szavak, melyeknek mnemotechnikus megjegyzése szinte 
magától kínálkozik, de ezeknek száma nagyon csekély. Ha minden 
idegen szó megtanulásában fel akarjuk használni a mnemotechnikát, 
akkor kénytelenek vagyunk olyan kínos és erőltetett, gyakran azon
kívül még hosszú átmeneteket kieszelni, aminőkre Poehlmann is 
rávetemedett. Hogy milyen mesterkéltek ezek a mindenáron való 
mnemotechnikus áthidalások, ennek bemutatására idézek néhány 
példát Poehlmann műveiből : Pour, Purpur, Fürst, für ; tous, tuten, 
Feuerlärm, Volksmenge, alle ; dans, Tanzsaal, innen, in ; sur, Surro-
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gat, drin, auf ; être, Aether, Daseinsbedingung, sein ; bien, Biene, 
fleissig, gut ; derrière, Terrier, Schwanz, hinten, hinter ; chose, 
Schosskind, Person, Sache ; après, abbrechen, nach Feuersbrunst, 
nach ; devant, der Wahn, vor der Reue, vor ; both, Boot, zwei ö, 
beide gleich, beide ; only, ohne, Geld, Gold, Uhr, nur ; week, Vikar, 
Kirche, Sonntag, Woche ; pay, P, Buchstabe, schreiben, Rechnung, 
bezahlen; poco, Pocke, kleine Narbe, wenig sichtbar, wenig stb.

Aligha fognak sokan lelkesedni ezekért az áthidalásokért, ame
lyeknek gyakran még az a hibájuk is megvan, hogy egészen fölöslegesek, 
mert pl. az elüljárók úgyis olyan sűrűn előforduló szavak, hogy minden 
mnemoteclmikai mesterkedés nélkül is biztosan megjegyezzük őket. 
Az emlékezetnek mnemotechnikai támogatása csak akkor értékes, ha 
egyszerű és talpraesett módon történik, ha semmi nehézkesség nincs 
benne, erre pedig csak igen-igen ritkán van alkalom. Ennélfogva ebben 
a kérdésben az lesz a helyes álláspont, hogy a mnemotechnikát a 
nyelv tanításban elvétve fel lehet ugyan használni de rendszeres alkal
mazása, amint Poehlmann módszerében történik, nem célszerű. Ha 
azt az időt, amit a hosszú és mesterségesen összetákolt «hidakon» 
való szellemi ide-oda sétálással töltünk, arra fordítjuk, hogy közvetlenül 
összekapcsoljuk az idegen szót anyanyelvi jentésével, hamarabb elérjük 
a célt. Abba pedig bele kell törődnünk, hogy az egyszer, sőt több 
ízben megtanult idegen szónak jobbára feledés a sorsa. Az új szó 
csak akkor válik igazán sajátunkká, mikor már sokszor és különféle 
helyzetekben előfordult. Hogy a megtanult szavakat az elfelejtés ellen 
biztosítsuk, annak csak egy természetes módja van : a folytonos olvasás 
és beszélgetés. Bizonyára mindenki inkább olvasással fogja szóemlé- 
kezotét felfrissíteni, semmint unalmas szócsoportok végigmormolásáva), 
úgyszintén a beszéd gyakorlását sem lehet mesterkélten összeállított 
szósorok ismételgetésével pótolni.

Mindazáltal hangsúlyoznom kell, hogy van Poehlmann nyelv
tanító műveinek egy igen nagy előnyük : a szókincsnek módszeres 
felépítése. Szerzőjök nemcsak hirdeti, hanem meg is valósítja az 
ismertről ismeretlenre való fokozatos haladás elvét, s csak módjával 
szövi bele az ismert dolgok közé az ismeretlen elemeket. Mindig 
ügyel arra, hogy ne árassza el a tanulót a teljesen új, semmihez sem 
kapcsolható idegen szavaknak egész özönével, mert ez az eljárás a 
szükségképen velejáró feledés miatt csakhamar kedvét szegi a tanulónak. 
A szavaknak a fentebbi elv szemmeltartásával való elrendezése kétség
kívül nagyon megkönnyíti a tanulást, s Poehlmann nyelvtanító művei 
méltán viselik címüket, habár talán túlzásnak tekinthetjük szerzőjüknek 
azt az ellenőrizhetetlen kijelentését, hogy módszere félannyi időt és 
szellemi erőfeszítést kíván a tanulótól, mint egyéb módszerek.
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A nyelvtanításnak a módszeren kívül fontos kérdése az is, hogy 
mit öleljünk fel a nyelvkinesnek óriási anyagából. Ez a kérdés szoros 
kapcsolatban áll avval a másikkal : mekkora szókincsre van az ember
nek szüksége, hogy valamely nyelven beszélni, illetőleg olvasni tudjon. 
Erre nézve a lehető legtévesebb nézetek vannak forgalomban. Hány
szor olvashatjuk, hogy a híres angol nyelvtudós, Müller Miksa szerint 
az egyszerű angol munkásembernek három-négyszáz szó elegendő ! 
A Toussaint-Langenscheidt-féle angol levelekben pedig a következő 
sorokat találjuk (347. L, jegyzet) : «Megállapították, hogy az iskolai 
oktatás nélkül felnőtt, a könyvek nyelvében kevéssé jártas ember 
körülbelül csak hatszáz szót használ s ezzel egész életén át beéri. » 
Poehlmann szerint a társalgási nyelvben körülbelül ötezer szóra van 
szükség, ekkora szókinccsel teljesen ura az ember a mindennapi nyelv- 
használatnak, bírja az egész társalgási nyelvet !

Nem tudom, hogyan állapították meg az iskolát nem végzett, 
közönséges munkásember szókészletének terjedelmét, de meg vagyok 
győződve róla, hogy pontos vizsgálatokkal ki lehetne mutatni, milyen 
hihetetlenül bő az egyszerű parasztember szókincse is. Próbálná csak 
valaki szótárilag feldolgozni valamely vidék népköltészeti termékeit, 
nyomban kitűnnék, milyen képtelenség a nép fiának szókincsét néhány 
százra becsülni. Hiszen a legtanulatlanabb ember is mennyi minden
féle tárgy- és fogalomkörről tud beszélni, s minden újabb tárgykör 
bőven ontja magából az új meg új szavakat. Hogy pedig a művelt 
társalgás nyelve mire menne ötezer szóval, arra nézve eléggé tájéko
zódhatunk, ha tekintetbe vesszük, hogy a zsebszótárak átlag húsz- 
huszonötezer közönséges szót tartalmaznak, s korántsem merítik ki a 
társalgási nyelvnek egész szókincsét.1 Igazán itt az ideje, hogy egyszer 
már leszámoljunk azzal a kellemes hittel, hogy a társalgáshoz csak

1 Csak mellesleg említem a Schidlof-féle módszert, mely az «ezer szó » 
csábító jelszavával oly könnyen megtéveszti az avatatlanokat. Schidlof, 
mint müvei magyar átdolgozásának előszava mondja (Angol nyelv, 6. lap), 
«abból indul ki, hogy ha 300 szó elegendő arra, hogy az ember [t. i. a 
műveletlen ember] vele mindent kifejezzen, akkor e szám több mint három
szorosának teljesen elegendőnek kell lennie a művelt ember számára.» 
Sem a feltevés, sem a belőle levont következtetés nem helyes. Bár igaza 
volna annak a reklámmondatnak, amely szerint «helyesen megválogatott ezer 
szó teljesen elegendő minden állású és műveltségű ember mindennapi 
szükségletére# ! Milyen gyerekjáték volna az idegen nyelvek tanulása, ha 
az a csodatevő ezer szó csakugyan magában foglalna «a világon mindent, 
amit a művelt ember kifejezni óhajt» 1 Azonban hogy minő csepp a tenger
ben az az ezer szó, arról könnyen meggyőződhetik bárki, ha nem restell 
egészen közönséges szavakat keresni «a legszükségesebb 1000 szót# tartal
mazó Schidlof-féle szógyűjteményekben. A magyar-angol szótárból pl. 
hiányzanak ilyen mindennapi szók : ablak, ajtó, bőr, család, gyökér, hentes, 
macska stb. Épen az ellenkezője igaz annak, amit Schidlof mond. A valóban 
szükséges szavak száma nem bámulatosan csekély, hanem bámulatosan nagy.
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néhány ezer szó szükséges. Ellenkezőleg, az idegen nyelvből nagyon 
sok szót kell tudnia a legegyszerűbb embernek is, hogy az illető 
nyelven mindenről beszélhessen, amiről anyanyelvón beszélni tud. 
S minél műveltebb valaki, a szókincs szempontjából annál nehezebb 
rá nézve az idegen nyelvnek elsajátítása. Mily temérdek szót és 
szólásmódot kell a művelt embernek megtanulnia, hogy idegennyelvű 
beszéde ugyanazon a szellemi magaslaton állónak tüntesse fel, mint 
amelyen látjuk akkor, ha anyanyelvón beszél. A legműveltebb ember 
is mindjárt szerény szellemi képességekkel rendelkezőnek látszik, 
mihelyt olyan nyelven beszól, amelyet nem tud jól. Minél kezdetle
gesebb lelki életet él valaki, annál kezdetlegesebb nyelvtudás elegendő 
neki egyszerű gondolatai kifejezésére. Ez az oka, hogy a gyermek 
aránylag könnyen megtanul idegen nyelven beszélni. Ellenben a felnőtt 
művelt embernek rengeteg szókincs és szóláskészlet szükséges, hogy 
nyelvi formába tudja önteni fejlett lelki világának gazdag tartalmát. 
Ennélfogva minden olyan nyelvtanitó műnek, amely — ha nem is 
teljesen, de legalább megközelítően ki akarja elégíteni a művelt 
ember szókészletbeli igényeit, fel kell ölelnie a zsebszótáraknak húsz- 
huszonötezer szónyi anyagát, s még akkor sem kérkedhetik azzal, 
hogy teljesen megtanít az idegen nyelven való társalgásra, mert a 
társalgási nyelv szókincsét nem is lehet végérvényesen megálla
pítani. A társalgás szókincse ugyanis attól függ s aszerint változik, 
hogy kivel, milyen műveltségű emberrel és miről beszélek. Ebben a tekin
tetben tehát minden komoly, tudományos nyelvtanító műnek szerénynek 
és őszintének kell lennie, nem szabad sokat Ígérnie és keveset adnia. 
Poehlmann módszere nem mentes ettől a hibától. Nem váltja be tet
szetős ígéretét, nem tanít meg az egész társalgási nyelvre, csak alapot 
ad hozzá, igaz, hogy jó, gyakorlatias alapot, amelyen tovább lehet építeni.

A gyakorlatiassággal, mint a direkt módszernek egyik jellemző 
sajátságával kapcsolatban tisztáznunk kell Poehlmann módszerének a 
direkt módszerhez való viszonyát. A Poehlmann-fóle módszer nem 
direkt módszer abban az értelemben, hogy közvetlenül, az anyanyelv 
közvetítése nélkül akarná tanítani az idegen nyelvet. Nem mond le 
teljesen az anyanyelv felhasználásáról, hanem a leckéhez tartozó 
kulcsban mindenütt németül közli az idegen szók jelentését. A direkt 
módszerrel szemben általában arra a helyes álláspontra helyezkedik, 
amelyet az említett módszer miatt dúló harcok végső eredményének 
lehet tekinteni. Ma már ugyanis túl vagyunk a direkt módszer fel
találásának mámorán, amely elfogta az elméket, mikor rájöttek arra 
a gondolatra, hogy «természetesen» kell tanítani az idegen nyelvet, 
úgy, ahogyan a gyermek az anyanyelvét tanulja. Most már újabb 
állomás következik a módszerek fejlődésének végtelen útvonalán, s
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belátjuk, hogy a második nyelvet az iskolában nem lehet az első, az 
anyanyelv módjára tanulni és tanítani. Az úgynevezett méthode mater- 
nelle-nek az idegen nyelvek tanítására való alkalmazása voltaképen 
pszichológiai tévedés, mert nem egyéb, mint az anyanyelv tanulása 
módjának egészen más körülmények és feltételek között való erő
szakolása. Hiába írják hivalkodva homlokukra a különféle nyelvtanító 
művek: «Streng naturgemáss.» Természetes nyelvtanulás csak egy 
van : az anyanyelv megtanulása, idegen nyelvre nézve pedig a megfelelő 
idegen környezetben való elsaj átítás. Minden egyéb módszer mesterséges.

A kiejtés dolgában helyes elvet vall Poehlmann, midőn azt a 
tanácsot adja, hogy lehetőleg idegenajkú művelt embertől tanuljuk a 
kiejtést. Ez a tanács azonban nem sokat ér, mert épen azok akarnak 
magánúton tanulni valamely nyelvet, akiknek nincs alkalmuk idegen 
kiejtést hallani. Ennélfogva bármennyire igaz az az állítás, hogy «a 
holt betű sohasem adhatja vissza teljesen az élő hangot», a pontos 
fonetikus átírás minden magántanulásra szánt nyelvkönyvnek mégis 
első és legfontosabb kötelessége. Ebben a tekintetben nagyon sok 
kifogást lehet tenni Poehlmann művei ellen. Hangjelölései egyrészt 
fölöslegesen bonyolultak és rendkívül furcsák, szinte meglepően szokat
lanok, másrészt nem elég pontosak. Az olasz kiejtés átírása egészben 
véve elfogadható, de az angol és francia hangjelölésnek teljes és gyö
keres átdolgozáson kell keresztülmennie.

A gyakorlatiasság célját szolgálják Poehlmann műveiben a 
kereskedelmi levelek, újsághirdetések, étlapok stb., valamint a kézirat
ban közölt levelek, amelyek hozzászoktatják a tanulót az idegenek 
sajátos betűformáihoz. Az angol füzetekhez mellékelve van Londonnak 
végtelenül kezdetleges és jóformán teljesen hasznavehetetlen térképe. 
Kívánatos, hogy ezt, meg az angol pénzek másolatait a mai nyomdai 
technikának megfelelő jobb képek váltsák fel az új kiadásban.

Mindent összefoglalva : e műveken még látszanak ugyan a kez
det nehézségei, de nagyon gyakorlati érzékkel vannak összeállítva, s jó 
szolgálatot tehetnek azoknak, akik aránylag kevés fáradsággal akarják az 
illető idegen nyelveket gyakorlatilag bizonyos mértékben elsajátítani.1

(Székesfehérvár.) Лта</у József Béla.

1 Prospektust küld Poehlmanns Spracheninstitut, Berlin, W., Wit- 
tenbergplatz 1. — Megjegyzendő, hogy Poehlmann kissé nagyra szabta 
müvei árát. Ha tekintetbe vesszük, hogy mit ad a Langenscheidt-cég 27 
márkáért, akkor Poehhnannak jóval kisebb arányú müveiért sokallni 
fogjuk a 30, 34, sőt 39 márkát. S a vevőnek Írásban köteleznie kell magát 
hogy családján kívül senkivel sem közli a müvek tartalmát, s ha megszegi 
ezt az Ígéretét, minden alkalommal száz márka kárpótlást fizet a szerzőnek 1 
Poehlmann avval okolja meg ezt a szokatlan eljárást, hogy saját jogos 
anyagi érdekeit akarja vele megvédelmezni.
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Az élelmesség iskolája.
A legirtózatosabb rombolásnak, a háborúnak, anyagi kárait, bár 

még megmérhetetlenek, számítgatják a békének már szóhoz jutó tisz
telői. Erkölcsi és értelmi kárairól még kevés szó esik. Pedig ezek 
megfontolása is indokolt akkor, midőn az erkölcsi törvények, az 
államok között való szerződések, a humanizmus követelései bubo
rékká válnak, a bestializmus a kulturtényezők sorába kerül, a sacro 
egoismo bevallottan vagy eltitkoltan a legfőbb törvénnyé lesz. A meg
ingott erkölcsi érzék, az izgatott értelem hallucinál, felséges reve- 
lációkról álmodik, de torz ideákat termel. A pedagógia sem marad 
kivétel. A «békéért» megindult háborúban reformátorai támadnak, a 
kultúra hajlékát spártai módra egy új háború kaszárnyájává óhajtják 
lesülyeszteni. Ezzel párhuzamosan vetődött fel az a gondolat, hogy az 
iskola annak a szellemnek terjesztőjévé legyen, amelyből nemcsak 
az államok összeütközése, hanem a béke háborúja is fakad, a bellum 
omnium contra omnes. A háborútól várt igen sok erkölcsi változás közül 
határozott bizonyossággal kimutathatóan egy már bekövetkezett. Az én
nek minden fölé helyezése, az én vágyainak minden módon-áron való 
kielégítése. Ez a szellem zörget az iskola kapuján. Már eddig is sok alak
ban kisértett, sokféle fogalmazásba öltözött s leplezetlenül is jelent
kezett (Pesti Hírlap 1915 szept. 23-i sz. Zsolt Esti levele). Vádolja az 
iskolát, hogy a világirodalom hyperideális termékeivel, az emberszeretet 
avult nótájának verklizésével helytelenül nevel, a valóságot, az életet 
eltakarja, álom világba vezet. Pedig egyszerű orvossága van : neveljen 
élelmességre ; értsd : tanítson meg pénzszerzésre és a hatalom eléré
sére. íme az életre nevelés új variációja. De ez messze túl jár a 
klasszikusok kiküszöbölésén, a tananyag megújításán ; az iskola ele
venébe vág : a jellemképzést akarja új irányba vezetni.

Helyes benne az életre nevelés gondolata ; ami nem új. Annál 
több szó fér az élet fogalmazásához. Az élet képlete itt ez : élet =  va
gyon +  hatalom és egyéb semmi. Ez az utilitárizmus, még pedig a 
pillanat utilitárizmusa ; hedonizmus, még pedig nem is a legnemesebb



42 KISEBB KÖZLEMÉNYEK.

fajtából való. Az életet békatávlatból nézi, a vásári zajt, a tülekedést 
látja, a törtetós tűnik szemébe, az életet összetéveszti az élet néhány 
formájával. Természetes tehát, hogy az élet célját az élet négy alap
műveletének : születésnek, táplálkozásnak, szaporodásnak, elmúlásnak 
elvégzésében, pénzzel és hatalommal való fényesítésében találja meg. 
Erre a célra bizonyosan megfelel az ököllel törtetés, a lelki érték
telenség bőséges kamatoztatása, másoknak (ha még értékesebbek is) 
félreszorítása.

Az ököl filozófiáját, az anyagiasság kultuszát egész tenger vá
lasztja el a neveléstől. A nevelés az életet nemesebben fogja fel ; a 
hamis fényűzés, a hazugságon rezgő előkelősdiség, az okokat nem 
kutató arany-éhség, a megélhetés között és az élet között vonalat 
húz. Megkeresi az élet, az emberi élet tiszta fogalmát. Az élet nem 
rajtunk kívül álló, külső dolgokban elrejtett cél. Az élet magunkban 
van, magunkból ered, magunkba tér vissza. Magunk megnyilatkozása, 
megvalósítása : az élet. Helye a mikrokozmosz, a lélek ; benne meg
van, övé az egész világ, amennyiben felfogni, átérezni képes. Miután 
minden az övé, nem kapni óhajt, hanem adni akar. Az életre, csak
hogy erre az életre vezet a nevelés. Az életnek embert akar adni. 
Embert, aki elsősorban ember. Minden más jelző csak járuléka, 
egyelőre szükséges, sokszor káros, de a fejlődés folyamán bizonyára 
elkopó járuléka. Szívvel-lélekkel elfogadja az epikureista Metrodorus 
véleményét: «Sokkal fontosabb boldogságunkra az, ami magunkból 
való, mint ami a dolgokból ered.» Csatlakozik Schopenhauerhez: 
«Nagy oktalanság a benső javakat elszalasztani, hogy külsőket sze
rezhessen az ember.» Mert «az ember életének boldogságára az a leg
fontosabb, amije kinek-kinek önmagában van» (Életbölcselet).

Schopenhauer is megjegyzi, hogy csak azt szokták számba venni, 
amink van, vagy aminek látszunk. Más szavakkal ez így hangzik az 
élelmesség iskolájában: «nem az érték, hanem az értékesítés a fő». 
Vagyis a valóságnál magasabb értéke legyen a látszatnak, az igazság
nál a hazudozásnak. Oka is van ennek : a vagyon =  ész, a dolgo
zás =  napszámosság, a parancsolás =  uraság. Ez a felületes megálla
pítás kiragadja az élet igazságtalanságait és minden további nélkül 
elfogadja. Azt vámók, hogy megrója őket, de épp az ellenkezőt teszi., 
Célul tűzi ki. Még igazolást is találhatna hozzá : Jézus paraboláját a 
talentumokról. Ez többre értékeli az öt és két talentumos embert, aki 
értékesíti a maga talentumát, mint az egy talentumosat, aki elássa 
pénzét. Csakhogy itt a hangsúly nem az értékesítésen van, hanem 
azon, hogy akinek van, az értékesítse talentumát. Ez az igazolás 
tehát látszólagos volna ; az erkölcsi felfogás a nevelés gondolatával 
vág egybe.
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Az élelmesség iskolája természetszerűen az élettől kér bizo
nyítást. «Az emberszeretet vallásának csak úgy van értelme, ha min
denki vallja. Nem lehet az emberszeretet vallását hirdetni ott, ahol a 
gyűlölet szenvedélyét az önzés kultusza szítja.» Boncoljuk a gondo
latot. Az életben azt látja, hogy a valóságnál többet ér a látszat, a 
pénz, a fellépés, az úrhatnámság félreszorltja az igazi értéket, tehet
séget, munkát Ezt azonban nem tartja rendjén valónak, mert orvos
ságot keres ellene. A logika azt hozná magával, hogy sürgesse az 
erőteljesebb embernevelést, a jellemfejlesztést, az ideális világfelfogást 
terjesztő iskola megerősítését ; hogy a törtértókű emberekkel szemben 
egészeket akarjon állítani. De a betegségnél rosszabb orvosságot ajánl. 
Az emberszeretet vallását nem vallja mindenki, tehát neveljünk úgy, 
hogy ne vallja senki. A gyűlölet szenvedélye magasra csap, az önzés 
kultusza vetekedik bármelyik valláséval, tehát neveljük mindenki
ben erőssé a gyűlöletet, tegyünk mindenkit az önzés tanítványává. Az 
élelmesség iskolája a stréberek, szélhámosok, nagystílű gonosztevők 
iskolája lenne. Pedig ha volna ilyen, mint szellemi kútmérgezőt, lelki 
ételhamisítót be kellene zárni. Hiszen eddig sem panaszkodhattunk az 
értelem túltengése, a dologért tülekedők sokasága miatt. Mi lesz, ha 
az üresség, tanulatlanság, értéktelenség pénzre és hatalomra váltásá
nak apostolai leszünk ? Ha eszesség helyett vagyonszerzésre, munka 
helyett parancsolásra nevelünk? Ha a pedagógia templomába be
visszük a pénzváltók asztalait ?

A nevelés a fejlődés szolgálatában áll. Nem a mának, hanem 
a holnapnak nevel ; a tegnapi nemzedék helyére olyan újat akar 
állítani, amely már túlhaladta a ma embereit. Hogy célját nem éri 
el? Érthető, hisz célja eszményi; mire megközelíti, már ez is 
fejlődött, messzebb van, de tisztábban látja. Mekkora tévedés az em
berek megváltoztatása helyett a könnyebbet akarni, a nevelés meg- 
másítását 1 Lehúzni a nevelés célját mindjobban, mindaddig, míg az 
esetlegesen adott körülményekkel (nevezzük életnek) pontosan egybe 
nem vág. Ekkor a nevelés nem lesz más, mint egyszerű dresszura 
arra, hogyan kell és lehet a nulla alaki értékét százas vagy tízezres 
helyi értékké átváltoztatni.

Hogy ekkor mi lesz a fejlődéssel, kultúrával, az általános jólét 
emelkedésével, az egyesek reális boldogulásával ? Könnyen elgondol
hatjuk, ha elképzeljük a következőket. Az emberiség a hyperideális 
álmok helyett az okosabb pénz- és hatalomszerzést követi, azaz az 
élelmesség iskolájába jár. Sokrates élelmes emberré válik, utcán ődön- 
gés és szófecsérlés helyett folytatja a hasznothajtó képfaragást vagy 
Protagoras mintájára vagyont szerez. Platon az ideáknál többre be
csüli a hatalmat s keresi a nép kegyét, amely az isteni timárt is
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felemelte. Jézus többre értékeli a keresztnél a kincset, melyet a moly 
és rozsda megemésztenek, megszólesiti filakteriumait, megnagyobbítja 
köntöse bojtjait, messiásság helyett írástudó lesz. Calasanza a bibor- 
noki kalapra áhítozik s könnyen adható áldó mozdulattal elintézi 
Róma proletár gyermekeit. Luther a gondolatfelszabadítás tövises 
pályája helyett Tezel busásan kamatozó mesterségét választja. Galilei 
bölcsen belátja, hogy az inkvizitor hüvelyszorítójánál jobb a jó hír
név, nyugalom s a szent officiummal együtt hirdeti, hogy szegény 
Kopernikus nagyot tévedett. Arany a «meghuszonötölt» versek helyett 
a gyorsabban gazdagító gabonakereskedésnél marad. Hol volnánk ma ? 
A jobbágyság vagy a rabszolgaság korában, vagy még hátrább?

Most lássuk a világirodalom hyperideális termékeit, melyek az 
emberszeretet avult nótáját verklizik. Ezeket az iskolából ki szeretnék 
küszöbölni. Ezt a gondolatot Platon is felvetette, csakhogy nála sem 
a szerencsésebb gondolatok közé tartozott. Igaz, hogy a nevelésben 
van túlzott idealizmus. Ez azonban abban áll, hogy a múlt és a jelen 
hibáit, az emberi gyarlóságot, az élet ferdeségeit nem veszi tudomásul, 
vagy szándékosan eltakarja. Ebben a tekintetben szó érheti a törté
nelmet, mert nem azt akarja bemutatni, ami volt, hanem célza
tosan elvesz belőle és hozzátold, mint a művész, modern történeti 
felfogás helyett még Livius történetírói célját követi. A világirodalom 
szintén eszményít; messze a valóság felett jár. De éppen ez az erénye ; 
ez láncolja az iskolához. A világirodalom megmutatja, hova emelked
hetek fel az ember. A mű nem a valóságnak mesébe burkolt ferdí
tését tükrözi, hanem az író képzeletét, felfogásának nagyszerűségét, 
szellemének szépségét, szóval a lelkét, mely a prózai világot meg
aranyozza, mint valami tündérkép. Benne nem a tárgyat, hanem az 
alanyt kell keresni. Ez az alany nevelési céllá válik. Rámutat a peda
gógia : ilyenné kellene lennie az embernek. Te ilyen lehetsz. Az élet 
nem ilyen ; a mások élete más ; a magadét tedd ilyenné. Gyűjts lelki 
kincseket, azok értékesebbek, aranyosabbak a csengő aranyaknál. A sze
gény názáreti ácsmester fia hatalmasabb munkát végzett, mint a millio
mosok. Szegény életbe zárt gazdag lelke a művészi ihletésnek duzzadó 
forrása. Mennyi, aranyai mellett is szegény, gazdag indul útnak, hogy 
egy kis fényt, gondolatot, gyönyörűséget, szórakozást kapjon ez egy
szerű rabbitól. Igen, a világirodalom idealizmust ad. Yajha még többet 
adhatna; vajha mélyebben ragadná meg a lelkeket. Yajha a szá
mok, a páncélos szekrények mellől, a hatalom palotáiból és fegyverei
től zarándokolnának hozzá, hogy merítsenek belőle. Yajha ne lehetne 
ezt a meghatározást mondani : a világirodalom klasszikus művei azok 
a munkák, melyeket mindenki dicsér és nagyon kevesen olvasnak. Esz
mény, nemesség, tisztaság, jellem, emberi cél: ez te vagy, világirodalom.
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Hova sülyed a nevelés, ha csak szatócskérdésekkel foglalkozik ? 
Soha el nem éri legfőbb célját : a jellem kristályossá tételét. Ha az 
élelmességet tanítja, semmi kézzelfoghatót nem tanít. A pénzcsinálás 
nem titok és nem tudomány (Smiles). Csak világfelfogást ad : anya
giasat, csak jellemet alakít a nagyra vágyásra. Az erre nevelt embert 
a gerinces lények közé számíthatjuk-e ? A kapzsiságtól, a gépiességtől, 
a laza közfelfogás által megengedett bűnöktől, az egyéni erkölcstelenség
ből származó alacsonyságoktól semmi sem óvja meg. Magasabb célja 
nincs, határozott utat nem ismer. Lelkekbe nem merült el ; lelkét 
megismerni, kifejteni nem tudja. Lelke üres hólyag, melyet aranyak
kal akar megtölteni. De a vékony lélek könnyen elszakad. Több bu
kást, fájdalmat és halált rejt csillogó felszíne alatt a pénz- és hatalom
szerzés, mint az emberszeretet. Elvégre ez sem az én abszolút meg
tagadása, hiszen krisztusi fogalmazásban így hangzik az emberszeretet 
parancsa : szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Talán simábbá teszi 
a köznapi életben való boldogulást, de boldogságot nem ad. Előbb 
üres és értéktelen lesz előtte az élet, mint az előtt, akinek célja is 
van. Mert lehet (Smiles szavai szerint) gazdag ember, azonban emellett 
egész életében nyomorult lény marad.

Az élelmesség iskolája nem az életre nevelne, hanem csak a 
vagyon és hatalom megkerítésóre. Arra, amiből az emberiséget ki
nevelni kellene. A nevelés szilárdan megáll ezzel a gondolattal szem
ben. Sőt most, amikor minden recseg, inog, a nevelés eddigi iránya 
erősödik. Mind világosabbá lesz, hogy a fájdalmas, kínos, véres világ- 
felfordulásnak, a kicsiny tragédiáknak az oka az iskola, de az utolsó 
szükségnek tartott, hatásában és működésében ezer módon gátolt iskola. 
Ennek az értékelésnek kell megváltoznia. Az iskolának, a nevelésnek 
továbbra is a régi, az örök célt kell követnie. Neveljen férfiakat, akik 
Ezsauként nem adják el örökségüket egy tál lencséért, egyéniségüket 
a pénz és hatalom szolgaságáért. Neveljen erőt, jellemet, amelyet az 
emberszeretet irányít ; tiszta felfogást, amely ismeri, hogy a pénz és 
hatalom lidórcfénye csak vanitatum vanitas. Neveltjei nem fognak 
csalódni az életben, de magukban sem. Helyükön szilárdan megálla- 
nak ; az élet nekik értékes lesz, ők az életnek értékei lesznek. Nem 
lesznek szolgák, hanem valóban urak, az élet urai ; nem lesznek sze
gények, hanem valóban gazdagok, gazdagabbak a mesés Krözusnál is.

(Kúnszentmiklós.) Nánay Béla.

Az iskola mint nagyüzem.
A mostani iskolák nagy részétől nem vitatható el a nagy

ipari jelleg. 10 15 osztályú középiskola már megszokott jelenség, s
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mindenki előtt egészen természetesnek tűnik föl az osztályok а, Ъ, c, 
sőt itt-ott d. e, f  megjelölése és a betűk állandó szaporodása. Világ
városokban könnyű egy-egy kedvező helyen nagy tömeg tanulót össze
gyűjteni, másfelől a telekdrágaság miatt nehéz volna sok, külön 
iskolát állítani, — ennélfogva egészen érthető a leírt jelenség. Ez a 
városok fejlődésével mind általánosabb lesz, úgy hogy valóban azt 
kell hinnünk : a kapitalisztikus iskoláé a jövő.

Anyagi szempontból mint a kapitalizmus szülöttje, kétségtelenül 
előnyös ez az iskolaforma. 16 osztályú középiskolát véve alapul, 
szembeötlő pénzügyi előnyök : két-két iskolatelek, épület, tornacsarnok, 
igazgatói lakás, könyvtár, szertár, tanári szoba stb. helyett egy-egy 
szükséges csupán s két igazgató helyett egy végzi a hivatalos teen
dőket. A helyiségek, szertárak fenntartására kétségtelenül nagyobb 
összegek szükségesek ugyan, mint egy 8 osztályú iskolában, de époly 
kétségtelen, hogy kevesebb is bőven elég, mint két 8 osztályú isko
lában. A megtakarításnak eszményi szempontból előnye, hogy így 
megfelelő összeg juthat tornacsarnok, szertárak stb. céljaira, a tanári 
kar szempontjából pedig a személyi kiadások csökkenése lehetővé 
teszi az idősebb tanárok óraszámának leszállítását, új állások szer
vezését stb. A tanulóknak az osztályokban való elosztása is gazda
ságosabb és célszerűbb lehet. Ha t. i. végig egy-egy osztály van 
a középiskolában, akkor nagy aránytalanság áll elő az egyes osz
tályok létszámában. Egyik esetben nem emelkedik annyira a lét
szám s ennek folytán a tandíjjövedelem, amennyire a tanítás ren
des menetének veszélyeztetése nélkül emelkedhetnék, más esetben 
zsúfoltság áll elő. A sok párhuzamos osztályú iskolában az egyes osz
tályok létszáma mind a két szempontnak megfelelő átlagon tartható. 
Előnyös az is, hogy aránylag kisebb költséggel kényelmesebben, 
egészségesebben rendezhető az iskolaépület, dúsabban szerelhetők föl 
a szertárak s ennek jó hasznát veheti tanár, tanuló egyaránt.

Az igazgató föladata azonban nehéz. Már a tanárok (20—30 
tanár !) egyéni megismerése is szép munkát ad neki s nem tekintve 
a hivatalos teendők szaporodását, mekkora föladat a tanulósereg meg
ismerése ? ! Az újonnan jött növendékek száma az ilyen kapitalisztikus 
iskolában minden évben majdnem annyi (a budapesti Vas-utcai keresk. 
iskolában kétszerannyinál is több), mint egy-egy párhuzamos osztályok 
nélküli iskola tanulólétszáma ! Az ilyen iskola igazgatója egyáltalában 
nem ismerheti valamennyi növendékét, még kevésbbé ismerheti apró 
csinytevéseiket, melyek oly nagy szerepet játszanak a tanárok küszöb
alatti képzeteiben s amelyek szenvedélyes, az elfogulatlan harmadik 
személy előtt gyakran érthetetlen, pusztán általánosságokban mozgó 
kifakadásokra ragadják a tanárokat. Lehet, hogy csak véletlenség vagy
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félreértés, de több nagyipari jellegű iskolában a tanárok beszédéből 
még szinte szemrehányás kicsendülését éreztem az igazgatónak a 
tanulókkal szemben való enyhesége ellen, — s ezt hajlandó voltam 
a fent írt módon a kapitalisztikus jellegnek tulajdonítni.

A nagy iskola igazgatói teendői kiragadják az igazgatót szak
tárgya köréből; a tanárokkal, módszerükkel való hivatalos megismerke
dés közben javul átalános áttekintése az iskola anyagán, a különböző 
tanárokkal és tantárgyakkal való behatóbb foglalkozás mind több és 
több módszeres szempontot födöztet föl vele. Mindezek az iskola egész 
működésére, átalános pedagógiai kérdésekre terelik figyelmét. Ez 
haszon, mert a pedagógiai érdeklődés a tanítással való foglalkozást 
kellemessé teszi ; magamon egyes elkedvetlenítő események idején 
tapasztaltam, hogy pedagógiai olvasmányok fölüdítik a tanítási kedvet, 
ezért több ízben öntudatosan is alkalmaztam (és jó sikerrel) a taní
táshoz szükséges derültség visszaszerzésére. Az igazgató ezen kívül a 
pedagógiával foglalkozván, mintegy az ideálizmus képviselőjévé lesz, 
pl. osztályozó értekezleten ; s annyival inkább, mert a tanárok a fönt 
említett küszöbalatti képzetek miatt, meg a tanulók és gyűlések nagy 
tömegétől fáradtan bizonyos gépiességgel ítélik meg a tanulókat.

Míg az igazgató az általánosítás és a szaktárgytól való elhidege- 
dés útján jár, a tanár a kapitalisztikus iskolában (mint agyári mun
kás saját gépe kezelésébe) mind jobban belecsontosodik saját, vagy 
legsajátabb szaktárgyába. Itt ugyanis könnyen lehetséges, hogy a 2—3 
szaktárgyra képesített tanár csak egyik kedvenc tárgyát, sőt egy 
tárgynak is csak egyik részét tanítsa évenként. Milyen alaposan ké
szülhet tárgyi és módszeres szempontból az ilyen tanár ! Ha kedve 
vau hozzá, milyen jó alkalma van a tudományos működéire ! De 
árnyoldala is van ennek a rendszernek : a tanár a legjobb akarattal 
sem emlékezhet, miket említett az egyik osztályban s mit a másikban, 
emiatt ismétlésekbe esik vagy hézagokat hagy tanítás vagy kikérdezés 
közben és mindenesetre elhomályosodnak a tanításban egyes finomsá
gok. Sok tanár megunja a párhuzamos tanítást, ugyanannak az anyag
nak ismételt előadását. Pedig mikor a tanár unni kezdi a tanítást, a 
tanuló már mégis únta s a tanuló érdeklődésének hiánya a nem 
tanulás és fegyelmetlenség kútfeje.

Ha nem is a kapitalisztikus iskolának, de a kapitalisztikus 
életnek kisérő jelensége a tanárok mellékfoglalkozása. Az iskola részé
ről gazdasági szempontok itt annyiban játszanak közre, hogy a) az 
óraadó mindig olcsóbb mint a rendes tanár, b) óraadással, tehát 
ideiglenesen kell elláttatni a kísérletképpen szervezett új osztályok 
tanítását. Nagy városokban, pl. Bpesten, a nagy távolságok miatt az 
óraadó tanár heti 6—12 órát veszít az ide-oda való szaladgálás miatt.
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Csábító megoldásnak kínálkozik a mellékfoglalkozásnak a rendes is
kolában való biztosítása. Kevesebb időveszteségébe kerülne a tanárnak, 
kevesebb tanulót kellene megismernie s ennek iskola és tanár hasznát 
venné. Viszont ez a megoldás a biztos exisztenciák kevesbítésére ve
zetne s ez erkölcsi szempontból veszélyes.

Súlyos teher a nagy iskolák tanáraira és igazgatójára a sok 
értekezlet. X tanár tanít az I. с, III. b, és VII. a, osztályban, és 3 
osztály-értekezlet helyett 16—20 osztályét kell végighallgatnia, nem 
is számítva a mellékfoglalkozásával járó üléseket. Mit törődjék olyan 
osztályokkal, amelyekből egyetlen tanulót sem ismer '? Inkább egyébbel 
tölti idejét az ülésnek más osztályokra vonatkozó részén. íme, a 
testületi üléseken mind általánosabban elharapózó nem-érdeklődés, 
unalom, zajongás s az igazgató és tanárok közt előálló némely súr
lódás oka. Élőnkbe tolakodik az a föltevés, hogy a szaktárgyába 
csontosodott, gépiesen Ítélő tanár magas követelményekkel lép föl, 
könnyen buktat. Ebből a szempontból a keresk. iskolák értesítői alap
ján számításokat is tettem, de az eredmény negativ volt, a bukottak 
átlagos százalékában nincs nagy eltérés nagy és kis iskolák közt.

A modern tanulóra is rányomta bélyegét a kapitalizmus s ez 
a tény a felső osztályokban már szembeötlő, még feltűnőbb abban 
az iskolában, amely csak 14—15 évesnél idősebbeket tanít: a felső 
kereskedelmiben. Jönnek ide olyan tanulók, akiknél az iskola a célját : 
az erkölcsös cselekvésre való igyekezetei, a lelkiismeretességet m ál
éi érte ; jönnek fájdalom olyanok is, akiknek lelkében ez a nevelő 
igyekezete már előre hajótörést szenvedett. Olyan ez a sereg, vagy 
még olyanabb, mint a Faust prológusában leirt közönség, — bizony 
nem hiányzik egyik fajta sem, fiatalságuk ellenére sem hiányzik az 
sem, aki borzalmasan sokat olvasott ; ellenben van olyan is, aki a 
Faust közönségéből okvetlenül hiányzott volna, mert az előadás végére 
nem ígértek — érettségi bizonyítványt.

Távol áll tőlem, hogy a bizonyítvány szerzésére való törekvést 
hibáztassam, hiszen a bizonyítvány szerzése is hozzátartozik már a 
létföntartáshoz. De hiába : a színház közönségében ritkán akad olyan, 
aki a színészek munkáját zavarná, vagy lehetetlenné tenné, az isko
lában azonban ez évenként megújuló jelenség.

A sokat olvasottakkal szemben van, aki még újságot sem ol
vasott soha ; van gazdag és szegény, — általában rendkívül nagyok 
a különbségek a tanulók között. Színház, mozi, kávéház, orfeum, 
angol park és a többi számos, kevés tiszteletre méltó járuléka a kapita
lista életnek sok növendékünk előtt már annyira ismerős, hogy helyük 
már nem is az iskolában, hanem javító- vagy ideggyógyító intézetben 
volna, S amilyen nagy a kapitalista életben a mulatozásra csábítás.
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olyan nehéz a kifogásolt mulatozások ellenőrzése a kapitalista iskolában. 
Hogyan tudja meg egyáltalában a tanár, hogy valamelyik növendéke 
tévútra jutott ? Sokan ezt naiv kérdésnek találják, helyesebbnek tarta
nák a következő formában : hogyan tudja meg a tanár, hogy egy 
adott napon az ifjúságnak melyik része és hol mulat? Pedig ez is 
fontos kérdés, mert ifjúságunk egy része ma abban tetszeleg magá
nak, hogy 30 éves korában olyan pózzal fog beszélni, mint amilye n 
nel mintaképei siratják kitombolt ifjúságukat s eljátszott agg korukat.

S hogyan ellenőrizzük a tanulók olvasmányait ? A kapitalista 
kor garmadával ontja könyveit, lapjait ; hol az a tanár, aki bár csak 
számbavehető töredékét olvashatná mindannak, ami növendékeinek 
kezében megfordult? Az ifjúság érdekében fölöttébb szükségesnek 
tartanám, hogy legalább a divatos Írók műveit olvassuk és igyekezzünk 
beleélni magunkat a tanuló lelkivilágába, aki még keveset olvasott. 
Szükségesnek tartom ezt hangoztatni. Hazánkban pl. a renaissance 
hamarább elterjedt, mint Franciaországban, mert ottan volt már mély 
kultúra, amely a tehetetlenségi erő törvényénél fogva az ujjal szembe- 
szállott, — éppen így az egyes emberben is észrevehető a tehetetlen
ség ereje. Aki kevesett olvasott, kevésbbé tud helyesen értékelni s 
nem érti meg könnyen a másféle ízlésűt. Ha már most a modern 
írókat olvasó tanuló észreveszi, hogy tanárai nemcsak nem méltá
nyolják, de még csak nem is olvassák ezeket, egyszerűen vaskalapos
nak, elmaradottnak tekinti a tanárt, és fejletlen ítéletével rossz 
helyről választja mintaképeit, mivel tanárával a gondolatait meg nem 
vitathatta.

Már az eddigiekből is látszik, hogy a kapitalisztikus iskola az 
«egyéniség» élesebb kifejlődését előmozdítja, s a kapitalista világfelfo
gás : az individualizmus, az egyén szabadsága néha még egy lépéssel 
tovább is segít. Minden szabad, ami másnak kárt nem okoz, mondja 
Spencer, s ugyan kinek van kára abból, ha a középiskola tanulói 
pálcával, cigarettázva járnak az utcán : az ártatlan ifjúság ebben a 
szabadság és férfiasság jelét élvezi. S a vaskalapos tanárok ezt hely
telennek találják ! Pedig a vaskalaposoknak van igazuk, mert az az 
ifjú, aki nem érzi viselkedésének nyegle voltát, az a hibájának nincs 
tudatában s így meg sem javulhat ; ez az az ifjú, akit Sokrates az 
igazi bűnösnek nevez : az öntudatlanul vétkező, s ez az, akit az ó-kor 
másik nagy nevelője, Jézus sem fogadhatott volna kegyelmébe, mert 
bűnbánat nem ébredhet bennök, éppen öntudatlanságuk miatt. S rö
vid tanári pályámon is tapasztaltam, hogy az életben nehezen találják 
helyöket az ilyen nyegle diákok.

Azonban jó irányban is fejleszti a kapitalisztikus iskola az 
egyéniséget. Mikor a kapitalizmusnak az individualizmussal való szo-

4Magyar Paedagogia. XXV. i — 2.
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ros kapcsolatára gondolunk, lehetetlen az «egységes középiskolái)-ért 
folyó harcot szó nélkül hagynunk. Az egységes középiskola, amely 
a nevelés egységes céljára, az erkölcsös jellem fejlesztésére igyek
szik, minden pedagógusnak ideálja, amint az igazi családi érzésű 
embernek a gyermekek családi nevelése az ideálja. De amint a gyár 
elszakítja, gépeihez húzza, meg óvodába, gyermekmenhelybe löki szét 
a család tagjait, éppen úgy a modern élet a maga szövevényességével 
magához rántja a tanulókat a pedagógus kezéből. Tanulságos volna 
az egységes középiskoláért folyó harc történelmét összehasonlítni a 
középiskolában keletkezett elágazásokéval.1 Ki lehetne mutatni, hogy 
minden erősebb egységesítő mozgalom nyomán egy-egy újabb elágazás 
keletkezett. Az egységesítés gondolatának képtelensége azonban akkor 
lesz teljesen világos előttünk, ha középiskola helyett általában közép
fokú iskoláról beszélünk. Az élet megköveteli a középfokú (pl. keres
kedelmi, tanítóképző) szakiskolákat; ezeknek az egységes középiskolába 
való foglalására nem is gondoltak. Ezekre szükség van, mert a modern 
élet nagyon sokoldalú ; a középiskola elágazásaira pedig szükség 
van, mert már a felső oktatás is nagyon sokoldalú, és mintegy meg
követeli a középiskolától, hogy olyan sok irányban készítsen elő, 
amilyen sok irányt egységes iskolába összeszorítani lehetetlen. Az éret
tek jelentékeny százaléka ugyanis olyan pályát választ, amilyenre 
középiskolai élete mintegy előkészítette.1 2 Ezért veszedelem, ha ez az 
előkészítés egyoldalú. Ezt a bajt a kapitalista iskola csökkenti : ha az 
élet valamit követel, nyomban kész a teljesítésére. így pl. a mai élet 
néha más nyelv (angol, olasz) tudását is követeli, mint amit az 
iskolában is tanítnak. Magától kínálkozik a megoldás, hogy az egyik 
párhuzamos osztályban harmadik idegen nyelvet tanítsanak. A ka
pitalista élet követeli a furkációkat s a kapitalista iskola fölöttébb 
alkalmas erre a célra. S itt könnyű a nagy tanuló tömeggel ön
képző-, gyorsíró-, zene-, torna- stb. egyesületek alapítása, ifjúsági 
lapszerkesztés ; mindezek az egyéniség továbbfejlesztésének, érvénye
sülésének melegágyai.

Az egyéniség fejlődését, általában a szabad fejlődést az is elő
mozdítja, hogy a tanuló évről-évre új környezetbe kerül. Legvilágosabb 
példája ennek az olyan kereskedelmi iskola, amelyben, 3 4—5 pár
huzamos osztály van : az alsó e) osztályt az új iskolai évben el kell 
osztani 4 részre, a középső d)-t pedig 3 részre. Ismeretlen tanulótár-

1 Nálunk különösen Schneller István ismételten hangsúlyozta az 
elágazások szükséges voltát ; 1. M. P. 1905, 449—485.

2 Az orvosi karoknak az utóbbi években való megnépesedése hihe- 
tően az egészségtan gondosabb tanításának következménye.



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 51

sak, sőt elkerülhetetlenül új tanárok körébe jut a tanuló több év
fordulónál, akárcsak ha egészen idegen iskolába iratkozott volna be.

A kapitalisztikus iskolának elsorolt és hasonló kérdései sok 
meggondolni valót adnak. A tanulóknak és így a nemzetnek nagy 
érdeke, hogy ezek a kérdések észrevétlenül ne maradjanak.

(Győr.) Török Pál.

A pszichológia és a gazdasági érdekek.
A kísérleti pszichológiának mai, már kritikailag leszűrt isme

reteket nyújtó korszakában kissé merésznek látszó kérdés tolódik az 
előtérbe. A probléma röviden az : miként lehet eddigi pszichológiai 
ismereteink és tervszerű kísérleti vizsgálatok alapján megállapítani, 
hogy valamely egyén melyik életpályán tudja elérni az ő lelki be
rendezése által meghatározott aktivitásának legjavát s mekkora vala
mely egyénnek a különböző életpályák terén a maximális teljesítő 
képessége. E kettős probléma gazdasági jelentősége kétségtelen, de 
egyúttal szinte megoldhatatlannak látszik ; mégis foglalkozunk vele, 
mert olyan kiváló s kótségbevonhatatlanul józan kritikájú tudós teszi 
vizsgálatainak tárgyává, mint Münsterberg,* az amerikai Harvard- 
egyetem tanára. Idevágó gondolatai és vizsgálatai nagyon tartalmasak, 
újabb teendőkre nézve gazdag programmot adnak s az egész kérdés 
pedagógiai szempontból is fontos.

Münsterberg abból a gondolatból indul ki, hogy a pszichológia 
mai fejlődési fokán már nemcsak bizonyos lelki történések oki össze
függését írhatja le és magyarázhatja, hanem alkalmas arra is, hogy 
megállapítsa ama feltételeket, melyek mellett különösen gazdasági 
szempontból célszerű cselekvések a legelőnyösebben peregnek le. 
A fizika pl. egyrészt a testek külső változásainak törvényeit tár
gyalja és magyarázza, de másrészt mint technikai tudomány gya
korlati célok elérésére (pl. gépek szerkesztésére) mellőzhetetlen segít
séget nyújt. Teljesen hasonló módon a pszichológia mint alkalma
zott pszichológia (angewandte Psychologie) megmagyarázhatja pl. a 
figyelem ingadozásának az okait, de másrészt mint pszichotechnika 
megadhatja ama lelki feltételeket is, melyeket egy bizonyos működésre 
szükséges speciális figyelem megkíván. A pszichológiának ilyen tech
nikai szempontból való alkalmazására Münsterberg nem ötletszerűen 
jutott. Észak-Amerika néhány hatalmas gyártelepének vezetői, kik

* Hugo Münsterberg : Psychologie und Wirtschaftsleben. Ein Beitrag 
zur angewandten Experimental-Pszichologie II. Auflage. Leipzig, 1913, 
Barth, 192 lap.

4*
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munkások ezreit foglalkoztatják, avval a kéréssel fordultak hozzá, 
hogy vájjon nem tudna-e nekik kisérleti vizsgálatok alapján olyan 
útbaigazításokat adni, melyek megadják a munkás speciális feladatá
hoz és maximális teljesítő képességéhez szükséges pszichikai feltéte
leket. Idevágó gyakorlati vizsgálatait s ezekkel kapcsolatban néhány 
érdekes problémáját foglalja össze Münsterberg ebben a könyvében, két 
részben. Az egyik rész az alkalmas személyiségek kiválasztásával (die 
Auslese der geeigneten Persönlichkeiten), a másik rész pedig a telje- 
sítő képesség feltételeivel (die Gewinnung der bestmöglichen Leis
tungen) foglalkozik. Hogy a vizsgálatok sajátos feladataival s mód
szerével behatóbban megismerkedhessünk, lássunk néhány kisebb 
feladatot közelebbről.

Köztudomású pl. hogy a villamos kocsivezetők vigyázatlansága 
folytán mily nagy számúak évenként az elgázolások. Az illetékes 
tényezők megértették, hogy itt nem annyira a kocsivezető kifáradása 
s az ennek következtében beállott figyelmetlenség, hanem inkább a 
villamos kocsi biztos vezetéséhez szükséges sajátos lelki minőségnek 
a hiánya játssza a főszerepet. A figyelem ingadozása, a figyelemnek 
az utcán váratlanul lejátszódó események által való elterelése, főleg 
azonban az utca oly módon való folytonos áttekintésének a képes
sége, mely szerint a gyalogjárók, meg a kocsik és autók különböző 
mozgásai egyidejűleg tekintetbe vétessenek, egyénenként változó. Ön
ként kínálkozik az a gondolat, hogy mind e képességeket pszicholó
giailag elemezzük, annál is inkább, mert eredmény esetén sikerül 
talán a szerencsétlenségek számát apasztani. Münsterberg a kérdés 
hosszabb tanulmányozása után úgy találta, hogy itt a figyelem és 
a képzelet összetett aktusáról van szó, melynek segítségével az utca 
gyorsan váltakozó képében a gyalogjárók, kocsik és autók mozgásá
nak a sebességét kell a kocsivezetőnek hirtelen megítélnie. Labora
toriumban az egész aktust apró modelekkel utánozni s ily módon 
egyes kisérleti személyeket megvizsgálni nem lett volna célszerű, 
mert ez egyáltalában nem kelti a valóságnak megfelelő érzést. Nem 
a külső, formai hasonlóságra kell törekedni, hanem a belső, lelki 
folyamatokat kell mesterségesen előállítani. 8 ez Münsterbergnek 
egyszerű kisérleti elrendezéssel — melyet itt nem részletezhetünk 
sikerült is. Kisérleti módszerével megvizsgálta egyik amerikai vasút
társaság sok alkalmazottját, s azt találta, hogy a társaság legjobb al
kalmazottai az eléjük állított feladatnak legjobban meg is feleltek, 
ami az alkalmazott módszer helyessége mellett bizonyít. A kisérleti 
feladat olyan természetű volt, hogy a legjobb vezető kevés hibával 
(szerencsétlenséggel) feladatát a leggyorsabban végezte ; ez a körül
mény a gazdasági szempontnak legjobban megfelel.
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Nagyon érdekesek azok a kísérletek is, melyek a tengeri köz
lekedésben a hajó vezetésére s a telefonkezelőnők célszerű és maxi
mális teljesítő képességére vonatkoznak. A telefonkezelés bonyolult 
pszichikai aktusát pl. a legfontosabb részleges aktusokra (figyelem, 
koncentráció, optikai ingerekre való gyors reagálás stb.) bontotta s 
ezeket külön-külön egyszerű módszerekkel vizsgálta.

Tehát elvileg nem lehetetlen olyan általános kísérleti pszicho
lógiai vizsgálati módszereket kidolgozni, melyekkel lehetséges előre 
eldönteni, hogy valaki bizonyos foglalkozásra alkalmas-e vagy sem. 
De nem kevésbbé fontos gazdasági szempontból annak vizsgálata is, 
minő pszichikai feltételekkel érhető el a maximális teljesítőképesség. 
Ez a probléma nehezebb mint az első, mert a legkülönbözőbb szem
pontok jöhetnek tekintetbe. À tőke kihasználói pl. a leggyorsabb és 
legjobb munkát tartják egyedül kívánatos célnak. A szociálpolitikus 
ellenben arra törekszik, hogy a munkavégzés a munkás erejét kímélje, 
egyéniségét fejlessze, egészségét megtartsa. Mindkét irányban szélső
ségbe mehetünk, a pszichológiai vizsgálódás feladata lesz itt egybe- 
hangzást teremteni mindkét szempont kielégítésére.

Elsősorban a tanulás és begyakorlás ökonomikus szempontjai 
jönnek itt tekintetbe. Az erre vonatkozó vizsgálatokat nem kell 
részletezni, hiszen a gazdaságos tanulás módszerei különösen Meu- 
mann vizsgálataiból eléggé ismeretesek. Nagyon érdekes e helyen 
többek közt az a vizsgálat, melyet Münsterberg a munka esetleges 
egyhangúságára (Monotonie) vonatkozóan végzett. Félő ugyanis, hogy 
a munka túlságos mechanizálása és automatizálása a munkás lelké
ben a munka végzésére káros állapotokat teremt, melyek a figyelem 
elterelésére s az idő előtti kifáradásra vezetnek. Ezáltal a munka 
gazdasági értéke is csökken. Itt a legkülönfélébb típusokkal találkoz
hatunk. Münsterberg azt találta, hogy vannak egyének, kik a látszó
lag legegyhangúbb munkában is élvezetet találnak, míg viszont má
sokat az eléggé változatosnak látszó munka is untat. Laboratóriumá
ban mintegy 400 hallgatóval tervszerű kísérleteket végzett s arra a 
meglepő eredményre jutott, hogy ép azok az egyének panaszkodtak 
az eléjük állított feladat egyhangúságáról, akik a feladatban előfor
duló ismétlődéseket a legkevésbbé vették észre. Ez eredményt a 
Banschburg-féle homogéngátlás törvénye alapján úgy magyarázza, 
hogy a monoton mozgások némelyik egyénben gátlólag hatván egy
másra, kifáradást eredményeznek. Olyan emberek azonban, kik finom 
megkülönböztetésre képesek s így a homogén elemeket heterogeneizálni 
tudják, nem fáradnak ki. Célszerű tehát a gazdaságos munkavégzés 
szempontjából az egyéneket ilyen irányban is megvizsgálni.

Érdekesek a figyelem zavaraira, az általános kifáradás félté
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teleire, a gazdasági és kereskedelmi élet számos egyéb fontos és 
jellemző tényezőjére vonatkozó fejezetek is. Itt azonban csak a jel
zett főkórdés pedagógiai fontosságára akarunk még utalni. Amig 
tanitványaink a középiskola egyes osztályait végzik, az általános kul- 
túrjavak által meghatározott érdeklődési körökön belül maradnak. 
Kikerülve azonban a középiskolából, eléjük mered a pályaválasztás 
fontos problémája s nem egy tanuló tanácstalanul áll e fontos kér
déssel szemben. A további tanulmányok már sajátos irányban halad
nak s a döntésre szükség van. Ha sikerülne a tanulónak, pszicho
lógiai vizsgálatok alapján, általános irányítást adni, hogy az ő egyéni
ségének melyik életpálya felelhet meg legjobban, ez —- úgy gondo
lom — nemcsak gazdasági, hanem pedagógiai szempontból is nagy 
eredmény lenne. Hogy a feladat megoldása elvileg nem lehetetlen, 
azl mindenki belátja, aki Münsterberg könyvét figyelmesen elolvassa. 
Úgy tudom, Banschburg pszichológiai laboratóriumában ily irányú 
vizsgálatok folyamatban is vannak.

Nem arról van itt szó, hogy az egyes életpályák végtelen 
sorozatára a lelki tulajdonságok megfelelő sémáit keressük ; ez lehe
tetlenség lenne. Maga Münsterberg is többször megjegyzi, hogy az ő 
vizsgálatai is csak sajátos irányú próbálkozásoknak s nem tudomá
nyos szempontból lezárt eredményeknek tekintendők s csak azért 
közli őket, hogy az ilyen irányú munkálkodásra ösztönzést adjon. 
Csakis általános irányításról lehet tehát szó, oly lelki tulajdonságok
nak kísérleti utón való kifürkészéséről, amelyek az életpályák bizo
nyos fajaiban uralkodnak. Megtalálva ezeket s kidolgozva a felderí
tésükhöz szükséges pszichológiai vizsgálati módszereket (olyan módon, 
amint azt Münsterberg megkísérli), talán közelebb jutnánk a pálya- 
választás életbevágó kérdésének megoldásához. Lázár Szilárd.

Tankönyvbiráló bizottság és pályázat.
Bozóky Endre a tankönyvengedélyezésről szóló tanulmányában 

(M. P. 1915) arra az eredményre jut, hogy egy-egy szakember egyéni 
véleményétől nem szabad vagy legalább is nem tanácsos a könyvek 
sorsát függővé tenni. E felfogásnak magam is hive vagyok. Nagyon 
helyesnek tartom a tankönyvbirálatoknak bizottság elé való utalását, 
de csak abban az esetben, ha a bizottság oly szervezetet kap, mely 
a bírálat idejét nem nyújtja el, a «klikk-rendszer» meghonosodását 
nem engedi meg és ha a tankönyvírás terén mozgalmas életet, üdvös 
versenyt s a gyakorlati tapasztalatoknak és követelményeknek meg
felelő, minden kapkodástól ment, nyugodt és állandó fejlődést lesz
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majd képes megteremteni és biztosítani. E célból ezt a fontos és sok 
körültekintést kívánó kérdést beható tanulmányozás tárgyává kell 
tenni. Magam részéről a felvetett kérdéshez a bíráló bizottság esz
méjének mintegy folytatásaképen csak néhány gondolatot, talán 
még új és szokatlan gondolatot, óhajtok felvetni röviden megokolt 
javaslatok alakjában.

1. A bizottság, illetve a szakelőadó ne tudja, sőt ne is tud
hassa a tankönyvíró nevét. — Ha a szerző névtelen, akkor a bíráló 
egyáltalán nincs feszélyezve ; nincs kitéve az önkéntelen rokonszenv 
vagy ellenszenv sokszor nem is sejtett befolyásának ; nem lehet a 
bírálóra hatással a szerző esetleges ismeretlensége, viszont talán na
gyobb mérvű hírneve vagy éppen elfoglalt magasabb állása sem. 
A bíráló csak a könyvet, a bemutatott rendszert nézheti teljesen 
tárgyilagos szemmel.

2. A tankönyvekre szakok és bizonyos sorozat szerint, meg
határozott időszakonkint pályázat írandó ki és tankönyveket csakis ily 
pályázatok alkalmával lehessen bírálatra benyújtani. Ennek egyik 
előnye az lenne, hogy a pályázaton mindenki részt vehetne, nem
csak az, kinek megfelelő összeköttetései vannak a könyvkiadó válla
latokkal. A pályázat utján remélhető lenne, hogy mégis csak a leg
jobb tankönyvek nyernének engedélyezést ; legalább ennyit fel kellene 
tennünk a helyesen szervezett bíráló bizottságok szakismeretéről és 
lelkiismeretes, pártatlan eljárásáról. Az egyoldalúságot megakadályozná 
az, hogy a sok pályázó miatt több bírálóra lenne szükség s így 
majdnem ki lenne zárva a lehetősége annak, hogy azok mindnyájan 
ugyanazon rendszerű könyvek mellett foglaljanak állást. E tankönyv- 
pályázatok nem egyszerre, nem ogy év alatt, hanem évekre és cso
portokba osztva bizonyos rendszer szerint tartatnának meg ; egy-egy 
engedélyezett tankönyv bizonyos ideig (4—8 évig) lehetne használat
ban, ezután új pályázat lenne hirdetendő ; ebben a már használat
ban levő tankönyvek is részt vehetnének újabb átdolgozásban.

3. A pályázatra beérkezett tankönyvek közül csak a legjobb 
4—5 tankönyv engedélyeztessék iskolai használatra, illetve nyomta
tásban való megjelenésre. — Több tankönyv engedélyezését azért tarta
nám feltétlenül szükségesnek, mert ez az egészséges versenynek egyik 
alapfeltétele ; másrészt pedig szabadságot kell adni az egyes taninté
zeteknek és tanférfiaknak, hogy különböző rendszerű tankönyvek kö
zül választhassanak s így meggyőződést szerezhessünk arról, hogy 
mely fajta tankönyvek válnak be legjobban a gyakorlatban.

4. Az engedélyezett tankönyveken kívül a legjobbaknak talált
8—10 tankönyv kisebb-nagyobb jutalomban részesíttessék. A jutal
mazott tankönyvek címe s a szerzők neve, mintegy erkölcsi elisme
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rés jeléül is nyilvánosan közlendő. — A jobb tankönyvek megjutalma- 
zását — elég nagy számban — azért óhajtom, mert ezzel többeket 
buzdítanánk a tankönyvírásra és igazságosabb is lenne eljárásunk, 
mert nemcsak egy-kettő, a legjobbaknak tartott tankönyv jutna en
gedélyezéshez (s így bizonyos fokig nagyobb javadalmazáshoz is), 
hanem általában az érdemes munkák is némi elismerésben és kitün
tetésben részesülnének. 8 éppen azért, hogy eme jutalmazásoknak 
erkölcsi jellegét is kiemeljük, javaslom a jutalmazott tankönyvek 
címének és a szerzők nevének is nyilvánosságra hozását.

5. Az elfogadott tankönyvek közül a tanintézetek szabadon vá
laszthatják bármelyiket, azaz tankönyv gyanánt való alkalmazásukat 
egyszerűen csak bejelentik a felsőbb hatóságnak. — Az eddigiekből ter
mészetesen következik, hogy a bizottságilag engedélyezett tankönyvek
ből a tanintézetek szabadon választhatnak. Viszont azonban, míg a 
választott könyv engedélyezési ideje le nem jár, addig más könyvvel 
kicserélni nem szabad. Célja ennek az volna, hogy a gyakori tan
könyvváltoztatások megszűnjenek. De nem is lehetne megokolni, 
hogy a jónak talált tankönyvet miért kellene a legfeljebb 4—8 évi 
ciklus ideje alatt megváltoztatni.

6. A tankönyvek a pályázatra vagy nyomtatásban vagy legalább 
írógéppel leírva küldendők be. — Ez a tankönyvírók érdekében volna 
kívánatos; ugyanis egyrészt ki volna így zárva a lehetősége annak, 
hogy a kéziratról a szerzőre ismerhessünk, másrészt pedig az ily 
kiállítású könyvek akaratlanul is sokkal jobb benyomást tesznek és 
könnyebb, világosabb áttekintést nyújtanak, mint a sokszor nehezen 
olvasható betűkkel írt kéziratok. Ha azonban a nyomtatás vagy gép
írás a szerzők névtelenségét veszélyeztetné vagy a szerzők anyagi 
megterhelésével járna, akkor eltekintenék e követelménytől.

7. A szerzők tankönyveiket jelige, illetve jelszó alatt küldjék be. 
A jelszavas levél csak elfogadás vagy jutalmazás esetén bontassék 
fel. — A jeligés rendszert, mint a pályázatoknál a gyakorlatban bevált 
eljárást, javaslom. Jelszó alatt azt szeretném jelezni, hogy a körmön
font és hosszadalmas jeligék divatja helyett csak egy-két szóval jelöl
tessenek meg a beküldött munkák. S itt mindenesetre a legszigorúb
ban kellene eljárni. Ha kiderülne, hogy a szerző kilétének megtuda- 
kolására bárki részéről is kisérlet történt, az a bíráló-bizottság tagja 
többé nem lehet. Éppen úgy, ha akár a szerző, akár a kiadó igye
keznék a szerző nevét a bíráló tudomására hozni, akkor a szerző is, 
a kiadó is egyszer és mindenkorra kizárandó a pályázatokból. Ily 
esetekben elég lenne a kisérlet igazolása.

8. A bizottság ítélete (bírálata) ellen ne legyen joga a szerzők
nek ellenbírálattal élni. — Az ellenbírálatoknak nem vagyok hive, mert
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«z a bizottság tekintélyének rovására lenne s némi bizalmatlanságot 
rejtene magában, sőt még a szakelőadót is feszélyezné. De különben 
is az ellenbírálatok a legtöbb esetben csakis elfogult vitatkozásokra 
és a legjobb esetben, mint Bozóky helyesen mondja, önkéntelenül 
kölcsönös engedményekre vezetnének. Ezek közül pedig egyikre 
sincs szüksége a tanügynek. Másrészről azonban, hogy bizonyos fel
fogások, irányok és rendszerek megcsontosodását elkerüljük, kívána
tosnak tartanám, hogy a bizottság tagjainak működése bizonyos idő
szak leteltével, a meghosszabbítás és megújítás kizárásával, meg
szűnjék és így a tagok teljesen kicserélődjenek.

Ezek azok a javaslatok, melyeket a tankönyvbírálás pedagógiai, 
didaktikai és különösen adminisztratív szempontjainak tekintetbe 
vételével és a tapasztalat útmutatása szerint megvalósítandóknak vagy 
legalább is meggondolandóknak tartok. Acsay István.

IRODALOM.
A háború  és az iskola. Háborús előadások az Orsz. Pædag. Könyv

tárban és Tanszermúzeumban. Budapest, 1915. Franklin-Társulat, kis 8°, 
239 1., 4 kor.

Ez a könyv, mely 9 előadónak dolgozatát tartalmazza, a magyar 
háborús pedagógiai irodalomnak olyan jelentős terméke, hogy ezen a 
helyen érdemileg kell vele foglalkozni : nem hagyományos kollegiális 
alapon, hanem tárgyilagos kritikával, mely a hiányok és rések fel
tárásától sem riad vissza. Ami a könyv anyagát illeti, maga az Előszó 
elismeri, hogy «az előadások nem ölelik fel mindazon kérdések 
komplexumát, melyek a háború és az iskola kapcsolatából fakadhat
nak». Ami pedig azt illeti, vájjon az elmondottak újak-e, érdemesek-e, 
az egyik szerző ritka őszinteséggel maga beismeri, «hogy a hallgató
ságnak objektiv ítélete vajmi gyakran ellenkezik a felolvasónak szub
jektív ítéletével» (206. 1.). így gondolkodik nagyjában a bíráló is: az 
előadások belső érték, terjedelem, sőt nyelv dolgában is meglehetősen 
eltérnek egymástól ; a belső egység rovására nem egy helyen ismétlő, 
szószaporító terjengősség uralkodik, mely szívesen kalandozik el a 
bizonytalan jövőbe és csak ritkán kapcsolódik bele a múltba ; mások 
viszont a kitűzött területnek csak egyes részeit ölelik fel, avagy egy
oldalúságba, irányzatosságba sodródtak. Jóllehet ez a könyv is osztozik 
a gyűjteményes művek rendes sorsában : nem egységes és nem rend
szeres, érdemét éppen nem vonjuk kétségbe; jótékony, felvilágosító 
hatását bizonyosnak vesszük ; minél szélesebb körben való elterjedését
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kívánatosnak tartjuk. Terünk nem engedi, hogy valamennyi előadással 
behatóan foglalkozzunk — Urhegyi Alajos és Vécjh József gyakorlati 
tanításának különben is a való élet adta meg igazi értékét — tehát 
azokra szorítkozunk, amelyeknek tárgya, tartalma vagy feldolgozási 
módja (javaslatok !) ezt különösen indokolttá vagy kívánatossá teszi.

Friml Aladár egy kitűnő új német hivatalos kiadvány, továbbá 
Kerschensteiner és Miklóssy alapján fejtegeti az állampolgári nevelés
nek és a háborúnak viszonyát 29 lapon és befejezésül áttekinthetően 
foglalja össze az eredményeket. Mintha némi ellenmondás rejlenék 
az egyoldalú háborús szempont és a következő mondat között : «Az 
állampolgári nevelés és háború kapcsolatainak vizsgálatánál nem sza
bad figyelmen kívül hagynunk azt a szempontot, hogy az állam- 
polgári nevelés céljait a békében dolgozó állam, társadalom és egyén 
közös érdekei határozzák meg» (11. ].). Talán nagyobb figyelemben 
lehetett volna részesíteni a mi különleges hazai viszonyainkat is (külön
böző nemzetiségek, felekezetek stb.), továbbá ezen ismereteknek ter
jedelmét és közlési módját a különböző fokú iskolákban; amazokról 
érdemileg szól Imre Sándor tanulmányának 7. pontjában (80. 1. f.). 
A 17. lapon a jegyzetben a szerző azon csodálkozik, hogy akadnak 
olyan tanulók, akik nem tudják, hogy katonai ügyben a járásbíróság
hoz vagy a szolgabíróhoz kell-e fordulniok. Mi azt hisszük, hogy 
akadnak ilyen tanárok is. Nekünk különben is úgy tetszik, mintha 
világszerte nálunk úgy mint külföldön, túlnagy fontosságot tulajdoní
tanának a külső, alaki állajnpolgári nevelésnek, mely egymagában 
még nem biztosítja a fődolgot, a jó polgárt.

Gyulai Ágost 31 lapra terjedő tanulmányában «A háború és 
az irodalom» viszonyát ismerteti. Arra a kérdésre keres választ, «hogy 
a háborúk hogyan és mikor, milyen törvények szerint termékenyítik 
meg az irodalmat értékes alkotásokra s miképpen lesznek ezúton a nem
zeti nevelés eszközeivé» (43. 1.). Érdekes történeti visszapillantás során 
megállapítja azt az örök igazságot, hogy a háborúk történetének és a 
háborús költészetnek mint nevelő eszköznek kiválóképpen hazafias 
jellege van (47. 1.), amiért is a magyar történelem és irodalom nem
zeti nevelésünk sarkkövévé lett (57. 1.). A mai háború és irodalom 
kölcsönhatása a németeknél és nálunk pedagógiai irányzatot mutat. 
Talán kissé élesebben lehetett volna elválasztani a tudományos iro
dalmat, a szépirodalmat és a költészetet, ez utóbbiak kinövéseire 
utalni (esetleg 1—2 sikerült terméket bemutatni) 1 és a német mellett, 
amennyire a fogyatékos adatok megengedik, legalább utalni a többi 
nemzetek háborús irodalmára is.

1 L. Sebestyén K. cikkeit: «Aháború költészete» (Népt. Lapja 1914—5).
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Lcchnüzky Gyula tanulmánya « A pedagógiai munka szervezé
sn ek  új feladatairól» (38 1.) minden pedagógiai gondolkodás és 
tevékenység középpontjába állítja a szervezés hatalmas gondolatát, 
a németeknek azt a csodás *Organisation*-)éX, melyet most barát 
és ellenség egyaránt elismer és amelyet ők «eine typisch deutsche 
Kraftentfaltung »-nak mondanak.1 Feltétlenül igaza van, amikor 
tanulmányának befejezésében azt a tételt állítja fel, «hogy a he
lyesen szervezett nemzetnevelés a hathatós nemzetvédelem legfon
tosabb feltétele és biztosítéka» (140. 1.). Azonban alighanem tévéd 
ebben a mondatában, hogy «a pedagógiai munka szervezésének tör
vényszerűségét sem kutatták még ki» (123. 1.). Ez, legalább a néme
teknél, részben már megtörtént, sőt hozzátehetjük, hogy nemzetközi 
viszonylatban is rendelkezünk már e szervezkedésnek néhány igen 
értékes elemével, intézményével, amelyeket a háború — reméljük 
csak ideig-óráig lesz képes háttérbe szorítani. Lechnitzky a pedagógiai 
szervezésre a hadsereget állítja oda mintának, amihez mi annál szí
vesebben járulunk hozzá, mert egy régebbi írásunkban: « összehason
lító aforizmák a katonai és polgári nevelés kövéből» (Budapest, 1888) 
kétévi tapasztalás, egy cs. és kir. alreáliskolában szerzett bepillantás 
és ugyanott folytatott gyakorlati tanítás alapján ajánlottuk azt, amire 
őt elmélkedése vezeti. El-elgondolkodva ezen a szervezésen, amelyet 
most világszerte valósággal a jövő kulcsának tekintenek, kritikai 
érzékünk ismét csak azon akad fenn, ami ezt a szervezetet megteremti, 
lelket önt belé, s ez az ember. S itt Imre Sándor cikkére kell utal
nom, aki szerint «a köznevelés egységét a személyek biztosítják» 
(70. 1. f.). Számos sürgős és életrevaló eszméje, javaslata közül még 
csak egyet ragadunk ki, melytől joggal reméli pedagógiai életünknek 
eleven fellendülését. Értjük azt a «fürge, mindenre figyelő, minden 
mozgalmat és cikket ismertető, gyakran megjelenő» és tegyük hozzá 
független pedagógiai folyóiratot, mely egészséges kritikát vinne bele 
kritikátlan pedagógiai életünkbe.

Littke Aurél előadása «А háború és a földrajz» (24 1.) érveinek 
súlyával mindenkit meg fog győzni a földrajzi ismeretek elsőrendű 
fontosságáról, mely azoknak jóval különb felkarolását teszi szükségessé. 
A szerző helyesen világítja meg azt a hagyományos tévedést, mely 
csupán külső földrajzi ismereteket hajszol (146.1.), ellenben elhanyagolja 
azt a részt, mely a jelenségeknek belső, okozati összefüggését világítja

1 Idevágó gyűjteményemből álljon itt a következő német meghatá
rozás : Szervezni annyi, mint valamennyi erőt minél célszerűbben és töké
letesebben kihasználni, úgy hogy a legcsekélyebb tőke és munkabefektetés
sel a legnagyobb hasznot, illetőleg eredményt érjük el.
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meg (155. L). Nem kevésbbé értékes az a gondolata, mely a földrajz
tanításnak legfőbb hivatását abban látja, hogy a történelmi és magyar 
irodalmi oktatással együttesen az ifjúság nemzeti nevelésének alapjait 
lerakja és a nemzeti öntudatot növelje (150. 1.). Abban azonban kissé 
túllő a célon, amikor azt írja, «hogy az emberiség és a nemzetek 
boldogulásának egyik tudomány sem szolgálhat annyit, mint a föld
rajz» (157. 1.). E sorok írója, aki sokat érintkezik a külfölddel, még 
egy fontos, mondhatni nemzeti földrajzi kötelességre gondol. Arra, 
hogy minden alkalmat fel kellene használni annak az immár szövet- 
ségesileg jóakaró, de még mindig elfogult és hihetetlenül tájékozatlan 
külföldi véleménynek felvilágosítására, kioktatására a mi magyar 
politikai, történelmi és földrajzi viszonyainkat illetőleg.

A legterjedelmesebb értekezés (41 1.) a Quint Józsefé, aki a 
háború és a testi nevelés kérdéséről elmélkedik hosszasan, bár mind
végig érdekesen. «Gondolataim messzire elragadtak. Talán mégis 
inkább a háborúnak közvetlen hatásairól kellett volna tárgyalnom», 
mondja a végén ő maga (205. 1.). Ebben igazat adunk neki, mert 
tanulmánya a testi nevelés egészét inkább általánosságban öleli fel, 
majd egyenként ismerteti, méltatja a különböző rendszereket, és 
tételeiben (204--5. 1.) sincs egyetlen egy, mely a háborúval állna kap
csolatban. Megelégedéssel olvastuk és egész terjedelmében magunkévá 
tesszük azt, amit az ifjúság katonai nevelésének túlhajtásáról (173. 1. f.), 
a svéd-dán torna feltételes értékéről (187. 1. f.) és a természetes test- 
gyakorlásról (202. 1.) mond. Abban is igaza van, hogy «a testgyakorlás 
csak töredéke a test nevelésének» (176. 1.), amely tétel után hiányzik 
az áthidalás. Ellenben egészen nem érthetünk egyet a következőkkel ; 
«A testnevelés a nemzetnevelés alapja, azért a nemzet kultúrájának 
minden munkása szerezzen jártasságot alapelveiben », és «Minden 
tanító és tanár szakképzett testnevelő legyen». Annak sem vagyunk 
hívei, hogy magyar és főleg a tanítóságnak rendelt könyvet kény
szerítő szükség nélkül lépten-nyomon terjedelmes, sőt egész lapra is 
terjedő német s angol nyelvű idézetekkel tarkítsunk (lásd: 172—176.,
179., 186., 191., 196. lap).

Szabó László : «A háború ethikai vonatkozásai az iskolában» 
(14 lap). Már a bevezetésben megérezzük, hogy a szerzőt nem ragadta 
el a háborús láz és tud önállóan gondolkodni. Helyesen utal a 
«háborús pedagógia» némely túlzására, aminek, úgy látjuk, ellenkező 
irányban maga is áldozatul esik. így a 208. lap alján hangoztatott 
tételei ellenmondásra ingerelnek. Szól azután a 211. lapon azokról a 
több oldalról és külföldön is megállapított ellentétekről, amelyek az 
ethikai fogalmak és a háború tényei között vannak. Az ifjúságot az 
eseményeken kívül még szóbeszéd útján is fenyegetik erkölcsi vészé-
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lyek. A nevelőnek mindezekkel szemben meg kell védenie, óvnia az 
ifjú lélek harmóniáját, amire, szerzőnk szerint, az igazság megismer
tetése a legjobb ellenszer. Ezzel új probléma elé állítja az olvasót és 
ahelyett, hogy ennek megoldására kielégítő útbaigazítást adna, más 
térre csap át, a felelettel adós marad és hirtelen befejezi az így is 
gondolatokat keltő töredéket.

Imre Sándor «A köznevelés belső egysége és a nemzeti egy
ség» (38 1.) című tanulmányában mindjárt a bevezetésben (67. I.) 
megállapítja, hogy mi magyarok «mindmáig sem az iskola erejét 
nem fejtettük ki teljesen a nemzet érdekében, sem a nevelés sok
féle tényezőjének a közös célra való irányítását komolyan meg nem 
kíséreltük». Ezután megvilágítja a nevelés egysége körül felmerülő 
nehézségeket és aggodalmakat. A külső egységnél fontosabb a belső, 
melynek forrása a közös nemzeti tudatosság, az ebből fejlődő össze
tartozás és felelősség érzése (75. 1.), szóval a közös tárgyú gondolkozás. 
Felette tanulságos a köznevelés tényezőinek áttekinthető összeállítása 
a 79. lapon. Majd behatóan foglalkozik a hivatalos nevelők belső egy
ségének megalapozására szolgáló módokkal, amelyeknek gazdag soro
zatát tárja elénk : irodalmi és neveléstudományi szaktanulmányok, 
szinte végnélküli szaporítása a továbbképző szünidei tanfolyamoknak, 
értelmes iskolafelügyelet, a szaksajtó tudatos szervezése és munkássága, 
a minisztérium belső egysége stb. Már ebből is látható, hogy itt egy 
meleg szívvel és éles elmével megszerkesztett nagyszabású nemzeti 
nevelés- és iskolaügyi tervvel állunk szemben, amelynek belső értéke 
és országos jelentősége változatlanul fennáll a béke idejére is ; sőt 
kiváltképpen akkor. Hogy mégis «háborús előadás» keretében jelenik 
meg, azt a szerző a bevezetésben és a befejezésben okolja meg. Amott 
utal arra, hogy épp a jelen rójja ránk parancsolóan azt a feladatot, 
hogy az iskolát és az egész köznevelést a jövő nemzeti feladatok 
szolgálatába állítsuk. Emitt pedig a 100—101. lapon részletesen fel
sorolja azokat a feladatokat, amelyeket a háborús állapot és hangulat 
közvetlen hatása alatt kellene első sorban megvalósítani. A mind
végig magas színtájon mozgó, tudományos szellemben megírt tanul
mányhoz csak azt a kritikai megjegyzést fűzném, hogy ez is 
feltünteti Imre Sándor egyéb írásainak közös jellemző vonását : a 
feldolgozandó tárgynak teljes, tudatos áttekintését, az eszmékben, 
javaslatokban való nagy, szinte túlságos gazdagságát. Magasröptű 
pedagógiai idealizmusával ő játszva diadalmaskodik az alantjáró peda
gógiai realizmuson. Csak attól tartok, hogy ez a dúsan megrakott, 
évekre, sőt évtizedekre szóló programm az amúgy is nehézkes kezde
ményezőket egészen elriaszthatja.

Még néhány külsőséget óhajtok röviden érinteni. Úgy gondolom,
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hogy a gyűjtemény szerkesztője helyesen tette volna, ha ezeknek az 
előadásoknak együttes kiadásánál a szerzőket arra bírja, hogy — a 
tartalomnak teljes érintetlensége mellett — bizonyos egyöntetű be
ás felosztást kövessenek. Az élén adják meg a tervezetet (1. pl. 
Lechnitzky 103. 1.), a végén, lehetőleg tételekbe foglalva, az ered
ményeket (1. pl. Imre 100. 1.), esetleg a forrásokat is (1. pl. Littke 
163. 1.). Az Előszóban nem találkoztunk annak a férfiúnak a nevével, 
akinek égisze alatt folyt le ez az előadás-sorozat ; a könyvből pedig 
hiányoznak azok a beszédek, amelyekkel az illető ezt a vállalkozást 
bevezette, illetőleg befejezte. Végül még egy ártatlan kérdés kíván
kozik minden célzás nélkül toliunk hegyére. Vájjon mi magyarok 
valóban akkora papirosbőséggel és olvasóközönséggel rendelkezünk, 
hogy ugyanazt az írásunkat kétszer, sőt háromszor is le kell nyomtatni ?

A pedagógiai háborús előadásokat minden tanítónak, tanárnak 
érdemes elolvasnia. Kemény Ferenc.

Dr. B árány G e rő  : E th ikai e lő ad áso k . Néptanítók Könyvtára 
51—52. füzet. Bpest, 1915, Lampel. n. 8° 207 1., 2 K.

Bárány Gerő könyve azokat az előadásokat foglalja magá
ban, amelyeket a szerző a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium fel
kérésére tartott s amelyekben az ethika nagy kérdéseit, problémáit, 
részben elfogadott eredményeit óhajtotta népszerű modorban meg
ismertetni. Mindenik előadás, a könyvnek minden fejezete arról 
tanúskodik, hogy Bárány helyes érzékkel tudta megállapítani azokat 
a tényeket és kérdéseket, amelyek felé tanítókból álló hallgatóságá
nak érdeklődése bizonyára fordul és világosan látta azokat a mélyen 
levő szálakat, amelyek az erkölcsiség felől a kultúra felé vezetnek s 
a kultúra területéről az erkölcsiség mezejére nyúlnak át. Természetes 
dolog, hogy fejtegetései közben nem egy olyan állítással is találko
zunk, amelyet elfogadni hajlandók nem vagyunk és amelyek esetleg 
behatóbb tárgyalást kívántak volna. Ide sorozhatjuk különösen a tudo
mányról, a filozófiáról s a filozófia körében az úgynevezett érték
tanokról szóló fejtegetéseket, amelyek az egész könyvnek mintegy 
bevezetését tartalmazzák s éppen ezért a bíráló nézete szerint bővebb 
ismeretelméleti megalapozásra szorulnak. Az emberi cselekvések er
kölcsi megítéléséről szóló szakaszban kétségkívül Paulsen hatása érvé
nyesül abban a szelídített biologizmusban, amely Báránynál alig 
észrevehetően nyilatkozik, ami egészen magától értődő dolog olyan 
írónál, akinek nemes idealizmusa magasabb szempont alá helyezve 
vizsgál minden kérdést. Ez előadások jellegéből és céljából követke
zik, hogy az erkölcstannak elméleti részénél csak keveset időzik*
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csak éppen annyit, amennyire ez a gyakorlati kérdések megértéséhez 
szükséges. Magukat az elméleti fejtegetéseket is át meg átszövik a 
gyakorlatra és tapasztalatra vonatkozó megjegyzések, ezáltal mintegy 
jelezve, hogy az ethika nem az élettől elvont, fellengző tudomány, 
hanem az életnek legmélyéin járó, életteljes tan. Az előadások célját 
szem előtt tartva csak helyeselnünk kell Báránynak azt az eljárását, 
hogy a tan szempontjából esetleg fontos, de a gyakorlati életben 
nem hangsúlyozottan érvényesülő kérdéseket röviden jelzi, míg ellen
ben a gyakorlati élet által minduntalan felvetett és lópten-nyomon 
vitatott problémákat behatóan, kimerítően tárgyalja. Elég legyen itt 
csupán az egoizmusról és az altruizmusról szóló fejezetet említenünk 
s az egyéni és a társadalmi ethika különbségeit fejtegető előadásra 
hivatkoznunk. Hasonlóképpen ki kell emelnünk a kultúra és ethika, 
a nevelés és az ethika viszonyáról szóló előadásokat, amelyekben erő
teljesen jut kifejezésre a szerzőnek az a mély meggyőződése, hogy az 
erkölcsiség az egész szellemi életet átható, mozgató hatalom, amely 
nem elkülönzötten s csak olykor-olykor működik, hanem állandóan 
hat és teremt a fejlett emberi lélekben. Egészen korszerű és szüksé
ges volt eme fejtegetések közben reámutatni arra, hogy az emberi 
tevékenységeknek célja nem a haszonnak megvalósítása, hanem az 
ideálok realizálása a mindennapi munka minden területén s az em
beri életnek végső célja nem a boldogság, hanem cselekedetekről 
lévén szó, az erkölcsiség előmozdítása és megvalósítása. Az erkölcsi- 
ség nem ellensége a boldogságnak, hanem helyesen értelmezve a 
boldogságot, feltétele és alapja. — A szerző egész világnézetének és 
ethikai előadásainak summáját adja a mechanisztikus és a teleologikus 
világfelfogásról, valamint az ideálokról tartott előadása (187. s k. 1.) ; 
ezeket olvasva a hitnek világába emelkedünk föl s egy gondviselő 
lény szeretetére vezettetünk.

Bárány könyvét melegen ajánljuk mindazoknak, akik az er
kölcsi élet nagy kérdéseivel megismerkedni s e kérdések filozófiai 
magyarázatát nyerni törekednek.

(Kolozsvár.) Bartók György.

K eleti A dolf: P ed ag ó g ia i tan u lm án y o k . Budapest, 1916, Rózsa
völgyi és Társa, n 8° 44 1. Ára 1 kor. 50 fill.

E füzetben a szerző öt cikkét teszi közzé ; négy a Népműve
lés-ben jelent meg először. Nem mondjuk, hogy nem volt helyes az 
összefoglalásuk. Hadd terjedjenek a jó gondolatok ! Célja : «az öntuda
tos, jogait, kötelességeit ismerő és azokkal élő nemzedék» nevelésé
nek elősegítése. E munkában a családnak is részt kell vennie. Erről
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szól az első cikk : A szülői ház és az iskola együttes munkála- 
Előadás volt ez polgári iskolai tanulók szülei számára. Az a főjavas
lata, hogy a szülő «minden nap egy bizonyos meghatározott időben 
és bizonyos meghatározott ideig gyermekétől számon kérje a napi 
leckét.» Teljesíthetetlen kivánság. Ilyen kötött módon nem dolgoz
hatnak a családban. Ezért ily határozott alakba nem szorítanám a 
szülői ház és iskola kivánatos együttműködését, mert ez elriaszt s a 
felolvasás többi gondolatának a sikerét is kockáztatja. A tanulás és 
tanítás lélektanából c. dolgozatra élénk viszhang felel az olvasóban. 
«Életfeltétele mindenféle előremenetelnek a tanító folytonos haladása», 
könnyűvé kell tennünk a tanítónak a tudomány forrásához való 
hozzájutást, az oktató lelki élményei végigrezdülnek a gyermek lel
kén : ezeket a gondolatkeltő igazságokat nem árt újból és újból 
hangoztatnunk és példákkal megvilágítanunk. Még erősebb, még 
tartalmasabb példákkal, mint amilyeneket a szerző soraiban ta
lálunk s amelyek inkább jegyzetbe valók. Kár volt ide beszorítania 
az egyéni nevelésről tett megjegyzéseit. Mintha csak széljegyzetként 
szerepelne itt a IY. alatt az az eléggé nem fejtegethető igazság, 
hogy a gyermeknek külön élete, maga-magáért való élete van, ne 
becsüljük le, hadd nyilatkozzék meg szabadon, úgy tudjuk majd ne
velni, irányítani a mimózatermészetet is. Nyilván úgy kapcsolódik ez 
a pont a többivel, hogy : a tanítónak mozgási szabadságra van szük
sége nevelő munkájában, a gyermek mozgási szabadságot követel fej
lődése érdekében. Ez a rövid mondat meg : «Az oktatót nem szabad 
bántani», bizonyára azt jelenti, hogy ne kössék gúzsba alkotó munkájá
ban mindenféle aprólékos rendszabályokkal. — A nevelés jövő feladatait 
ebben a háromban látja : a közösség érzésének megerősítésében, Ma
gyarország gazdasági állapotának ismertetésében és a népműveltség 
terjesztésében. Nem teljes és nem új a célkitűzés, amint első pilla
natra látni ; azonban ez a kis cikk a meggyőződés erejével hat. — 
A magyar történelem tanításáról nem hallunk újat : a fejlődési me
net ismertetésének végpontja legyen a jelen, az igazi életet kell 
visszatükröztetnie. Mintegy módszeres utasítás ez a tanulmány, a 
népiskolákra alkalmazva. Okos egybefűzése sokféle megfigyelésnek és 
helyes útbaigazítás a kezdő számára. Ilyen munkáknak hiányát érez
zük. — A társadalmi nevelés ben közvetlen hatású a polgári osztály 
elhanyagolt állapotán való kesergése. Kritikával szól társadalmi éle
tünkről s erre alapítja azt a végső gondolatát, hogy «egységes, erős 
társadalomra» van szükségünk; sehol inkább, mint «a minden tekin
tetben annyira megosztott erejű Magyarországban». — A szerző írás
módja valóban elmefuttató ; néha körben halad, néha nyílsebesen, 
néha nagyot ugrik. S nincs elég gondja a kidolgozásra nyelvi tekin-
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tetben sem. Sajtóhiba is sok van; erre példa ez a pár sor: «Jól 
lehet az írás-olvasás tudása magában nem műveltség, míg annak esz
közeit sem adtuk az emberek millióinak kezébe. Véres gúnnyal jel
képezi egy német képeslap, a népmüveltség nagy hátrányát» (25. ].).

Teveli Mihály.

Orel Géza <lr. : M űhelyi nevelés Paris iskoláiban. Kézimunka 
tanító- és tanítónőképzés. Le rôle du travail manuel dans l’einsegne- 
ment primaire et secondaire á Paris. Budapest, 1914, Lampel B. n 8° 
287 1., 4 K 20 f.

E könyv szerzője Párisban több éven át tanulmányozta azt a 
gyakorlati alapú nevelési rendszert, mely az összes iskolákban mo
dernül felszerelt műhelyekben kívánja a gyermek munkaösztönét s 
ipari érzékét felkelteni. Fáradságot nem ismerve lelkes szeretettel 
ügyelte meg az iskolák műhelyi munkáját, tanulmányozta az arra 
vonatkozó rendeleteket és az intézetek vezetőivel folytatott beható 
eszmecserékből teljesen megismerte a Paris iskoláiban folyó értékes 
nevelői munkát. Könyvéből megtudjuk, hogy Páris mindenik iskolá
jában (elemi, polgári üú- és leányiskolák, kiegészítő iskolák, elemi s 
polgári iskolai tanító- s tanítónőképzők, felső kereskedelmi iskolák és 
mindkét nembeli licée-k) a tantárgyak sorában ott szerepel a mű
helyi munka. Minden intézetnek van egy vagy több gondosan fel
szerelt műhelye. A üúk asztalos- és lakatosmunkát végeznek, a leá
nyok a háztartás minden ágát (varrás és foltozás, főzés, mosás és 
vasalás, ruha- és bútortisztítás, konyha- és virágkertószet) gyakorol
ják. 1879-ben nyitották meg az első elemi iskolai műhelyt, azóta 
fokozatosan a többi iskolában is. Legkésőbb honosodott meg a mű
helyi munka a francia középiskolákban, a licóe-kben. 1902-ben a 
felső oktatási tanács a közoktatási és kereskedelmi minisztériumhoz 
felterjesztést intézett ez ügyben. Erre a közoktatási miniszter még 
ugyanaz év végén a Sorbonne rektorát és a középiskolai tanári tes
tületeket véleményadásra szólította. A tanárok nagy többsége a re
form mellett szavazott, de voltak, kik nem értve meg egészen a re
form célját, ellene szóltak. A Sorbonne rektora azonban, ki sok év 
óta a francia nevelés irányítója és tekintélyes államférüú, a leglelke
sebben a reform mellett szállott sikra és szavára a minisztérium fel
vette a műhelyi munkát mint rendkívüli tárgyat a licée-k tantervébe. 
1905 óta négy párisi licée-nek van műhelye. A tanulók évről-évre 
nagyobb számmal és kitartó szorgalommal vesznek részt a munká
ban. A munka szellemi irányítója a üzika tanára, a műhelyek élén 
elsőrangú művezetők állanak, kiket az állam jól űzet.

Magyar Pacdagogia. XXV. 1— 2. 5
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Ez a műhelyi munka nem azonos a szlöjddel. Mindkettő a 
kezet ügyesíti, de a szlöjd célja inkább a házi ipar, míg a műhelyi 
munka magasabbra törekszik: az ipari érzéket akarja a gyermekben 
fejleszteni. Ipari érzékre minden embernek van szüksége, nemcsak a 
leendő iparosnak. És sajnos, ma csak kevés emberben van. Nem ér
tik s nem érzik át az ipari munka erkölcsi becsét és annak köz- 
gazdasági fontosságát, s ósdi felfogással lenézik az iparost. Ha
zánkban is általános ez a régi, elavult nézet és ezért nem 
csoda, ha Magyarország még nem emelkedett Európa ipari országai
nak sorába. Ezt az érzéket kell fejlesztenünk és e célt szolgálja a 
párisi iskolák műhelyi munkája ; megérezteti a gyermekekkel, hogy 
a szerszám ép oly kevéssé megszégyenítő, mint a toll ; csak a mun- 
kátlanság szégyenletes. A párisi iskolák műhelyi munkájának máris 
megvannak értékes gyümölcsei. Az ottani pedagógusok tapasztalatai 
szerint a műhelyi munka beillesztése az iskolai életbe harmonikusabbá 
tette a nevelést. A nevelésben eddig csak két érzékszervet vettek 
figyelembe, a szemet és a fület ; e két érzékszerv fejlesztésére 
gondot fordítottak, de a kézről, emez örökké mozogni akaró test
részről egészen megfeledkeztek; ezt akarja a műhelyi munka fej
leszteni s ügyesíteni. A nevelés harmóniáját eddig nagyon zavarta az 
agynak túltengő munkáltatása is ; a műhelyi munka ezzel szemben 
az izomerő kifejtésének is tág teret nyit s így a megzavart egyen
súlyt helyreállítja. Ezzel a műhelyi munka az egészséget is ápolja -— 
ez pedig fontos, sőt alapvető nevelői cél. A műhely a tornaterem 
kiegészítőjévé válik, sőt egyenesen pótolja azt ama gyermekekre 
nézve, kik a tornagyakorlatokon testi fogyatkozás miatt nem vehet
nek részt. A párisi pedagógusok a műhelyi munka észfejlesztő hatá
sát is tapasztalták. Az ipari foglalkozás élesíti a képzelő tehetséget, 
fejleszti a megfigyelő képességet és a szemmértéket ; nem egy gyer
mekben kifejleszti a benne szunnyadó feltalálási képességet és így 
önálló alkotásra képesíti. Egyik tapasztalt pedagógus nyilatkozata 
szerint egy-egy ipari probléma megoldása ép úgy megkívánja az 
okoskodást, akárcsak a mathematika, hiszen kézzel is csak gondol
kozva dolgozhatunk ! Figyelemreméltó végül a párisi iskolák harma
dik tapasztalata : a műhelyi munka erkölcsnemesítő és szociális
hatása. A gyermeknek az ipari munka elvégzése közben sok nehéz
séggel kell megküzdenie és sokszor kemény kérdéseket kell meg
oldania ; ez a körülmény megedzi az akaraterőt, fejleszti a bátor
ságot a nehézségek legyőzésében és erős elhatározásokra bír. A mű
helyben való közös munkálkodás pedig a szociális érzéket fejleszti : 
a gyermekek látják, hogy egymásra vannak utalva és megtanulják 
egymás munkájának kölcsönös becsülését.
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Mindezeket hazánk ipari viszonyaira vonatkoztatva, érdekes 
tanulságokra jutunk. Ha a franciák, kiknek régi idők óta fejlett 
iparuk van, szükségét érezték annak, hogy a műhelyi munkával a 
gyermekek ipari érzékét fejlesszék : mennyivel inkább szükség van 
erre hazánkban, a mi fejletlen ipari viszonyaink között. Az ipar és 
ipari érzék fejlesztésének kérdése most különösen időszerű. A mi 
nagy háborúnk fényesen bebizonyította, mily nagy erőfeszítésre ké
pes a magyar nemzet. Ennek a hősies erőfeszítésnek a háború győ
zelmes befejezése után a békés polgári munka küzdő terein kell 
nyilatkoznia, különösen a vajúdó ipar terén. És ebben iskoláinknak 
is jelentékeny szerepet kell juttatnunk. A műhelyi munkát minálunk 
is — bár anyagi áldozatokkal — akadály nélkül meghonosíthatjuk a 
különböző fajú és fokú iskolákban ; ha ezen az újításon eleinte egyes 
nevelők és szülők megütődnek is, az hamar elmúlik, Párisban is ha
mar elmúlt. Most van erre a legjobb alkalom, hiszen a közoktatás- 
ügyi minisztériumban most dolgoznak a gimnázium, a reál- és pol
gári iskola együttes reformján. Örvendetes tény, hogy a budapest- 
tisztviselőtelepi állami főgimnázium már meg is tette a kezdő lépést ; 
az ottani tanulók máris fúrnak-faragnak az intézeti műhelyben. 
A műhelyi munka kötelező elrendelése az iskolákban közelebb hoz
hat minket Széchenyi egyik nagy ideáljának, az iparban nagy Ma
gyarországnak megvalósításához. Ez a jövő korszak legszebb nemzeti 
feladatainak egyike.

A leányiskolái kézimunka ismertetésével kapcsolatban sok szó 
esik Orel könyvében a modern leánynevelésröl is. Feltűnő komoly
sággal foglalkoznak Páris nevelői e kérdéssel. Fájdalommal eltelve 
látják, mennyire meglazultak hazájukban, elsősorban Párisban, a 
családi élet szent kötelékei és e züllés ellen, mely a nemzet életerejét 
sorvasztja, az iskolában akarják felvenni a küzdelmet. A nőt ugyan 
a mai szociális viszonyok közt, a kenyérkereső pályára is elő akar
ják készíteni, de elsősorban a családi életre. A nő helye "nem a 
gyár, hanem a család. A női kötelességek közt a legmagasztosb a 
családi tűzhely gondozása, a családi élet méltóságának és boldogsá
gának biztosítása. A családi élet alapja az állam életének s ezért a 
nőnevelés elsőrangú állami feladat. Ezek a gondolatok érvényesülnek 
a párisi leányiskolák nevelői munkájában. S ez iskolák főjellemvonása 
a gyakorlati irány. A leányok gondos és szakszerű vezetéssel a ház
tartás minden teendőjét megismerik és elegendő számú heti órán 
gyakorolják is. így pl. a polgári leányiskolában osztályonkint heti
9—13 óra jut a háztartási munka megismerésére ; ebből csak egy 
óra esik a háztartástan elméletére, a többi mind gyakorlati óra 
(fehérnemű- és ruhavarráson kívül foltozás, folttisztítás, bútortisztí

5*



6 8 IRODALOM.

tás, mosás és vasalás). A háztartási munkaórák nemcsak az általános 
irányú, hanem az összes szakiskolák tantervében is benne vannak. 
Ha hazai leányiskoláinkat a franciákkal összehasonlítjuk, he kell 
látnunk, hogy nálunk a nőnevelés általában még igen elméleti. Sok 
háztartási teendő megismerését az iskola teljesen a szülői házra 
bízza, pedig az nem mindig példaképe a helyes háztartásnak.

A könyv értékes munka s a pedagógusok, szociológusok és köz- 
gazdasági szakférfiak különös figyelmére méltó. Altenburger Adolf.

ÚJ K Ö N Y V E K .

1. Hazai művek.

Az isk o la i testi nevelés reform ja. Kmetykó János előadó 
tanácsos, pedagógiumi tanár előadói javaslata. Az Orsz. Testnevelési Ta
nács munkálatai, III. Bpest, 1915, lex 8°, 265 1., 1 táblázattal. 3 kor.

Dr. K em ény Gábor, A francia középiskolák szervezete. 
Kny. a Keresztény Magvetőből. Kolozsvár, 1915, n 8°, 24 1. — Párisi 
tanulmányút eredménye a M. Р.-ban 1915-ben közölt dolgozattal együtt. 
A szerző az illető nyomtatványokból, látogatásain szerzett benyomásaiból 
s főiskolai előadások hallgatásából sokoldalú képet alkotott a francia 
középiskolákról ; ismertetését hazai tapasztalatok felhasználása élénkíti. 
Azt adja, amit egy évvol a háború kitörése előtt ott megállapított, egy
előre nem módosítva semmit akkor helyesnek látott értékelésén.

Dr. Márki Sándor, A háború első  éve a kolozsvári m. kir. 
Ferencz József-tudományegyetemen. Kny. az egyetem 1915/16. évi actáiból. 
Kolozsvár, 1915, n 8°, 206 1. — E kötet tartalma: a szerzőnek mint 
1914/15. évi rektornak évi jelentése s 10 függelékben ennek legnagyobb 
részt háborús vonatkozású mellékletei. A mellékletek között van a hadba- 
vonult tanárok, hallgatók, doktorok és alkalmazottak jegyzéke, meg 109 
hősi halált halt volt hallgatónak a lehetőségig felderített életrajza ; mind 
a rektor személyes munkája. A külön kiadás célját az előszó főként abban 
jelöli meg, hogy «az egyetem és a szülői ház, a tanárok és tanítványok 
összetartását megmutassa és erősítse». Az egyetem tanárai 1915 febr. 14— 
máj. 9. között az aulában ismeretterjesztő, népies előadásokat tartottak a 
lábadozó és sebesült közvitézek számára. Az egész kötet jóformán elő
készítője a később kiadandó háborús emlékkönyvnek. Szomorú adaléka a 
magyar művelődés- és tudománytörténetnek, mert sok veszteségről szól 
(1. pl. Posta B. tanár jelentését Létay Balázs archeológus hősi haláláról a 
bölcsészeti karhoz, 86—89 11.) ; de mégis felemelő hatást tesz az olvasóra, 
mert az egyetem szellemének bensőségéről tanúskodik.

M atricula et acta Huiuiaroi'iiin in U niversitatibus Italiæ  
studentiam . Vol. I. Padova : 1264—1864. Colligit et edidit Dr. Andreas 
Veress. Bpest, 1915. n 8°, XVIII+344 1., 10 K.
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2. Német könyvek. (1915 nov.—dec.)

Abb E. : Erziehungskunde. Nürnberg, 1915. Korn. 8°, ХП4-178 L 
3-50 M.

Abb E. : Erziehungslehre. Nürnberg, 1915. Korn. 8°, VIII-(-95 1. 
1-60 M.

Büttner K. : Deutsche Aufsätze für alle Stufen der höheren Schulen. 
München, 1915. Lindauor. n 8°, VIII-l-180 L V80 M.

BaUmeyer H. : Biblische Kindererziehung. Neumünster, 1915.
Ihloff & Co. 8°. 2-20 M.

Erle K. : Die Pflege der geistigen Selbsttätigkeit in der Schule. 
Bielefeld, 1915. Helmich. n 8°, 26 1. —-50 M.

Fassbinder N. : Am Wege des Kindes. Freiburg i. B. 1915. Herder, 
к 8°. XI11+396 1. 3 M.

Gedon P. : Wegweiser für die Fortbildung des Lehrers. Leipzig, 
1915. Koehler, n 8°. V III+  248. 1. 4-80 M.

Haase К. : Der weibliche Typus als Problem der Psychologie und 
Pädagogik. Ein Beitrag zur künftigen Nationalerziehung. Leipzig, 1915_ 
Teubner. n 8°. V+90 1. 2 M.

Heininger II. : Frohe Werkarbeit. Leipzig, 1915. Quelle & Meyer. 
8°. 2 M.

4. Jahrbuch der pädag. Zentrale des deutschen Lehrervereins. 
Leipzig, 1915. Klinkhardt. n 8°, VI+336 1. 5 M.

Koropka O. : Die Schulpolitik Südpreuszens. I. Teil. Langensalza, 
1915. Beyer & Söhne. 8°, V +  72 1. 1 M.

Krüger R. : Die Reifeprüfung der Extraneer. Berlin, 1915. Kroll. 
8°, 248 1. 4 M.

Lietzmann W. : Die Ausbildung der Mathematiklehrer an den hö
heren Schulen Deutschlands. Leipzig. 1915. Teubner. n 8°. —-60 M.

Mauder E. : Schaffende Arbeit im Naturlohreunterrichte. Prag, 1915. 
Haase 8°. —’75 M.

Ostwald P. : Von Aufgaben und Problemen des modernen Geschichts
unterrichts. Breslau, 1915. Trewendt & Granier. 8°, —-60 M.

Oltovjüz S. : Die Kinderfrage, ihre Bedeutung und Verwendung. 
Prag, 1915. Haase. 8°, —-75 M.

Pottag A. : Jugendpflege. Boriin, 1915. Union, n 8°, 69 1. 1-50 M. 
Rothfeld M. : Lüftung und Heizung im Schulgebäude. Berlin, 1915. 

Springer. 8°, 3-20 M.
Schnitze E. : Volksbildung und Halbbildung. Langensalza, 1915. 

Beyer & Sohne. 8°. 16 1. —*25 M.
Staar P. : Sprachliche Formübungen in Lebensgemeinschaften. 

Leipzig, 1915. Wunderlich, n 8°, 136 I. 1'60 M.
Sütterlin L. : Die neuere Sprachwissenschaft und der deutsche Un

terricht. Berlin, 1915. Mittler & Sohn. 8°, —'50 M.
Varges IV. : Die Schreibstube der Leiter höherer Lehranstalten. 

Halle, 1915. Waisenhaus, n 8°, VIII+58 1. P50 M.
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Walther I. : Der geologische Unterricht als Grundlage und Ab- 
schlusz des erd- und naturkundlichen Unterrichts. Leipzig, 1915. Teubner. 
Lex 8°, IV+39 1. 1-40 M.

Wolff heim N. : Das Buch der jungen Mädchen. Anleitungen und 
Anregungen für die weibliche Jugend im Alter von 12—17 Jahren. 3 Teile. 
Nürnberg, 1915. Nister. 8°. 7 +  102, 7+96, 7+95 1. 4-50 M.

A háború irodalmából:
Börner W. : Werdet Helden ! Offener Brief in der Kriegszeit an 

die deutschen Kinder. München, 1915. Beck. 8°, 1 M.
Engel M. : Leipzigs Volksschulen im Zeichen des Weltkrieges. 

Leipzig, 1915. Dürr, n 8°. 84 1. —'75 M.
Graevenitz G. : Die militärische Vorbereitung der Jugend in Gegen

wart und Zukunft. Stuttgart, 1915. Deutsche Ver lags-Anstalt. 8°, —-50 M.
Lux I. A. : Deutschland als Welterzieher. Stuttgart, 1915. Union. 

8°. 1 M.
Philipp M. : Die deutsche Jugendwehr als Notwehr deutschen Volks

tums. Leipzig. 1915. Quelle & Meyer. 8°. —'80 M.
Potthoff H. : Der Krieg als Erzieher zum Sozialen. München, 1915. 

Callwey. n 8°. 15 1. —'30 M.
Reiniger M. und G. : Kriegspoesistunden. Langensalza, 1915. Beltz. 

8°, 3-30 M.
Seyfert R. : Von deutschem Wesen nach dem Kriege. Ein Erzie

hungsbuch. Leipzig, 1915. Wunderlich. 8°, III+124 1. 1'60 M.
Wilamowitz- Moellendorff U. : Beden aus der Kriegszeit. 4. Heft. 

Berlin, 1915. Weidmann. 8°. 45 1. —'50 M. Gy. Á.

S Z E M L E .

A katonaiskolák tanárai.

A kormány nemrégiben új rendelettel szabályozta a katona- 
iskolák tanárképzését. Ez az új szabályozás közelebb hozta a katonai 
tanárok képzését a polgári tanárképzéshez. Ugyanazokat a tanári 
vizsgálatokat rendeli el, amelyek a rendes középiskolai tanári diploma 
elnyerésének föltételei. A vizsgálatra bocsátást pedig az egyetemi elő
adások rendes látogatásától teszi függővé. Különösen fontos, elvi jelen
tőségű intézkedése az új rendeletnek az, hogy ezután az egyetemen 
szervezett tanárvizsgáló bizottság, tehát polgári testület, fogja a kato
nai tanárjelölteket is a tanitásra jogosítani.

Ez a megoldás mégsem lehet egészen végleges. A katonai tanár
jelöltekre kivételeket állapít meg, amennyiben megelégszik azzal, ha 
három évig folytatnak az egyetemen tanulmányokat és áttöri az
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egyetemi szabályzatnak azt a rendelkezését, amely szerint rendes 
egyetemi hallgató csak az lehet, aki valamely középiskolában érettségi 
vizsgálatot tett. A miniszteri rendelet tehát nem teszi egyenlővé a 
katonai tanári oklevelet a polgári középiskolák tanári oklevelével, 
mert megszerzését kisebb értékű előfeltételekhez köti, másrészt pedig 
az új tanári diplomának a jogkörét pusztán a katonaiskolákra korlá
tozza. Csak egy lépéssel kellene még tovább menni és előttünk állana 
az elfogadott elvi álláspontnak teljesen megfelelő megoldás. A végleges 
szabályozást nagyon megkönnyíti a katonai orvosi rend példája. Csak 
ezt kellene alkalmazni a tanárképzésre is. Nincs külön katonai orvos
képzés, hanem a katonailag is kiképzett orvosok közül nevezi ki a 
hadvezetőség a katonaorvosokat. Ezt a szempontot követhetné a kato
nai tanárok kinevezésében is. A mostani nagy világmérkőzés idején 
száz meg száz középiskolai tanár teljesíti kötelességét az iskola helyett 
a harcmezőn. És már a százhoz közeledik azoknak a száma, akik 
közülük hősi halált haltak hazájukért. Ezek a szomorú számok fényes 
bizonyságai annak, hogy a katonai erények a tanári diplomával nem 
összeférhetetlenek. Egyszerűen ebből a tényből vonná le a hadvezető- 
ség és a kormány a következtetést, ha a katonai iskolák érdekében 
elrendelné, hogy a katonai tanári állásokra csak olyanok nevezhetők 
ki, akik az egyetemen a rendes szabályok szerint tanári oklevelet 
szereztek s a hadseregnek tartalékos tisztjei.

Az oklevélnek ez az egyenlősítése azért is célszerűnek látszik, 
mert remélhető a katonaiskolák reformja. Valószínű, hogy alaposabb 
szakismeretek megszerzése végett idővel a katonai szakoktatást kizá
róan a katonai akadémiák feladatává fogják tenni s a mostani ala
csonyabb fokú tisztképző szakiskolák átalakulnak az akadémiára 
előkészítő nyolc osztályú honvédközépiskolákká. Ezzel természetesen 
együtt járna az érettségi vizsgálat-tartás joga is.

Mindez idáig még csak a katonai oktatás ügye. De általános 
pedagógiai érdekűvé válnék akkor, ha az illetékes körök levonnák 
belőle a végső következményeket is. Még pedig azáltal, hogy megnyit
nák a honvédközépiskolákat a polgári pályákra készülő ifjúság számára 
is. Ennek a gondolatnak a fölvetése voltaképpen ennek a kis cikk
nek a célja. Itt is meg lehetne találni a követésre érdemes példát. Csak 
a papi vezetés alatt álló és papnevelő-intézetekkel kapcsolatos főgim
náziumokra kell gondolnunk. A papnevelés érdekét legkevósbbé sem 
veszélyezteti az, hogy a jövendő papok a gimnáziumi tárgyakat az 
intézetbe bejáró tanulótársukkal együtt tanulják. Sőt az ifjúságnak 
mind a két csoportjára nézve ''előnyös ez az együttanulás. Bizonyára 
ugyanezt lehetne tapasztalni a katonai iskolákban is.

Ezzel a reformmal a középiskoláknak egy új faja alakulna ki.
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A papi és világi középiskolákhoz csatlakoznék a katonai középiskola 
is. Egyenlők volnának a hazafias érzésben, a nevelés céljában és álta
lánosságban a tanítás anyagában is. De mindegyiknek megvolna a 
maga sajátos stílusa. Ez a stílus különösen az intézeti hagyományok
ban, a helyi tantervben és a módszerben nyilvánulna. Szükséges is, 
hogy ez a különböző stílus az egyes intézetekben minél jobban ki
fejlődjék a nevelés eszközeinek mostani nagy egyszínűsége helyett.

Pénzügyi szempontokból is óhajtható ez a változás. Az állam 
nagy anyagi áldozatokat hoz a katonaiskolák fenntartása érdekében 
és nagy költséget fordít bőséges felszerelésükre. Joggal lehet kívánni, 
hogy ez a sok áldozat minél szélesebb körben hozza meg pedagógiai 
eredményeit. A katonai szellemet sehogyan sem gyöngíthetné az, ha 
a leendő katonák együtt nevelkednének polgári tanulótársaikkal, 
akikkel egykor a zászlók alatt is összetalálkozhatnak. A mostani há
ború után az ilyen koedukáció ellen senkinek sem lehet kifogása.

(Zalaegerszeg.) Suszter Oszkár.

Szomszédaink és magunk megismerése.

Az osztrák és magyar monarchia közoktatásügyi tekintetben 
négy, egymástól teljesen független területre oszlik : Ausztriára, Ma
gyarországra, Horvátországra és Boszniára. Bosznia közoktatásügyi 
rendszere nagyjában az osztráknak másolata ; sok rokonvonás van az 
osztrák és horvát rendszer közt is, míg a magyar a régi közös ala
pokról mindjobban letért s ma már kevés hasonlóságot mutat az 
osztrákkal.

Sajátságos, bár lélektanilag érthető jelenség, hogy a magyar, 
horvát és osztrák, bár politikai, katonai, gazdasági téren egymással 
elég sűrű érintkezésben vannak, ott, hol a kényszer nem hozta őket 
össze, a közoktatásügy terén, elzárkóztak egymástól s szinte tudomást 
se vettek arról a munkáról, mely határukon túl, de közvetlenül mel
lettük folyt. Ausztria s a horvátok közt még maradt fenn e téren 
némi kapcsolat ; a horvátok azonban tőlünk, az anyaországtól khínai 
fallal zárták el magukat, épúgy, sőt nagyobb mértékben, mint mi az 
osztrákoktól. Ez pedig nem volt helyes a múltban s még kevésbbé 
volna megokolt mostantól fogva, mikor a kitört élet-halálharc meg
szilárdította az egyűvétartozás érzését s letompította azt az ellenérzést, 
moly eddig köztünk kétségtelenül fennállott. Vájjon nem tartjuk-e 
most magunk is furcsának, hogy pedagógusaink mindenhová jártak 
tanulmányozni ; megfordultak a három nagy nyugati kulturnépen 
kívül az olaszok, a skandináv népek stb. közt, átmentek Amerikába
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is, de szorgosan kerülték Ausztriát, a horvátokról, a bosnyákokról 
nem is szólva. Ha átlapozzuk pedagógiai irodalmunkat, szakfolyó
iratainkat, csak nagyritkán találunk a kettős monarchia rajtunk kívül 
eső részeiről szóló ismertetéseket.

E háború összehozta egymással a Habsburgok valamennyi né
peit s megtanította őket a dicsőség mezéjón egymás megismerésére, 
megbecsülésére. Anélkül, hogy nemzeti egyéniségökből bármit is fel
áldoznának, bizonyára nagyobb megértéssel s érdeklődéssel fordulnak 
majd egymásfeló a béke éveiben a kulturális munka területén is.

Benisch Arthur.
*

E felszólalás igazságát senki sem tagadhatja, jóllehet éppen t. 
munkatársunk tollából utóbbi időben az Orsz. Iíözépisk. Tanáregy. 
Közlöny többször közölt ily tárgyú cikket s a Magyar Középiskolában 
is olvastunk eféle ismertetést. A felemlített hiány pótlását a M. P. ta
valyi folyamában megkezdtük s amint e számunk is mutatja, folytat
juk. Ezenkívül szükséges figyelnünk balkáni szomszédaink nevelésügyére 
is. mert az ott folyó nevelés eredményei nyilatkoznak most ebben a 
háborúban. Általában tervszerűbbé kell válnia a külföld iránt való 
érdeklődésünknek. Sőt — a magunk itthoni dolgai iránt való érdek
lődésünknek is. Nemcsak Ausztriát és Horvátországot kerültük el, 
hanem az itthoni állapotokat is kevéssé ismerjük. Hazai tanulmány- 
utakra, különböző iskolafajok működésének, több vidék nevelésügyé
nek megismerésére mindenféle nevelőnek nagy szüksége van. Azért 
sem tudjuk erőnket teljesen kifejteni, mert egymást nem ismerjük 
eléggé ; az egyes iskolák emberei is kevéssé látják egymást munka 
közben, pl. a középiskolai tanár nem ismeri a tanítóképzőt, az ipar
oktatás jóformán egészen félreesik stb. ; a különböző nyelvűek sem 
törődnek egymással. Mindezekben változásra van szükség. Az erőnk 
most úgyis megfogy ; igyekezzünk magunk és körülményeink alapos 
megismerésével gyarapítani. Amit az iskolai szemlében s nemzetiségi 
lapok ismertetésével a M. P. utóbbi időben kezdett, bármily kevés 
volt is, erre a célra szolgált. i. s.

A felsőkereskedelmi iskolák az 1914/5. évben.*

Az 191415. iskolai évben 48 fiú- és 10 női felső kereskedelmi 
iskolánk állott fenn. Egy fiú- és három leányiskola az elmúlt évben

* V. ö. Iskoláink belső élete az első háborús tanévben, M. P. 1915.
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nyílt meg. A tanulóik létszáma is tekintélyes : beiratkozott a 48 fiú
iskolába 10,197, a 10 leányiskolába 1274, összesen tehát 11,471 tanuló. 
126-tal több, mint 1913/4-re. Az egyes intézeteket nézve, a fiúiskolák 
közül közül 20 intézetben volt több, 28-ban kevesebb tanuló, mint a 
megelőző iskolai évben, a leányiskolák közül azonban csak kettőben 
csökkent, de nyolcban növekedett a létszám. A leányiskolák tanulói
nak szaporodása mindenesetre azt jelenti, hogy ez az iskolafaj foko
zottan népszerűbb lesz, hogy mind több és több szülő adja leányát 
az általános műveltséget is nyújtó, de amellett gyakorlati irányú, a 
megélhetést elősegítő felső keresk. iskolába s aligha tévedünk, ha 
azt hisszük, hogy a háború után rohamosan fog emelkedni női felső 
kereskedelmi iskoláink tanulóinak létszáma. A nők részint kénytele
nek lesznek nehezebbé vált megélhetésüket saját munkájukkal bizto
sítani, részint lehetséges, sőt szükséges lesz az elveszett sok férfi 
helyét arravaló, gyakorlatiasan képzett, dolgozni tudó nőkkel betöl
teni. A fiúiskolák nagy részében a tanulók létszámának csökkenése 
valószínűen több esetben véletlen, vagy a háborún kívül álló oka 
van, de megállapítható, hogy sok esetben a háborús viszonyok okoz
ták. A fővárosi fiúiskolákban általában emelkedett a tanulók lét
száma, a vidékiekben a csökkenést különféle okok között már ebben 
az iskolai évben az is okozta, hogy a súlyosabb anyagi viszo
nyok miatt egyes szülők nem taníttatták gyermeküket. Előfordult, 
hogy egyes helyeken megfelelő tanítási helyiség vagy tanerők hiánya 
miatt nem volt lehetséges a máskor meglévő párhuzamos osztályt 
megnyitni s így emiatt vissza is kellett utasítani az alsó osztályba 
jelentkező tanulókat. — A háború mindenik iskola életében nagy vál
tozást idézett elő, de míg egyesekben teljes fölfordulást, hajléktalan
ságot, zavart, gyászt, bajt-bajra hozott, voltak olyan szerencsés inté
zetek is, amelyekben a munka aránylag simán folyt. Alig van érte
sítő, amely ne említené, hogy az iskola a mozgósítás első heteiben 
beszállásolásra vagy más hadi célra volt lefoglalva. Ezt alig kerül
hette el egy iskola is, mégis néhol már szeptember 5-én meg
kezdődött a tanítás. Beszállásolás és járvány miatt a sátoralja
újhelyi iskola kezdte legkésőbben a tanítást, november 17-ón. A meg
kezdett tanítás aztán hol kisebb, hol nagyobb zökkenésekkel folyt s 
a legtöbb helyen az ismert miniszteri rendelet értelmében május vé
gén vagy június elején fejezték be a munkát. Június hónapban alig 
1—2 intézetben folyt még a tanítás. Legteljesebb, minden csonkí
tás nélküli volt az iskolai óv a budapesti kereskedelmi akadémia 
felső kereskedelmi iskolájában. Egyes helyeken a háború eseményei 
következtében a tanítás hosszabb vagy rövidebb időre félbesza
kadt. A homonnai iskola feloszlott, tanulói és tanárai más intézetek
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hez jutottak. Ennek az iskolának elmúlt évéről nincsen értesítő. 
Valamennyi többi iskola szabályszerűen befejezte a tanévet, bár né
melyik egész odiszeiát élt át. Nem a saját, hanem idegen helyisé
gekben tanított 10 iskola, amely ezt értesítőjében bejelenti. Némelyik 
intézet más iskola épületében kapott néhány helyiséget (Temesvár, 
Szeged áll.), de volt, amelyik kaszinóhelyiségekbe (Zombor), a város
házára, főispáni hivatali helyiségekbe (Győr), izr. pótimaházba (Nagy
kanizsa), vagy valami bérházba (Sátoraljaújhely, Szombathely, Új
vidék, Veszprém, Nagybecskerek) szorult. E helyiségek hol egészség- 
ügyi, hol erkölcsi szempontból nem mindig voltak veszedelem nél
kül az ifjúságra nézve. És még ezekből is gyakran vándorolni kel
lett ; néha nagyon rövid idő alatt. Pl. Veszprémben a kórházparancs
nokság egyszer V* óra alatt követelte az igazgatói iroda kiköltözteté
sét. Itt a tanév végén használt helyiséget à katonaság szintén lefog
lalta s az Értesítő azt mondja : «ha a katonaság a jövő tanévig nem 
költözködik innen ki, a kereskedelmi iskolát a jövő tanévben meg
nyitni nem lehet, mert már minden iskolának való hely le van 
foglalva.» Bajjal járt az is, ha az egyes osztályok egymástól távoleső 
épületekben találtak csak annyira-amennyire megfelelő helyiségeket. 
A feloszlott homonnai iskolán kívül még mások is közvetlen közel
ről érezték a háború hatásait. A pancsovai iskola tanárai és tanulói, 
szeptember 10-én a szerbek elől kénytelenek voltak elmenekülni, de 
14 nap múlva az igazgatóság levélben és táviratban megint vissza
hívta az elmenekülteket. Itt különben az egész év alatt ágyúzás és 
fegyverropogás közt tanítottak. Különösen izgatott nap volt okt. 22., 
amikor d. u. 2—3 óra között körülbelül 20 gránátot lőttek a szer- 
bek a városra és december 12., amikor hadseregünknek Szerbiából 
való kivonulása alkalmával vagy 50 szerb ágyú folyton lőtt át a 
Dunán. December 2-án az oroszok közeledtére Kassán «az iskola fel
szerelését biztonságba helyezték» s 3-án az iskola kapui hatósági in
tézkedés folytán bezárultak. Szerencsére a veszedelem elmúlt a vá
rosról, de a biztonságba helyezés által az iskola berendezésén körül
belül 5—600 korona értékű rongálódás állapítható meg. Nagyváradon 
október 4-től november 5-ig kolerajárvány, Aradon pedig febr. 1-től 
3 hétig tífuszjárvány miatt be voltak zárva az iskolák. — A katonai 
szolgálatra bevonult tanárok nevét némelyik értesítő elől komoly 
formában, külön fejezetben örökíti meg. Némelyik elmondja, hogy a 
bevonult hol, milyen katonai rangban teljesített szolgálatot, mely 
csatákban vett részt, milyen kitüntetéseket kapott, esetleg hogyan 
sebesült meg. (Pl. Nagyvárad, Kolozsvár, Budapest IX. kér. leány, 
Debreczen.) A legtöbb értesítő az iskolai év történetében jegyzi fel a 
bevonult tanárok neveit, mások meg csak a tanári kar névsorában
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említik meg az illetőkről, hogy bevonultak. Azt hisszük, a bevonul
tak iránti méltányosság és tartozó kegyelet is parancsolja, hogy az 
értesítők szerkesztői ne legyenek ebben a tekintetben nagyon ridegek 
és közönyösek ; de meg nemesítő vagy rontó hatása is van annak, 
ha a tanulók látják, hogy a haza iránt való kötelességből távollevő 
tanáraikat az itthonlevők illően megbecsülik-e vagy sem. Ebben a 
tekintetben néhány értesítő ridegsége bántó ; de azt elismerjük, 
hogy az elesettekről méltó formában, kegyeletes szép szavakban em
lékeznek meg (Budapest II. kér., szegedi városi, szolnoki, debre- 
czeni, lippai, turóczszentmártoni értesítő). A bevonult tanárok száma 
aránylag nagy ; de figyelembe kell venni, hogy a keresk. iskolákban 
sok bejáró, óradíjas tanár tanít; sokan több iskolában is. Alig né
hány olyan intézet van, amely a bevonultak hiányát nagyon ne 
érezte volna. Heti 28—30, sőt néha több órán tanítottak egyes taná
rok, helyenként korán reggeltől késő estig az iskola rendelkezésére 
kellett állniok. Zalaegerszegen a tanároknak annyi órájok volt, hogy 
ha valamelyik az óráit nem tarthatta meg, helyettesíteni már nem 
lehetett. Sátoraljaújhelyen 1914 szept. nem tarthatták meg a pótló 
és javító érettségi vizsgálatokat, mert az igazgatón kívül hiányoztak 
a német, francia ny. és könyvvitel tanárai ; a tanulók Budapesten tettek 
vizsgálatot. A szombathelyi tanári kar véletlenül nagyobbrészt idő
sebb emberekből áll, akik már maguk nem, hanem csak nagy fiaik 
által vettek részt a háborúban. Itt lett volna tehát tanár elég, de 
nem volt helyiségök, ahol taníthattak volna. Kölcsönkapott helyisé-- 
gekben tanítottak egy teremben 90 alsó, 78 középső, 61 felső osztá
lyos tanulót. Március 15 ig folyt így a tanítás és addig a tanároknak 
átlag csak heti 14-—15 órájok volt. Minthogy a nagyon népes osz
tályokban az amúgy is gyenge előkészültségű tanulókkal az ered
mény nem volt kielégítő, a tanárok óraszaporítással iparkodtak segí
teni a bajon s így a tanulóknak egy ideig átlag heti 36 órájok volt 
az iskolában. Néhány iskolának az igazgatója is bevonult. A kapos
vári igazgató Franciaországban van internálva s az értesítő elmondja, 
hogy fogsága első hónapjaiban testi munkára kényszerítették ellen
ségeink. A hiányzó tanárok helyettesítése sok helyütt a legnagyobb 
nehézségekbe ütközött. Osztályösszevonások, óracsökkentések történtek 
s mégis nem egy helyen a tanároknak oly tárgyakat is kellett taní- 
taniok, amelyek nem szaktárgyaik. A francia nyelvet Brassóban egyik 
vármegyei aljegyző, az iskola egykori tanítványa, Kaposváron ügy
véd tanította. A közgazdaságtan és jogi ismeretek tanítását a bevo
nult tanárok helyett több helyen gyakorló ügyvédek és egyéb jogá
szok látták el. Tanárok hiánya miatt nem taníthatták mindenütt a 
szokásos rendkívüli tárgyakat, a gyorsírást, gépírást, tornát ; nem tart
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hattak idegen nyelvi órákat, önképzőkört, vegytani gyakorlatokat.
A tanítás anyagának a helyi körülmények szerint kisebb vagy na
gyobb megrövidülést kellett szenvednie, de bár fáradságos, nehéz 
feladat volt, lelkesebb, komolyabb munkával mégis sikerült a tan
anyagot rövidebb idő alatt, vagy kevesebb tanítási órában is elvé
gezni. Voltak iskolák (pl. Szeged áll. és városi), ahol a bevonuló 
tanulók részére úgynevezett «hadi osztályt» alkottak, hogy a tan
anyag lényeges, fontos részeit ezek is megismerjék. Bizonyára több 
helyen a körülmények kényszere alatt szintén úgy jártak el a taná
rok, ahogy a nagyváradi igazgató mondja, hogy ebben az évben 
«nem a tananyag mennyisége, hanem a feldolgozás mikéntje lesz 
legfőbb törekvésünk. Nem az emlékezőtehetség fejlesztése, hanem a 
gondolkodó és ítélőképesség gyakorlása lesz oktatásunk célja*. Az 
óraapasztások és a tananyag célszerű beosztása ügyében az iskolák 
külön értekezleteket tartottak. Több helyütt a 4- és 3 órás tárgyak
ból elvettek 1—1 órát, itt-ott elhagyták a szépírást. — A tanév első 
hónapjaiban a szokatlan izgalmak, a harcba vonult apa, testvér vagy 
fiú féltése, a szeretett haza sorsának bizonytalansága tanárt, tanít
ványt állandó lelki feszültségben, izgatottságban tartott s eleinte 
sem a tanítás, sem a tanulás nem folyhatott a szükséges erővel. De 
fokozatosan beletörődött mindenki a szomorú állapotba és már 
elég korán kezdték a nagy világfölfordulás látható tanulságait le
vonni. A fegyelemnek, a kötelességérzésnek, a kitartó munkának, 
tudásnak harctéri sikerei ez erények megbecsülésére és követésére 
buzdítottak ifjat, férfit egyképen. Számos értesítő említi a tanulók 
megkomolyodását. A háborús zavarok sok helyen káros hatásúak is 
voltak: az iskolai fegyelem az új, ismeretlen, esetleg nem hivatásos 
tanárok óráin lazább ; a tantárgyak iránti érdeklődés más izgalmak 
közben időnként erősen megcsappan, az órákon való figyelem lan
kad. Van tanuló, akinek gondja csak az : hogy lesz, mint lesz ő 
katona. Akad közben tanuló, aki nyíltan mondja: «Úgyis bevonulok, 
minek tanuljak». «Háború van, nem lesz szigorú osztályozás» (Debre- 
czen). Bérhelyiségekben való tanítás is hozott bajt. Szombathelyen 
3 tanulót kellett ebből származott bajok miatt csendesen eltávolítani. 
A szombathelyi értesítő mondja ezt is : «Egy időben a nemtanulás 
általánossá lett, mert a tanulók azt olvasták ki az újságokból, hogy 
nem szabad senkit se megbuktatni.» A Budapest II. k., marosvásár
helyi és veszprémi értesítők említik, hogy a tanulók szüleik és taná
raik tudta nélkül folyamodtak és önként akartak belépni katonának, 
de visszautasították őket. Sok helyütt a tanulókat családjuknak a 
háború által felidézett anyagi gondjai is megzavarták. Ilyesféle bajok 
mellett azonban hosszú a sora azon tanító, nevelő, jellemkópző érté-
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kés tanulságoknak is, amelyeket a háború hozott az iskolának, 
A haza és hazaszeretet fogalmát sokkal egyszerűbben és eredménye
sebben lehet magyarázni ezután. A magyar faj nyilt becsületességét, 
tisztult erkölcsi felfogását, egyenes jellemét is inkább fogjuk a maga 
értéke szerint megbecsülni. Minden idegennek és külföldinek a hazai 
rovására való bálványozása is remélhetően megszűnik. Idegen nem
zetek vélt értékét majd jobban tudjuk mérlegelni. A föntebb már 
említett tanulságokon kívül ezeket és még sok egyebet magyaráztak 
meg tanáraink növendékeiknek a legkülönbözőbb tárgyak tanításával 
kapcsolatban, vagy az éppen megtörtént háborús eseményekre való 
hivatkozással. S kereskedelmi iskoláink az általános emberi tanulsá
gokon kívül iparkodtak még földeríteni a nagy háborúnak hazánk 
gazdasági, ipari, kereskedelmi életére vonatkozó tanulságait is. Hosszú 
és változatos sorát állíthatjuk össze ama tárgyaknak, amelyeket érett
ségi dolgozat, önkópzőköri munkálat vagy magyar nyelvi fogalmazás 
alakjában feldolgoztattak. Érettségi témák voltak pl. : A monarchia 
és a magyarság a világháborúban. A háború hatása közgazdasági 
életünkre. Milyen okulást nyújt a mostan folyó világháború erkölcsi, 
társadalmi, gazdasági szempontból ? A kereskedelem, béke és háború 
idejében. Milyen érdekeket érint a háború? A drágaság okai és kö
vetkezményei. Tudományos és szépirodalom a világháborúban. Nem
zeti küzdelmeink költészetünkben. Magyar költők s magyar háborúk. 
Németország gazdasági fejlettsége. Az őstermelés fontossága háború 
esetén. Magyarország és Ausztria gazdasági kapcsolata. A világbéke 
eszményének közgazdasági jelentősége. Miért népesebb, vagyonosabb 
az iparos, mint a nyerstermelő állam ? A magyar nemzet küzdelmei 
a fennmaradásért. Német nyelvi érettségi tételekben is, pl. Was leis
tet der ungarische Staat und die Gesellschaft zur Sicherung der 
allgemeinen Wohlfahrt in den Tagen des Weltkrieges? Warum will 
Eussland in den Besitz der Dardenellen gelangen ? Das Studium der 
fremden Sprachen und der Krieg. Was können wir von unserem 
Bundesgenossen, Deutschland lernen? Die Ursachen der Teuerung 
im Kriege. Handel, Industrie, Verkehr während des Krieges. — Évköz
ben is magyar fogalmazási tárgyakat részben a világháború gondolat
köréből választottak. Pl. a Budapesti Kereskedelmi Akadémia felső 
kereskedelmi iskolájában az alsó osztályokban : Levél a harctérre. 
A közlekedő eszközök szerepe a háborúban. Az ipar, a kereskedelem 
és a háború. A háborii és az utca. Bátorság a háborúban. A középső 
osztályokban : A nemzetköziesség. A háború és a hírszolgálat. A há
ború és a társadalom. A felső osztályokban : A háború és én. Bel
gium hírességei. A civil és a katona. Takarékoskodjunk. — Leg
inkább a magyar nyelv tanáraihak volt alkalmuk ilyesféle dolgoza
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tokkal az iskolai munkát a való élettel kapcsolatba hozni, de meg
tették persze más tárgyak tanárai is, ahol alkalmuk volt rá. A po
zsonyi fiúiskola német tanára a következő témákat dolgozta fel tanít
ványaival : Táplálkozásunk a háborúban. Kötelességeim a háborúban. 
A suezi csatorna aktuális jelentősége. Petróleumforrásaink és fontos
ságuk. A ló a háborúban. Gabona és burgonya. Hús a háborúban. 
Ugyanitt a történelem és földrajz óráin szó volt ilyen kérdésekről : 
A jelen háború katonai létszáma és időtartama összhasonlítva az 
előző háborúkéval. A Krupp- és Skoda-művek. A seregek állása, a 
vasúti vonalak. A flotta. Alkalomadtán vetített képeket, háborús 
újságcikkeket is felhasználtak. - Az önképzőkörök is, ahol tanárhiány 
miatt vagy helyiség hijján nem kellett szünetelniük, az elmúlt évben 
jobbára a háború nagy eseményei felé terelték a tanulók érdeklődé
sét és a feldolgozott tárgyakról ítélve sok helyütt értékes munka 
folyhatott a körökben. A Budapesti Kereskedelmi Akadémia felső 
kereskedelmi iskolájának önképzőkörében az ifjúsági elnök minden 
ülés előtt rámutatott a fontosabb politikai és harctéri eseményekre s 
így a tagok állandóan figyelemmel kísérték a háború mozzanatait. 
Az idén a könnyebb, tréfálkozó műfajok a legtöbb körben hiányoz
tak s csak komoly kérdésekről írtak és beszéltek. A tanulók dolgo
zatai ilyen kérdésekről is szólották : A német blokád jelentősége. 
A turáni faj a mai háborúban. Az utolsó száz év háborúi. Háború 
és költészet. Mik lesznek feladataink a háború után ? Németország 
gazdasági törekvései. Német verseny a Balkánon. A sárga veszede
lem stb. . . .  Az önképzőkörök által rendezett ünnepélyek hazafias 
célokat szolgáltak, előadásaik komolyak, zeneszámaik harci dalok, indu
lók ; gyakran szerepel a műsorokon a «Wacht am Éhein» is. A Buda
pesti Kereskedelmi Akadémia önképzőkörének zenekara több hadi
kórházban változatos mtísorú hangversenyeket rendezett a sebesült 
katonák szórakoztatására. Miskolcon díjat tűztek ki harci dalok és 
katonanóták összegyűjtésére. A pécsi iskola önképzőkörének «francia 
társasága» az idén is szépen olvasta a jó francia írók műveit, mert 
azt mondják : «a klasszikus francia irodalommal mi nem állunk 
harcban». — A tanárok sok órájuk mellett is részint az önképző
körben, részint nyilvános, ismeretterjesztő előadásokban vagy folyó
iratokba írt cikkekben foglalkoztak szaktárgyaikkal vonatkozásban 
lévő háborús témákkal. A Eőser-féle iskola földrajz-történelem tanára 
önképzőkörének előadást tartott a hadi flottáról s részletesen a dunai 
flottilláról. A pozsonyi női kereskedelmi iskola tanárainak háborús 
előadásai : A világháború és a kereskedelmi iskola. Bosznia és Her- 
czegovina, a mostani világháború egyik főoka. A monarchia had
serege és hadiflottája. Közéletünk és a háború. A háború gazdasági
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nevelő hatásai. A pozsonyi fiú kereskedelmi iskola tanárainak elő
adásai : Krupp és művei. Ferenc József élete. A német világpolitika. 
A jelen világháború eseményei. A német hadiköltészetről. A nagy
váradi igazgató előadása : A háborúk hatása a nemzeti és gazdasági 
életre. A budapesti vas-utcai iskola tanárainak előadásai : A világ
háború és a gazdasági helyzet. A természetes határ stratégiai előnye 
és hátránya. A vegytantanár cikke : A kenyér és a háború. —- A ta
nárok résztvettek a társadalom jótékonycélú munkáiban ; vezették, 
szervezték a legkülönfélébb gyűjtéseket. Hadikölcsön jegyzésére 
sikerrel buzdítottak s maguk is jegyeztek anyagi erejük szerint. Havi 
fizetésüknek 1—2% -át több intézet tanárai jótékony célra adták az 
egész tanév folyamán. A Budapest YI. k., YHI. k. és a Kőser-féle 
iskola diákjaiból önkéntes őrcsapatokat szerveztek lelkes tanáraik s 
ezek vezetését és felügyeletét az egész éven át folytatták. A szokásos 
iskolai ünnepélyeken igazgatók és tanárok a háború által felvetett 
eszmékről beszéltek. Nagyváradon március 15-én egy sebesült, felgyó
gyult tanár beszólt az ifjaknak érthetően szuggesztiv hatással. Szol
nokon az iskolai év minden napján az igazgató által írt, a háborús 
időkről szóló Fohász elmondásával kezdték meg a tanulók a mun
kát. — A tanítás eredménye iskolák szerint igen különböző. Néhol 
a fokozott buzgalommal folytatott munka igen kielégítő, itt-ott az 
előbbi évet felül is múló eredménnyel járt. De több értesítő nem 
kielégítő tanítási eredményt állapít meg. A rossz eredményeket azon
ban nem minden esetben a háborús év izgalmai, zavarai okozták, 
hanem sajnos sok kereskedelmi iskolának olyan közönyös, gyenge 
előképzettségű, az iskolát magasabb törekvések nélkül látogató, léha 
erkölcsiségű növendékei vannak, akik ugyan fokozottan is kihasznál
ták a háborús zavarokat a nemtanulásra, de jó részük, sajnos, béke 
időben se lett volna különb. Egyes értesítők megemlítik, hogy az 
első félév eredményei a háború izgalmai miatt gyengébbek, de a má
sodik félévben már simábban, komolyabban folyt a munka. Turócz- 
szentmártonban az első félévben 4-4°/o bukás volt, mert a tanárok itt 
is, mint másutt, nem voltak hajlandók az idő komolyságát ments- 
levélnek tekinteni a nemtanulásra. - Bizonyára többször nem a 
mondanivalók hiánya miatt, hanem költségkímélés végett alig van 
néhány értesítőben értekezés. Ezek is csak rövidek. Egy-két évköz
ben tartott beszéd vagy Slőadás nagyobb igények nélkül. Kedves
részletek vannak a budapesti VIII. k. értesítőnek «Intézetünk és a 
háború» c. cikkében, amelyet Simái Ódon írt. A cikk többek között 
részleteket közöl levelekből, amelyeket a bevonult tanárok a harctér
ről írtak. A levélírók kedves figyelemmel gondolnak idegen kézre 
jutott tanítványaikra s írásaik hol tréfás, hol panaszos hangúak. De
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a panaszkodás «nem a szenvedések miatti zúgolódás szava, hanem a 
művelt lélek feljajdulása a kulturátlanság miatt». Közli egy tanár 
részletes levelét hadi élményeiről. Egy másik levélben ezt olvas
suk : «A fővárosnak nem volt pénze a tanulmányútra és íme az 
állam kisegítette. Ide is eljöttünk» . . .  A temesvári értesítőben Do
monkos Kálmán felhívja a tanulókat arra. hogy a komoly időkben a 
szünetet ne töltsék a szokott semmittevéssel, hanem iparkodjanak a 
nyáron mezei munkálatokkal hasznosak lenni a közre. A budapesti
VI. k. iskola értesítőjében : «Miért legyen az iskola szoros kapcso
latban a szülői házzal?» címen Szigeti Vilmos a szülői ház és az 
iskola összhangját mint a tanítás eredményes voltának egyik elen
gedhetetlen kellékét tárgyalja s a kettő viszonyának javítására józan, 
higgadt megfigyeléseket és gondolatokat ír le. Heinrich János.

H A Z A I L A PO K B Ó L .

A kadém ia i É rte s ítő  (XXVI. kötet, 1915. évf.). A M. T. Akadémia 
ülésein 1915 folyamán tartott előadások közül pedagógiai tárgyú : Fináczy 
E., Az olasz renaissance pedagógiai eszménye ; filozófiai : Alexander B., 
Magyar filozófia, Pauler Á., A fogalom problémája a tiszta logikában ; 
művelődéspolitikai : Buday L,. Népünk műveltsége ; műv.-történeti : llexa 
D., Horvát István irodalmi munkásságához; U. ő., Vörösmarty stipendiuma, 
Váczy J., Irodalmi és közállapotaink a XIX. sz. elején ; pedagógiai érdekű 
még : Giesswein S., Egyén és társadalom. A pedagógiai pályatételekről 1. 
M. P. 1915:527. 1.

A th en æ u n i (1915) 4. sz. Alexander B. a Filoz. Társ. nov. 25-iki 
ülésén megemlékezett Kármán és Windelband elhunytáról. Kármánnak a 
filozófiával való viszonyát jellemezve, érdekesen egészítette ki azt, amit a 
Pester Lloyd 1915 okt. 15-iki és a Vasárnapi Újság 45. sz.-ban írt. K. 
életcélja a nemzet nevelésügyének átalakítása volt ; ennek érdekében há
rom nagy filozófiai problémával kellett tisztába jönnie ; mi a helye a 
pedagógiának az egész szellemi életben, mi a kultúra legfelső értelme és 
mi a legfőbb eszköze a nevelő munkának ? Feleletei ezek : «a pedagógia 
az emberi kultúra ügye ; az embert ifjúsága fogékonyságában [kell] úgy 
formálni, hogy ezt a kultúrát befogadhassa, megőrizhesse és tovább fej
leszthesse» ; a kultúra igazi értelme pedig «az erkölcsi élet kifejlesztése a 
történeti élet folyamán» s legfőbb eszköze «az iskola szempontjából a 
tanítás, a tudományos oktatás, a tudományok kapcsolatosságának törvénye 
szerint». Sürgeti K. szétszórt és kéziratos műveinek együttes kiadását. 
Alexander megemlékezéséből ide iktatunk szó szerint két mondatot : «Aki 
nem tudja, mi a tragikum, főleg a magyar tragikum, jöjjön ide és tanul
mányozza ezt az életet!» «Minden élet tragikumának a tragikus hős ha
lálával véget kell érnie ; most már K. M. senkinek sem áll útjában, tehát
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remélhetjük, hogy a halálával ránk háruló kötelességünket teljesíteni fog
juk». E sorok K. működésének most sokszor említett külső akadályaira 
vonatkoznak. Kívánatos, hogy ezeket határozottabb alakban ismertessék 
meg azok, akik közvetlenül ismerik: Kármán kortársai.

Az Orsz. Pædag. K önyvtár és Tanszerm úz. H ivatalos 
É rtesítője (1915) 10. sz. : Madzsar J. a történelmi szemináriumokról, 
feladataikról és eszközeikről szóló cikkében olcsó szöveg-kiadásokat sürget. 
Gerlits S. az erdei iskolák egészségügyi fontosságát tünteti fel.1 Fritz Braun 
graudenzi tanárnak a Geogr. Anzeigerből átvett cikke (A földrajz egy 
tanárának gondolatai a jövőről) semmit sem tartalmaz, ami lefordítását 
indokolná, vagyis amit a mi szakembereink már előbb el nem mondtak. 
A 11—12. sz. igen gazdag és eleven tartalmú; sok tájékoztató, apró cikke 
van. Szabó Z. Az iskolai növénytani gyűjteményről, Biró Gy. a képnek a 
fogalmazás tanításában való szerepéről külön cikket ír. A most már meg
nevezett szerkesztő, Gyulai Á., a M. P. Т.-ban lefolyt tárgyalást egészíti 
ki a tankönyv jóságának feltételeiről szóló, hosszabb dolgozatában.

K özlem ények Szepes várm egye múltjából (Lőcse, 1915, 
VII. évf.) 1. sz. Szelényi Ö. (Kégi nevelőintézetek a Szepességben) ismer
teti Liedemann J. M. lőcsei és Podkoniczky A. késmárki nevelőintézetét 
(internátus). Mindkettő 1796-ban nyílt meg s a lőcsei 14, a késmárki 
12 évig működött az illető ev. iskolával kapcsolatban, kevés növendékkel. 
Mint magánvállalkozás nem volt egyik sem tartós életű.

Magyar F igyelő  (1915) 23. sz. Gockler Lajos Kármán Mór mű
ködését ismerteti s értékét igyekszik tárgyiasan megállapítani. A többi 
megemlékezés sorából kiválik bíráló hangjával és az egész tárgyat átfogó 
szándékával ; sejteti, hogy K. életének alakulásában egyéniségének és köz
viszonyainknak milyen szerepe volt, amire (ő is idézi) másutt is rámutat
tak s aminek részletes kifejtése nagyon tanulságos volna. Részletesebb 
tárgyalást kíván a K. rendszerére és történeti jelentőségére vonatkozó 
nézet is. Azt hisszük, mindezzel még bővebben kell foglalkoznunk.

Magyar K özép iskola  (1915) 9—10. sz. Péch A. a háború hatása 
alatt vizsgálja a középiskola feladatait; az általános feladaton nem kell 
változtatni, nem szabad ifjúinkat háborús gondolkozásra nevelni ; be kell 
azonban oltani a haza megvédésének gondolatát, megismertetni velők a 
jelent és a várható jövőt ; istenfélő, hazát szerető, becsületes, kötelesség- 
tudó embereket kell nevelni. Az új kor történelmének, a politikai földrajz
nak mélyebb, de nem túlzó tanítása, a tanulmányi kirándulások rend
szeres és többoldalú felhasználása, a természettudományi tárgyak gyakor
latiasabb tanítása, nyelvgyakorlás, edzés, jellemnevelő testgyakorlás és 
magyar dalok éneklése segít közelebb a célhoz : magában bízó, magyar
ságára büszke, tisztalelkű fiatalság neveléséhez. Ugyanezen a nyomon jár 
Balanyi Gy. is (Történettanításunk reformja és a világháború tanulságai),

1 Csodálkozva olvassuk e cikkben, még a címben is, ezt a szót : 
У У>У У nevelés. Magyarúl : gyógyító nevelés. A higienás életmód semmivel 
sem mond többet az egészséges életmódnál.
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megállapítva, hogy a háború tanulságai a történettanításban a nemzeti 
alap fenntartását és erősítését, a politikai történet vezető szerepének biz
tosítását, az utolsó évtizedek történetének beható tárgyalását és a történeti 
élet legfőbb erőinek megismertetését kívánják. Ez pedig nem történhetik 
meg a történettanítás mai kereteinek tágítása, az anyagnak új elemekkel 
való kibővítése nélkül.

M oiiats-Berichte <lei* Pá<la<j. Landes-Bibliotliek und des 
M useum s fül* L ehrm ittel 1915. évi 3. (júl.—szept.) száma az eddigi
nél bővebb és többoldalú tartalommal jelent meg. Eddig a Hivatalon Ér
tesítő német kivonata volt ; ezután röviden ugyan, de tájékoztatni kívánja 
a külföldet az egész magyar pedagógiai életről is : hivatalos intézkedések
ről, a társadalom nevelésügyi mozgalmairól (gesellschaftliche pädagogische 
Bewegungen, amibe a pedagógiai és tanügyi egyesületek életét is bele
fogja), az irodalom érdekesebb termékeiről s a folyóiratok fontosabb cik
keiről. A negyedévenként megjelenő folyóirat kiadója a v. és k. minisz
térium, szerkesztője az eddigi szerkesztő : Gyulai Ágost. — A régi köntös 
tartalmának ezen a megújulásán nagyon örülünk. Amit Kemény Ferenc 
évtizedeken át csaknem egészen egyedül, maga jószántából és saját fele
lősségére csinált, amit az Ung. Pädagogische Revue megkísérelt és a 
Magyar Paed. Társaság elnöksége ismételten tervezett, a külföldnek a ma
gyar pedagógiai életről való tájékoztatását, ez a folyóirat hivatalos alakban 
végzi, bizonyára anyagi gond nélkül, a biztosított jövő adta nyugalommal 
és alapossággal. Nagyon szükséges, hogy magunkról kifelé hírt adjunk s 
aki e munkát vállalja, köszönetét és támogatást érdemel. Természetesen 
érdekünk az is, hogy ez a tájékoztatás minden tekintetben kifogástalan 
legyen, ne kelthessen az idegen olvasóban semmi egyéb érzést, mint dol
gaink iránt való komoly érdeklődést, itthon pedig ne ébresszen érzékeny
séget. A bírálat még korai volna, de már most kérünk kettőt. Először 
azt, hogy e folyóiratban ne legyen értékelés se emberekről, se müvekről, 
csak ismertetés. Sehol sincs megmondva, hogy az itt megszólaló értéke
lés magánvélemény s így ez a minisztérium hivatalos ítéleteként hat. 
Ennek a látszatát is el kell kerülni, annyival inkább, mert a nyelvünkön 
nem értők az értékelés helytálló voltáról meg sem győződhetnek. Igen 
fontos másodszor az, hogy a nyelvezet németesség és szakszerűség tekin
tetében ne adjon alkalmat észrevételre.

N éptanítók Lapja (1915) 51. sz. Prohászka О. «A karácsony 
pedagógiája» c. voltaképen az evangéliumi nevelés szellemét fejtegeti. 
Ellene van minden személytelen, gépies tanításnak, a tananyag uralmának, 
az élettől idegen leltári készleteknek. Az evangéliumnak nem kell olyan 
tanító, aki nem nevelő ; akinek csak fogalmai vannak, de akiben a fogal
mak nem eleven erők ; akik csak beszélnok istenről, de nem istenfélők, 
erkölcsi rendszerekről beszélnek és tanokat ismertetnek, de nem szemlél
tetik azt a tant az erkölcsi személyiség eleven példájával. Szász Károly 
a lustaság, gőg és könnyelműség uralkodó hibáinak leküzdését a jobb 
jövő feltételeként állítja az olvasó elé. Pogány Fr. ruténjeink oktatás
ügyéről szólva, pontos felvételeken alapuló, tudatos művelődési politika
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megindulását sejtteti. A rutén nép műveltségének a háború tanulságai alap
ján való fokozása a cikkből kitetszően már gondoskodás tárgya. Kemény 
F. (Nagy idők) az ifjúság gondolkodásának és érzelmeinek a mai időkhöz 
méltó irányba való terelésére nem tartja elégnek a tanító szavát, hanem 
kivált ilyen tárgyú írásbeli dolgozatokat óhajt. Simonyi Zs. nyelvünk ma
gyarságának védelmét ajánlja a tanítóság figyelmébe. Balassa J. a fogal
mazás tanítására ad gyakorlati útbaigazítást. Bárány G. a tanítás végső 
céljául azt látja, hogy megismertesse az ember helyét a szellem-erkölcsi 
világrendben s megtanítsa arra, mikép éljen, hogy «élete istennek tetsző, 
azaz a minden lét alapját és célját tevő ethikai princípium intenciójának 
megfelelő legyen».

Orsz. Középisk. Tauáregy. Közlöny 5. és 6. sz. Benisch A. 
a bosnyák középiskolákról, a sarajevói magyar gimnáziumról, Bittenbinder 
M. az oroszlengyelországi leányoktatásról, Ballenegger H. a felsőleány
iskola reformjáról mond el időszerű gondolatokat. Kemény F. utal arra, 
hogy a németek hazafias okokból kezdenek visszatérni az ú. n. gót-betűk- 
-höz s emiatt felveti azt a gondolatot : nem lehetne-e nekünk a népiskola
4. о.-ban legalább az önként vállalkozóknak heti 1 órán német írást taní
tanunk ? Az OKTK. szerkesztője ennek ellene mond. Szerintünk pedig itt 
is különbséget kell tenni falusi és városi, színmagyar és vegyesnyelvü 
népiskolák között s az egészet tisztán gyakorlatiasan kell felfogni. —s—sz 
Yaszary Kolos emberi és tanári értékét jellemzi; főként bölcs és békés 
szellemét, nemzeti érzését emeli ki.

Budapesti napilapokban 1915 jan. 1—dec. 31-ig a következő 
nevelésügyi cikkek jelentek meg: Alkotmány: 50. szám. Jehlicska F. : 
A háborús tanév (Az iskolai év megrövidítése ellen). 55. Gáspár A. : 
A magyar tanítóság győzelme (Ellenségeinket a valláserkölcsös alapon 
felnevelt ifjúságunk verte le. Ez a magyar tanítóság érdeme). 59. A félre
vezetett francia ifjúság (A revanch-eszmével vezették félre a túlzó tanítók). 
70. A tanév befejezése (A tanév megrövidítése mellett). 73—75. A nevelés 
problémái (Fr. W. Foerster előadásainak tartalma ; főgondolata a tekintély 
és szabadság összhangba hozása; igazi jellem csak meggyőződéses hitből 
fakad). 80. Az elemi iskolák évzáró vizsgái (A hercegprímás rendelete az 
iskolák korábbi bezárásáról). 103. A főváros élelmezése és az iskolák (Má
jus végén be kell zárni az iskolákat). . 121. Gáspár P. : A jubiláló nagy- 
szombati érseki főgimnázium (az intézet negyedszázados múltjáról). 156. 
Bokor Malvin : Nevelés a jövőre. 162. Tanár : A magyar középiskola és a 
háború. 270. Jankovich a középiskola reformjáról (a Fremdenblattban 
közölt cikk fordítása). 271. tb. : Jankovich reformtervei. 315. d. i. : Láto
gatás a rokkant-iskolában (A béna katonák többé-kevésbbé mind vallásossá 
lettek. Dolgozataikban Istenről és az ezzel kapcsolatos eszmékről írnak). 
328. A magyar köznép testi nevelése (Az Országos Testnevelési Tanács 
javaslata a falusi és városi ifjúság testnevelése tárgyában). •— Az Est : 73. 
Támpontok a katona erkölcsi neveléséhez (Egyik ezred nyomtatványokat 
adott ki a tisztek részére a legénységgel való bánásmódról). 241. Drágább 
lett a tankönyv (Keményen rátámad a tankönyvárúsokra, mert a tankönyv
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árát tíz százalékkal felemelték). 270. Vezércikk arról, hogy a német csá
szár mennyire megbecsüli a tanítókat. 360. Janicsár : Az angol tan
ügyi és hadiállapotok. Az Est számos cikkében hangoztatta, hogy az 
újjáépülő kárpáti falvak iskoláira és óvodáira mily nagy gondot kell 
az államnak fordítania. Az Újság : 50. Háborús szülői értekezlet 
(A Feministák Egyesületének tanácskozása megállapította, hogy a fő
városban felburjánzott a gyermekkoldulás ; ezt elősegítette a helytelenül 
alkalmazott jótékonyság ; a háborús élet veszélyezteti a gyermekek ide
geinek épségét s a katonás nevelés uralmára vezethet. A jövő nevelésben 
a kötelességérzés fejlesztésére kell gondot fordítani s a gyermek fizikai 
erejét gondosabban kell ápolni s több reális ismeretre kell megtanitani ; 
óvni az eldurvulástól a háború folyamán felvetődött tanulságok felhasz
nálásával). 51. Gyógytorna az iskolában (A főváros iskoláiban tornáztatják 
kisérletképen orvosi felügyelet alatt a testi hibában szenvedőket is). 115. 
K. F. : Óvjuk a fiatalokat (A hadi érettségi alkalmával egészségügyi inté
sek). 159. G.-né Stern J. : Tanítók a közigazgatás szolgálatában. 186. Is
kolai értesítők (az idei középisk. értesítőket ismerteti). 205. Gyomai Zs. : 
A jogi oktatás reformja. 205. és 212. Hacker Boriska : A koedukáció 
(Minden iskola legyen nyitva leányok és fiúk számára ; a két nem érde
keit egyenlően tartsák szem előtt, egyenlően ítéljék meg őket, nem úgy, 
mint az egyetemen ; alapos egészségügyi és erkölcsi nevelésre van szük
ség; az iskolában a férfi és női tanerők egyenletesen legyenek megosztva, 
hogy a kétféle elem az együttes nevelés egész értékét kifejthesse). Garami 
B. : A testi gyakorlatok kozmetikai szerepe. 219. Szikra : Háború és kul
túra (A magyar nő állásfoglalása a béke érdekében). 233. Zsoldos B. : 
A gyermekvédelem új irányai (méltatja a nemrég Budapesten megnyilt 
Üj iskolát, mely az iskolai munka alapjává a gyermek fejlődését teszi. 
239. Középiskoláink sorsa (A középiskolák nemzeti hivatása nem enged
heti, hogy a hivatásos, kiváló nevelők kipusztuljanak. Van olyan iskola, 
ahonnan kilenc tanár is hiányzik. A szülők az új Magyarország jövője 
érdekében kérik a minisztert, hogy az új iskolai év megnyitása előtt tegye 
lehetővé, hogy tanár és tanítvány a háború tartama alatt is zavartalanul, 
nyugodtan teljesíthesse kötelességét). 250. A rokkantak iskolája. 271. Há
borús gyermekmunka-kiállitás. 309. Wlassics Gyula : A nők az egyetemen 
(A 25 év előtti leány természetrajza más, mint a maié ; ez az igazság 
hangosan követeli a reform továbbfejlesztését. E cikk előzménye : Kóbor 
Tamásnak néhány nappal azelőtt irt ilyirányú felszólalása). 315. Vulpes : 
Az iskolakönyvek (a könyvdrágítás ellen, államosítást követel). 352. G.-né 
Stern J. : Nők a jogi fakultáson. 359. A fővárosi iskolák háborús kiállítása. — 
Budapesti Hírlap : 82. A háborii mint nemzetnevelő (Molnár Viktor előadása 
az Uránia közgyűlésén, 1. M. P. 1915. 216. 1.). 177. C. J. : Diákok a mező- 
gazdaságban. 187. Ismerteti a fővárosi iskolák múlt tanévi munkáját. 
235. és 240. Kiss Ernő : Középiskoláink háborús éve. 247. Kereskedelmi 
iskoláink beszámolója. 250. Agárdy László vezércikke : Iskola és háború. 
275. Takács Menyhért : Kultúránk jövője (Jankovich miniszter reform
tervével foglalkozik). 322. Sebestyén Károly : Nők az egyetemen (Az idő
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sürgeti nemcsak a húsz évvel ezelőtti jognak in integrum visszaállítását, 
hanem hathatós kiterjesztését is). Az iskola és a nevelés ügyével kapcso
latos e lapban néhány, Dunántúli aláírású cikk a német nyelv tanításáról 
s a modern magyar irodalomról. — Esti Újság : 51. Lövészcsapatok Buda
pesten. A tanuló iíjúság katonai kiképzése (A fővárosban már több iskola 
van, amelyben katonai fegyelem alatt álló csapatok alakultak). — Magyar 
Hírlap : 355. A fővárosi iskolák háborús kiállítása. — Magyarország : 
45. A háború erősíti a nemzeti érzést. 12 ezer diák nyilatkozata a há
borúról. A magyar iskolák a berlini háború-ped. kiállításon (Hármas 
címe egy cikknek, amelyben Nagy László nyilatkozik a M. Gyermek- 
tanulmányi Társaság háborús kérdéseire érkezett feleletekről). 63. Az ifjú
ság testi nevelése (Juba A. tervezete). 94. Egy híres iskola reneszánsza 
(A piaristák új palotája Budapesten). Az iskolák és a háború (Az iskolák 
időelőtti bezárásáról). Kétezer kis kertész (Iskolás gyermekek kertész
kedése). Sz. B. : Az elemi népoktatás enciklopédiája (Ism.). 99. Az iskolán 
kívüli testnevelés reformja. 268. Lázár Béla : Iparművészeti iskolánk jövője. 
329. Az ifjúság testi neveléséről ír az Orsz. Testnev. Tanács javaslatai 
alkalmából. 331. Kőrösfői-Krioscli A. : Iparművészeti oktatásunk és az 
iparművészeti iskola. — Népszava : 44. Az absztinens Oroszország (a 
pálinka-tilalom üdvös hatása a népen máris jelentkezik). 194. A pap mint 
született tanító. 212. Az iparos ifjak testi nevelése. 313. Háborús gyermek
rajzok. 331. Háromezer iskola tanító nélkül. 352. A katonás nevelés kér
dése. — Pesti Hírlap : 45. Sebestyén Ede : Budapest gyermekvédelme 
(A főváros gyermekvédő munkásságát egy központi szervezetbe kell össze
vonni, az elhagyatott gyermekeket budapesti családoknál kellene elhelyezni, 
nem vidéken. Szükséges menedókliáz hajléktalan gyermekek részére. Szép 
eredményt lehetne elérni, mint az angoloknál, az örökbefogadással is). 
113. Sz. Z. : A háború mint oktató (A háború nagyon hozzájárult a nem
zetek, népek lelkének, jellemének megismeréséhez). 148. A tanítók háborús 
munkája (egy áll. isk. igazgató írja, hogy nem volna igazságos dolog, ha 
a tanító a szünidőben hazafiságból ingyen volna köteles dolgozni). 156. 
Sebők Dezső : Gyermekvédelem a háború után. 177. Hegedűs Zs. : Az 
iskolások háborús esztendeje. 233. Sziebert V. : Gyermekfantázia képekben 
a háborúról (Az Iparművészeti Múzeumban a főváros elemi iskolái által 
kiállított háborús gyermekrajzok ismertetése). 247. d. k. : Középiskoláink 
és a háború (Az értesítők nyomán). 252. Kertészkedés a polgári iskolában 
(A polgári iskolák fölé itt a fővárosban gyakorlati kertészkedő tanfolya
mokat lehetne és kellene szervezni 2—3 éves kurzusokkal). — 352. L. T. : 
Nemzeti nőnevelés (Emlékezés Veres Pálnéra). Sz. Z. : Mozi és a reakció. 
Liptkay Olga : Nők az egyetemen. 353. A nők és az egyetemi oktatás. — 
Pesti Napló : 72. Népmüvelődés és a háború (Lád Károly nyilatkozata arról, 
hogy a háború mennyiben befolyásolta az alsóbb néposztály művelődési 
szükségleteinek kielégítésére alapított demokratikus intézményeket). 77. 
A középiskolai sporttanítás bajai (Elhanyagolják a sportot; a tornatanitók 
hadba vonultak, ezeket helyettesíthetnék a sportegyletek itthonmaradt tagjai). 
96. Magyar katonák és magyar tanítók. 98. Hadi alapvizsgák a budapesti
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egyetemen 99. Az ifjúság nevelése a sportokra. 117. F. S. : Családfenntartó 
gyermekek (Adatok a pesti szegény gyerekek háborús életéből). 149. A 18 
évesek (Érettségi és háború). 156. Majtényi'Károly : A középiskola reformja. 
tö2. Szoszlovszky János: A gyógypedagógia és a háború. 222. Ká. : A hős 
néptanítók (a harctéren küzdő néptanítókat dicséri). 265. Ká. : Az iskolás 
gyermek (az iskolás gyermekek védelméről). 268. I). I. : Magyar tanfolya
mok Berlinben (az ottani Magyar Egyesület magyar tanfolyamokat rendez). 
269. Ferenczy József : Közoktatásunk a háború után (A középiskola reform
járól). 360. A gyermek és a háború. 361. M. P. : Debreczeni iskolák. — 
Világ : 44. A klerikális rendszer (A Jogállamból idézi Concha Győző 
cikkét : a jogakadémiák tanárainak kinevezése vagy választása igen sok 
esetben nem az oktatás és tudomány kívánalmai, hanem idegen tekin
tetek szerint történt és az ekként tanszékhez jutottak nem három, hanem 
sokkal több éven keresztül magántanári képesítés nélkül működtek. A szak
képzettség helyett katonai szolgálat, orgonálóképesség, vallásos buzgóság, 
jámborság, befolyásos családoknál eltöltött nevelősködés vagy velük való 
rokonság szolgált egyedüli alapul egyes állások betöltésénél. Érthetetlennek 
találja némely akadémia eljárását, hogy a szakképzettség helyett tanáraik 
vallásos buzgóságára vannak csak tekintettel). 77. Zigány Z. : A háború 
és az iskola (A vereség és a győzelem a népműveltsóg fejlődésének ered
ménye. Gazdaságilag erős, művelt népek döntik el az igazi győzelmet. 
Minél műveltebb valamely nép, annál több sikert ér el a háborúban. Jó 
katona a szociálista, az atheista francia és a vallásos bajor egyaránt. 
Nem lehet megengedni, hogy drillszellemű zászlóaljakat szervezzenek az 
iskolákban. Az iskola meddő munkát végez a lövőgyakorlatokkal. Moltkét 
idézi, aki azt mondta, hogy az iskola csak neveljen egészséges és értelmes 
tanulókat, a többit bízza a hadseregre). 93. Háborús olvasókönyv az isko
lában. 152. V. J. : Gyermekek a háborúban. 169. Gorő Ödön: Új nevelés 
(vezércikk). 177. Kassák Lajos: A gyerekekről. 243. A megdrágult iskola 
(A tankönyvek drágítása ellen). 247. Feleky Géza : Az igazi közigazgatási 
reform (Változtatásokat ajánl az egyetemi oktatásban). 283. Bajz.tanárnő és 
kézimunkatanitónők (a rajztanárnők helyzetéről). — Kármán Mórról az 
egyszerű híradásnál bővebben írt a Budapesti Hírlap (287.), Az Újság 
(287.), Pesti Napló (288.), Világ (287.), Pester Lloyd (Alexander В.). Á. L.

K Ü L F Ö L D I LA PO K BÓ L.

Herder és я reáliskola. A reáliskola ellenesei gyakran érvelnek 
azzal, hogy ez az iskolanem hátráltatja a növendékek idealizmusát, értsd 
eszményi gondolkodását. Ezt a vádat érdemes közelebbről megvizsgálni, 
aminek érdekében a németek saját klasszikusaikhoz is folyamodnak. Tud
juk, hogy Goethe életének jó részét a természettudományoknak szentelte 
és ebben is úttörő volt, anélkül, hogy eszményi gondolkodása kárát vallotta 
volna. A mai kétféle középiskolával még közvotlenebbül foglalkozott
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Herder (1744 -1803), aki amellett, hogy irodalmi téren Schiller és Goethe 
részére a talajt előkészítette, a gyakorlati tanítás terén is működött, sőt 
(írja Dr. G. Weidner : Herder und die Realschule ; Verbands-Zeitung 1915 
szept. 30.) éppen ezzel a kérdéssel is foglalkozott : «Latiniskola vagy reál
iskola ?» Abban az iskolaszervezeti tervezetben, mely «Plan einer Inlän
dischen Vaterlandsschulet címmel 1769-ben megjelent, Herder t. к. ezt 
írja : «А vita a latiniskolák és a reáliskolák között örökké fog tartani ; 
emezekben túlkevés latint, amazokban kevés tárgyi ismeretet tanítanak.» 
Ezután felveti azt a kérdést, vájjon a latin nyelv fődolog-e az iskola részére 
és erre imígy felel: «А latin nyelvre a legkevesebb embernek van szük
sége ; a legtöbben azért tanulják, hogy elfelejtsék. Vele nyomornltan oda
vesznek a legszebb évek (auf eine elende Weise verdorben).» Ezután meg
szerkeszti a maga eszményi iskoláját, amelynek alsó tagja részére három 
reálosztályt kíván, ahol az életnek tanulnak, még pedig természetrajzot, 
természettant, történelmet és földrajzot, mennyiségtant és németet. Csak e 
reáliskolára építi fel a nyelviskolát, amelynek középpontjában a francia, 
latin, görög és héber nyelv áll. Ez a nyelviskola azonban csak azok részére 
legyen hozzáférhető, akiknek jövő hivatása ezeket a nyelveket megköveteli, 
íme, már Herder is hangoztatja azt a közös alapot, mely- az egységes kö
zépiskola híveinek mindmáig egyik sarkalatos törekvése, de még meg
valósításra vár. Nem kevésbbé fontos és érdekes az a követelése, hogy a 
nyelviskolát, értsd gimnáziumot, csak az arra hivatottak látogassák : ez is 
egyike ama jámbor óhajtásoknak, amelyeket mi itthon is évtizedek óta 
hiába hangoztatunk, amelyhez azonban ez a háború, úgy látszik, mégis 
közelebb visz bennünket. Hogy Herder mily nagyra és mennyire szüksé
gesnek tartotta a reáliskolát, azt még következő szavai is bizonyítják : 
« A reáliskoláknak főrendeltetésük, hogy hasznos és derék (brauchbar und 
tüchtig) embereket neveljenek. A világnak száz ilyen rátermett emberre 
van szüksége és csak egy filológusra; száz olyan állásra, amelyben a reális 
tudományok nélkülözhetetlenek és csak egyre, amely a régi Rómának 
tudós és grammatikai ismeretét megkívánja.» Ám téved az, aki e nyilat
kozat után Herdert, bár csak iskolai ügyekben, a hasznossági elv hívének 
tartaná. Iskolai beszédei (Schulreden) ennek merően az ellenkezőjét bizo
nyítják. így pl. abban a beszédben, amelyet mint a weimari hercegi gim
názium igazgatója 1786-ban mondott, t. k. így szól: «A nyilvános iskola 
telepítőhelye a fiatal embereknek, még pedig nem csupán tekintettel a jö
vendő állampolgárokra, hanem egyúttal és kiváltképpen mint emberekre. 
Hamarabb vagyunk emberek, mint mesteremberek (Professionisten) és jaj 
nekünk, ha jövendő hivatásunkban nem tudunk egyúttal emberek ma
radni!» Szerinte az iskolának főcélja, hogy az értelmet élesítse és csiszolja 
és azért egyre megy, vájjon a görögökön és a rómaiakon, avagy a theologián 
és mathematikán tanul-e meg valaki gondolkodni. Minden foglalkozás 
szakszerű részére megtanít később a gyakorlat és a tapasztalás ; a fődolog 
az, hogy az iskola növendékeit ne mint földi rögöt, hanem mint embert, 
ne mint nyers törzset, hanem mint kifaragott vagy legalább meggyalult 
szobrot bocsássa el. Herdert tehát méltán tekinthetjük a reáliskola barát-
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jának, úttörőjének; nem mintha a latiniskola ellensége lett volna, hanem 
azért, mert minden jogos követelést és szükséget méltányolni tudott. Sze
rinte a gimnázium a tudós pályák kedvéért van ; a nép nagy tömege 
részére azonban, mely a népiskolán túl akar jutni, a reáliskola nyújtja a 
helyes továbbképzést. Ennek természetesen figyelemmel kell lennie a kor 
követelményeire, «korunk pedig sürgeti az ú. n. szilárd, hasznos tudomá
nyokat és művészeteket, a mennyiségtant, számtant, mórtant valamennyi 
alkalmazásával ; a természettant és természetrajzot szintén valamennyi 
alkalmazásával és a természet elemezésével . . . Nem szótudósokat (Wort
gelehrte), hanem művelt, hasznos, ügyes embereket kíván ez a kor ; ennek 
szükségletei, a fokozódó hiány, a nagyobb versengés és talán nemsokára 
maga a nyomasztó szükség fogja megkívánni ezt a képzést a sokoldalú, 
gyakorlati és egyetemes értékesítés érdekében». íme egy kiváló humanista 
szellem pedagógiai hitvallása, mely noha több mint egy évszázaddal ez
előtt hangzott el, úgy hat ránk, mintha a mai kor embere a mai kor 
szükségére írta volna. A mostani világtusa beigazolta, hogy a reáliskolát 
végzett hősök reális tudás és ideális gondolkodás tekintetében nem állnak 
a volt gimnazisták mögött és azért méltányos és illő, sőt szükséges és el
engedhetetlen, hogy a két rendbeli iskolát is teljesen egyenértékűnek és 
egyenrangúnak tekintsék. Herdernek olyan középiskolai szervezet lebegett 
szeme előtt, amelynek alsó tagja magában foglalta a polgári iskolát és 
csak ezen épült fel a többszörösen szétágazó (furkált), szorosabb értelemben 
vett középiskola, vagy amint ő mondja «nyelviskola». Ügy érezzük, hogy 
ez a szervezet még ma sem avult el — mert még meg sem teremtették, kf.

A term észetrajz  tanítása és a háború . A Monatshefte für 
den naturwiss. Unt. aller Schulgattunc/en (Leipzig, Teubner) a háború 
kitörése óta sok cikkben mutatta ki a természettud. tárgyak nagy jelen
tőségét s utat mutatott arra, miként lehet a tanulók és a közönség érdek
lődését kielégíteni, de meg a háború okozta viszonyok között szükséges 
tudnivalókat az iskola útján terjeszteni. Az 1915. évi utolsó füzetban a 
szerkesztő« Bastian Schmid, figyelmeztet arra, hogy némelyek szerint az 
eddigi tanítás nagyon tudományos volt és pl. növényfiziológia helyett jobb 
lenne a fogyasztásról, termelésről, kivitelről és behozatalról beszélni töb
bet. Erre Sch. kijelenti, hogy bármily fontos is gyakorlati, közgazdasági 
szempontokat alkalmazni az iskolában, tévedés lenne a tudományos szel
lemet csökkenteni. A német mezőgazdaság tudományos alapon lett azzá, 
ami ma. Nem pusztán tények ismerete, hanem a tudományos hozzáértés 
juttathat eredményekhez. Másrészt azonban nem kétséges, hogy még gya
korlatibbá kell válnunk, érzékszerveinket jobban kell gyakorolnunk. Erre 
való az iskolai kert : a tudományos megismerést és a gazdasági érzéket 
egyaránt fejleszti.

A ném et iskolapolitika tö rlénete  eddig is elég bő irodalmi 
tárgyalásban részesült, újabban mégis egyre^több, alapos tanulmány jelenik 
meg ebből a körből. Röviden megemlékeztünk Tews könyvéről (Ein Jahrh. 
prousz. Sohulgesch., M. P. 1915) ; gondos tanulmányozást érdemelne ré
szünkről is Gunnar Thiele, Die Organisation des Volksschul- u. Semi-
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narwesens in Preuszen 1809—1819 (Leipzig, 1912, n 8°, X V-j- 204 1.). 
Egyelőre most felhívjuk a ügyeimet Spranger, leipzigi egyet, tanár leg
újabban megjelenő tanulmányaira : A német nevelési politika 25 éve (a 
Pädag. Blätter 1915 nov. f.-ben indult meg) és A politika és pedagógia 
kapcsolata az újkorban (D. Deutsche Schule 1915, 6 számban s folyt. köv.). 
Ezek tartalmának egy-két szóval való ismertetése itt nem lehetséges ; 
magoknak a tárgyaknak a felemlítését azonban szükségesnek tartjuk, mert 
a magyar nevelésügyi irodalom egyik főfogyatkozásának ismerjük éppen 
azt, hogy a legújabb kor neveléstörténetével nem foglalkozik. Spranger 
művei közvetve nekünk is szolgálatot tehetnek. Igen óhajtjuk, hogy ha
sonló feldolgozások a mi művelődési politikánknak is megadják a szilárd, 
történeti alapot. Ma a műv. politika kérdései mindennél előbbre valók.

A. háború mint erkölcsi kérdés fejtegetése közben dr. R. 
Meister erre az eredményre jut : az emberiség legfőbb feladata szakadatlan, 
békés művelődéssel állandóan haladni a tökéletesedésben ; a művelt álla
moknak e közös feladat teljesítésére egyesülniük kell, de mindenik állam
nak és népnek törekednie kell kivívni és megtartani azt a helyet, amely 
őt ereje, tehetsége és a művelődésre való szándéka következtében meg
illeti. Az ifjúságot tehát ebben a szellemben kell nevelni. Ezt úgy érti, 
hogy bcléjök kell oltani a katonai erőt, testi és erkölcsi tekintetben : 
legyen edzett a testök. legyenek bátrak, bízzanak az erejökben s érezzék 
legfőbb kötelességnek a hazáért való igazságos harcot. De legyen meg 
bennök a békeszeretet lelkiismeretessége is ; ez nem engedi meg a gyűlö
letet és kihívó gúnyolódást, a háborút csak végső szükségből engedi meg 
s kifejleszti az emberben a felelősség tudatát. A nevelés tehát a szerző 
szavával a militarista erőt és a paciüsta lelkiismeretot igyekezzék az 
ifjúságban megteremteni (Separatabdruck aus dem Verordnungsblatte des 
к. к. niederöst. Landesschulrates, 1915. Stück XXIII.).

V E G Y E S.

H áborús kiállítás. A főváros tanácsa saját iskoláiban adatokat 
gyüjtetett arra : hogyan hatott a háború az iskolai munkára, a tanulók 
lelkületére és cselekvésére. Az összegyűlt anyagot a Gyermektanulmányi 
Társaság közreműködésével kiállították (1915 dec. 20—1916 febr. 1.) négy 
csoportban. A pedagógiai csoportban a tanulók dolgozatai, rajzok, térképek, 
levelezőlapok, fényképek s az oktatószemélyzet közleményei vannak. 
A gyermektanulmányi és kisdedóvó-csoport gyermekek rajzait és egyéb 
alkotásait, kézimunkáit foglalja egybe s 9 graükon a gyermekléloktani 
eredményeket mutatja be. A III. csoportban a leányoknak a hadsereg 
részére készített kézimunkái s a IV.-ben a cserkészetet ismertető képek 
és tárgyak vannak. A kiállítással kapcsolatban előadást tartott Weszely 
Ódon A háború és az iskola, Nagy László A gyermekek erkölcsi fel
fogása a háborúról, Keleti Adói/ A tanulók háborús dolgozatairól, Nógrádi
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László A gyermekek ismeretei a háborúról, Ferencz Ella Háborús gyer
mekrajzok és kézi alkotások, Bernjén Géza Cserkész-fiúk és a háború 
címmel.

K rim iaá lp e d ag ó g ia i in téze t néven az «Erzsébetfalvi Fiatal
korúak Bíróságának Pártfogó Egyesülete» Kármán Elemér bíró vezetésével 
olyan intézményt szervezett, amely az ottani fiatalkorúak bírósága mellett 
a pártfogói teendőket rendszeresen elvégzi, megfigyelő otthont tart fenn s 
a környezetükből eltávolított gyermekeket és ifjakat elhelyezésök előtt 
tanulmányozza s azután nemcsak ellenőrzi, de rólok rendszeres tanács
kozásokat is tart. Az intézet bűnügyi, lélektani és pedagógiai művekből 
könyvtárt. létesít ; előadásokat és tanfolyamokat rendez ; laboratóriuma a 
züllésnek indult és a bűnös gyermekek és ifjak klinikája kíván lenni, a 
fiatalkorúak bűnügyi múzeuma pedig tárgyakat szerez az előadások szá
mára s előforduló esetekben való összehasonlításra. Magyar és német 
nyelvű kiadványokat is terveznek.

Az 1916. évi Zsebatlasz. A Magyar Földrajzi Intézet B.-Ï, 
néhány év óta kiadott Zsebatlasza a múlt évben is tele volt a háború 
miatt felettébb érdekes közleményekkel. Tájékoztatni akarta főként az ifjú
ságot a nemzetek életét mozgató hatalmas erőkről. Az idei kötet is a 
háborús földrajz köréből vett tárgyakkal foglalkozik, a mai események 
megértését segíti 24 kis cikkel. Az egész kiadvány hasznos és szükséges 
segédkönyv tanítók, tanárok részére és kívánatos, hogy a nagyközönség 
is olvassa a szöveget is, necsak a térképeket nézze. Az első cikkben 
(A háború és a jövő földrajzoktatása) Bálky Zsigmondi jelzi a körvonalait 
a jövő földrajztanításnak ; ifjúságunkat a nagyfontosságú gazdaságföldrajzi 
kérdésekről kell felvilágosítani «a mindenféle csiribiri trópusi országról 
eddig fejébe vert naiv és elröppenő adathalmaz helyett» s az egész föld
rajztanítást határozottan a nemzeti,,tudatosság kifejtésére kell felhasználni, 
a nemzeti jövő szolgálatába kell állítani. Nagy örömmel látjuk, hogy a 
földrajzi szakemberek az iskola, sőt egyenesen a nemzetnevelés szempont
jait itt is ily céltudatosan hangoztatják, mint a Földrajzi Közlemények-ben 
is állandóan. Nevelésünk belső átalakulásában ennek nevezetes része lesz.

A háborús irodalomból. Az Általános Közjótékonysági Egye
sület megbízásából dr. Lányi Márton igen csinos külsejű, képekkel díszített 
könyvet szerkesztett: A háború és a jövő oímmel (Bpest, 1916, Grill, 8° 
216 L, 6 kor.). Előkelő íróinak puszta nevével is meg fogja találni az utat 
a müveit nagyközönséghez s tartalmával ebben a körben sok irányítással 
szolgálhat. A bevezetésen kívül 28 cikk foglalkozik a háború és az el
jövendő béke fontos kérdéseivel, amelyekben minden tanult embernek tájé
kozottnak kellene lennie. A nevelőknek azért is, mert hozzájok sokan for
dulnak felvilágosításért. Különösebben is figyelmet érdemelnek az alkoholiz
mus, a csecsemővédelem, a közigazgatás, a gyermekvédelem kérdései, a 
háború társadalmi kérdéseit s az idegbajokon látszó hatását tárgyaló rész
letek. Közvetlenül a nevelésről szól Berzeviczy Albert cikke (A háború 
hatása a szellemi és testi képzésre). Noha megállapítja a háború szigorú 
próbatétele alapján, hogy iskoláink működésének eredményével meg lehe
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tünk elégedve s hogy tartalékos tisztjeink képzettsége és kötelességtudésa 
a legszebb bizonyítvány középiskoláink számára : mégis előre látja a há
borúnak köznevelésünket átalakító hatását. Óv attól, hogy a katonai szem
pont legyen az irányjelző. A katonai szolgálat szükségleteinek megfelelően 
némi tantervrevizió lehetséges és némely tárgy tanításában (földrajz, mér
tan) módszerváltozás kívánatos. A fő az akarat nevelése és a jellemfejlesz
tés. A kiváltságos osztályokra szorítkozó, inkább egyéni jelessógeivel tün
döklő angol sport és az egyoldalú atlétika helyében a skandinávok hatása 
alatt módosult német rendszer nevel majd «egészséges, izmos és ruganyos, 
edzett és szívós, ügyes és mozgékony» ifjúságot. Fajunk egészségének 
fenntartása is ezt kívánja. Szinte jólesik erre vonatkozóan dr. Lenhossék 
Mihálynak felénk sugárzó vigasztalását olvasnunk az eugénikáról írt cikké
ben. Ügy véli, hogy már a második nemzedékben pótoltatik majd az em
beranyag vesztesége minőség tekintetében is a tartós béke kedvező gazda
sági viszonyai közepette. Csak az itthonmaradott gyengébbek, satnyábbak 
ne vegyék el a kenyeret a visszatérő, edzettebb harcosok elől és törődjünk 
többet a gyermekek s a születendő gyermekek védelmével ! Teveli Mihály.

A Magyar Könyvtárban megjelent A világháború naplójának V. és 
VI. füzete ; a háború eseményeit 1915 április végéig adja elő. A 796—8. sz. 
Vereszájev emlékirataiból : Az orosz hadsereg züllése az orosz-japán há
borúban. — Tordai Á., A vén honvéd álma. Isk. színjáték 3 képben. 
Bpest, 1916. Franklin-Т., к 8°, 40 1., 40 f.

Beküldött, nem  nevelésügyi m űvek : Magyar Könyvtár 
801—805. Mikes L., Az 1870—71. német-francia háború ; Radó A., Háborús 
strófák ; Aage Madelung, A szív). — I. B. Bury, A gondolatszabadság tör- 
tönete, ford. Balog G. — Dékáni K., A bécsi képes krónika. Kolozsvár, 
1915, n 8°, 29 L, az Erdélyi Múzeumból kny. — Mihályi E., Sopron 
renaissance- és baro k-stílusban . épült házai. Sopron, 1915, n 8°. 74 1. 
számos képpel (tanítványai és a város közönsége számára).

MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.

Felolvasó ülés 1915 nov. 20-án.

Fináczy Ernő elnöklésével jelen van Bozóky Endre, Böngérfi 
János, Bursics Ernő jegyző, Éltes Mátyás, Fest Aladár, Gorzó Dénes, 
Gyulai Ágost, Gyulai Ágostné, Havas Gyula, Havas Irma, Hechtl 
János, Heller Bernât, Hidasi Sándor, Imre Sándor, Kemény Ferenc, 
Kun Alajos, Lechnitzky Gyula, Mácsay Károly, Müller József, Nagy 
Zsigmond, Nagy József, Négyesy László, Onody Gusztáv, Quint Jó
zsef, Radák Olga, Répay Dániel, Somogyi Géza, Sztankó Béla, Teveli 
Mihály, Waldapfel János, Zsengeri Samu és számos vendég.
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I. Az elnök bejelenti, hogy a III. hadikölcsönre a M. P. T. ne
vében 500 К-át jegyzett s hogy Kármán Mór temetésén a Társaság 
nevében búcsúbeszédet mondott.

П. Kemény Ferenc bemutatja A háború és a nyelvek c. tanul
mányát (Megjelenik a M. Р.-ban). Az elnök a gondolatkeltő előadásért 
köszönetét mond.

III. bare Sándor felolvassa a Társaság által a v. és k. minisz
terhez intézendő felterjesztés tervezetét a háborús tanítások elrende
lése ügyében. A Társaság Kemény F., Waldapfel./., Quint J., Fest A., 
az előadó és az elnök felszólalása után megállapítja a felterjesztés 
végleges szövegét, melynek benyújtását, úgyszintén a megfelelő vezér
fonalról való gondoskodást elhatározza.

IV. Bozóky Endre röviden összefoglalja a tankönyvengedélye
zésre vonatkozó javaslatait (1. M. P. 1915: 554—5. 1.) s az elnök 
megnyitja a vitát.

Fest Aladár a tankönyveknek pályázat útján való megiratása 
mellett foglal állást s a bizottsági elbírálást ajánlja. Előnye, hogy 
nem kell a munkát előre kinyomatni s a pályanyertes munka könnyen 
talál kiadóra. Előnyt lát a névtelenségben is, ami a bíráló feszélye- 
zettségének elejét veszi.

Zsengén/ Samu saját tapasztalatait említi fel egy névtelenül en
gedélyezésre benyújtott stilisztikájára vonatkozóan.

Négyest/ László a testületi bírálat rendszere mellett foglal állást, 
mert az egyéni bírálat nem biztosít elvi állandóságot s nem véd meg 
az anyagi érdekek túlkapásai ellen. A testületi eljárásban nagyobb 
biztosítékot lát s jó volna rá visszatérni. Nem látja világosan, mi 
előnyei volnának a pályázatoknak, melyek csak a tankönyvmonopólium 
megerősítésére vezetnének. Ilyen formában ellenzi, mert megkötött
séget lát benne. A jó érvényesülésének teret kell biztosítani, a szabad 
verseny fenntartandó.

Fest Aladár köszönetét mond előtte szólónak, hogy felszólalása 
elejét veszi saját szavai félreértésének. A pályázást nem kívánja állandó 
eljárásnak, csupán akkor tétessék lehetővé, ha új tárgy bevezetése 
vagy mélyreható iskolareform teszi szükségessé. Ilyenkor se bénítsa 
meg a szabad versenyt.

Waldapfel János hálás a kérdés felvetéséért s a vita lehetővé 
tételéért. De ennek ne álljuk útját elriasztó jelszókkal, mint amilyen 
pl. a tankönyvmonopólium, a szabad verseny lehetetlensége stb. Öt az 
engedélyezés kérdésénél inkább érdeklik a jó tankönyv megírásával 
kapcsolatos kérdések. Kossz könyvet nem szabad engedélyezni, de oda 
kell hatni, hogy jó tankönyvek írása megkönnyíttessék. Ezért meg 
kellene állapítani, hogy milyen tankönyvekre van szükségünk? Most
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az ügy kizárólag a kereskedők kezében van, ami nem helyes. Jelen
legi tankönyveink nemcsak a tanulók számára készülnek, hanem a 
tanárok számára is s ezért túlságosan methodizálnak. Valósággal uta
sításokat adnak a tárgy tanítására, ami nem való a tanuló szemei 
elé. A tankönyvekben bizonyos tagozódásra van szükség, amennyiben 
mások a tanárok szükségletei, mások a tanulókéi. Hogy milyen legyen 
a tankönyvírás, azt a legmagasabb fórumnak kellene megállapítania s 
így az állam kezdeményezésére van szükség. Határozottan irányt kell 
szabni. Ezért mintaszerű tankönyvek megírására az állam adjon meg
bízást; de ezzel ne alkosson kiváltságot, csak mintát nyújtson. Az 
államtól kiadott könyvnek bizonyára lesz presztízse, de ezért nem aka
dályozza a versenyt. Részletes normativumot kell megállapítani.

Az elnök a tárgyalás folytatását a következő ülésre halasztja.

Felolvasó ülés 1915 dec. 18-án.

Fináczy Ernő elnöklésével jelen van Bárány Gerő, Bozóky 
Endre, Bursics Ernő jegyző, Endrei Gerzson, Éltes Mátyás, Fuchsné 
Eitner Ludmilla, Genersich Antal, Geöcze Sarolta, Gyulai Ágost, Gyulai 
Ágostné, Hatos István, Havas Irma, Hegedűs István, Ilosvay Lajos, 
Imre Sándor, Jancsó Benedek, Karsay Ervin, Kemény Ferenc, Kovács 
Lajos, Lechnitzky Gyula, Mácsay Károly, Radák Olga, Riegler Ernő, 
Schmidt Márton, Sebestyénné Stetina Hona, Sztankó Béla, Vida Sán
dor, Waldapfel János, Zipernovszky Károlyné és számos vendég.

I. Az elnök je le n ti, h o g y  a  nov. ü lésén  e lh a tá ro zo tt fe lte r je sz 
té s t a V. és k. m in . ú rn a k  szem élyesen  á tad ta .

H. Geöcze Sarolta felolvassa A nemzeti erkölcs és a háború c. 
dolgozatát, melyben a háború erkölcsi hatására vonatkozó, felemelő 
és megnyugtató tapasztalatait ismerteti. Az elnök a felolvasásért köszö
netét mond.

III. A tankönyvengedélyezés kérdésében Kemény Ferenc a Wald- 
apfeltől felvetett eszmét értékesnek tartja, mert valóban a jó tankönyv 
kellékeivel foglalkozni kellene. Irodalmunkban nem talál a jó tan
könyvre vonatkozó tanulmányokat. A kérdés nehéz ; nincs is hely, 
amely a rá vonatkozók közlésére vállalkoznék. Tárgyias tankönyv- 
bírálatokat sem lehet szaklapjainkban elhelyezni. A gyéren megjelenő 
bírálatok a munkát vagy feldicsérik vagy lerántják, középút nincs. 
Ezért Waldapfel gondolatát igen termékenynek tartja ; szakonként 
végig kellene menni tankönyveinken s belőlük le kellene szűrni a 
maradandó értékű tanulságokat. Ebből a tankönyvírók is okulást nyer
hetnének. Hisz most, bármily komolyan fogják is fel a feladatukat,
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munkájuk tökéletlen lesz, mert nagy különbség az íróasztal mellett 
dolgozni s a könyvet a gyakorlatban alkalmazni. Ezt magán tapasz
talta. Módját kellene ejteni annak, hogy az engedélyezést megelőzően 
minden tankönyv kipróbáltassék. Tudja, hogy e gondolat megvalósítása 
nehézségekbe ütközik. A testületi eljárást elfogadja, mert kettőben 
lát benne haladást, az állandósítás és a szakszerűség tekintetében. 
Mindkettő erős biztosíték. Az előadó javasolta eljárás bonyolult, de 
reményli, hogy sikerül az egyszerűsítése.

A titkár felolvassa Ácsai/ Istvánnak a M. P. számára írásban 
beküldött véleményét (1. e számban).

Bozóky Endre előadó köszönetét mond az elnökségnek, hogy a 
kérdés megvitatására bőségesen alkalmat nyújtott s a felszólalóknak, 
hogy az eszmecserében részt vettek. Waldapfel eszméjét maga is 
örömmel üdvözli. Gondolt rá, de más célt tűzött ki maga elé s ezt 
értekezése elején, mikor a terjedelmes kérdést körülhatárolni töre
kedett, ki is emelte. A meglevő tankönyveknek szakok szerint való 
felülvizsgálata s ebből a tanulságoknak leszűrése nehéz, de érdemes 
feladat. Erre egy ember azonban nem vállalkozhatik, hiszen annak 
mindenhez kellene értenie. A bizottsági eljárás esetében az állandó 
előadók ezt a kérdést is természetszerűen megoldanák, mert hivatásuk 
teljesítése a lehetően tágas körű általános áttekintést követeli. A pá
lyázatokkal való kísérletezést nem tartja célravezetőnek, mert igen 
hosszadalmas és nem biztosítja a sikert. Csupán abban az esetben 
tartja megfelelőnek, amelyet Fest második felszólalása állapított meg. 
Az állam részéről nyert megbízatás útján való tankönyvírásnak nálunk 
is vannak példái, de Ausztriában a Schulbücherverlag útján ez a mód 
szervezve is van. Alkalmas arra, hogy a szabad versenyt éppen úgy 
megölje, mint a hivatalos bírálatok rendszere megszüntette a tárgyias 
bírálatokat. Ha ezért nem kár, amazért nagy kár volna. Hogy a pá
lyázatok nem jelentik a föltétien sikert, arra nézve tankönyvirodal
munk terén is talált példákat. Hasonlóképpen nem ajánlhatja a név
telenséget sem. Aki magában elegendő tudást, tapasztalatot, képességet 
és készséget talál arra, hogy tankönyvet írjon, az álljon ki nyíltan, 
az ne bújjék a névtelenség fedezéke mögé. Ha ezt megengedjük, 
akkor a kéziratok nagy tömege fog lehetetlen helyzetet teremteni.

Tekintettel arra, hogy sok esetben az illusztrációk is fontosak 
s a könyv végleges alakja is számításba veendő, a kéziratokkal való 
pályázás nehézségekbe is ütközik. Ep így a tankönyvnek az engedé
lyezését megelőző kipróbálása is, bár ez nem kivihetetlen. A módo
zatokat és nehézségeket most megvilágítania nem lehet. Ugyanez áll 
azokra az eszmékre nézve is, amelyeket Acsay István felvetett. Ezekre 
talán később lehet alkalmasabb alakban visszatérni.
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Megállapítja, hogy a felszólalók közül egyik sem volt megelé
gedve jelenlegi szabályzatunkkal, ami bizonyíték amellett, hogy e körül 
valami nincsen rendben ; pedig megjelenésekor a régivel szemben 
örömmel fogadták. Azt hiszi, hogy éppen oly örömmel fogadnák most 
a testületi megbírálás rendszerére való visszatérést. Ha minden bajnak 
elejét akarjuk venni, akkor minden kibúvót el kell zárni, ami csak 
bonyolult szerkezettel lehetséges. Elismeri, hogy javaslata kissé bo
nyolult s az engedélyezés menetét meglassítaná ; de törekszik minden 
jogos igényt kielégíteni s elsősorban az iskola érdekeit tartja szem 
előtt. Ezekkel a szempontokkal szemben az eljárás gyorsasága másod
sorba helyezendő. Reményű, hogy a kérdés tanulságos megvitatása 
annak immár égetővé vált rendezését előmozdítja.

Az elnök megállapítja, hogy a szabályzat nem váltotta be a 
hozzá fűzött reményeket : nem tudta útját állani a rossz könyvek 
elterjedésének s nem tudta biztosítani jó könyvek érvényesülését. 
Az előadott javaslat komolyan fontolóra veendő, amennyiben az 
állandó előadó alkalmazásával biztosítja a szükséges áttekintést és 
az eljárásban való folytonosságot. Mindenesetre figyelemreméltó 
javaslat, mely nem ríj dolgot akar, hanem javított alakban vissza
tér egy már megvolt állapotra, mely akkor azért nem vált be, 
mert szerény körben működött igen primitív szerkezettel. Nézete sze
rint elérkezett az általános tankönyvrevizió ideje. Ilyen 20 év óta 
nem volt s ez idő alatt bizony sok könyv elavult. Ezeket és a rossz 
könyveket csakis ily revízióval lehetne kiküszöbölni. Fontos a bí
rálók száma is. Mai szabályzatunknak sebezhető pontja, hogy álta
lában csak egy bíráló jut szóhoz. Régebben két bíráló véleménye ér
vényesülhetett, ami jól bevált. Ha nem értenek egyet, akkor a harma
dik bíráló véleménye döntene minden felebbezés nélkül. Természetes, 
hogy a bírálóknak teljesen független, minden érdekeltségen kívül 
álló és megbízható szakembereknek kell lenniök. A nyilvánosság kér
désében megállapítható, hogy a mostani mód nem gyümölcsöző, mert 
nem vesznek róla tudomást s a bírálatok csak a szerzőt és kiadót 
érdeklik. Az a gondolat, hogy a jó tankönyvek kellékeit meg kellene 
állapítani, a felszólalások tanúsága szerint általános helyesléssel talál
kozott. Megvalósulása bizonyára emelné a tankönyvek színvonalát. 
Az elnök végül köszönetét mond a felszólalóknak és az előadónak 
s a vitát berekeszti.



KÖZMŰVELŐDÉSI KÉRDÉSEKRŐL.1

Az Országos Pædagogiai Könyvtár és Tanszermúzeum — múlt 
esztendei hasonló célú tevékenységét folytatva — a mai napon újabb 
előadás-sorozatot kezd, a kibocsátott tájékoztató szerint «azoknak a 
feladatoknak megvilágítására, melyek a világháború nagy éveiben 
szerzett tapasztalatok alapján tanügyi és köznevelési intézményeinkre 
vagy egyes tanulmányi ágakra a közel jövőben várakoznak».

Ki tagadhatná, ki ne erezné, hogy ez a rettenetesen véres 
és megdöbbentően hosszú háború csak nehezen és sok idő múlva 
pótolható óriási veszteségeket okoz nemzetünknek, első sorban a 
magyar vér túlontúl bőséges hullásával, de gazdasági és közművelő
dési téren is. Olyan ez a háború, mint egy mindeneket felforgató 
kegyetlen viliar, mely a maga irtózatos szélvészével és pusztító jég
záporával kíméletlenül száguld át a magyar földön, tönkretéve sok 
szép vetésünket, letördelve lombos erdeink sok szép fiatal hajtását. 
De ki tagadhatná, ki ne tudná, hogy mint a vihar nyomán is nem 
csupán a kárnak és pusztulásnak képe mered elénk, hanem a fel
frissült levegőnek s az átázott földnek áldása is kínálkozik — éppúgy 
a háborúnak is megvannak azok az értékes tapasztalatai, nagy tanul
ságai, amelyek sikeresen lesznek majd felhasználhatók a fényes győ
zelmeink nyomán bekövetkező munkás és áldásos békének megtisztult 
levegőjében, gazdag öntözéssel termékenyebbé tett földjén.

E tapasztalatok és tanulságok között a legáltalánosabb és legfon
tosabb bizonyára az, hogy a hadseregeknek s a hadseregekben sorakozó 
és mögöttük gyülekező népeknek s nemzeteknek sorsát nem a szám
beli túlsúly határozza meg és dönti el, hanem azok az erőtényezők, 
amelyek a nemzetek erkölcsi érzésében és lelki műveltségében s ezek
től támogatott testi edzettségében gyökereznek. E tényezők tovább
fejlesztése és fokozott megerősítése lesz egyik legfontosabb feladata 
a háború utáni korszaknak, s miután e feladat igen nagy részben 
az iskolára hárul — természetes, hogy az iskola a jövőben a nem
zetnek még fontosabb intézményévé, a nemzeti élet még szükségesebb

1 Felolvasta a szerző az Orsz. Pædagogiai Könyvtár és Tanszer- 
múzonm előadásainak bevezetéséül 1916. évi februárius hó 4-én.
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szervévé kell, hogy váljék. Bizonyos, hogy ezt hangoztatva, általában 
a magyar iskolára, tehát valamennyi iskola-fajra kell gondolnunk ; 
de mert nézetem szerint iskola-rendszerünknek rigyszólván gerince a 
középiskola, s mert szerény fejtegetéseimet lehetőleg rövidre kell 
szabnom, az alábbiakban a középiskolát kívánom különösen szem 
előtt tartani s az ezen intézményre váró teendőket igyekszem nagy 
vonásokban ecsetelni.

Az iskola munkájának sikere — erős meggyőződésem szerint 
leginkább két körülménytől függ : hogy t. i. jó tanárok legyenek és 
osztályonként kevés tanuló.

Bégi mondás, szinte megdönthetetlen igazság, hogy a tanár teszi 
az iskolát. Bozoga épületben, gyengén ellátott szertárakkal, hiányos 
tantervvel, ‘rossz tankönyvekkel bár, a jó tanár a maga tudásával, 
a maga lelkesedésével, hivatása megbecsülésével és a kezére bizott 
ifjúság iránt igaz szeretettel a lehető legeredményesebben működ
hetik ; viszont a tudatlan, közönyös vagy durvalelkű, pályáját nem 
szerető, a növendékek iránt nem érdeklődő, vagyis : rossz tanár a 
legfényesebben elhelyezett és legdúsabban felszerelt iskolában, kitűnő 
tanterv és remek tankönyvek mellett sem érhet el igazi sikert tanít
ványaival. Ezért rendkívül fontos a tanárképzés kérdése, ezért szük
séges ennek reformja. Igaz, történtek az utóbbi évtizedekben sikeres 
lépések e téren — legyen elég csak az Eötvös-kollégium alapítására 
és munkásságára utalnom — de ezt a derék intézményt ki kell szé
lesíteni, meg kell sokszorozni, hogy általánosabb hatást várhassunk, 
hogy nagyobb arányban történhessék az igazán tanárnak való ifjaknak 
e pályára terelése és úgy a szaktárgyak, mint a neveléstudomány 
terén való tökéletes kiképzése.

De hogy a tanári pályára lépéshez a kedv mindjobban felköl- 
tessék s hogy a már e pályán működőknek anyagi gondoktól mente
sítése s így munkaerejük, de munkakedvüknek zavartalansága is 
minél inkább biztosíttassák — ami nélkül «jó tanár» alig lenne 
elképzelhető — igen fontos feladata a közeli, minél közelebbi, 
jövendő közoktatási politikájának : a tanárok anyagi helyzetének 
javítása. Ha rájuk bízzuk legdrágább kincsünket, gyermekünket, ne 
sajnáljuk tőlük — nemcsak rájuk tekintettel, hanem fontos munkájuk 
sikerének érdekében sem -— a jobb anyagi ellátást, mely biztosítja 
számukra mindenekfölött azt a lelki nyugalmat, ami nélkül igazán 
odaadó és eredményes munkát alig várhatunk tőlük.

Nem kívánom — különösen a nagy egyetértéseket követelő 
mostani nehéz időkben — kiélezni állításomat, de nem is akarom 
eltitkolni abbeli meggyőződésemet, hogy a közoktatási és közművelő
dési célokra fordított kiadások aránylag még mindig nem elegendő



nagyok és hogy az iskola igazi jelentőségét s a tanárok munkáját 
■eddig a társadalom nem értette meg egészen, nem méltányolta kel
lően és nem támogatta megfelelően. Az iskolát a közönség egy része 
esak szükséges rossznak tekinti, a tanárokat pedig sokszor mintegy 
ellenségeknek, akik túlterheléssel kínozzák és igazságtalanul üldözik 
növendékeiket. A nagy közönség — tisztelet a kivételeknek — nem 
gondolja meg, hogy a nemzeti létet elsősorban mégis csak a nem
zeti közművelődés biztosítja, s hogy e közművelődésnek legfontosabb 
tényezője, valóságos tengelye : az iskola. És nem akarja elhinni a 
közönség nagy része, hogy az iskola nem műhely és nem hivatal s 
a  tanári munka nem mesterség és nem hivatalnokoskodás, hanem 
művészet, a legnemesebbek, a legnehezebbek, a legfontosabbak közül 
való, mert anyaga az emberi lélek, a gyermeknek és ifjúnak erkölcse 
és szelleme, érzés- és gondolatvilága, melynek kiművelése, fejlesztése 
■és nemesbítése különleges hivatottságot tételez föl, fárasztó munkát 
igényel s óriási felelősséggel jár. Nemzedékek sorsa van letéve a 
tanárok kezébe, nemzedékeké, melyeknek kezében viszont egykor a 
nemzet sorsa fog nyugodni. A társadalomnak tisztába kell jönnie azzal, 
hogy a haza jövendő polgárait és katonáit — s e  kettő immár egyre 
megy — a szülői háztól okosan támogatott iskola neveli és edzi 
testben-lélekben egészségesekké és erősekké, s miután a jövendő 
sajnos — bizonyára tartogat még számunkra háborúkat s azok való
színűleg még nehezebb feladatok elé állítanak majd bennünket, az 
iskola munkája is nehezebbé válik, mert lángoló, de komoly nemzeti 
érzéssel még jobban meg kell töltenie az ifjak lelkét, még inkább 
meg kell szilárdítania erkölcsi érzésüket, még inkább kell foglalkoznia 
testük nevelésével s még behatóbban ki kell művelnie szellemöket.

Az iskola munkájának sikerére ható tényezők közül — a jó 
tanár mellett — még a tanulók osztályonkénti létszámának csekély 
voltát emeltem ki fentebb. Kétségtelen, hogy túlzsúfolt osztályokkal 
még a legjobb tanár sem tud boldogulni. Az egyéni képességhez és 
tulajdonságokhoz alkalmazkodás — ami pedig nemcsak a nevelésben, 
hanem a tanításban is döntő súllyal esik latba — úgyszólván lehe
tetlenné válik a nagyon népes osztályokban, mint amilyenek Magyar- 
országon - sajnos — sok helyütt vannak. Ezért kell mindenképpen 
azon lennünk, hogy középiskoláinkban ez a túlzsúfoltság lehetőleg 
megszüntettessék. Ez azonban nem olyan könnyű kérdés, mint ahogy 
•első pillanatra látszik s megoldása nem csupán anyagi eszközöktől 
függ ; mert nem lenne elegendő új iskolák felállítása, sokkal szöve
vényesebb és mélyebbre ható intézkedések kellenek. A középiskolák 
túlzsúfoltságán a polgári iskola rég óhajtott reformjával, a minősítési 
törvény sokat emlegetett s most már égetően sürgőssé vált módosí
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tásával, tősgyökeres magyar középosztálybeli családaink gyermekeinek 
a katonai, a kereskedelmi és a magasabb ipari pályákra terelésével 
segíthetnénk, — amely utóbbi módozat különösen fontos társadalmi 
kérdésekkel kapcsolatos.

Mindez persze csak úgy történhetik meg, ha a jelentőségében 
még jobban megnövekedett iskolát s annak minden ügyét állam és 
társadalom egyaránt a lehető leghatékonyabban támogatná, erkölcsileg 
és anyagilag, s e törekvésben állam és társadalom kölcsönösen buz- 
dítólag hatna egymásra. A közművelődési s azok keretében a köz
oktatási célok — igaz — sokban különböznek a szintén nagyon fon
tos közgazdasági céloktól, amelyek szolgálatában a befektetett tőke- 
bizonyára hamarább és szemmel láthatóbban hozza meg a maga gyü
mölcseit, de nem vitatható, hogy a közművelődési célok érdekében 
történő beruházások és kiadások —• az igazi nemzeti nagyság eléré
sének szempontjából a leghasznothajtóbbak. Minél több iskola — 
fényűzés nélküli célszerű épületekben, jól felszerelten elhelyezve, 
osztályonkint minél kevesebb — harmincnál lehetőleg nem több tanuló
val — jól kiképzett és jól fizetett, a szülői háztól odaadólag támo
gatott s társadalmilag is kellően megbecsült, hivatásukat szerető, 
lelkes tanárokkal és munkájuk megkönnyítésére okos tantervvel és jó 
tankönyvekkel, beállítva a nemzeti és erkölcsi alapon nyugvó igazi 
művelődés szolgálatában — ezekben röviden minden el van mondva, 
amivel az állam és a társadalom az iskolának s az iskola a nemzet
nek tartozik. Igaz, hogy e célok elérése, e feladatok megoldása nagy 
erőfeszítéseket igényel minden illetékes tényezőtől, anyagiakat és szel
lemieket egyaránt. Hogyan fogjuk győzni a háború után megsok
szorozódó állami kiadások és társadalmi szükségletek fedezését, e 
kérdés fejtegetése nem lehet tárgya mai igénytelen előadásomnak ; de 
azt ismételve nyomatékosan kell hangoztatnom, hogy közművelődési
célokra ezután többet, sőt sokkal többet kell áldoznunk, mint eddig, 
ha azt akarjuk, hogy a jövendő megsokasodó és megnehezedő fel
adataival megbirkózhassunk s talán még nagyobb veszedelmeinek 
szemökbe nézhessünk.

De természetes, hogy ha azután az állam, erejének talán végső 
megfeszítésével, áldoz az iskolákra, s a társadalom, a szülői ház a 
tanári tekintélynek a gyermekek és ifjak előtti megóvásával s az 
otthoni tanulás ellenőrzésével is segítségére megy az iskolának : az 
iskola se felejtse el egy percre sem, hogy nem napszámosmunkát 
végez, nem is csak adatokból és ismeretekből halmozódó tudás nyúj
tása a feladata, hanem a szülői házzal kapcsolatosan nevelnie is kell 
az ifjúságot á mind több igénnyel föllépő életre, ha e célra törekvé
sében megsokasodnak és megnehezednek is feladatai.
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Már most, ha — minden különlegesebb részletezés nélkül, ami 
majd a későbbi előadások során fog megtörténni — azt a kérdést 
vetjük fel, hogy általánosságban mik legyenek vezető gondolatai a 
háború után és a háború tapasztalatai nyomán elmaradhatatlan reform
nak az iskolai tanítás és nevelés terén, három irányban mutatkozik 
különösen a módosítás és fejlesztés szükségességének érzése : szem 
előtt tartva az újkori háborúknak az egész népre kiterjedő jellegét, ki 
kell szélesítenünk a testi nevelés körét, még jobban meg kell adni a 
helyes világnézet és szilárd erkölcsi magatartás megőrzésének módját 
és előfeltételeit s fokozni kell a tanítás és nevelés útján a tartalom
mal bíró komoly nemzeti érzést.

Ami az első pontként említett követelményt illeti, csak arra aka
rok röviden utalni, hogy az iskolának eddig is egyik feladata volt, 
hogy erős, egészséges polgárokat neveljen a hazának. Most már to
vább kell mennünk : edzett és ügyes tagokat kell nevelnünk a nép
hadseregnek, a nemzet számára. Távol áll előttem, hogy kaszárnyává 
kívánjam tenni az iskolát s katonaivá az iskolai fegyelmet. Őszintén 
szólva, még azt a felmerült eszmét sem helyeslem, hogy katona
tisztekre bízzuk az iskolai ifjúság katonai nevelését. Nem. Fontos 
nevelésügyi okokból határozottan ellenzem a katonaságnak beengedé
sét az iskolákba, de igenis elengedhetetlen követelménynek tartom, 
hogy a honvédelem szent és magasztos céljai megfelelő módon és 
eszközökkel már az iskolai nevelésben és tanításban is kielégítést 
találjanak. Képezzünk e célra alkalmas tornatanárokat, neveléstani 
ismeretekkel is jól fölszerelve őket s ők aztán — anélkül, hogy ka- 
tonásdit játszódnának növendékeikkel — készítsék elő az ifjakat a 
későbbi katonai kiképzésre, a test edzésével és ügyesítésével, az életre
valóságnak fokozásával, a honvédelmi kötelességek iránti érzék erős- 
bítésével.

Ami az erkölcsi érzés nevelésének kérdését illeti, ez a legfon
tosabb feladatok egyike, ami csak a háború utáni új világban reánk 
vár. Nem tagadható, hogy különböző okok folytán, többrendbeli áram
latok hatása alatt, az utóbbi időkben világszerte s így nálunk is, az 
erkölcsi érzésnek és felfogásnak bizonyos meglazulása, sok tekintetben 
az erkölcsi érzéknek hiánya kezdett mutatkozni úgy a családi, mint 
a közéletben, a politika és a társadalom, az irodalom és művészet 
terén egyaránt.

Beánk nézve a háború e tekintetben — hogy úgy mondjam — 
talán éppen jókor jött ; idejében érkezett ez a nagy, tisztító fergeteg, 
amely remélhetőleg szót fogja fújni s az egészséges levegő erős áram
latával és az újra kisütő nap átható fényével meg fogja semmisíteni 
azokat a mérges kigőzölgéseket, azokat az emésztő, láthatatlan miaz-
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mákat, amelyek a magyar élet légkörét és talaját is megfertőzni 
kezdték már.

Az erkölcsi felfogás meglazulásában jelentkező veszedelmet fel
ismerve s a szembeszállásra alkalmas időt és körülményeket felhasz
nálva, a magyar társadalomnak s jó részben az iskolának fontos 
kötelessége lesz az erkölcsi érzés helyes irányba terelése és megerő
sítése érdekében hathatósan közreműködni. Minél fogékonyabbá kell 
tenni a gyermekek lelkét befogadására annak az erőnek, annak a 
gazdagságnak, annak a gyönyörűségnek, amit a vallásos hit nyújt ; 
a kötelességérzósnek minél hathatósabb kifejlesztése érdekében má
sodik természetévé kell tenni az ifjúságnak azt a felfogást, hogy a 
kötelességek ellátása tekintetében nem elegendő, sőt nem is szabad 
azon korlátoknál megállani, melyek a formaszerűen megállapított vagy 
előírt kötelességek határait jelzik, hanem mindenkinek minden erejét 
meg kell feszítenie a munkában s ne annyit dolgozzunk, amennyit 
éppen kell, hanem amennyit csak lehet ; önzetlenségre és igazmon
dásra, igénytelenségre és takarékosságra, a tekintélyek tiszteletére, 
olvasmányaikban és szórakozásaikban is a nemes irányok keresésére 
kell tanítani, nevelni, oktatni ifjainkat, nemcsak bölcs prédikálásával 
elveknek és igazságoknak, hanem a mindennél erősebb nevelő hatású 
példaadással. Mindez a maga egymásra ható összeségében egyik fő
célja legyen necsak a szülői háznak és a társadalomnak, hanem az 
iskolának is, honnét így remélhetőleg mind nagyobb számban fognak 
olyan ifjak kikerülni, akik az élet ezernyi változatában, a különféle* 
veszedelmek rettentő forgatagaiban, csalódások és megpróbáltatások 
közepeit is meg fogják őrizni lelkűk egyensúlyát és emberi méltósá
gukat a szónak legnemesebb értelmében.

És fokozódnia kell az iskola szerepének és tevékenységének 
nemzeti irányban is. E tekintetben szemrehányás nem illethette ugyan 
a középiskolát és az intéző köröket eddig sem, mert hiszen a tan
tervek újabb időbeli módosításai mind egyenesen a nemzeti gondolat 
jegyében történtek, az úgynevezett nemzeti tárgyak előtérbe helyezé
sével, vezető szerepük biztosításával ; de a háború után tovább kell 
mennünk e téren.

Mindenekelőtt a magyar nyelv ügyére utalok s e tekintetben 
szükségesnek tartom néhány régi igazság felelevenítését és hangozta
tását s néhány — fájdalom — meggyökeresedni kezdő téves nézet 
tisztázását.

Az bizonyos, hogy ez a nagy háború — a maga hatalmas céljai
val és óriási erőfeszítéseivel s ránk nézve fényes győzelmi kilátások 
megnyitásával — kedvezett a nemzeti gondolat fejlődésének. Nemzeti 
öntudatunk megerősödött, komoly tartalma gazdagodott, a nemzeti
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irányú államfejlődés szükségességének érzete jobban előtérbe lépett s 
nagyobb nyomatékot nyert, mint valaha. Mind szorosabbra vált szö
vetségünk és barátságunk Németországgal talán még inkább fokozta 
mindezt, nemcsak azért, mert alkalmunk nyílt még jobban észrevenni 
és megállapítani, hogy Németország hatalma és nagysága jórészben a 
nemzeti öntudat erejének hajthatatlanságára s az élet minden meg
nyilvánulásait átható voltára vezethető vissza, hanem mert azt kell 
hinnünk, hogy nagy szövetségesünk Magyarországban is az erős nem
zeti államot keresi és becsüli.

A nemzeti erőnek leghatalmasabb forrása a nemzeti műveltség, 
ennek pedig legelevenebb kifejezője, legfőbb eszköze : a nemzeti nyelv. 
Már a nemzeti szellem elernyedésének, pihenésének XVIII. századbeli 
korszaka után, a nemzeti visszahatás és megújhodás idejének hajna
lán, Bessenyei György — ez a tehetségre nézve nem elsőrendű, de 
célzatait és hatását tekintve mégis nagyjelentőségű író — a német 
Bécsben, a francia műveltség légkörében tudatára ébredvén nemcsak 
a maga szelleme pallórozatlanságának, hanem nemzete elmaradott
ságának is és mérlegelvén magában a művelődés célját és eszközeit, 
erős meggyőződéssel és meggyőző erővel hirdette azt a nagy igazsá
got, hogy «a földnek golyóbisán» minden nemzet csak a maga nyel
vén válhatik műveltté, idegenen soha. S ugyanebből a felfogásból 
fakadt és ugyanebbe a gondolatba kapcsolódik száz esztendővel 
utóbb — egy másik erős magyar léleknek, a Gyulai Pálénak, az a 
megnyilatkozása, hogy «ha van eszme, melyet az ösztön sugall, a 
bölcselem szentesít és a történelem igazol, az bizonyára a nemzeti 
műveltség eszméje», s nyomatékosan teszi hozzá, hogy «a nemzeti 
műveltség nemcsak a nagy, hanem a kis nemzetek joga és köteles
sége is».

S mi a legelső feltétele annak, hogy nemzeti nyelvünkön mű
veltséget szerezzünk? Kétségkívül az, hogy a műveltség legfőbb elő
feltételének nyelvünk tökéletes tudását tekintsük. S itt egy nagyon 
elterjedt, téves felfogásra kell utalnom. Társadalmunk — egyébként 
nagyon helyesen, bár leginkább a viszonyok nyomása alatt — meg
kívánja a közélet terén szerepelni kívánó tagjaitól, hogy újkori idegen 
nyelveket beszéljenek ; hogy aztán ezt a nyelvtudást a magasabb mű
veltség csalhatatlan jelének és lényegének tekinti, az már nem egé
szen helyes, mert hiszen a magyar közéletnek voltak igen számottevő 
tagjai, akik a nyugati nagy világnyelvek közül legfeljebb a németet 
beszélték, némelyik azt is ugyancsak törve. Hanem amire a hang
súlyt vetni kívánom, az az, hogy szereplő fórfiaink közül többen — 
szónoklataikban és írásaikban — oly rettenetes módon törik kerékbe 
szép magyar nyelvünket, annyi nyelvtani, annyi szórendi hibát ejte-



104 SZÁSZ KÁROLY.

nek, oly idegenszerű mondatfűzéssel éktelenkednek, annyi hibás, rossz, 
nem magyaros kifejezést használnak s mondataikat oly fölöslegesen 
megtűzdelik és tele tömik részint tudákos nyegleségből, részint nem
törődömségből idegen szókkal, hogy ép magyar nyelvérzékű embernek 
élére áll minden hajaszála, s mégis a legritkább esetben sújtja ezeket 
a beszédeket és írásokat nyilvános vád, még kevósbbé halljuk annak 
hánytorgatását — pedig joggal volna felróható — hogy az illető urak 
műveltsége fogyatékos. Mily jól mondja idevágóan Eákosi Jenő, hogy 
«nálunk a legnagyobb műveltségnek tartják az idegen nyelv tudását», 
míg «Franciaországban, Németországban a legnagyobb s legtűrhetet
lenebb műveletlenségnek a nemzeti nyelv pongyolaságát vagy töké- 
lenségét tartják».

Világért sem akarok izgatni az újkori idegen nyelv tanulása 
ellen, sőt nagyon szeretném, ha minél több művelt magyar ifjú minél 
több idegen nyelvet — köztük azonban lehetőleg egy-egy hazai nem
zetiség nyelvét is — minél jobban megtanulná s beszélne és írna 
rajtuk ; de azt igenis követelendőnek tartom, hogy az úgynevezett 
művelt magyar ember necsak éppen kotyogjon és fecsegjen őseink 
nyelvén, hanem — ha már lendületesen és fordulatosán csak a hiva
tottak tudnak is szónokolni és írni -— beszélje tisztán, hibátlanul, 
magyarosan ezt a gyönyörű, gazdag, észszerű nyelvet. Igenis, érje 
rovás a pongyolán és nem magyarosan beszélő szónokot, az idegen
szerű írót s hasson át bennünket és hevítse meggyőződésünket az 
az érzés és felfogás, hogy az igazi műveltség első feltétele, hogy nem
zeti legyen s a nemzeti műveltség legelső követelménye, hogy nyel
vünket tisztán és szépen beszéljük.

Nagyon elősegíti nálunk a nyelvérzék romlását, hogy a nyugati 
idegen nyelveket igen korán kezdjük taníttatni, akkor, mikor a gyer
meknek magyar nyelvérzéke még természetszerűleg nem erősödhetett 
meg s így az idegenszerűségek iránt nagyon fogékony. Sohasem fe
lejtem el boldogult édesapám afeletti méltó megbotránkozását, hogy 
egy magyar főrangú hölgynél tett látogatása alkalmával a család 
négyesztendős gyermekéről megtudta, hogy az csak angolul beszél, 
csak erre a nyelvre tanították, mert hiszen — mint mamája mente
getőzve megjegyezte — magyarul úgyis meg fog tanulni később. Amíg 
efféle felfogások teljesen ki nem vesznek és meg nem bélyegeztetnek, 
addig a magyar nyelv nem léphet igazán jogaiba szép hazánkban s 
addig nem szabad felhagynunk a nemzeti nyelv érdekeiért folyó erős 
küzdelemmel. Nézetem szerint tíz esztendős kora előtt nem lenne szabad 
tanítani a magyar gyereket idegen nyelvre, mert — s ezt aztán megint 
leplezetlenül vallom és hirdetem — inkább ne tanuljon meg jól idegen 
nyelvet egyet se, de beszéljen és írjon magyarul tisztán és hibátlanul.
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Már most mindezt kapcsolatba hozva az iskolával, arra akarok 
utalni — és itt elsősorban megint csak az újításra váró középiskolára 
gondolok — hogy ennek a magyar iskolának legelső és igen komolyan 
veendő feladata az legyen, hogy a belőle kikerülő növendékek igazán 
tökéletesen tudjanak beszélni és írni nemzeti nyelvünkön, sokkal 
különbül, mint ahogyan igen sokan most tudnak az iskola elhagyá
sakor, s ismerjék alaposan hazánk gazdag irodalmát, hogy aztán ha 
évek múlva társaságban szóba kerül Katona Bánk bán-ja vagy Arany 
Toldi-ja, ne vághassa oda nyeglén egy-egy úgynevezett művelt fiatal 
óriás, hogy ő bizony már nem emlékszik rájok. Bele kell oltani a 
közvéleménybe, hogy a magyar irodalomnak legalább legelőkelőbb 
íróiban és főbb műveiben való alaposabb ismerete minden magyar 
embertől, fiataljától és öregjétől — ha műveltnek akar neveztetni — 
egyaránt megkövetelhető, meg még akkor is, ha egyébként az irodal
mitól távol álló jogi vagy műszaki, gazdasági vagy kereskedelmi 
pályán munkálkodik is valaki, mert ez a nemzeti műveltségnek vagy 
mondjuk ki nyíltan : a nemzeti becsületnek kérdése.

Ugyané kérdés keretébe tartozik a hazánk gyászban és dicső
ségben gazdag történetének alapos megismerésére irányuló kötelesség, 
fokozni kell tehát és behatóbbá tenni a magyar történelem tanítását 
a középiskolában. A komoly nemzeti szellem erősbítésóre mily alkal
mas tárgy a hazai történelem s mostani nagy háborúnk tanulságai 
mily követelőleg sürgetik a történelmi tanulmányokon alapuló és 
sarkalló nemzeti öntudatnak minél hatályosabb megerősítését.

De ne higyjük, hogy a magyar nyelvnek, irodalomnak és törté
nelemnek alapos és lelkes tanításával kimerítettük a nemzeti művelt
ség anyagát. Hiszen az igazi nemzeti műveltséghez hozzátartozik az 
összes tudományoknak a magunk nyelvén való ismerete. 8 így a 
természettudományi tárgyaknak, de még az idegen nyelveknek tanításá
ban is nyílik elég alkalom a magyar nyelvben való tökéletesedésre, a 
szépen hangzó magyar beszédnek és hibátlan magyar írásnak gyakor
lására, amit nem szabad figyelmen kívül hagyniok egy percre sem e 
tárgyak tanárainak sem s akkor majd aztán megvalósul az igazi nem
zeti műveltség szép eszménye, amiről a bécsi magyar testőrség őr
szobájában, Voltaire-ral kezében, Bessenyei György egykor álmodott.

Visszatérve az idegen nyelvek tanításának nézetem szerint is 
igen fontos kérdésére, mindenekelőtt el kell ismernem, hogy ne
künk — nyelvünk elszigeteltségére tekintette] — okvetetlenül szüksé
günk van legalább egy nyugateurópai világnyelv ismeretére. Ezek 
közül — több okból — eddig is a német volt az, amit elsősorban s 
legtöbben tanultunk ; a háború még jobban megerősítette a kapcso
latot köztünk s derék és hősies szövetségesünk : Németország között,
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fokozta azt a rokonszenvet, amit Magyarország és a Németbirodalom 
népei között a gyakori érintkezés és a többrendbeli érdekközösség: 
eddig is táplált. A háború után a vonatkozások és kapcsolatok hazánk 
és Németország között bizonyára megsokasodnak és még szorosabbra 
fűződnek — bár nézetem szerint e tekintetben nem szabad károssá 
válható túlzásba, az önfeledt odaadás hibájába esnünk — s így két
ségtelen, hogy — ha a franciával és különösen angollal szemben 
ez idő szerint fennforgó, bár később természetesen csökkenő ellenszenv
vel is számot vetünk — a német nyelv tanulásának szükségessége és 
célszerűsége fokozódott s még inkább előtérbe fog lépni. Nagy gondot 
kell tehát fordítanunk gyermekeink németül taníttatására. De mert 
én ezt nem annyira a műveltség, mint inkább a célszerűség követel
ményének tartom : a főgondot a kérdés gyakorlati oldalára fordítanám- 
Ezért erősen rajta kell lennünk, hogy ifjaink necsak tanuljanak né
metül, mint ahogy ezt most is teszik iskoláinkban, hanem hogy való
sággal tanuljanak meg németül beszélni. En nem akarom a német 
nyelv tanításának pedagógiai értékét és hasznát sem kétségbe vonni, 
a német irodalom remekműveinek eredetiben olvasása és elemzése is 
elég kecsegtető cél, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy a német 
nyelv megtanulására mégis csak az élet gyakorlati követelményeinek 
szempontjából helyezek legnagyobb súlyt. S mert nemcsak meggyőző
désem, hanem tapasztalatom szerint is az iskolában szigorúan nyelv
tani alapon, tudományos módszerek szerint sohasem tanulnak meg a 
növendékek németül, de különben nem is lehet célja a magyar isko
lának, hogy a tudományos nyelvi és irodalmi tanítás keretében annyi 
időt és fáradságot szenteljen a németnek, hogy az iskolát végző nö
vendékek tökéletesen tudjanak beszélni és írni németül s alaposan 
ismerjék a német irodalmat, ami bízvást elég követelmény a magyar 
nyelvre és irodalomra vonatkozólag, ennélfogva helyesebbnek tarta
nám, ha a német — és illetőleg francia — nyelv eddigi szokásos 
tanítása helyett középiskoláinkban gyakorlati tanfolyamok szerveztet- 
nének, az illető nyelvet tökéletesen tudó vezetőkkel és nem osztá
lyonként, hanem lehetőleg kis növendékcsoportokkal.

De igen-igen fontosnak tartanám, ha módja lenne ejthető an
nak, hogy fiaink minél nagyobb számban mehetnének ki külföldre. 
Az idegen nyelv megtanulásának legtökéletesebb, legkönnyebb és leg
gyorsabb módja : az illető idegen országban való tartózkodás s ezen
kívül — ami szintén nem csekélylendő körülmény — a külföldi né
pek szokásainak, intézményeinek, természeti és művészeti kincseinek 
a helyszínén, a valóságban való megismerése, a világlátás rendkívüli 
nevelő hatással bír. Ifjaink eddig is mentek külföldre, de aránylag 
nagyon kevés számban s úgyszólván csak a tehetősebb családok gyér-
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mekei. Nagyarányú tételt szeretnék látni az állami költségvetésben, 
szegényebb magyar tanulóknak — ha csak egy félévre is — külföldre 
küldésével kapcsolatos kiadásokra.

Ami pedig a klasszikus nyelvek tanítását illeti, azok közé tarto
zom, akik erre úgy pedagógiai, mint általános műveltségi szempontból 
nagy súlyt helyeznek. Itt már nem közvetlen gyakorlati cél lebeg 
előttünk, de azt is hangsúlyoznunk kell, hogy nálunk a kódexeinkből 
és törvénykönyveinkből hozzánk szóló latin nyelv tanítása mellett — 
az általános értelemfejlesztési és léleknemesítési szempontokon kívül — 
különleges nemzeti tekintetek is nyomatékosan szólnak, s nagyon 
találóan jegyezte meg egyszer Beöthy Zsolt, hogy a latin nyelv 
Magyarországon voltaképpen nemzeti tárgynak tekinthető. Ha már a 
görög nyelv tanítása sajnosán elcsenevészedett, legalább őrizzük a 
latin nyelv tanításához fűződő fontos érdekeket. A megreformálandó 
középiskolában lehet módosítani a latin nyelv tantervét, abba is bele 
tudnék nyugodni, hogy e nyelv tanítása csak a III. osztályban kezdőd
jék, de jobban már ne szorítsuk össze a latin nyelv tanításának 
tartamát, mert igaza van Dóczi Imrének, mikor azt mondja, hogy «a 
classica-philologiai képzettség világnézlet, amelyben huzamosabb időn, 
esztendők hosszú során át kell élni, hogy átalakítsa az ember gondol
kozását és érzületét.» Óva kell hát szavunkat felemelnünk, nehogy 
a reform a latin nyelvtanítás alkonyának kezdetét jelentse.

Nem lehet célom ezúttal részletesebben tárgyalni azokat a fel
adatokat, amelyek a háborít utáni diadalmas Magyarországban az 
iskolákra várnak. De ha már e pedagógiai intézet elnöksége megtisztelt 
engem azzal, hogy ez előadás-sorozatot bevezessem, e töredékes fejte
getésekben rá akartam mutatni azokra a már sokak által hangoztatott 
vezető-gondolatokra, amelyek a közel jövőben nézetem szerint is 
irányítani hivatvák az iskolaügynek vezéreit s az iskola munkásait. 
Szilárd meggyőződésem, hogy a testben, erkölcsben és nemzeti művelt
ségben erős új nemzedék a legszükségesebb előfeltétele s legnagyobb 
biztosítéka annak, hogy nemzetünk sikerrel oldhassa meg a jövő 
feladatait, úgy békében, mint háborúban. Szükséges azonban az állam
nak, a társadalomnak, a családnak és minden egyesnek odaadó közre • 
munkálása abban az irányban, hogy népünknek testi egészsége, erkölcsi 
érzéke és nemzeti irányú műveltsége az iskolán túl is —- az élet 
nagy harcában, a munka verejtékével öntözött mezején — biztosíttassák 
és erősíttessék. Mily hatalmas dandárja a feladatoknak nyílik meg a 
közélet kérdéseit irányítani és megoldani hivatott tényezők előtt, a 
háború után ! A családalapítás lehetőségét minden eszközzel elő 
kell mozdítani, — küzdeni kell az úgynevezett egygyermek-rend- 
szer átkos rákfenéje ellen, — a baj gyökerére irányuló gyógyítással
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útját kell szelni a kivándorlásnak, — erőteljesen szembe kell szállani 
a tüdővész és vérbajok rettenetes veszedelmeivel, — küzdeni kell az 
irodalom és művészetek lélekmérgező, erkölcstelen, léha, nemzetietlen 
irányzata ellen, melyet a nyugatról áthúzódó posványos áramlattól 
megérintett s az egyéniség túlzó kultuszában pöffeszkedő és pajtáskodó 
írók és művészek képviselnek és szolgálnak, — meg kell nyitni egy 
részt a homályos, egészségtelen zugokat, hogy a régi nemes ma
gyar hagyományokon alapuló igazi szahadelvűség tiszta levegője be
hatolhasson minden lélekbe és minden intézménybe, — de viszont 
gondozni kell az erkölcsi világ jól munkált földjében a hitélet finom 
virágait is ; még mindig a kialakulás korában lévő társadalmunknak 
határozottabban nemzeti irányt kell követnie s nem szabad vissza
riadni a nemesebb értelemben vett sovinizmustól sem, — ime, e 
pontokban talán sikerült nagyjából összefoglalnom bizonyára mindazok 
érzését és felfogását, akik tudnak lelkesedni nemzetünk dicső múlt
jáért és akarnak dolgozni még dicsőségesebb jövendőjéért.

Szász K ároly.
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Középiskolai földrajzoktatásunk átalakítása.
A Magyar Földrajzi Társaság régebben is állandóan napirenden 

tartotta a középiskolai földrajzoktatás kibővítésének, kiterjesztésének, 
gyökeres átalakításának égető kérdését. Amikor pedig közoktatásügyi 
kormányunk az egész középiskolai oktatás reformálását tervezte, még
1913-ban a Társaság választmányából külön bizottságot küldött ki 
e kérdés beható tanulmányozására. Ez a bizottság hosszas megbeszé
lések, tárgyalások és előkészület után 1915 április 15-én számos szak
ember részvételével értekezletet tartott, amely elhatározta, hogy a 
középiskolai földrajztanítás kiszélesbítése és kellő kimélyítése érdeké
ben felterjesztést intéz a közoktatásügyi miniszterhez. A bizottság 
immár elkészült munkájával és javaslatát most tette közzé a Földrajzi 
Közlemények 1916. évi folyamának L füzetében.1

A javaslat elengedhetetlen követelménynek tartja azt, hogy a 
földrajztanítást a középiskolákban megfelelő óraszámmal a legfelső 
osztályig kiterjesszük. Ennek megfelelne ez az anyagbeosztás :

I. osztály: Földrajzi alapfogalmak. Honismeret. Magyarország 
fizikai és politikai földrajza.

II. osztály : Európa többi részének fizikai és politikai földrajza. 
A szomszédos országok részletesebben.

III. osztály : A többi világrész fizikai és politikai földrajza.
IV. osztály : Általános (matematikai és fizikai) földrajz.
V. osztály : Az ember általános földrajza.
VI. osztály : Az idegen világrészek leíró földrajza különös tekin

tettel gazdaságukra és művelődésükre. A gazdasági tekintetben legfon
tosabb országok behatóbb ismertetése.

VII. osztály : Európa leíró földrajza. A fizikai, politikai és 
gazdaság-földrajzi meg néprajzi jelenségeknek, ezek egymásra való ha
tásának és a földrajzi jelenségek okozati összefüggésének megvilágítása.

1 A tárgy jelentősége indított arra, hogy a javaslat szerzőjét mun
kálatának olvasóinkkal való megismertetésére felkérjük. A szerk.
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Vili. osztály : Magyarország leíró földrajza ugyanazokból a 
szempontokból.

A földrajztanítás ilyen mértékű kibővítésére pedig szükség van :
1. a nemzeti nevelés szempontjából. Ennek egyik főcélja az, 

hogy olyan széles látókörű nemzedéket neveljünk, amely Magyarország 
és a magyarság világhelyzetét meg tudja érteni és e megértésből 
kifolyólag nemzeti feladataink megoldásához hozzá is tudjon készülni. 
Már pedig a földrajz az a tantárgy, amelynek egyik legnemesebb 
hivatása, hogy a nemzeti feladatok iránt az érdeklődést felkeltse és a 
nemzeti öntudatot növelje. A földrajz tanít meg arra, hogy minden 
nemzetnek megvannak a maga, természettől kijelölt feladatai és a 
földrajznak ugyan nem egyedüli, de kétségtelenül egyik legjelentősebb 
célja, hogy ezeket a feladatokat főleg a nemzet gazdasági életének 
szempontjából méltassa, — a földrajztanításnak pedig az a feladata, 
hogy a földrajzi tudománynak ezeket a leszűrt eredményeit a nép széles 
rétegeiben elterjessze.

A földrajzból tudjuk meg azt, hogy a modern állami és gazda
sági élet éppúgy függ a nemzetek szellemi és etikai tulajdonságaitól, 
mint az ország földrajzi jellegétől; a földrajz tanít meg arra, hogy 
a nemzetek gazdasági fejlődését mindenütt mindenkor az ország ter
mészetes erőforrásai és ezeknek kihasználása szabja meg és hogy a 
kereskedelem és forgalom is végeredményükben a földrajzi tényezőkkel 
állanak a legszorosabb összefüggésben. A mai földrajznak, a mai 
földrajztanításnak éppen az a feladata, hogy a Föld és az Ember 
kölcsönhatását megvilágítsa és megmagyarázza, hogy milyen fontos 
szerepű a népek életében a földrajzi helyzet, a folyók, tengerek, sík
ságok és hegységek, a szelek és az időjárás stb. ; hogy a földrajzi 
elemek azok az erőforrások, amelyeknek megfelelő, bár a nemzetek 
intelligenciájától és akaraterejétől függő kihasználásával az államok 
gazdasági és politikai hatalmi állása elválaszthatatlanul össze van 
nőve. A földrajztanítás feladatainak fontosságát ma nem is kell külön 
kiemelnünk. Ma, amikor minden ember, egész társadalmi osztályok és 
népek, nemzetek és államok gazdasági exisztenciájükért küzdenek. 
Ma, a világgazdaság korszakában, amikor az egész Föld óriási poli
tikai és gazdasági territóriumokra oszlik és minden állam gazdasága, 
sőt minden magángazdaság a világtermeléstől és ennek mozgalmai
tól függ.

2. Több hely kell az iskolában a földrajznak azért is, mert a 
nevelés a jövő előkészítője. Ezt nyilván csak akkor érhetjük el, ha a 
tanulókat az életnek neveljük, tehát úgy, hogy öntudatosan és vilá
gosan lássák a mai helyzetet : . mindazt, ami ma mozgatja és a jövőben 
is mozgatni fogja nemzetünk és más nemzetek életét. Ezt pedig csak
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a  földrajzoktatás kiszélesítésével lehet elérni. Mert a földrajz az a 
tantárgy, amely a jelen és ebből folyólag a jövő lüktető életét ismer
teti meg a tanulókkal. A földrajz világítja meg a nemzetek gazdasági 
szervezetét, az államok jelentőségét és mintegy felállítja a nemzetek 
munkateljesítményének mérlegét. A földrajz kelti fel a serdülő ifjúság 
érdeklődését a nemzeti élet, a nemzeti törekvések és feladatok, a nem
zetet fenyegető veszedelmek iránt ; széles látókörrel ruházza fel a 
tanulókat és magasabb szempontokból ítéli meg a nemzet jövő életét. 
Ily módon erősíti a nemzeti közérzést, a nemzeti élet legfontosabb 
tényezőjét és lerakja a nemzetgazdasági műveltség alapját. Erre pedig 
soha sem volt nagyobb szükségünk, mint ma, amikor az új Magyar- 
ország, a nemzeti öntudatra ébredt, nagvjövőjű Magyarország születik 
meg a harctereken, s ennek új politikai és gazdasági helyzete számos 
súlyos feladatot és tömérdek megoldásra váró kötelezettséget ró nem
zetünkre. Elsőrendű kötelességünk tehát, hogy középiskolai ifjúságun
kat nemzetünk emez életkérdéseiről felvilágosítsuk, mert a középiskolá
ban neveljük azt a nemzedéket, azt a társadalmi osztályt, amelynek 
kezében futnak össze majdan az állami élet szálai és amely hivatva 
van arra, hogy népünket a haladás útján vezérelje.

A modern földrajznak gazdasági, etikai és nemzeti jellege teszi 
a földrajzot a legérdekesebb, legnépszerűbb tantárggyá, ez adja meg 
ennek a tantárgynak — ma inkább, mint valaha - a létjogosultságot 
a középiskolák felső osztályaiban és ebben kell keresnünk pótolhatat
lan jelentőségét az általános műveltség szempontjából is.

3. A földrajztanításnak ugyanis a tanulók általános szellemi 
Jzépzése szempontjából is nagy értéke van. A földrajz képző ereje 
első sorban asszociáló jellegében keresendő ; ez lehetővé teszi, hogy a 
különben egymástól távol álló tudományok közt kapcsolatot teremtsen 
és pedig nemcsak a természettudományok egyes ágai, hanem főleg 
ezek és a történeti tudományok között. Ebben gyökerezik a földrajznak 
az a feladata, hogy a természet és az ember élete közt fennálló 
sokszoros összefüggést kifürkéssze. Egyik főfeladata a földrajztanítás
nak, hogy a tanulók érdeklődését eme kölcsönhatások iránt felkeltse, 
a tanulókat gondolkodásra és önálló megfigyelésekre késztesse, hogy 
fgy megfigyelő képességüket élesítse és az okozati összefüggés meg
értését lehetővé tegye. A földrajznak ez az általános képző ereje 
azonban a maga teljességében csak a felső osztályokban érvényesülhet, 
mert csak itt érthetik meg a tanulók teljesen a földrajzi jelenségek 
közti okozati összefüggést és csak itt várhatunk a tanulók részéről 
igazi érdeklődést számos földrajzi, főleg gazdaság-földrajzi kérdés 
iránt.

A tervezet szerint a középiskolai földrajzoktatás gerince a leíró
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földrajz. Ez nyújtja a gyakorlati élet szempontjából fontos ismereteket 
és itt érvényesül elsősorban a földrajz asszociáló jellege.

A leíró földrajznak a tervezet két tanfolyamot kíván : egyet 
a középiskolai alsó, egyet a felső osztályokban. Csak így lehet el
érni, hogy a legfontosabb földrajzi ismeretek a tanulók maradandó
szellemi kincsévé váljanak. Már pedig arról van szó, hogy a tanulók 
azt, amit a földrajzból megtanulnak, magukkal vigyék az életbe, mert 
a földrajztanítás során szerzett tudásnak, ismereteknek és mélyebb 
megértésnek az értéke teljes súlyával érvényesül később is mindig és- 
mindenkire nézve.

A második leíró földrajzi tanfolyam azonban nem egyszerű 
ismétlése vagy kibővítése az elsőnek. A két kurzusnak lényegesen 
különböző feladata van. Az első kurzusban a Föld topográfiájának és- 
politikai felosztásának emlékezetbe vésése a fődolog. A kiima és a 
gazdasági élet csak általános vonásokkal vázolhatók és a földrajzi 
jelenségek belső, okozati összefüggésének megvilágítása is csak lénye
ges korlátozással vihető keresztül. A második kurzusban a jelenségek 
megmagyarázására és a földrajzi jelenségek kölcsönhatásának meg
értésére kell főként törekedni. A fizikai és politikai földrajz, amelyek 
az első kurzusban nagyrészt csak egymástól elválasztva, egymás után 
tárgyalhatók, itt a legszorosabban összeforranak. Itt nyílik alkalom 
arra, hogy az egyes népek gazdasági életét, forgalmi viszonyait és 
főleg kulturális helyzetét kellőképen méltassuk és állandóan utaljunk 
azokra a hatásokra, amelyeket a természet az ember kulturális és 
gazdasági életére, megtelepüléseire tesz. A tanításnak ezen a fokán a 
földrajz a történelem megértését is közvetlenül elősegítheti, mert 
számos történeti eseménynek a földrajzi tényezőkkel való összefüggé
sét is megvilágíthatja. Másrészről a növény- és állatvilág földrajzi 
létfeltételeinek ismertetése gyakran alkalmat nyújt arra, hogy a 
földrajztanár a biológiai tudományokkal is kapcsolatot teremtsen.

A javaslat szerint elsősorban a gazdasági és közlekedési földrajz: 
érdemel a felsőbb osztályokban beható ismertetést. A földrajz emez 
ágának vannak főleg gyakorlati céljai, mert bepillantást nyújt a világ
kereskedelem és vílágforgalom nyüzsgő életébe és elősegíti a mai kor 
gazdasági viszonyainak és gazdasági kérdéseinek megértését. Ezzel 
egyúttal nagy mértékben tágítja a tanulók szellemi látkörét és számos 
új, általános jelentőségű eszmét kelt életre lelkűkben. A földrajznak ez 
az ága egyszersmind új, fontos kapcsolatot teremt a történet és a ter
mészettudományok közt és sok tekintetben támogathatja és kiegészítheti 
a történeti tanítást is, amelynek gyakran ki kell térnie a gazdaság- 
történelemre.

A két kurzus közt foglal helyet az általános földrajz : a IV.
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osztályban a matematikai vagy inkább kozmográfiái (csak olyan mér
tékben, amennyiben erre az általános műveltség szempontjából szükség 
van) és fizikai földrajz, az У. osztályban az ember földrajza. Mind
kettőre szükség van, mert a felső osztályokban az oknyomozó ország- 
ismertetés fizikai földrajzi és anthropogeografiai ismeretek nélkül 
nem lehet értékes. A fizikai földrajznak, amely a fizikai földrajzi 
jelenségek földrajzi elterjedését és törvényeit kutatja, meg kell előznie 
az emberföldrajzot, mert az anthropogeografiai jelenségek a fizikai 
földrajzi jelenségekkel a legszorosabb okozati összefüggésben vannak. 
A IV. osztályban azért is helyén van a fizikai földrajz, mert itt már 
a leíró földrajzban tanultakra támaszkodhatik és mintegy lezárja, a 
szó szoros értelmében kiegészíti az alsó osztályok földrajzoktatását és 
másrészről megadja a szükséges előismereteket a következő osztály 
tananyagához.

Ennek, az emberföldrajznak, a j elentősége pedig nyilvánvaló, ha 
figyelembe vesszük, hogy valamennyi földrajzi jelenség közül az 
ember és az ember munkája a legfontosabb és hogy a Föld országainak 
jelentősége az emberen, az országok lakosain fordul meg. Az iskola és 
az élet szempontjából a Föld első sorban az emberi nem lakóhelye, 
amelyen az ember telepeket, falvakat és városokat épít, a népek 
államokat alapítanak. A Föld népei, a népek gazdasági tevékenysége, 
telepei, városai és államai épp oly tárgya a földrajztanításnak, mint a 
hegységek és folyók, hegyek és völgyek, éghajlat, növény- és állat
világ. Ez utóbbi jelenségeknek előzetes és beható megbeszélésére csak 
azért van szükség, hogy a tanulók megértsék a népeknek földi sorsát, 
amely lakóhelyük természeti megadottságától függ és hogy a Föld 
legnevezetesebb népeinek helyzetét, gazdasági és állami életét kellő
képen méltányolni tudják. Az anthropogeografiai alapokon nyugvó 
politikai és kultúrgeografiának ez a feladata. Arról van itt szó, hogy 
az ember gazdasági és kulturális életének és fejlődésének függését a 
Földtől a tanulók előtt feltárjuk és rámutassunk arra, hogy az egyes 
gazdasági ágak felvirágzása mely természeti feltételektől függ ; milyen 
jelentősége van a földművelésnek és állattenyésztésnek, milyen hatása 
van eme gazdasági ágaknak, meg a bányászatnak az iparra, milyen 
nagy szüksége van az utóbbinak a kereskedelemre és közlekedésre. 
Mindezek a tényezők szabják meg az emberiség földrajzi elterjedését, 
az emberi telepek keletkezését és felvirágzását, meg az államok poli
tikai fejlődését. Littke Aurél.

M agyar Paedaqogia. XXV. 3.
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IR O D A L O M .
Szitnyai E lek : A sze llem i erők gyűjtése és pazarlása. Buda

pest, 1914, Franklin-Т., n 8°, 46 1., 1 К 20 f.
------ Miért vagyunk  jók vagy ro ssza k ?  Bpest, 1915, Franklin-T.,

ïi 8°, 100 1., 2 К 80 f.
Szitnyai Elek, a magyar filozófiai irodalom régi érdemes mun

kása, ki már eddig is sok hasznos és fontos megfigyeléssel, sok meg
szívelendő tanáccsal gazdagította a magyar filozófiai köztudatot, 
ismét közrebocsátott két terjedelmesebb értekezést, melyek mind
egyike általános érdeklődésre számottartó problémákat vet fel és 
tárgyal. A két mű szorosan összetartozik, amennyiben az egyik az 
emberi szellem értelmi, a másik erkölcsi oldalával, az első az értelmi 
képességek keletkezésével, fejlődésével, terjedelmével, helyes és hely
telen foglalkoztatásának módjával, a második a jellem mibenlétével, 
végső alapjaival és nevelhetőségének kérdésével foglalkozik. Mindkét 
tanulmány beható és széleskörű lélektani megfontolásokon épül fel 
s különösen pedagógiai és etikai érdekeket szolgál. Az előbbiben a 
szerző vizsgálat alá vevén a szellemi erőknek az agyidegrendszerrel 
való szoros összefüggését, az öröklésnek s a nevelésnek a tehetségek 
létrejöttében és alakításában való szerepét s az érzelmi hajlandósá
goknak, tevékenységeknek egyénenként már a természetnél fogva 
eltérő voltát, arra az eredményre jut, hogy a mai tanítási mód 
a szellemi erőknek inkább pazarlását, mint gyűjtését eredményezi. 
Amellett, hogy az egyéni hajlamok kellő figyelemben nem része
sülnek, tekinteten kívül marad az a körülmény is, hogy az agy
velő megterhelésének határai vannak, az ismeretek értéke meg nagyon 
különböző s hogy ennélfogva csakis az értékesebbeket kellene elraktá
roznunk, vagyis azokat, melyek létünket, megélhetésünket, boldogu
lásunkat biztosítják. Eyenek elsősorban a természettörvények. Azok 
a tapasztalatból és elmélkedésből merített érvek, melyekkel az író 
e tételeit bizonyítja, egyes túlzások ellenére is, sok igazságot tartal
maznak. S bár elvi álláspontunk a lelki jelenségek felfogására, a ter
mészettudományi kultúra jelentőségére s az értékek mibenlétére és 
fokozatára nézve nagy mértékben eltér Szitnyaiétól, azt nem tagad
hatjuk, hogy nézetei egy józan életfilozófia szempontjából nagyon 
figyelemreméltók.

Másik munkájában a szerző az erkölcsi jóság és rosszaság 
alapját, okait kutatja s azokat végső elemzésben testi szervezetünk 
velünk született sajátosságaiban véli feltalálhatóknak. Az egyén 
erkölcsi mivoltát ugyanis akaratának iránya jellemzi, az akarat irá
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nyát viszont a vágyak, a velünk született diszpozíción alapuló er
kölcsi megszokások és az emocionális belátások határozzák meg. 
Szóval az erkölcsiségnek a lényege az érzelem, ennek székhelye pe
dig nem pusztán az agyvelőben, hanem egész szervezetünkben van, 
Szerveink, amilyenek az agyvelő, a tüdő, a szív, a belek, a máj, 
a herék, a vesék és mirigyek, az izmok, nemcsak fizikai és kémiai, 
de egyúttal etikai erők forrásai is . . .  . A világ mindenfélét adhat 
nekünk : vagyont, hatalmat, intelligenciát, de új tüdőt, szívet, belet, 
más agykéregmezőt nem fog adhatni. A velünk született régi szervek, 
mint a berendezett gép, csak azt fogják gyártani, amire be vannak 
rendezve. De ha egyszer új alkatrészeket fognak tudni ebbe a 
gépbe illeszteni ; ha ennek folytán új érzéseket, vágyakat fognak 
tudni létrehozni, akkor talán erkölcsiséget is fognak tudni terem
teni . . . .  Ahol erkölcsi jóság van, ott van mindig, mint pszichikai 
jelenség: a szeretet, a részvét, az érzékenység, a testi fájdalom iránt 
való érzékenység és mint fizikai, illetve fiziológiai jelenség a jól 
fungáló szervek, egészség ; ahol erkölcsi rosszaság van, ott van mint 
pszichológiai jelenség : a szeretet, a részvét hiánya, az érzéketlenség, 
valamely gonosz vágy és mint fizikai jelenség: a degeneráltság vagy 
valamily szervezeti defektus . . . .  A lélek szépsége és jósága, tehát 
az erkölcsiség, a test jóságával, a bűn pedig a test bajaival jár.» 
(94, ,  95., 96. 1.)

Kétségtelen, hogy idegrendszerünknek és egész testi berende
zettségünknek jelentős része vau szellemi s így erkölcsi természe
tünknek a kialakulásában, de az eddigi kutatások eredményei, ame
lyekre éppen szerzőnk is támaszkodik, nem jogosítanak föl, nézetünk 
szerint, az idézett messzemenő általánosításokra és következtetésekre, 
még azokra sem, melyek nincsenek a tények egész tömegével oly 
éles ellenmondásban, mint az erkölcsiségnek s a testi egészség álla
potának kapcsolatára vonatkozó tétel. Az erkölcsi s általában szel
lemi jelenségeknek fizikai és fiziológiai tényezőkből maradék nélkül 
való levezetése valószínűleg hiú törekvés marad mindenkor, de kü
lönösen annak kall tekintenünk jelenleg, amikor a szervi és érzelmi 
élet közti összefüggéseknek (Szitnyai művében különösen ezekről 
van szó) szigorúan tudományos módszerekkel való vizsgálata még 
csak nagyon kevés határozott eredményre vezetett. Még azon a terüle
ten is, mely a kísérleti kutatások számára leginkább hozzáférhető, 
tudniillik az érzelmekkel együttjáró szervi változások minóműségének 
és jelentésének megállapításában, sok a bizonytalanság, tisztázatlan 
kérdés.1 Azokat a mélyenlevő különbségeket pedig, melyek az egyé-

1 Man hat über alle diese Symptome in den letzten .Tahrzelmten
S*
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nek érzelmi diszpozícióiban jelentkeznek, egyszerűen tényeknek kell 
elfogadnunk anélkül, hogy őket egyelőre kielégítően magyarázni tud
nék. (I. m. 349. 1.) A mens sann in  corpore sano megjárja közmon
dásnak, buzdító maximának, de tudományos igazságul nem szerepelhet.

Hogy az író a rendelkezésére álló adatokból oly merész követ
keztetéseket von le az erkölcsiség fiziológiai alapjaira nézve, annak 
okát mi az ő pszichológiai felfogásában, a lelki jelenségeket erősen 
materiálizáló hajlamában látjuk. Munkáiban lépten-nyomon ilyen ki
fejezésekkel találkozunk: «Az agysejtekben van minden szellemi,
energia elhelyezve.» (A szellemi erők gyűjtése és pazarlása 6. 1.) 
«A különféle képzetek és fogalmak különféle agysejtekben vannak 
elhelyezve.... elraktározva» (ugyanott 11., 12. 1.). «A képzet az. 
impresszióknak az agysejtekben visszamaradt nyoma. » (Miért vagyunk 
jók vagy rosszak ? 68. 1.) stb. A lelki jelenségeknek e térbeliesítóse 
nem egyeztethető össze azoknak tisztán intenziv, időbeli természeté
vel. A tapasztalat mindössze annak megállapítását engedi meg, hogy 
némely idegtevékenységek és szellemi funkciók kettős jelenségsora. 
közt bizonyos párhuzamosság áll fenn, amelynek pontosabb felderí
tése is azonban még további kutatásokra vár. Még nagyobb mérték
ben igaz ez a szervi és érzelmi életre nézve, ahol még a párhuza
mosságra is csak nagyon hiányos adataink vannak, ellenben bőséges 
tapasztalataink arra, hogy mily hatalmas szabályozója lehet az er
kölcsi erő az akarattól kevéssé függő szervi működéseinknek is. 
Hogy ez az erő honnan meríti hatóképességét, annak kimutatása az 
egyéni diszpozíciókon túlmenőleg ez idő szerint lehetetlennek látszik.

Bár így az elméleti alapozást egyik műben sem tartjuk elvi 
álláspontból kifogástalannak, de a gyakorlati követelmények java 
részét, melyeket a szerző vizsgálódása eredményeihez fűz, fenntartás 
nélkül elfogadjuk. A testi és lelki erők gyűjtése, minden munka
készség felhasználása, a szociális viszonyoknak a szeretet és igazsá
gosság jegyében való alakítása és fejlesztése, a társadalomnak a de- 
generálódás ellen való megvédése olyan követelmények, melyek meg
valósítása mindenkor az emberiség legfontosabb kulturális feladatai

zahlreiche Untersuchungen angestellt, aber man kann nicht sagen, dass 
sie zu sehr befriedigenden Ergebnissen geführt hätten . . . .  Zu all den 
Schwierigkeiten und Unsicherheiten im einzelnen kommen dann noch die 
prinzipiellen ungelösten Fragen, welche die Deutung der Beobachtungs
ergebnisse hintanhalten : in welchem Verhältnis stehen eigentlich die 
Gefühle zu diesen Ausdruckssymptomen : sind sie deren Ursachen, Be
gleiterscheinungen oder gar Wirkungen? etc. August Messer : Psychologie, 
Berlin, 1914., -287—88. 1.
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közé fog tartozni. Szitnyai éppen ezeknek a feladatoknak egyik leg
lelkesebb filozófus-harcosa. v. s.

Jovicza  Ignác: A m unka iskolája. A cselekvő-oktatás elmélete és 
gyakorlata az elemi népiskolában. Tipusos rajzok. 20 tanítás-minta. 
Előszóval ellátta dr. Ozorai Frigyes. Tanítók, tanítójelöltek, óvónők és 
szülők számára írta és rajzolta —, székesfőv. gyakorló iskolai tanító. 
Budapest, 1914, Bózsavölgyi és társa. 8°, 223 1., 4-80 K.

Az újabb pedagógiai irodalomban folyton erősebb hullámokat 
verő mozgalom terméke ez a könyv. Előszavában Ozorai Fr. tájékoztat 
a  Werkunterricht (munkaiskola) és Werkstattunterricht (műhelyiskola) 
különbsége felől, valamint rámutat a munka értékére a gyermek testi 
és lelki világának helyes fejlődése szempontjából.

Maga a könyv négy részre oszlik : I. A cselekvő-oktatás elmélete ; 
IL A munkaiskola berendezése ; III. Leckeminták az alkotó munka 
szellemében ; IY. Vegyes. Bevezetésül fejtegeti a munkaiskola szemlél
tetési módját az eddig szokásos receptív szemléltetéssel szemben. 
Kívánja, hogy a szavak iskolája alakuljon át a cselekvések iskolájává ; 
az oktató iskolák nevelő iskolákká legyenek. Ismerteti a cselekvő
oktatás múltját Comenius, Herbart, Rousseau, Pestalozzi, Frőbel, 
Blasche, Seidl, James W. és Dewey gondolatai fonalán. Helyesebb 
történeti egymásután lett volna kívánatos. Hiány, hogy a filantrópis
tákat, valamint a mai úgynevezett reformiskolákat figyelmen kívül 
hagyja. Helyes, hogy a mozgalom hazai mozzanatairól is megemlékezik.

A munkaiskola célját abban láíja, hogy az értelem, érzelem és 
akaraterő a gyermeki ösztönből fakadó öntevékenység útján művel
tessék. E megállapításban a testi élet figyelmen kívül marad, amit 
nagy fogyatkozásnak tekintek, miután a munkaiskola magában foglalja 
a fizikum fokozottabb nevelését is ; tehát nemcsak a szellem, hanem 
az egész ember nevelése szempontjából érdemel e mozgalom különö
sebb figyelmet. A munkaiskola főbb módszereiként az önmunkásságot 
és a cselekvő-oktatást világítja meg. E két pedagógiai elv fontosságá
nak fejtegetése fonalán túlságosan elragadja a hév, amikor így ír : 
«A mai iskolának az a meggyőződése, hogy ismereteket csak szavak
kal lehet közölni. . .»  (20. 1.). Megengedem, hogy vannak még ilyen 
szomorú iskolák is (magam is láttam ilyeneket), azonban a mai is
kolát általában nem lehet rideg verbalizmussal vádolni. Az igazság 
úgy állapítható meg, hogy a mai iskolák szemléltetésé általában 
inkább passzív, míg a munkaiskola ebbe bizonyos aktivitást akar vinni. 
Folytatólag tárgyalja az ismeretek közvetítésének három tényezőjét 
(szó, szemlélet, cselekvés) ; a cselekvés, a munka két nemét (módszeres
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és technikai munka) ; a munka kétféle természetét (reproduktiv és 
produktiv) és a módszeres munka fokozatait. Helyesen fejti ki a 
munkaiskola ama felfogását, hogy itt nem a munka, hanem a lelki 
élet kiművelése lebeg szemünk eló'tt. Evvel szemben a kifejezetten 
kézi munka-órákat úgy tekinti, hogy ezeken a munka produktuma a 
cél. Érdekes a munkának az a Rousseau és újabban az ú. n. reform- 
iskolák légkörében gyökerező része, amelyben a szerző az alkalom
szerű tanításnak olyan módon nyújt teret, hogy a növendékek által 
felvetett kérdéseket meghatározott napon megvitatják. A könyv írója 
jó gyermekmegfigyelő, amennyiben a munka közben észlelhető lelki 
megnyilvánulásokat híven írja le.

A II. részben a gyakorlati pedagógus szól hozzánk. A munka
iskola leglényegesebb felszerelési szükségleteiről (udvar, kert, tanterem, 
laboratórium, vetítőgép, szerszámláda ; plasztilin, agyag, pálcikák, 
számológombok, papirvágás, a sokszorosítás legegyszerűbb eljárásai stb.) 
emlékezik itt meg. Az eleven erővel ható szemléltetésnek sok módja 
vonul itt fel. A korral haladók szellemében ír a típusos rajzolásról, 
ami a munkánkat — a gyermeki léleknek megfelelő egyszerűségénél 
és genetikus voltánál fogva — elevenebbé, alaposabbá teszi. A típusos 
rajzolás néhány táblázata (kör és ellipszisből származtatható alakok ; 
négyszögbe rajzolható állattipusok ; az emberi test váza ; a gyermek 
testének sémája ; huszár-, kislány- és asszonytipusok ; fatipusok), és 
a típusos rajzolás ábécéje által kezünkbe adja a szóban levő peda
gógiai eljárás kulcsát. Értékesnek tartom azt a nyolc kis rajzot, amely 
olvasmányok illusztrálására törekszik.

A III. részben sorra veszi az egyes tárgyakat és különböző 
szerzők tollából származó minta leckékkel bemutatja az elmélet alkal
mazását. E gyakorlati példák sok üdvös ösztönzést kelthetnek az ol
vasóban. A beszéd- és értelemgyakorlatokra vonatkozó minta-lecke 
(Czerny К.) azokon a nyomokon halad, amelyek a legújabb időben a 
korral haladó iskolákban többé-kevésbbé megtalálhatók. Biológia a 
népiskolában címmel a biológia tanítására vonatkozó mai álláspont 
mesteri tollal íródott (Horváth K). Ki kell emelnem a számtani 
minta-leckéknél a cselekedtetés fontos szerepét. Rendkívül helyes 
nyomon jár a fogalmazás tanításáról szóló cikk, amikor a személyes 
élmény elmondására és leírására hívja fel különösebben figyelmünket 
(Migray J.). A nyelvtanítással kapcsolatban a könyv szelleme alapján 
gondolataink kifejezésére a szóbeli és írásbeli módon kívül kiemeli a 
szerző a grafikus és plasztikus ábrázolást. Fontos az a rész, amely a 
növendékek által készíthető fizikai eszközökről szól.

A IY. részben következik Gerhard L. cikke az iskolai testi 
nevelésről (kár, hogy a testi nevelés gondolata nem hatja át az egész:
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munkát), továbbá a munkaiskola irodalma ; Ozorai Fr. a külföldi 
irodalomból igen bő és tanulságos sorozatot vonultat fel, aminek 
kellő felhasználásáról azonban e könyv nem tud meggyőzni.

Az eddigieken kívül még egy-két bíráló észrevételt kell tennem. 
Kifogásolnunk kell, hogy a címlap az egészet egy ember munkájának 
tünteti fel, holott a kötetben többen írtak önálló cikkeket. Cselekvő- 
oktatás helyett azt mondanám : cselekvő-nevelés ; ez jobban jelölné az 
egész pedagógiai mozgalom alapgondolatát. A munka egyes helyein 
nem látjuk eléggé a vezető-fonalat. Kendkívül szembetűnő a követ- 
kezetlen írásmód : hol latinosán, hol magyarosan, hol vegyesen ír 
bizonyos szakkifejezéseket (visualis, akusztikus, psychológia).

Iskoláinkban még sok mesterkélt jelenség található. A munka- 
tanítás elvében természetszerűség rejlik: határozott alkalmazkodás a 
gyermek fejlődéséhez mind fizikai, mind pszichikai vonatkozásban. 
Feltétlenül szükséges, hogy a munkaiskola szelleme minél szélesebb 
körben, tehát nemcsak a népiskolában, hanem — az iskolák fokához 
alkalmazva a középfokú iskolákban is gyökeret verjen.

(Szeged.) Frank Antal.

Császár Mihály: Az Academ ia Isiropolitana, Mátyás k irá ly  
pozsonyi egyetem e. Oklevéltárral. Pozsony, tölt, n 8°, 144 1. 
A szerző kiadása. Ára 3 kor.

Császár Mihály könyve a pozsonyi egyetem megnyitásának 
emlékére készült. Pozsonynak már volt egyszer egyeteme : Mátyás 
király korában, de ez az egyetem csak rövid ideig élt.

Egyetemeink közül az elsőt Nagy Lajos király alapította Pécsett 
(1367), a másodikat Zsigmond király Óbudán (1389). Kövid életű 
volt mindkettő. És nem tudott gyökeret verni a harmadik magyar 
főiskola, Mátyás király Academia Istropolitana-ja sem. Ennek életét 
deríti fel Császár Mihály komoly, tudós munkával. Nemcsak nagy 
gonddal kereste össze és kellő kritikával dolgozta fel a tárgyára vonat
kozó történeti adatokat, hanem negyven számból álló oklevéltárat is 
csatolt dolgozata végére. Ez a téma, a pozsonyi régi egyetem törté
netének kérdése meg van oldva, s nem szükséges, hogy belátható 
időn belül más valaki is megpróbálkozzék a most közölt anyag fel
dolgozásával. Ezt olvasva felvetődik azonban az a gondolat, hogy 
mikor és miként kerül megoldásra a pozsonyi új egyetem kérdése ? 
A mai ugyanis csonka egyetem. Nézetünk szerint voltaképen nem 
is egyetem, legalább tudományos szempontból nem az, mert az a 
fakultás is lemaradt róla, mely — az orvosi és egyéb szakképzés 
mellett — egyedül képviseli a tudományos életre és a tudományokra
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való nevelést : a filozófiai fakultás. Hogy a papnöveldék, jogaka
démiák, orvosi karok mennyire az életre nevelnek s ezzel szemben a 
filozófiai kar (ha arra való tanárok nyernek kinevezést) milyen szol
gálatot tesz a tudósképzésnek, azt minden elfogulatlan szemlélő 
tudja. 8 most kaptunk egy úgynevezett egyetemet, egy tudományos
intézményt, melyről épen az hiányzik, ami a XX. század tudományos
ságának természetszerű fejlődése miatt nem hiányozhat, a tudós
képző testület : a filozófiai kar.

Mindezt pedig két okhói említem: 1. Egész sor olyan életképtelen 
középiskolánk van, amelyek bárkinek a kára nélkül nyugodtan be- 
csukhatók s amelyek közül háromnak fenntartási költségei fényesen 
fedeznék a filozófiai fakultásra eső évi kiadásokat. 2. Mátyás király 
pozsonyi egyetemének története — história est magistra vitae — egyik 
jeles példája annak a tételnek, hogy a betetőzés nélkül hagyott egye
temek sorsa egy : a lassú haldoklás vagy legalább is a virágzásra való 
képtelenség. Pintér Jenő.

Görögné Веке M argit : Ata könyve. Budapest 1915. Singer és 
Wolfner ; к 8° 47 lap, 1 kor.

Ata a szerzőnek másfél éves leánykája, e könyvecskében álta
lán az egészséges, eleven gyermek, ahogy teremtődik : kémikusnak 
és felemelőnek, az emberi igazság és szépség romlatlan és mélységes 
ősforrásának. Az a kor, melyben a kegyetlen tanulás még nem 
kényszeríti a kis lélek földjét gabonát teremni, mikor még hozhat 
virágokat, hamar elszáll. Múló kincseit gyöngéd és értő kézzel gyűj
tötte össze a művelt anya, hogy leírja bennök azt a jórészt átkuta- 
tatlan periódust, melyben még inkább vagyunk állatok és angyalok, 
mint emberek. Ahogy «szabadon és mélyen» a gyermek leikébe te
kintve száz apróságra, főleg a gyermek «életművészetére» figyelmez
tet, sokszor kelti azt az érzést, hogy a lót nagy és rejtelmes tit
kaihoz közelebb jutnánk, ha e forrás fenekéig láthatnánk : oly pom
pás perspektívákat nyitnak megfigyelései (sokszor e tény hangsúlyo
zása nélkül), nemcsak igazolnak már jól ismert igazságokat, de 
bevilágítnak újabb igazságok útjára is és sokszor mutatja, hogyan 
találkoznak össze a gyereknél szüksógképen a «tudók és öntudatla
nok — kultúrás lélekbúvárok és egyszerű ösztönemberek — ifjú 
vágyódok és megrokkant vándorok». Itt csak néhány pontra mutat
hatok rá, elsősorban néplélektani igazságokhoz vezetőkre.

A gyermek átlátszó cseleiben a legalsóbb fokon álló természeti 
ember naiv furfangossága elevenedik meg ; ugyanígy jellemzi mind- 
kettejüket a képzetek hirtelen váltakozása és ugyanazért nem cső-
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dálkozik sem az egyik, sem a másik («mert csak azt az érzést 
ismeri, amellyel új és érthetetlen dolgokat fogadunk» ; 31. 1).
Primitiv népköltők, de még Homeros is, számtalanszor tanúsítják, 
hogy valaminek tudását — ha nyilvánítására alkalom van — igyek
szik az ember elárulni, mint a síró gyermek is megkeresi szemé
vel — felszólításra — a lámpát, bárha sírt és utána megint sír is 
(32. L). Végül: a költői alkotás természetrajzához tudnunk kell — 
amit a gyerekről von el a szerző — hogy az új tudásokat készen 
várja az egyelőre üres forma, mely eredetit ad, «ha az ellesett forma 
eleven, már régen élő szükséglettel egyesül» (38—41. 11.).1

A szerző a «pöttöm gyerek lelkének páratlanul érzékeny 
szeizmográfja és egyben avatott szeizmografusa, a tudományosság 
minden fontoskodó járuléka nélkül. Aki tudja, mennyi lélek és tudás 
kell az ilyen «simasághoz», elengedi a jelzős dicséreteket és meg
érti, ha a könyvet minden nevelővel és anyával szeretnők elolvastatni.

(Czegléd.) Marót Károly.

Ú J K Ö NYVEK.

1. Hazai müvek.
Beöthy Zsolt, Egyetem i ifjúságunk a háborúban. Rektori 

székfoglaló beszéd. Bp., 1915, 8°, 13 1.
Berec/Ky Sándor, Ifjúsági könyvtárjegyzék. Ág. h. ev.

középisk. számára. Bp., 1915. n 8°, 18 1.
B oross Géza, Időszerű pedagógiai kérdések. 1. f. Győr,

1914. szerző (áll. el. isk. igazg.), 8°, 49 1., 1 kor.
Fábián S ándor, A pesti diák h áb o rú s  élete az egyetemtől 

a börtönig. Az előszót írta Tábori Kornél. Bp., 1915, Rónyi K. k8°, 32 1. 1 K.
John M. Károly, Gyermekkor és tuberkulózis. Bp., 1915, 

n 8°, 23 1., A Tuberkulózis elleni küzdelem Orsz. Bizottsága kiadványa, 6. sz.
K indlovits Pál, Németek és franciák városi iskoláiban. 

Bp., 1915, szerző (Bp., V. Csáky-u. 43.), lex. 8°, 104 1., 2 kor.
Nagy L ászló, A háború és  a gyerm ek lelke. Adatok a 

gyermek értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez. 1. rész. Bp., 1915, Eggen- 
berger biz. (Gyermektan. Könyvtár 5.), 8°, 143 1., 3 kor.

1 Ez észlelet eredményét, hogy t. i. a művész is — mint a gyer
mek — csak azt utánozza és tanulja meg, «amit nem lehet nem tennie s 
ami követelő szükség erejével tör elő belőle» (41. 1.), rég a költői alkotás 
egyik alapvető tételéül ismerem el és értékesítem. (V. ö. : Fejezetek 
a Petőfi-kérdéshez ; Irodalomtörténet, 1913. 20. k., 73., 75. 1. stb. de vilá
gosabban és bővebben egy évek óta kész, Paralegomena kai paralipomena 
című, még kiadatlan tanulmányban.)
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Schack Béla, Svájc k ereskedelm i oktatásügye. Bp., 1915,
Lampel, u 8°, 30 !.. 1 К 60 f.

2. Német könyvek. (1915 dec.—1916 jan.)

Dinand A. : Die Erziehung des Jünglings zum Mann. Nürnberg,
1915. E. Nister. 8°, 31 1. —-50 M.

Evangelische Kinderlehre für Haus, Schule und Kirche in Hessen. 
Giessen, 1915. E. Both. 8°, 100 1. —'50 M.

Göttler J. : System der Pädagogik in Leitsätzen für Vorlesungen. 
Kempten, 1915. J. Kösel. n 8°, VIII+145 1. 3 M.

Heyivang E. : Der Deutschunterricht in der wenig gegliederten 
Landschule. Prag, 1916. Haase, n 8°, 223 1. 3'40 M.

Kroke K. : Niederdeutsches Schulwesen zur Zeit der franzözisch- 
westfälischen Herrschaft 1803—1813. [Monumenta Germanise Pædagogica 
54. Bd.] Berlin, 1915. Weidmann. Lex. 8°, XVI+431 1. 11 M.

Pädagogisch-psychologische Arbeiten. Hrsg. v. M. Brahn. Leipzig, 
1915. Hahn, n 8°, III, 153—232 1. 3-80 M.

Bollier A. : Die Schule an der Sonne. Bern, 1916. A. Francke. 8°, 
59 1. 1-80 M.

Schöllenbach К. .4. : Wilhelm Heinrich Berthold. Allerlei von der 
7-järigen Wanderfahrt eines jungen Lehrers in das neue Heimatland 
deutscher Jugend. Nach Tagebüchern erzählt. Leipzig, 1915. A. Strauch. 
S°, 281 1. 1-80 M.

Slawitschek P. : Unsere Selbstverwaltung, ihr Wesen, Becht und 
Ziel. Prag, 1915. Deutscher Verein, n 8°, 72 1. 1 M.

Willems C. : Grundfragen der Philosophie und Pädagogik. I—II. Trier
1915. Paulinusdruckerei. 8°, 12 M.

A háború irodalmából :
Avemarie F.: Unserem Jung-Deutschland ! 12 Kriegsbetrachtungen 

für die reifere Jugend. Hilchenbach, 1916. L. Wiegand. 8°, 24 1. —'30 M.
Beisenherz II. : Die Jugend und der Krieg. Berlin, 1916. Kamerad

schaft-Verlag. 8°. 48 1. —-80 M.
Bohnenblust G. : Vaterländische Erziehung. Zürich, 1916. Orell Füssli. 

8°, 23 1. —-80 M.
Bonitz H. : Krieg und Volkserziehung. Leipzig, 1915. J. Klinckhardt. 

n 8°. 38 1. —-70 M.
Die deutsche höhere Schule nach dem Weltkriege. Leipzig,, 1916. 

Teubnor. Lex. 8°, VIII+275 1. 4-80 M.
Eberhard O. : Frömmigkeitspfiege und Kriegserlebnis. Elberfeld,

1916. F. Burchard. n 8°, 44 1. —‘60 M.
llnlh A. : Vom Kriegsspiel der Jugend. Leipzig, 1916. E. Wunderlich. 

8°, XII +  142 1. 2 M.
Klanke P. : Der Weltkrieg im Bechenunterricht. Düsseldorf, 1915. 

L. Schwann. 8°, 16 1. 15 M.
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P e il  F . :  Der Weltkrieg 1914/15 in der Volksschule. Paderborn, 
1915. J. Schöningh. 8°, III-í- lö8 1. 1-50 M.

P /e ch er  H . : Im Geiste der grossen Zeit. Leipzig, 1910. E. Wunder
lich. u 8°, V III+180 1. 2 M.

R e in ig e r  M. : Der Weltkrieg im persönlichen Ausdruck der Kinder- 
Langensalza, 1915. J. Beltz. n 8°, 58 1. 1 M. G y. Á:

S Z E M L E .

H A Z A I LA PO K BÓ L.

A G yerm ek (1915) 9—10. sz. : Lázár Sz. a tanulás pszichológiá
jára vonatkozó kutatásai alapján (1. ,\í. P, 1915 : 109), melyek a Bansch- 
burg-féle homogéngátlás törvényét igazolták, most azt kérdezi : mely 
didaktikai kérdésekkel lehet ez a törvény kapcsolatos? Első kérdése: váj
jon akkor is gátolják-e egymást a hasonló képletek, ha a tanulás során 
nem esnek közvetlenül egymás mellé ? Azt találta, hogy 1. ha homogén és 
heterogén kevert sorokat tanulnak, csak nagyon ritkán történik kevere
dés ; 2. a heterogénképletek egymás között is bizonyos felcseréléseket és 
összeolvadásokat idéznek elő, nyilván ama közös tulajdonságuk miatt, 
hogy a homogénképletektől nagyon elütnek ; 8. minél több a homogén 
képlet, annál gyorsabban és élesebben rögződnek meg bennünk a hetero
génképletek. Másik kérdése az volt : mi történik, ha már jól megtanúlt 
homogénképletcsoportokat nagyobb egységben összefoglalóan kikérdezünk ? 
Az eredmény az volt, hogy a külön-külön jól tudott képletek a kikérde
zésben egymás mellé kerülvén, legalább felerészben a feleletek hibásak 
lettek ; heterogénképletekkel ez nem történt meg. E vizsgálati eredménye
ket L. tanítás közben ellenőrizte s igazoltnak találta. A hasonlóságokozta 
gátlást a lehetőségig csökkenteni lehet «egyrészt a hasonló elemeknek 
a tudatban való lehetőleges elkülönítésével, másrészt az egymáshoz 
hasonló tudattartalmaknak lehető heterogenizálásával.»

Család és Iskola (1916) 2. sz. Molnár О. a bevezetését közli 
8—10 közleményre számított sorozatnak, amelyben «a mai tanítóképzés 
legjobb munkásai közül néhányan» a tanítóképzők külső fejlődéséről, az 
új iskolaépületekről, a tanitók elméleti és gyakorlati szakképzésének új 
rendjéről, a tanítóképzőkben folyó tanítás általános vonásairól, az egyes 
tárgyak tanítása terén felmerült változásokról és a tanítóképzőknek a taní
tók továbbképzésében való részvételéről szólanak. A tanítóképzés jövő 
képének a rajza zárja majd le e sort.

K ereskedelm i Szakoktatás (1915/6) 4. és 5. sz. főbb cikkeid 
Vßlentini G., A felsőkereskedelmi iskolák kialakulása és eloszlása hazánk
ban, Márton L’., A gazdasági földrajz methodikája, Laurentzi V., Történe
lemtanításunk és a Balkán. Laurentzi a magyarság jövője érdekében bal
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káni szomszédaink történelmének, közviszonyainak, nemzeti törekvéseinek 
rendszeres tanítását kívánja, legalább a keresk. iskolák felső osztályában ; 
esetleg történelmi szeminárium keretében szükséges a Balkán gazdaság- 
politikai történelmének ismertetése is, hogy a háború után ne csupán meg
tűrt és alárendelt szerepünk legyen ott a németek mellett. — Ismét egy 
jele annak, hogy tanáraink készek az iskolai tanítás és a nemzeti politika 
kapcsolatát megerősíteni, azaz saját munkájúkat tervszerűen a nemzeti 
politika szolgálatába állítani. Minél szomorúbban látjuk, hogy éppen az 
itt is felhangzó kívánságot réges-régen kellett volna az illetékeseknek 
teljesíteniök : annál erősebben óhajtjuk, hogy végre-valahára egész közne
velésünk a legnemesebb nemzeti politikai alapon szerveztessék !

Magyar T an ító k ép ző  (1915) 8. és 9. számában Fekete József a 
tanítónövendékek kötelező magánolvasmányairól nyújt az értesítők alap
ján tájékoztatást, egyes pontokon szomorúan érdekes adatokat tárva fel 
némelyik (felekezeti) tanitókópzőintézet értesítőjéből kitetsző «felületesség 
és avatatlanság» jellemzésére. A magán olvasmányokat F. a pedagógiai és 
a magyar nemzeti gondolkodás, a tanítói és nemzeti műveltség meg
teremtése és mélyítése érdekében kívánja s mivel úgy tapasztalja, hogy 
ezt az ügyet a tanári testületekre vagy éppen egyes tanárokra hagyni 
tovább nem lehet, a minisztériumtól reméli a már megtörtént hivatalos 
kezdések folytatásaként az egységes és végleges rendezést. A pedagógiai 
és magyar irodalmi olvasmányok kiválasztásának a szempontjait részlete
sen kifejti s eközben nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a tanítóképzők 
céljához és a növendékek minőségéhez kell alkalmazkodni. «Növendékeink
ben rászoktatással vagy rászorítással egyirányú, határozottan szakszerű 
pedagógiai érdeklődést, gondolkodást kell fejlesztenünk és nevelnünk, hogy 
ez hivatásuk értékelésének és szeretetének forrása, a további szakirányú 
önművelésben serkentőjök, népnevelő munkájúk eredményességének pedig 
biztosítéka legyen. » Báinutat azonban pedagógiai irodalmunk komoly hiá
nyaira is és az ezeken való segítést pedagógiai íróink s a tanítóképzői 
pedagógiatanárok sürgős feladatának tartja. A 10. számban Quint J. 
«tanítóképzői pedagógiai múzeumok» létesítését javasolja : ezek világos 
képet adnának egy-egy tanítóképző fejlődéséről, mai szervezetéről és mun
kájáról, tanárainak és növendékeinek tevékenységéről stb. «s egyes vidékek 
helyi viszonyaihoz és népiskoláinak érdekeihez» alkalmazkodnának. Fel
sorol nagy tömeg kérdést, amelyeket a múzeum megvilágíthatna. — E gon
dolattal foglalkozni érdemes, annál inkább, mert egyik képzőnk ezt ré
gebben elkezdte (1. Molnár O., M. P. 1913 : 647. 1.) s megyei tanszermú
zeum alakjában Eötvös K. Lajos tanfelügyelői működése közben több he
lyen kísérelt meg hasonlót. Vezető szempontnak mindenesetre csak a 
tanítónevelésnek lehet lennie.

Népnevelő (1 16) 1. sz. Éltes M. ismerteti a kecskeméti, egri, 
szatmári, debreczeni, brassói, nagybecskereki, budapesti községi kisegítő- 
iskolák működését (a csongrádi nem adóit értesítőt) s kívánja, hogy az 
ilyen iskolából kilépők sorsáról is tájékoztassák a közönséget ; a gyenge- 
tehetségűek ugyanis továbbra is támogatásra, fokozottabb ellenőrzésre szó-
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rulnak s ezt az illető kisegítő-iskolának kell magára vállalnia. A szer
kesztőség «a keresztény szellemű köznevelés» feladataira való előkészítést 
látja a mostani időkben feladatának ; ez a szám több ilyen irányú cikket 
közöl s a gyermekiélek mostani jelenségeinek, a társadalmi rétegek lelki 
igényeinek fürkészéséro buzdít. — Nagy szolgálatot tenne ez a lapunk is, ha 
munkatársai saját falujok, vidékök vagy szűkkörű, közvetlen környezetök 
most észlelhető szükségleteit, fogyatkozásait, biztató jellemvonásait szed
nék apróra és ezeket közölve, anyagot nyújtanának későbbi összefoglalá
sok számára. A megyei tanügyi lapok feladata is ez volna ma.

U ránia (1916) 1. sz. közli Molnár Viktornak az Uránia-Szinház 
R.-Т. idei közgyűlésén Uj közszellem címen tartott beszédét. Közművelő
désünk vezéreinek és küzdő katonáinak a szelleme «még nem ment any- 
nyira a köztudatba, hagy abból mindenkit átható egészséges közszellem, 
vezérlő világnézet és egyetemes akarat fejlődhetett volna ki.» Ily közszel
lem főként gazdasági életünkből hiányzik. Ez «alig kapcsolódik be köz
életünkbe, egészen egyéni életet él és külön célokat követ . . . mert ma
gára hagytuk» holott «az szükséges, hogy minden gazdasági érdekcsoport, 
minden foglalkozási ág és általában minden társadalmi réteg az összesség 
javával számolni akaró és azzal megalkudni tudó, egységes és okos köz
szellemben kormányoztassék. A gazdasági életbe is bele kell kényszeríte- 
nünk a nemzeti kulturszelleniet, amely elsősorban az összességet, az 
ország közérdekét, Magyarország életcéljait és csak második sorban ön
magát imádja.» Ezen a fonálon jutunk oda, hogy köznevelésünk egyes 
intézményeinek szóban levő reformálását a nemzet gazdasági érdekeivel 
összhangba hozni igyekezzünk. — Amit itt Molnár V. kimondott, hogy t. i. 
gazdasági életünket magára hagytuk, úgyis kell érteni, hogy magokra 
hagytuk azokat, akik ezt az életet irányítják ; nem gondoskodunk eléggé 
arról, hogy ezen a téren magunk is versenyre képesek legyünk, hogy 
fiaink ilyen munkára hajlandók és képesek legyenek. Igaz : «gazdasági 
politikát kell kezdeményeznünk, amely az erkölcsi és gazdasági elvadulás 
ellen megvéd bennünket», de tegyük hozzá : ennek csak a művelődési 
politikával karöltve lehet sikere. Ismeretes, hogy a szerző is ezt tartja.

Napredak 1915. évi. (Zágráb.) A horvát Pedag.-irodalmi Társ 
ság havi folyóirata. Elméleti részében a következő cikkeket közli. 
D. Trstenjak : Az önállóság nevelése. Az író szerint az önállóságot csak 
részben fejlesztheti az iskola és az önálló nevelő abban a gyermekben, 
kiben hajlandóság van erre. Nagy fontosságot tulajdonít az önállóságnak, 
mely a szabad, független gondolkodással párosul. Más cikkeiben hangoz
tatja a szerves nevelést az egyoldalú gépiesség helyett. Rámutat a neve
lésre káros hatású nemzeti hibákra, mint : az állhatatosság hiánya és a 
gyenge erkölcsi erő, az összetartás és a műveltség hiánya. Ismerteti Pesta
lozzi nevelési elveit. Kisebb közleménye : A gyermek kíváncsiságáról, me
lyet alkalmas válaszokkal ki kell elégíteni. I. Marié. A szabad akarat 
védelméről írt cikkében összefoglalja a különböző véleményeket; a deter
minizmus hiveiről ír és cáfolja A. Kunek véleményét, aki szerint a deter
minizmus híve nem egyúttal felekezetenkívüli, sem pedig materialista-
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Milos В. fordításában megjelent dr. E. Meumanntól a nevelés céljainak 
fejtegetése. I. Tauro, I. Sirola fordításában, méltatja Gabriel Compayré 
működését. I. Kempf a nevelés elveit fejtegeti. Ismerteti Kant, Felbiger, 
Pestalozzi, Niemeyer, Schwarz, Fichte és Milde elveit, Herbart neve
lési rendszerét a mai népiskolában való gyakorlati használat szempont
jából. Sp. Kusevic Herbart életének azt a szakaszát írja le, melyet 
mint házi nevelő Svájban töltött. Fr. Mamiié Nietzsche nevelési elveit 
ismerteti. K. Kulbe M. Borojevic fordításában az állatok idomítását di
daktikai alapon lehetetlenségnek tartja ; az idomítás kizárja a nevelést, 
itt csak a gépies megszokásról lehet szó. Az állat akaratára hatni nem 
lehet ; a didaktika és az idomítás össze nem egyeztethető. A gyakorlati 
részben D. Trstenjak a szigorú etikai nevelés eredményét a kötelesség
teljesítésben látja. A nevelőtől is nagy erkölcsi erőt kíván. Másik cikké
ben a tanító modorának, szokásainak, a tanítás hangjának jelentőségéről 
és befolyásáról tárgyal. Egész sor cikket közöl, melyekben az iskola belső 
életének egyes mozzanatait tárja fel. így a tanulók egymásra való hatá
sát fejtegeti ; elítéli a nyomozó, «vizsgálóbíró» és gyakran büntető taní
tót ; az iskolában történtek maradjanak az iskola falai között ; a gyenge 
eredmény oka néha a tanítóban is keresendő ; ügyeljünk a tanulók iskolán- 
ktvüli életére is ; az iskolai fegyelem ne legyen rendőri, hanem nevelési 
célzatú, ne is éreztessük a tanulókkal ; az írott szabályok és rendtartások 
csak holt betűk s ezeket a tanitó csak eszközül használja fel ; a tanulók 
önállóságát és nevelésük eredményét legjobban a játék és ünnepélyek 
közben tapasztalhatjuk; a büntetés módjával ne szüljünk rossz vért az 
ifjúságban ; foglalkozzunk a gyengébb tanulókkal is ; az előadás legyen a 
gyermek fejlettségéhez mért ; a nevelő tapintatossága elősegíti a munkát ; 
a jóindulatú tanácsot és a gyengéd figyelmeztetést használjuk a parancs 
helyett. A testi fenyítés idejét múlta, mellőzni kell; az iskolában ural
kodjék a szabad véleménynyilvánítás ; ajánlja a versenyzést, mint a munka 
serkentőjét ; a tanítóktól a fegyelemben következetességet kíván, ez jelle
met nevel.’; Ismerteti továbbá a «Neue Bahnen» c. folyóiratból Walter 
Kluge német tanító harctérről írt pedagógiai leveleit, melyekben a jelen
kor német pedagógiája, valamint a jövőre irányuló gondolatok tükröződ
nek. P. Radoszavlyevié a rajz experimentális didaktikáját fejtegeti. 
Fr. Mandic a számok ismertetésének fokozatairól értekezik. M. Borojevic,
W. Krassmöller nyomán a tanulók idegessége elleni eljárást ismerteti. 
D. Katié a tizedestörtek osztásának módszerét mutatja be. S. Tomié a 
tanulók emlékezetének fejlesztését ajánlja. Ezeken kívül minden füzet 
irodalom-ismertetést tartalmaz. A külföldi pedagógiai események rovatá
ban P. Radoszavlyevié az amerikaiak pedagógiai munkásságát ismerteti ; 
az amerikai pszichológiai társaság működéséről számol be ; az erkölcsi 
nevelés terén levő legújabb mozgalmat mutatja be. Több füzetben is
merteti a német és az angol pedagógiai irodalmat is. T). Trstenjak 
állandó rovatot vezet «Pedagógiai apróság» címen. P. Radoszavlyevié 
a pedagógiai világból híreket közöl. Nagyvinszky Sándor.
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Az Orsz. P æ dagogia i K önyvtár é s  T anszerm úzeum  febr.

és márc. havában 15 előadást rendez, «a háborús idők tapasztalataiból a 
tanulmányi és nevelési kérdésekben levonható tanulságokról». A sorrend ez : 
febr. 4 . : Szász Károly, a képviselőhöz alelnöke : Közművelődési kérdések
ről, Kemény Ferenc reálisk. igazgató : A világháborúnak egyetemes nevelés- 
és iskolaügyi tanulságai ; febr. 44. : Marczali Henrik egyet, tanár : A tör
ténet és a földrajz tanítása és a világháború, Nagy László tkép. igazgató : 
Az ifjúság erkölcsi nevelése a háború tanulságai alapján ; febr. 48. : ifj. 
Imre József szemorvos, egyet. m. tr. : Pedagógiai feladatok a vakokkal és 
gyengelátókkal szemben, Urhegyi Alajos tkép. tanár : Erkölcsi tartalmú 
olvasmány tárgyalása a népiskolában a hazaszeretetre nevelés szolgálatában 
{Gyakorlati tanítás keretében ) ; febr. 25. : Fest Aladár kir. tank. főigazgató : 
A háború és a középiskolák reformja, Petri Mór kir. tanfelügyelő : A világ
háború taniúságainak alkalmazása a népnevelésre és népoktatásra ; márc. 3. : 
Bozóky Endre, az Orsz. Közoktatási Tanács titkára: A világháború tanul
ságainak felhasználása mennyiség-természettani tanításunkban, Koch Nán
dor főgimn. tanár : Hogyan értékesítsük a háború tanulságait a természet
rajz és vegytan tanításában ; márc. 10. : Kacsóh Pongrác szfőv. főigazgató : 
A háború és a zene ; márc 47. : Alexander Bornât egyet, tanár : A háború 
tanulságai az iskolai nevelésre, Nádai Pál iparrajzisk. tanár : Izléskultúra 
és szülőföldszeretet ; márc. 24. : Berta Ilona, az Erzsébet-Nőiskola igazgatója : 
A háború tanulságai és a nőnevelés, Kadnai Bezső min. tanácsos : Bégi 
ideálok a nevelésben. — Az 1915. évi előadások ismertetését 1. M. P. 1916:57.1.

Langenscheidt m agyar-ném et szótára. Az ismeretes szótár
sorozatban megjelent : A magyar és német nyelv zsebszótára. A kiejtés 
feltüntetésével a Toussaint-Langenscheidt módszer fonétikus rendszere sze
rint. I. rész : Magyar-német. Szerkesztette : dr. Balassa József, Berlin- 
Schönoberg, Langenscheidt (Bpest, Grill) 1915, S°, 163-1-390 1., 2 márka. 
Kettős célt szolgál : hogy egyaránt használhassa a magyarul tanuló német 
és a német nyelvet használni akaró magyar ember. Az említett módszer 
szerint szótár alakjában írt nyelvkönyv, melyben elől rövid használati 
utasítás s hang- és alaktani összeállítás van az idegenek számára. Mód
szerében és kivitelében a pedagógust is érdekelheti; a szótárban nagyjában 
mindaz megtalálható, ami a mai művelt magyar köznyelv kincséhez tar
tozik, sőt a tájszavak és régi szók egy része is, meg a kereskedelem, ipar 
és technika ama fontosabb műszavai, amelyekre újabban szükségünk 
van. Egyes szavak után zárójelben megvan a magyar kiejtés és utalás az 
igék és főnevek ragozására. Érdekes ezek összeállításában a kétféle hang
rend szerint való csoportosítás s az alanyi és tárgyas, meg az ikes igék 
ragozásának lehetőleg mindenféle mintán való föltüntetése. Ézek a magyar 
nyelvtan tanárára nézve is tanulságosak. A német szempontjából helyes, 
hogy a szerző a birodalmi köznyelv szavait használja s az osztrák vagy csak 
magyarországi német szavakat és kifejezéseket, mint provincializmusokat, 
lehetőleg mellőzi. Hasznos a jelentések megvilágításában a szinonimák bő 
alkalmazása. Egyben-másban vannak hiányai is (v. ö. Asbóth, Nyelvtudo
mány У. 318—220), de ma a németséggel való gyakoribb érintkezésünkben 
éppen jó szolgálatot tesz e kis könyv, melynek második kötetét, a német
magyar részt is érdeklődéssel várjuk. E.
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XXIV. nagygyűlés 1916 január 15-én.

Finàczy Ernő elnöklésével jelen vannak : Ady Lajos, Ágner 
Lajos, Bárány Gerő, Bibó István, Bozóky Endre, Böngérfi János, 
Böngérfi Kálmán, Bursics Ernő (mint jegyző), Császár Elemér, Erődi 
Béla, Endrei Gerzson, Erdélyi Lajos, Éber László, Éltes Mátyás, Far
kas Sándor, Fest Aladár, Fináczy Béla, Fodor Márkus, Friml Aladár, 
Gaál Mózes, Geöcze Sarolta, Gorzó Dénes, Gragger Bobért, Gyomlay 
Gyula, Gyulai Ágost, Gyulai Ágostnó, Haraszti Emilné, Hatos István, 
Havas Gyula, Havas Gyuláné, Havas Irma, Hegedűs István, Heinrich 
Gusztáv, Hellebrant Árpád, Horváth Gyula, Horvay Lajos, Ilosvay 
Lajos, Imre Sándor, Incze József, Juba Adolf, Karsay Ervin, Katona 
Lajosné Thuránszky Irén, Kávássy Béla, Kemény Ferenc, Kerékgyártó 
Elek, Kirchner Béla, Komis Gyula, Kovács János, Kováts Gyula, Ko- 
váts Lajos, Körösi Henrik, Körösi Sándor, Kövér Ilona, Lányi Ernő, 
Lázár Szilárd, Mácsay Károly, Mahler Ede, Mészáros Gyuláné, Morvay 
Győző, Mosdóssy Imre, Nagy Árpád, Nagy Gabriella, Nagy József, 
Nagy Miklós, Nagy Zsigmond, Négyesy László, Onody Gusztáv, Pauler 
Ákos, Polgár Gyula, Privorszky Alajos, Pruzsinszky János, Prohászka 
Ferenc, Prohászka Lajos, Quint József, Badák Olga, Bévy Ferenc, 
Bigler Ernő, Boseth Arnold, Sebestyénné Stetina Ilona, Sik Sándor, 
Simoncsics Álajos, Simonyi Zsigmond, Somogyi Géza, Scherer Sándor, 
Székely István, Székely Károly, Székely Vilmos, Szemere Samu, Szit- 
nyai Elek, Szőts Gyula, Szontágh Katalin, Sztankó Béla, Szuppán 
Vilmos, Teveli Mihály, Trócsányi Zoltán, Urhegyi Alajos, Vángel Jenő, 
Vida Sándor, Waldapfel János, Wittmann Ferenc, Zalányi István, 
Zelenka Frigyes és számos vendég.

I. Fináczy Ernő elnök «Eszmények és valóságok» című, nagy 
tetszéssel hallgatott előadásával (1. a M. P. 1916. 1—7. lapjain) a 
Társaság XXIV. nagygyűlését megnyitja.

II. A napirend előtt az elnök üdvözli a nagy számmal meg
jelent tagokat és érdeklődőket, első sorban Ilosvay Lajos államtitkárt.

III. Gyulai Ágost titkár felolvassa évi jelentését :
Tisztelt Társaság !

A lefolyt év, mely az emberiség történelmének talán örök 
időkre legnevezetesebb esztendeje fog maradni, lesújtó és fölemelő 
eseményeivel és érzelmeivel bármennyire lefoglalt is mindenkit, még
sem állította meg az idők folyását s nem akadályozhatta meg az 
emberi lélek magasztos működését, amellyel a kultúra diadalára
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törekszik. Társaságunk sem szűnt meg kitűzött célja felé törekedni 
s programmját, mely a magyar pedagógiai tudományosságban kijelölt 
központi helyzetéből ered, szokott eszközeivel szolgálni. Nem hagy
hatom említés nélkül e helyen, hogy Társaságunknak is nevezetes 
időszaka ez, melybe az elmúlt polgári év folyamán beléptünk, műkö
désének 25-ik esztendeje. A mostani idők természetszerűen nem 
alkalmasak ünnepélyek, akár tudományos ünnepélyek tartására. Tár
saságunk azonban bizonyára megfogja találni a megemlékezés ünnepi 
formáját és eszközeit, mikorra 25-ik éve valósággal betelik, ha ezzel 
egyidejűleg elkövetkezik a hőn óhajtott béke ünnepnapja is.

A magyar pedagógiai közélet, melynek Társaságunk részese és 
szemlélője is volt, 1915-ben elég elevenséggel folyt és csak részben 
a háború jegyében ; nem mintha nem ismerte volna föl a nagy kor- 
események jelentőségét saját feladataira nézve, hanem, mert hiszen 
a pedagógiának általában a békés munkásság a talaja, melyen gyü
mölcseit termesztheti. Az 1915. év nevezetesebb pedagógiai ese
ményeinek áttekintésénél pusztán a fölsorolásra szorítkozván, első
sorban mégis a háborúval kapcsolatos pedagógiai mozgalmakat em
lítem föl, mint amelyek bizonyítják, hogy pedagógiai gondolkodásunk 
nem óhajt elszakadni a való élet talajáról. így emlitem az Orsz. 
Paedagógiai Könyvtárban és Tanszermúzeumban 1915 február-március 
havában tagtársunk Yángel Jenő, akkori tanszermúzeumi elnök által 
rendezett előadássorozatot « Háború és iskola« címen, melynek célja 
az volt, hogy áttekintő vizsgálatot tartson arról a kérdésről, hogy 
a háború eseményei, tanulságai, kiemelkedő főmozzanatai mennyiben 
és mi módon használhatók fel a különböző fokú iskolákban állam- 
polgári és nemzetnevelési szempontokból, és mennyiben értékesíthetők 
ezek a mozzanatok a háború után bekövetkezendő erkölcsi és szel
lemi újraébredés processzusában ; így említem továbbá a háboms 
gyermekrajzok első kiállítását az Iparművészeti Múzeumban 1915 augusz
tus-szeptember havában, melyet a székesfőváros tanügyi osztálya 
iniciált, a fővárosi iskoláknak 1915 decemberében megnyílt második 
háborús kiállítását, melyet a székesfőváros tanácsa már nagyobb ará
nyokban rendezett a Gyermektanulmányi Társaság közreműködésével, 
mely föltüntette a székesfővárosi iskolák munkásságát a háború 
alatt ; bemutatta, mily hatással volt a háború a gyermeki s ifjúi 
lelkületre, a fővárosi iskolák tanulmányi rendjére, a tanítás tárgyaira 
és módszerére s bemutatta a tanulók részvételét a jótékonyság terén 
és a hadsereg munkájának előmozdításában, s mely a keretében meg
indult előadás-sorozattal tudományosan is földolgozni próbálja a 
kiállítás pedagógiai tanulságait. A rendes békés pedagógiai fejlődés- 
folyamat jelenségei közül a középiskola okszerű reformálásának to-

9M agyar Paedagogia. XXV. 3.
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vábbi előkészítő munkálataira, az új kereskedelmi iskolai tanterv 
megjelenésére s főleg pedagógiai irodalmunk néhány nevezetesebb 
termékére óhajtom a figyelmet fölhívni. Ez utóbbi tekintetben ugyanis 
irodalmi közviszonyainkhoz képest elég szép termésre tekinthetünk 
vissza. Az elmúlt év pedagógiai irodalmának jelenségei közül külön 
megemlítést érdemelnek Császár Mihálynak Mátyás király egyetemé
ről, az Akadémia Islro polit anár ól szóló monográfiája, Molnár Osz
kár tagtársunknak Szociális jiedagógiai intézmények c. könyve, 
Gyertyánffy István tiszteleti tagtársunknak a magyar nőnevelés esz
méiről szóló szép Theanoja, a Körösi Henrik-Szabó Lásztó tagtár
sainktól szerkesztett Elemi iskolai oktatás enciklopédiájának III. és 
befejező kötete, Szelényi Ödön tagtársunk monográfiája Genersich 
János I. Ferenc korabeli pedagógusról, Claparède Ede genfi tudós
nak Weszely Ödön tagtársunk által fordított Gyermekpszichológiája 
és kísérleti pedagógiája, Szabó László Pestalozzi-tanulmányai, a 
Balogh Ferenciül sajtó alá rendezett gazdag adattár A debreceni 
ref. kollégium történetéhez, az Orsz. Pædagôgiai Könyvtár és Tan
szermúzeum előadássorozatát magában foglaló Háború és iskola c. 
kötet, az első rendszeres kísérlet minálunk a háború pedagógiai vo
natkozásainak és tanulságainak irodalmi feldolgozására s végül az 
Orsz. Pædagôgiai Könyvtár és Tanszermúzeumnak Monats-Berichte c. 
német kiadványa, egy újszerű folyóirat, mely teljes képet óhajt 
nyújtani a külföld érdeklődő szakköreinek az egész magyar pedagó
giai életről s remélhetőleg hozzá fog járulni ahhoz, hogy a Magyar- 
országon folyó kulturális munkának közoktatásügyi és pedagógiai 
része külföldön kellő megértésre és méltánylásra találjon.

Ha e sorozaton végigtekintve megállapítjuk, hogy e művekkel 
nagyobbrészt tagjaink munkássága gyarapította pedagógiai irodalmun
kat, még inkább érthetővé válik és igazolást nyer az az örvendetes 
állításom is, hogy a megnehezült idők súlya ellenére Társaságunk 
belső élete sem maradt hátra intenzitásban és élénkségben, sőt e te
kintetben bizonyos új elevenség költözött munkásságába ; ezt különö
sen üléseinknek az előző évekénél nagyobb látogatottságában és az 
egyes felolvasó ülések tárgyai fölött keletkezett vitatkozások meg- 
gyarapodásában gondolom megállapíthatni.

Üléseink száma 10 volt, 1 nagygyűlés, 7 fölolvasó és 2 elnök
ségi ülés. A tudományos előadások közt volt 2 elnöki megnyitó be
széd, egyik az Iskolai felügyelet fontos elvi kérdéséről, 8 nagyobb 
értekezés és tanulmány, köztük 1 újabban megválasztott rendes tag
társunk székfoglalója, 1 emlékbeszéd, 7 vitatkozás ; mindezek közül 
5 tárgy egészen aktuális kérdésekkel, a háború pedagógiai vonatko
zásaival foglalkozott.
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A felolvasások és vitatkozások egyenkint a következők voltak:
Január 18-án: Fináczy Ernő előadása «Az iskolai felügyeletről» ;
Február 90-án : Vita Hegedűs István «A szabadoktatás lényege 

és módszere» címen még 1914 decemberében elhangzott előadásának 
tételei fölött és Vértes O. József következő c. fölolvasása: «A gyó
gyító pedagógiai fogalma és köre» ;

Március 20-án: Gockler Lajos mutatta be «Egy új nevelés- 
tudományi rendszer alapvonalai» című tudományos dolgozatát;

Április hó 11-én : Bozóky Endre értekezése «A tankönyvenge
délyezésről» és vita Gockler Lajos «Egy neveléstudományi rendszer 
alapvonalai » c. előadása fölött ;

Május 15-én: Sebestyénné Slelina Hona emlékbeszéde «De 
■Gerando Antonina emlékezete» címen és a vita folytatása Gocklcr 
l,ajos neveléstudományi rendszere fölött ;

Október 16 ári : Őszi ülésszakunk megkezdéséül Fináczy Ernő 
«Iskola és háború» c. aktuális elnöki megnyitója után Éltes Mátyás 
tartotta meg rendes tagsági székfoglalóját «A gyermeki intelligencia 
vizsgálata» címen és Imre Sándor mutatta be előterjesztését a há
ború és a pedagógia kérdésében ;

November 20-án: Kemény fcrenc felolvasása «A háború és a 
nyelvek» címen, utána Imre Sándor a háború és a pedagógia kér
désében tett előterjesztésének tárgyalása és Bozóky Endre a tan
könyvengedélyezésről szóló tételeinek megvitatása.

Végül december 18-án : Geöcze Sarolta olvasta föl «A nem
zeti erkölcs és a háború» c. tanulmányát, amit Bozóky Endre a 
tankönyvengedélyezésről szóló tételeinek folytatólagos megvitatása 
követett. .

Munkásságunk másik részének eredményeit a lefolyt évben is 
folyóiratunk, még pedig annak XXIV. évfolyama mutatja. Az előző 
év redukciójával szemben visszaállítván régi terjedelmét, illetőleg 
1 ívvel meg is haladván azt, folyóiratunk 41 nyomtatott íven jelent 
meg. A munkatársak száma 52 volt. Szerkesztőnk szokott tárgyszere- 
teténél és nagy lelkiismeretességénél s elnökünk régi meleg érdek
lődésénél fogva tartalmában is eléggé sokoldalú volt folyóiratunk, 
úgy, hogy a pedagógiai tudománynak majdnem minden ágazata szó
hoz jutott benne. Folyóiratunk tartalommutatója 19 önálló nagyobb 
tanulmányról (köztük 4 több közleményre terjedőről) számol be, továbbá 
16 kisebb közleményről, mely a magyar és a külföldi pedagógia
élet jelenségeivel foglalkozik ; ezen rovat tartalmával rokon a nemzei 
nevelőihez intézett szózat és az elhunyt alelnökünkről, Kármán Mórt 
ról szóló nekrológ, melyek rovatba nem osztva, külön fontosabb köz
leményekként jelentek meg folyóiratunkban; találunk azután a Ma
gyar Pædagogiâban 2 összefoglaló irodalmi ismertetést, 14 külön 
ismertetést a hazai pedagógiai irodalom és 27-et a külföldi pedagó
giai irodalom termékeiről. 6 külön közlemény rövid ismertetésekben 
vagy fölemlítésekben regisztrált mindent, ami pedagógiai tárgyú vagy

9*
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vonatkozású könyv vagy füzet magyar nyelven megjelent. E 6 köz
leményben összesen 72 pedagógiai tárgyú magyar műről veszünk 
tudomást. E gondos és értékes, tanulságos megjegyzésekben gazdag 
tájékoztató áttekintés folyóiratunknak különösen hasznos rovata. 
A külföldi, persze ezúttal többnyire csak német nyelvű irodalom 
néhány termékének részletes ismertetésén kívül fönntartotta folyó
iratunk a külföldi, ezúttal szintén csak német nyelvű pedagógiai 
irodalomra vonatkozó bibliográfiáját is, melynek «A háború irodal
mából» c. külön fejezete világosan mutatja, mennyire megterméke
nyítették a kor eseményei a német pedagógiai gondolkodást. Szemle 
rovatunk 12 közleményben összefoglaló áttekintésekkel szolgált főleg 
a hazai pedagógia aktuális, leginkább háborús kérdéseiről és problé
máiról, egy cikk nemzetközi mozgalmakról szólt. Ugyanilyen kérdé
sek rövid ismertetéseit találjuk abban a 70 közleményben, mely 
hazai tanügyi lapok egyes érdekesebb cikkeit és abban a 19 közle
ményben, mely német szaklapok megismerésre érdemes aktualitásait 
kisérte figyelemmel. Hozott folyóiratunk 15 kisebb vegyes cikket és 
egy nagyobb, 5 ívnyi terjedelmű teljes repertóriumot az 1914. év 
magyar pedagógiai irodalmáról. Társasági életünk különböző mozza
natairól 17 közleményben számolt be folyóiratunk. Ha tartalmának 
ez a statisztikai áttekintése nem szolgálhat is folyóiratunk beható- 
jellemzéséül, mégis alkalmas — úgy vélem — tiszteletet kelteni 
iránta, ha kell, ellenfeleiben is, ha vannak.

Folyóiratunk ismertetésével, illetőleg szerkesztő tagtársunk 
mindnyájunk megelégedésére szolgáló munkásságának méltánylásával 
függ össze annak fölemlítése is, hogy Társaságunk központi helyze
téből kifolyólag, éppen szerkesztőnk egyik felolvasásával kapcsolatban 
az ő előterjesztése alapján, a háború pedagógiai tanulságainak érté
kesítése céljából egyrészt szózattal fordult a nemzet minden rendű 
és rangú nevelőihez és tanítóihoz, hogy e nagy időkben még na
gyobbá vált feladatuk feletti gondolkodásra hívja fel őket, másrészt 
felterjesztéssel élt a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez arra 
nézve, hogy a háború tanulságainak az iskolában való pedagógiai 
feldolgozása elrendeltessék. Mindkét magas színvonalú irat szerkesz
tőnk fogalmazásában remélhetőleg eredményesen fogja szolgálni a 
bennök kifejtett gondolatok érvényesülését s Társaságunk külön kö
szönetét érdemli.

Itt kell megemlítenem végül 2 esztendővel ezelőtt, sajnos ép
pen néhány hónappal a háborút megelőzőleg kitűzött irodalmi 
pályázatunk sorsát is. Társaságunk ugyanis néhai György Aladár 
hagyományából eredő 200 koronányi pályadíjjal pályázatot hirdetett 
egy dolgozatra, mely az eddigi irodalom s esetleges kutatások fel-
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használásával kimerítően tárgyalja Péterfy Sándor életét és munkás
ságát. A pályázat határideje 1915 szeptember 1-én járt le, sajnos 
eredménytelenül, aminek okát bizonyára abban kell keresnünk, hogy 
az a nemzedék, melytől pályamunkákat várhattunk volna, ezúttal 
írótoll helyett fegyverrel szerez becsületet a magyar népnevelők 
mesterétől, Péterfy Sándortól tanult hazaíiúi eszményeknek. A pá
lyázat meddő maradván s egyideig újra kitűzhető sem lévén, úgy 
vélem, Társaságunk elnökségére kell bíznunk a föladatot, hogy majdan 
esetleg megbízás útján készíttesse el a kérdést megoldó dolgozatot.

Jelentésemben Társaságunk szellemi munkásságának ismerteté
sén kívül természetszerűen beszámolni tartozván a körünkben végbe
ment személyi változásokról, előbb e változások örvendetesebb részé
ről, új tagokkal való gyarapodásunkról szólok, ami a lefolyt évben a 
szokottnál nagyobb örömre adhatott alkalmat Társaságunknak, mert 
tagtársaink száma 1915-ben 2 tiszteleti, 7 rendes és (a zord idők 
■ellenére is) 22 külső taggal növekedett. 1915. évi nagygyűlésünkön 
ugyanis tiszteleti tagjainkká választottuk a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumnak 2 nagyérdemű államtitkárát llosvay Lajost és gróf 
Klebelsberg Kunót, kiknek a tudomány és tanítás terén kifejtett 
hosszú, kitűnő tevékenysége, illetőleg a Julián-egyesület iskoláinak 
szervezése körüli nagy érdemei mindnyájunk előtt ismeretesek vol
tak. A Magyar Pædagogiai Társaság önmagát óhajtotta megtisztelni, 
midőn közművelődésünk e vezetőit tiszteleti tagjai sorába iktatta s 
-e tekintetben nagy megelégedésül szolgált, hogy mindkét tiszteleti 
tagtársunk örömmel fogadta a Társaság bizalmát s szives szavakkal 
köszönte meg neki küldöttségileg átadott tiszteleti oklevelet.

Ugyanazon alkalommal betöltöttünk 7 üresedésben levő rendes 
tagsági helyet is. Társaságunk egyhangú elhatározásából rendes 
tagokká lettek tíódiss Jusztin pannonhalmi főiskolai tanár, Éltes 
Mátyás, a budapesti állami kisegítő iskola igazgatója, Fest Aladár 
kir. főigazgató, Friml Aladár főgimnáziumi tanár, Marsils Rozina 
kolozsvári felsőbb leányiskolái igazgató, Molnár Oszkár, a kolozs
vári állami tanítóképző-intézet tanára, Nádai Pál, iparrajziskolai ta
nár, mindannyian a magyar tanügy érdemes munkásai s a pedagó
giai irodalom művelői.

Mindnyájukat szívesen üdvözöljük ezúttal is tiszteleti, illetőleg 
rendes tagtársaink sorában.

Társaságunk személyi változásai során fájdalommal kell meg
emlékeznem néhány kiváló társunk, a Társaság 2 tiszteleti tagjának, 
köztük Társaságunk egyik alelnökének és 2 rendes tagnak el
huny tár ól.

Vaszary Kolost, a nemeslelkű főpapot, ki 1915 nyarán hunyt
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el, 1894 óta nemcsak mint az egyház és a magyar közélet jelesét, 
hanem mint a magyar tanügynek egykori nagyérdemű munkását is, 
büszkén számítottuk tiszteleti tagjaink közé. Kiváló egyénisége nagy 
díszt kölcsönzött Társaságunknak. Emléke mint a békének az iskola 
műhelyéből kiemelkedett országos apostoláé, különösen nemes fény
ben emelkedik fel előttünk mostani harcos napjainkban s mindig 
élni fog a Magyar Pædagogiai Társaság évkönyveiben.

Különösen nagy fájdalmunkra szolgált azonban az elmúlt év 
folyamán Kármán Mórnak, Társaságunk tiszteleti tagjának, az egye
tem köréből való alelnökének váratlan halála. Ót nemcsak a távol
ból reátekintő tisztelet, hanem a közös szent munkának ezernyi 
finom szála és köteléke fűzte hozzánk még akkor is, mikor aggkora. 
és gyöngülő egészségi állapota miatt mind ritkábban keresett föl 
bennünket. Jól tudjuk, Kármán Mór nemcsak Társaságunknak, ha
nem az egész magyar közéletnek nagy halottja volt. Jelentőségét, 
munkásságát csupán e hivatalos jelentés megemlékezésének szürke 
szavaival méltányolni kevés volna s azért erről nem szólok, mert 
Társaságunk bizonyára alkalmat fog lelni reá, hogy a magyar neve
lők és tudósok legkiválóbbjai egyikének emlékét ünnepies formában 
újítsa föl, ami iránt egyúttal indítványt is teszek. Most csak a fáj
dalmat újítom föl ismét, melyet elvesztése okozott s a kegyeleted 
melyet Társaságunkban iránta mindenkor éreztünk és érezni fogunk.

Elhunytak továbbá rendes tagtársaink közül Dreisziger Ferenc 
kalocsai tanítókópzó'intézeti tanár, a népiskolai pedagógia és tan- 
könyvirodalom szorgalmas művelője, Társaságunknak 1905 óta ren
des tagja és Kuncz Elek kolozsvári tankerületi főigazgató, a közép
iskolai tanügy régi lelkes munkása, a Társaság alapítása óta társunk. 
Hivataluk mindkettőjüket távol tartván a fővárostól, Társaságunk 
életében nem vehettek részt, de pedagógiai működési körüknél fogva 
mégis tisztelettel környeztük őket s elhunytakat Társaságunknak fáj
dalmas veszteségei közé jegyezzük.

Kegyelettel felújítván 1915-ben elhunyt tagtársaink emlékeze
tét, kérem a t. Társaságot, iktassa jegyzőkönyvbe az ő elvesztésük 
fölötti fájdalmunkat.

Társaságunknak teljesen rendben levő anyagi ügyeiről pénz
táros tagtársunk fog beszámolni s így erről ezúttal semmi különö
sebb jelenteni valót sem jegyezhetek föl. Anyagi helyzetünk egyen
súlyát természetesen ismét nagy mértékben elősegítette a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úrnak szokott évi 2000 K-nyi államsegélye 
és a M. Tud. Akadémia 600 K-nyi szubvenciója, melyekért Társasá
gunk ezúton is hálás köszönettel adózik. Az elnökség gondoskodni 
fog, hogy a t. nagygyűlés határozatából mindezen becses anyagi és
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erkölcsi támogatásért köszönetét mondjon illetékes helyen, valamint 
azért a kegyességért is, melylyel a M. Tud. Akadémia üléstermét 
gyűléseink számára egész éven keresztül átengedte.

Kérem jelentésem jóváhagyó tudomásulvételét és indítványaim 
elfogadását.

A Társaság a jelentést tudomásúl veszi, elhunyt tagjainak el
vesztése miatt mély fájdalmát fejezi ki s a titkár indítványait elfogadja. 
Az elnök javaslatára a közgyűlés a titkárnak a Társaság működését 
minden oldalról bemutató jelentéséért köszönetét mond.

IV. Dr. Bozóky Endre pénztáros bemutatja a Társaság 1915.
évi számadását :

A Magyar Pædagogiai Társaság 1915. évi zárószámadása.

Bevétel. Kor.
A tárgymutatóra szánt alapból 156'41
Hátralékokból 863'50
Folyó évi t a g d í j a k b ó l ... 1356'36
Előre fizetett tagdíjakból 124'-—
Alapítványok kamataiból _  ... „. ... 511'60
Tiszteleti és rendes tagok adományaiból 576 50
Segély a nm. vallás- és közokt. minisztertől _  .„ _. _. 2000'— 
Segély a M. Tud. Akadémiától _  „  _  _  _  _  600'—

Összesen _  _  6188'37
Kiadás. ко».

Hiány 1914-ről _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  156'41
írói tiszteletdíjak _ _ _ _ _ _ _ _  „  _  „  1278'50
Nyomdaköltségek _  ... ... ... ... _. ... ._ ._ __ ._ 1090'—
Tisztviselői tiszteletdíjak:

Szerkesztő _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  800-—
Titkár ............. . _  __ ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  400'—
Pénztáros _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  600 —
Jegyző 200'—

Szolgáknak _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  93'—
Titkári és pénztárosi ügykezelés _  ... _  _  ... _  _  _  239 32
Segédmunkás (Írnok) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  12 —
Takarékbetétek (tiszteleti és rendes tagok adományai) __ „  576 50
B e s z e r z é s e k _  „  _  _  _  _ _ _ _ _ _  59 75
Rendkívüli kiadások _  . .. ' _  _  _  _  _  _  _  _  _  24'05
Előfizetések _  43 08
Visszatérítés a tárgymutató-alapra ... 156'41
Egyenleg (1915. évi maradék).........  459'35

Összesen _  „  6188 37
Budapest 1916. január 7-én.

Böngérfi János s. k., Dr. fíozóky Endre s. k.,
ellenőr. pénztáros.

A közgyűlés a számadási tételeket tudomásul veszi.
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Y. Dr. Bozóky Endre felolvassa a kiküldött pénztárvizsgáló
bizottság következő jelentését :

A pénztári könyveket 1915 jan. 1-től 1915 dec. 31-ig átvizs
gáltuk, s úgy a bevételeket, mint a kiadásokat az okmányokkal és a 
tagok nyilvántartásával összehasonlítottuk és megegyezőknek talál
tuk. A 459 К 35 fill, pénztári maradékból 149 К 10 f-t készpénzben, 
310 К 25 f-t pedig a M. kir. postatakarékpénztár letétjében találtuk. 
A György Aladár-fóle 200 К-ás pályadíj a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank budai fiókjának 24,992. sz. takarékkönyvében találtatott. Az 
5810 К 10 f-re emekedett alapítványtőke a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank budai fiókjában letétbe helyezett 5200 К névértékű következő 
címletekben: 5000 К 4’/ 2 %-os Pesti Magyar Keresk. Bank záloglevél 
és 200 К 4°/o-os magyar koronajáradék, valamint a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank budai fiókjának 27,358. sz. és a Pesti Hazai Első 
Takarékpénztár-Egyesület József-Ferencvárosi fiókjának 37,386. számú 
takarékkönyveiben találtatott. A tárgymutató céljaira gyűjtött 3600 K-nyi 
alapnak a múlt évi deficit kiegyenlítésére felhasznált 156 К 41 fill, 
visszatéríttetvén, teljes összegéből 2237 К 81 f. a Pesti Magyar Keres
kedelmi Bank budai fiókjában a 28,539. sz. betétkönyvében és az ugyan
ott letétbe helyezett 1500 К névértékű hadikölcsön kötvényekben ta
láltatott.

Budapesten, 1916. január hó 12-én.
Dr. Zsengéid, Samu s. k., Dr. Radó Vilmos s. k.,

pénztárvizsgáló-bizottsági tag. pénztárvizsgáló-bizottsági tag.

A társaság dr. Bozóky Endre pénztárosnak a felmentvényt 
megadja és buzgó munkásságáért köszönetét mond. Jövő évi pénztár
vizsgálókul Radó Vilmos és Zsengeri Samu küldetnek ki, akiknek, 
valamint Böngérfi János ellenőrnek fáradozásait külön is megköszöni 
az Elnök.

VI. Dr. Bozóky Endre bemutatja az 1916. évi költségelőirányzatot:

A Magy. Pædagogiai Társaság 1916. évi költségelőirányzata.

B evétel. Kor.
1915. évi maradék ...............  _  „  ... _  __ _  „  459-35
Tagdíjhátralékokból ......... 600‘—
1916. évi tagdíjakból _  _  _  _  _ _ _ _ _ _ _  1300-—
Előre fizetett tagdíjakból _ _ _ _ _ _ _ _ _  160'—
Alapítványok kamataiból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  500’—
Tiszteleti és rendes tagok adományai _ _ _ _ _ _  100'—
Kormánysegély _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2000'—
A Magyar Tud. Akadémiától .... .... _  600-—

Összesen _  _  5719‘35
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Kiadás.

írói tiszteletdíjak _  „  _  _  _
Tisztviselők tiszteletdíjai :

Szerkesztő _ _ _ _ _ _
Titkár
Pénztáros „  ........  _  _  ...... _ .... .... ....
Jegyző _  _  _  _  .... __ „

Szolgáknak _  „. _  .... ........ .
Ügykezelési költségek 
Előfizetésekre
Nyomdaköltség „  .... .... _.................... _  ...............  _
Eendkívüli kiadásokra ........ _  ... ... _  ._ _. _
Tárgymutatóra _  „  .... „  _..     „
Egyenleg (1916. évi maradék) _  __ _  .... .... ....... _

Összesen .._ _
Budapest, 1916 január 8-án.

Kor.
1300-—

800-— 
400'— 
600-— 
200- —  

100- —  

400-— 
80 — 

1200- —  

100 —  

400 — 
139-35 

5719-35

Az elnökség nevében
Bong ér fi János s. k.,

ellenőr.
Dr. Bozóky Endre s. k.,

pénztáros.

A közgyűlés az előirányzatot vita nélkül elfogadja.
VII. Fináczy Ernő elnök jelenti, hogy a tisztikar megbízása 

lejárt. Köszönetét mond a Társaságnak a bizalomért, a tisztviselőknek 
fáradozásukért és azért a támogatásért, amelyben őt e három év alatt 
is részesítették. Különösen is megköszöni a titkárnak, a pénztárosnak 
és a szerkesztőnek buzgólkodásukat, de mindenekelőtt a szerkesztő
nek, aki a mostani nehéz viszonyok közt is ritka önfeláldozással, 
nagy lelkiismeretességgel és sikerrel végezte felelősséggel teljes teen
dőit. Ezek után az elnök felkéri Heinrich Gusztáv tiszteleti elnököt, 
hogy a választás idejére az elnöklést vegye át.

VIII. Heinrich Gusztáv t. elnök javasolja, hogy a Társaság a 
szavazás mellőzésével, felkiáltás útján válassza meg elnökévé újból 
Fináczy Ernőt. A jelenlevők lelkes éljenzése és tapsai között hatá
rozatként kimondja, hogy a Magyar Pædagogiai Társaság Fináczy 
Ernőt újabb 3 évre elnökévé megválasztja.

IX. Az elnök a tisztikarra nézve ajánlja, hogy a közgyűlés va
lamennyi állásra válassza meg az eddigi tisztviselőket. A megürült 
alelnöki állásra ajánlja Schneller lslcán kolozsvári egyetemi tanárt, 
kinek érdemeit e körben nem tartja szükségesnek felsorolni. Nevelői 
eszményét, a személyiséget, saját példájával testesítette meg, tudomá
nyos gondolkodásában, tanítványaira gyakorolt hatásában, irodalmi 
munkásságában és feúkölt, nemes eszményektől vezérelt életében. 
A Pædagogiai Társaság csak önmagát tiszteli meg, amidőn alelnökévó
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választja. Az egyetemi és főiskolai oktatást képviselő alelnöki tisztet, 
amelyet haláláig Kármán Mór töltött he, nálánál méltóbban senki 
sem fogná betölthetni. — A Társaság az előterjesztést általános helyes
léssel fogadja s eszerint a Társaság tisztikara az 1916 1918. évekre: 

alelnök : a népoktatás köréből Mosdóssy Imre, 
a középiskola « Erüdi Béla,
a főiskola « Schneller István ;

titkár : Gyulai Ágost ; 
szerkesztő : Imre Sándor ; 
pénztáros : Bozóky Endre ; 
ellenőr : Böngérfi János ; 
jegyző : Bursics Ernő; 
könyvtáros : Szuppán Vilmos.

X. Az elnökség javaslatára a Társaság egyhangúan megválasztja 
tiszteleti tagúi

Jancsó Benedek nyug. középiskolai tanárt, a Szabadoktatási 
Tanács alelnökét, aki egész hosszú emberéleten dolgozott a nemzeti 
szellem érdekében, mint a magyar irodalomtörténet művelője, mint 
egy annakidején nagyhatású tanügyi lap szerkesztője, mint a hazai 
nemzetiségek kultúrájának kitűnő ismerője és móltatója (nagy, három- 
kötetes, akadémiai díjban részesült művét mindenki ismeri), mint 
kitűnő tollú publicista, mint tanár és nevelő, mint a szabadoktatási 
intézmények nagyérdemű és lelkes előmozdítója.

A megüresedett két rendes tagsági helyre szintén egyhangúan 
megválasztja a Társaság

dr. Szabó Lászlót, a Pædagogium megbízott tanárát, az Elemi 
Népoktatás Enciklopédiája c. háromkötetes mű társszerkesztőjét és 
nagy részének íróját, több pedagógiai tanulmány szerzőjét és

dr. Péter Jánost, az erdélyi r. kath. státus kézdivásárhely-kantai 
főgimnáziumának igazgatóját, Erasmus pedagógiai műveinek fordítóját 
és magyarázóját, számos tanügyi lap munkatársát.

XI. Végül Fináczy Ernő elnök maga és tiszttársai nevében meleg 
köszönetét mond a Társaságnak a választásban nyilatkozó bizalomért, 
a jelenlevőknek a Társaság ügyei iránt való érdeklődésért s a nagy
gyűlést berekeszti.

A Magyar Pædagogiai Társaság 1916-ban.
I. A Társaság tisztv 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.
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Alelnökök : a) a népoktatás köréből : Mosdómj Imre, kir. tanácsos, 
Budapest székesfőváros kir. tanfelügyelője.

b) a középiskolák köréből : Erödi Béla dr., udv. tanácsos, 
Budapest székesfőváros tankerületi főigazgatója.

c) az egyetem köréből : Schneller István 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.

II. T iszteleti tagok:

Apponyi Albert gr., v. b. t. t., 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).
5 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).
io Ilosvay Lajos dr., vallás- és közokt. államtitkár, Budapest (1915).

Jancsi) Benedek, tanár, a Szabadokt. Tan. elnöke, Budapest (1916).
Jankovich Béla dr., v. b. t. t., vallás- és közokt. miniszter, Buda

pest (1914).
Klebelsberg Kunó gróf dr., vallás- és közokt. államtitkár, Buda

pest (1915).
Molnár Viktor dr., nyug. vallás- és közokt. min. államtitkár, Buda

pest (1904).
is Sée 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).
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Wlassics Gyula dr., y . Ъ. t. i ,  a közigazgatási bíróság elnöke, 
Budapest (1896).

Zichy János gr., y . b. t. t., volt vallás- és közoktatásügyi minisz
ter, Budapest (1911).

so Zsilinszky Mihály, v. b. t. t., orsz. képviselő', Budapest (1894).

111. Rendes tagok:

Acsay Antal dr., egyet. m. tanár, Budapest (1911).
Alexander Bernât dr., egyet, tanár, Budapest (1892).
Badies Ferenc dr., kir. tan., tanker, főigazgató, Budapest (1892). 
Baló József dr., tanítóképzőint. igazgató, Budapest (1912). 

s Bánóczi József dr., tanítóképzőint. igazgató, Budapest (1911). 
Bárczy István dr., a székesfőváros polgármestere, Budapest (1906). 
Bartoniek Géza, udv. tan., azEötvös-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, szfőv. nép- és ipariskolai igazgató, Budapest (1912). 
Capesius József dr., tanítóképzőint. igazgató, Nagyszeben (1892). 

i5 Csáka Károly, nyug. gimn. igazgató, Yácz (1893).
Csengeri János dr„ egyetemi tanár, Kolozsvár (1892).
Demeczky Mihály dr., udv. tan., egyet, tanár, Budapest (1892). 
Dóczi Imre, egyházkerületi gimn. felügyelő, Debreczen (1903).
Egri György, áll. elemi isk. igazgató, Jászberény (1912). 

го 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., tanker, főigazgató, Budapest (1892). 
Eötvös K. Lajos, nyug. kir. tanfelügyelő, Budapest (1892).

25 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).
Gaal Mózes, főgimn. igazgató, Budapest (1912). 

so Geöcze Sarolta, tanítónőképzőint. igazgató, Budapest (1892).
Géresi Kálmán, tanker, főigazgató, Debreczen (1893).
Gockler Lajos dr., keresk. isk. tanár, Budapest (1908).
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Gyomlay Gyula dr., Eötvös-kollégiumi tanár, Budapest (1892). 
Gyulai Ágost dr., pedagógiumi tanár, Budapest (1904). 

ев 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). 
Imre Sándor dr., pedagógiumi tanár, egyet. m. tan., Budapest (1906). 

4o Juba Adolf dr., iskolaorvos, egyet. m. tan., Budapest (1906).
Katonáné Thuránszky Irén, ny. tanítóképzőint. igazg., Bpest (1892). 
Kemény Ferenc, főreálisk. igazg., Budapest (1903).
Kerékgyártó Elek dr., polg. isk. igazg., Budapest (1903).
Kirchner Béla, keresk. isk. főigazg., Budapest (1903).

45 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).
Krammer József, polg. isk. igazgató, Pozsony (1911). 

во Kuthy József dr., c. főig., ny. főreálisk. igazg., Székesfehérvár (1892). 
Láng Mihály, nyug. tanítóképzőint. igazgató, Kolozsvár (1911). 
Lázárné Kasztner Janka, ny. Erzsébet-nőisk. igazg., Budapest (1892). 
Léderer Ábrahám, nyug. tanítóképzőint. igazgató, Budapest (1892). 
Málnai Mihály dr., tanítóképzőint. tanár, Budapest (1892). 

es Márki Sándor dr., egyetemi tanár, Kolozsvár (1892).
Marsits Eozina, fels. leányigk. igazgató, Kolozsvár (1915).
Mártonffy Márton, udv. tan., orsz. képviselő, Budapest (1893).
Mázy Engelbert dr., tanker, főigazgató, Kassa (1903).
Molnár Oszkár, tanítóképzőint. tanár, Kolozsvár (1915). 

во Mosdóssy Imre, kir. tan., kir. tanfelügyelő, Budapest (1907).
Nádai Pál dr., iparraj ziskolai tanár, Budapest (1915).
Nagy József dr., főreálisk. tanár, Székesfehérvár (1912).
Nagy László, tanítókópzőint. c. igazg., Budapest (1892).
Négyesy László dr., egyet, tanár, Budapest (1896).

65 Neményi Imre dr., min. tanácsos, Budapest (1894).
Pauer Imre dr., min, tan., egyet, tanár, Vácz (1892).
Pauler Ákos dr., egyet, tanár, Budapest (1905).
Péter János dr., r.-kath. főgimn. igazgató, Kezdi vásárhely (1915), 
Pethes János, nyug. tanítóképzőint. igazg., Pápa (1902).

70 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. igazg., Budapest (1892), 
Badó Vilmos, ny. tanítónőképzőint. igazg., Budapest (1892). 
Eanschburg Pál dr., orvos, egyet. m. tan., Budapest (1908).
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7 5  Rátz 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).
Sebestyénné Stetina Ilona, nőipariskolai igazgató, Budapest (1892). 

so Somogyi Géza, nyug. tanítókópzőint. igazg., Kispest (1904).
Szabó László dr., Budapest (1916).
Székely György dr., Erzsébet-nőiskolai tanár, Budapest (1907). 
Szelényi Ödön dr., theológiai akad. tanár, Pozsony (1913).
Szit-nyai Elek, főgimn. tanár, Budapest (1911). 

es Sztankó Béla, tanítóképzőint. tanár, Budapest (1912).
Szuppán Vilmos, kir. tan., keresk. akad. igazg., Budapest (1892). 
Trájtler Károly, ny. szfőv. 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). 

во 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).

95 Walter Gyula dr., c. püspök, Esztergom (1899).
Weszely Ödön dr., főigazg., a székesfőváros pedag. szemin. igazg., 

Budapest (1902).
Wildner Ödön dr., székesfőv. tanácsnok, Budapest (1914). 
Wollmann Elma, nyug. tanítóképzőint. igazgató, Pozsony (1892). 
Zajzon Dénes, nyug. tanítókópzőint. igazgató, Losoncz (1892). 

wo Zsengeri Samu dr., polg. isk. igazgató, Budapest (1892). IV.

IV. Alapító tagok :

Badics Ferenc, f Bartal Antal, Bartoniek Géza, Bozóky Endre, 
Burány Gergely, Bursits Ernő, Csengeri János, Demeczky Mihály, 
Dóczi Imre, Endrei Gerzson, Erődi Béla, Ferenczy József, Fináczy 
Ernő, Gockler Lajos, j- Göőz József, I Groó Vilmos, j- György Aladár, 
f Gyulay Béla, Hegedűs István, Héber Bernât, Heinrich Gusztáv, 
t Hómann Ottó, Ilosvay Lajos, Imre Sándor, f Inczédy Dénes, Jan- 
kovich Béla, Juba Adolf, j- Károly György Hugó, f Kelety Gusztáv, 
Kemény Ferenc, Kirchner Béla, ■( Klamarik János, Komáromy Lajos, 
Kornis Gyula, Kovács János, Körösi Sándor, Krammer József, Kuthy 
József, Lázárné Kasztner Janka, f Lengyel Sándor, f Leövey Sándor, 
f Mauritz Bezső, Málnai Mihály, Márki Sándor, Mártonffy Márton, 
Négyesy László, Pauer Imre, Eadó Vilmos, Bévy Ferenc, Biedl Frigyes, 
f Sebestyén Gyula, Sebestyénné Stetina Ilona, f Schmidt Ágoston,



MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG. 143

Schneller István, Somogyi Géza, f Spitkó Lajos, Szelényi Ödön, Szé
kely István, f Szathmáry György, Szuppán Vilmos, Vajdafy Gusztáv, 
-(■ Verédy Károly, Wagner Alajos, Waldapfel János, Walther Gyula, 
Weszely Ödön, Wolf György, Wollmann Elma (68).

V. A külső tagok 1915 decem ber 31-én lezárt jegyzéke.
(Az évszám a tagdíjfizetés utolsó évét jelzi.)

Abrasits Autal, polg. isk. ig., Szabadka, 1913.
Acsay István dr.. főgimn. ig., Budapest. 1915.
Aczél B. István, tanító, Györgyfalva. 1914.
Agárdi László, kegyr. tanár, Bózsahegy. 1915.

5 Ajtay Gyula, polg. isk. ig., Hódmezővásárhely. 1914.
Akurátni József, polg. isk. tan.. Berettyóújfalu. 1914.
Algöver Pál, tanító, Csanádalberti. 1915.
Alpár Mór, polg. isk. tanító, Tapolcza. 1913.
Alszeghy Zsolt dr., főgimn. tanár, Budapest. 1915.

10 Amberg József, képezdei ig., Temesvár. 1915.
Ambrózy Istvánná b., nagybirtokos, Barstaszár. 1914.
Ambrus Antal, áll. e. isk. tanító, Kudzsir. 1915.
Ambrus Antalné, áll. e. isk. tanítónő, Kudzsir. 1915.
Andrási Tivadar, ref. lelkész, Brassó. 1915.

15 Andreánszky Olga, f. leányisk. ig., Győr. 1915.
Angyal János, tanító, Apátfalva. 1913.
Antal Géza dr., orsz. képv., Pápa. 1914.
Ágh Géza dr., polg. isk. ig., Budapest. 1915.
Ágner Lajos dr., főgimn. tanár, Budapest. 1916.

20 Ányos István dr., földbirtokos, Tomaj. 1915.
Babos Dezső, kogyr. tanár, Veszprém. 1913.
Bacsáuyi József, polg. isk. ig., Igló. 1915.
Bacsó Gejza, főgimn. tanár, Gyula. 1913.
Bajay J. Armand dr., főgimn. hittanár, Miskolcz. 1915.

25 Balassa József dr., főgimn. tanár, Budapest. 1915.
Balassa Sándor, áll. polg. isk. ig., Paks. 1915.
Bállá Bála, szf. tanító, Budapest, Budapest. 1913.
Ballai Károly, posta és táv. tiszt, Budapest. 1913.
Balogh .Tonő, kántortanitó, Nagylózs. 1915.

30 Balogh Péter, kir. kath. főgimn. tanár, Budapest. 1915. 
Baltazár Gábor, ref. főgimn. tanár, Kecskemét. 1915.
Bandura László, tanító, Felsőbessenyő. 1913.
Bandity Milos, tanító, Nagykikinda. 1913.
Baranyai Gyula, polg. isk. ig., Szeged. 1915.

35 Barcsai József, képezdei tanár, Baja. 1913.
Bardócz Pál, igazgató, Budapest. 1915.
Baros Gyula dr., f. leányisk. tanár, Budapest. 1914.
Barta Jenő, polg. isk. tanárjelölt, Budapest. 1910.
Bartalus András, szf. tanító, Budapest. 1914.

40 Bartók György dr., egyet. m. tanár, Kolozsvár. 1913.
Bartók Jakab, izr. tanító, Losoncz. 1913.
Bartók János, polg. isk. tanár, Bákosliget. 1914.
Bartók Lóránt, főgimn. tanár, Karánsebes. 1913.
Barton Imre, ig.-tanító, Budapest. 1911.

45 Batiné Stancsics Fanny, polg. isk. tanítónő, Nyúlliogy. 1915. 
Baumann János, polg. isk. tanár, Budapest. 1915.
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Bálint Aranka dr., szf. tanárnő, Budapest. 1913.
Bálint Lajos, ig.-tanító, Bethlen. 1914.
Bán Géza, ig.-tanító, Hajdúnánás. 1914.

60 Bán József, kegyr. főgimn. ig., Bózsahegy. 1915.
Bánfi Alajos, igazgató, Sümeg. 1915.
Bánkorsós József, ig.-tanító, Frzsébetfalva. 1915.
Bárány Gerő dr., min. s.-titkár, Budapest. 1914.
Bellái Máté, kegyr. főgimn. tanár, Tata. 1916.

55 Belóczy Sándor, felső keresk. igazgató, Késmárk. 1915.
Bem Antal, tanító, Hontkiskór. 1912.
Bene Andor, áll. tanító, Mezőújlak. 1914.
Benedek János, szf. tanító, Budapest. 1913.
Benkő Ede, szf. tanító, Budapest. 1913.

60 Benisch Arthur dr., kir. igazgató, Budapest. 1915.
Berényi Józsefné, szf. tanítónő, Budapest. 1914.
Berkes Ottó, főgimn. i g , Keszthely. 1914.
Bernáth Lajos, ref. tanító. Kiskunhalas. 1915.
Berta Ilona, igazgató, Budapest. 1915.

65 Bezdek József dr., főgimn. tanár, Budapest. 1913.
Békássy Lajos, polg. isk. ig., Bákosliget. 1913.
Békássy Sándor, polg. isk. tanár, Budapest. 1913.
Bély Mihály, szakfelügyelő, Budapest. 1915.
Béres János, ig.-tanító, Kökényes. 1914.

70 Bihari Ferencz, főgimn. tanár. Munkács. 1914.
Binder Laura, felső leányisk. tanárnő, Kolozsvár. 1915.
Biró Béla, kántortanító, Magyarszögyén. 1912.
Biró Gyula, tképz. tanár, Munkács. 1913.
Biró Imre, kegyr. főgimn. tanár, Szeged. 1915.

75 Bittenbinder Miklós, íelső leányisk. tanár, Szeged. 1914.
Bitter Illés, főgimn. ig., Budapest. 1915.
Bitzó Sarolta dr., felső leányisk. tanár, Beszterczebánya. 1915- 
Bleyer Jakab dr., egyet, tanár, Budapest. 1915.
Blickling Antal, tképz. tanár, Csáktornya. 1915.

80 Bocz Árpád, tanító, Galánta. 1913.
Bodnár György, tanfelügyelő, Szatmárnémeti. 1913.
Bodor Aladár dr., főgimn. tanár, Szekszárd. 1914.
Bodrogközi János, ped. hallgató, Budapest. 1915.
Boér Péter, áll. tanító, SzilágygörcsŐn. 1914.

85 Bonkáló Sándor dr., főgimn. tanár, Gyöngyös. 1913.
Bordán József, tanító, Hetény. 1913.
Borián Viktor, főgimn. tanár, Belényes. 1912.
Boros Ambrus, ig.-tanító, Karczag. 1915.
Both Béla, ig.-tanító. Maroshéviz. 1913.

90 Bozi István, tanító, Mosontarcsa. 1914.
Bóbita Endre, főr. tanár, Kassa. 1914.
Bökónyi Dániel, felső leányisk. tanár, Mármarossziget. 1914- 
Böngérfi Géza, polg. isk. tan., Budapest, 1914.
Brackl Ignác, tanító, Losoncz. 1913.

95 Brauner Lajos, ig.-tanító, Csáktornya. 1915.
Bricht Lipót, igazgató, Budapest. 1913.
Brunovszky Rezső, képezdei ig., Losoncz. 1913.
Bründl Ödön, felső leányisk. tanár, Sopron. 1914.
Buda László, főgimn. tanár, Podolin. 1915.

100 Buday Tekla, polg. isk. tanítónő, Kispest. 1915.
Bugledics János, kántortanító, Szil. 1912.
Bujár Károly, kegyr. főgimn. tanár, Szeged. 1915.
Burger Ferenc, tanító, Rákospalota. 1915.
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Cavalloni Pál, ig.-tanító, Budapest. 1914.
105 Chalupka Rezső, s.-tanfelügyelő, Liptószentmiklós. 1913. 

Choboditzky Alajos, képezdei tanár, Igló. 1915.
Csák A. Oirjék dr., tartományfőnök, Gödöllő. 1915.
Csáky Benjamin, minorita tanár, Nyirbátor. 1913.
Csánki Gyula, tanfelügyelő, Sepsiszentgyörgy. 1915.

110 Császár Elemér dr., gyak. főgimn. tanár, Budapest. 1914. 
Cselényi János, tanitóképzőint. tanár, Szepesváralja. 1914. 
Csengery János, tanító, Tótpelsőcz. 1913.
Cser Gyula, főgimn. tanár, Pancsova. 1913.
Cserép József dr., gyak. főgimn. tanár, Budapest. 1915. 

115 Csillay Kálmán, posta-táv.-felügyelő, Budapest. 1913. 
Csippék Ferenc, felső kei-, isk. tanár, Alsólmbin. 1914. 
Csiszár Andor, tanító, Nagybózsva. 1915.
Csongvay Ferenc, ig.-tanító, Székelyszenterzsébet. 1915. 
Csura Miklós, főgimn. tanár, Gyula. 1911.

120 Czavar Gyula, tanító, Nagyszered. 1913.
Czavar József, tanító, Pitvaros. 1914.
Czeglédy Ferenc, ig.-tanító, Nagyselyk. 1913.
Czékus Frigyes, tanító, Kiskundorozsma. 1914.
Czigler Ignácz, felső leányisk. tanár, Kassa. 1914.

125 Czeizel János, felső leányisk. ig., Szeged. 1913.
Czvajna József, polg, isk. ig., Besztercze. 1915.
Bach János, felső leányisk. tanár, Pozsony. 1915.
Danczer Béla, igazgató, Budapest. 1915.
Danilovits János, főgimn. ig., Budapest. 1915.

130 Dankó István, tanár, Eger. 1914.
Darvas Anna, felső leányisk. tanárnő, Budapest. 1915. 
Dassievicz Gyula, főgimn. ig., Miskolcz. 1915.
Deák Lajos, tanfelügyelő, Marosvásárhely. 1914.
Demeter Vilma, szf. tanítónő, Budapest. 1915.

135 Dengi János dr., tanár, Budapest. 1913.
Bercsényi Julia, polg. isk. ig., Beregszász. 1915.
Desits Ladislaa, Orsolya-fejedelemasszony, Sopron. 1915. 
Décsei Janka, igazgató, Budapest. 1915.
Dékány István dr., főgimn. tanár, Nagyszeben. 1914.

140 Dénes Károly, tanfelügyelő, Déva. 1914.
Dillmann Antal, ig.-tanító, Pécs. 1915.
Dittler Ida, polg. isk. ig., Belényes. 1914.
Dombai Gyula, kegyr. főgimn. tanár, Vácz. 1915.
Domber József, ig.-tanító, Losoncz. 1915.

145 Domby László, felső leányisk. ig., Miskolcz. 1915.
Donner Lajos, felső leányisk. ig.. Békéscsaba. 1912.
Dósa Dániel, ref. hitoktató, Makfalva, 1915.
Dózsa Imre, polg. isk. tanár, Pancsova. 1915.
Dudinszky Emil. c. főigazgató, Nagykálló. 1915.

150 Eberhardt János, tanító, Mucsi. 1913.
Eckhardt Ferenc dr., tanár, Bécs. 1912.
Eisler Mátyás dr., főrabbi, Kolozsvár. 1914.
Einzig Miklós, főgimn. tanár, Szentgotthard. 1915.
Elek Oszkár dr., főr. tanár, Arad. 1913.

155 Eilend József, főgimn. tanár, Sárospatak. 1916.
Eltscher Simon, főgimn. tanár, Nyíregyháza. 1914.
Ember István dr., főgimn. tanár, Nagyszeben. —
Ember Jenő, szf. tanító, Budapest. 1913.
Erdődi Ármin dr., tanár, Vágujhely. 1914.

160 Erdős Géza, szf. tanító, Budapest. 1914.
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Ernyi Gilbert, főgimn. tanár, Nagyvárad. 1915.
Erőss Lajos dr., polg. isk. tanár, Budapest. 1915.
Faith Mátyás, főreálisk. ig., Körmöezbánya. 1915.
Fallenbüchl Ferenc dr., főgimn. tanár, Nagyszombat. 1915.

165 Faragó János, főgimn. ig., Pápa. 1915.
Faragó Lajos, tanár, Kaposvár. 1912.
Faragó Kálmán, szf. tanár, Budapest. 1914.
Farkas Alberich, főgimn. tanár, Eger. 1914.
Farkas Antal, képezdei tanár, Kiskunfélegyháza. 1914.

170 Farkas Imre, polg. isk. ig., Turkeve. 1915.
Farkas János, tanító, Gércze. 1914.
Farkas Sándor, szakfelügyelő, Budapest. 1915.
Farkass I. Zsigmond, polg. isk. tanár, Hódmezővásárhely. 1915. 
Fazakas József dr., tanár, Kolozsvár, 1914.

175 Fehér Béla, polg. isk. tanár, Nagymaros. 1915.
Fejes Áron, ig.-tanár, Nagyenyed. 1915.
Fekete Antal, ig.-tanító, Ajtón. 1913.
Fekete József, képezdei tanár, Léva. 1913.
Felczán József, tanító, Holies. 1915.

180 Fenyvesi Samu, tanító, Bndapest. 1914.
Ferenczi József, kegyr. főgimn. tanár, Nyitra. 1913.
Ferenczi Károly, polg. isk. tanár, Lippa. —
Fest Sándor dr., főgimn. tanár, Budapest. 1914.
Félegyházi Aurél, ref. isk. tanító, Székely udvarhely. 1915.

185 Fischer, Miklós dr., főgimn. ig., Igló. 1912.
Fodor Árpád, főgimn. tanár, Budapest. 1911.
Fodor Gyula dr., főgimn. tanár, Budapest. 1913.
Fodor János. főr. tanár, Kecskemét. 1913.
Fodor János, polg. isk. ig., Kézdivásárhely. 1915.

190 Fodor Márkus dr., tanár, Budapest, 1915.
Folkmann János, polg. isk. igazgató, Zólyom. 1914.
Forgács János dr., főgimn. tanár, Nyitra. 1915.
Földes Bezső, polg. isk. tanár, Rákosliget. 1913.
Földes Vilmos, polg. isk. ig., Újpest. 1914.

195 Fragstein András, tanító, Pálócz. 1911.
Frank Antal, képezdei tanár, Léva. 1915.
Franz Márton, főgimn. tanár, Brassó. 1915.
Freund Bernât, polg. isk. ig., Nagybittse. 1915.
Friedreich Endre, kegyr. főgimn. tanár, Budapest, 1915.

200 Fukasz Károly, ig.-tanító, Kisgaram. 1916.
Fülöp József, ig.-tanító, Szeged-Felsőtanya. 1914.
Fúrj Pál, tanító, Budapest, 1913.
Fürst Aladár dr., főr. tanár, Székesfehérvár. 1915.
Gaberdeen Rezső, főgimn. tanár, Rákospalota. —

205 Galambos Dezső dr., főgimn. tanár, Makó. 1914.
Garzó Berthold, szf. tanár Budapest. 1913.
Gácsér József, igazgató, Debreczen. 1915.
Gál Kelemen dr., unit. coll. ig., Kolozsvár. 1914.
Gálfalvi Sámuel, unit. gimn. tanár, Székelykeresztur. 1914.

210 Gálik Károly, ig.-tanító, Kelebia. —
Gálos Rezső dr.. felső keresk. isk. tanár, Temesvár. 1913. 
Gárdos Mór, tanító, Sátoraljaújhely. 1914.
Gáspár Béla, ig.-tanító, Nyírbátor. 1916.
Gerecs Szaléz, főgimn. tanár, Kőszeg. 1915.

215 Geréb József dr., igazgató, Budapest. 1915.
Gergely András, tanító, Eperjes. 1913.
Gergely György dr., jogtanár, Mármarossziget. 1914.
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Gergely István, ig.-tanító, Budapest. 11*12.
Gergye Ipoly, főgimn. tanár, Keszthely, 1914.

220 Germán István, ig.-tanító, Pécs. 1915.
Glatz Ernő dr., tanár, Budapest. 1914.
Gojdics István, képezdei tanár, Eperjes. 1913.
Goldziher Károly dr., pedagógiumi tanár, Budapest. 1915. 
Gombárovits Kálmánná, igazgató, Pécs. 1915.

225 Gomboez Zoltán dr., egyet, tanár, Kolozsvár. 1915.
Gombos Antal, kegyr. főgimn. tanár, Yácz. 1915.
Gonda József dr., főgimn tanár, Makó. 1915.
Gorzó Dénes, ig.-tanító, Budapest. 1915.
Goschi Péter dr., főr. tanár, Székesfehérvár. 1915.

230 Gömöri Sándor, képezdei ig., Igló. 1915.
Gönczy Lajos, ref. főgimn. ig., Székelyudvarhely. 1915.
Görk Gyula, polg. isk. tanár, Abony. 1913.
Görög Margit, szf. tanítónő, Budapest. 1914.
Gragger Bobért dr., pedag. tanár, Budapest. 1915.

235 Gratzer Antal főgimn. tanár, Pozsony. 1914.
Greisinger Gusztáv, polg. isk. ig., Korompa. 1911.
Gróf Lajos, s. tanf., Marosvásárhely. 1911.
Groszman Géza, tanárjelölt, Losoncz. 1914.
Gruppenberg Henrik lg., főgimn. ig., Gyergyószentmiklós. 1914. 

240 Grusz Ede, főr. ig., Esztergom. 1915.
Gueth Gyula, ref. tanító, Csajág. 1913.
Gulyás Károly, ref. coll. tanár, Marosvásárhely. 1914.
Gyárfás Gyula, szf. tanító, Budapest. 1911.
György József, áll. tanító, Mezőtúr. 1912.

245 György Lajos, főgimn. tanár, Losoncz. 1915.
Győri Vilmos polg. isk. ig., Pozsony. 1916.
Gyuris Géza, ig.-tanító, Budapest. 1914.
Hahóthy Sándor, felső leányisk. ig., Budapest. 1915.
Hajdú Lajos tanár, Kaposvár. 1915.

250 Hajós Fülöp, polg. isk. tanár, Budapest. 1911.
Hajkő László, főgimn. tanár, Brassó. 1913.
Hajnal Pál, tanító, Dunakeszi. 1913.
Halápy Jenő, polg. isk. tanár, Budapest. 1911.
Halász Ignác, szf. tanár, Budapest. 1911.

255 Halbax József, tanító, Hegyhátszentmárton. 1913.
Haltenberger Mihály dr., főgimn. tanár, Lőcse. 1915.
Harmat Sándor, áll. tanító, Királykegye. 1914.
Harmos Sándor dr., képezdei tanár, Budapest. 1911.
Hatos István, vívótanár, Budapest. 1915.

260 Havas István, polg. isk. ig., Budapest. 1915.
Hazay Olivér dr., főgimn. tanár, Budapest. 1914.
Hábor Sándor ig.-tunító, Losoncz. 1915.
Händel Vilmos ev. főesperes, Selmeczbánya, 1914.
Hegedűs Lajos, áll. tanító, Nagybaczon. 1912.

265 Hegedűs Zsigmond, polg. isk. tanár, Budapest. 1912.
Hegyi Pál, ig.-tanító, Brád. 1912.
Hehelein Károly, kanonok, Szatmár. 1915.
Heilinger József, képezdei ig., Nagyvárad. 1915.
Heinrich Józsa, képezdei ig., Kolozsvár. 1913.

270 Heinrich Károly dr., keresk. isk. tanár, Budapest. 1915. 
Hellebrant Árpád, akadémiai könyvtáros, Budapest. 1915.
Heller Bernât dr., főr. tanár, Budapest. 1915.
Heller Bichárd, polg. isk. ig., Baja. 1915.
Hensch Arthur, polg. isk. tanár, Nagybecskerek. 1913.

10*
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275 Heuer Ede, tanár, Budapest. 1915.
Hidasi Sándor, kir. tanfelügyelő, Budapest. 1915. 
Himpfner Béla főgimn. ig., Budapest. 1914. 
Hirschmann Nándor, ev. lyc. ig., Pozsony. 1915.
H ittig Lajos, polg. isk. ig., Budapest. 1915.

280 Hoffmann Frigyes dr., tanár, Budapest. 1915. 
Hoffmann György. ]g.-tanító, Pusztabarta. 1914.
Hollós János, ev. lyc. ig., Sopron. 1915.
Holzmann Károlyné, képezdei tanárnő, Budapest. 1914. 
Hortobágyi Zsigmond. íögimn. tanár, Pancsova. 1915. 

285 Horvay Ede dr., tanár, Budapest. 1915.
Horvay Bóbert dr., főreáisk. tanár, Debreozen. 1915. 
Horváth Dezső dr., s. tanf. Gyula. 1912.
Horváth Ferenc, főgimn. tanár, Karcag. 1915.
Horváth Gyula dr., főgimn. tanár, Budapest. 1914.

290 Horváth János dr., tanár, Budapest. 1913.
Horváth Jenő dr., főgimn. tanár, Nagyvárad. 1913. 
Horváth Károly dr., polg isk. tanár, Budapest. 1915. 
Horváth Károly dr., főisk. tanár, Pannonhalma. 1915. 
Horváth Kristóf, főgimn. ig„ Komárom. 1915.

295 Horráth Lajos, ig.-tanító, Erdőköz. 1914.
Horváth Lajos, nevelő, Köpcsény. 1914.
Horváth Pál, tanár, Kaposvár. 1914.
Hrabusay István’ polg. isk. ig., Buttka. 1916.
Hribik L. Aladár, tanár, Körmöczbánya. 1911.

300 Hulják Pál, tanító, Pilisszentlászló. 1912.
Huszák József, főgimn. tanár, Budapest. 1913.
Huszár György, főgimn. tanár, Nagykőrös. 1915. 
Huzják Lukács, képezdei tanár, Mármarossziget. 1914. 
Igmándi Teréz, tanítónő, Budapest. 1911.

305 Imre József dr., egyet, tanár, Kolozsvár. 1916.
Imre Lajos dr., theol. m. tanár, Kolozskara. 1916. 
Inoze Antónia, tanítónő, Balmazújváros. 1912.
Incze József, tanár, Budapest, 1914.
Inderszt Károly, ig.-tanító, Zólyom. 1915.

310 Isépy László, honvédőrnagy, Budapest. 1914.
Jakab Béla dr., képezdei ig., Pécs. 1915.
Jancsó Gábor, polg. isk. ig., Sepsiszentgyörgy. 1915, 
Jankó Károly, tanító, Szelevény. 1914.
Jankulov Boriszláv dr., képezdei tanár, Baja. 1914.

315 Jánosi Béla dr., ig.-tanár. Budapest. 1915.
.Tánossy Pál, ig.-tanító, Felsőszálláspatak. 1913.
Jászfy Blanka, polg. isk. tanárnő, Pozsony. 1913. 
Jelenik Emma, polg. isk. tanárnő, Eperjes. 1915. 
Jovánovics Gyula, őrnagy, Antalfalva. 1915.

320 .Tovicza Ignác, főv. tanító, Budapest. 1914.
Jónás Sárika, tanítónő, Purkerec. 1914.
Józsa Dániel, ig.-tanító, Újpest. 1915.
Juhász Balázs, polg. isk. tanár, Orosháza. 1914.
Juhász János, tanító, Szerencs. 1913.

325 Kabát Béla, tanító, Léva. 1914.
Kablay István, ig.-tanító, Ózd. 1915.
Kaiblinger Fülöp dr., főr. tanár, Budapest. 1914.
Kajtsa József, ig.-tanító, Csíkszereda. 1914.
Kaminszky Géza, képezdei ig.. Ungvár. 1915.

330 Kanabé Dezső, tanár, Besiczabánya. 1914.
Kandray Géza, képezdei tanár, Déva. 1912.
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Karácsonyi Kornél, tanító, Szeutandrás. 1911.
Kapi Gyula, képezdei ig., Sopron. 1915.
Kappler Miklós, tanító, Facset. 1913.

335 Kara Győző, főgimn. tanár, Arad. 1913.
Karay Miklós, polg. isk. tan., Békóscsaka. 1915.
Karay Sándor, ref. főgimn. igazg., Debreczen. 1915.
Kardos Anna, tanítónő, Somoskőújfalu. 1913.
Kardos Gyula dr., főgimn. tanár, Kassa. 1915.

340 Kardos Ignác, polg. isk. ig., Újvidék. 1913.
Kardos István, polg. isk. ig., Nyíregyháza. 1915.
Karig Emil, képezdei tanár, Baja. 1913.
Kari Lajos dr., egyet, tanár, Kolozsvár. 1914.
Karsai Ervin, kormányzó, Budapest. 1915.

345 Karsay István, képezdei ig., Győr. 1915.
Kassai Lajos, főgimn. ig., Csíkszereda. 1915.
Kassuba Domokos, főig., Eger. 1915.
Kasza Ferenc, ig.-tanító, Pécs. 1914.
Kaszapinovite Vitái, ig.-tanító, Kevedobra. 1914.

350 Kádár Ferenc, főgimn. tanár, Csíkszereda. 1914.
Káldorné Fodor Éva, székesfőv. tanítónő, Budapest, 1911. 
Kálnoky Domokos, ig.-tanító, Magyarbánhegyes. 1913. 
Kámán István, tanító, Zalnpáka. 1913.
Kántor János, ref. tanító, Búj. 1913.

355 Kántor Mihály, ref. tanító, Nagyczigánd. 1914.
Károly Ignác, főgimn. tanár, Székesfehérvár. 1915.
Károsi Sándor, főgimn, tanár, Vácz. 1914.
Kárpáti Kelemen, főigazg., Székesfehérvár. 1918.
Kárpáti Sándornó, polg. isk. ig., Bimaszombat. 1915.

360 Kelecsényi Bezső, főgimn. tanár, Budapest. 1915.
Kelemen Béla, főreálisk. ig., Székesfehérvár. 1915.
Kelemen Ignác, tanár, Budapest. —.
Kellemen Károly, reálisk. ig., Sümeg. 1915.
Keller Imre, felsőleányisk. ig., Mezőtúr. 1915.

365 Kemenesi József, polg. isk. ig., Czelldömölk. 1916.
Kemény Gábor dr., főgimn. tanár, Torda. 1915.
Kempl György, polg. isk. tanár, Újvidék. 1915.
Kerekes Abris dr., keresk. isk. tanár, Budapest. 1914. 
Kerekes Sándor, polg. isk. ig., Nagyszőllős. 1914.

370 Kertész Ödön, tanító, Gyiva. 1912.
Kertész Ödön, polg. isk. ig., Sátoraljaújhely. 1915.
Kinczel M. Editha, főnöknő, Zombor. 1915.
Király György dr., tanár, Budapest. 1914.
Kisparti János, főgimn. tanár, Vácz. 1916.

375 Kis Albert, főgimn. tanár, Karánsebes. 1911.
Kiss Albert, főgimn. tauár, Szepesigló. 1915.
Kiss Gábor, főgimn. tanár, Budapest. 1915.
Kiss István, ref. tanár, Debreczen, 1914.
Kiss Jenő, főr. tanár, Székesfehérvár. 1912.

380 Kiss Jenő, tanító, Madarász. 1914.
Kiss József, ig.-tanító, Nagyág. 1915.
Kiss Lajos, polg. isk. tanár, Abrudbánya. 1915.
Kiss Ödön, főr. tanár, Rákosszentmihály. 1912.
Kizák János, kegyesrendi tanár, Eperjes. 1914.

385 Klacskó Győző, polg. isk. ig., Gyergyóalfalu. 1915. 
Klepeisz Aladár, tanító, Kovácspalota. 1913.
Kiinda Károly, képezdei tanár, Esztergom. 1915. 
Klingeuberg Jakab, ig,-tanító, Pécs. 1915.
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Klug Péter, igazgató, Szeged. 1915.
390 Klupáthy Jenő dr.. egyet, tanár, Budapest. 1915.

Kmoschek Elek, fögimn. tanár, Gyöngyös. 1914.
Kolbach Bertalan dr., főgimn. tanár, Budapest. 1915. 
Koleszár Lajos, polg. isk. ig., Bánffyhunyad. 1915.
Iionrádi Dániel dr., egyet. m. tanár, Kolozsvár. 1915.

395 Kopótsy Béla, polg. isk. tanár, Nagyvárad. 1915.
Korda Sámuel, ig.-tanító, Budapest. 1914.
Korentsy Sándor, ig.-tanító, Kistapolcsány. 1912.
Koschowitz Gyula, őrnagy, Budapest. 1915.
Kosos János, tanító, Bártfa. 1912.

400 Kovács Ábel, tanítóképzőink tanár, Székelykeresztúr. 1916, 
Kovács Ferenc, tanítóképzőink tanár, Baja 1915.
Kovács Gergely, tanárjelölt, Léva. 1914.
Kovács Géza dr., főgimn. tanár, Fiume. 1915.
Kovács Ignác dr., főreálisk. tanár, Vágujhely. 1915.

405 Kovács Imre, tanító, Surján. 1914.
Kovács János dr., főgimn. tanár, Erzsébetváros. 1915.
Kovács János, tanító, Zenta. 1914.
Kovács Jenő, főgimn. tanár, Felsőlövő. 1913.
Kovács Károly, tanító, Heréd. 1914.

410 Kovács Bezső, polg. isk. ig., Budapest. 1913.
Kováts Alajos, polg. isk. tanár, Budapest. 1914.
Iiováts Antal, főgimn. tanár, Nagykanizsa. 1914.
Kováts István, tanítójelölt, Léva. 1914.
Kováts Lajos dr., ref. lelkész, Budapest. 1915.

415 Kováts S. János dr., keresk. isk. ig., Nagyvárad. 1913. 
Kónya Sándor, tanár, Karczag. 1915.
Kosa Vince, polg. isk. tanár, Hajdúszoboszló. 1913.
Köblös Sámiiel, főgimn. ig., Hajdúböszörmény. 1913. 
Kőmives József, ig.-tanító, Arad. 1915.

420 Könczöl József dr., igazgató, Törökbecse. 1914.
Köpeczy Károly, tanító, Budapest. 1914.
Kőszegi Gyula, tanító, Kolozsvár. 1915.
Kötse István, képezdei ig., Pápa. 1914.
Köves Tivadar, polg. isk. tanár, Budapest. 1911.

425 Kövesei Jenő, képezdei tanár. Temesvár. 1913.
Kraft József, képezdei tanár, Pápa. 1916.
Krécsy Béla dr., főreálisk. tanár, Budapest. 1914.
Kroller Miksa, apát, Zalaapáti. 1915.
Krompaszky Ede, polg. isk. tanár, Turóczszentmárton. 1912. 

430 Kronberger Miklós, főgimn. tanár, Nagykikinda. 1915. 
Kronstein Béla főreálisk. tanár, Debreczen. 1914.
Kuntner Bóbert, keresk. isk. ig., Pozsony. 1913.
Kun Lajos, polg. isk. tanár, Baja. 1915.
Kupi Ferenc, polg. isk. tanárjelölt, Budapest. 1914.

435 Kurucz János dr., polg. isk. tanár, Budapest. 1914.
Küster Lajos, polg. isk. tanár, Salgótarján. 1913.
Kún Ignác, főgimn. tanár, Budapest. 1912.
Kún János, ig.-tanító. Erzsébetfalva. 1915.
Laczkovits János, tanító, Tóváros. 1915.

440 Lados József, képezdei tanár. Modor. 1913.
Laitin Dániel, polg. isk. tanár, Csáktornya. 1913.
Lamoss János, polg. isk. tanár, Budapest. 1915.
Lasz Samu dr., főgimn. tanár, Budapest. 1915.
Lathwesen Gyula, tanító, Budapest. 1915.

445 Latzkó Hugó dr., kel. ak. tanár, Budapest. 1915.
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Láng Nándor dr., egyet, tanár, Debreczen. 1915.
László Izsák, tanító, Girált. 1913.
Lázár Kálmán, polg. isk. ig., Budapest. 1914.
Lázár Károly, s.-tanfelügyelő, Budapest. 1914.

450 Lázár Lajos, polg. isk. ig., Galgóez. 1913.
Lázár Szilárd dr., főreálisk. tanár, Budapest. 1914.
Lähne Vilmos, főgimn. ig., Sopron. 1913.
Leohnitzky Gyula, képezdei tanár, Budapest. 1915.
Leeb Bertalan, főgimn. tanár, Nagyvárad. 1915.

455 Lehóczky László, tanító, Budapest. —
Leitner Ferenc, polg. isk. ig., Sopron. 1915.
Leitticli Miklós, tanító, Nagyjécsa, 1913.
Lengyel Miksa, polg. isk. tanár, Budapest. 1911.
Lenhardt Károly, képezdei ig., Modor. 1914.

4<i0 Lippay M. Teréz, tanítónő, Pécs. 1915.
Litán Gergely, főgimn. tanár, Bózsahcgy. 1915.
Loisch János, főgimn. tanár, Budapest. 1915.
Lovass Aladár, ref. főgimn. tanár, Hajdúnánás. 1913. 
Lőrincz Dénes, polg. isk. tanár, Budapest. 1913.

465 Ludmann Ottó, főgimn. ig., Eperjes. 1914.
Lupán Demeter, főgimn. tanár, Brassó. 1915.
Madarász László, polg. isk. tanár, Budapest. 1914.
Madzsar Imre dr., főgimn. tanár, Budapest. 1916.
Magas Mihály, főgimn. tanár, Budapest. 1915.

470 Mahalcsik Bonó, főgimn. ig., Szil ágy somlyó. 1914.
Major István, tanító, Budapest. 1915.
Majtényi Károly, főgimn. tanár, Szamosujvár. 1914.
Makkai Sándor, ref. theol. tanár, Kolozsvár. 1914. 
Marczinkó Ferenc dr., főgimn. tanár, Budapest. 1914.

475 Marek János, főgimn. tanár, Nagyszombat. 1914.
Margitai József, képezdei ig., Budapest. 1915.
Margócsy Emma, polg, isk. tanárnő, Balassagyarmat. 1915. 
Maron István, főreálisk. tanár, Székesfehérvár. 1915.
Marót Károly dr., főgimn. tanár. Czegléd. 1914.

4S0 Martikány István, tanító, Kmiszentmártou. 1914.
Masszoner Gyula, tanító, Budapest. 1914.
Mattyasovszky Kasszián, főgimn. tanár, Esztergom. 1915. 
Maul Károly, tauitó, Pozsony. 1915.
Mayer János, főgimn. tanár, Szászváros. 1912.

4S5 Mayer Imre, keresk. ak. tanár, Pozsony. 1913.
Mazányi Béla, tanító, Tardos. 1913.
Maznch Ede, főgimn. tanár, Ungvár. 1913.
Mánya Aurél tanító, Sárospatak. 1912.
Márk Imre, főgimn. tanár, Hajdúnánás. 1914.

490 Máté Lajos dr., főgimn. tanár, Budapest. 1914.
Mátrai Budolf, főgimn. ig., Székesfehérvár. 1915.
Megyessy Károly, tanító, Tnrcz. 1915.
Meggyesy Lajos, főgimn. ig., Zalaegerszeg. 1915.
Melha Endre, polg. isk. ig., Vácz. 1913.

495 Mesterházy Jenő, képezdei tanár, Kolozsvár. 1914. 
Metzingh Lajos, polg. isk. ig., Győr. 1914.
Mészáros Gyula, főreálisk. ig., Vágujhely. 1915.
Mészáros István, tanító, Csikeria. 1914.
Mészáros Mór, tanító, Vágujhely. 1915.

500 Micu Demeter, tanitó, Sajtény. 1911.
Migály Alajos, polg. isk. ig., Pinkafő. 1915.
Mihalik István, tanitó, Nagysáros. 1914.
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Mihalik Sándor, polg. isk. ig., Budafok. 1915.
Mihály Ferenc, s,-tanfelügyelő, Szatmár. 1912.

505 Mihályi! Pál, fels. népisk. tanító, Halmi. 1913,
Miklós Gergely, képezdei ig., Budapest. 1913.
Miklós István, plébános, Gyergyóalfalu. 1914.
Mikola Sándor, főgimn. tanár, Budapest. 1915.
Millekker Bódog, tanító, Versecz. 1916.

510 Miller Gyula, felső leányisk. tanár, Mármarossziget. 1913. 
Mirossay Gábor, polg. isk. tanár, Kassa. 1915.
Mirtse Dénes, ig.-tanító, Alsósófalva. 1912.
Misialovszky Hedvig, tanítónő, Pomáz. 1915.
Mohar József, képezdei ig., Csurgó. 1913.

515 Mohácsy István, tanító, Budapest. 1911.
Molecz Béla, főgimn. tanár, Szentes. 1915.
Molnár Antal, igazgató, Balatonfüred. 1914.
Molnár Béla, polg. isk. tanár, Nagyvárad. —
Molnár Gyula, tanító, Pazdics. 1914.

520 Molnár Imre, ig.-tanító, Budaörs. 1915.
Molnár Kálmán, polg. isk. tanár, Buttka. 1914.
Molnár Lajos, tanító, Anina. 1914.
Molnár Lujza, tanítónő, Jászberény. 1913.
Molnár' Szaniszló, főgimn. tanár, Szombathely. 1915.

525 Móczár József dr., főgimn. tanár, Beregszász. 1911.
Mórán Fülöp, keresk. isk. tanár, Kassa. 1913.
Mornau Jakab, főgimn. tanár, Ujverbász. 1914.
Morvay Ágnes, nevelőnő, Szeghalom. 1915.
Morvay Győző dr., főgimn. ig., Budapest. 1916.

530 Moudry Hugó, polg. isk. tanár, Szekszárd. 1915. 
Moussong Géza, szakfelügyelő, Budapest. 1914.
Mórocz Emílián, alperjel, Komárom. 1914. 
Mutschenbacher Gyula, főgimn. tanár, Gyula. 1915. 
Muzsnai Dénes, polg. isk. tanár, Szeged. 1913.

535 Müller J. Béla, tanító, Kevevára. 1915.
Müller Péter, tanító, Kevevára, 1913.
Nagy Béla, polg. isk. tanár, Budapest. 1914.
Nagy Gyula, tanító, Ordas. 1913.
Nagy Gyula, képezdei lg., Debreczen. 1915.

540 Nagy György, ig.-tanító, Glozdje. 1915.
Nagy Ferenc, főgimn. tanár, Miskolcz. 1913.
Nagy János, főgimn. tanár, Ujverbász. 1914.
Nagyné Csorba Mária, polg. isk. ig., Kaposvár. 1913. 
Nagy Jenő, főgimn. tanár, Kolozsvár. 1914.

545 Nagy József dr., képezdei tanár, Budafok. 1915.
Nagy József dr., főgimn. tanár, Kiskunhalas. —.
Nagy Lajos, polg. isk. ig., Orosháza. 1915.
Nagy Lajos, főgimn. tanár, Sároospatak. 1913.
Nagy Pál dr., főgimn. tanár, Nagyszeben. 1914.

550 Nagy Sándor, ig.-tanító, Magyarfráta. 1913.
Nagy Zsigmond dr., kir. tanfelügyelő, Budapest. 1915. 
Nagyváthy Ferenc, polg. isk. tanár, Nyíregyháza. 1913. 
Nána Aurél, ig.-tanító, Deákbánya. 1914.
Náther Kálmán, tanítójelölt, Léva. 1914.

555 Neiszer Irén dr., felső leányisk. tanár, Kőbánya. 1913. 
Neiszer Antal dr., min. tan., Budapest. 1913.
Nemes Károly, főgimn. tanár, Szilágysomlyó. 1915. 
Nemes Margit, tanítónő, Kaposvár. 1914.
Nemessányi Adél, polg. isk. ig., Újvidék. 1914.
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560 Neszveda Károly, főgimn, tanár, Szilágysomlyó. lí)15. 
Netoliczka Oszkár dr. főgimn. tanár, Brassó. 11)15.
Neuhold Özséb főgimn. tanár, Eger. 1!)16.
Neupauer Mihály, ig.-tanitó, Szepesbéla. 1914.
Németh György, ig.-tanító, Drávaegyliáz. 1914.

565 Németh Károly, főgimn. tanár, Budapest. 1916.
Németh László, igazgató, Kecskemét. 1915.
Németh Regináid, főgimn. tanár, Kőszeg. 1914.
Németh Sámuel, főgimn. ig., Felsőlövő. 1914.
Nicki Lázár főgimn. tanár, Pancsova. 1912.

570 Niedermayer Béla, tanító, Rábaesanád. 1914.
Nikel Béla, tanító, Rózsahegy. 1913.
Nikelszky Zoltán, képezdei ig., Szarvas. 1912.
Novák Ferenc, tanító, Radimó. 1911.
Novoth István, igazgató, Baja. 1914.

575 Novy Ferenc dr., képezdei tanár, Budapest. 1914.
Nyéky Imre, tanító, Rakottyás. 1914.
Oberle Alajos, polg. isk. tanár, Budapest. 1912.
Odor Emilia, felsőleányisk. tanár, Budapest. 1915.
Odor Henrietta, felsőleányisk. tanár, Budapest. 1915.

580 Oravetz Károly, kereskedelmi isk. tanár, Budapest. 1913. 
Orbán János, főgimn. tanár, Szeged. 1915.
Ormai Balázs, polg. isk. tanár, Szabadka. 1913.
Oswald Emil, tanító, Losoncz. 1912.
Oszwald Ilona, tanító, Budapest. 1914.

585 Otrok Mihály, felsőleányisk. ig., Trencsén. 1915.
Ozorai Frigyes dr., főreálisk. ig., Budapest. 1910.
Ónody Gusztáv, ig.-tanító, Erzsóbetfalva. 1913.
Osváth János dr., polg. isk. igazgató, Békéscsaba. 1911.
Paál István, tanító, Jászárokszállás. 1914.

590 Palágyi Lajos, képezdei tanár, Budapest. 1911.
Pallós Albort, polg. isk. igazgató, Kolozsvár. 1914.
Pap Illés dr., keresk. isk. igazgató, Szolnok. 1916.
Papp József dr., egyet. in. tanár, Kolozsvár. 1914.
Papp László dr., főgimn. tanár, Keszthely. 1915.

595 Papp Sándor, ig.-tanító, Garamkovácsi 1912.
Paskay Ferenc, tanárjelölt, Selmeczbánya. 1914.
Paskó Gyula, ig.-tanító, Pozsonyszentgyörgy. 1913. 
Pastinszky József, polg. isk. tanár, Újpest. 1914.
Pataki János dr., s. tanfelügyelő, Nyitra. 1913.

60r> Patkó Imre, ig.-tanitó, Arad. 1915.
Patyi István, képezdei tanár, Szabadka. 1913.
Pál Ernő, polg. isk. tanár, Orosháza. 1913.
Pálfi Márton, főgimn. tanár, Kolozsvár. 1914.
Pálmai Lenke, képezdei ig., Kolozsvár. 1914.

605 Pályi Sándor, főgimn. tanár, Budapest. 1914.
Páris Sándor, s. tanfelügyelő, Temesvár. 1912.
Pásztor István, főgimn. tanár, Nagybánya. 1911.
Pechány Adolf dr., főreálisk. tanár, Budapest. 1914.
Perényi Lajos, polg. isk. igazgató, Budapest. 1915.

610 Perger Ferenc, tanító, Budapest. 1913.
Perhács Sándor, főgimn. tanár, Szeged. 1914.
Petrássovich Pál, képezdei tanár, Eperjes. 1913.
Petrovicsné Németh Anna, polg. isk. tanár, Budapest. 1913. 
Petz Gedeon dr., egyet, tanár, Budapest. 1915.

615 Pecz Vilmos dr., egyet, tanár, Budapest. 1915.
Petzkó Ernő dr., kollégiumi tanár, Debreczen. 1913.
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Pék János, keresk. isk. igazgató, Székesfehérvár. 1915.
Pénzes Zoltán, főgimn. tanár, Makó. 1914.
Philipp Kálmán dr., főreálisk. tanár, Körmöcz bánya. 1914.

620 Pinczér József, tanító, Pusztaujballa. 1914.
Pintér Jenő dr., főreálisk. tanár, Budapest. 1913.
Piovarcs Gyula, tanító Nyíregyháza. 1913.
Pittner Aurél, főreálisk. tanár, Makó. 1911.
Podani János, tanító, Szarvas. 1914.

625 Pogátsa János, képezdei tanár, Győr. 1914.
Pokola Emil, tanító, Oláhbaksa. 1913.
Poláosi János, tanító, Szabolcs bányatelep. 1913.
Polgár Gyula dr., tanár, Budapest. 1912.
Pollák József dr., tanár, Budapest. 1915.

630 Polónyi György, polg. isk. tanító, Zsombolya. 1913.
Poltz József, ig.-tanító, Kassa. 1912.
Porsche, Bezső dr., képezdei tanár. Nagyszeben. 1913.
Posch Árpád, főgimn. tanár, Budapest. 1914.
Posch János, polg. isk. tanár, Budapest. 1912.

635 Posch Jenő, főgimn. tanár, Budapest. 1915.
Posch Zsigmond, polg. isk. tanár, Keszthely. 1915.
Poszvék Irén, képezdei tanárnő, Szatmár. 1913.
Pozsgay Bezső dr., főgimn. tanár, Budapest. 1915.
Pókász Béla, intern, felügyelő, Losoncz. 1912.

640 Pósfai Ferenc ig.-tanító, Ántalfalva. 1914.
Pózna Lajos főgimn. tanár, Miskolcz. 1914.
Pöcz János, főgimn. tanár, Békés. 1914.
Prágai Mária polg. isk. tanár, Budapest. 1911.
Privorszky Alajos dr., tanár. Budapest. 1915.

645 Prohászka Lajos, polg. isk. tanár, Igló. 1914.
Pi'ótits Milán, tanító, Túrja. 1914.
Pruzsinszky János dr., gyak. főgimn. igazgató, Budapest. 1915. 
Quint József, képezdei tanár, Budapest. 1915.
Badnainé Vámossy Ilona-, felsőleányisk. tanár, Budapest. 1915. 

650 Badulovits Teofil, tanító, Cserépalja. 1914.
•Bajcsányi Ernő, polg. isk. tanár, Kevevára. 1915.
Basso vszky Gyula, főgimn. tanár, Kecskemét. 1914.
Bavasz Árpád, főgimn. igazgató, Budapest. 1915.
Báduly Géza, tanító, Kudzsir. 1915.

655 Bemlinger Flóris, polg. isk. tanár, C-songrád. 1914.
Beskó József, ig.-tanító, Nagytapolcsány. 1915.
Bépay Dániel, képezdei tanár, Budapest. 1915.
Bévész Ernő, tanító, Budapest. 1913.
Bévész Géza dr., egyet. m. tanár, Budapest. 1914.

660 Bévész László, főgimn. tanár, Bózsahegy. 1916.
Bévész Lajos, polg. isk. igazgató, Huszt. 1916.
Bévhegyi Iván, ig.-tanító, Budapest. 1913.
Béz Mihály, igazgató, Nagyvárad, 1913.
Biegler Ernő, leánygimn. tanár, Budapest. 1915.

665 Bieser Vilmos, tanító, Temesvár. 1913.
Bohonczi Miklós, tanító, Fegyvernek. —
Boseth Arnold, főgimn. tanár, Budapest. 1914.
Bosta Ferenc, lyc. tanár, Sopron. 1914.
Bozgonyi László, tanító, Néver. —

670 Bozs Lajos, főgimn. tanár, Vácz. 1915.
Böser Alfréd Erwin, keresk. isk. tanár, Budapest. 1914.
Buttka Ferenc dr., egyet, tanácsjegyző. Debrecen. 1915.
Sas Sándor, polg. isk. tanár, Torda. 1913.
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Sassi Nagy Lajos, keresk. isk. tanár, Budapest. 1914. 
675 Sajermann Ferenc, tanító, Temesvár. 1914.

Sándor Lajos, polg. isk. tanár, Hátszeg. 1916.
Sánek Samu, polg. isk. tanár, Paks. 1911.
Sáringer János, tanító, Pusztaballa. 1914.
Sármay József dr., százados, Sopron. 1912.

680 Sármyné Borbély Berta, tanítónő, Vacsárcsi. 1913. 
Schandl Miklós főgimn. igazgató, Vácz. 1915.
Scherer Sándor, szaklelügyelő, Budapest. 1914. 
Schiebern» Julia, tanítónő, Budapest. 1915.
Schindler József, polg. isk. igazgató, Pécs. 1911.

685 Schlesinger Salamon, tanító, Privigye. 1912.
Schmidt Antal, főtanító, Pozsony. 1915.
Schmidt A. Szaniszló, főgimn. tanár, Gödöllő. 1915. 
Schmidt Mária dr., tanár, Budapest. 1916.
Schmidt Sándor, tanító, Budapest. 1915.

690 Schmoll Béla, tanítójelölt, Léva. 1914.
Schnellbach Ferenc tanár, Kaposvár. 1915.
Scholz Ferenc, hitoktató, Nagysáros. 1914.
Scholtz Lajos, igazgató, Ungvár. 1913.
Scholtz Lajos, polg. isk. tanár, Tapolca. 1913.

695 Schozenski János, polg. isk. tanár. Kispest. 1912. 
Schönbach Ignác, tanító, Pécs. 1913.
Schultheisz Vince, polg. isk. tanár, Budapest. 1913. 
Schuschny Henrik dr.. iskolaorvos, Budapest. 1915. 
Schuster Alfréd, főgimn. tanár, Budapest. 1913.

700 Schüssler Albert, főgimn. tanár, Budapest. 1914.
Schütz József dr., főgimn. tanár, Fiume. 1914. 
Schweiger Etelka, tanítónő, Uszor. 1911.
Schwetz Vilmos, tanfelügyelő, Sopron. 1915. 
Schwingshackl Hugó. főgimn. tanár, Fiume. —

705 Sebők János, főgimn. tanár, Tata. 1913.
Sefcsik István, tanító, Mármarossziget. 1915.
Seiler János, tanító, Kudzsir. 1914.
Sekulja Jakab, ig.-tanító, Fiume. 1913.
Seprődi János, tanár, Kolozsvár. 1913.

710 Seregi Lajos, tanár, Budapest. 1915.
Sevic Milán, egyet, tanár, Bécs. 1913.
Sikolya Antal, tanító, Legenye. 1913.
Simon Ignác, főgimn. ig., Torda. 1913.
Simonffy Jenő, főgimn. tanár, Szombathely. 1915.

715 Simonides István, főgimn. ig., Trencsén. 1915.
Simonyi Zoltán, polg. isk. tanár, Korpona. 1915.
Sipos András, polg. isk. tanár, Bupapest. 1914.
Simsay Lajos, főgimn. tanár, Budapest. 1912.
Snazel Ferenc, képezdei tanár, Budapest. 1914.

720 Speidl Ernő, polg. isk. ig., Besiczabánya. 1915.
Staud János dr., főgimn. tanár, Budapest. 1914.
Stán Illés, tanár, Belényes. 1913.
Steiner Miklós, főgimn. ig., Szombathely. 1915. 
Stepankó Albert, képezdei tanár, Budapest. 1914.

725 Stern Ábrahám, polg. isk. ig., Budapest. 1914.
Stettner Aurél, főgimn. tanár, Felsőlövő. 1914.
Stomfai Tóth Kálmán, polg. isk. tanár. Budapest. 1913. 
Streitmann András, főgimn. tanár, Budapest. 1914. 
Sturm József, tanár, Eger. 1913.

730 Sucin Valér, képezdei tanár, Balázsfalva. 1915.
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Sugár Imre, polg. isk. tanár, Kispest. 1913.
Suhajda Lajos, lyceumi tanár, Selmeczbáuya. 1915.
Suszter Oszkár, főgimu. tanár, Zalaegerszeg. 1914.
Sülé Pál, ig.-tanító, Heves. —.

735 Svarba József, igazgató, Léva. 1915.
Szabó Adolf, tanító, Jászberény. 1914.
Szabó Adorján, főgimn. tanár, Kassa. 1913.
Szabó Ignác dr., főreálisk. tanár, Budapest. 1914.
Szabó József, polg. isk. ig., Budapest. 1915.

740 Szabó Károly, ref. rektor, Balatonfüred. 1914.
Szabó László, polg. isk. tanár, Kézdivásárhely. 1913. 
Szabó László dr., tanár, Budapest. 1915.
Szabó Miklós, polg. isk. tanár, Torda. 1914.
Szabó Miklós dr., tanár, Budapest. 1913.

745 Szalóki Róbert dr., főgimn. tanár, Budapest. 1913.
Szamosi József, polg. isk. tanár, Orosháza. 1914. 
Szathmáry Ákos, kollégiumi tanár, Kolozsvár. 1911. 
Szathmáry István, polg. isk. ig., Arad. 1914.
Szathmáry Vilma, tanítónő, Budapest. 1915.

750 Szántó Hugó, főreálisk. tanár, Vágujhely. 1914.
Szántó Kamill, főgimn. tanár, Pécs. 1915.
Szántó Károly dr., felsőleányisk. ig., Pozsony. 1915.
Szász Alfréd, főgimn. tanár, Eger. 1914.
Szász Ferenc, főgimn. tanár, Ujverbász. 1914.

755 Szeifart Vilmos, polg. isk. tanár, Moór. 1913.
Szeiler Antal, főgimn. tanár, Fogaras. 1915.
Szeman János dr., képezdei ig., Szepeshely. 1915.
Szemere Samu dr., főreálisk. tanár, Budapest. 1913. 
Szenczy Győző, perjel. Szentgotthárd. 1914.

760 Szenes Adolf, keresk. isk. tanár, Nagybecskerek. 1913. 
Szente Lajos, tanító, Budapest. 1912.
Szentirmai Mihály, tanf. tisztv., Gyula. 1911.
Szentkirályi Sámuel, keresk. isk. tan., Kolozsvár. 1913. 
Szörényi Anna, képezdei igazg., Hódmezővásárhely. 1914. 

765 Széchy Miklós, polg. isk. ig., Hajdúszoboszló. 1915. 
Székely Károly, főgimn. tanár, Baja. 1915.
Székely Károly, nevelő, Losoncz. 1914.
Székely Lajos, kántortanító, Tiszakarácsonyfalva. 1911. 
Székely Menyhért, tanító, Budapest. 1911.

770 Sziklay Ferenc dr., főgimn. tanár, Budapest. 1912.
Sziklay Jenő, tanár, Eperjes. 1915.
Sziklás Adolf, polg. isk. ig., Budapest. 1912.
Szilády Zoltán dr., egyet. m. tanár, Nagyenyed. 1915. 
Szilágyi Kornélia, tanárnő, Budapest. 1915.

775 Szilágyi Sándor dr., főgimn. tanár, Budapest. 1915. 
Szilágyi Sándorné, ref. tanárnő, Mezőtúr. 1915.
Szinnyei József, egyet, tanár, Budapest. 1915.
Szinok Zoltán, ref. hittanár, Erzsébetfalva. 1911.
Szira Béla, polg. isk. tanár, Abrudbánya. 1915.

780 Szirotanovits Dragomir, tanító, Felsőelemér. 1913.
Szivér Sándor főreálisk. tanár, Budapest. 1912.
Szkurkay Manó, ig.-tanító, Kisszeben. 1915.
Szlamka Antal, polg. isk. tanár, Dluha. 1912.
Szlávik Ferenc, főgimn. tanár, Csíkszereda. 1915.

785 Szmetana József, képezdei tanár, Arad. 1910.
Szobi János, tanítójelölt, Pózba. 1914.
Szobolovszky István, tanár, Körmöczbánya. 1914.
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Szolovits János, tanító, Zolna. 1913.
Szombathy István dr., főgimn. ig., Jászberény. 1915.

790 Szomorú István ig.-tanitó, Magyarpécska. 1915.
Szőnyi Engelbert, ig.-tauító, Budapest. 1913.
Szőts Gyula, föreálisk. tanár, Budapest. 1915.
Szuhács János, polg. isk. tanár, Balatonfüred. 1914.
Szukk Antal, polg. isk. ig., Szerbnagyszentmiklós. 1913.

795 Szurmó Ambrus, felső leányisk. ig., Nagykőrös. 1914.
Takács József, kegyr. kormánysegéd, Budapest. 1916.
Takáts József, polg. isk. ig., Kismarton. 1914.
Tamás Károly, polg. isk. ig., Marosvásárhely. 1914.
Tanács Imre, képezdei tanár, Sárospatak. 1914. _

800 Tas János, polg. isk. tanár, Nyíregyháza. 1913.
Tauber Emil, tanitó, Budapest. 1912.
Telek Géza, ig.-tanitó, Miskolcz, 1914.
Tettamanti Béla, főgimn. tanár, Makó. 1915.
Teveli Mihály, főgimn. tanár, Budapest. 1916.

805 Téger Béla, képezdei tanár, Székelykeresztur. 1911.
Téry József dr„ föreálisk. tanár, Székesfehérvár. 1914.
Thaisz Lajos, képezdei tanár, Losoncz. 1914.
Theisz Frigyes, főgimn. tanár, Kisújszállás. 1915. 
Thienemann Tivadar dr., keresk. isk. tanár, Budapest. 1914. 

810 Thomay Béla, lyc. tanár, Pozsony. 1913.
Tibolt Ákos, főgimn. tanár, Keszthely. 1915.
Timpfel Ferenc, tanitó. Kőtelek. 1911.
Tokay-Nagy Kálmán, föreálisk. tanár, Nagytoronyé. 1912. 
Tollár István, tanítójelölt, Felsőireg. 1914.

815 Tolvaly Jenő, tanitó, Pusztaszakállas. 1912.
Torna József, tanító, Zalakarmacs. 1913.
Tomanóczy Natália, Orsolya-r. tanítónő, Nagyszombat. 1914. 
Tomcsányi János, tanfelügyelő, Aranyosmarót. 1914.
Tordai Lajos, tanitó, Lupény. 1912.

820 Tóth Aladár, nevelő, Folyás. 1915.
Tóth Ferenc, főgimn. tanár, Pozsony. 1914.
Tóth József, tanitó, Szamosujvár. 1911.
Tóth József, képezdei tanár, Szatmár. 1914.
Tóth Lajos. ref. lelkész, Zólyom. 1914.

825 Tőke Gyula, polg. isk. tanár, Budapest. 1911.
Török Arthur dr., ügyvéd, Budapest. 1915.
Török Ernő, tanító, Pusztaörményes. 1912.
Török Lajos, ig.-tanitó, Bártfa. 1914.
Török Lőrinc, tanitó, Nyíregyháza. —

830 Trombitás Gyula, gyakorló polg. isk. tanár, Budapest. 1915. 
Turcsek Nándor, tanító, Budapest. 1912.
Uhlár Gyula, tanító, Budapest. 1914.
Uitz Mátyás, főgimn. tanár, Szeged. 1916.
Ujsághy Géza, főgimn. tanár, Nagyszeben. 1915.

835 Ujváry Kamilla, polg. isk. ig., Pécs. 1915.
Újvári Mihály, képezdei ig., Székelykeresztur. 1915.
Urhegyi Alajos, képezdei tanár, Budapest. 1915.
Vadas József dr., keresk. isk. ig., Budapest. 1915.
Vadász M. Elemér dr., egyet, adjunktus, Budapest. 1914.

840 Vajda Dávid, tanitó, Mágócs. 1911.
Vajda Gyula dr., felső leányisk. ig., Szabadka. 1915. 
Vajnóczky István, főgimn. tanár, Budapest. 1915.
Vanger Béla, tanító, Budapest. 1913.
Varga Dezső, képezdei tanár, Nagyvárad. 1913.
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845 Varga Mihály, lyc. ig.. Beszterczebánya. 1915.
Vargha Daráján dr., főgimn. tanár, Budapest. 1915.
Vargha Ferenc, főgimn. tanár, Budapest. 1911.
Vargha László, polg. isk. tanár, Budapest. 1914.
Vargha Tivadar, ig.-tanító, Gyöngyös. 1915.

850 Varsányi Ferenc, tanár, Eger. —
Varsány Dániel dr., főgimn. tanár, Zombor. 1914.
Vass Imre, ig.-tanító, Vulkán. 1915.
Vayda Gyula, tanító, Csiífár. 1915.
Vágó Bezső, ig.-tanító, Baja. 1913.

855 Vámos Samu, polg. isk. tanár, Budapest. 1913.
Ványi Ferenc dr., felső leányisk. tanár, Budapest. 1914.
Váradi József, képezdei tanár, Temesvár. 1914.
Várhelyi György, s.-tanfelügyelő. Balassagyarmat. 1913.
Velledits Lajos dr., főreálisk. tanár, Budapest. 1914.

860 Velledits László, tanító, Szabadszeutkirály. 1912.
Végh János dr., főgimn. tanár, Sárospatak. 1914.
Végh Kálmán, keresk. isk. tanár, Budapest. 1914.
Vértes Lajos dr., egyet, tanársegéd, Budapest. 1913.
Vértes O. József dr., tanár, Budapest. 1915.

865 Vida Sándor dr., főgimn. tanár, Budapest. 1915.
Viezner Gyula, főgimn. tanár, Temesvár. 1914.
Vikár Kálmán, tanító, Kolozsvár. 1914.
Vincze Frigyes dr., keresk. ak. tanár, Kolozsvár. 1915.
Vinekker János, tanító, Váralja. 1915.

870 Visnya Aladár dr., felső leányisk. tanár, Budapest. 1915.
Vollay Elemér, tanító, Igló. 1912.
Vozáry Miksa, felső leányisk. ig., Lőcse. 1915.
Vörös Lajos, ref. theol. tanár, Kolozsvár. 1913.
Wagner János, szakfelügyelő, Budapest. 1915.

875 Wagner Lajos dr. főreálisk. ig., Pozsony. 1915.
Waldmann György, képezdei tanár, Szeged. 1913.
Walló Albert, főgimn. tanár, Ungvár. 1914.
Weber Arthur dr., felső leányisk. tanár, Budapest. 1914.
Wehry Hugó, polg. isk. tanár, Nagykanizsa. 1914.

880 Weigl Géza, főgimn. tanár, Karánsebes. 1912.
Weinhold Károly, ig.-tanító, Szászsebes. 1915.
Werner Adolf dr., főgimn. ig., Baja. 1915.
Wiese Gyula, főgimn. tanár, Igló. 1913.
Wigand János, főigazgató, Szekszárd. 1913.

885 Wild Máriusz, tanító, Zsidovin. 1912.
Winkler József, tanító, Pusztaörs. —
Zajzon Sándor, tanár, Kózdivásárhely. 1915.
Zala István, képezdei tanár, Losoncz. 1915.
Zala Miksa, felső leányisk. tanár, Pozsony. 1913.

890 Zalay Mihály, alperjel, Zircz. 1914.
Zelenka Frigyes dr. tanfelügyelő, Budapest. 1914.
Zelenka Jánosné, polg. isk. tanárnő, Csongrád. 1916.
Zimányi Dániel dr., főgimn. tanár, Budapest. 1913.
Zlinszky Aladár dr., főgimn. tanár, Budapest. 1914.

895 Zoboki Vince, főgimn. tanár, Nagykároly. 1915.
Zoltáni Károly, felső népisk. ig., Halmi, 1913.
Zombori Gyula, polg. isk. tanár, Budapest, 1913.
Zrínyi Károly, képezdei tanár, Csáktornya. 1914.

Jegyzet. A jegyzékben az évszámokkal csakis a teljes összegükben 
lerótt tagdíjak jeleztetnek. Az évszám hiánya azt jelenti, hogy az illető
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kültag belépése óta még tagdíjat nem fizetett. Ezeket a hátralékosokat is 
számításba véve, a tagdijhátralék 1915 dec. 31-én kitesz 3030 К-át, azaz 
háromezerkilencszázharminc koronát.

Eészletezve :
a )  belépésiík óta hátralékosok 15-en 126 koronával
b)  5 év « « 3-an 60 «
i j  4 év « « 39-en 624 «
il)  3 év (( « 58-an 696 «
<•) 2 év (< n 178-an 1424 «

1) 1 é v (( • 250-en 1000 «

543-an 3030 koronával.

H ivata los nyugtázás.

I. A M. P. T. pénztárába 1915 nov. 13-tól dec. 20-ig a következő 
befizetések történtek :

Alapító és rendes tagok adományai :
Burány Gergely csornai prépost, tiszteleti tag adománya 50 kor., 

Bursits Ernő r. t. 4 kor., Jankovich Béla v. b. t. t. vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter 100 kor., Molnár Oszkár Kolozsvár 4 kor. 

Kültagok befizetései :
1911 •re : Palágyi Lajos Budapest.
1913- ra : Görög Margit. Kardos Anna Somoskőújfalu. Lőrincz D. 

Perger F. Schultheisz Y. Yáradi J. Budapest.
1914- re : Berényi Józsefné. Erdős G. Gombocz Z. Kolozsvár. 

Görög M. Hazay O. Himpfner B. Hoffmann F. Klupathy J. Korda S. 
Lathwesen Gy. Margócsy E. Buttka. Masszóner Gy. Oszwald I. Pályi S. 
Bőser A. E. Scherer S. Stepankó A. Szira B. Abrudbánya. Szlávik F. 
Csíkszereda. Szobolovszky I. Körmöczbánya (250K.) VányiF. Váradi J.

1915- re : Balassa S. Paks. Balthazár G. Kecskemét. Bitter I. 
Gombocz Z. Kolozsvár Heller В. Hoffmann F. Kapi Gy. Sopron. 
Klupathy J. Kovách A. Székelykeresztúr. Lázár Sz. (3 kor.) Margócsy E. 
Buttka. Mátrai B. Székesfehérvár. Német L. Kecskemét. Bépay D. Szi- 
monidesz I. Trencsén. Szilágyi K. Szira B. Abrudbánya Úrhegyi A.

1916- ra : Ágner L. Eilend J. Sárospatak. Fehér G. Mezőtúr 
Fukasz K. Kisgaram. Imre L. Kolozsvár. Kerékgyártó I. Kovách Á. 
Székelykeresztúr. Teveli M. Vértes 0. J. (2’50 K.)

II. 1915 dec. 21-től 1916 febr. 5-ig történt befizetések : 
Alapítványok : Dóczi Imre 200 K, Bóvy Ferenc 100 K, Sze-

lényi Ödön 100 K.
Rendes tagok adományai : Éltes Mátyás Budapest 4 K.
Külső tagok tagsági dija :
1913- ra  : Krompaszky E. Szekszárd. Papp S. Garamkovácsi.
1914- re : Bartók Gy. Kolozsvár. Lados J. Modor (50 fill.). Mol

nár L. Jászberény. Petrovitsné Németh A. Szobolovszky I. Körmöcz
bánya (L50 K.)

1915- re : Bán G. Hajdúnánás. Bardócz P. Budafok, Desits L. 
Sopron. Fülöp J. Szeged-Felsőtanya. Gárdos M. Sátoraljaújhely.
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Gruppenberg-Fherentheil H. Gyergyószentmiklós. Lados J. Modor. 
Lázár Sz. (1 K.). Ludmann 0. Eperjes. Metzingh L. Győr. Miklós I. 
Gyergyóalfalu. Molnár Gy. Pazdics. Molnár L. Jászberény. Petrovitsné 
Németh A. Posch a . Eiegler E. Eoseth A. Schnellbach F. Kaposvár. 
Svarba J. Léva. Szathmáry I. Arad. Szlávik F. Csíkszereda. Szobo- 
lovszky I. Körmöczbánya. Takáts J. Kismarton (2 K.). Újvári K. 
Pécs. Yadász M. E. (3 K.). Yinekker J. Váralja.

1916- ra : Acsay I. Altenburger A. Bacsányi J. Igló. Boros A. 
Karczag. Brauner L. Csáktornya. Buda L. Podolin, Burger F. Eákos- 
palota. Cserép J. Csiszár A. Nagybózsva. Czvajna J. Besztercze. 
Décsey J. Desits L. Sopron. Farkas I. Túrkeve. Frank A. Szeged. 
Germán I. Pécs. Goldziher K. Gruppenberg-Fherentheil H. Gyergyó
szentmiklós. Hajdú J. Hatos I. Hirschmann N. Pozsony. Horváth F. 
Karczag. Horvay E. Jakab B. Pécs. Jancsó G. Sepsiszentgyörgy. 
Józsa D. Újpest. Karai S. Debreczen. Karsay J. Győr. Kassay L. 
Csikszereda. Kelemen B. Szfehérvár. Kemenesi J. Czelldömölk. M. 
Kis L. Abrudbánya, Klug P. Szeged. Koschowitz Gy. Kun J. Erzsébet- 
falva. Kún L. Baja. Lados J. Modor. Latzhó H. Lázár Sz. Leitner F. 
Sopron. Litán G. Bózsahegy. Ludmann O. Egerjes. Lupán D. Brassó. 
Medgyesy L. Zalaegerszeg. Metzingh L. Győr. Millekker B. Versecz. 
Neuhold Ö. Eger, Pap I. Szolnok. Papp L. Keszthely. Papp M. Mis- 
kolcz. Petz V. Posch A. Eajcsányi E. Kevevára. Eévész L. Nagy- 
becskerek. Schieberna J. Schmidt M. Speidl E. Eesiczabánya. Suhajda 
L. Selmeczbánya. Szilágyi K. Szobolovszky I. Körmöczbánya (2'50 K.). 
Takáts J. Kismarton (2 K.). Ujsághy G. Nagyszeben. Vadász M. E. 
Varga M. Beszterczebánya. Vincze F. Kolozsvár. Willmann A. Pécs.

1917- re : Győry V. Pozsony, Német K.
Lezáratott 1916 febr. 5-én.

K é r e l e m .  Felkérem a Társaság ama tisztelt tagjait, akik: 
tagdíjaikkal még hátralékban vannak és azokat, akik 1916-ra tag
díjat még nem fizettek, hogy a Magyar Pædagogia idei első füzetéhez 
mellékelt m. kir. postatakarékpénztári befizető-lapot a tagdíj beszol
gáltatása céljából felhasználni szíveskedjenek.

Dr. Bozóky Endre, 
kir. tan., áll. középisk. igazgató, pénztáros» 

Budapest, П., Albreclit-út 31.



KÖZEGÉSZSÉG ÉS ISKOLA.

Orandum est ut sit mens sana in corpore sano.
Ez a nagy igazság a kultúra előhaladásával folyton nyer fon

tosságban. Némileg paradoxonnak látszik, pedig igaz, hogy a kul- 
turátlanság fizikailag az erőt jelenti. Már tudniillik, ha a természetes 
állapotot értjük a kulturátlanság elnevezése alatt. Azt az állapotot, 
amidőn az ember a szervezett társadalmi együttlét korlátáitól mentesen 
teljesen szabadon él, mintegy darabja gyanánt a természetnek. Azt az 
állapotot, amidőn elpuhultságnak még nyoma sincs, az ember rend
szerint a szabad ég alatt tanyázik s még csak a legprimitivebb mó
don védekezik a túlhatalmas természeti befolyások : a hideg, a meleg, 
meg az elemek behatása elől. Ebben a kezdetleges állapotban hatalmas, 
erős a fizikum, folytonos harcban áll az elemekkel, tehát megedződik 
és a végletekig ellenállóvá lesz. Ebben a kezdetleges állapotban na- 
gyobbára hiányzik az emberi együttlétből a fertőzések folytán az 
egészséget károsan befolyásoló veszedelmek hatása is, mert hiszen az 
élet sokkal elszigeteltebb, semhogy ezek az ártalmak nagyobb pusz
tításokat vihetnének végbe.

A kultúra fejlődésével a fizikumot a maga őserejóben fenntar
tani mind nehezebbé válik. A művelődés gondokkal jár, a megélés 
küzdelmei, a fokozottabb szellemi élet olyan tényezők, amelyek a szer
vezetet megviselik. Ehhez járul a társadalmi együttéléssel karöltve 
haladó egészségi ártalmak sorozata. Az emberek társaságos együttélése, 
a sűrű érintkezés, az élénk közlekedés mindmegannyi módjai a fer
tőző betegségek tovaterjedésének. S mennél nagyobb a műveltség, 
annál több ellensége támad a fizikumnak. A nagyobb kultúra foko
zottabb szellemi munkával jár, a fokozottabb szellemi munka a test 
elpuliltására alkalmas. A nagyobb kultúra az ipari élet hatalmas 
fellendülését idézi elő, a műhelyek és gyárak poros, elhasznált és 
sokszor mérges anyagokkal telített levegője mindmegannyi nagy ár
talma a testi jólétnek. A kultúrával jár az emberek nagy versenye, a 
tülekedés a kenyérkereset után, a falusi népességnek a városokba 
tolulása s ami attól elválaszthatatlan : a tömegnyomor.

M agyar Paedagogia. XXV. í . 11
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Egyszóval a kultúrát nyomon kísérik ezrei a veszedelmeknek, 
amelyek az ember testi épségének aláásására, fizikai ellenállóerejé
nek megroppantására törnek.

Mindebből azonban csak a balga következtetne arra, bogy hát 
mirevaló a kultúra? Miért törjük, rontsuk magunkat a művelődéssel, 
előrehaladással, ha az fizikai jólétünket annyira veszélyezteti? Hagyjuk 
tehát abba a meddő küzdelmet, válasszuk inkább a visszafejlődés útját, 
térjünk vissza az őseredeti egyszerűséghez, legyünk megint a termé
szet darabja, primitív barlanglakok, akiknek nincsenek kulturális 
vágyai, kiket tudomány, művelődés, előhaladás nem izgat, akik boldog 
tudatlanságban, de fizikai nagy erőben élik le a magok természetes életét.

Olyan okoskodás volna ez, mint aminő volt a maradiak fel
fogása a vasútépítések idején. Nem egy városa hazánknak sírt gya
korta és sír még ma is véres könnyeket azért, mert annakidején, a 
múlt század közepe táján nem engedte a vasútépítést a maga hatá
rában, mert aggódott, hogy mi lesz a fuvarosokkal ? Pedig bizony a 
vasúti forgalom óriási kultúrája nem nyomta el a fuvarosok kereseti 
lehetőségét, amint a gázvilágítás sem tette fölöslegessé a petroleum 
használatát, a villanyenergia mellett továbbra is nagy szükséget pótol 
a gázban rejlő feszítő erő s az automobil használatbavétele sem tette 
feleslegessé sem a lovat, sem a gőzvasútat, sem egyéb vontatóerőket.

Mert hát a kultúrának az a természete, hogy nincs megállása. 
Amióta az ember a fejlődést megizlelte, nem képes szabadulni annak 
varázserejétől. S ha mindig vannak is társadalmi rétegek, amelyek az 
elmaradást, a lemondást, a visszafejlesztést hangoztatják, gyönge hangjuk 
a pusztában kiáltó szó marad s hatástalanul nyomja el azt a tovább
haladásért rajongók óriási táborának életvidor zaja.

De nem is a kivégzés a meggyógyítás módja. A beteg testet 
nem azzal gyógyítjuk meg, ha megöljük. Mert igaz ugyan, hogy a 
halállal a fájdalom, a betegség is megszűnik, de megszűnik a lét is. 
Az emberi haladás valamennyi intézményének vannak betegségei is, 
a legfejlettebbnek is. Ezeknek a betegségeknek kedvéért, az ezektől 
való megszabadulás elérése végett talán bizony tönkretegyük azokat 
a különben áldásos intézményeket ? Itt van például a páriámén táriz
mus, az államszervezetnek legmagasabb kialakulása. Meg vannak benne 
testesítve mindazok a követelmények, amelyeket a tudomány és a 
gyakorlati politika egy lehetőleg tökéletes államszervezettől megkövetel. 
Vannak ám nagy hátrányai is a parlamentáris államformának. A túl
ságos fluctuatió, megállapodottság hiánya, káros áramlatok hirtelen 
fölülkerekedése és így tovább. Hát talán egyszerűen kitöröljük a par- 
lamentárizmust az állami szerkezetek sorából ? Éppen nem I A kor- 
rektivumokat kell keresnünk.
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így vagyunk a kultúrával a maga egészében. Gyönyörűségesek 
a kultúra vívmányai, az ember haladása, a szellem teremtő ereje, a 
lét megnemesedése, a folytonos tökéletesedés. De bizony a fejlődés 
kápráztató előnyei, szépségei nyomában mindenütt ott settenkednek 
a hátrányok, a károk, az ártalmak, mint fény nyomában az árnyék. 
Talán ezek miatt a károk, pusztítások, hátrányok miatt sutba dobjuk 
a kultúrát magát, vele annak millió vívmányát, a szellem teremtő 
erejének óriás produktumait ?

Semmi szükség erre. Megtarthatjuk a vívmányokat mind, nem 
is szabad egyet sem feladnunk belőlük. Szorgosan kutassuk, keressük 
azonban a bajok ellenszereit, a korrektivumokat I Meg is fogjuk ta
lálni. Persze, amire egy-egy korrektivumot felfedeztünk, amire a fej
lődéssel járó egy-egy ártalom orvosszerét sikerül megtalálnunk, a 
fejlődés, amely egy percre sem áll meg, időközben megint új hátrá
nyokat, új bajokat produkált. S kezdhetjük a munkát élőiről. Megint 
hozzá kell látnunk a gyomok irtásához, hogy megmentsük a kultúra 
újabb büszke hajtásait. S szabad-e talán elcsüggednünk azért, mert 
folyton új és új ellenséggel állunk szemközt, mert magunk saját mun
kánkkal, saját haladásunkkal folyton új és új akadályokat, nehéz
ségeket torlaszolunk a saját magunk útjába? Dehogy szabad csügged
nünk, hiszen az akadály, az ellenállás fakasztja az új erőt, amely 
éppen az ártalmak legyőzésében izmosul meg a további alkotó, te
remtő munkára !

A civilizáció nagy körforgás. Az emberi szellem szakadatlan 
küzdelme, amelynek folyton új meg új ellenállásokat kell legyőznie, 
de amely azért mégis feltartózhatatlanul diadalmasan halad előre.

Ezek szerint a szempontok szerint kell megítélni a kultúrának 
az ember szervezetére, egészségére való, kétségtelenül káros befolyá
sát is. A mi fokozott kulturális életünk az emberi szellem nagy le
kötésével, a szellemi munka folytonos nagyobbításával, újabb és újabb 
termelésre szorításával jár. Ezt bizonyára a test sínyli meg. A mostani 
fejlettebb állami és társadalmi élet, a roppant arányokat öltött köz
lekedés, az ipar kolosszális fejlődése, a városi élet mind nagyobb 
túlsúlyra jutása, kétségtelenül folyton fokozzák az emberi együtt
éléssel járó és az együttélés intenzivitásának növekedésével folyton 
szaporodó egészségi ártalmakat. Ez az éremnek az egyik oldala. A má
sik pedig az, hogy éppen a fejlettebb kultúra, a követelt nagyobb 
munkateljesítés, az élet emésztő versenyéhez szükséges készenlét mind 
nélkülözhetetlenebbé teszik az erős, legalább is az ellenálló fizikumot. 
Ha ez a helyzet, — pedig nincs másképpen, — akkor hol találjuk 
itt meg a kiegyenlítést ?

A kultúra fogyasztja a fizikumot, másfelől pedig a kulturális
11*
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eló'haladás folyton nagyobb fizikai ellenállóképességet követel meg a 
kultúra alanyától, az embertől.

Nehéz megtalálni a kiegyenlítést. Pedig kell és lehet is megtalálni.
Egyfelől ellensúlyozni kell azt az ártalmas hatást, amelyet a 

kultúra általában tesz az emberi fizikumra. Másfelől nem szabad meg
elégedni ennek az ártalmas hatásnak legyőzésével, hanem a test ellen
álló erejét okos stratégiával fokozni kell. Meggondoltan, céltudatosan.

Mindennek elérése pedig alapjában a pedagógus feladata. A lélek 
kiművelésében olyképpen járni el, hogy ezt a kiművelést a test necsak 
meg ne bánja, hanem még nyerjen is ellenálló erőben, ez a feladat, 
amelyet meg kell oldani.

A feladat eredményes megoldása annál nehezebb, mert az isko
lába kerülő gyermekek nagy részénél az otthon nem segítőtársa a 
tanítónak, a tanárnak fáradságos munkájában. A magyar népnek a 
hygiène iránt még mindig kevés az érzéke. A magyar nép zöme még 
ma is mezőgazdasággal foglalkozik. A mezei munkálkodás a legegész
ségesebb valamennyi életfoglalkozás között. Az Isten szabad ege alatt 
a szép természet ölén foly le a földmíves élete, friss levegő, napsugár 
folytonos fűszere a szabadban való testet-lelket edző munkának. Mégis 
mit kell tapasztalnunk? Azt, hogy a magyar paraszt, a földmíves- 
osztály fájdalmasan nagy kontingenst szolgáltat tuberkulózisnak és 
egyéb fertőző betegségeknek. Ennek oka főleg népünk nyomorúságos 
lakásviszonyaiban rejlik. A paraszt még mindig nem akarja ismerni 
a szellőztetés roppant fontosságát. Nem igen törődik azzal, hogy la
kása szellőzött, száraz, napfényes s ami a fő, ragyogóan tiszta legyen. 
S ha még oly nagy családja van is, egyetlen szobába szorulnak össze, 
mely ráadásul még konyhául is szolgál, noha van még más, talán 
több üres szobája is. A tél jelentékeny részét ilyen egészségtelen 
lakásokban tölti népünk, egészségtelen lakásokban, melyekben a fer
tőző betegségek bacillusai nemcsak meghúzódnak, hanem pompásan 
tenyésznek tovább. Nem csoda aztán, ha a délceg magyar fajt a tüdő
vész megtizedeli.

Már az elemi iskolában meg kell tanítani a gyermeket az egész
ség alapvető ismereteire. Nagyon kevés az egész, de azt a keveset 
beléje kell verni, hogy soha el ne feledje. Én készíttettem olyan 
egészségi tízparancsolatot, amely néhány sorban könnyen felfogható- 
lag magában tartalmazza mindazt, amit az egyszerű embernek az 
egészséges életre, az egészség fenntartására vonatkozólag tudnia kell. 
Ezt az egészségügyi tízparancsolatot a közoktatásügyi miniszter úr 
engedelmével az összes népiskolákba szétküldettem, hogy a gyermekek 
között néhány fillérért szétosszák. Az ezzel a tízparancsolattal felvér
tezett gyermek aztán a tüdővészellenes országos ifjúsági liga tagjává
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lösz s márcsak büszkeségből is betanulja azt a tízparancsolatot, mert 
hiszen ő az országos liga tagja ! A gyermek az így bevett tudnivalót, 
a tanító felvilágosító magyarázatával együtt otthonában is terjeszti, 
és ha a hasonló felvilágosító eljárást kitartással folytatjuk, mégis csak 
lesz annak hatása, az új nemzedékre feltétlenül, de legalább némileg 
a régiekre is.

Természetes dolog, hogy az egészség fenntartásának tudnivalóit a 
középiskolában jelentékenyen fokozottabb mértékben kell az ifjúságba 
beoltani. A középiskolai tanuló szellemi szintje már sokkal magasabb 
és már fel tudja fogni azt, hogy az egészség megóvása nemcsak azért 
fontos, hogy az ember jól, kellemesen érezze magát, hanem főleg 
azért, mert az egészség minden egyes munkaerejének alapja és for
rása. Ha tehát ez az alap meginog, akkor nincs kenyér, nincs ke
reset, hanem nyomor, szenvedés és szegénység a szomorú sors, mely 
az egészség elhanyagolásának nyomában jár. A középiskolában már 
rendszeres egészségtani ismeretekre kell megtanítani a növendékeket. 
Főleg az általános nagy népártalmak ellen való óvakodás tudnivalóit 
kell beléjök oltani. Ezek a nagy népártalmak : az alkohol, a tuber
kulózis meg a venerea, Az első az a nagy méreg, amely a szerve
zetet minden fertőző csira felvételére hajlamossá teszi s az ellenálló
képességet leginkább pusztítja. A tuberkulózis a legelterjedtebb nép
betegség, amelynek rémes pusztításaival könyörtelenül szembe kell 
szállani, mert ez nemzetünk életfájának legpusztítóbb ellensége. A ve- 
nerikus betegségek ellen is -— fájdalom — már a középiskolában fel 
kell venni a küzdelmet, mert ez a métely — sajnos — már a serdült- 
ség kezdő éveiben érezteti romboló hatását

Az egészségi alapismeretek tanítása azonban csak fél rendszabály 
volna, ha az iskolai nevelés keretében a szabad levegőn való játéknak, 
a testgyakorlásnak és a nemes sportoknak kellő helyet nem biztosí
tanánk. A szorosan vett testgyakorlattal azonos jó hatással van továbbá 
az ifjúság testi nevelésére a lélek derűjét folyton ébrentartó ének és 
zene. A dal meg a zene nemcsak lelki táplálék, hanem egyszersmind 
a test rugalmasságának is jelentékeny tényezője, úgyannyira, hogy 
akkor, amidőn a testi egészség ápolásának és fenntartásának eszkö
zeiről beszélek, egészen bátran merem az idevágó tényezők közé be
sorozni az éneket és a zenét is.

Ha volt korszak, amidőn az egészségnek, a test erejének és 
ellenállóképességének nagy jelentősége szembeszökően kidomborodott, 
ez az irtó világháború bizonyára az. A történelmi napok, melyeket 
élünk, bebizonyították újból, hogy nem az győz a háborúban, aki 
szám szerint több katonát állít, hanem az, akinek katonái testben és 
lélekben frissebbek, ellenállóbbak, acélosabbak. Hiszen ha nem így
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volna, megtörténhetnék-e az a nagy csoda, amely most szemeink előtt 
foly le, hogy a középeurópai szövetségesek számra nézve óriási hátrány
ban levő seregei diadalmaskodjanak a velők szemben álló roppant túlerőn ?

Az irtó világháború komolyan int bennünket arra, hogy az 
egészség megóvására, hogy a testi erő, ellenállóképesség mennél na
gyobb kifejlesztésére a jövőben a lehető legnagyobb gonddal ügyel
jünk. Eltekintve attól, hogy iszonyú vérveszteséget szenvedtünk, a 
harctérről majdan hazatérő katonáink a fertőző kóroknak — főleg a 
tuberkulózisnak és a nemi betegségeknek — csiráit fogják magukkal 
hazahozni s ha résen nem leszünk, nem is sejthető nagy mérvben 
népünk között tovaterjeszteni. Ezeknek a közvetlenül fenyegető nagy 
ártalmaknak leküzdésére a nemzetnek a fenyegető fertőzésektől való 
megóvására az állam nagy erejére és szervezetére lesz szükség, vala
mint a társadalom hathatós segítő közreműködésére. Az ifjúság — a 
jövő nemzedéke — egészségének megóvása, testi erejének és ellenálló
képességének mennél magasabbra fokozása pedig elsősorban a peda
gógusok feladata.

Test és szellem ikertestvérek. Kölcsönhatásuk napnál világosabb. 
Az a nevelési irány nincs hivatása magaslatán, amely a szellem egy
oldalú kiképzésének talaján áll, amely azt képzeli, hogy megfelel 
hivatásának, ha az ifjúság szellemi kincseinek szaporítására törekszik 
csupán és számításon kívül hagyja azt a földi hüvelyt, amely a lélek
nek, a szellemnek otthont nyújt s amely megmételyezi a lelket, a 
szellemet is, ha nem napfényes, nem derűs, hanem nyirkos és miaz- 
mákkal telített.

A nemzet legdrágább kincse, legértékesebb vagyona mégis csak 
az emberanyag. Csak az a nemzet tud nagyot, maradandót alkotni, 
amely emberanyagában is erőt, hatalmat reprezentál. A kisszámú és 
satnya népességű nemzetek szomorú sorsa a visszafejlődés, míg a ha
ladás fényes útja nyílik meg a számban is szapora, de főleg művelt 
és ép-egészséges népek előtt. Az egészség roppant fontosságára nem 
lehet elég korán megtanítani az ifjúságot, nem lehet elég korán beléjök 
oltani azt az igazságot, hogy az ép és egészséges test nemcsak az 
egyesnek a java, hanem közkincs, integráns alkotórésze a nemzet va
gyonának, melyért az egyes felelős az összeségnek, felelős a nemzetnek. 
A nevelés feladata beleoltani az ifjúba annak tudatát, hogy aki a maga 
testi épségét, egészségét veszélyezteti, elhanyagolja, az a nemzet va
gyonát tékozolja, közvagyont prédái, ellensége nemcsak önmagának, 
hanem hazájának, nemzetének is. A testi erő és épség fenntartása, az 
egészség féltő megőrzése, a testnek ugyanolyan gondosan nevelése, 
amily gondosan kell a lelket kiképezni : egyenesen hazafias kötelesség, 
az ellene vétés hazafiatlanság.
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Széchenyi azt mondotta : olyan kevesen vagyunk, hogy még az 
apagyilkosnak is meg kellene bocsátani. Akkor azért volt szükség 
minden egyes lélekre, mert az elhanyagoltságból a civilizáció útjára 
kellett áttérnünk, hogy napirendre ne térjen felettünk a történelem. 
Ma meg azért van szükség, égető szükség arra, hogy minden magyar 
ép, erős és egészséges legyen, mert világfergeteg van lezajlóban, mely 
után új nagy korszak következik, új korszak, melyben számot csak 
akkor tehetünk, ha erősek vagyunk.

Hogy csakugyan számot tehessünk, ezért elsősorban a neveié^, 
az iskola felelős. L u k á cs  G yörgy .

A FELSŐ LEÁNYISKOLA NEGYVEN ÉVE.

Az 1873. évi költségvetés tárgyalásakor Molnár Aladár a kép
viselőház és a miniszter figyelmébe ajánlotta a felsőbb leánynevelós 
ügyét. «Nincs gondoskodva — mondja M. A. — az olyan leányok 
kiképzéséről, kiknek családja nem képes külön nevelőnőt tartani a 
háznál, de magasabb műveltségre van szükségük annál, melyet a nép
iskolákban elsajátíthatnak. A nevelés leglényegesebb része kétségkívül 
a család körében főképpen az anya hivatása. Ha tehát azt akarjuk, 
hogy ifjaink jó családi nevelést nyerjenek, akkor módot kell nyújtani 
arra, hogy művelt anyák képeztessenek. Aki a nőnevelést kezében 
tartja, az a jövő nemzedék érzületét tartja kezében.» Kérte a mi
nisztert, «terjesszen törvényjavaslatot a törvényhozás elé a felsőbb 
nőnevelő- és tanító intézetekről; de addig is, mig ez megtörténik, mél- 
tóztassék a költségvetésbe egy bizonyos összeget fölvenni . . . »

Trefort miniszter megbízásából nemsokára külföldi tanulmány
útra ment M. A. és azután emlékiratot dolgozott ki egy felsőbb leány
iskola szervezése tárgyában. Erre a miniszter az 1875. évi költség- 
vetésbe 10.469 frtot vett föl «Budapesten felállítandó felsőbb leány
iskolára». A tétel megokolására szerint: «Ez egy szociális reform 
kezdete volna. A mi társadalmunk általában nagyon beteg ; főbeteg
sége a frivolitás és a pazarlás. E bajon nem fogunk máskép segí
teni — itt nem használnak semmiféle törvényes províziók — csak 
éppen a nőknek kellő oktatása és nevelése által. Számtalan család 
megy tönkre Magyarországon a nők fényűzése miatt ; az a gonosz 
rongyluxus, mely az utcára vitetik, megmérgezi az egész női szép
séget. Ennek nincs más antidotuma, mint a komoly oktatás . . . »

1875 október 20-án a budapesti áll. felsőbb leányiskola Molnár 
Aladár országgyűlési képviselő vezetése alatt megkezdte működését. 
Szervezete három tanfolyamot különböztetett meg : aj előkészítő tan
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folyama megfelelt a népiskola VI. osztályának ; b) középiskolai tan
folyama négy osztályból állott s magában befejezett egészet alkotott ; 
c) továbbképző tanfolyama két évre terjedt, de mindenik évfolyama 
önálló tantervvel. Egy-egy osztályban rendszerint 35 tanulónál több 
nem volt fölvehető.

A középiskolai és a továbbképző tanfolyamon a szervezet egyik 
pontja szerint középiskolai képesítésű tanárok alkalmazandók. «Igenis, 
az oktatásnak tudományosnak kell lennie . . .  az illető tanszakokban’ 
szaktudományi készültségű tanítóknak kell a tudományos vizsgálódás 
azon eredményeit, melyeket a növendékek elbírhatnak, velük közölni, 
elméjüket ezek felfogására érlelni s így bennök tudományos ismere
teken nyugvó műveltséget fejteni ki» (1. M. A. emlékiratát).

Csencjeinj Antal 1875-ben képviselői jelentésében így emlékezik 
meg az új iskoláról : «Csekély kezdemény ez egy nagy irányban ! , . .  
A magasabb nőoktatás elhanyagolása épp oly esztelen, mint igazság
talan dolog . . . Nem egy író jegyezte meg, hogy az amerikai demo
krácia ereje a nőben van, tőle nyeri erkölcsi és vallásos tarta lm át... 
Nem vagyok a nó'emancipáció apostola, nem kivált azon értelemben, 
mely a nemi viszonyokat s a nő állását a családban sem véve tekin
tetbe, a nők és férfiak egyaránt való alkalmazását hirdeti minden 
hivatásra. De a tények előtt sem szabad szemet hunynunk.» Kifejti 
azután Cs., hogy mennyire alkalmasak a nők elsősorban tanítói hiva
tásra ; de azonfölül is akárhány hivatás van az államban és társa
dalomban, melyekre a nők kiválóan alkalmasak. Kiemeli ezek közül 
a kereskedelmi s különösen azokat az ipari foglalkozásokat, melyek
hez nagy kézügyesség és kitartás mellett az ízlés finomsága szükséges. 
«S ha társadalmi szokásaink nem engedik követnünk Amerikát, hol 
a leányok az ifjakkal a kollégiumokban együtt hallgatják — és pedig 
vetekedve az élénk felfogásban — a mathézist és filozófiát, kövessük 
Német-, sőt Oroszország példáját, külön intézeteket állítván a nagyobb 
műveltség után törekvő leánygyermekek fennsőbb oktatására ! Ez az 
a nagy irány, amely felé — a múlt törvényhozás — megtette az első 
lépést.» Figyelemreméltó még Cs. A. jelentésében, hogy egy francia író
tól vett idézet szerint a nő elméjének komoly dolgokra való irányítása 
alkalmas lesz arra, hogy «kevesebbet ad majd az öltözékre, a hiúság 
kielégítésére s ahelyett, hogy a házas- és társaséletben pazarlásra 
keresne alkalmat, az egyszerűség és takarékosság eszméit terjeszti, az 
erkölcsi és értelmi haladást mozdítja elő».

A mondottakból kitűnik, hogy a 40 évvel ezelőtt szervezett 
áll. felsőbb leányiskola lényegében női középiskola volt, mely hármas 
tagolásában tulajdonképpen hét évfolyamra terjedt ; s miután elő
készítő tanfolyamába nem a IV., hanem az V. elemi vagy a polg.



leányisk. L osztályából vette fel tanítványait, középiskolai tanfolyamá
nak I. osztályába pedig csak a népiskola VI. s illetőleg a polgári
1.-iskola II. osztályából léphettek a növendékek : az évfolyamok számát 
tekintve igazában nyolcosztályú középiskolát képviselt. Célja volt 
«alkalmat nyújtani arra, hogy benne társadalmunk női tagjai oly- 
mérvű általános műveltséget szerezhessenek, amely egyfelől élethiva
tásukra szükséges, másfelől pedig megfelel azon általános műveltségnek, 
melyet a férfiak saját életcéljaik érdekéből gimnáziumi és reáliskolai 
középtanodáinkban nyerhetnek». S tudnivaló, hogy a reáliskola abban 
az időben csak hatosztályú volt. De kitűnik a fentiekből az is, hogy 
ennek a leány középiskolának alkotói komoly tanulmányokra akarták 
szoktatni a serdülő leányokat, hogy azok segítségével hivatásuk komoly 
felfogására, egyszerűségre, takarékosságra és munkásságra legyenek 
nevelhetők. Élethivatásuk pedig — Csengery szavai szerint — esetleg 
nem szorítkozik csak természetes rendeltetésökre, hanem adott esetek
ben bizonyos jövedelmet hajtó életpályák betöltésére is.

íme, ez volt a középiskolai leányoktatás «első kezdeményezésé
nek» iránya 40 évvel ezelőtt. Ezt az alapot kellett volna eredeti 
célja és feladata hűséges megóvásával a haladás követelményeihez 
képest mindinkább tökéletesíteni és kifejleszteni. Ehelyett azonban 
ettől az iránytól mindinkább eltértek.

De nézzük tovább a f. 1. alakulását. Molnár A. indítványára a 
magyar nemzeti szellemnek különösen a nemzetiségek között való 
ápolása végett 1877-ben Máramaros-Szigeten és Trencsénben, 1881-ben 
Lőcsén és Sopronban (ehelyütt a 10 év óta fennállott városi iskola 
átvételével), 1883-ban Beszterczebányán és Pozsonyban, 1884-ben 
Temesvárott állított az állam felsőbb leányiskolát. Rajtuk kívül Mis- 
kolczon 1879-ben a ref. egyháznak (1847-ben keletkezett) leánynevelő 
intézete alakult át felsőbb leányiskolává, 1880-ban pedig állami támo
gatással Kolozsvár városa alapított ilyen intézetet. (Azóta már átvette 
az állam.)

Molnár Aladár még 1878-ban megvált a budapesti felsőbb leány
iskolától ; korai elszakadása kedves alkotásától pótolhatatlan veszteség 
lett az intézményre. Az ő szava ugyanis döntő lett volna a további 
alakulásra nézve; ahelyett most már Gönczy Pál min. tanácsosra hárult 
a fejlesztést célzó javaslatok feletti határozás, aminek a tapasztalat sze
rint mindinkább kárát vallotta az intézmény középiskolai jellege.1

1 Gönczy Pálnak igen nagy érdemei vannak a hazai népoktatás 
szervezése körül. Egyáltalában nem akarom őt kisebbíteni. Nyilvánvaló 
azonban, hogy a f. 1. (valamint a polgári fiúiskola) céljáról és feladatáról 
téves volt a felfogása, s így helytelen irányba terelte további alakulásukat.
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Berecz Antal, a budapesti áll. f. 1. második igazgatója, mindjárt 
az első évben átdolgozta a tanári kar segítségével az intézet szer
vezetét és tantervét ; az új szervezetet a miniszter 1879-ben adta 
ki. Ebben a szervezetben a hármas tagolás már csak külsőleg maradt 
meg ; az előkészítő osztályt I. osztálynak nevezték el, a középiskolai 
tanfolyamot II—V. osztálynak, a továbbképző tanfolyamot pedig (egy 
évre szorítva) YI. osztálynak. Az I. osztályba a népiskola Y. vagy a 
polgári l.-iskola I. osztályából léptek be a növendékek. Az egészet 
tekintve, az évfolyamok száma tehát eggyel csökkent.

Ennél is nagyobb lépés volt az intézménynek tévútra való tere
lésében az 1883. évi «Szervezet az állami felsőbb leányiskolák szá
márán. Ebben újra megrövidül eggyel az évfolyamok száma, miután 
az I. osztályba azontúl már a népiskola IV. osztályából lépnek a nö
vendékek. Nyilvánvaló, hogy csekélyebb előképzettségű és egy évvel 
fiatalabb növendékek nem tanúsíthattak olyan előmenetelt a tanul
mányokban, mint annak előtte azok, akiket az V. osztályból vettek 
föl. Mert a gyermekkorban épp a 9— 12. életév körül egy esztendő 
nagy különbséget jelent a szellemi fejlettség fokában. Hiába hagyták 
meg némi megszorítással és óraszám-csökkentéssel a régi tantervet, 
a tanítás anyagát most már nem lehetett sikeresen elvégezni s amellett 
a tanítás a növendékek túlterhelésére vezetett. így pl. a II. és III. 
osztályban heti 2—2 órában a gimnázium megfelelő osztályainak 
számtani anyagát kellett volna elvégezni, megtoldva a planimetria 
jelentékeny részével (a II. oszt.-ban) s ill. a stereometriával, jóllehet 
a gimn. II. osztályában heti 4, a Ш .-ban pedig heti 3 óra volt elő
írva csupán csak a számtan tanítására. Ilyen képtelenségek voltak az
1883. évi tantervben. Lényegesebb csökkentések voltak továbbá az 
óraszámban a tanítás anyagának meghagyása mellett : magyar nyelv 
32-ről 28-ra, számtan 15-ről 13-ra, természettudományok és egészség
tan 21-ről 17-re, történelem 18-ról 13-ra. Ez utolsó tárgy anyagából 
csak a történelmi olvasmányokat törölték a II—IV. osztályokban. 
Tudomásom szerint Molnár Aladár tanterve volt az első, amely a tör
ténelmi olvasmányok jelentőségét kellőképpen méltatta, ami kiváló 
pedagógiai érzékéről tesz tanúságot s ezt a vívmányt 1882-ban egy
szerűen elejtették. Csökkent továbbá (tananyag-rövidítéssel) a földrajz 
óraszáma 8-ról 6-ra ; ellenben fölemelték a francianyelvi órákat 15-ről 
19-re. Mint új tárgy szerepelt a szépírás és a testgyakorlás. Annak 
ellenére, hogy az új tantervben a testgyakorlásnak mindenik osztály
ban heti 2 órája volt, az egyes osztályok heti óraszámának összege a
II. osztályban 28-ról 26-ra, a III.-ban 27-ről 26-ra, a IV.-ben 28-ről 
25-re, a VI.-ban 28-ról 27-re apadt, bele nem számítva az angolnyelvi 
órákat; az V. osztály 27 órája azonban változatlanul maradt.
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Miután a kisebb városok felsőbb leányiskoláit nagyon kevés nö
vendék látogatta, a környékbeli leányok befogadására s ilymódon az 
iskolába való csábítására intemátusokat állítottak fel. így pl. Mára- 
maros-Szigeten (1879) és Trencsénben a felügyelő-tanítónő, Kolozs
várott pedig az igazgató rendezett be internátust vidéki leányok szá
mára. Az 1883. szervezet pedig már kiterjeszkedik az állam által 
létesítendő internátusokra is, igazgatónőt rendelvén az igazgató mellé 
mindazokban az állami felsőbb leányiskolákban, ahol bennlakásra és 
nevelésre is vesznek föl leányokat.1 Az 1883. és 1884. években meg 
is nyílt az állami internátus Beszterczebányán, Máramaros-Szigeten, 
Pozsonyban, Temesvárott, majd 1886-ban Lőcsén, 1887-ben Sopron
ban, 1894-ben Trencsénben s azután már majd mindenütt egyidejűleg 
a f. 1. alapításával.

Vidéken lakó családok leánygyermekeinek nevelésére, iskolá
zására kétségkívül elengedhetetlen követelmény az internátusok szer
vezése ; de nemcsak a felsőbb leányiskolák, hanem az ország külön
böző vidékeinek megfelelő helyein fennálló egyes polgári leányiskolák 
mellett is. Ilyenek hiányában bizony sok szülő kénytelen leányát 
f. 1.-ba adni, jóllehet az ő viszonyainak és kívánságának sokkal in
kább a polg. l.-iskolai képzés tenne eleget. S tekintve azt a körül
ményt, hogy a f. 1. nevelőtanítási rendszere és internátusi nevelése a 
vagyonos úri családok igényeihez alkalmazkodik, abban a környezet
ben a vagyontalan középosztály leányainak lelkivilága könnyen oly 
irányba tévedhet, amelynek egész életökben kárát vallhatják.

Az internátusok szervezése révén sok olyan leánynövendék került 
f. 1.-ba, aki különben nem látogatta volna ezt az intézetet. De azért 
a kisebb városok felsőbb leányiskolái még mindig néptelenek voltak. 
A V—VI. o. akárhány helyen meg sem nyílhatott, avagy a növen
déktoborzás hiú kísérletei után csakhamar megszűnt. Az I—IV. o.-t 
pedig ugyancsak kevés és túlnyomóan a vagyontalan középosztályhoz 
tartozó növendék látogatta, akiknek céljaira jobb lett volna a polgári 
leányiskola.

Megint csak revízió alá vették tehát a szervezet-et ; az 1885-ben 
kiadott új «Szervezet» s ill. tan terv már a IV. a felsőbb leányiskolák 
tízéves korszakában ! Erre nincs több példa világszerte a tanintézetek 
történetében. Lényegében óraemelésre szorítkozott a módosítás, de 
ez olyan jelentékeny volt (6 osztályra 13 óra), hogy az angolnyelvi 
órák beszámításával összesen 189-re emelték az osztályok heti óra
számát. Áldozatul estek ennek a revíziónak az V. o. anyagából a tör

1 Ez az igazgatónői cím idővel sok bajnak lett kútforrása. Gond
noknő vagy vezető tanítónő elnevezés lett volna helyénvaló.
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ténelmi olvasmányok, úgy hogy most már csak a YL о.-ban maradtak 
meg, de itt is csak a legközelebbi revízióig, amely már 2 év múlva 
következett be.

A felsó'bb leányiskolák középiskolai jellege az 1885. szervezetben 
már teljesen háttérbe szorul. A cél kitűzéséből kihagyták azt a pontot, 
hogy a f. 1.-ban nyújtott általános műveltség «megfeleljen annak . . ., 
melyet a férfiak saját életcéljaik érdekéből gimn. és reáliskolai közép
tanodáinkban nyerhetnek». A tanítási rendszer irányelveiben pedig 
nyoma sincsen már a középiskolai jellegre való utalásnak ; sőt az
I. fej. 4-. c) pontja egyenesen kimondja, hogy «. . . nem léphetni fel 
olymérvű követelésekkel, mint aminőkkel hasonlókorú fiúk irányában 
szoktak.» Polgári iskolai képesítésű tanárok alkalmazását engedi meg 
a Szervezet a felsőbb osztályokban is, egyúttal kimondva azt, hogy a 
hét rendes tanerő közöl háromnak nőnek kell lennie.

Figyelemreméltó jelenség, hogy az lij szervezetek és tantervek 
tárgyában kiadott min. rendeletek 1883 óta mindannyiszor utasítják 
az igazgatókat, hogy gondjuk legyen a tanítás anyagának a tanterv 
követelményei szerint való helyes megállapítására és módszeres fel
dolgozására. Sőt valósággal kioktatják az igazgatókat és általok a ta
nárokat a helyes eljárásra. S ki kell emelnem itt, hogy az 1883. min. 
rendelet a munkásságra, kötelességérzésre és az egyszerűségre való 
nevelést sürgeti. «Az ilymódon vezetett tanítás által lehet nevelni az 
embert nemcsak értelmes és munkás, hanem egyszersmind erkölcsi 
egyénné. . .  A nők nevelésében kiváló feladatul kell tekinteni, hogy a 
társadalomnak . . . józan értelemmel bíró, az ismeretek alaptételeit 
tudó, helyesen gondolkozó, munkaszerető és munkálkodni tudó, sze
rény és vidám nőkre van szüksége.» (Gönczy Pál szelleme!)

Az 1885. min. rendelet azzal a szemrehányással kezdődik, hogy 
a beérkezett szakjelentések szerint az 1883. évi 26,386. sz. rendelet
ben meghagyott nevelési és tanítási eljárást még nem valósítják meg ; 
azért újra rámutat az abban foglalt utasításokra és követeli azok 
érvényesítését. «Törekedjenek arra, hogy a tanulók a tárgyat alaposan 
meg is értsék s . . . biztossággal és ügyességgel alkalmazni is tudják. 
Az életben . . . csak az ilymódon szerzett ismeretek a legbecsesebbek, 
és pedig nemcsak azon esetben, ha a nőnek alkalma lesz a természet
től kiszabott hivatásának élni, hanem kiválóképpen akkor, ha önálló 
keresetre és e célból szerzett ismereteinek és képzettségeinek gyakor
lati irányban való továbbfejlesztésére lesz a sors által kényszerítve.» 
«. . .  az igazgatóságnak szigorúan meghagyom, hogy a vezetésére bí
zott iskolákban a nevelést és tanítást az itt megállapított elvek és 
tervezet értelmében vezesse . . . » íme a kereseti foglalkozásokra való 
utalás már 1885-ben ! Az 1887. évi 28,999. számú rendelet szerint
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azonban «. . .  személyes tapasztalatom, a hozzám beérkező jelentések 
és az itt-ott fölmerült panaszokból mindazonáltal azon meggyőződést 
kellett szereznem, hogy . . .  [az 1883. és az 1885. évi rendeleteimben 
jelzett] . . . feladatok még nincsenek helyesen megoldva.»

Ezekben a (Gönczy felfogására valló) miniszteri rendeletekben 
nyoma sincs annak «az úrhatnámság» szóban összefoglalható szellem
nek, amely sok felsőbb leányiskolában a nőnevelés roppant hátrányára 
meghonosult. Sőt épp ellenkezően, határozottan ráutal a kitartó mun
kásságra, mint amely kifejleszti az erkölcsi élet alapföltételét, a köte
lesség érzését. S ráutal a szerénységre, amely egyszerűségre és taka
rékosságra ösztökél. Éppoly figyelemreméltók azokban a rendeletekben 
a tanítási eljárásra vonatkozó módszertani utasítások is.1

Az 1887. évi (sorrend szerint az Y.) Szervezet az u. é. január 
havában Trefort miniszter meghívására és az ő elnöklete alatt tartott 
értekezlet folyománya. Már fennebb jeleztük, hogy a kisebb városok 
felsőbb leányiskolái sehogy sem tudtak benépesedni ; az Y—YI. osz
tályok fenntartása ily helyeken valósággal felesleges volt. Leghelyesebb 
lett volna tehát ezeket a f. 1.-iskolákat átalakítani polg. leányiskolákká, 
ahogy ez újabb időben pl. az egrivel meg is törtónt. Ehelyett azonban 
az értekezlet új kísérletet tett a f. 1. megmentésére. Két tagra osztotta 
a hat évfolyamot, úgy hogy az I—IV. o.-ból álló másodrendű felsőbb 
leányiskola «minden tárgyból befejezett egészet nyújtson, a hatosztályú 
elsőrendű felsőbb leányiskola két felső osztályában pedig amaz isme
retkör csak bővíttessék és kiszélesíttessék». Egyidejűleg a másodrendű 
f. 1. új tantervét kötelezővé tették a polg. leányiskolákban is, azzal a 
különbséggel, hogy gyakorlati irányukhoz alkalmazott néhány módo
sításon kívül a francia nyelvet nem rendes, hanem választható tárgy
ként tanítják, «minek folytán a nyilv. polgári leányiskolát jó sikerrel 
végző leányok valamely elsőrendű f. 1. Y. osztályába léphetnek át». 
Azonfölül intézkedett a min. rendelet aziránt is, hogy a 16. életévet 
betöltött növendékek «a f. 1. VI. osztályának bizonyítványa alapján 
az elemi tanítóképző III. osztályába fölvételi vizsgálat nélkül vétet
hessenek fel. Ily szándékú növendékeknek a f. 1. VI. osztályában a 
nevelés- és módszertan mint rendkívüli tárgy fog taníttatni».

íme, mennyi kedvezés a f. 1.-nak csak azért, hogy növendékek
hez jussanak ! Még pedig más leányiskolák rovására. Az al- és fel
gimnáziumra és ill. reáliskolára való tagolást rég elejtették, mert 
gátat vetett jóravaló tanterv készítésének. S most mégis újabb tago
lással tesznek próbát a f. 1. megmentésére. Biz’ itt sem lehetett a

1 Morlin és Szuppán : A magyarországi népoktatásügy szervezete 
és közigazgatása. II. kötet, 4. rész, 236—240. lap. Eggenberger. 1898.
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tagolás folytán j óravaló tantervet készíteni : de azért ráerőszakolták 
ezt a rossz tantervet vagy là  f. 1. kedvéért 85 polgári leányiskolára. 
Amellett teljesen megfeledkeztek arról, hogy minden tanintézetnek 
a társadalom műveló'dési szükségleteiben kell gyökereznie s kitűzött 
célja és feladata keretében közszükségletnek kell eleget tennie. Ennek 
a hiányában pedig nincs létjogosultsága. S megfeledkeztek arról, hogy 
a szervezet és tanterv folytonos változtatásával mindinkább eltértek 
az intézmény alapítóinak felfogásától, ahelyett hogy azok szellemében 
gondoskodtak volna az intézmény fejlesztéséről. S nem gondoltak arra 
sem, hogy az alapítók által tervbe vett leányközépiskola Szeged, Nagy
várad, Debreczen, Arad és a többi nagyobb városokba való, nem pe
dig Trencsén, Máramaros-Sziget, Beszterczebánya, Lőcse s egyéb ha
sonló kis városokba, ahol mindenekelőtt internátusos polg. leányiskola 
lett volna helyén. Milyenek voltak ezek a kis városok még 40 évvel 
ezelőtt ! S nem vettek tudomást még arról sem, hogy a megváltozott 
viszonyok között mindinkább utalva voltak a nők arra, hogy vala
mely kereseti pályára is minősítő oktatásban részesíttessenek.

A Molnár Aladár által szervezett f. 1. teljesen alkalmas volt 
arra, hogy arravaló városokban tíz év alatt a női hivatás követel
ményeihez szabott, valóságos leányközépiskolává fejlesztessék, s ez 
nagy áldás lett volna a női világ sorsára és a középosztály leány
oktatási rendszerében már évtizedek óta valóságos szükségletnek tett 
volna eleget. így azonban az eredeti szervezet középiskolai színvona
lának elejtésével és a kereseti életpályákra való képesítés elhanya
golásával, olyan tűrhetetlen helyzetbe jutott ez a jobb sorsra érdemes 
intézmény, hogy általánosan hangzik el hozzáértő körökben a véle
mény, hogy nincsen semmi célja, s kár azért a nagy összegért, melyet 
az állam évről-évre pazarolt rá.

Az 1887. évi min. rend. máris határozottan kimondja : «Miután 
a felsőbb leányiskolák semmikép sem azonosíthatók a középiskolákkal, 
a kir. tanfelügyelők hatásköre alá helyezem, kik mellé különösen a 
nevelés és tanítás felülvizsgálására és az e részben országszerte kívá
natos egyöntetűség biztosítására miniszteri biztost is rendelek.»

Ezzel megszűnt a f. 1. igazgatók közvetlen összeköttetése a 
minisztériummal, ami kezdettől fogva fennállott, jólehet már az 
1883. évi min. r. szerint is «kötelessége az illetékes kir. tanfelügyelők
nek az intézet felett általános felügyeletet gyakorolni». A miniszteri 
biztosi tisztet pedig már 1884-ben szervezte a minisztérium, amidőn 
Berecz Antal igazgatót bízta meg a vidéki áll. felsőbb leányiskoláknak 
időnként való meglátogatásával, hogy «mint kiváló szakember föl
fedezze egyik-másik intézetnél a netaláni hiányokat s az egyöntetűség 
céljából javaslatot tegyen.» 1885-től fogva kiterjesztette a minisztérium



A FELSŐ LEÁNYISKOLA NEGYVEN ÉVE. 175

a  min. biztos hatáskörét az intézetek tankönyvjegyzékének, órarend
jének, 1889 óta pedig egyúttal a tárgyfelosztásoknak, az állandó 
tanításmeneteknek és a módszeres értekezletek jegyzőkönyveinek át
vizsgálására is, úgy hogy tanulmányi ügyekben tulajdonképpen ő 
volt azóta az iskolák nevelésének és tanításának irányítója és a tanári 
testületek igazi elöljárója. A minisztérium pedig nemcsak tanulmányi, 
hanem rendszerint személyi és igazgatási ügyekben is az ő véleménye 
szerint intézkedett.1

Néhány év múlva szükségesnek látta már maga a minisztérium 
is a f. 1. reformját (Csáky Albin miniszter és Berzeviczy Albert 
államtitkár idejében). Ez okból az Orsz. Iíözokt. Tanács elé került 
az ügy, melynek 1891. évi jelentéséből idézem a következőket.

«Midőn a f. 1. helyzetével foglalkozunk, mindenekelőtt azt a 
viszonyt kell figyelembe vennünk, amely a f. 1, és a p. 1. között kell 
hogy legyen. Az 1887-ben kiadott f. l.-i és p. l.-i tantervek annyira 
megegyezők egymással, hogy igen közel esik az a következtetés, hogy 
a kétféle iskola egy, azaz a p. 1. tulajdonképpen csak francia nyelv 
nélkül való másodrendű f. 1. Ezt a következtetést látszólag megerő
síti az a körülmény, hogy a kétféle iskola gyakran ugyanazon társa
dalmi osztályokból kapja tanulóanyagát és hogy a f. 1. igen sok helyen 
a polgárit, viszont a p. 1. sok helyen a f. l.-iskolát pótolja . . .  A ta
nács nézete szerint a p. 1. a nemzeti alapon nyugvó általános mívelt- 
ség közvetítése mellett gyakorlati irányú nevelést kell hogy adjon, 
míg a f. 1. kiválóan irodalmi képzésre alapítja a nevelést s azért a 
nemzetin kívül idegen nyelvek irodalmait is felveszi tantervébe . . . 
A tanterveket illetőleg a tanács kimondja, hogy a felsőbb leányiskola 
tantervén, habár kisebb hiányai vannak, egyelőre nem kellene vál
toztatni. A p. 1. tantervét ellenben nem tartja ezen iskolák gyakor
latias céljához alkalmazottnak s nem helyeselheti, hogy puszta máso
lata a f. 1. négy alsó osztálya tantervének. Kívánatosnak tartja e 
tanterv megváltoztatását és a polgári leányiskoláknak gyakorlati, 
nevezetesen kereskedelmi, ipari és gazdasági irányban való tovább
fejlesztését. »

Sajnálatos jelenség, hogy az a cél, amelyért Molnár Aladár a 
f. 1. intézményt megteremtette s melynek Csengery Antal lelkes tá
mogatója volt, ekkor már annyira feledésbe merült, hogy az O. K. T. 
jelentése egyetlen szóval sem emlékezik meg róla és semmi más 
kifogásolni valót nem talál a f. 1. tantervén, mint hogy «kisebb

1 A múlt század 90-es éveitől fogva Berecz A. utódaként a minisz
teri biztosi hatáskörben Szuppán Vilmos igazgatónak van nagy érdeme a 
f. 1. nevelőtanítási rendszerének tökéletesítésében.
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hiányai vannak». Ellenben figyelemreméltó, hogy a tanács már 
1894-ben rámutatott a p. 1. továbbfejlesztésének szükségességére.

De miután ez a kifejlesztés elmaradt, jóllehet már évek óta 
közszükségletként nyilvánult meg országszerte, a felekezeti p. 1. fenn
tartói úgy segítettek magukon, hogy polgári leányiskolájokat, amely
nek tanterve 1887 óta amúgy is megegyezett a f. 1. I—IV. osztályai
nak tantervével, kiegészítették az V. és VI. o.-lyal s megszerezték 
iskolájok számára a f. 1. címét (Ló'cse, Eger, Temesvár, Nyitra, 
Szatmár-Nómeti, Debreczen stb.) Szeged és Budapest közs. polgári 
leányiskolája (itt az I. és a IV. kerületi) is átalakult f. l.-vá. Fiúmé
ban, Kassán és Békéscsabán maga az állam alakította át a p. 1.-t 
f. l.-vá, Kolozsvárott meg átvette a községi f. 1.-t; utóbb pedig még 
Mezőtúron is állított állami intézetet.1

Felsőbb leányiskolái körökben azonban nem tudtak megnyu
godni a f. 1. visszafejlődésében s illetőleg ferde helyzetében. Mert 
ebben (valamint jelenlegi) állapotában nem más, mint az úri körök 
számára fenntartott hatosztályú polgári leányiskola, mely a gyakor
lati irány teljes feláldozásával és három idegen nyelv (német, francia, 
angol) tanításával kiválóképen az irodalmi képzést uralja. Az úri 
körök kifejezésen pedig itt a vagyonos és előkelő osztály körébe tar
tozó családok leányait értik, akik hozományuk révén házasságra lépve, 
sohasem lesznek (?) utalva arra, hogy kereseti életpályán, a saját 
munkájukkal biztosítsák életfenntartásukat. Éppen azért óvakodni kell 
a Szervezet szerint a f. 1.-ban attól, hogy a leánykákat szorgalmas 
tanulásra serkentsék; «gyöngédebb testi szervezetük» miatt «velük 
szemben nem léphetni fel olymérvű követelésekkel, mint hasonlókorú 
fiúk irányában» . . . Hogy az egészséges fejlődésre szükséges üdülési 
idő tőlük el ne vonassák, «szükséges, hogy a tanulás súlypontja 
az iskolába essék s ott a tananyag annyira feldolgoztassék, hogy 
a tanuló házimunkájául annak átismétlésénél vagy a(z iskolában) már 
jól megtanultaknak egyszerű alkalmazásánál egyéb ne maradjon.» 
Magában az iskolában is «csak az és annyi taníttassék, amit és 
amennyit az egyes tanfolyamokban a rendelkezésre lévő idő alatt s- 
a növendékek előképzettsége szerint, kellő alapossággal lehet meg
tanítani, még pedig úgy, hogy a tanulók a tanultakat értsék is és 
adandó alkalommal megfelelő biztossággal alkalmazni is tudják.» 
(Szervezet I. 1—4. pont.)

Ezeknek az irányelveknek a f. 1.-iskolai gyakorlatban való al
kalmazása annyit jelent, hogy lecketanulást nem szabad köve

1 Gazdasági irányú hétosztályú polgári leányiskola kellett volna 
ide meg B.-Csabára, de nem f. 1.
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telni a «felsőbb leányok»-tói ; az elemi iskolai tanítási gyakorlatot 
követve csak annyit szabad tanítani, amennyi magában az iskolában, 
házi munkásság nélkül, biztosan elsajátítható. 8 nagyon természetesen 
időt kell szakítani állandóan arra is, hogy a tanítottaknak újra meg 
újra való felelevenítésével biztosítsuk a szerzett ismeretek megtartá
sát — ép úgy, ahogy a 8—10 éves leánykákkal az elemi iskolában 
teszik. Hiszen «a főcél nem az, hogy a tanulók különféle tárgyakból 
sokféle ismereteket szerezzenek, hanem csak az, hogy a tanfolyam 
bevégeztével egy bizonyoskörű, kerekded egészet alkotó s részeiben 
összhangzó műveltséget nyerjenek...» Vagyis: a serdülő leánykák 
hat éven át 4—5 órát töltenek naponként (a szünetektől persze el
tekintve) egy kulturális környezetben, ahol az általános műveltség 
körébe vágó különböző ismeretekben nyernek oktatást. S annak a 
gazdag úrileánynak ez tökéletesen elég. Minek fárasztanók őt lecke
tanulással ? Hadd rendelkezzék szabadon a napszakából fennmaradó 
idejével s «forgolódjék» kedve szerint «a ház körül». Az osztályozás
ban pedig minél enyhébb mértéket kell alkalmazni ; hisz aki minden
nap ott ült az iskolában, az természetesen tudni is fogja azt, amire 
ott megtanították s aminek ugyanott a begyakorlásáról is gondoskod
tak. Képtelenség tehát, hogy valaki megbukjék a f. 1.-ban, hacsak 
nem gyöngeelmójű ; akinek pedig jó feje van, az nem kaphat más 
osztályzatot, mint kitűnőt. Szorgalom ? kötelességérzés ? öntevékeny
ség ? önállóság ? . . .  Minek az egy gazdag úrileánynak ?

íme, a f. 1. nevelőtanítási rendszerének képe. Amellett azonban 
meg kell jegyeznünk, hogy a f. 1. sok helyen polgári leányiskolát 
pótol; de még ott is, ahol p. 1. van, növendékeinek túlnyomó több
sége a vagyontalan középosztályhoz tartozik, akikre valóságos élet
kérdés, hogy gyermekkoruktól fogva szorgalomra, kötelességtudásra, 
öntevékenységre és önállóságra neveltessenek. De azonfelül még taka
rékosságra, egyszerűségre és szerénységre is kell szoktatni őket, aminek 
a f. 1.-ban meghonosult «úri szellem» sok helyen egyenesen gátat vet. 
Hallgassuk meg csak a vagyontalan úri szülők véleményét s meg
győződünk arról, hogy egyáltalán nem túloztam. «Luxusiskola» név
vel illetik az iskolát, s annak nevezik itt-ott maguk az igazgatók és 
tanárok is nem csekély számban.

Amellett figyelembe kell venni azt is, hogy ma már a vagyonos 
úri szülő is azt akarja, hogy leánya iskolázása folyamán a női hiva
tásra való kiképzésén kívül egyúttal kenyérkereső pályára is jogosító 
bizonyítványhoz jusson. Hisz’ sohasem tudjuk, hogy az élet eshető
ségei közepette nem lesz-e arra valamikor szüksége ! Ép azért el
engedhetetlen, hogy mind a polgári, mind a felsőbb leányiskolát a 
jelenkor követelményei szerint kifejlesszük ; az előbbit gyakorlati, az

12Magyar Faedagogia. XXV. 4 .
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utóbbit pedig tudományos irányban. De mindakettó'nél figyelemmel 
kell lenni arra is, hogy a szorosabb értelemben vett női hivatás 
szolgálatában álló képzés is érvényesüljön.1

Át kell tehát alakítanunk a f. 1.-t az arravaló városokban leány
középiskolává (úgy ahogy Molnár Aladár már 40 évvel ezeló'tt ter
vezte), de a mai korhoz alkalmazott reform-középiskolává.

De Gerando Antonina már 1888-ban sürgette az országgyűlés 
képviseló'házához benyújtott kérvényében a Molnár Aladár szellemében 
való reformot. Az 1890. november havában pedig a f. l.-k igazgatói 
terjesztettek egy emlékiratot Csáky Albin gr. miniszter elé a f. 1.-nak 
női középiskolává való átalakítása iránt.1 2 Sajnos, eredmény nélkül. 
Mindössze annyit értek el, hogy 1893-ban továbbképző tanfolyamot 
szervezett a minisztérium, hogy «oly nőknek, akik a f. 1. hat osztá
lyának elvégzése után, csupán általános műveltségök mélyítése és 
bővítése végett, még 1—2 évet tanulással akarnak tölteni, az errevaló 
alkalmat megadja». Mondanom sem kell, hogy ez a tanfolyam, Buda
pestet kivéve, seholsem vált be. Hiszen a mai megélhetési viszonyok 
között — sajnos — kevés úrileány van abban a szerencsés helyzet
ben, hogy puszta kedvtelésből járjon iskolába. Inkább az egyéves 
kereskedelmi tanfolyamot látogatják még a hat osztályt végzett fel
sőbb leányiskolások is ; pedig oda már a IV. osztály végeztével irat
kozhattak volna be. Ez is ujjmutatás a reform irányára nézve, de 
csodálatosképen ezideig nem akarták megérteni. Hát még a tanítónő
képzők kapujának megrohanása ! Meg a leánygimn.-ért, s legújabban 
a női felső kereskedelmi iskolákért való vetélkedés ! Mindhiába. Akár 
kell, akár nem kell a közönségnek a f. 1., az mostanáig változatlan 
formájában tovább hinti áldásait a jórészben kényszerűségből (mert 
nincs más választásuk !) beiratkozó úri (és nem úri !) leányokra.

Dicséretére válik a f. 1. tanári karoknak, hogy fokozódó ener
giával küzdöttek a f. 1. tűrhetetlen helyzetének orvoslásáért. Egyre 
sürgették a reformot 1887 óta szaklapokban, értekezleteken egyaránt. 
Ehelyütt csak a II. Orsz. és Egyetemes Tanügyi Kongresszus nőneve
lési szakosztályának tárgyalásairól emlékezem meg. 1896 július 4-én 
a f. 1. akkori miniszteri biztosa, Szuppán Vilmos, tartott itt előadást

1 L. «Leányoktatásunk egységes szervezése» című tanulmányomat 
a Magyar Pædagogia 1914. 5—7. f. (Különlenyomatban ára 80 f.)

2 A miniszter kiadta a memorandumot az Orsz. Közokt. Tanácsnak 
véleményezés végett. Ebből az alkalomból foglalkozott a Tanács a f. 1. 
kérdésével, amiről fennebb már szó volt. A Tanács jelentése nem kedve
zett az igazg. memor. kívánságainak s azért csak annyi gyakorlati ered
ménye volt, hogy azontúl — a Tanács véleménye szerint — több helyen 
nöigazgatókra bízták a f. 1. vezetését.
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«A leányok középfokú oktatásának reformjáról, tekintettel a nők 
egyetemi képzésére» címen. Meggyőző érvekkel mutatja ki, hogy a 
f. 1. olyképen szervezendő, hogy a női hivatásra való nevelés mellett 
egyúttal eleget tehessen a középiskolai törvény 1. §-a szerint annak 
a feladatnak is, «hogy az ifjúságot magasabb általános műveltséghez 
juttassa és felsőbb tudományos képzésre előkészítse.» Bemutatja egy
szersmind a reform tervezetét. «Az így reformált és eredeti céljának 
visszaadott (Molnár Aladár !) középfokú leányiskola megérdemli, hogy 
oly nevet kapjon, mely kifejezi helyzetét a közoktatásügy szervezeté
ben». Megfelelne ugyan a leány-gimnázium elnevezés, de Sz. helye
sebbnek tartaná a «leány-lyceum» nevet (Ausztria, Francia- és Német
ország). Mellettök szükségtelen lenne a fiú-gimnáziumok mintájára 
külön leány-gimnáziumokat állítani ; sőt «oktalanság lenne — 
mondja Sz. — l. д.-ok alapításával a müveit osztályok leánygyer
mekeit (tömegesen !) oly pályára szorítani és kecsegtetni, ahol csak 
kisszámú, fényes tehetségű növendék képes eljutni a kitűzött célhoz, 
ellenben a nagy tömeg oly képzést nyerne, amely nem felel meg a 
női nem természetes rendeltetésének.»

Hasonló eredményre jut felolvasásában a második előadó, Ma- 
rusák Pál f. 1. igazgató, aki előzőleg gimnáziumi tanár volt. Tartal
mas vita után, amelyben többek között Alexander Bernât és Beöthy 
Zsolt is résztvett, a szakosztály némi módosítással elfogadta Sz. 
határozati javaslatát. Eszerint a) a f. 1., szervezetének és tantervének 
amúgy is szükséges revíziója mellett, alkalmas lesz arra is, hogy ki
váló növendékeit egyetemi tanulmányokra előkészítse ; evégből b) 
szervezete úgy módosítandó, hogy a nemzet közös műveltségének azt 
a részét, melyet a fiúk a középiskolában nyernek, a f. 1. növendékei 
a modern nyelvek irodalmának felhasználásával hat év alatt meg
szerezhessék ; c) ott, ahol annak szüksége mutatkozik, a VI. osztály 
fölé kétévi felső tanfolyam állítandó az érettségi vizsgálaton megkívánt 
ismeretek elsajátítására ; a IV. osztálytól kezdődő kétfelé ágazással 
pedig alkalmat nyernek az egyetemre készülő növendékek arra, hogy 
a francia nyelv, neveléstan és gazdaságtan helyett latin-, görög nyel
vet és mennyiségtant tanuljanak.

Azóta a f. 1. tantestületei állandóan napirenden tartják a kér
dést, amellyel Révy Ferenc (1902 óta miniszteri biztos) elnöklésével 
igazgatói értekezleten is foglalkoztak. A várva várt reform azonban 
még egyre késik. S hasonlóképen egyre késik a polgári leányiskola 
kifejlesztése is. Ennek az érthetetlen halogatásnak pedig az a követ
kezménye, hogy a női nem sajátlagos igényeihez alkalmazott leány
iskolák hiányában egyre szaporodik a leánygimnáziumok száma, 
amelyek semmi tekintettel sincsenek a női élethivatás különleges

12*
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oktatási igényeire, tehát egyáltalában nem pótolhatják se a korsze
rűen kifejlesztett polgári, se a reformált felsőbb leányiskolát.

Pedig figyelemmel kellene lenni arra, amit Berzeviczy Albert 
mondott,1 hogy «a mi, nagyon is könnyen külsőségek után induló, a 
bizonyítványt és címet legtöbbször önmagáért s nem az általa igazolt 
ismeretekért kereső korunkban, amelyben nagyon is sokan nem any- 
nyira a tudományokhoz felemelkedni, mint inkább a tudományokat 
magukhoz leszállítani akarnák, a nőnevelés magasabb igényű intéze
teibe csődíteni valódi tudományos hivatást magukban nem érző leá
nyokat, végzetes hiba volna ; de viszont hiba volna, ha egyszer a 
nőnek hivatási körét kitágítottuk és neki a tudományos pályákra utat 
nyitottunk, azt, hogy ezekre a pályákra gondosan és alaposan elő is 
készülhessen, tisztán a véletlenre és a magánszorgalomra bízni. Tehát 
a soha szem elöl nem tévesztendő egyetemes női hivatás mellett, 
amely a családi életben kulminál, a nőknek tudományos pályákra 
való előkészítése kétségtelenül egy fontos új szempont nőnevelésünk 
jövendő berendezésében.» Ez okból «. . .  véleményem szerint a f. 1.-t 
olyan intézményekké kellene átalakítani, melyek . . .  a jelentékenyebb 
helyeken . . .  a négy osztályon túlmenőleg nemcsak hat, hanem nyolc 
osztályig emelkednének. Bár egész tanfolyamuk kezdettől végig főleg 
a művelt társadalomban forgó nőnek, továbbá a gyermekei gondos 
nevelését vezető anyának és a praktikus háziasszonynak életszükség
leteit tartaná szem előtt», felső osztályaikban «már határozottan elő
térbe lépne az egyetemre való előképzés is, a latin nyelvnek mint 
fakultativ tárgynak tanulására itt már több időt hagyva.» A felső 
osztályok «tanterve pedig úgy volna megszabandó, hogy azok, akik 
egyetemre nem készülnek, . . .  bizonyos magasabb irodalmi és ter
mészettudományi ismeretekre tehessenek bennök szert. »

Közoktatásügyünk jelenlegi minisztere, Jankovich Béla, a közép
iskolák reformjával együtt bizonyára módot fog találni a középfokú 
leányoktatás korszerű újjászervezésére is. Ha a jelek nem csalnak, 
akkor számíthatunk arra, hogy Csengery Antal és Molnár Aladár 
szelleme fog megvalósulni az illetékes helyen már is munkában levő 
reformban. S ha vitéz harcosaink hősies küzdelme végre kivívja szá
munkra a béke áldásait, akkor remélhetően alkalmunk lesz a felsőbb 
leányoktatás megalapításának 40. évfordulóját az alapítók nagy kon
cepciójában újjászületett leányközépiskola és szerényebb igényű test
vére, a kifejlesztett polgári leányiskola, korszerű szervezetével meg
ünnepelni. A középosztály nőnevelésének szolgálatában fog állani mind

1 A II. Orsz. és Egyet. Tanügyi Kongresszuson, 1896-ban, «Az egy
séges nemzeti közoktatás» című tételről tartott előadásából.
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a kettő ; tehát a nő természetes élethivatásának követelményeihez 
fog alkalmazkodni ez is, meg az is. Amellett azonban az egyik az 
általános műveltség magasabb fokát terjeszti és előképzettséget ad a 
főiskolai tanulmányokra, a másik pedig az általános műveltséghez 
tartozó szerényebb keretű tanulmányokon kívül kenyérkereső élet
pályákra is jogosító ismereteket nyújt a hajadonoknak. Mindkettő 
fejleszti a szorgalom, kötelességórzés, szerénység, egyszerűség, taka
rékosság erényeit, amelyek elengedhetetlen tényezői a leányvilág boldo
gulásának a társadalom vagyonos és vagyontalan köreiben egyaránt. 
S egyik iskolának sem szabad szem elől tévesztenie, hogy öntevékeny
ség, erőkifejtés nélkül nincsen igazi értelmi fejlődés. Hiszen a lelki 
élet a legszorosabb kapcsolatban van az agyvelő működésével ; tehát 
elválaszthatatlan a szervezet funkciójától. Már pedig a szervezet bár
mely része csakis gyakorlás, tevékenység, erőkifejtés útján fejleszthető. 
Innen van, hogy az iskolai előadás magában véve korántsem elegendő 
az értelem kiművelésére; s hatása a lelkierők kifejlesztésére egyáltalá
ban csakis abban a mértékben lehet, amennyiben módot talál arra, 
hogy a kívülről való befogadással egyidejűleg megindítsa és ébren tartsa 
a tanuló belső erőkifejtését, tevékenységét. Kétségtelen azonban, hogy 
a leghatásosabb értelemfejlesztő tényező az önálló szellemi erőkifejtés, 
az öntevékenység ; de maga a szorgalom és kötelességérzet is csak 
akkor támadhat és verhet gyökeret a tanuló lelkében, ha az iskola házi 
munkásságra is kötelezi őt. Épp azért az iskola nevelőtanítási rend
szerének — a szellemi élet egészségtani korlátái között — okvetlenül _ 
fel kell használnia a tanulók házi munkásságát. S szükséges ez 
annyival is inkább, mert nemcsak a tapasztalás, hanem a lélektani 
kísérletek is tanúsítják, hogy 24 óra alatt 50%-át felejtjük el annak 
az ismeretnek, amelyet előadás útján elsajátítottunk; s csakis az 
öntevékenységgel való begyakorlás és az ismételt felújítás (immanens 
és rekurráló ismétlés ; a lényeg rögzítése és ébrentartása !) biztosít
hatja az ismeretek megtartását, természetesen abban a mértékben, 
amint az egyáltalában lehetséges.

Akár szegény, akár gazdag és előkelő legyen is a nő, arra kell 
képesítenünk, hogy az élet forgatagában szilárdan helyt állhasson, 
jó- és balsorsban egyaránt. Az élet komoly feladatokat ró rá, azért 
kell, hogy az iskola is komoly munkásságot kívánjon meg tőle.

Az 1914. évi «Tiszti cím- és névtár» kimutatása szerint 34 fel
sőbb leányiskola van hazánkban s velők kapcsolatban 24 internátus. 
Ez iskolák közül 18 állami, 5 községi, 5 r.-k., 4 ref., 1 ág. ev., 1 egye
sületi és 1 magániskola. Leánygimnáziummal kapcsolatos a debreczeni 
ref., a fiumei állami és Budapesten 1—1 állami és községi f. 1. A mun
kában levő reform megvalósításakor természetesen csakis az arravaló
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városokban fennálló f. 1.-iskolákat kell középiskolai irányú intézetekké 
átalakítani ; ellenben a többi, gyakorlati irányú kiegészítéssel, hétosz
tályú polgári leányiskolává szervezendő. S ezzel nagyobb nehézség: 
nélkül megoldható a felsőbb leányiskolákban jelenleg alkalmazásban 
levő tanárok és tanítónők elhelyezése is ; a középiskolai képesítésüek 
azokba az intézetekbe kerülnek, amelyek leányközépiskolákká fejlesz - 
tetnek, a polgári iskolai képesítésüek meg azokba, amelyek hétosztályú 
polgári leányiskolákká alakulnak át.

A középiskolai jellegű intézet leányközépiskola neve kissé ne
hézkes héttagú szó ; a Szuppán ajánlotta leányliceum (röviden líceumi) 
név teljesen megfelelőnek látszik. S ha ezt elfogadják, akkor a hét
osztályú polgári leányiskolákat, amilyenekké természetesen a fenn
forgó szükséghez képest csak a nagyobb városokban fejlesztetnék ki 
az ott fennálló iskolák közül 1—2, a túlnyomó többségben változat
lanul megmaradó négyosztályúakkal szemben célszerű lenne (felső 
polgári leányiskola helyett röviden) felső leányiskolának nevezni.

A leánygimnáziumokért lelkesedőknek pedig szíves figyelmébe 
ajánlom a millenniumi kongresszuson Berzeviczy Alberttól előterjesz
tett határozati javaslatot : «A nők hivatási körének kiterjeszthetése 
céljából a nőképzés intézményei olyképp tetőzendők be, illetőleg egé- 
szítendők ki, hogy a női hivatás általános követelményeinek meg
felelve, egyúttal azoknak, akik egyetemi tanulmányokra készülnek, az 
erre szükséges előképzettséget megadják.»

(Pozsony.) K bammer J ózsef.

HARTMANN EDE PEDAGÓGIAI NÉZETEI.

Hartmann Ede egészen sajátszerű gondolkodó. Egyfelől a szoba
tudós prototípusa, aki sohasem száll le a gyakorlati élet porondjára, 
hanem az abstrakt gondolkodás mezőin érzi magát a legotthonosabb
nak ; másfelől mégis szükségét érzi annak, hogy a legaktuálisabb 
napi kérdésekhez hozzászóljon, a közvéleményt érdeklő kérdésekkel 
szemben is kifejtse elméleti álláspontját és itt bár sokszor a gyakor
lati élet problémáit egy előre megalkotott vélemény fátyolán keresz
tül szemléli, nem egyszer reflexiója mégis a helyeset láttatja meg 
vele. Már ebből a szempontból sem érdemli meg azt a mellőzést, 
melyben ma művei általában részesülnek egyes lelkes hívei minden 
fáradozása ellenére. Igaz ugyan, hogy sokkal többet írt, semhogy 
mély lehetne, a zsenialitás villanásait is hiába keressük benne, de 
kétségkívül erősen spekulativ elme, univerzális műveltséggel, világos, 
bár többnyire józan, száraz előadással, akinek mondanivalóját érdemes 
meghallgatni. Alig van a kultúrának oly területe, melyen tollával
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nem tevékenykedett volna és így természetesen nem kerülték ki 
figyelmét a pedagógia kérdései sem. Ezekről is egyes külön cikkek
ben vagy nagy műveiben előforduló kitéréseiben mondja el józan, 
lehiggadt észrevételeit, melyek olykor-olykor Schopenhauerre emlé
keztetnek, de általában nem minden önállóság nélkül válók és ami 
fő, bennök lehetőleg a pártok fölé igyekszik emelkedni. Legtöbbet 
foglalkozik a középiskolák reformjával, mint a legégetőbb kérdéssel, 
de szóba kerül az egyetemi képzés, a nép- és gyakorlati nevelés, az 
erkölcsi és vallásos nevelés, a nők kiképzése is stb., anélkül ugyan, 
hogy ezek alapján egységes képet nyerhetnénk pedagógiai meggyőző
déséről, de viszont nincs is ellentmondás az egyes nézetei közt. Mint 
külön disciplinât a pedagógiát nem dolgozta ki, akárcsak "Wundt, aki 
a pedagógiát szintén nem tekinti önálló tudománynak.

Hartmann félig-meddig pesszimista filozófus. Félig, mondom, 
mert amint a panlogismust a pantelizmussal, úgy a Leibnitz-féle 
optimizmust is a Schopenhauer-féle pesszimizmussal igyekezett össze
házasítani, határozottabban az «eudámonológiai pesszimizmust» az 
«evolucionista optimizmussal». E földön a baj és szenvedés kikerül
hetetlen, de kétségbeeséséből az embert kiragadja az abszolút világ- 
megváltás vigasztaló gondolata. Ez felfogásának a veleje. Hartmann 
elválasztja a maga pesszimizmusát a «felháborodás» pesszimizmusá
tól (Dühring), a quietisztikus pesszimizmustól (Schopenhauer) és a 
miserabilismustól, mely körülbelül a világfájdalomnak felel meg.1 
H. szerint a pesszimizmus egyszerűen teória arról, hogy a világ 
örömmérlege negativ-e ? Ez a pesszimisztikus felfogása éppenséggel 
nem közönbös pedagógiai nézeteire sem. Ellenkezőleg, a pedagógiá
nak szerinte ép a pesszimizmust kell alapul választania. A nevelés 
feladata, hogy az embert erőssé és keménnyé tegye, hogy ne csak 
ideális célokat tűzzenek ki maguknak, de reális erőt is fejthessenek 
ki azok megvalósításában. Ezt a feladatot a nevelés azonban csak úgy 
oldhatja meg, ha nem épít optimisztikus illúziókra, hanem bátran 
szembe néz az élet kegyetlenségével és ezzel szemben megedz. Szigo
rúan véve a nevelés már most is pesszimisztikus alapon áll (bár ön- 
tudatlanul), midőn minden tana arra irányul, hogy senkinek sincs joga 
boldogságra e földön és az ember nem is azért van a földön, hogy 
boldog legyen, hanem azért, hogy kötelességét teljesítse. A pedagó
giának ezt az öntudatlan törekvését azonban tudatossá kell tenni, 
csak így lesz a vallásos-erkölcsi idealizmusnak biztos alapja.1 2

1 E. von Hartmann : Zur Geschichte und Begründung der Pessi
mismus. 1880. 84. s k. 1.

2 V. ö. Dr. Arthur Drews : Ed. Hartmann’s System im Grundriss. 
Heidelberg. 1902. .450. lap.
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Természetes, hogy Hartmannt is foglalkoztatja az a kérdés, 
hogy lehetséges-e a nevelés, lehetséges-e a megismerés, a tanítás útján 
a cselekvésre, a jellemre hatni? E kérdés az erkölcsi nevelés szem
pontjából elsőrendű fontosságú. Hartmann azon a nézeten van, hogy 
a szokáson kívül semmiféle tanítás nem képes moralitást szülni, 
hanem legfeljebb a meglevő moralitást felkelteni az alkalmas motí
vumok hangsúlyozásával, melyek máskülönben ily erővel nem léptek 
volna a növendék elé. A motívum azonban mindig csak puszta kép
zet, tehát azt nem illeti meg az «erkölcsi» tulajdonítmánya, miért is 
az erkölcsiség számára egyedül ama tudattalan tényező maradt hátra, 
mely a jellem részének tekintendő és az individualitás legbelsőbb 
magvához tartozik. A jellem ezen alapja gyakorlás és szokás által 
módosulhat, de sohasem tanítás által, mert az erkölcstan legszebb 
ismerete holt tudás, ha nem indítja meg az akaratot, hogy pedig 
megteszi-e ezt, az egyes-egyedül az individuális akarat természetétől, 
azaz a jellemtől függ. Minden ember jellemének főrészét magával 
hozza a világra, de hogy ahhoz hogyan aránylanak azok az elemek, 
melyeket maga szerez, az ama viszonyok szokatlanságától és abnor- 
mitásától függ, melyek között az egyén mozog. A legtöbb esetben egy 
emberélet szokása nem elegendő arra, hogy az öröklött jellemben 
lényeges változásokat hozzon létre . . . Míg tehát a jellem lényegileg 
az emberi nem számára ugyanazon a fokon marad, az emberi nem 
szellemi hajlamai és képességei állandó emelkedésben vannak . . .  1 
Látnivaló, hogy Hartmann a jellem változhatatlansága tekintetében 
szorosan Schopenhauerhez csatlakozik, csak utolsó megjegyzésével 
megy rajta túl, ami evolucionisztikus optimizmusából érthető.

A fejlődés gondolatának más értelemben is jut hely H. peda
gógiai nézetei közt. Elfogadja Haeckeltől, hogy az ontogenezis rövi
dített és módosult rekapitulációja a filogenezisnek, amely elv a ne
velésre alkalmazva úgy hangzik, hogy az egyesnek a nevelése az 
emberiség ama főfokozatainak az ismétlése, melyeken az emberiség
nek vallásos-erkölcsi tudata keresztül ment. A gyakorlatban a hely
zet az, hogy a nevelő a gyermeket kezdetben természetes embernek, 
azaz naiv egoistának és született eudamonistának tekinti és félelem
mel meg reménnyel kormányozza. Csak arról kell gondoskodnia, 
hogy az erkölcsi ösztönök a naiv egoizmuson belül is ápoltassanak 
és erősíttessenek és hogy a gyermek tanulja meg mindinkább a ne
velő akaratát az ő tekintélye iránti puszta kegyeletből teljesíteni. 
Ezzel aztán el van érve a heteronomia foka, melyen a még éretlen 
gyermek a nevelő érett akarata előtt meghajlik. Egész egoistikus

1 Hartmann : Philosophie des Unbewussten.91. 229. II. 263—269.
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motivációját erkölcsi céloknak rendeli alá, melyek egyelőre külső 
tekintély alakjában tolulnak elébe. De a nevelő ezen a fokon sem áll 
meg, hanem azon van, hogy a növendék erkölcsi autonómiáját fel
keltse. így aztán hozzászokik a növendék ahhoz, hogy a harmadik 
fokon (autonómia) a pedagógiai tekintélyt lassanként saját lelkiisme
retének hangjával pótolja és természetes emberét saját erkölcsi aka
ratának fegyelme alá vonja. Csak e folyamat befejeződésével érte 
el az ember erkölcsi nagykorúságát és ezzel a nevelés célhoz is 
jutott. H. azonban határozottan ellenzi, hogy a vallástanításban 
is alkalmaztassák a filogenezis rekapitulációja, olyképen, hogy a kis 
gyermeknek Istent mint jutalmazó és büntető hatalmat, a serdülő
nek mint parancsoló tekintélyt,* az érettnek pedig mint az erkölcsi 
autonómia metafizikai okát mutassa be. Ily eljárás nemcsak fölös
leges volna, hanem egyenesen káros. A dolgon úgy lehet segíteni, 
hogy az emberi tudat nagyobb haladásával az ifjúság vallásoktatása 
minél később kezdendő meg, de akkor mindjárt a legutóbb elért 
vallásos fokozat ismertetésével. H. itt ismét Schopenhauerre, illetőleg 
Eousseau-ra emlékeztet, de azzal a sajátos egyéni színezéssel, hogy a 
legfőbb fokozatnál a saját «konkrét nionizmus»-a alapján kifejlődő 
vallásra gondol. A hagyományos vallásos képzetek azonban annál 
alkalmasabbak a szükséges alanyi üdvfolyamot felkeltésére, minél 
közelebb állnak a konkrét monizmus vallásos világnézetéhez.1

Ezt a gondolatot Hartmann nem igen fűzi tovább, de etikai 
szemlélődései újból elviszik a nevelés kérdéséhez. Felfogása szerint az 
etikai élet lényege a rossz legyőzése és a jó előmozdítása. Ezt a 
munkát vagy magamon vagy másokon illetőleg a külső viszonyokon 
végeztetem és így ered az individuális és szociális etika, mint az 
etikának két része a «fenomenológia» mellett. A szociális etikában az 
embereknek és azok természetes és társadalmi helyzetének neveléséről 
és erkölcsi javításáról van szó; tehát a szociális gondoskodás és a 
nevelésügy kerülnek benne tárgyalásra. A szociális kérdés a problé
mák egész szövedéke, lényege szerint azonban abból áll, hogy az 
alsóbb osztályok jobb gazdasági helyzetre és az élet nagyobb kényel
mére vágyódnak. Mindez csak olcsóbb és nagyobb termelés alapján 
lehetséges. E célból a termelvények jobb elosztása és a termelés 
fokozása szükséges. Nyilvánvaló, hogy e tekintetben fontos tényező a 
munkások munkabírásának a növelése, ami a megfelelő előképzett
ségtől, azaz technikai kvalifikációtól függ. E tekintetben Hartmann 
azt jegyzi meg, hogy e gyakorlati előkészítéssel eleddig keveset törőd
tek. A népiskola a gyermekek vallásos-erkölcsi nevelését helyezi elő

1 Hartmann : Die Eeligion des Geistes. 277. s к. lapokon.
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térbe, holott ez tulajdonképen a ház és az egyház feladata volna, másod
sorban pedig a tudást szolgálja. Ideje lenne, hogy az elemi iskola az 
általános műveltség elemi alapvetésével a gyakorlati hivatásoknak 
megfelelő technikai képzés elemeit is összekösse. Azonban ebbeli 
működése mégis mindig elégtelen lesz és ezért szükségesnek mutat
kozik a népiskola kiegészítése továbbképző iskolákkal. Ugyancsak 
előmozdítaná az ipari kiképzést az inasügy jobb rendezése, alsó és 
középfokú szakiskolák felállítása. H. még külön is kiemeli az általá
nos katonai kötelezettség nagy nevelő hatását a munkásosztály szem
pontjából. (A hadkötelezettség ezen nevelői jelentőségének a hang- 
súlyozása speciálisan német vonásnak tekintendő ; Kein Vilmos is. 
többször kiemelte 1). H. kimondja, hogy a katonai szolgálat ideje 
igazában a nép főiskolája, melyben az ifjak férfiakká érlelőd
nek. H. azonban éppenséggel nem akarja az osztálykülönbségeket 
eltüntetni, mint a szociáldemokrácia. Egész határozottsággal kije
lenti, hogy minden mívelés, képzettség káros, mely a munkás állá
sán és helyzetén túlhalad, mert elégedetlenné teszi (Pestalozzi ere
deti álláspontja !). Ezért H. nem híve az antikapitalizmusnak sem. 
Ellenkezőleg, ő a kultúra fokozásának egyik legfontosabb eszközét a 
nemzeti vagyon növelésében, tehát a tőke gyarapításában látja. 
A tőke növelése a kamatok megtakarítása által történik, ez a meg
takarítás pedig közvetlenül előreviszi a kultúrfolyamatot. A kamatot 
pedig lehetőleg a kultúrát hordozó szellemi arisztokrácia fenntartá
sára kell fordítani, mert «nur cine Minderheit kann die Kultur 
tragen . .  . und ein annähernd gleicher Bildungsgrad aller bedeutet 
offenbar die gleiche Unbildung aller.»1 A művelődés alkalma, 
ugyanis még nincsen azáltal adva, hogy az iskolák nyitva állanak 
az összes néposztályoknak ; ezzel túlbecsülik az iskola és lebecsülik 
a család és környezet befolyását. Az igazi intellektuális műveltség 
csak néhány nemzedék során honosodik meg egy-egy családban. 
Ezért, ha a munkásosztály, törekvése arra irányul, hogy az összes élet
viszonyok demokratikus egyenlősítése által minden szellemi arisz
tokráciát lehetetlenné tegyen, akkor ez utóbbinak nemcsak joga, de 
kötelessége a demokratikus elv ilyen túlhajtásával szemben a legéle
sebb ellentállást kifejteni, mert a kultúra csak akkor haladhat, ha a 
szellemi arisztokrácia törzse egyik nemzedéktől a másikig fennma
rad és szilárd alapja a hozzácsatolandó új alkatrészeknek. Azt azon
ban H. kijelenti, hogy valamint a szellemi arisztokrácia méltatlan és 
tehetetlen tagjai nem alkalmazandók a nekik nem való állásokban,

1 Hartmann : Soziale Kernfragen. («Deutsche Bücherei») I. В. 56— 
62; továbbá I. A. 49, de főleg II. 123—137.
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ép úgy nélkülözhetetlen e műveltségi arisztokráciának állandó fel
frissülése az alsóbb néposztályok alkalmas tagjainak fölvétele által.

H.-nak ez az állásfoglalása higgadt konzervativizmusáról tanús
kodik, de egyenesen retrográdnak tetszik a nőkérdésben és nőneve
lésben elfoglalt álláspontja. Ez személyi viszonyaival nem magyaráz
ható, mert tudva van, hogy úgy első (Agnes Tauhert 1871—77), mint 
második feleségével (Alma Lorenz 1878 1906) egyenesen ideális
házas életet élt. Mindkét nő nagy műveltséggel is rendelkezett, az 
első ura rendszerének erélyes védőjeként, a második, aki ma is él, 
terjesztőjeként lépett fel. Ezért H.-nak a nőről hangoztatott nyers és 
nem egyszer sértő nézeteit elsősorban Schopenhauer hatásából ma
gyarázhatjuk. Erre vonatkozó nézetei főleg a Pliänomonologie des 
sittlichen Bewusstseins c. müvében (1870) fordulnak elő.1 H. szerint 
megdönthetetlen igazság, hogy a nő hivatása : hogy gyermekeket 
szüljön és azokat fölnevelje. A női nem minden más pálya utáni 
törekvése csak pótlók az igazi női rendeltetéséért. De ép eme sajá
tos hivatásával teljesít a nő kultúrmissziót : «der Mutterschoss der 
Menschheitsreserve im Kulturkampf ist das Weib». Mig a férfi tere 
a harcmező és a gondolat meg kéz műhelye, a nő a gyermekágyban 
és gyermekszobában harcolja végig az élet harcait és nem mond
hatni, hogy az övé a könnyebbik rész. Míg a férfi, aki közvetetleniil 
veszi ki a maga részét a kulturmunkából és ideális jutalmat nyer 
tevékenységének kultúrértéke és annak elismerése által, a nő vagy 
nem éri meg gyermekeinek alkotásait, vagy ha mégis megéri, senki 
sem gondol azoknál az anya erkölcsi érdemeire. Ideje, hogy a női 
nem a maga erkölcsi rendeltetésének világos tudatára jusson. Ezért 
a nemi felvilágosítás a serdülő leányoknál elengedhetetlen. Jó korán 
meg kell velők értetni, hogy a legderekabb nő az, aki a legjobban 
nevelt gyermekek legnagyobb számával ajándékozza meg az emberi
séget és hogy a leánynak minden úgynevezett hivatásszerű kiképez- 
tetése csak szomorú menedék azok számára, akik igazi hivatásukat 
el nem érték. A jelenkor pedagógiai feladata a női hivatást kellő 
világításba helyezni. Tanulják meg a leányok, hogy a házasság nem 
paradicsom, az anyaság nem «cukornyalás», egyszóval ki kell őket 
ábrándítani eudámonisztikus illúzióikból, melyekkel a házasságba 
lépnek, hogy belássák, hogy a nő érdeme és erkölcsi fensége épen 
ebben áll : készséggel és örömest betölteni nemi hivatását. Ennek a

1 E mű 2. kiadását használtam : Das sittliche Bewusstsein. Berlin, 
1886, főleg 552—9; 560—1 és567. Továbbá: A. Kirchho/f: Die akademische 
Frau. Gutachten hervorragender Universitätsprofessoren, Frauenlehrer und 
Schriftsteller über die Befähigung der Frau. Berlin. 1897., 152—5.
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pedagógiai feladatnak a megoldása azonban éppenséggel nem könnyű, 
mert a nők kevéssé hozzáférhetők az észmorál számára, mert távol 
áll tőlük a történeti világnézet is, mert nyárspolgárias gondolkozá
sukban keveset törődnek az emberiség jövőjével és fajuk győzelmé
vel. Ezért a nőnevelésnek különös gondot kell fordítania a hazafiság 
és nemzeti érzelem, valamint a történeti érzék kifejlesztésére. Evég- 
ből a kultúrtörténelmet kell az egész leánynevelés alapjává tenni, 
még pedig az esztétikai kultúrtörténelmet, vagyis az emberiség esz
ményeinek a fejlődéstörténetét. Ennek bevezetése lehetne az állat
világ fejlődéstörténete az emberig és az emberiség fejlődésének a 
története az állati foktól a történeti fokig.

A leányok fokozott iskolai képzése mind alkalmatlanabbakká 
teszi őket sajátos hivatásukra. Ha a jelenben túl van terhelve a 
hímnemű ifjúság, úgy még inkább áll az a leányokról, kiknek szer
vezete, agyveleje stb. sokkal érzékenyebb, ennek megerőltetése pedig 
károsan hat a szexuális szférára is. Hozzájárul, hogy a leányok 
az alapjában véve értéktelen félműveltségükben elbizakodva lenézik 
természetes rendeltetésüket vagy kedvetlenül, tele panasszal vetik 
magukat alája. Nem mélyíteni, fokozni kell tehát a leánynevelést, 
hanem leszállítani. Három tanóra naponként teljesen elegendő. Csak 
ez úton fog a női nem megfelelni rendeltetésének és fogja a férfiak
nak a tudomány és művészet terén elért vívmányait az emberiség 
Ízlésének és érzelmének nemesítése számára értékesíteni és az át
öröklés meg nevelés útján tovább származtatni.

Mindezekből érthető, hogy H. nem nézi jó szemmel a nők 
egyetemi tanulmányozását sem. Hiszen nézete szerint a szabad és 
egyetemes szellemi képzést úgysem iskolaszerű tanulással, hanem 
csak olvasással szerezhetni meg. A felsőbb leányiskolái tanítás pedig 
teljesen elegendő ahhoz, hogy a szellemi tehetségűeket az olvasás 
útján való önművelésre képesítse. Ha bizonyos hivatáskörökben női 
képviselőkre volna szükség, alapítsanak női szakiskolákat. De a 
két nem együttes nevelése óletök virágjában már a tanulmány komoly
sága szempontjából sem ajánlatos.

H. legutolsó megjegyzései átvezetnek bennünket az egyetemi 
tanításról vallott nézeteire.1 H. úgy találja, hogy a német egyetemek
nek a nemzet szellemi életében már nincs meg az a jelentősége, 
mint régebben. Az egyetemek hiányai mind a diákság, mind pedig 
a tanártestület oldalán eléggé nyilvánvalók. A diákok az első szemesz
terekben nem tanulnak semmit, később pedig ugyancsak iparkodniok

1 Hartmann: Moderne Probleme. Leipzig 1886. Zur Reform des 
Universitätsunterrichts. 114—134.
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kell, hogy a vizsgálati követeléseknek és saját szaktudományuknak 
eleget tehessenek. Általánosabb szellemi képzésről ily körülmények 
között nem lehet szó. Az egyetemi oktatás rákfenéje azonban az, hogy 
a könyvnyomtatás feltalálásának a tényét ignorálja és ma is az élő 
szóval való előadásra szorítkozik. Teljesen figyelmen kívül hagyják 
azt a fiziológiai tényt, hogy egy óráig tartó előadás hallgatása az ide
geket és az agyvelőt sokkal jobban kifárasztja, mint egy órai olvasás. 
Hogy a jegyzésnek, utánaírásnak véget lehessen vetni, minden tanárt 
kötelezni kell egy nyomtatott vezérfonal kiadására. Az előadáson 
aztán a tanár kibővíti és megbeszéli azt hallgatóival, akik kételyei
ket is kifejezhetik előtte. Csak így van értéke az előadásnak ; egyéb
ként a szorgalmas deák otthon szívesebben áttanulmányoz egész 
nagy tankönyvet, mintsem hogy előadásra járjon. Oly tanár, aki 
szakjából tankönyvet nem írt, vagy aki szakját egy harmadiknak a 
tankönyve szerint nem kezeli, ne is lehessen vizsgáló tag. Másik 
baj H. szerint, hogy az egyetemen a kutató a tanárral össze- 
kevertetik. Pedig a kutatónak az akadémiában van a helye és az ne 
is legyen kötelezve előadások tartására. Az állam jól tenné, ha az 
akadémiai tagságot a javadalom emelésével a kutatás sine-curá-jává 
alakítaná át. Ezzel nagyot lendítene a kultúra haladásán. H. hibáz
tatja a német egyetemek ama szokását is, hogy a deák minden 
kollégiumot külön tartozik megfizetni ; ez nem egyéb, mint «eine 
Prämie auf die Faulheit». Sokkal helyesebb volna, ha megfelelő tan
díj lefizetése mellett a hallgatók jogot nyernének az előadások sza
bad megválasztására. Végül szóváteszi a magántanári intézmény 
terén előforduló visszásságokat. Szerinte csak oly jelölteket szabadna 
a habilitációhoz hozzájuttatni, akik az akadémiai hivatáson kívül 
bármikor más pályára is léphetnek. Továbbá határidőt kellene ki
tűzni, melynek elteltével a ki nem nevezett magántanár eo ipso 
elveszítené a «venia docendb-t. H. maga szorgalmas olvasásnak 
köszönte nagy műveltségét, ezért nem értékeli kellőleg a «viva vox» 
jelentőségét. De nem ismeri fel a jegyzés hasznát sem. Pedig ez 
fontos elmefejlesztő folyamat, mely kettős operációt követel, egyfelől 
az előadott eszmék elsajátítását, másfelől a gondolatoknak az írás 
által való megrögzítését. H. meglehetős elfogultságot tanúsít az egye
temi tanárokkal, különösen a «katedra filozófusokkal» szemben, ebben 
is nagy mestere nyomán jár.

Legtöbbet a középiskolai reform kérdésével foglalkozott.1 Maga 
mondja (Gesammelte Studien und Aufsätze. Berlin, 1876 : Mein Ent-

1 Hartmann : Zur Beform des höheren Schulwesens. Berlin, 1875., 
Tagesfragen. Leipzig, 1890. és Zur Zeitgeschichte. Leipzig, 1900. (1—1 cikke.)
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wickelungsgang 11 41. lap), hogy az iskolát egészben véve nyo
masztó tehernek érezte és távol volt attól, hogy azt pajtásai mód
jára megjegyzés nélkül és türelmesen elviselje, hanem nem egyszer 
fellázadt az olyan rendszer ellen, mely sok tekintetben idó'pazarlás 
volt, máskor meg oly tananyag elsajátítását követelte, melynek hasz
nát nem volt képes belátni. Ezzel szemben azonban elismeri, hogy 
a két legfelsőbb osztályban (a Friedrich Werder-féle gimnáziumba 
járt) mégis csak kapott valamit. Három tanár tett rá különös hatást : 
Bertram, aki a matematikát és természettudományokat tanította, 
Jungk, az irodalomtörténet és végül Salomon, a latin és görög nyelv 
tanára. Ez utóbbi hangoztatta azt a gondolatot, mely később Hart
mann egyik legkedvesebb eszméje lett, hogy a görög és a latin 
nyelvnek a gimnáziumban helyet kellene cserélni. (Érdekes, hogy 
Schopenhauernél is akad hasonló neohumanisztikus vonás !) Ideálja 
felállítása előtt azonban H. leszámol a tényleges viszonyokkal. Meg
állapítja, hogy gyermekeink az iskolai órákkal, magánórákkal és 
házi munkálatokkal annyira túl vannak terhelve, hogy munkaidejök 
teljes összege megközelíti a gyári munkásét. Ezeket a rettentő áldo
zatokat pedig oly műveltség kedvéért hozzák, mely semmiféle igény
nek nem felel meg. Legfőbb ideje, hogy törvényes védelmet nyújt
sunk a gyermeki test és lélek pedagógiai megkínzása ellen. El kell 
törölni a délutáni órákat, meg kell szüntetni a házi foglalkozást. 
A felsőbb tanügy reformjának egyetlen célja lehet : a szükséges álta
lános műveltség elnyerése, e cél elérésére pedig egyetlen eszköz van : 
a tananyag egyszerűsítése mindannak kérlelhetetlen kihagyásával, 
ami nem tartozik szorosan az általános műveltségre, hanem a szak
képzésre. Általános műveltség pedig csak egyféle úton szerezhető 
meg, H. tehát az egységes középiskola híve. A mai gimnázium vagy 
reáliskola azért nem felelhet meg a célnak, mert jó adag szakkép
zést vont bele tantervébe. H. a szükséges reformnak három fokát 
különbözteti meg: 1. A reálgimnázium 30 heti órával. 2. Beálgimná- 
zium 27 órával. 3. Beálgimnázium 24 órával. Ez egységes közép
iskolában tehát helyök jut mind a reális, mind a humánus tantár
gyaknak, de H. ez utóbbiaknak nagyobb nevelő értéket tulajdonít, 
különösen a nyelveknek. Az anyanyelv mellett egy modern (a fran
cia) és egy antik (a görög) nyelv tanítását kívánja meg és reform- 
javaslatának a lényege ép abban áll, hogy a latin nyelv mindinkább 
háttérbe szorul a görög mellől. H. azonban kiemeli azt is, hogy 
csak a germán és szláv népeknél lehet a görögé, mint igazi klasszikus 
nyelvé az elsőbbség, mintha csak a mi hazai viszonyainkra gondolt 
volna, melyek ép a latin nyelv kiváltságát biztosítják, sok lelkes 
humanistának a fájdalmára. H. ellenben bátran vitathatja a görög



nyelv és irodalom elsőbbségét és leszólhatja a római klasszikusokat, 
akik szerinte nem érdemesek arra, hogy az iskolában olvastassanak. 
Szerinte csak a latin nyelv teljes kiküszöbölésével fognak elenyészni 
a középkor utolsó maradványai is a német politikai, szociális és 
egyházi életből. E tekintetben szöges ellentétben áll Schopenhauer
rel. Az 1892-iki porosz iskolai reform Hartmannak ismét alkalmat 
adott két hozzászólásra (Tagesfragen 165- 185. és Zur Zeitgeschichte 
153—163.). Noha az 1882-iki reform, mely a gimnázium és reál
iskola egymáshoz való közeledését közvetítette,’jobban megfelelt ter
heinek, mégis az 1892-iki reformot is úgy tekintette, mint újabb 
lépést saját eszménye felé, nevezetesen a latin nyelv korlátozása és 
a túlterhelés enyhítése miatt. Azért még eleget talál a gimnázium 
új szervezetében, ami ellen szavát felemeli. így pl. hogy az alsó 
osztályokban az órarendben rejlik a hiba, a középső és felső osztá
lyokban pedig az osztálycélok kitűzésében. A túlterhelés csak az 
alsóbb osztályokban szűnt meg, a középsőkben pedig még csak foko
zódott. De e részletes fejtegetésekbe már nem követjük. Még csak 
azt az egyet említjük meg, hogy a német nyelv tanításáról is meg
emlékezik és itt konstatálja a német írás és beszédkészség nagy 
fogyatkozásait. E jelenség okát négy körülményben keresi : 1. Annak- 
•előtte az abituriensek sorában sokkal több volt a művelt családból 
való, mint jelenleg. 2. llégente a tanulóifjúság sokkal több jó német 
írót olvasott. 3. 1848-ig nem olvasott az ifjúság napilapokat, vagy 
ha olvasott is, ezek gondosabban voltak szerkesztve, mint a maiak. 
4. A demokratikus szellem terjedése a forma lenézéséhez vezetett, 
az anyanyelv kezelésében is.

Ezekben ismertettük Hartmann állásfoglalását a pedagógia 
kérdéseiben. Nem mint szakember, hanem mint olyan kívülálló 
laikus emelte föl a szavát, aki sokat olvasott az idevágó kérdé
sekről, még többet elmélkedett és ezenkívül informáltatta magát 
tanítók és tanulók részéről. Minden kérdésben igyekszik a maga 
pártatlanságát fenntartani és a higgadt kritika hangját érvényre jut
tatni. így aztán természetesen sem a konzervatívoknak, sem a radi
kálisoknak a tetszését nem tudja megnyerni. Néhol nagyon radiká
lisnak (pl. a latin nyelv kiküszöbölése), máskor meg nagyon is 
maradinak tetszik (nőkérdés) ; arisztokrata érzése pedig igen gyakran 
megnyilvánul. Nem egyszer magától értedő dolgokat ír le minden 
filozófiai elmélyedés nélkül, de ő ezt is a filozófus hivatásának val
lotta. Különös jelentőségre az ő filozófiai rendszerén belül pedagógiai 
nézetei nem tarthatnak igényt, de mégis van köztük néhány gondo
lat, mely megérdemli, hogy el ne vesszen minden visszhang nélkül.

(Pozsony.) SzELKNYI ÖDÖN.
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A koedukáció Horvátországban.
A koedukáció 1 kérdését a horvátok már régen megoldották. 

Mindjárt az első felsőnépiskolák (az elemi iskola 4 osztályára épülő, 
a mi polgári iskolánk 4 osztályának megfelelő Y—VIII. osztály) 
szervezésekor, 1874-ben megengedte a katonai hatóság (a felsőnép
iskolák a katonai határőrvidék területén keletkeztek), hogy a fiúisko
lákat leányok is látogathatják, mint rendes tanulók ; ha számuk a 
15-öt eléri, a kézimunkában és háztartásban is külön oktatást nyer
nek. Meg van engedve leányoknak a különböző közép- és szakisko
lákba rendes tanulókul való felvétele is.

Ez az intézkedés kizárólag a gyakorlati szükségből fakadt. Főbb 
okai a következők : Horvátországnak szegény s főleg mezőgazdasággal 
foglalkozó népessége van ; az a társadalmi réteg (intelligencia, városi 
polgárság), mely leányainak az eleminél magasabb fokú képzettséget 
óhajt nyújtani, meglehetősen kicsiny. A fővároson kívül nagyon 
kevés hely van, mely lakosainak nagyobb számánál s műveltségénél 
fogva külön középfokú leányiskolát be tudna kellőkép népesíteni ; 
mivel pedig a kormánynak szerény költségvetésével amúgy is nagyon 
takarékosan kell gazdálkodnia, hogy a kis országot egyetemmel s a 
középfokú iskolák minden fajával elláthassa, nép télén leányiskolák 
létesítése helyet nem elvi, hanem pénzügyi szempontból, iskoláinak 
jobb kihasználása érdekében tág teret nyitott a koedukációnak. Pavió, 
az országos kormány közoktatásügyi osztályának főnöke a szabor 
előtt 1904-ben tartott beszédében a külön leányiskolák csekély szá
mával okolta meg az együttnevelés szükségét s kijelentette, hogy e 
rendszer eddig semmiféle más hátránnyal nem járt, minthogy a 
4 osztályt végzett leányok közül igen sokan a képzőkbe tolulnak s 
túltermelést okoznak. Roic osztályfő 1907-iki beszédében nincs elra
gadtatva az együttneveléstől, mert a fiúk számára készült tanterv a

1 Ezt az idegen szót könnyű volna állandóan helyettesítenünk ezzel : 
együttnevelés. Ebben a cikkben megkíséreltük. A szerk.
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leánytanulókra túlterheléssel jár ; mégis kénytelen lesz a rendszert 
továbbra is fenntartani, hogy a külön leányiskolák költségeit meg
takaríthassa.

Egész Horvátországban a legújabb időkig csak egy leányközép
iskola volt : a zágrábi női líceum (8 osztállyal, háromfelé ágazással 
a tanítónői pályára készülők, az egyetemre menők s az általános 
műveltségre törekvők számára) ; ez most reálgimnáziummá alakul át 
(a pedagógiai irány elmarad) ; ehhez járult néhány év előtt a susáki 
női liceum, melynek csak a 4 felsőbb osztálya van meg s a most 
megszűnő zágrábi liceum mintájára van szervezve. E két középisko
lán kívül 1906-ban még 11 felső leánynépiskola volt (4 elemi +  4 osz
tály) ; ezeket is beleértve összesen 9 község rendelkezett a női közép
fokú iskola valamelyik nemével, amihez még 2 tanítónőképző járul.

A leányiskoláknak eme csekély száma tehát nagyon érthetővé 
teszi a horvátoknak kényszerült szabadelvűségét a két nem együtt- 
nevelése tekintetében. Nézzük most, mikópen valósul meg az együtt- 
nevelés az egyes iskolanemekben.

A felsőbb népiskolák (— polgári isk.) száma 1906-ban 29 ; ezek 
közül azonban csak 18 volt teljes 8-, a többi csak 6- vagy 7-osztályú. 
A közös iskolákat (javne obospolne visse puéke йко!е) a mondott év
ben 980 fiú s 548 leány, a 12 felső leánynépiskolát 1811 leány láto
gatta. A közös iskolák közül csak egyben voltak a leányok túlsúly
ban. Tisztán fiú felsőnépiskola még a fővárosban sincs ; a külön 
leányiskolák egy kivételével oly községekben vannak, hol fiúközép
iskolák is működnek.

Ami a középiskolákat illeti, szigorúan követelt elv, hogy csak 
ott vesznek fel leányokat is rendes tanulókul, hol középfokú leány
iskola nincs. 1912 13-ban 9 középiskolában (összesen 20 volt) 
1725 tanuló közül 391 volt leány (22'6%). Legtöbben voltak Rumán 
(113 közül 49); legkevesebben Karlóczán (298 közül 12).

Érdekes, hogy e 391 leány közül a 4 felső osztályra csak 4 ju 
tott ; a múlt tanévben a 300 leánytanuló közül meg éppen csak egy 
látogatott felső osztályt, noha annak, hogy V VIII. osztályba nő 
nem vehető fel, csak egy intézet értesítőjében láttam nyomát. 
A reálgimnáziumokban, hol а III. osztályban választani kell a latin 
s latin nélküli (reál) irány között, a leányok túlnyomó része (115 kö
zül 80) a reálirányt választotta. Ezek az adatok elárulják, hogy a 
horvát leányok, illetőleg szüleik a középiskolákat nem a tudományos 
pályára való előkészítőnek, hanem némi általános műveltséget nyújtó 
s a polgárit pótló iskolának tekintik. Ez iskolákban a leányokra 
nézve a női kézimunka is kötelező tárgy s némelyikben tornát is 
tanulnak külön csoportban.

M agyar Paedaqogia. XXV. //. 13
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A szakiskolák közül az eszéki s a petrinjai /íb'/ífcanítóképzőkben 
a nők száma nagyobb, mint a férfiaké (Eszék 77 férfi, 137 nő, Pe- 
trinja 67 férfi, 78 nő). Minden tárgy közös, kivéve a gazdaságtant, 
szlöjdöt s a kántori képesítéshez szükséges tárgyakat, melyek helyett 
a nők háztartástant s kézimunkát tanulnak. A négy kereskedelmi aka
démia közül a leányok Zimonyban lehetnek rendes tanulók ; 
1912,13-ban a 4- osztály 132 tanulója közül 29 volt leány. A tantár
gyak tekintetében a két nem közt nincs semmi különbség. Végül a 
buccarii 7-osztályú nautika általános irányú s a felsőnépiskolával nagy
jában azonos 4 alsó osztályában is találunk leányokat (121 férfi, 16 nő).

Összehasonlításul megjegyzem, hogy a szomszédos Bosznia- 
Jlerczegovinában a kormány rendelete értelmében leányok abban az 
esetben, ha az osztály létszámát nem töltik be fiúk, magántanulókul 
felvehetők s mint ilyenek minden tantárgy óráin jelen lehetnek, de 
a tanároknak velük foglalkozniok nem szabad. Ausztriában egy mi
niszteri rendelet értelmében oly városokban, hol se női líceum, se 
tanítónőképző vagy leánygimnázium nincs, a rendelkezésre álló hely 
nagyságához képest a leányok bejáró magántanulókul felvehetők, de 
ez esetben kötelesek is minden órán rendesen megjelenni ; számuk 
azonban egy-egy osztályban a létszám 5%-át meg nem haladhatja.

Nálunk a leányok bejárását a fiúközépiskolákba tudvalevőleg a 
185,334,913. sz. min. rendelet szabályozza; bizonyos feltételekkel 
s mindig csak kivételesen csakis azt engedi meg, hogy a leányok 
mint magántanulók a demonstrativ tantárgyak óráira bejárhassanak. 
Egyes autonom felekezeti iskolák, illetőleg ezek főhatóságai azonban 
eme rendelet ellenére még most is megengedik leányoknak rendes 
tanulókul való felvételét ; van gimnázium, hol még külön torna- 
oktatásban is részesülnek s a rendkívüli tárgyak óráira is eljár
hatnak.

Bár elvi szempontból épen nem tartozom az együttnevelés hívei 
közé, úgy vélem, hogy — mi is szegény' ország lévén — oly helye
ken, hol leányok számára még polgári iskola sem áll rendelkezésre, 
talán kísérletet lehetne tenni s a leányokat legalább az alsó osztá
lyokba vagy rendes, vagy oly magántanulókul felvenni, kik, mint 
Ausztriában s Boszniában, minden tantárgy óráira bejárhatnának s 
esetleg kézimunkában is oktatást nyernének. Magyarországon össze
sen 15 oly község van, hol gimnázium van, de hiányzik a polgári 
leányiskola ; ezek közül Szentgolth/,rdon a bejáró leánytanulók száma 
évről évre növekedik s ma már majdnem a félszázat eléri. Kétség
telen, hogy a leányok középiskolai oktatásának s ezzel együtt az 
együttnevelésnek a kérdése a mai bizonytalan állapottal szemben a 
középiskolai reform tárgyalása alkalmával újra felszínre fog jutni s
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akkor a törvényhozásnak módot kell találnia arra, hogy ezt a kér
dést valamennyi iskolafenntartót kötelező módon szabályozza.

Beniach Arthur.

Magyar olvasókönyveink nemzetiségi vidéken.
A legutóbbi időben végre figyelemre méltatták az illetékes ható

ságok a nemzetiségi vidéken működő magyar nyelv- és irodalomtaná
rok panaszát. A panasz az, hogy az engedélyezett magyar olvasóköny
vek között nincs olyan, melynek használata nemzetiségi vidéken a 
kívánt eredményhez juttatna. Most olyan híreket hallunk, hogy gyógy
szert készítenek e fájó nyilt sebre. Ebből az alkalomból írom le néhány 
szerény megjegyzésemet. A középiskoláról szólok.

Azzal kezdem, hogy a kérdésnek nincs meg a kellő irodalmi 
megalapozottsága. Filológiai pontosságú diagnózisra volna szükségünk. 
Meg kellene állapítanunk, mi van a szóban forgó könyvekben, amire 
ilyen helyen nincs szükség és viszont, mi hiányzik, aminek hiánya 
sajnálatos, és végre azt is meg kellene hánynunk-vetniink, hogy m it 
•és hogyan kell nemzetiségi vidéken magyar olvasókönyvben nyújtani.

A Tanterv és Utasítások annyira megszabják az anyagot, hogy 
az olvasókönyvek e tekintetben megegyeznek. A szerkesztők «szigorúan 
szemmel tartják» az anyag megválasztásában és elrendezésében az ott 
hangoztatott elveket. Hiszen ami az anyagot illeti, a kifogás nem is 
érheti a könyvszerzőket. Ók nem tehetnek arról, hogy görög mithoszi 
■olvasmányokkal kell az első osztályos fiút megismertetni, de az már 
az ő hibájuk, ha pl. egy első osztályos magyar olvasóban egyik 
•olvasmány, amely 72 sorból áll, összesen 77 idegen nevet szolgáltat 
•egyszerre. Ilyen nevek pl. Adraszteia, Kroiosz, Kriosz, Theia, Eheia, 
Kottosz, Gügész, Briareusz stb. Szüksége van első osztályos tanulónak 
•erre ? Epígy elkedvteleníti а П. osztályos tanulót a görög-perzsa 
háborúk színtelen, fárasztó elbeszélése. Mindez a tananyag kérdésével 
kapcsolatos, amelyre ezúttal nem térek ki. A világháború után, vagy 
talán már a folyamán is, úgyis kell szónak esnie a tananyag átvizs
gálásáról is.

A baj az, hogy az olvasmányok stílusa nem felel meg a nem
zetiségi vidék tanulójának. Azt nem találom helyes megoldásnak, hogy 
fiz olvasmányokat agyonjegyzetezzük. Egy II. osztályos olvasókönyv 
a «Szt. László füve» c. költeményt 136 jegyzettel kiséri. (Egy másik 
•olvasókönyv csak 8 jegyzetet tart szükségesnek.) «A tudós macskájá»- 
nak is jut 40 jegyzet. De hát mennyire jutunk akkor a megkedvel- 
tetésben ? Nemzetiségi vidéken azt tartom a magyar nyelvi tanítás 
legnagyobb eredményének, hogy a tanuló megszereti nyelvünket úgy,

13*
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hogy mindenáron magyarul akar (otthon is !) beszélni és írni. E célt 
pedig nem érjük el az ilyenféle, jegyzetekkel túlterhelt olvasmányokkal. 
Az olvasmányokban ne azt vegye észre a tanuló, ami nehéz, hanem 
azt, ami gyönyörködtető.

Hogyan kerüljük el tehát a stílus okozta nehézségeket ?
Különválasztom a prózai és külön a költői alkotásokat.
A prózai művek kiszemelésekor kerüljük azt a hibát, melytől 

nem óvakodik legtöbb tankönyvírónk : ne közöljünk szemelvényeket 
Berzeviczy Alberttól, Pauler Gyulától és Szalay Lászlótól, mert ezek 
nem kis gimnázista olvasókra gondoltak művök megírásakor. Az első 
feladat tehát az : ha módunkban van választani tudós szerző és jónevű 
ifjúsági író között, az utóbbit válasszuk. Kerüljük egyelőre a stílmű
vészeket. Lehet valamely leírás szép a fejlett ízlésű, irodalmi művelt
ségű ember részére, de azért a kis diák kiállhatatlannak találhatja. 
Neki csak lesz ízlése, ha eleve el nem rontjuk kaviárral.

Ha nincs a leírásban elbeszélő vagy humoros elem, nem tudjuk 
a gyermek figyelmét lekötni. Akármilyen ragyogó művészettel van is
megírva, az ő lelkére még nem hat. Kápráztatja a szemet, mint a 
vakító sugárözön, de az utána maradó érzés nem a j ólesés érzése.

Hogyan oldjuk meg azt a kérdést, hogy a nagy írókból vett 
szemelvények stílusán szabad-e változtatni ? Válaszom az, hogy a 
prózai műveken a cél elérése érdekében szabad, sőt kell is változtatni. 
Aki nemzetiségi vidéken alsó osztályokban tanított, nagyon jól tudja, 
hogy e nélkül nem boldogul. A gyermek még a Fáy-mesék stílusát 
sem bírja el, nem tekintve a régiséget. így például az ismert kis 
mesében, «A fiatal daru»-ban 18 szót kellett megmagyaráznom II. 
osztályos diákjaimnak. Azt hiszem, hogy az ú. n. történeti múltakat 
végleg be lehet födni a feledés fátylával.

Különösen fontosnak tartom a történeti szemelvények átírását. 
Ha terem engedné, bő szemelvényeket közölhetnék az előttem halom
számra heverő olvasókönyvekből, így csak egy-két sorra szorítkozom,, 
amelyekkel az idén boldogítottam tanítványaimat. «A sereg Accon. 
mellett, Bicardana falunál ütött tábort. A jeruzsálemi pátriárka ki
hozta Krisztus keresztjének azt a darabját, mely még megmaradt és
II. Endre király, VI. Leopold herceg mezítláb járultak eléje és meg
csókolták az ereklyét. A szultán, Egyiptom, Syria, Mesopotamia ura, 
az öreg 64 éves Al-Adil, attól tartott, hogy Jeruzsálemet vagy Damasz
kuszi fogják megtámadni és kijött Egyiptomból és Jaffától délkeletre 
ütött tábort» stb. Miért a 10-11 éves gyermeknek e sok adat, 
a tudományos íz. Miért nem számolunk a gyermek hittani, földrajzi, 
történeti stb. ismereteivel. Szt. Imre életrajzában pl. ilyen mondatot 
olvasva : «Légy szemérmes, hogy a bűn minden fertőjét, mint a halál

1 9 6
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•ösztönét elkerüljed» — vájjon mit gondolnak az én kis tót testvéreim, 
akik az első osztály padjaiban tágranyilt szemekkel néznek könyvükbe? 
Pedig értelmetlen bámulásuk tart az egész olvasmányon keresztül.

Ami pedig a költeményeket illeti, mivel itt változtatásról nem 
lehet szó, kívánatos a vers után a prózai tartalom-elmondás. Nemze
tiségi vidéken nem értik meg a Himnuszt, ha nem találják mellette 
a prózai átírást. Ne vegyünk fel olvasókönyvünkbe egyelőre olyan 
költeményeket, melynek szépsége iránt a kis gyermek nem lehet fogé
kony. Eege a csodaszarvasról, Keveháza, Salamon, Kó'míves Kele
menné stb. első osztályos gyermekeknek nem valók. Epígy nagyon 
nehezek tartalmi magyarázat és átírás nélkül Tompa regéi is a II. 
osztályban. Gondolok az iskolai közös munkára és a tanár szerepére 
is, de ezeket a könnyítéseket szükségesnek tartom. A tananyagon 
kívül Függeléket is szeretnék látni a nemzetiségi vidékre szánt magyar 
olvasókönyvben. Egy kis útbaigazítást kellene adni a tanulónak könyv
tára megalapítására. Bövidke elbeszéléssel kapcsolatban felsorolnám 
azokat a jó könyveket, amelyek az illető osztályos tanulónak valók, 
tekintettel a többi tárgyakra is. Oda tenném" még az árakat is, hogy 
a fiúban felkeltsem a takarékossági vágyat egy-egy drágább könyv 
megszerzésére. (Magyar vidéken is jó volna !) Szeretném, ha a könyv
ben a deák nemcsak tankönyvet, hanem jóbarátot is látna és kedves 
■emlékek fűznék magyar könyveihez a tót vagy oláh anyanyelvű tanulót.

Ez is egy részecske lenne abban a hatalmas láncban, mely 
összefogná a nemzetiségeket a magyarokkal.

(Jászapáti). Mátrai Ferenc.

IR O D A L O M .
G eorg B üttner: Im Banne des lo g isch en  Zwanges. Ethische 

Grundfragen in erkenntniskritischer Beleuchtung nebst einem päda
gogischen und religionsphilosophischen Ausblick. Im Manuskript 
preisgekrönt von der Ivant-Gesellschaft. Leipzig, 1911, E. Wunderlich, 
kötve 460 m. 8° VI 4- 216. 1.

Ez az erőteljes című munka a Kant által megalapított tiszta 
ismeretelméleti kritika ama «tiszta» és «optimisztikus» irányához 
tartozik, amely az összes filozófiai problémákat a logikai kell meg
változtathatatlan és áttörhetetlen törvényszerűségének szempontja alatt 
akarja megérteni és megoldani s e tiszta szempont és módszer alkal
mazhatóságában és erejében teljes bizalommal, optimisztikusan hisz. 
Hiszi, hogy «a megismerés képes gondolatilag az összes viszonyokat — 
tapasztalatilag bármiként is lépjenek fel a tüneményekben — a ma
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guk belső harmóniájukban, tehát ellenmondás nélkül m e g é r t e n i » .  

(III. 1.). A megismerés igazságának kritériuma «a tiszta gondolkozás
ban gyökerező logikai kényszer» (VI. 1.). Világosan látja azonban — 
amint a további fejtegetéseiből is kitűnik — hogy ez a «logikai 
kényszer» nem valamely biológiai, pszichologikus kategória, hanem 
tiszta transeendentalis principium.

Az írót hivatásából fakadó benső szükséglet vezette könyve 
megírásában. Tiszta praktikus érdek jutatta a könyvben fejtegetett 
filozófiai problémák területére. Az a praktikus érdek, amely az érzé
keny és finom lelkiismeretű tanítót és nevelőt mélyen és bensőleg 
kell, hogy foglalkoztassa: a szellemi és fizikai, a szellemtudományi 
és természettudományi-technikai szempontok között ma fennálló 
diszharmónia. Nagy öntudatossággal ismeri fel a modern nevelésben 
ez ellentétből folyó nagy ellenmondásokat, amelyek a belső növeke
dést és jellemképződést ellentétes hatásaikkal akadályozzák és vissza
fojtják. A nevelés tele van ellenmondásokkal, mert a nevelés elmé
lete «az összes tudományos ellenmondások és ellenáramlatok gyűjtő- 
medencéje» (7. 1.). Keresi tehát azt a magasabb szempontot, amely 
a nevelés elméletét s az ebből folyó gyakorlatot az ellentétektől és 
ellenmondásoktól megszabadítja. Az a szempont s e szemponton sar
kalló tudomány pedig a filozófia. Innen nézve, a filozófiát és peda
gógiát közös tudományos érdekeik szempontjából azonosítja (16).

Komoly, tudományos szemmel állapítja meg a pedagógiának azo
kat az alapkérdéseit, amelyek épen a pedagógia ismeretkritikai meg
alapozására vannak hivatva s amely problémákkal szemben való 
állásfoglalás a tárgya könyvének. Érdemes ide iktatnunk problémáinak, 
mint a pedagógia alapproblémáinak beállítását :

1. A neveléselméletnek tudományosnak, tehát kritikainak kell 
lennie, azaz nem szabad semmiféle eredményt a bizalomra vagy az 
elhivésre alapítva (mint dogmát) elfogadnia, hanem minden tételét az 
ismeretkritika fegyvertárából vett tudományos kritériumokkal kell meg
vizsgálnia. 2. A vallásos szükségleteket, mint pszichikai tényeket el 
kell ismernie ; tehát azokat ignorálnia nem szabad, hanem abban a 
tárgykörben, amelynek viszonylataival foglalkozik, helyet kell nekik 
adnia. 3. At kell hidalnia a fizikai és pszichikai, a természet- és szel
lemtudományok közti ellentétet, hogy így a pszichikait — a mecha
nikaitól megkülönböztető empirikus sajátosságait szem előtt tartva — 
a természet egészébe be tudja illeszteni.

Tiszta tudományos érdeklődéssel és módszerrel veti meg peda
gógiai gondolkozásának ismeretkritikai és pszichológiai alapjait^ 
A maga szubjektív célját, pedagógiai szándékait azonban egy pilla
natra sem felejti el. Ennek az intenciónak alapmotívuma : a szellemi
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és fizikai, a szellemtudományi és természettudományi dualizmus le
győzése, a tiszta elméletben éppen figy, mint az emelkedett gyakor
latban. Ezért keresi azt a «filozófiai központi fogalmat» (philoso
phischer Oberbegriff), amely, mint a megismerés princípiuma, a meg
ismerést az összes empirikus ellentétek között logikai egységre hajtja. 
A logikai egység intenciója vezeti a filozófiai axióma s a fokozatos 
törvényszerűség (empirisch graduelle Abstufung der Gesetzmässigkeit) 
problémáinak vizsgálatára. Pszichológiai alapvetését ugyanaz a törek
vés vezeti, hogy a pszichikai és fizikai valamennyi viszonylatának 
egységes törvényszerűségét kimutassa.

Ismeretkritikai alapelveit a szociális kritika kérdéseire al
kalmazza először s csak azután megy át arra, hogy pedagógiai 
kitekintést adjon. Ismeretkritikai készségéhez méltóan, mielőtt fel
vetné nagy kérdését, hogy t. i. mivel járulhat a nevelés az emberi
ség fejlődéséhez, előbb az akaratszabadság kérdését vizsgálja a peda
gógiára nézve teljesen elegendő terjedelemben s feleletét igazi filozó
fiai belátással akként adja meg, hogy az az akaratszabadság nem 
valami adottság, hanem elérendő cél (176.) :

«Minél feljebb áll az ember a lelki fejlődés útján, cselekvése 
annál szabadabbnak látszik. Ennek azonban nem az az alapja, hogy 
a valóságban mindinkább felszabadítja magát az általános érvényű 
okságtól, hanem az, hogy saját törekvései a fejlődés értelmében mind
inkább egybeolvadnak az egyetemes irányzattal.» (Csak terminológiai 
következetlenség, amikor az *egyetemes logikai törvényszerűséget kife
jező «Gesamttendenz» gondolatát «Allgemeinempfinden» terminussal 
cseréli fel.) Ezen az alapon megállapítja egészen egyszerűen : «A ne
velést alakilag úgy kell felfogni, mint a nevelőnek a növendékre 
való szándékolt hatását azzal a céllal, hogy a növendék fejlődésének 
határozott irányt, talán határozott célt is adjon» (179.).

A nevelés alapja az egyetemes logikai törvényszerűség. Ez adja 
a pedagógia « Oberbegriff»-j ét. Kérdés, hogy ez az egyetemes tör
vényszerűség mikóp egyezik a nevelendőben megadott «személyes 
ideáe-val?1 Felelete az, hogy a «személyes ideá»-ban adott «szubjektív 
törvényszerűség» az egyetemes törvényszerűség megjelenési for
mája (183.). A nevelés lehetőségének nagy problémáját állítja itt be.

* A «persönliche Idee» Büttnernél nem értékkategória a «tiszta 
éniség», az «önértékű szellemiség» értelmében, hanem tis.ítán ontológiai 
kategória. Jelenti az individumban megadott potenciális arravalóságokat, 
kifejlődésre váró funkcio-complexumot. A terminus használata sem helyes. 
A «persönlich» ma már értéktani kategória. Itt helyesen az «individuelle 
Idee» használandó !
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Határozottan állítja, hogy valamely inger feldolgozása után az a «sze
mélyes idea» más, mint amilyen azelőtt volt, mert új együtthatót vett 
föl s ez az eddigi tényezők hatását módosítja (186.). Büttner az 
álláspontját filogenetikusnak nevezi, mert szerinte a nevelésnek a 
filogenetikus alapot szilárdan adott tényezőnek kell tekintenie : lehet 
az újszülöttben adott «ideát» módosítania, de nem áll hatalmában 
mást tennie a helyébe, azaz lényegében átalakítania (188). E filo
genetikus princípium etikailag is érvényes, mert hiszen az embernek 
minden törekvése — ami az erkölcsi tartalmát illeti — a múltnak 
végtelenségéből nőtt ki (194). A nevelésben tehát az egyetemes, az 
objektív törvényszerűség valósul meg, amely az egyetlen ismeret
kritikai, tehát filozófiai központi kategória (Oberbegriff). Ez szüntet 
meg minden elméleti kettősséget, ellenmondást, ellentétet s teszi lehe
tővé a nevelést.

Az egész rendszert ismeretelméleti értelemben pedagógiai mo- 
nizmusnak nevezhetjük. Monizmusnak, amelynek semmiféle termé
szettudományos monizmushoz nincs semmi köze. Monizmus, de 
logikai értelemben. Itt csak a logikai gerincét adtuk. Azonban az 
egész munka is inkább csak vázlat, csak a gerince a mögötte álló 
koncepciónak. Fejtegetései rapszodikus jellegűek, ami igen természe
tes is, hisz azt mondhatjuk, hogy a mai tudományos filozófia min
den problémája előttünk áll e könyvben. Ez teszi itt-ott homályossá, 
bár alapvető gondolata mindenütt világos.

E könyv végső célja szerint pedagógiai. Ismeretkritikai alapo
zása szintén e célt szolgálja. Л nevelés pedig — alkotás, a «tiszta 
éniség» (Schneller), a nemes személyiség megalkotása a nevelendő
ben. Mivel pedig értékek alkotásáról van szó, mondhatjuk, hogy a 
nevelés =  értékelő magatartás. Tehát a nevelésről szóló tudomány az 
alkotásokról szóló tudományok, az értéktudományok közé tartozik. 
E könyvből azonban, bár etikai elvekre is épít, teljesen hiányzik 
ismeretkritikai alapvetésében az értékelméleti alapozás. Ez oly nagy 
hiánya, hogy azok a tiszta logikai elvek is, amelyekre épül, rengeteg 
sokat veszítenek gazdagságukból. Sok hiányossága ellenére is azon
ban ama ritka könyvek közé tartozik, amelyek alkalmasak a tudomá
nyos pedagógia filozófiai elmélyítésére.

(Kolozsvár.) Tavaszig Sándor.

Albert von B erzev iczy , H um anism us u iu l W eltkrieg. Wien u. 
Leipzig, 1915, C. Fromme 8° 19 1., GO fillér.

Ez a bécsi «Verein der Freunde des hum. Gymnasiums» meg
hívására 1915 június 6-án tartott előadás németül a nevezett egye-



IRODALOM. 201

sülét közleményeiben (Mitteilungen des Wiener Vereins d. F. d. 
h. G.), magyarul pedig némely változtatással a Budapesti Szemle 
1915. évfolyamában jelent meg. A szerző a humanisztikus művelt
ségnek sok tekintetben új magyarázatát adja. Rámutat arra a ve
szélyre, mely. a háborúban felgyülemlett nagy gyűlölködés folytán 
a hum. műveltséget fenyegeti ; de kifejezi ama reményét, hogy a 
háború után éppen ez a közös eredetű műveltség fogja a nemzeteket 
újra összehozni (Immisch is szól erről ; 1. O. K. T. K. 1914/5., 
501. 1.). A klasszikus műveltség — bár sok az ellensége — a művelt 
emberek nagy tömege előtt értékben emelkedik. A görög kultuszba 
vetett fenséges hit az emberiség művelődésének közös vonása. A gö
rögök szépség-ideálját, a rómaiak férfias gondolkodását, jellemerősségét 
nevelésünk alapjává kell tennünk. — A klasszikus műveltség ellen 
két okból harcolnak : az egyik gyakorlati szempontokból ellenzi, 
másik abból indul ki, hogy a hum. tanulmányok a nemzeti nyelv 
és nemzeti művelődés ellenségei. Ez utóbbiak álláspontja határo
zottan téves, mert ha alaposan szemügyre vesszük a dolgokat, azt 
tapasztaljuk, hogy a nemzeti irodalmak és természettudományok fel
virágzása összeesik a hum. tanulmányok fellendülésével (az olasz 
renesszánsz ideje). Nem szabad nagyon szűkre szabni a hum. tudomá
nyok fogalmát. Szépen határozta meg Lorenz v. Stein, mikor azt 
mondta, hogy a klasszikus műveltség a múltnak, mintegy jelenvaló
nak megértése és birtoka. A hum. műveltségideál a renesszánsz produk
tuma. A humanizmus : emberszeretet, csodálat és szeretet az ember 
iránt, határtalan képességei, bámulatraméltó alkotásai iránt. A közép
kor embere vallásos rajongásában mindjobban eltávolodott a földi 
embertől ; a renesszánsz visszahatás ezzel szemben. Humanizmus ama 
rendíthetetlen hit, hogy az emberi természet és emberi rendeltetés 
örök, nagy törvényei, valamint az emberi szellem legfenségesebb alko
tásai minden századot túlélnek és minden nemzedékkel újjá-szület- 
nek. Megértésük nincs nemzethez, sem országhoz kötve ; hatalmukat, 
varázsukat, értéküket semmiféle háború el nem pusztíthatja és 
semmiféle politikai fordulat meg nem változtathatja. Majd rátér a 
nemzeti eszmére, mely a napóleoni háborúk hatásakép nőtt nagyra ; 
veszedelmeire már Eötvös József báró is rámutatott (A XIX. szá
zad uralkodó eszméi stb.). E háborút is egyebek közt a nemzeti 
eszme túlhajtása idézte elő. Végül ama reményét fejezi ki, hogy e 
rettenetes vérözön után a tudományok fogják újra a nemzeteket 
összekapcsolni, de főkép a hum. tudományok.

Endrei Gcrzson.
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Richard Seylert, Von deu tsch em  W esen nach dem  K riege.
Ein Erziehungsbuch. Leipzig, 1915, E. Wunderlich, 8° 124. 1., 1'60 M.

Seyfert évek óta hirdeti azt a felfogását, hogy a nevelés gon
dolata nem szorítkozhatik csupán az iskolára s legfeljebb még a csa
ládra, hanem át kell járnia a nemzeti élet mindenik körét. Legalább 
is mindazokat, akiknek feladata a nép szellemi és erkölcsi emelkedé
sének elősegítése. Ez a kis munka is éhből indul ki s a nagy közön
séghez szól minden tudományos célzat és szakszerű fejtegetés nélkül.. 
Áttekint a németség egész életén : melyik ponton mi a megfontolni 
s megtartani vagy változtatni való a háború tanulságainak a hatása, 
alatt. Arról igyekszik olvasóit meggyőzni, hogy ha nem jár vele- 
lelki nyereség, akkor a mostani sok, nagy áldozat hiában való. 
A háború után a németségnek a világ nevelőjévé kell lennie s evégre- 
mindenkinek elsősorban önmagát kell nevelnie. Azt a meggyőződést 
akarja elterjeszteni, hogy a nevelés az egész nép ügye és az önneve
lés mindenkinek kötelessége. Ezen az alapon veszi sorra a politikai, 
egyházi, gazdasági élet nyilvánulásait ; a német önbizalom, a német 
rend, a német egység új feladatait ; előad igen sok, okos kívánságot az 
egész nevelés egységes újjászervezésére és benső átalakítására nézve. 
Jóformán mind olyat, amit ismerünk már régen és a magunk viszo
nyaiból kiindulva mi is erősen óhajtunk.

A nevelés feladata az egész nép szellemi egységének a meg
teremtésében, a nevelési elvek következetes érvényesítése a közneve
lés szervezésében, alkalmazkodás a mai helyzethez és a magunk előtt 
látott feladatokhoz s más efféle gondolatok teszik egyöntetűvé e sok
féle tárgyú gondolatmenetet. A vége ennek is az, amin minden ko
moly németnek a beszéde végződik : minden téren, mindenki dol
gozzék többet, mint eddig; igyekezzünk emelkedni a jólétben, de ma
radjunk valamennyien egyszerűek, tökéletesítsük a magunk mivoltát. — 
Haszonnak tartanók, ha ilyenféle könyv a magyar közönség számára is 
készülne és elterjedne. Az ilyenek segítenék elő a nevelői gondolko
dás általánosabbá válását. i. s.

Ш

Ú J K Ö N Y V E K .

1. Hazai müvek.
Binet A., Az iskolásgyerm ek  lélektana. Ford. D ienes V a lé r ia . 

Bpest, 1916. Eggenberger biz., 8° XV+336 1., 5 kor. Gyermektan. Ktár 6.
Dl*. V íetórisz Józsi*!, L evelek :i harctérre. Nyíregyháza, 1916,. 

Jóba Elek könyvk., 8° 94 1., 2 kor. — A szerző levelei fiához, nevelő cél
zattal, nemes érzésekkel és irányító gondolatokkal. Az új nemzedék tiszta
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látását, elszántságát és akaratát igyekszik erősíteni. E füzet a szerző isko
lájának a szellemét is megvilágítja.

2. Német könyvek (1916 febr.).

Beiträge zum heimatkundlichen Unterricht. Prag, 1915. Haase, n 8°r 
88 1., 1-35 M.

Bessiger A. : Schaffender Sprachnnt. im Dienste S t i l i s t .  Ausbildung.. 
Prag, 1916. Haase. 8°, 3*40 M.

Bra n H. : Plan der neuen Schuleinrichtung in Bayern 1770. Mün
chen, 1916. Schnell. 8°, 99 1., 1 M.

Bungenberg Th. : Neue Wege in der Behandlung der biblischen 
Geschichte. Tübingen, 1916. Mohr. 8°. P50 M.

Bursch G. M. : Pädagogik oder Wissenschaft der christl. Erziehung 
auf d. Standpunkte d. kath. Glaubens. Freiburg, 1916. Herder. 8°. 5'60 M.

Grossmann M. : Nationale Forderungen an die schweizerische Mittel
schule. Zürich, 1915. Eoschor & Co. 8°. 47 1. 1 M.

Hergel A. : Die wichtigsten Strömungen im pädag. Leben der Ge
genwart. II. Teil. Prag, 1916. Haase, 8°, 131 1. 2 M.

Jahresberichte über das höhere Schulwesen. Hrsg. v. C. Rethwisch. 
29. Jg. [1914.] Berlin, 1915. Weidmann, n 8°. 24 M.

Legen Frdr. : Die deutsche Volkskunde und der deutsche Unter
richt. Berlin, 1916. Mittler. 8°. —'50 M.

Mauder E. : Schaffende Arbeit im Natnrlehre-Unterrichta. Prag,. 
1916. Haase, n 8°, 27 I, —-60 M.

Meyer E. : Besondere Unterrichtslehre. Leipzig, 1916. Teubner. n 8°, 
V+236 1., 3-20 M.

Meyer J. : Verordnungen und Gesetze über das Mittelschulwesen in 
Preuszen. Halle, 1916. Schroedel. n 8°, XV-)-404 1. 5 M.

Oltowilz S. : Die Schülerfrage, ihre Bedeutung und Verwendung. 
Prag, 1916. Haase. 8°, 28 1. —-60 M.

Pädag. Jahrbuch. 38. Bd. [1915.] Hrsg, von der Wiener Pädagog. 
Gesellschaft. Wien, 1915. Pichler, n 8°, IV +  147 1., 2‘50 M.

Schweizerische Schulstatistik. I—II. Bern, 1915. Francke. n8°. 20 M.
Trendelenburg A. : Hie Marmor, hie Gips 1 Aus dem Kampfe ums 

Gymnasium. Berlin, 1916. Weidmann. 8°, 36 1., —-30 M.
Waisemann H. : Die Zahlenlehre. Grundlagen und Erkenntnisse für 

d. gesamten Rechenunterricht. Gieszen, 1916. Roth, n 8°. VII-)-111 1., 2 40 M.
A háború irodalmából :
Espey A. : Die Schule des neuen Deutschlands. Berlin, 1916. Con

cordia. 8°, 102 1., 1 M.
Immisch O. : Das alte Gymnasium und die neue Gegenwart. Berlin, 

1916. Weidmann. 8°, 32 1. —'80 M.
Zum Deutsch-Unterricht in der Kriegszeit. Prag, 1916. Haase, n 8°,. 

72 1., 1 M. Gy. A.
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S Z E M L E .
Középeurópai nevelésügyi értekezletek.

A folyó év kezdetén egyszerre három német folyóiratban talál
koztunk azzal a gondolattal, hogy a központi hatalmak népei között 
a katonai, gazdasági és egyéb, készüló'dő kapcsolaton kívül a nevelés 
ügyében is szükséges közelebbi érintkezésnek létesülnie.

A cikkek ezek : R. Schulze, Középeurópai népiskolai értekezlet 
(Neue Bahnen 1915, 1. f.), G. Röhl, Középeurópa. A tanítóegyesüle
tek új feladata (Die Deutsche Schule 1916, 1. f.), Kemény Ferenc, 
Művelődési közösség (Kulturgemeinschaft. Eine Anregung. Neue 
Jahrbücher für Pädagogik 1916, 1. f.). Mindhárom író ugyanarról 
beszél : a most együtt harcoló népek szellemi egységének megterem
téséről, azaz előkészítéséről. A két német megegyezik abban, hogy 
csupán a népiskolára gondol ; mindhárom egyetért abban, hogy 
semmiképen sem szabad a tervezett és óhajtott egyesülésből a kisebb 
népek szellemi leigázásának következnie. Egészen eltérnek azonban 
egymástól abban, ahogyan ezt a közeledést létrehozni akarják. A gon
dolat erejét mutatja különben, hogy a teljesen egyidőben megjelenő 
cikkek egymástól tökéletesen függetlenek, egymásról nyilvánvalóan 
nem is tudnak.

Schulze a szövetségesek tartós összeköttetését csak «lehetően 
egységes szellemi kultúra» alapján tartja lehetségesnek; szükséges 
tehát főképen az egyes államok népnevelését juttatni lehetően szoros 
kapcsolatba, mivel a nép műveltségét a népiskola határozza meg. 
E kapcsolat létesítésére legelső feladat : a középeurópai népek köré
ben olyan népiskolai értekezlet egybehivása, amely kizárva minden 
politikát, tisztán tudományos tanácskozást folytatna a népművelés 
általános feladatairól, a nevelés tudományának és művészetének közös 
ápolásáról és a feladatok érdekében kívánatos tevékenység módjairól. 
A kapcsolat állandó ápolására ez az értekezlet folyóiratot is adna ki, 
de ebben pártpolitikai és iskolapolitikai kérdéseket nem tárgyalná
nak, mert az egész tervezetben a pusztán tudományos pedagógiai 
kérdéseké a főhely. Ezek a kérdések : a tankötelezettség, az iskola- 
fenntartók (állam és község), a népiskola szervezete, a kisegítő-isko
lák, népfőiskolák, a népiskolai testi nevelés, a legújabb újító törek
vések (esztétikai nevelés, munkaiskola, a neveléstudomány kísérleti 
megalapozása) s esetleg más tárgyak. Schulze, a pedagógiai kísérlete
zés buzgó híve és folytatója, első tárgynak éppen ezt javasolja; ezt 
tartja leginkább alkalmasnak a különféle nemzetek fiainak egyesíté
sére, mivel ekkor általános emberi eszményekről lenne szó s nem is
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érintenék az egyes országok vallási és nyelvi sajátosságait. Az érte
kezlet egyébként nem hozna határozatokat, csak indításokat adna s 
ami a fő : az illető országok legjelentékenyebb pedagógusai ezeken 
az értekezleteken rendszeresen találkoznának és a kölcsönös meg
ismerkedésből a nevelésügyi törekvések egysége fakadhatna.

E javaslat ellen azt vetette Die Deutsche Schule (1916, 2. f., 
112. 1.), hogy vájjon ki jelöli meg ezeket a legjelentékenyebb pedagó
gusokat s lehetséges-e ezektől azt várni, hogy a maguk pénzén ve
gyenek részt ebben a munkában ? Kérdezhette volna azonban azt is : 
vájjon éppen a pedagógiai kísérletezés kérdései csakugyan azokat 
gyűjtenék-e össze, akik a saját népök nevelésének legtágabb szem
határú figyelői és folytatói ; nem eshetnék-e meg, hogy egyoldalú és 
szűkkörű emberek jelenjenek meg egy-egy nemzet képviselőiként? 
Elvégre igaz, hogy ez ellen nincs semmi biztosíték. Nem biztosíték 
az sem, amit Böhl mond, hogy az országos egyesületek megbizottai- 
ból alakuljon állandó középeurópai bizottság ; az sem, amit Kemény F. 
már az egészen nemzetközi értekezlet alakjául is javasolt, hogy a 
kormányok küldötteiből álljon a középeurópai oktatásügyi értekezlet. 
S megfordítva, igaz az is, hogy ha pl. — szándékosan elhunytat 
említve — Meumann lenne a tervezett értekezlet szellemi vezetője, 
akkor ott a pedagógiai kísérletezés ügyei egyszerre kiemelkednének 
gyakran észlelhető szűkkörűségökből.

Ha pedig a többi, felsorolt tárgyat nézzük : vájjon ki hinné, 
hogy az egyetlen esztétikai nevelést kivéve, a többiek nem éppen 
azt idéznék elő, amit Schulze olyan komolyan akar kirekeszteni, 
t. i. a politikai, iskolapolitikai ellentétek jelentkezését?! Hiszen a 
nevelés ügyének bármelyik időszerű kérdését gondoljuk is végig, 
ezekhez az ellentétekhez jutunk. Odajutnak azok is, akik ezekről nem 
beszélnek, de saját álláspontjukat következetesen érvényesítik. Azon
ban az ellentétek nyilatkozása nem is baj ; legalább megismerjük 
egymást, okulunk egymás érveiből s úgy sem akarván bármit is 
kötelezően elhatározni, számtalan tanulsággal békében válhatunk el 
az ellenkező véleményűektől is. Azt hiszem, ezeknek az értekezletek
nek éppen ilyen okulás lenne a főfő célja ; egyes országok művelő
dési viszonyairól, törekvéseiről, eredményeiről, akadályairól való elő
terjesztések adnák a hivatalos alkalmat a találkozásra és fesztelen 
megbeszélésre jelentékeny és jelentéktelen, azaz elismert és ismeret
len pedagógusok között. A tudományos munkálkodás egyöntetűsége 
nem kíván sokadalmakat ; tudományos vita nem is lehetséges ötper
ces beszédeket engedő kongresszusi szabályzatok keretében.

Schulze javaslata teljesen megvalósulhatna, ha a Bund für 
Schulreform alapszabályait a vezetőség ilyen értelemben módosítaná
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és nem-németeket is felvenne. Ez a gondolat különben 1913 októ
berében, a Bund breslaui nagygyűlésén is felmerült (egy előzetes 
értekezleten vetettem fel) s megvalósítására is történt annyi, hogy 
néhányan magyarok tagjai vagyunk e szövetségnek. Ugyanígy van 
több tagja hazánkból a német Gymnasialvereinnak stb. Ezen az úton 
könnyű lenne tovább haladni.

A másik cikk írója, Rühl, ha jól tudom, a német tanító-egye
sület elnöke. E minőségéből érthető, ha Naumann (Mitteleuropa) 
hatása alatt foglalkozva a nevelésügyi, közművelődési közeledéssel, 
azt nézi : mit tehetnének erre nézve a német tanítók egyesületei. 
Az eddig jórészt csak németországi és ausztriai német tanítók között 
történt kölcsönös látogatásokból állandó dolgozó közösséget óhajt fej
leszteni; eddig csupán a «német gondolat» vonzotta át a határon 
mindkét félt, ezután a nem-németekkel is meg kell ismerkedni, 
együtt kell dolgozni, mert immár politikai és nem népi szempontok 
az irányadók. Németország, Ausztria és Magyarország tanító-egyesü
letei alakítsák meg a tanító-egyesületek középeurópai választmányát, 
azzal a céllal, hogy szorosabban egymáshoz fűzve az egyesületeket, 
tagjaik útján a középeurópai lakosságban ébresszék fel s erősítsék a 
közösség tudatát. A választmány álljon az egyesületek által válasz
tott, körülbelül 40 tagból. A feladatokat nem részletezi. Kívánatosnak 
mondja azonban, hogy előbb az egyes népek egyesületeinek a szövet
sége jöjjön létre.

Ez a gondolat minden különös nehézség nélkül valósulhatna s 
el lehet gondolni, hogy ezektől az értekezletektől sok jó származnék, 
főként a néptanítóság szervezkedése terén. Közvetlenül a nevelés 
terén is, de csak akkor, ha ezek a választmányi ülések egyrészt a 
megbízó egyesületekben már tisztázott kérdésekről tanácskoznának, 
másrészt meg számíthatnának arra, hogy javaslataikat az egyes kor
mányok figyelembe veszik. Lehetséges ugyan, hogy a háború után 
általánosabb lesz majd egy-egy tanügyi lap közlésének a hatása is és 
az értekezletről szóló tudósítások hozzájárulnak annak a «középeuró
pai lélek»-nek a neveléséhez, aminek a megerősödését Naumann nyo
mán Kohl is kívánja.

Mindkét cikknél szélesebb körű, mert nem egyedül a népisko
lára gondol, s messzebbre néz, mert a siker biztosítékát is keresi 
Kemény Ferenc dolgozata. Az ő szemében a tanítóság értekezlete 
nem egyetlen mód a nép lelki közelítésének előkészítésére. Javasolja 
a szünidei tanuló-cserét, tanítók kicserélését, szünidei tanulmány- 
útakat, egyes iskolafajok tanítói (tanári) egyesületeinek szorosabb 
érintkezését és gyűléseik kölcsönös látogatását. Mindez módja lenne 
a személyes ismerkedésnek, kölcsönös hatásnak. A szervezett értekez
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letet hivatalos jellegűnek óhajtja; a kormányok közös megegyezése 
nélkül úgy sem lehet az értekezleteknek semmi foganatja és csak 
így lehet előkészíteni alaposan a nagy feladatok megoldását.

Keménynek ezt a cikkét úgyis lehet tekintenünk, mint felele
tet a másik kettőben megszólaló felhívásra : látszik belőle részünkről 
is az együttérzés fokozására a készség; látszik, hogy nem jut 
eszünkbe a német erő vezetésre hivatott voltát ezen a téren sem 
tagadni ; őszintén elismeri, hogy a németektől a művelődés terén 
sokat tanultunk s hogy ezután is többet vehetünk onnan, mint 
amennyit nekik adhatunk. Azonban éppen ilyen egyenesen és ismé
telten kifejezi azt is, hogy eszünkben sincs egyszerűen elhagyni ma
gunkat ; elvárjuk nemzeti sajátosságainknak és műveltségünk értéké
nek elfogulatlan elismerését, nyelvünk megbecsülését és művelődé
sünk magyar irányának tiszteletben tartását. Ezért a cikkért a szerző 
részünkről őszinte köszönetét érdemel, ürülünk a megjelenése szerencsés 
időpontjának is, mert így viszont a másik két cikknek van felelet-íze 
éppen a most felsorolt kívánságokra vonatkozóan. Schulze is, Rőhl 
is hangoztatja, hogy a németeknek nem lehet céljok a többiek érzé
kenységének a megsértése, hanem éppen teljesen elismerik a népek 
sajátosságait, értékét, szellemi szabadságát ; magukat korántsem te
kintik úgy, hogy egyedül ők adnak a többinek mindent, hanem 
készek és vágynak átvenni másoktól is, ami ott értékes.

Ezen fordul majd meg teljesen, hogy milyen lesz a magyarság 
.helyzete ezeken az értekezleteken, bármilyen alakban létesülnek is; 
azon tudniillik, hogy mit tudunk ott felmutatni, amit a többiek érté
kesnek ismerjenek el. Elsősorban arra van szükség, hogy magunkat 
ismerjük meg, egymás értékét; a magunk feladataival legyünk tisz
tában, hogy ne avatkozzunk idegen feladatokon való tanakodásokba s 
ne vegyük át onnan, ami itthon is van, vagy amire nekünk nincs 
szükségünk ; magunk csináljuk meg és valósítani is kezdjük a ne
künk való terveket, mert enélkül a legnagyobb önmérséklésre törekvő 
német is csak visszaesik a leckéztető hangba. Azok az értekezletek 
valahogyan bizonyosan megalakulnak. Ott kell lennünk, de előbb 
igen komolyan neki kell készülnünk, hogy lehetően kevéssé szoruljunk 
a többiekre és majd nagyon meg kell gondolnunk, hogy ki legyen 
ott a mi képünkben.

Azzal tisztában kell lennünk, hogy e tervek tudomásul vételé
vel a «középeurópai gondolat* súlyos kérdését még nem oldottuk 
meg. Ezért e sorok célja jóformán csak a híradás. Követnie kell ezt 
magyar részről a nevelésügyi következmények alapos megfontolá
sának. i. s.
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Felső leányiskoláink az 1914/5. iskolai évben.
A felső leányiskoláknak és leánygimnáziumoknak is sok 

nehézséggel kellett megkiizdeniök. Az iskolák épülőiéit katonák el
szállásolására, kórháznak foglalták le. Különösen az állami és városi 
intézetek jártak így, a felekezeti és társulati épületek nem annyira. 
A meglevő helyiségeket vagy a katonasággal, vagy más iskolákkal 
kellett megosztani, vagy új helyiségbe, intézetbe, törvényszékre, táb
lára, kultúrpalotába, egyesületi helyiségbe, káptalani lakásba költöz
ködni. Kevés, gyakran idegen, sokszor rossz helyiségben, szemléltető 
eszközök nélkül, rendes tanításról szó sem lehetett. -  A legtöbb 
iskola sok időt is veszített a késői intézkedések, a leányok későn 
érkezése, az átköltözködés, a járványok és veszedelmek miatt. A leg
több intézet szeptember második felében, három iskola októberben kezdett 
tanítani. Máramarosszigeten november 4-én, Lőcsén december 15-én, 
Kassán december 28-án fogtak munkához. Miskolczon már április 16-án 
befejezték az évet. A legtöbb iskola egy hónapot veszített az év hir
telen bezárásával. Leszállított óraszámmal tanított a Veres Pálné- 
intézet, a szegedi (18), máramarosszigeti és pozsonyi (24). Kolera
veszedelem, vörheny és kiütéses tífuszjárvány miatt 6 helyen szüne
telt egy hónapig a tanítás. A máramarosszigetieknek az orosz betö
rés miatt menekiilniök kellett. Az elvesztett időt a szünetek törlésé
vel, rövidítésével próbálták pótolni, de bizony mindez édes-kevés 
volt a veszteségekhez képest. -— A háború a legtöbb iskola létszámát 
is megcsappantotta. Debreczenben nem nyilt meg a VI., Marosvásár
helyen az V—VI. oszt. Ennek okai : a szülők elégedetlensége az 
iskolával szemben, családi körülmények, a város exponáltsága, az 
internátus lefoglalása. — A tanítást megnehezítette a tanuló, tanár, 
tanítónő lelkiállapota, melyet a családi események, a harcok hatása, 
a veszedelmek (Kassán, Fiúméban, Lőcsén, Máramarosszigeten), a 
gazdasági élet megbénítottak. A testületek hazafias lelkesedéssel, min
den tudásuk és erejük latbavetésével iparkodtak feladatukat meg
oldani. Sok tanárt a haza fegyverbe szólított. Bevonult 2 igazgató, 
31 tanár, 4 hittanár. Hősi halált halt 6 ; 3 beteg, 4 sebesült,
1 fogságban van, 4 internálva. A testületek a hadbavonultakat he
lyettesítették, díjtalanul, felemelt óraszámmal (22—29) dolgoztak. 
A  testvérintézeteken szolgálattételre-rendeléssel segítettek, fiúiskolái 
tanárok tanítanak ingyen, sőt Lőcsén tanárnők segítenek a reálisko
lában. Ez helyes is, mert képzett és fegyelmezni tudó tanárnő ép 
oly kiválóan tud taüítani fiúiskolában, mint férfitanár a leányisko
lában ! A testület iparkodott tervszerűen dolgozni. Az értekezleteken 
megbeszélték a teendőket. Ahol kellett, elhagyták a torna-, rajz-,
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ének-, kézimunkaórákat, a tánc-, festészeti, francia, angol, háztartási 
tanfolyamokat. A tananyagból csak a leglényegesebbet tartják meg, 
felveszik a háborús vonatkozások kidolgozását. Az ismétlést azonban 
seholsem tudták elvégezni. Vigasztalták és lelkesítették a leányokat. 
A hadbavonultak gyermekeit tandíjkedvezményben, könyvsegítségben 
részesítik. Jó példával járnak elől a jótékonyságban. Fizetésük 
1—2°/o-át adják hadsegélyezési célokra. Minden ifjúsági gyűjtést kiegé
szítenek. A budapesti VI. kér. az elhúnyt kartárs árvája javára tesz 
alapítványt, a Veres Pálné-iskola tanítónője férje emlékét örökíti meg 
alapítvánnyal. A tehetősek és hajadonok hadikölcsönt jegyeznek, az 
ifjúsági alapokat abba fektetik. Társadalmi és irodalmi munkásságuk 
a háborúval kapcsolatos. Legtöbbet a tanítónők tettek. Ismét kitűnt, 
hogy leányiskolába inkább nő való ! Jó példájuk legjobban serken
tette a leányokat. Kötöttek, varrtak, vezették az iskolában és társa
dalomban a jótékonysági mozgalmakat, a leányoknak példát adtak 
az önfegyelmezésre. Sebesülteket ápoltak, betegeknek főztek ; egy 
kórházat vezetett. A Vörös Kereszt és Hads. bizottság legkiválóbb 
erői voltak. — A testi nevelés háttérbe szorult, mert le volt foglalva 
a tornaterem, vagy elméleti tanításra, esetleg jótékony munkára for
dították az órákat. Pedig a leányok idegrendszerét az események és a 
tanítás összesűrítése megviselték. Sétákkal, játékkal iparkodtak segí
teni a bajon. A tánctanítást sok helyen nem tartották a komoly 
idővel összeegyeztethetőnek. A háború után a leányok testi nevelé
sére több gondot kell fordítani ! — Az érzelmi nevelésből nagyon 
elmélyedt a vallásos nevelés. Megtanultak a leányok térdre borulni 
és imádkozni forrón a családtagokért, a szenvedő katonákért, a bete
gekért, a halottakért. Áliítatosan könyörögtek a győzelemért, a bé
kéért, a haza felvirágzásáért. Az ima erőt és vigaszt adott. Trencsén- 
ben az iskolai imák háborús szövegüek lettek. De a templomokban 
is csupa aktuális ima és beszéd hangzott el. — Az erkölcsi nevelés
nek különösen a szociális és hazafias vonatkozásai lendültek fel. 
Megtanulták az egyszerűséget, takarékosságot, lemondást, önfegyelme
zést. Szabadkán nemzeti színű kokárdát viseltek és fogadalmat tet
tek, hogy megtakarított filléreiket hazafias célokra adják. Mindenkor 
a saját kezük munkájával, adományokkal, tettekkel segítettek a 
hadbavonultakon, sebesülteken, a hazán. Kötöttek (az I. félévben), 
varrtak (a П. félévben), sok helyt már a szünidőben, egyes helyeken 
a volt növendékek is (ez érintkezést állandósítani kellene !). Erre 
fordították a kézimunkaórán kívül az üresen maradiakat, a tízper
cet, a délutánt. Dolgoztak otthon. A családtagok is segítettek. A pénzt 
az anyagra a szülők, a leányok, az iskola, a város, a főispáni hiv., a 
hads. biz., a Vörös Kereszt, a bankok adták. A kész munkát a hozzá-
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tartozók, a városiak, az egész hadsereg kapta. Az értesítők nem szá
molnak be pontosan a munkákról és adományokról, így nem lehet 
megállapítani, hogy mi lelkesítette és ïoglalkoztatta a leányokat leg
jobban. így lehetetlen számszerűen összeállítani, hogy mennyit kö
töttek, varrtak, dolgoztak, adományoztak. Mennyi ruhaneműt, étel- 
neműt, felszerelési tárgyat adtak és pénzt gyűjtöttek a leányok a 
hadbavonultaknak, sebesülteknek, a katonák gyermekeinek, hadsegé
lyezési célokra ! Mennyi szőrme, tea, szederlevél, fém, tépés és 
könyv gyűlt össze ! Menetszázadokat búcsúztattak és ruháztak fel. 
Zászlókat hímeztek. Sajátkezűleg csomagolt adományokat küldtek 
karácsonyra, husvétra. Sebesülteket látogattak a kórházakban felügye
let mellett és szeretetadományokat vittek. Karácsonyfát állítottak a 
betegeknek, vagy hangversennyel szórakoztatták őket, vagy iskolai 
jutalomdíjakat ajándékoztak számukra. A katonák gyermekeit meleg 
étellel látták el, karácsonykor megajándékozták őket. Hadikölcsönt 
jegyeztek és jótékony iskolai alapítványokat létesítettek. Menekülte
ket segélyeztek. Lehetetlen a sok ügyes ötletet és kedves módot 
mind felsorolni. De nem is ez a fő, segítettek a hazán és maguk is 
nemesedtek ! A hatóságoktól, katonáktól, sebesültektől csak úgy jöt
tek a köszönő és hálálkodó iratok az iskolához, a leányok cimére. 
Különösen a meleg ruhaneműekért, a karácsonyi ajándékokért és 
gyermekeik segítéséért voltak hálásak. Az iratokat felolvasták az osz
tályokban. Sok helyen a háborús iratokból és emlékekből hadimú
zeumot létesítettek. Ezt mindenhol meg kellene tenni ! — Egyes isko
lákban helyiség hiánya miatt nem volt ünnepély, de a legtöbb he
lyen nagyszabásúinkat rendeztek, sőt egy pár túlzásba is vitte. 
Az ünnepélyek részint a jótékony célt szolgálták, részint hazafias
ságra neveltek. Felvirágzott a magyar és szövetségeseink dalkészle
tének kultiválása (a Wacht am Rhein és Heil dirim Siegeskranz néme
tül is). A szavalatok háborús vonatkozásúak, főrészt mai költőktől, 
sok helyen Körnertől és a mai német költőkből német nyelven. 
A zongoradarabok, melodrámák, élőképek háborús színezetűek. Alkalmi 
színműveket adtak elő. A tanárok háborús előadásokat tartottak. 
Ez ünnepélyeket sok helyen más iskolákkal, szinbázban, sebesültek 
szórakoztatására adták. A Baar-Madas-iskola német és francia, a 
Regnum Marianum latin estét, a Bp. IV. kerületi felső leányiskola 
tornát mutatott be. — Az iskolákban a háborút máskép is ismertet
ték. Sopronban hetenkint egyszer az óra elején megbeszélték az ese
ményeket. Lőcsén és Kolozsvárott (áll.) háborús délutánokat rendez
tek, hadikézimunkával foglalkozva, szavalva, énekelve és hadi dol
gokat beszélve meg. Pozsonyban megülték a lengyelországi és galíciai 
győzelmeket. A háborúról vetített képeket mutattak be az iskolában
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•és moziban. Kiváló emberek erősítették meg a leányok hazafiasságát 
(Szmrecsányi, Hornig, Prohászka, Majláth, Tüdős, Strobl, Pékár stb.). 
A szegediek megnézték a katonai aviatikái állomást, a budapestiek a 
hadegószségügyi kiállítást. Az értesítők bevezetései részint az elesett 
tanárokról szólnak, részint a háborúról (kül. kedves a Temesvár, kath.) — 
Már most áttérek a tulajdonkópeni értelmi nevelésre. Alig hihetek 
egyes értesítőknek, melyek szerint a tanítási anyagot rendesen elvé
gezték. Az idei eredmény nem lehetett a szokásos, de sok tekintet
ben értékesebb annál. A legtöbb értesítő egyszerű utánnyomása az 
előző évekének. így nehéz az iskola háborús munkáját megállapítani, 
de lehetséges. Az értelmi nevelés a háború hatása alatt nemzetiesebb 
és modernebb lett. Ez a háborús értelmi nevelés természetesen az 
egyik iskolában kevésbbé, a másikban erősebben érvényesült. Függött 
az igazgató irányításától, a tanerők értékességétől, alkalmazkodóké
pességétől és meggyőződéseitől. Mert nehéz a középutat megtalálni. 
Az anyagot helyesen kell kiválasztani, lólekből kell fakadnia s tapin
tatosan kell feldolgozni. — A vallástan az erkölcsi kérdéseket tudta 
jól megvilágítani a háborús példákkal. Az Isten megismertetése, he
lyes tisztelete, akaratában való megnyugvás mélyebb volt. Megtanul
ták mások becsületét, jogát tisztelni, mások javát elősegíteni, szen
vedést, nyomort enyhíteni. Igazságosság, méltányosság, barátság, 
mértékletesség, takarékosság, önuralom, önérzet belevósődött a lel
kűkbe. — A magyar nyelv tanítása mélyebb lett, mert a nemzeti 
nyelv értéke magasra szökött, hiszen féltékenyen őrizni kell a hatal
mas nyelvek hódító erejével szemben, mivel belőle fakad a nemzeti 
lét és a nemzeti kultúra. Az olvasmányokkal kapcsolatban megbe
szélték a mai háborút. íme egy pár példa erre. Összehasonlítják az 
ősmagyarok harcmodorát, eszközeit, harci ösztönét a hadviselés mai 
módjaival. Széchy Dezső esetéről szólva, taktikai fogásokat beszél
nek meg, Kozgonyinóval kapcsolatban a mai tengeri csatát. Hunyadi
nál a mai hadviselés emberanyagát és hadiszereit tárgyalják. Toldi 
testi erejével és ügyességével szemben a mai háborúban az edzett, 
szívós, erős lelkű, eszes, tökéletes hadiszerekkel bíró katona fölényét 
magyarázzák. Zrínyi Ilonával kapcsolatban Przemysl védelmét beszé
lik meg. Kossuth véderőről szóló beszédével összekapcsolják a nem
zetek mai elhelyezkedését, a hadviselés költségeit, a magyar áldozat- 
készséget. A hazafias lírából, a Himnuszból, Szózatból, a Buda halá
lából kimutatják a hazaszeretet, az erkölcsi értékek erejét, a magya
rok faji tulajdonságait, amelyek a háborúban is tündökölnek. Háborús 
költeményeket szavalnak klasszikus és mai költőktől. A dolgozatok 
háborús vonatkozású művekről, a leányok élményeiről szólnak. Egy 
pár példa : Kossuth véderőről mondott beszéde és a mai háború.

14*
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E mondások magyarázata : Meg akartam kérni önöket, uraim, (Kossuth),, 
Nem hal meg az, ki milliókra költi dús élte kincseit, Az nem lehet,- 
hogy annyi szív hiába onta vért, Szívet cseréljen az, ki hazát cserél,. 
Háború van most a nagy világban, Tornya: Forr a világ és a mai 
napok. A háború okai, a hazaszeretet, a honleány feladatai, élmé
nyek, a háború érzelmi hatása, a polgári és társadalmi kötelességek 
a háborúval szemben, a háború tanulságai, a takarékosság. A béke, 
a háborús hírek hatása, remények a tavaszi győzelmek után, a ma
gyar katona, a hadbavonulás, halotti beszéd az elesettért, ima a 
hazáért, a sebesültek, a háború alatti társasélet. A város háborús 
élete, a háborús iskolai év kezdete, az iskola háborús tevékenysége,, 
a hadi kötés, a jótékonyság, ünnepélyek leírása, szederlevelek gyűj
tése, karácsonyi ajándékról való lemondás a katonák javára, a hábo
rús táplálkozás. Ezeket a dolgozatokat érdemes lett volna megőrizni. 
A szegedi egy párat kinyomatott. A magyar tanítás az élethez kapcsoló
dott. Értékesebb három szempontból : hazafiasabb, modernebb és élet- 
teljesebb lett. Amit azelőtt nem mertek, vagy nem tartottak szüksé
gesnek a leányoknak előadni, vagy rá tekintettel lenni, most félén
ken bár, belekerült az iskolai tanításba. Ezen a tört úton kell majd 
haladni a háború után is. — A német nyelv tanítása kezdte meg
törni az előítéletet. A leányok nagyobb érdeklődéssel tanulják de 
az értesítők nem említik, hogy nagyobb eredménnyel-e? Én azt hi
szem, az eredmény inkább tárgyi volt, mint nyelvi. A nyelvgyakor
latok tárgya a háború okozta viszonyok és maga a háború volt, 
A német irodalom magyar költői, magyar tárgyai, háborús vonatko
zású művei iránt érdeklődtek. A Wacht am Éhein, Körner, Schen- 
kendorff, Arndt, Uhland kedvelt tárgyai a magyarázatnak. A mai 
háborús költők (pl. : Kernstock, Schütze) müveit olvassák. A szava
latok és dolgozatok háborús vonatkozásúak. Ez utóbbira egy pár- 
példa : A vörös sipkás fordítása. A haza, a háború, a béke, a hon- 
leányi kötelességteljesítés, a takarékosság, az iskolai ünnepélyek, a 
jótékonyság, a katona leírása, a gyógyult sebesült búcsúja, a katona- 
halála, a győzelmek hatása, a város részvéte a háborúban, a háborús 
karácsony, a háború vége, a Wacht am Éhein. A német tanítása is 
érdekesebb, élettelj esebb, hazafiasabb lett. Jó is lesz mélyebben ismer
tetni a német kultúrát, de ne neveljünk senkit rabjává. — A francia 
iránt az érdeklődés csökkent. A beszédgyakorlatok részint a hazai 
eseményekből, részint a háború adataiból kerekedtek ki, kitérve a 
francia nép lelkére, mostani szereplésére, káraira. Az olvasmányok 
során is rámutattak a nemzeti és társadalmi fonákságokra. Egy 
pár szavalat és dolgozat is háborús tárgyú. — A többi tárgy anyagá
nak sablonos lenyomásából igen bajos összeállítani, a régi tananyag
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ból mit hagytak el, mi újat kapcsoltak be. A tö r tén e lem , tárgyalása a 
hazaszeretetei, intézményeink és törekvéseink megértését mélyítette és 
tanulságai erősítették a leányok lelkét. A mostani háborúban sze
replő történelmi helyekkel kapcsolatban kitértek a mai eseményekre. 
A világtörténettel kapcsolatban megvilágították a nemzetek mai élet
halálharcát. - A fö ld r a jz  tanítójának könnyű dolga volt. A leányok is 
bújták a térképeket, az iskolában, az utcán, a kirakat előtt. A terep- 
viszonyok ismertetése is növelte a tudásukat. — A m e n n y is é g ta n i  
dolgozatokba is belopózkodott a háború a beszerzési cikkek, az érték
papír, a pénzárfolyam, a kamatszámítás, biztosítás, stb. számítása 
közben. — A f iz ik á b a n  és  - v e g y ta n b a n  a kevés időből is szorítottak 
alkalmat a háború fizikai eszközeinek és a vegytani ismeretek bámu
latos felhasználásának előadására. — Az e g é s z sé g ta n b a n  szó volt 
betegszállításról, sebesültápolásról, a járványos betegségekről, a Vörös 
Keresztről, a háborús táplálkozásról. — A h á z ta r tá s ta n  is bővül a 
háborúnak az egyéni, családi, társadalmi életre való hatása ismer
tetésével. —- A lé le k ta n  és n e v e lé s ta n  is felhasználja a háború őszinte 
lelkitüneményeit és tanulságait. — A k é z im u n k a ta n i tá s  felfrissült és 
természetesebb lett a kötéssel és varrással. — A r a jz ta n i tá s b a n  is 
szerepelnek háborús motívumok, pl. : lapokat, képeket, tojásokat 
rajzolnak, festenek. — az é n e k ta n ítá s  felkarolja a magyar nép- és 
hazafias dalokat (indulókat). — Az in te r n á tu s o k n a k  is sok nehézség
gel kell küzdeniük. A leányok későn jöttek. A fenyegetett vidékek
ről elmaradoztak. A beszterezebányai káptalani lakásban helyezkedik 
«1. A győrinek és soproninak csak egy pár szobát hagynak meg. 
A pozsonyi a zárdába vitte leányait. A marosvásárhelyi, szegedi és 
máramarosi úri családoknál helyezte el a jelentkezőket. A lőcsei tel
jesen szünetelt. A nevelőnők és a leányok kötnek, varrnak, zászlót 
hímeznek, jótékonykodnak, háborús előadásokra járnak, háborús 
cikkeket olvasnak. Jótékonycélú hangversenyt adnak. Kórházat láto
gatnak. Sebesülteket vendégelnek meg. Könyörögnek fegyvereink 
győzelméért és a békéért. — Mindenfelé hangoztatják az iskola r e 
f o r m já n a k  halaszthatatlanságát (pl. : Miskolczon, Pécsett, Szatmár- 
németin, Temesvárott, Kolozsvárott, Maros-Vásárhelyen, Aradon, 
Budapest IV. kerületben, Mezőtúron). A jelen nehéz idők tanúságot 
tettek a leányok érettségéről és tehetségéről. A felsőbb leányiskolák 
szervezete azonban elavult. Várjuk a magyar leányközépiskola meg
alkotását.

(Szeged.) Bitlenbinder Miklós.
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H A Z A I L A PO K B Ó L .

iíuclnpesíi Szem le (1916) febr. : B iu la y  Dezső statisztikai adatok 
alapján azt vizsgálja, hogy a mag3>-ar középosztályt tevő honorácior-osztály' 
mennyiben teljesíti nemzetfenntartó hivatását, milyenek a jelen és jövő 
kilátásai. Honoráciorokon érti a közszolgálatokat teljesítőket és az ú. n. 
intelligens-szabadfoglalkozások folytatóit (orvosok, ügyvédek, mérnökök, mű
vészek) s mindezeket meglehetősen azonos vagyoni és műveltségi állapotúak- 
nak ítéli. Sorra veszi mindezeket : az egyes csoportok létszámát, törekvéseit, 
szervezkedését. Megállapítja, hogy ennek az egész osztálynak az élete küzdés 
az anyagi gondokkal ; lelkileg konzervatív, örömei szűk és szerény keretek 
közt mozognak ; családi élete mindennél szomorúbb, a fiú nevelése, a leány 
férjhezadása már nem kerül ki a létminimumhoz szabott, ma már ezen 
is alul levő jövedelemből. Végeredmény : a legértékesebb magyar társa
dalmi osztály lassan veszendőbe megy ; kívülről nincs mentség, belőlről 
nincs erősség. Fizetésemelés nem segít rajtok ; nemcsak gyors segítség, 
hanem az egész közélet mélyenjáró reformja szükséges. — E dolgozat 
tárgya a legszorosabban kapcsolatos a napjainkban is folyó iskolai re
formmunkálatokkal ; a közélet óhajtott reformja soha meg nem valósul,, 
amíg a köznevelést ilyen szándékkal nem szervezzük ; ez a szervezés maga 
meddő lesz, ha mindenféle tanítóságunkat tanítóképzőkben és tanárképzők
ben el nem töltjük a nemzeti megújulás akarásával s kinn a társadalom
ban el nem látjuk a feladat jelentőségéhez mért külső tekintéllyel is.

E gészség  (1916) 2. sz. : Kemény Ferenc megbírálja Kmetykó Já
nosnak «Az ifjúsági testi nevelés reformja# c., az Orsz. Testnevelési Tanács 
elé terjesztett előadói javaslatát. «Laikus megjegyzések»-nek nevezétt rész
letes bírálata előbb általánosan jellemzi a munkát akként, hogy abban 
egyrészt a múltnak és jelennek csaknem teljes lenézése és elítélése, más
részt a jövőre vonatkozó követelmények megvalósíthatatlan bősége jelent
kezik s az alapúi vett svéd-dán rendszert egyedül üdvözítőnek hirdeti- 
Tárgyi szempontból arra tesz megjegyzéseket, hogy a javasolt rendszer 
egyoldalúsága, az ifjúság lelkületével való ellenkezése (unalmassága), a szer
zőnek a tornatanárképzésre vonatkozó követelményei, az ifjúság katonai 
neveléséről vallott nézetei e tervet nem teszik alkalmassá a megvalósításra, 
aminek a rendkívül nagy összegű költségek is útját állják. — Kemény F- 
bírálata nem meríti ki (63. 1.) az ő mondanivalóit sem ; a tárgy fontos
sága követeli, hogy e terv minden oldalról alapos bírálatban részesüljön- 
Ez az itt említett bírálat maga is mutatja : mily üdvös, hogy az Orsz- 
Testnevelési Tanács ezt a munkálatot^ végleges elfogadása előtt a nyil
vánosság elé bocsátotta.

E vangélikus N épiskola (az Ág. Ilitv. Ev. Tanárok és Tanítók 
Orsz. Egyesülete tanítói szakosztályának és a Dunántúli Ev. Egyházker. 
Tanítóegyesületnek hiv. közlönye ; Sopron, XXVIII. évf., 1916 ; szerk. Papp 
József) 1. és 2. sz. : Krug Lajos az amerikai népiskolának és Berthold 
Otto intézetének az ismertetésével felel arra az egyesületi pályakérdésre ;
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milyon legyen a jövő iskolája? B. Otto iskolájában látja a követendő 
példát az iskola szervezésére nézve; az amerikai mintán okulva pedig a 
széles, demokratikus alapon fejlődő, a korral haladó, egybehangzó lelki és 
testi fejlesztést célozó, tevékenységet nevelő intézménynek kívánja az 
iskolát, hogy a nemzet versenyre képes legyen.

Izr. Tanügyi É rtesítő (XLI. évf., 1916; szerk. Stern Abrahám 
és Bárd Rezső) 1. és 2. sz. : Gánlos Mórnak az állampolgári nevelésről szóló 
nagyobb dolgozatán kívül e számokban főként az érdemel figyelmet, hogy 
a zsidó tanítóság is igyekszik a maga sajátos feladataira már most, a 
háború folyamán előkészülni. Amit a Katholikus Neveién tizedik éve csinál, 
Az Üt (1. M. P. 1915:652. 1.) a reformátusok részéről elkezdett s az evan
gélikusok is folytatnak : a vallástanítás külön kérdéseinek a rendszeres 
fejtegetését a zsidó tanítóság is szükségesnek ismerte fel. Frisch A. cikké
ből látjuk, hogy a fővárosi fiatalabb vallástanárok az Orsz. Izr. Tanító
egyesület kebelében vallásoktatói bizottságot alakítanak, rendszeresen meg
vitatják a zsidó vallástanítás kérdéseit a népiek., polgári és középiskola 
szempontjából ; igyekeznek egységes eljárást létesíteni az egész országban ; 
tájékoztatják működésükről a nyilvánosságot is, mert művelt zsidó köz
véleményt akarnak teremteni. Szegő A. arról ad hírt, hogy 1. a lap rész
letesen foglalkozik majd azzal, miként kell a háborúszülte gondolatoknak 
a zsidóiskolákban érvényesülniük, 2. az egyesület ifjúsági kiadványokat indít 
meg, de nem felokezeti irodalmat akar csinálni, mivel «a felekezeti iroda
lom nem egyéb, mint az irodalom leple alatt űzött felekezeti propaganda , ., 
Mi a nemzeti nevelés ügyét akarjuk szolgálni... Az a méla, erősen rezo- 
náló hang, amelyet az ősi hárfa húrjain mog-megütünk majd, nem alap
hang akar lenni, liánom diszkréten színező tónus, amely nem megzavarni, 
csak erősíteni fogja a nemzeti érzés és gondolatkör felséges harmóniáját».

K atholikus N evelés (X. évf., 1916; szerk. Makay Lajos) 1. és
2. sz. A magyarorsz. r. katli. hittanárok és hitoktatók egyesületének szak
közlönyében Hannauer A. István elnök legnagyobb nevelési problémának 
azt jolöli meg, miként lehet belenevelni az ifjúságba az aktiv vallásossá
got, életképes meggyőződést, akarásra berendezett akaratot. Az egész ne
velésben szem előtt kell tartani ezt a célt ; fontosabb a jellemnevelés a 
hittani lecketanulásnál ; nem külsőségre, hanem bensőségre kell törekedni. 
Makay I. «Nemzeti nevelésünk és missziónk» címen a kath. nevelés és a 
nemzeti nevelés viszonyát úgy határozza meg, hogy a katholikus nevelés 
világraszóló nemzeti nevelés, minden nemzetben a nemzeti, minden fajban 
a faji érzést s minden szövetségben a szövetségi eszmét törekszik fokozni 
s így akarja a meginduló versenyben a magyar nemzetet is «nemzetibb 
nemzetté: világnemzetté» emelni. E számok többi cikkei a kath. vallás
tanításra vonatkozó fejtegetéseket, gyakorlati tanításokat, ismertetéseket, 
híreket közölnek.

K atho likus S zen tle  (1916) febr.: Zombory L. a hadiárvák és az 
apai ellenőrzés híján nem eléggé gondozott gyermekek testi és erkölcsi 
nevelését nem látja elegendőnek, holott a nemzet jövője a mai gyermekek 
megőrzését és gondos felnevelését követeli. Főként a szegényebb sorsúak



SZEMLE.

szomorú helyzetét és züllésének számos jelét ismerteti ; testi satnyulás és 
erkölcsi romlás útján vannak. Szükséges lenne városokban napközi ottho
nok létesítése, mindenik árvaszék mellé egy fizetéses, igazán arra való 
«hadiárvák gyámja» kinevezése, főként iparosnak szánt fiúk részére nevelő- 
intézetek létesítése, a meglevők kibővítése, a hadiárváknak családokban 
való elhelyezése és pedig azonnal. Felemlíti, hogy a kolozsvári Erdélyi 
Pártfogó Egyesület mily eredményesen dolgozik e téren s rámutat, hogy 
«a kath. papság, mentes lévén a családi gondoktól, a nemzetmentés e nagy 
munkájában fényesen kivehetné a részét». Az iskolákban már az oktatás 
legalsó fokán meg kellene kezdeni az egészségtani ismeretek gyakorlatias 
tanítását, szigorúan kellene szabályozni a mozikat s kívánatos «a tanító- 
képzés oly irányú revíziója, hogy a népnevelők képzésének alapja a gyer
mek szeretetóre és a hivatás szeretetére való buzdítás legyen». — E leg
utolsó kívánságra az a megjegyzésünk, hogy ebben a tekintetben nincs 
szükség revízióra, mert a szervezetnek célja és alapelve, sőt a vezetők 
kívánsága és minden, helyére érdemes tképző tanárnak a törekvése is 
éppen ez. Mindezeknek azonban folytonosan több-több sikert óhajtanunk 
helyes és szükséges.

K ereskedelm i Szakoktatás (1915/6) 7. sz. Kovács S. János a 
Magyar Pædag. Társ. szózatához fűződő s a nagyváradi felső keresk. isk. 
jan. 6.-i értekezletén elmondott igazgatói beszédet közli. Főként a fegyel
mezettségre és kötelességtudásra való nevelés szükségét hangoztatja. Szo
morú a tény, de örvendetes, hogy bátran kimondja : «Ha baj volt elég a 
fegyelmezéssel a háború előtt, százszorta több a háború kezdete óta» s ke
resi is az orvoslás útját. — Eféle nyilatkozatok (1. a M. P. iskolai szemléjét 
is) lehűthetnék azok lelkesedését, akik csiipa örvendetes hatásokat vélnek 
az ifjúságban ! Keserű csalódásokat okoz még ez az öncsalás !

M agyar Középiskola (1916) 1—2. sz. : Torilai Ányos részletes 
tanulmányban fejtegeti, hogy az iskola nem mentheti fel magát a kor 
szellemi áramlatainak ismertetésétől, tehát a magyar irodalom tanításában 
fel kell használni a háborús irodalom erre alkalmas termékeit ; a nemzeti 
öntudat és faji büszkeség fokozása céljából a tanítás mai anyagának el
mélyítése, új elrendezése és felfrissítése szükséges. Sik Sándor a cserké
szet nevelő értékéről szól a bpesti kegyesr. főgimn. cserkészcsapatával tett 
hároméves próba alapján. A jellemnevelés és önnevelés új eszközének nézi 
s a mai középisk. fogyatékos erkölcsi nevelésében jó segítségnek. E cikk
ből is látszik, hogy ez az intézmény kellő, pedagógiai célzatú vezetéssel 
milyen üdvös hatású lehet. De nem szabad benne a keretet tartani a 
főnek ; a kirándulás, táborozás nem öncél ; a munka, az önnevelés, a kö
telességérzés stb., szóval a jellem gyakorlati nevelése az irányadó. (A cser
készet irányeszméiről 1. M. P. 1915).

Magyar T anítóképző (1916) 1., 2., 3. sz. A Tkép. Tanárok Orsz. 
Egyesülete tanácskozást folytatott a minisztérium felhívására arról : mivel 
kellene kiegészíteni a készülő normális tanmeneteket a háború hatása 
alatt. E tanácskozást Lechnitzky Gy. nagyobb előadása nyitotta meg 
(A világháború, a kultúrállam és a tanítóképzés). Azt fejtegette, hogy a
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báború által felvetett problémák mélyreható vizsgálása a kulturszervezetek 
fogalmához vezet. A társadalmi energiák csak szervezés útján működnek, 
de a szervezet önmagában csak üres keret, eleven erejét a művelt lélek, 
a tudás és erkölcs szolgáltatja. A tudás, erkölcs és a szervezet egymásra 
utaltsága kölcsönös. Ugyanez mondható a podagógia és politika viszonyára. 
A szervezetek között legnagyobb az állam. A háború megtanított arra, 
hogy az állam, a haza a legfőbb értékek egyike. A kultúráltam eszméje 
az emberiség kulturális törekvésének végcélja és a pedagógiának is leg
főbb eszméje : a nemzetnevelés célja a kultúrállam megteremtése. Első 
feladata a magyar nemzetben rejlő szellemi energiákat felfedezni, a kul
turális haladás öntudatát felébreszteni, az energiákat nagyra növeszteni 
és oly pályára irányítani, hol a legnagyobb hatással működhetnek. E cél 
-az alkotó munkára nevelés elve alapján elérhető. A magyar nemzet kul
turális hivatását a produktiv munka útján valósithatja meg. A társadalom 
jobb szervezése érdekében a nevelés második feladata az állampolgári ne
velés. Oly öntudatos állampolgárokat kell nevelni, kiknek erkölcsi jelleme 
a társadalmi szervezetbe beleilleszkedik és kezdeményező, tevékeny szelleme 
polgári jogainak és kötelességeinek gyakorlásakor a kulturállam eszméjét 
tartja szem előtt. Az állampolgári erények nevelése érdekében több, intéz
ményes biztosítékra van szükség. Megfontolandó, hogy a világháború a 
magyar kultúra fejlődésére döntően fog hatni : a német kultúra hatása 
még nagyobb lesz, mint eddig. A rideg elzárkózás káros is volna, de minél 
•erősebben tódul be a német kultúra, annál jobban kell kifejleszteni a 
nemzeti öntudatot, annál célszerűbben kell szervezni a magyar kulturális 
munkát, a nemzetnevelést. A nemzetnevelés helyes szervezése esetén a 
német kultúra termékenyítő árja soha sem sejtett haladást idézhet elő 
ná'unk. Az új magyar kultúra magasabb szintézise lesz a régi magyar mű
veltségnek és a modern kultúrának. A nemzetnevelésnek számolnia kell 
■az új világhelyzettel is. A világháború mutatja a világpolitikai konstellációk 
ismeretének a szükségességét. Tisztában kell lenni a világhelyzetünkből folyó 
következményekkel, avval a veszéllyel, mely a magyar államot fenyegeti. 
A folytonos küzdelem elkerülhetetlen voltából nagy erkölcsi, nemzetnevelő 
motívumok fakadnak ; ezeket ki kell aknázni. Gazdasági téren újabb nagy 
feladatok várnak reánk. Pótolni kell az elpusztított milliárdokat és a jövő 
gazdasági világversenyben méltó helyet kell a nemzetnek elfoglalnia. Meg 
kell ismerni tehát a világgazdaság tényezőit, a világforgalom szerveit, az 
•egymásra ható és versenyző erőket, érdekeket, hogy a leendő polgárok 
öntudatosan tudjanak a jövő nagy feladatainak megfelelni. A gyakorlati 
ölet követelményeit nagyobb figyelemben kell részesíteni. A természet- 
tudományok tanítását céltudatosabban kell a gazdasági élet, a technika és 
az ipar szolgálatába állítani. Az intenzív gazdálkodásnak alapfeltétele az 
intenzív népkultúra, az anyagi többtermolésnek a szellemi többtermelés. 
A háború a honvédelem rendkívüli nagy jelentőségét felismertette. Az e 
téren is mindjobban fokozódó kívánságok elől az iskola nem zárkózhatik 
el, mert az életnek nevel, az állam céljait szolgálja. A honvédelem az élet 
egy nagy realitása, az állami fennmaradás legelső feltétele. A «háborús
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pedagógia» papirosharcai feleslegesek, mert abban mindenki egyetért, bogy 
minél alaposabban eléri az iskola a szellemi nevelés terén sajátos céljait, 
annál inkább szolgálja a honvédelem érdekeit is. De nagyon egyoldalú 
álláspont volna a testi arravalóság szempontjait teljesen mellőzni. Heten
ként egy szabad délutánt (a játékdélutánt), havonként egy egész napot a 
katonai előkészítés érdekében felhasználni nagyon értékes lesz és e köve
teléssel minden jogos kívánság kielégíthető. — A lefolyt tárgyalás ered
ményeként készült felterjesztést a M. Tképző 1. száma közli.

Nemzeti N ő n ev e lé s  (1916) 1. és 2. számaiból is látszik, hogy a 
nevelés ríj feladatai mindazokat foglalkoztatják, akik valamely pontról a 
mai állapotokat figyelik s a jövőt elgondolják. Teljesen érthető, hogy 
Szász Károly a nőkórdést abba az irányba szeretné terelni, hogy «a nők 
számára legfontosabb élethivatásoknak, a családi nevelésnek gyakorlása 
biztosíttassák», mert a nemzet jövőjének biztosítékait több tekintetben a 
családban kell keresnünk és megalkotnunk. Ezt hangoztatja Gyertyánffy 
István is, aki 2'/ie««o-jában azt fejtegette : mi a nők hivatása az erkölcsi 
megújhodás szolgálatában ; itt meg folytatja, hogy «anyákra van szüksége 
most a hazának, olyanokra, akik fel is tudják nevelni gyermekeiket érté
kes emberekké». Pedagógus nem mondhat, nem is gondolhat mást, mert 
a nevelés főhelye valóban a család, a fő nevelő az anya. De éppen a közép- 
osztályban, amelyre itt elsősorban gondolnak, a mai viszonyok mind 
ellene vannak eme követelmény teljesülésének (v. ö. Buday D. cikkét, 
Bp. Szemle febr. sz.) s ezért óhajtunk nagy figyelmet Lázárné Kasztner J. 
dolgozatának, aki a nőknek kettős hivatását hangoztatja, a hitvestárson 
kívül a hivatásosan dolgozó embert is látja bennök, számukra a nemzet 
érdekében kívánja megfelelő pályák megnyitását és a tudományos pályákra 
való tolulás meggátlására a leányok figyelmét inkább a gazdasági foglal
kozások felé szeretné terelni. E mai vonatkozások között érdekes és gon
dolatkeltő Sebestyénné Stetina Ilona emlékezése Yores Pálnéról. A szerző 
dolgozatai egymásután több-több részletet nyújtanak nőnevelésünk törté
netéből s reméljük, hogy egyszer csak meglep bennünket az általa jól 
ismert korszak teljes történetével. Sokat tenne ezzel arra, hogy a nőnevelés 
kérdése a mostani egyoldalú és gyakran szűkkörű megítélésből kiemelkedjék.

Orsz. K özépisk. Tanáregy. Közlöny (1915/6) 8—9. sz. Chol- 
noky J. a középisk. földrajzi oktatás javítása tárgyában részletes javaslatot 
terjeszt elő. A nyolc évre elosztott anyagot ugyanúgy jelöli meg, mint a 
Földr. Társ. javaslata (1. M. P. 1916:109. 1.), de részletezi is és óraszámot 
is közöl (3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2 =  18). Incze J. a felső leányisk. reformkérdés 
mai állását ismerteti. A mozgalom okául azt jelöli meg, hogy a f. 1. öncélú 
intézményként nem kell a közönségnek, mert nem ad anyagilag értéke
síthető képzést és nem jó alap másféle iskolafajok számára. A felmerült 
tervek kritikai ismertetése után a középfokú nőnevelési intézeteknek olyan 
szervezetét ajánlja, amelynek gerince a 8 osztályos, reális irányú leány- 
liceum lenne, az V. o.-tól kezdve elválnék a törzstől 4 osztályos gimn. 
irány. Kemény F. bő szemlében világítja meg az ifjúság katonai előkészí
tésére vonatkozó külföldi törekvéseket. Az oroszok egyoldalúan a háború
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céljaira gondolnak; a németeknél két irány van: egyik határozottan ka
tonai szellemű (mint Ausztriában is), a másik a test általános kiképzésén 
kívül az erkölcsi és szellemi tulajdonságok gondozását is kívánja.

Szent Gellért (1915/6) 5., 6. és 7. sz. : K. jegyű író a kath. in
telligencia nevelésére loghivatottabbnak a szerzetes-iskolát látja, mert 
ebben nemcsak névleges a kath. nevelés, nem egyedül a hittanár mun
kája folyik ilyen szellemben, hanem az egész nevelést a szerzetes-iskolák 
mindenik tanára egyező szellemben folytatja. Az áltatok megalapozott ne
velés azonban nem folytatódik a gimn. elhagyása után ; ennek érdekében 
kívánja, hogy az egyetemre kerülő ifjakat az egyes szerzetes-rendek Buda
pesten élő kollégiumai gondozzák tovább vallásos egyesületek keretében. — 
E cikk kapcsolatos a Magyar Kultúra 1915. évf.-ban olvasható számos, 
ily tárgyú felszólalással. L. még: Kath. Szemle 1915 dec.: Mester J. : 
A kath. intelligencia megnyerése.

K Ü L F Ö L D I LAPOKBÓL.

A felekezeti különbségek és a történettanítás. A Vergan
genheit und Gegenwart 1916 : 1. sz.-ban Sebastian Merkte wiirzburgi egyet. 
tanár a szerkesztő kérésére azt fejtegeti : vájjon miképen lenne elkerül
hető, -hogy a most elült felekezeti villongások a háború után újra kez
dődjenek ? Hiú álmodozásnak tartja a kér. felekezetek egyesülésének a 
gondolatát ; nem hiszi célravezetőnek sem a térítő kísérleteket, sem a 
közömbösséget ; lehetőnek véli azonban a megértést, ha általános lenne 
annak a felismerése, hogy a vallási különbségek történeti fejlődés ered
ményei, hogy a kér. vallás mindenik alakja Krisztus szellemét igyekszik 
megvalósítani ; ha aszerint élünk, bármelyik felekezet tagjaként lehetünk 
jó keresztyének és tisztes polgárok s hogy a történet folyamán egyik fele
kezet sem kizárólag értékes vagy kizárólag káros hatással volt a nemzetre. 
Főként ennek az igazságos, egyoldalúságtól mentes hirdetésében és az 
erről való meggyőzésben látja a történettanítás nagy nemzeti feladatát ; 
az elfogulatlatlanul keresett történeti igazság őszinte tanítása lehet ki
egyenlítője az ellentéteknek és felekezeti harcoknak. Maga ez a cikk ad 
használható útmutatást arra, hogy a középkor és a reformáció, Luther 
személyo és számos más kérdés (a 30 éves háború, a szekularizáció, az 
1866. és 70. évi háborúk) tárgyalásában miként lehet kath. és j)rot. részről 
az igazsághoz és így az egyetértéshez közelebb jutni. Irodalmi adatokkal 
igazolja, hogy minél mélyebbre hatol a kutatás, minél többfelől indulnak 
ki a kutatók, annál tisztább világosság és annál több tekintetben való 
megegyezés az eredmény. — Ezt a fejtegetést teljesen az a pedagógiai 
szellem hatja át, amely szerint sem felekezeti, sem közös iskolákban nem 
szabad a történettanítást másnak irányítania, csak az igazságra való tö
rekvésnek és amint a feladat nehézségét hangsúlyozza, ebben is igazolását 
látjuk ama sokszor kimondott véleményünknek, hogy ezekben a kérdések
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ben a tökéletes tárgyiasság ugyan lehetetlenségnek látszik, de a tárgyias- 
ságra való örökös törekvés mellőzhetetlen pedagógiai kötelesség. Hazánk
ban annál inkább, mert itt ez a kérdés a nemzetiségek és felekezetek 
többszörös egymásba olvadása miatt sokkal bonyolultabb, mint Német
országban.

Seejílő óra  címen egyes német népiskolákban (Beuthen, Charlotten- 
burg, Görlitz) külön órákat tartanak olyan tanulók számára, akik ugyan 
nem gyengeelméjííek, érzékileg sem fogyatékosak olyan mértékben, hogy 
külön iskolákba való küldésük indokolt volna, de egy vagy más okból 
nem tudnak lépést tartani az osztály átlagával, vagyis — ahogyan a né
metek mondják — nem tudják elérni az osztály elé tűzött célt. Ezeket a 
tapasztalt tanító az év elején gyakorlata és lélektani ismeretei alapján 
kiválasztja s szabályszerű időközökben külön is foglalkozik velők, igyek
szik rávezetni őket a dolgozás, tanulás nekik való módjára, megértetni 
velők a rendes órákon kevéssé vagy helytelenül felfogott tudnivalókat s 
így képessé teszi őket arra, hogy a továbbiakban hova-tovább teljesebb 
sikerrel társaikkal együtt haladhassanak. Ezt az eljárást -4. Schiller (Die 
deutsche Schule 1916 : 2. f.) jobbnak tartja az általánosabban ismeretes 
segítő osztályok (Förderklassen) állításánál, mert ilyet nem is állíthatnak 
mindenütt, de meg ezekben a tanuló egészen idegen környezetben új tár
sak közé, új tanító keze alá jut, a javasolt segítő órákon pedig a tanulót 
alaposan ismerő tanító könnyebben adhat neki megfelelő útbaigazításokat 
és a szükséges gyakorlásra való alkalmakat. — Vagyis ez a segítő óra 
rendszeressé tenné az azzal való, eddig azonban az egyes tanítók jóakara
tára bízott törődést, hogy az ú. n. gyengébbek is lehetően «kegyelmi elég
séges» nélkül léphessenek felsőbb osztályba.

Deutsche Schulpraxis. A nevelésügyi német folyóiratok nyo
masztó tömegében is figyelmet érdemel ez a 35. évét járó «hetilap a neve
lés és oktatás gyakorlata, története és irodalma számára». Három rendes 
melléklete van : évenként nyolcszor a Pädagogischer Führer, a tanítók 
továbbképzését szolgáló cikkekkel és irodalmi bírálatokkal ; háromszor a 
Lehrmittelschau, ez mindennemű tanszerekről szól; 12 ízben pedig Päda
gogisch-psychologische Studien címen önálló tanulmányokat és e körből 
való ismertetéseket közöl. Néj>tanítóknak szánt folyóirat, de jó tájékoztató 
mások számára is és ezzel az alkalommal szívesen ajánljuk (Ara évi 
6'40 M.). Szerkesztője 25 év óta Dr. Rich. Seyfert, a zsehoppaui tanító
képzőintézet igazgatója, több irányban tevékeny és nagyhatású pedagógus, 
akinek erre a szerkesztői jubileumára a kiadó (Ernst Wunderlich, Leipzig) 
ünnepi számmal figyelmeztette olvasóit (1915, 52. sz.). Ebből a számból 
Seyfert emlékezéseiből ideiktatjuk ezt a részt : «Nem lehet elkerülni, hogy 
az irodalomban némely gondolat ne ismétlődjék. Nem is árt ugyanazt több
féle alakban is olvasnunk. De senkinek sem kellene azt képzelnie, hogy a 
neveléstudomány csak vele kezdődik. Nem mindenkit könnyű meggyőzni 
arról, hogy leírt gondolatait már régen közkincsnek tekintik vagy már el is 
vetették. És nem kevés baj támadt abból, hogy az írók és a szerkesztők 
nézetei ebben eltérők voltak.»
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A pedagógiai írókhoz. A M. Tud. Akadémia a «Magyar írók 
élete és munkái» című életrajzi vállalat folytatásával dr. Gulyás Pál egye
temi magántanárt, nemzeti múzeumi könyvtárőrt bízta meg. A M. Tud. 
Akadémia főtitkári hivatala felkéri a hazai nevelésügyi irodalom munkásait 
is, hogy akiket még egyáltalán nem említ a Szinnyei-féle lexikon, vagy 
akiknek e vállalatban megjelent életrajza kiegészítésre szorul, életrajzi 
adataikat és irodalmi működésök jegyzékét a szerkesztő címére (Budapest, 
VIII., Magyar Nemzeti Múzeum) küldjék be. Az önéletrajznak ki kell ter
jeszkednie az író születése pontos idejétől és helyétől kezdve minden 
fontosabb külső eseményre, közéleti tevékenységének minden főbb mozza
natára és esetleg azokra a belső élményekre is, melyek irodalmi működé
sére hatással voltak. Az irodalmi munkásságot illetőleg fel kell sorolni, 
hogy mely hírlapokba, mely években, mily minőségben (pl. belső munka
társ) s minő tárgyakról írtak; a bel- és külföldi tudományos és szakfolyó
iratokban közölt főbb cikkek címe az egyes folyóiratok címe alatt évrend
ben sorolandó fel s ugyancsak évrendben sorolandó fel az önálló kötet 
vagy füzet alakjában megjelent eredeti és fordított, magyar vagy idegen 
nyelvű müvek címe, a hely és év feltüntetésével (pl. Budapest, 1908.). 
Végül szükséges a szerző egyes folyóiratokban vagy lapokban használt 
álneveinek és betűjegyeinek felsorolása.

Új ném et nyelvtan címen jelent meg a Gaspey-Otto-Sauer-féle 
rendszerű, igen elterjedt tankönyvek között az első magyar nyelvű kiadás : 
Dr. Philipp Kálmán, Társalgási alapon szerkesztett Új német nyelvtan a 
müveit nagyközönség számára. Az egyedül való nyelvtanulás fontos szem
pontjaira való különös tekintettel. (Tankönyvsorozat Gaspey-Otto-Sauer- 
módszer.) Heidelberg, Groos Gyula kiadó, 1915, 447 1. és Az új német 
nyelvtan gyakorlatainak és feladatainak fordítása. Fordította dr. Philipp 
Kálmán. U. o., 1915, 78 1. — A szerző neve különösen a direkt módszerrő 
írt könyve óta jól ismert pedagógiai irodalmunkban. Kész, bevált rend
szerbe illeszkedett bele s e nyelvkönyvek módszere alapján szerkesztett 
meg nyelvtanát. Átvette az ismert gyakorlatok és feladatok legnagyobb 
részét, de tekintettel volt a magyar tanuló előtt felmerülő különös nehéz
ségekre és ezért az anyanyelvére való vonatkoztatásokkal is könnyíteni 
kívánt munkáján. Ezekben a szembeállításokban és a meghatározásokban 
sok becses, új és használható anyag van, de, sajnos, nem mindig világos 
és szerencsés fogalmazásban. A kiejtés jelzése, mely az Association Pho- 
nétique Internationale írásával akarja a magyar embert a helyes artiku
lációra megtanítani, a közép- és az alnémet hangértéket veszi alapul ott 
is, ahol az eltér az ú. n. színpadi kiejtéstől. Ez minálunk nem alkalmas 
eljárás. A tőlünk távoleső kiejtésmód a magántanulót nemcsak nálunk 
szokatlan artikulációra, hanem következetlenségre is vezeti, megzavarja, 
annál is inkább, mert a szerző nem magyarázza meg mindig az illető 
fonétikai jelek értelmét. így a laikus, aki nem ismeri a Le Maître Phoné- 
tique-t, vagy Viëtor könyvét, nem fogja megérteni a szerző intencióit» 
nem fogja tudni, mit jelent az áthúzott szárú g (ta : ge 4. 1.) vagy a két 
mássalhangzó közti alternativot jelző vonás (g/j : zeg/jen, stieg je, pflu : x/k). 
Alkalmasabb lett volna a színpadi nyelvet alapul venni és a délnémet
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kiejtés javára engedményeket tenni. így az intervocalis g nek j  hangérték
kel való azonosítása (pl. krief/e a j  hangoknál, 6. 1.), a szóvégi </-nek 
сЛ-val (x, £) való jelzése (pl. tso : x/k = год, ta : xlk =  Tag, tsu : x/k =  
Zug) még következetlen is, ami már az első összefüggő olvasási gyakor
latnál bajt okoz : di(:) 'baiden 'tsi : дэп. 'tsvai 'tsi:g/jan Ъэ'де : gnaton zi£ 
auf 'агпэт '/та : 1эп 'fte : gj/e. Két sorban háromféleképen van jelölve a 
szóközépi g (16. I.) s a tanuló nem tudhatja, mit ejtsen: g-1, gj-1 vagy 
j-t-e. Nagy baj, hogy a könyv hemzseg a sajtóhibáktól, amire mentség 
lehetne, hogy külföldön jelent meg. De viszont ugyanebben a sorozatban 
Nagy két magyar nyelvtana, Korit magyar chrestomathiája olvasható szö
vegeket ad. Mentségül szolgálhatnának a mostani rendkívüli viszonyok is, 
de ennyire hanyag szedésű ívekre sohasem lenne szabad a szerzőnek rá
írnia az imprimatur-t. Végképen nem menthető azonban, hogy a kiadó 
nem gondoskodott a közölt klasszikus német szövegek gondos revíziójáról 
sem. Alig van a könyvben költemény, amely helyesen volna kiadva, s ez 
annál bántóbb, mert a legismertebb német verseket közli, melyeket az 
olvasónak kiszemelt «müveit nagyközönség» könyv nélkül tud. A köz
pontozás csaknem mindenütt hibás ; idézőjelek hiányoznak s ez értelem- 
zavaró, különösen az «Erlkönig» szövegében, ahol Goethe pontosan meg
különböztette a szereplőket ; ugyanígy «Der Sänger», a «Heidenröslein» s 
más költemények szövegében is. Nincsenek feltéve a gyenge imperfektum- 
nál a hiányjelek sem. pl. «Das Wasser rauscht’, das Wasser schwoll», 
«Netzt’ ihm». Ez nemcsak kegyeletien, hanem megtévesztő pontatlanság 
is, mert a kezdő olvasó azt hiheti, hogy Goethe példájára szabad az el
beszélésben a jelen s a múlt időt ugyanegy mondatban váltogatni. Meg
lepő, hogy a német nyomda korrektora megengedte a kanonikus német 
szövegek önkényes megváltoztatását. Goethe verseinek címeiben ott van 
névelő, ahol nem kellene, pl. Das Heidenröslein ; hiányzik ott, ahol szük
séges : Veilchen, König in Thule. A versek maguk telve hibákkal : «Das 
Veilchen auf der Wiese stand», «Das Mädchen in der Fremde», «Doch 
schnell war ihre Spur verloren». A sorrend megfordítva : «Dem Blumen, 
jenem Früchte aus», In hohem Rittersaale» e. h. Vaters (388. L). Vagy 
«Schäfers Klagelied»-ben «An meinem Stab(e) geborgen», « Vergess» e. h. 
«verpass’» s. i. t. — Tekintve a borzasztóan hanyag szedést és közlést, a 
magyar szövegben előforduló magyartalanságokat (már a címben «Tan
könyvsorozat Gaspey-Otto-Sauer-módszer» e. h. «G.-0.-S. módszerű nyelv
könyvek») s a német szöveg némettelenségeit (pl. Ladislaus dem Kunén 
e. h. Kumanen stb.), ajánlhatjuk a kiadónak s a szerzőnek egyaránt, hogy 
ezt a kiadást, ha lehet, vonják be s az egyébiránt jó könyvnek egy máso
dik, gondosabb kiadásában vegyék fel a versenyt a hazai német tanköny
vekkel. Gragger Róbert.

H elyreigazítás. A M. P. idei 16. 1. 9. sora helyesen : alacsony 
számarányát. A 121. l.-on a jegyzet vége helyeseu : Prolegomena kai para- 
lipomena.
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Felolvasó ülés 1916 február 19-én.
Fináczy Emu elnöklésével jelen vannak : Altmann Ármin, Asz

talos Gyula, Azby Geró'né, Bánó Ella, Bárány Gerő, Bárdossy Lőrinc, 
Beck Erzsébet, Berinde Irén, Bozóky Endre, Böngórfi János, Böngérfi 
Kálmán, Bursics Ernő jegyző, Dénes Szilárd, Ember Sándor, Emhő 
Gyula, Pest Aladár, Földváry Ferenc, Gerecze Margit, Gerényi Jakab, 
Gorzó Dénes, Gönczy János, Gundy Károly, Gyulai Ágost, Hajnal 
Adolf, Hegedűs Jolán, Hidasi Sándor, Hoffmann Ignácné, Imre Sándor, 
Klein János, Lechnitzky Gyula, Lengyel Berta, Magyar László, 
Mácsay Károly, Melbach Zsigmond, Moussong Géza, Nagy Zsigmond, 
Nagy Gabriella, Nagyvinszkv Sándor, Neterda Modeszt, Ónody Gusz
táv, Petri Mór, Pfeffer Elvira, Pogány Frigyes, Podhajeczky Jenő, 
Quint József, Rákos István, Eépay Dániel, Riegler Ernő, Somogyi 
Géza, Starck Andor, Starck Elza, Starck Sándor, Székely Károly, ifj. 
Székely Károly, Székely Vilmos, Szontágh Katalin, Tanos Pál, Török 
János, Tóth Kálmán (egri), Verő Adél, Wolf Nándor, Witkovszky 
Sándor, Zelenka Frigyes, Zibolen Endre, Zsengeri Samu és mások.

Az ülés megnyitása után Starck Andor felolvassa Népoktatási 
alaptörvényünk és annak továbbfejlesztése c. nagyobb tanulmányának 
egyes részeit, melyekben az 1868 : XXXVIII. t.-c.-et és módosításait 
ismertette történeti és kritikai alapon s rámutatott a törvény újjá- 
alkotásában követendő elvekre is.

Az elnök a Társaság köszönetét fejezi ki a teljes figyelemmel 
hallgatott felolvasásért ; javaslatára az előadottak megvitatása akkor 
kerül sorra, ha módjukban lesz a tagoknak a tanulmányt nyomtatás
ban is elolvasni.

H ivata los nyugtázás.
A M. P. T. pénztárába 191G február 7-től 1916 február 21-ig a 

következő befizetések történtek :
1914-re : Bandura L. Felsó'bessenyő. Fodor J. Kecskemét.
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Hensch A. Szombathely. Kappler M. Facsád. Kováts J. Felsőlövő. 
Kováts S. J. Nagyvárad, Máosay K. Nagy Gy. Ordas, Simon L Tord a.

1915- re : Baross Gy. Berkes O. Keszthely. Bründl Ö. Sopron- 
Czigler I. Kassa. Császár E. Hensch A. Szombathely. Kádár F. Csík
szereda. Karl L. Kolozsvár. Kizák J. Eperjes. Kovács J. Zenta. Kön- 
czöl J. Törökbecse. Lenhardt K. Modor. Mácsay K. Marek J. Nagy
szombat. Mendly M. Lugos. Moussong G. Nagy Gy. Ordas. Németh
S. Felsó'lövő. Pénzes Z. Makó, Prohászka L. Igló. Kasovszky Gy. 
Kecskemét. Simon I. Torda. Szobi J. Pózba. Végh J. Sárospatak.

1916- ra  : Bán J. Rózsahegy. Bánfi A. Sümeg. Benisch A. 
Bleyer J. Buday T. Kispest. Bujár K. Szeged. Czigler I. Kassa. Dach
J. Pozsony. Danilovits J. Darvas A. Demeter Y. Dombai Gy. Vác. 
Dénes Sz. Dudinszky E. Nagykálló. Faith M. Körmöczbánya, Fejes Á. 
Nagyenyed, Fodor J. Kézdivásárhely. Freund В. Nagybiccse. Gombos-
A. Vác. Özv. Gombárovits К.-né. Pécs. Gorzó D. Grusz E. Esztergom. 
Hayer E. Haltenberger M. Ló'cse. Havas I. Heinrich J. Heller В. 
Baja. Hensch A. Szombathely. Hidassy S. Horvay B. Debreczen. 
Horváth K. Pannonhalma. Jelenik E. Eperjes. Kellemen K. Sümeg. 
Keller I. Mezőtúr. Kinczel M. E. Zombor. Kováts G. Fiume. Kiss G. 
Klacskó Gy. Gyergyóalfalu. Láng N. Debreczen. Lasz S. Lieszkovszky 1. 
Major I. Mácsay K. Mattyasovszky K. Esztergom. Mátrai B. Mázon I. 
Székesfehérvár. Mendly M. Lugos. Mihalik S. Budafok. Mirossay G. 
Pozsony. Molnár L. Anina. Müller В. Kevevára. Nagy Gy. Ordas 
(2 K.). Nagyvinszky S. Papp J. Sopron. Posch J. Prohászka L. Igló. 
Quint J. Répay D. Ruttka F. Debreczen. Simon I. Torda, Simonyi Z. 
Korpona. Schmidt A. Pozsony. Steiner M, Szombathely. Suciu V. Ba- 
lázsfalva. Szántó K. Pécs. Szemann J. Szepeshely. Sziklay Ö. Deák
bánya. Szlávik F. Csíkszereda. Szobi J. Pózba. Theisz F. Csegőd. Ti- 
bold Á. Keszthely. Tömörkény D. Szarvas. Ujváry M. Székelykeresztuiv 
Vass I. Vulkán. Visnya A. Sopron.

1917- re : Kraft J. Baja. Major I. Sándor L. Hátszeg. Steiner M. 
Szombathely. Vadász M. E. Vass I. Vulkán.

1918- ra  : Vass I. Vulkán.

K é r e le m . Felkérem a Társaság ama 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, s. k. 
kir. tan., áll. középisk. к azgató, pénztáros.. 

Budapest, П., Albrecht-út 31.



A KÖZOKTATÁSÜGY DECENTRALIZÁCIÓJA.

A M. Paedag. Társaságban 1016 ápr. 15.-én tartott előadás kivonata. —

Az a gondolat, melyet ezennel a Pædagogiai Társaság figyel
mébe ajánlani kívánok, nem az én gondolatom. De midőn e gondo
lattal néhány hónappal ezelőtt megismerkedtem, mindjárt annyira 
megkapott engem, hogy mindjárt a magamévá tettem, tovább, hogy 
ne mondjam, végig gondoltam mindennemű folyományával együtt. Ma 
aztán bizonyos végleges alakhoz jutott e gondolat elmémben és ebben 
az alakjában kívánom a Magyar Pædagogiai Társaság előtt kifejteni.

E gondolat egyébiránt egyik-másik tekintetben nem is új. Vele 
rokon gondolatokat, illetőleg ezekből folyó intézményeket találunk 
mind saját közoktatásügyünk múltjában, mind pedig más európai 
államoknak régebbi és újabb közoktatásügyi szervezeteiben. A kérdés 
e hisztorikumával azonban nem kívánok mai előadásomban foglal
kozni, hanem csupán arra akarok szorítkozni, hogy a gondolatot, 
amint ma lelkemben kialakult, a Pædagogiai Társaságban bemutas
sam, iránta érdeklődést keltsek, megvalósulásának elképzelhető követ
kezményeit fejtegessem, esetleg még megvalósulásának lehetőségéről 
és időpontjáról is véleményemet megmondjam.

A szóbanforgó gondolatot a következő alakban látom magam 
előtt, illetőleg a következő alakban látom megvalósíthatónak :

1. A mostani tankerületi királyi főigazgatóságok középpontjai
ban — ezekhez esetleg még hozzájárulhatna egy-két főigazgatóság, ille
tőleg középpont — újfajta tankerületi kir. főigazgatóságok volnának 
szervezendők. Ezeknek első, közvetlen feladata volna felügyelet gya
korlása mindazok az iskolanemek felett, melyek a népiskolák és a 
főiskolák között foglalnak helyet. Ezek az iskolanemek mindenekelőtt 
a középiskola (gimnázium és reáliskola), felsőbb leányiskola (és a 
leánygimnázium), polgári fiú- és polgári leányiskola, de ide kell szá
mítani a tanítóképző- és tanítónőkópző-intézeteket, a polgári iskolai 
tanárképző-intézeteket (természetesen, ha a legelőkelőbbek közülök, a 
budai Pedagógium és az, amely az Erzsébet-nőiskolával kapcsolatos, 
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főiskolákká válnának, mint remélhető, akkor ezek kiesnének a sor
ból), a felső kereskedelmi iskolákat stb.

2. Ezeknek az iskoláknak adminisztratív szempontból egy kéz
ben való egyesítése csak úgy válnék lehetségessé, ha a sokféleséget 
egységgé egybefűző tankerületi kir. főigazgató mellé minden alája 
tartozó iskolanem részére egy-egy megfelelő jellegű felügyelő volna 
beosztva. Ezek a felügyelők részint pedagógiai készültségükre, részint 
szakképzettségükre nézve egymástól különböznének ugyan, de a ma
guk összességében mégis egybehangzó testületet alkotnának. Mindegyik 
közülök találna egy-egy iskolanemben megfelelő munkát, mely külö
nösen az illető iskolákkal való közvetlen érintkezésben és az ebből 
folyó közvetlen, személyes irányításban jutna kifejezésre. Az egyes 
felügyelők jelentéseit feldolgozná aztán a hivatal feje, a tankerületi 
kir. főigazgató, arra törekedve, hogy autopszia útján meggyőződést 
szerezzen magának arról, amit a felügyelők jelentéseiben esetleg hiá
nyosnak vagy kétesnek talál. E közvetett és közvetlen tapasztalatok 
anyagából szűrné le aztán a tankerületi főigazgató a minisztérium 
részére azt, amit javítások, rvjítások, alkotások javaslása céljából 
szükségesnek vél.

3. A főigazgató elintézhetne egyszersmind a saját hatáskörében 
sok oly ügyet (még bizonyos alsóbbrendű kinevezéseket is), melyek 
most a minisztériumot terhelik és sokszor elvonják azoktól a maga- 
sabbrendű feladatoktól, melyeknek teljesítésére tulajdonképen hivatva 
volna. így volnának aztán ezek az újjászervezett főigazgatói hivatalok 
ma nagyon is centralizált közoktatásügyünknek decentralizáló szer- 
vetvé. Egy nagy centrális főhivatal helyett vagy mellett, mely kép
telen most a kellő gyorsasággal, a kellő alapossággal, de mindenek
előtt a kellő kezdeményező erővel dolgozni, lenne így 12—14 kisebb 
vidéki centrum, mely magában véve a főcentrumnál sokkal kisebb 
rayonokra sugároztatná ki a maga energiáit és viszont kisebb rayon- 
ból szerezné majd a maga erőimpulzusait, továbbadva aztán ezeket 
kellő rostálás útján a főközéppontnak, a közoktatásügyi minisztérium
nak. Differentiálódás és redintegrálódás — a spenceri értelemben — 
így jutna bele közoktatásügyünknek eddig egyfelől differenciálatlan, 
másfelől mégis széthulló szervezetébe.

4. A főigazgatói hivatalokban egybegyülemlő és onnét a közép
pontba továbbadandó impulzusoknak nem kellene épen kizárólag csak 
oktatásügyi természetűeknek lenniök. Kiterjedhetnek a közművelődés 
egyéb területére is. Csak üdvös lehetne a közoktatásügyre nézve, ha 
saját közegei útján közvetlen, belső kapcsolatba jutna a közművelődés 
egyéb részeivel vagy oldalaival.

5. A főigazgatói hivatalok élére kiváló, nagy látókörű férfiak
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kellenének, kik a magyar közoktatásügynek vagy éppenséggel az egy
séges magyar közművelődésügynek méltó képviselői volnának a vidé
ken, a végeken.

6. Ha ezeket a hivatalokat jól és nem sokára megteremtik, illetőleg 
a mostaniaknak átalakítása útján megszervezik, bennük kultúránknak 
az a resztaurációja, melynek a háború után nálunk mindjárt meg 
kell kezdődnie, igen jelentékeny, igen hathatós eszközökhöz jutna. 
A magam részéről ezeknél alkalmasabbakat és jobbakat az előttünk 
levő nagy célokra alig tudok elképzelni.

7. Ez az átalakítás, újjászervezés, illetőleg teremtés azonban 
mai partiális törvényeinken belül, hozzászámítva ezekhez a tervezett 
középiskolai törvénynovellát és polgáriskolai törvényt is, nem hajt
ható végre. E célból külön törvényre volna szükség «A tankerületi 
királyi főigazgatókról». Ez a törvény egészen rövid szövegű lehetne. 
Négy-öt paragrafusból állana, mely nagyjában megjelölné az új, ille
tőleg újjászervezett hivatalok feladatát és az alája tartozó iskolák 
körét, a részleteket pedig egy rendeleti úton kibocsátandó szabály
zatra hagyná.

8. Ilyen kisméretű törvényjavaslatot könnyen lehetne a leg
közelebbi országgyűlési ülések valamelyikén letárgyalni. Volna ennek 
ép oly — sokunk szemében nagyobb — jelentősége, mint akár a 
földgáz, akár pedig a pénzügyi középpont ügyének. A közgazdasági 
dolgok mégis csak kérgét, bár természetesen nélkülözhetetlen kérgét, 
teszik a nemzeti élet fájának, a közművelődésiek ellenben agyvelejét, 
életnedvét, virágját is, gyümölcsét is egyszerre.

Ismételve mondom, hogy meggyőződésem szerint ezek az új
fajta főigazgatói hivatalok, ha őket jól szervezik, arra méltó embe
rekkel töltik be és működésükben a kellő módon előmozdítják, első
rendű szerveivé lehetnek annak az új nemzeti kulturális életnek, 
melyet annyian epedve várunk és amelynek a háború után minél 
■előbb, minél nagyobb frisseséggel és erővel meg kell indulnia.

W aldapfel J ános.

A HÁBORÚ ÉS A NYELVEK.1

Művelődéstörténeti adatok. — Első közlemény.

I. 1. Az élő nyelvek tanítása, tanulása, általában használata, 
egyike azoknak a háborús kérdéseknek, amelyek mostanában min

1 A Magyar Pædagogiai Társaságban 1915 november 20-án tartott 
előadásnak bővített kiadása.
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denkit foglalkoztatnak : a tudóst és a szakfolyóiratokat, a laikus nagy- 
közönséget és a napilapokat. Ezen ne csodálkozzunk : a mindent átható 
háború legközvetetlenebben gondolkodásunkra hat, ami viszont élő 
vagy írott szó útján jut kifejezésre. Van erről már temérdek cikk, 
nagy csomó körkérdés (interview) s ma-holnap megjelenik problé
mánkról az első, természetesen német, könyv is. Pedig, ha elfogultság 
nélkül vizsgálnók a kérdést, egyetlen rövid mondattal felelhetnénk rá. 
Csak azt kellene kérdezni, hogy voltaképpen miért tanítottuk eddig, 
a háború kitöréséig, az élő idegen nyelveket ? Nyilván, mert szükségét 
éreztük. Ennek a szükségnek pedig több oka volt : az illető nemzet 
irodalmának megismerése remekműveinek olvasása útján ; tudományos 
munkák megértése a továbbképzés érdekében ; szóbeli nyelvkészség a 
személyes érintkezés kedvéért, írásbeli a levelezés végett stb. Hogy ez 
a többféle szükséglet, megannyi célja a nyelvtanulásnak, mennyiben 
változott a háború tapasztalásai és eredményei következtében, azt 
alább egyenként megvizsgáljuk. Egyelőre elég megállapítani azt, hogy 
noha egyik-másik cél fontossága módosult, ez az eltolódás nem egy
értelmű valamennyi cél megsemmisülésével. Tehát egész általánosság
ban már eleve kimondhatjuk, hogy az idegen nyelvek tanulásának 
szüksége reánk, sőt valamennyi nemzetre, még a németre is, válto
zatlanul fennáll. Sőt, bármily különösnek és ellenmondónak tessék, 
hozzátehetjük, hogy a háború a nyelvtanítás mellett szóló eddigi 
érveket még újabbal gazdagította : magának a háborúnak, a hadvise
lésnek érdekeivel.1

Mielőtt részletes fejtegetésekbe bocsátkoznánk, szükséges, hogy 
tárgyunkat eleve áttekinthessük, mert a A háború és a nyelvek» szerte
ágazó, változatos problémája hatalmas területet ölel fel, melynek egy
némely része csak közvetve tartozik reánk pedagógusokra. Ezenkívül 
az idevágó adatok máris annyira felhalmozódtak és napról-napra még 
folyton oly rohamosan gyarapodnak (Tatsachenflut!), hogy pusztán 
ezeknek tervszerű értékesítése is megkívánja az adatok rendszeres 
osztályozását, a probléma kereteinek megállapítását, megszorítását. 
Erre irányul a következő kísérlet, mely, úgy véljük, mint vázlat sem 
lesz egészen érdekesség híjján.

1 A Frankfurter Zeitung dec. 3. sz. felemlíti az angol miniszterek 
hiányos nyelvismereteit, ami miatt a flandriai angol-francia hadvezetésben 
és a párisi konferenciákon oly fontos szerep jutott — a szótáraknak. Vi
szont a németek az elesett Pégoud tiszteletére egyik légi járóművükből 
Chavannes sur l’Etang elzászi falu felett koszorút hajítottak le, amelynek 
szalagján kifogástalan franciasággal ez a felírás volt olvasható : «A Pégoud 
mort en héros! Son adversaire.»
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2. A nyelvprobléma rendszere. A nyelvek ügyét a háborúban 
•és a békében a következő szempontok, illetőleg tényezők szerint ta
nulmányozhatjuk : A) Nyelvtanítás, tanulás cs gyakorlás. a) az 
iskolán belül (kiskorúak) ; b) az iskolán kívül (felnőttek). A háború 
hatása a cél kitűzésére, módszerre, tanerők képzésére. Hogyan igye
keztek a háborút az idegen nyelvek tanításában értékesíteni ? Túlzások. 
B) A nyelvek értékelése, rangsora. Nyelvtanulás és erkölcsi gyara
podás. A nyelvtudás mint (világ)politikai, közművelődési, közgazdasági 
(kereskedelmi) tényező. Most a nyelv is politikummá lett. A nyelvek 
vándorlása, térfoglalása : nyelvkedvezés és nyelvüldözés. Nyelvi világ
uralom, nyelvtisztaság. C) A háború hatása a nyelvre, stílusra (jó
részt a nyelvtudományra tartozik) : katonai kifejezések túltengése, 
feledésbe ment szavak felélesztése, egészen újak keletkezése, az újsá
gok nyelve. D) Különböző nyelvek. Az anyanyelv nemzeti jelentősége 
(nemzeti és nemzetiségi tudatosság), térfoglalása külföldön. Az élő 
nyelvek művelődési és közgazdasági fontossága (iskolanemek és élet
pályák szerint). Az ellenségek és nemzetiségek nyelvei (nálunk). A holt 
nyelveknek a) abszolút, b) viszonylagos jelentősége. A középiskolai 
reform nyelvtengelye (humanisztikus gimnázium, reáliskola, reálgim
názium). Megalkuvás az élő és a holt nyelvek között amazok javára. 
Ezek után rövid tételekbe foglaljuk össze a való adatokon felépülő 
elmélkedéseknek főbb eredményeit.

II. 3. A nyelvtanítás célja. Hogy az élőnyelvek tanításában 
minő célt vagy célokat kövessünk, az a szakirodalomnak valóságos 
tengeri kígyója, vagy ha tetszik : fából vaskarika. De talán leg
találóbban kényszerzubonnyal hasonlíthatnók össze az ebbeli hagyo
mányos és túlzott követeléseket, amelyek a szóbeli készségen és írás
beli gyakorlottságon kívül még az írásművek olvasását és megértését 
is felvették. A háború az élőnyelveknek ezt a gordiusi csomóját is 
kemény huszárvágással megoldotta ; látókká tett és tisztító tüze szebb 
jövővel kecsegtet. A túlzott, de be nem váltható követeléseket a bár 
mérsékeltek, de megvalósíthatók fogják felváltani ; a lehetséges helyébe 
a szükséges lép, aminek tanítványaink érdekében mi tanárok örülünk 
legjobban. Ez a tehermentesítés végső eredményben magának az isko
lának lesz javára. Nem szorul ugyanis bizonyításra, hogy — legalább 
a  következő egy-két évtizedben — az élő idegen nyelvek szó- és írás
beli használatának szükségessége erősen meg fog csappanni : az írás
beli érintkezés csak lassan fog feléledni, a személyes és szóbeli még 
lassabban. Nem szeretnék ugyanabba a túlzásba esni, amelytől az 
olvasót óhajtanám megóvni, vagyis éppenséggel nem akarok minden 
beszédet és írást kiküszöbölni, hanem ezek részére az eddiginél jóval 
szerényebb (de egyúttal megvalósítható) célokat kitűzni és lemondani
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arról a pedagógiailag beteges és nemzetközileg immár felesleges törek
véstől, hogy ezen a téren messze túlszárnyaljuk mai ellenségeinket,, 
aminthogy eddig tettük. A jövőben a szó- és írásbeli érintkezés dol
gában a kölcsönösség, az egyenlő jogok és kötelességek alapjára he
lyezkedve, az lesz a helyes, a méltányos megoldás, ha a nemzetközi 
viszonylatban ki-ki a maga anyanyelvét használja, illetőleg egy ismert 
világnyelvet, és emellett társának nyelvét megérti. Ezt a megoldást 
nem ma hangoztatom első ízben (1. «Das Sprachen-Minimum» című 
cikkemet a Zeitschrift für lateinlose höhere Schulen 1897 : 214—218. L), 
de felette tanulságos, hogy mostanában egy svájci tanár is megpendí
tette (L Neue Zürcher Zeitung 1915, 1348. sz., okt. 10.); sőt Wila- 
mowitz-Moellendorff abban a rektori beszédben, amelyet a berlini 
egyetem idei megnyitása alkalmával mondott, utal arra, hogy a tudo
mányos érintkezésnek ez a módja már száz évvel ezelőtt megvolt. 
De térjünk vissza az élőnyelvek tanításának jövőbeli /^céljához. Ez, 
gondolom, nem lehet más, mint a kiváló gonddal kiszemelt írás
műveknek tanulmányozása. Ha a franciában, esetleg az angolban és 
olaszban erre szorítkozunk, éppen nem lesz szükség az óraszám fel
emelésére ; esetleg lehetővé tesszük az ellenkezőt. Azonban már itt 
megemlítem, hogy ugyanilyen várakozó reménységgel tekintek a 
klasszikus nyelvek felé, amiben senkisem sejthet holmi burkolt me
rényletet, mihelyt arra a háború által ránk kényszerített magasabb 
álláspontra emelkedik, amelyen a mult, a jelen és a jövő jogos köve
teléseit elfogulatlanul képes összevetni és mérlegelni (1. még: 17. p.).

4. A módszer kérdése (v. ö. «Der Krieg und die Methode» c.. 
cikkemet a Deutsches Philologenblatt 1916. évf. sz.). Első tekintetre 
különösnek tetszhetik, hogy mi a háborúval kapcsolatban még a nyelv- 
tanítás módszereit is szóvátesszük. Mihelyt azonban meggondoljuk, 
hogy valamely tantárgynak módszere szervesen kapcsolatos a részére 
kitűzött céllal és hogy a háború, mintláttuk, az élőnyelvek tanításának, 
célját lényegesen befolyásolta, módosította, már nem csupán érthető
nek, hanem megokoltnak, sőt szükségesnek fogjuk tartani, hogy az új 
célkitűzéssel együtt az ahhoz vezető legjobb módszerrel is foglal
kozzunk. Minthogy pedig a nyelvtanítás és nyelvtanulás gerince ezen
túl előreláthatóan a rendszeresen felépített olvasmányok és nagy 
gonddal kiszemelt remekművek sorozata lesz, közeli végét jósolhatjuk 
annak a már amúgy is ingó és korhadozó, túlzott és nem ritkán 
együgyű szertelenségekben tetszelgő direkt módszernek, mely már az 
alsó fokon az élőbeszédre vetette a fősúlyt és azzal hivalkodott, hogy 
a növendéket az illető nyelven gondolkodni is megtanítja. Még sze
rencse, hogy a magyar elme e képtelen követeléssel szemben nem 
csekély ellenállást fejtett ki, úgy hogy a nemzeti gondolkodáson nem
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esett csorba. Az egyszerű és a tanítással kapcsolatos társalgást, amely
nek elsajátítása szüntelen ismétlés révén amúgy sem kerül sok fárad
ságba, mi sem akarjuk a jövőben száműzni, de mint fő- és öncélnak 
nincs többé helye. Ezt az olvasmány, az idegen szöveg alapos meg
értése fogja elfoglalni, ami egyúttal régi jogaiba helyezi vissza a le
sajnált nyelvtant és ezzel az egész tanításnak nyelvileg és egyben 
pedagógiailag komolyabb jelleget biztosít. Az olvasmányi központ 
kellő kiemelése mellett még mindig tág tér nyílik az egyéni mód
szertani ügyesség érvényesítésére, aminthogy nem tartanók célraveze
tőnek, hogy a lelkiismeretes tanárnak módszerbeli szabadságát túl
ságosan lenyűgözzük. A guvernáns-rendszer alkonyát, legalább pilla
natnyilag, máris egy másik túlzás váltja fel, melyet egyoldalúságánál 
fogva szintén nem helyeselhetünk. Értjük azt az eljárást, mely az 
idegen nyelvek tanítását, tanulását egészen a háború és a háborús 
irodalom szolgálatába állítja. A németeknél egész irodalma támadt e 
háborús nyelvtanítási módszernek, melynek osztrák példája az a 
« Kriegsfranzösisch», amelyet Hammer bécsi tanár mutat be az ottani 
«Verordnungsblatt» mellékletén, ahol t. к. a cs. és kir. és a német 
vezérkari jelentések francia fordításaival találkozunk. Bizonyosra vesz- 
szük, hogy a háború lezajlása után ezek eltűnnek és majd csak mint 
a nagy idők érdekes kuriózumai szerepelnek.

5. A tanárképzés. Sok szó esett mostanában és esik még arról 
a súlyos kérdésről, hogy az alapjában megváltozott viszonyok mellett 
miként történjék majd a modern-filologusok szakszerű kiképzése, 
akikben nálunk néhány év óta, sajnos, amúgy is érezhető hiány van. 
A német nyelv dolgában nincs miért aggódni : ez a tanulmány kellő 
buzdítással és támogatással az eddiginél is jobban fellendülhet, mert 
ennek útjai, módjai, eszközei megsokasodtak és elevenebb életre keltek. 
Az angollal és olasszal eddig sem törődtünk túlságosan, tehát maradna 
a francia, amelynek a helyzete határozottan rosszabbodott, úgy hogy, 
legalább egyelőre, bizonyos kényszerű kisegítő eszközökhöz kell folya
modnunk. «Az élő nyelvek tanárai, mint általában minden tanár 
részére, a továbbképzésnek legfontosabb forrása — írja K. Wehrmann 
(Die Neueren Sprachen 1914: 129.1.) — a személyes tanulmányozás, 
saját megfigyelés, a magános munka.» Ez csak részben, sőt legkisebb 
részben illik az élőnyelvek tanáraira, akikre már csak a helyes ki
ejtés és nyelvkészség szempontjából most és ezentúl sem lehet le- 
kicsinyleni a háború előtt első helyen hangoztatott követelést, hogy 
az illető országban jártak legyenek. Ennek pótlására Bechtel Adolf 
az egyetemi lektorok előadásaira, magántanfolyamokra és a közokta
tásügyi hatóság által a tanárjelöltek részére szervezett, született francia 
és angol tanerők vezetése alatt álló gyakorlókörökre (Ubungsvereini-



KEMÉNY EEEEN C.

gungen) hívja fel a figyelmet.1 Ezt célszerűen kiegészíthetnek még 
itthon rendezendő továbbképző szünidei tanfolyamokkal, kiváló honi, 
esetleg most vagy később rendelkezésre álló francia (angol) szakférfiak 
közreműködésével. Ideig-óráig kisegíthetne a franciát illetőleg Svájc, 
az angol nyelv dolgában esetleg Amerika.

III. 6. Л nyelvek értékelése. A háború által a nyelvek terén 
felvetett egyik kérdés így szól : Helyesen értékeltiik-e a különböző 
nyelveket általában és különös tekintettel hazai viszonyainkra ? Ezen 
a téren felette érdekes és egyetemes tanulság kínálkozik egy hagyo
mányos tévedés alakjában, amelyről a háború rántotta le a leplet. 
Mi, nemkülönben a németek, pedagógiai becsületességünkben odáig 
mentünk, hogy az élő nyelvek ismeretének évtizedeken át folytatott 
hangoztatásával mintegy észrevétlenül dicsérői, sőt magasztaléi lettünk 
az illető népeknek : kultúrájuknak, erkölcsüknek, intézményeiknek. 
Sőt odáig jutottunk, hogy az eredeti célt : az illető nyelv ismeretét 
már csak eszköznek tekintettük ez utóbbi «magasabb» (erkölcsi?) 
célok elérésére. Ezen változtatni kell és tisztába kell jönnünk azzal, 
hogy itt két különböző dologról van szó, amelyeknek céljai is kétfelé 
válnak. Teszem, valaki igen jól tudhat franciául és nem ismerheti a 
francia kultúrát ; vagy ha ismeri, nem tartja nagyra. Megfordítva, egy 
másik felette járatos lehet a franciák nemzeti, irodalmi és művelő
dési történelmében, ennek alapján a népet is elsőrendűnek tarthatja, 
de a nyelvet nem bírja. Kérdés már most, hogy az iskola mihez 
tartsa magát? A válasz alig lehet kétséges. Minthogy a tanterv is 
német, francia stb. «nyelv és irodalom» tanítását említi és a cél ki
tűzése is ezekre vonatkozik, világos, hogy az iskolában elsősorban 
nyelvet (mint alárendelt rész ennek keretébe tartozik természetesen 
a nyelvtan is), azután irodalmat kell tanítani. Igaz, hogy ez előkészít 
ama második területre, sőt vele némileg összefügg, de — úgy gon
dolom — hogy a mostani háború előzményei és lefolyása az utóbbi 
irány lelkes híveit (akik közé magam is tartoztam) meggyőzhetik arról, 
hogy itt minden túlzás felesleges és káros és leghelyesebb, ha beérjük 
alkalmi utalásokkal, a többit pedig a tanuló ítéletére bízzuk. Az isko
lának aligha lehet hivatása, hogy a népek erkölcsi osztályozását, rang
sorát szóvá tegye ; még kevésbbé, hogy idegen népek erkölcsi vagy 
szellemi fölényét a miénk rovására kiélezze, kidicsérje. A mai érettebb 
ifjúságra ilyen ítéleteket nem szabad és nem lehet ráerőszakolni ; a 
jövő nemzedékre még kevésbbé. Az az erős nemzeti felbuzdulás, mely

1 Y. ö. Die Stellung der Neuphilologen zu Frankreich und England 
(Zeitschrift f. d. Bealschulwesen, 1914 dec., 710—715. 1.). — Der Krieg, 
die Sprache und die Sprachen (u. o. 1915, 40(i. 1. f.).

232
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a  háború hatása alatt mindenütt mutatkozik, nem tűri el, hogy más 
nemzeteket erkölcsileg magunk fölé helyezzünk. A magyar ifjúságban, 
ha valaha, úgy most kell és lehet teljes joggal azt az erős meggyő
ződést elhinteni és ápolni, hogy a magyar nemzet különb sok másnál 
és vére árán igazolta, hogy a legkiválóbbak mellé sorakozik.

Ne quid nimis. Az ember természete túlzásokra hajlik és vég
letekben keres kielégítést. Csak emlékezzünk vissza, hogy a háborút 
megelőzőleg mekkora csodálattal öveztük a nagy nyugati nemzeteket 
és valóságos kultuszt űztünk mindennel, ami rájuk tartozott. A kül
földnek vak bálványozásában alig ismertünk határt és még egyoldalú 
s ránk sértő tartalmú olvasmányok és idegen hazafias költemények 
tárgyalásától sem riadtunk vissza, amit most a magyar és német 
pedag. sajtó utólag megállapít (1. pl. M. P. 1915: 380—381. 1.). Ez 
a szertelen külföldieskedés nemcsak nálunk harapódzott el, hanem a 
franciákkal és angolokkal szemben a németeknél is. Most pedig egy 
csapással az ellenkező végletbe engedjük magunkat sodortatni s még 
a higgadt németek is tűzzel-vassal küzdenek a hirhedt Ausländerci 
ellen. Folyóirataikban (pl. «Die Neueren Sprachen») az egyik az an
golt, a másik a franciát akarja örökre 'száműzni a német iskolák tan
tervéből, ami remélhetően csak múló tünetnek fog bizonyulni (1. még 
Nyelvtisztaság, az Y. fej. végén).

7. Quo vadis ? — A nyelvek rangsora. Tudományos, de még 
inkább gyakorlati szempontból érdemes azzal a kérdéssel foglalkozni, 
hogy a háború tanulságai és eredményei milyen kihatással lesznek 
majd az egyes élő nyelvek értékelésére. Ezt a kérdést általánosságban 
nem lehet eldönteni, hanem már eleve kettős megkülönböztetésre van 
szükség. 1. A nyelveknek abszolút értéke, továbbá relativ fontossága 
az egyes nemzetekre nézve. 2. Maguk a nyelvek különböző szempontok 
szerint becsülendők meg és fel ; így belső (szellemi, ethikai) értékük, 
továbbá külső (utilitarisztikus, közgazdasági) alkalmazásuk szerint. 
Bizonyos továbbá, hogy a nyelveknek rangsora nemzetek szerint más 
és más lesz.

Ami valamely nyelvnek belső értékét illeti, kimondhatjuk, hogy 
ezen a háború mitsem változtatott. Különben is Shakespeare és Milton, 
Bacine és Corneille, Dante és Tasso nem bűnösek ebben a világtusá
ban, amelyet Grey, Poincaré és Sonnino zúdítottak az emberiségre. 
A nyelvekben és irodalmakban rejlő erkölcsi értékeket ez nem érinti 
és azok örökké a világirodalom kincsei maradnak.1 Egészen másként

1 Még a háború elején, 1914 szept.-ben, egész Németországot foglal
koztatta ez a nemzeti körkérdés, vájjon a nemzeti felbuzdulás nagy nap
jaiban illő-e, hogy a berlini Deutsches Theater előadja Shakespearet. íme
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áll azonban a dolog, mihelyt a nyelveket külső vonatkozásaikban te
kintjük. Itt ahány nyelv és nemzet, annyiféle a viszony. A háború 
kérlelhetetlen szava ilyen vonatkozásban valóban nagy átalakulásokat 
fog eredményezni, valóságos nyclwándorlást, melynek hullámzó útjait 
a térképen máris követhetjük.

8. Nyelvtanulás és erkölcsi gyarapodás. A népek kettős : nyelvi 
és erkölcsi értékelését illetőleg nekünk magyaroknak különbséget kell 
tenni a németek és a többi nemzetek között. Érdekes paradoxon 
kínálkozik itt, mely az olvasó előtt nem szorul magyarázatra. Gondo
latomat világosan és kissé kíméletlenül így fejezném ki : német részről 
az erkölcsi tanulságot és nyereséget helyezzük első sorba, a nyelvit 
és szellemit a másodikba. Nem mintha ez utóbbiakra nem lenne 
szükségünk, hanem azért, mert ez már régóta megvan és tőle, még 
ha akarnánk, sem tudnánk szabadulni. A többiekre nézve (franciák, 
angolok stb.) a megfordított sorrend a megokolt. Ennek a követelés
nek belső jogosultságát és nemzeti szükségességét mindegyikünk érzi. 
Aki nálunk a német nyelvet és kultúrát félti, az vagy nem ismeri a 
viszonyokat és állapotokat, vagy szándékosan másítja meg a való 
tényállást. S ha már egyszer belefogtam ennek a kényes ügynek tag
lalásába, amit elsőrendű fontosságánál fogva kötelességszerűen nem is 
volt szabad mellőznöm, ki kell mondanom, hogy a jövőt illetőleg 
bizonyos nyomasztó érzés vesz erőt rajtam,1 amely már más oldalról 
is kikívánkozott.2 Mi, akik állandóan éber figyelemmel kísérjük a 
német viszonyokat, nap-nap után tanúi vagyunk annak a világtörté
nelmi jelentőségű fellendülésnek, mely ezt a hatalmas népet ezekben 
a nagy időkben áthatja és amely az emberi tevékenységnek minden

néhány jellemző válasz. A bírod, kancellár : «Shakespeare az egész világé». 
Bülow herceg : «Mi Shakespearet rég lefoglaltuk magunknak és többé nem 
adjuk ki». Ugj^anakkor Wilamowitz-Moellendorff nyilvánosan kijelenti, 
hogy a francia nép voltaképpen békés hajlamú és az orosz muzsik is ár
tatlan a háborúban. Shakespeare születésének 300. évford. alkalmából 
(1916 ápr.) a berlini Deutsches Theater és a mi Nemzeti Színházunk ün
nepi előadássorozatot rendezett Sh. műveiből.

1 A M. P. T.-ban 1914 okt. 17-én tartott előadásomnak egyik tétele 
így szól : «Nemzeti kultúránk fejlődésének, önállóságának és függetlensé
gének érdekében kellő határokat kell szabni az előreláthatóan és remél
hetően kialakuló német szellemi fölénynek» (1. M. P. 1915, 52. 1.).

- A háború és a pedagógia c. tanulmányában Imre Sándor ejtette 
ki ezt a szót : «. . . s most csaknem megalázkodunk lelkileg Németország 
előtt!» (Budapesti Szemle, 1915, okt., 143. 1.). Ugyanott néhány sorral fel
jebb «az érdekek bonyolódását» említi. V. ö. még Nádai Pál cikkét «A né
met nyelvcsata» (Huszadik Század, 1916 dec.).
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terén megnyilatkozik. Mi olvassuk és halljuk, mint forrnak össze újra 
és az eddigit messze felülmúlva a különböző német államok a «deutscher 
Keichsge danke» hatalmas eszméjében, amelynek egyik kiágazása a 
deutscher Reichsschulgedanke ; sőt tudjuk, hogy ennek medréből ki
lépve már a Weltreichsgedanke és Weltreichsschulgedanke foglalkoz
tatja őket. Mi teljes megértéssel és méltánylással viseltetünk e való
ságos kulturimperialisztikus törekvések iránt, ámde mint hű és értékes 
szövetségesek azoknak mifelénk kellő határokat óhajtunk szabni, s 
kívánjuk és reméljük, hogy e tekintetben kellő belátással fogunk 
találkozni. Figyelmem ez utóbbi időkben önkéntelenül is ráterelődött 
régibb irodalmunknak egy értékes kisebb írására, mely most más 
irányban, az ifjúság katonai nevelését illetőleg is, felette időszerű. 
Sűrűn forgattam Zrínyi Miklós grófnak «Az török áfium ellen való 
orvosságát» és elmélkedtem az «antidotumok»-on. Mi magyarok min
denkitől akarunk és tudunk tanulni : az egyiktől többet, a másiktól 
kevesebbet ; többet a némettől, kevesebbet a franciától, angoltól stb. 
Tudjuk, hogy a kellő egyensúly fenntartása és minden egyoldalú és 
kizáró szellemi befolyásolás elhárítása érdekében továbbra is szüksé
günk van a francia, az angol és a többi nyelvekre. így máris deren
geni látjuk azt az újabb nemzetköziséget, az igazi középeurópai kultur- 
internacionalizmust, mely nem válogatás nélkül öleli keblére az egész 
világot, hanem csak az igazi, a közös véres küzdelemben összeforrt 
barátokat. Ez a középeurópai kultúrhullám igazságának hatalmánál 
fogva folyton kiszélesíti medrét, átkerült egy új világrészbe és most 
hatalmasan hömpölyög"végig Hamburgtól Bécsen, Budapesten, Kon- 
stantinápolyon keresztül Bagdadig. Ebben a kultúrhullámban a magyar 
léleknek, a magyar szellemnek és a magyar nyelvnek is meg kell 
adni az őt joggal megillető részt.1 Mi a német nemzetet és kultúráját 
nem most fedeztük fel és annak befolyását évszázadok óta érezzük, 
talán kelleténél nagyobb mértékben is. Ugyanezt mondhatjuk a német 
nyelvről és irodalomról, mely nálunk mind belső értékét, mind külső 
hasznosságát tekintve, első helyen s valósággal versenyen kívül áll. 
A háború legfeljebb igazolta azt, hogy szellemi és harctéri szövet
ségesünket jól választottuk meg s hogy ezt a szövetséget továbbra is 
ápolnunk kell. A német nyelv tanítása iskoláinkban már eddig is 
akkora helyet foglalt el, hogy ezt tetemesen aligha növelhetjük; leg
feljebb arról lehet szó, hogy ezt a tanítást belterjesebbé, tehát ered
ményesebbé tegyük és az iskolanemek szerint jobban egyenlősítsük 
(1. Tételek). És hogy állunk a többi nyelvekkel, nevezetesen a fran-

1 Ezeket a gondolatokat a németországi értelmiség részére bővebben ki
fejtettem a «Kulturgemeinschaft» c.cikkben (l. «Neue Jahrbücher» 1916,1. sz.).
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ciával és az angollal? Az imént kifejtettük, hogy ezeknek a nyelvek
nek abszolút értéke, belső becse független a háborútól, a népiéleknek 
azzal kapcsolatos és vele természetszerűen összefüggő megnyilvánu
lásoktól, a kormánytól, politikától stb. Ebben a tekintetben tehát 
változtatásra, újabb intézkedésre szükség nincs. A külső hasznossági 
szempont is megokolja ezeknek a nyelveknek további tanítását, tanu
lását, de menteni minden túlzástól és számolva a közel jövőben be
következő átalakulásokkal.

Míg nálunk az élő nyelvek rangsorában és iskolai megválasz
tásában alig várható lényeges változtatás, német szomszédainknál 
máris nagy port vert fel az angol-francia nyelvdilemma. Egy német 
tanférfiú (O. Lohmann : Die neuere Philologie und der Krieg, «Die 
Neueren Sprachen» 1915: 1. sz.) még a háború elején, nyilván első 
elkeseredésében és felháborodásában, meglehetős szenvedélyes hangú 
cikket írt arról, hogy milyen szerep vár Németországban az élő nyel
vek tanítására. Miután igen helyesen rámutatott ezek eddigi túlbecsü
lésére és a jelenségek alapján joggal utalhatott a «nemzetközi han
gulat» kimúlására, nem éri be azzal, hogy a két nyelv (francia és 
angol) közül az egyiket szabad választás szerint kötelezővé tegye, 
hanem valóságos «Gott strafe Frankreich»-hangulattal imígy fakad 
ki: «Ugyan miért is foglalkoznánk a jövőben a franciákkal? Ennek 
a nyelvnek középiskoláinkból mindinkább el kell tűnnie, minél gyor
sabban, annál jobb. Ezért az árért ez a háború a jövő nemzedékek 
részére még áldásszámba menne.» Majd önmagára cáfolva: «Az an
golra már csak azért is szükségünk van, mert légveszedelmesebb ellen
ségünket csak így gyűrhetjük le.» Ugyanabban a folyóiratban többen 
szóltak a kérdéshez; így a júliusi számban (193—211. 1.) J. Clasen, 
aki nagyon elcsodálkozik Lohmann indítványain és vele szemben azt 
ajánlja, hogy a megkezdett ríton tovább kell haladni, mert az élő 
nyelvek és irodalmak ezután is leghathatósabb eszközei maradnak 
annak, hogy a népek egymást megértsék és megbecsüljék. Egyébiránt 
a tekintélyes folyóiratnak szerkesztői is szükségét látták annak, hogy 
az ápr. füzet borítékján ezekkel a szavakkal körvonalozzák álláspont
jukat : «Nem látunk okot arra, hogy az élőnyelvek jelentőségéről és fel
adatáról táplált eddigi nézetünket általában megváltoztassuk. A francia 
és az angol nyelv nekünk németeknek, és a német nyelv a külföldiek
nek a jövőben bizonyára nem kevésbbó lesz fontos, mint volt a háború 
előtt.» Ez a józan felfogás a háború 2. évében Németországban is 
mindjobban terjed és úgy érzem, hogy nekünk is szól.

IV. A nyelv mint politikum. A nyelvet, igen helyesen, élő 
szervezetnek mondják, mely fejlődik, nő és fogékony a külső be
hatások iránt. A háborúnak ilyen irányú befolyása a nyelvre, stílusra
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feladatunk körén kívül esik és inkább a nyelvtudományra tartozik. 
Ebben a fejezetben és a következőkben a nyelv nem is szervezetként 
szerepel, hanem erőként és hatalomként, mely egyéb szellemi vagy 
anyagi erőkkel szövetkezve, a legkülönbözőbb területeken igyekszik 
érvényesülni.

9. A nyelvek én a közgazdaság. A háború folyamán mindinkább 
nyilvánvalóvá lett, hogy annak ősoka és a jövőre kiható rugója kiváltkép
pen közgazdasági természetű. Ez, nyilván, a nyelvkérdésben is érezteti 
hatását : egyesületek, nyilatkozatok stb. alakjában. A nyelveknek ezt 
a közgazdasági jelentőségét még az angol kalmárnép is felismerte. Az 
ottani kereskedelmi utazók egyesületének (Kingdom Commercial Tra
vellers) 1915 jún.-ban tartott ülésén utaltak annak szükségességére, 
hogy a háború után az utazóknak különb tudományos, technikai és 
irodalmi műveltségére kell törekedni, mert «a legegyszerűbb módja 
annak, hogy valamely nép bizalmát megnyerjük, csakis az lehet, hogy 
a nyelvét megtanuljuk». Ok természetesen elsősorban a francia és az 
orosz nyelvet ajánlották. Az alább felsorolt egyesületek, úgyszintén a 
régebbiek (mint pl. a Deutsch-Amerikanischer Wirtschaftsverband) 
egészen vagy jórészt ennek a célnak szolgálatában állnak. Az osztrák 
főiskolai tanárok egy nyilatkozatban (1. Frankf. Ztg. dec. 27. e. 1.) 
nyíltan állást foglalnak a középponti hatalmaknak gazdasági csatla
kozása mellett. Ide tartozik még a svájci részről megpendített külföldi 
közgazdasági, ill. kereskedelmi attasék eszméje ; a magyar, német és 
osztrák gazdák tanácskozása Budapesten jan. végén. Elsősorban a 
központi hatalmak gazdasági közeledése és szövetsége, amelynek érde
kében máris számos értekezletet tartottak és röpiratot, könyvet írtak.1

Hogy valamely nyelv művelésében mennyire játszanak közre 
közgazdasági érdekek, azt Németországnak Törökországhoz való vi-

1 Ezek közül a legteljesebb és legterjedelmesebb ez év jan.-ban jelent 
meg H. Herkner szerkesztésében: «Wirtschaftliche Annäherung zwischen 
dem Deutschen Reich und seinen Verbündeten» (Berlin, Dunckor u. Mumblot)_ 
E gazdasági közeledés érdekében több új folyóirat is keletkezett. Ilyen : 
Bécsben a «Wirtschaftszeitung der Zentralmächte», melyet Naumann szel
lemében szerkeszt dr. Paasche, dr. W. Exner, Kaltschow (bolgár), Hadji 
Alii Bei (török). Az «Europäische Staats- und Wirtschaftsztg.» inkább 
Németország világgazdasági és világpolitikai érdekeit szolgálja; Berlinben 
a «Deutsch-Russischer Wirtschaftskrieg» ; a bécsi keresk. múzeum kiadá
sában «Österreichische Monatsschrift für den Orient» ; a Halmay Elemér 
szerkesztette «Kelet Népe» most Berlinben jelenik meg e címmel : «Das 
junge Europa. Monatschrift für intern. Politik und Wirtschaftsinteressen 
der Zentralmächte und Orientstaaten» (a «Neue Zürcher Ztg.» f. é. rnárc.
26., 478. sz. «Berlin-Budapest» c. elismeréssel szól róla).
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szonya csattanósan mutatja. íme egynéhány tanulságos bizonyító adat. 
Amikor a hesseni kamarában azt indítványozták, hogy a középisko
lákban a török nyelv szabadon választható tantárgy legyen, a meg- 
okolásban ezt is olvastuk: «eine umfassende wirtschaftliche Pionnier - 
arbeit in der Türkei nach dem Kriege». Ez év jan.-tói kezdve a fárad
hatatlan Dr. Ernst Jäckh vezetése alatt álló «Auskunftsstelle für 
deutsch-türkische Wirtschaftsfragen» a berlini keleti akadémián heti 
3-órás tanfolyamot tart német-török gazdasági kérdésekről. 1916 febr.- 
tól kezdve K. Junge1 szerkesztésében az «Archiv für Wirtschafts
forschung im Orient» jelenik meg (Weimar, G. Kiepenheuer kiadásában). 
Ugyanezen kiadónál eddig (márc.) 12 füzete jelent meg a Jäckh szer
kesztette «Deutsche Orient-Bücherei» c. vállalatnak. Januárban fel
merül egy Konstantinápolyban felállítandó «német barátság háza» 
eszméje.1 2 Ugyanott az osztrák, magyar és német kormány befolyására 
Keleti Kereskedelmi Társaság alakul. Áprilisban a német birodalmi 
gyűlés valamennyi pártjából alakult társaság tanulmányútra indul 
Bulgáriába. Nyelvi tekinteteken kívül főleg gazdasági érdekeknek 
tudandó be az is, hogy a németek újaban behatóan kezdenek foglal
kozni a hollandus nyelvvel (Neue Zürcher Ztg. 1916, márc. 16. sz. 417). 
A magyar kereskedelem és ipar fejlődéséről és a török-magyar gaz
dasági és kereskedelmi kapcsolatról tartott előadást márc. végén 
Konstantinápolyban Balkányi Kálmán dr., a Magyar-Keleti-Központ 
igazgatója.

10. Egyesülete};. A németeknek a háború folyamán szinte világ
hírre vergődött szervező tehetsége nem utolsó sorban azoknak az 
egyesületeknek működésén alapul, amelyeknek szervezésében jórészt 
már a háború előtt buzgólkodtak, amit most fokozott mértékben foly
tatnak. Náluk az organizáció és asszociáció valósággal ikertestvérekké 
lett és a nagy-német nemzeti eszme szolgálatában áll. íme néhány 
erre vonatkozó adat. A háború elején alakult meg a «Reichsdeutsche 
Waffenbrüderliche Vereinigung», amelynek tagja lehet minden feddhet- 
len német állampolgár, aki egyszersmindenkorra 3 márkát lefizet. A si
keresebb együttműködés érdekében ehhez hasonló magyar és osztrák 
testvérszervezetek megalkotása folyamatban van. Emellett március 
közepén Berlinben hozzáláttak német-magyar egyesület szervezéséhez ; 
Konstantinápolyban török-magyar egyesület alakult, mely t. k. azon 
fáradozik, hogy török ifjak Magyarországon mezőgazdasági és ipari

1 Ugyanő «Die deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen» címmel 
vezércikket írt a Frankf. Zeitung febr. 6. sz.-ba.

2 V. ö. Traub előadását «Im Hause der deutschen Freundschaft soll 
Deutschland Werke seiner Kultur darstellen» (Berl. Tageblatt, jan. 23.).



A HABOKÉ ÉS A NYELVEK. 2:i9

kiképzésben részesüljenek.1 A régibb «Deutsche Gesellschaft für Islam
kunde» mellett dec.-ben Berlinben megalakult a «Deutsch-Israelitisch- 
Osmanische Union», mely karöltve fog eljárni a konstantinápolyi 
«Osmanisch-Israelitische Union»-nal. Januárban keletkezett Stuttgart
ban a «Deutsch-Spanische Vereinigung», Hamburgban az «Ibero-Ame- 
rikanischer Verein», melynek működése kiterjed Dél- és Középame- 
rikára, Spanyolországra és Portugáliára. Februárban Münchenben még 
egy külön «Deutsch-Spanische Vereinigung», úgyszintén tervbe véve 
egy «Balkan- und Vorderasieninstitut». A régibb keletű «Deutsch- 
Chinesischer Verband» március óta «China-Archiv» címmel havi 
folyóiratot indított meg. Berlinben 1914 óta van «Deutsch-Bulgarischer 
Verein», amelyet mostanában két újabb egyesület követett: az 1916 
febr. 18-án alapított «Institut für den Wirtschaftsverkehr mit Bulgarien» 
és még egy másik. A régibb «Deutsch-Türkische Vereinigung» mellett 
(ennek tavaly 481, az idén már 2790 tagja volt), ápr.-ban Konstan
tinápolyban véglegesen megalakították a «Türkisch-Deutsche Vereini
gung»-ot, mely házépítési, tanulmányi és irodalmi szakosztályt foglal 
magában. Egy georgiai herceg mostanában Berlinben német-georgiai 
társaságot szervezett. A teljesség kedvéért legalább utalnunk kell még 
azokra az «nC-egyesületekre, amelyek a háború hatása alatt, hál’ 
Isten nem nálunk, de annál inkább ellenségeinknél, elszaporodtak és 
az ellenséges államoknak közműveló'dési és közgazdasági kiközösítését 
írták zászlójukra. Byenek pl. a németellenes egyesületek Francia-, 
Angol-, Orosz- és Olaszországban ; a Ligue antiallemande pour la 
défense de la musique française, s m. t.1 2

11. Nyelv és színművészet. A színháznak nyelv- és műveltség
terjesztő hivatását mi magyarok már a békeidőbeli vendégszereplések
ből ismerjük. Ebbéli tevékenységüket a németek a háború alatt csak 
fokozták. Mekkora fontosságot tulajdonítanak annak, kiderül a Béri. 
Tageblatt febr. 10. sz.-ból, mely egy Keleten működő színtársulatot

1 A Külügy-Hadügy közli ápr.-ban : A magyar és török kormány 
megállapodása szerint az idei évtől kezdve 100—150 török ifjú jön hoz
zánk, hogy a földmívesiskolákban és a gyakorlati mezőgazdaságban el
tanulják tőlünk az okszerű földmívelés elemi gyakorlatát és elméletét s 
azután tanítómesterei lehessenek honfitársaiknak. — A török-magyar ba
rátság és művelődés érdekében Bánffy Miklós gr. fejt ki buzgó tevékeny
séget Konstantinápolyban, ahol egy Török-Magyar-Barátság Társaságát és 
egy Magyar Tudományos Intézetet készít elő, amely utóbbi egyúttal 
magyar tudósok hajlékául szolgálna.

2 Érdekes különlegességként említjük, hogy az angol «Nation» hír
adása szerint egy párisi gimnáziumban a felső osztálybeli tanulók angol- 
■ellenes egyesületet alakítottak (N. Wiener Tagbl. 1910 febr. 21.).
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ezzel a sokatmondó elnevezéssel tisztel meg : «Deutsches Kultur- 
pionnier-Bataillon Ost Nr. 1.» Bernhardt híres társulata még november
ben aratott babért Norvégiában. Amikor a berlin-konstantinápolyi 
vasút megindult, a stuttgarti kir. szinház társulata Konstantinápolyba 
rándult és főleg klasszikus darabokat adott elő. Februárban a darrn- 
stadti udvari opera 160 tagja Brüsszelben adott elő operákat. Lauten
burg berlini színtársulata márciusban a varsói német színházban 
jiddisch-német dialektusban a Bölcs Náthánt adta elő «Nathan der 
Chochem vün Lessing» címmel. Amikor még az oroszok voltak Yarsó 
urai, ott csupa németellenes darabokat játszottak (A poroszok, a po
rosz kémek stb.). Amikor pedig a szövetséges csapatok vonultak be, 
elővették a lengyel színműveket és 80 évi elnyomatás után a színpadon 
is szóhoz jutott a lengyel nyelv. Áprilisban a berlini Deutsches Theater 
és a varsói lengyel szinház kölcsönös vendégjátékban állapodott meg. 
Ugyanakkor egy német operatársaság Hágában vendégszerepeit.

Ebben a mozgalomban, legalább közvetve, mi is szóhoz ju
tottunk. Egy vidéki magyar színigazgató a belgrádi színház bérbe
vételére pályázik ; a szerb nemzeti színháznak Jagodinába menekült 
tagjai pedig ott összeálltak és kizárólag magyar darabokat adnak elő. 
így febr. 8-án a Vöröshajút játszották és az előadásra magyarnyelvű 
színlapot is kiadtak.

12. Poliglottizmus. Ez a világkavarodás, a nyelvek üldözése, 
erőszakoskodása mellett, egyúttal kényszerítőén fellendítette a sok
nyelvűséget. Ennek jellegzetes képviselői a jövő kultúrtörténetíró
részére oly fontos tábori újságok. A németek által kiadott ilynemű 
újságokról összefoglaló cikk jelent meg a Neue Züricher Zeitung dec. 
19. sz.-ban. Hogy ezek nyelvi tekintetben is mily magas színtájon 
mozognak, azt a franciák is elismerik, akik szerint a Gazelte des 
Ardennes a megszállott tartományok valóságos hírlapjának (Journal 
des Pays Occupés) tekinthető. Egy másik ilyen újság nov.-től kezdve 
három (német, lengyel, orosz) nyelven Luckban jelenik meg: «Lucker 
Nachrichten», «Luckie Nowosci», «Luckija Nowoste» címmel. A «Bel
grader Nachrichten» Willy Uher szerkesztésében dec. 15.-től kezdve 
jelenik meg. «Belgrádi Lapok» címmel ugyanott magyar lap indult 
meg febr.-ban. Még tavaly ősszel mozgalom támadt a boszniai moha
medán körökben a török-magyar testvéri viszony fejlesztése érdekében 
megindítandó magyar újság ügyében. A «Boszniai Hírek» egyelőre 
hetenként kétszer fog megjelenni, egyik száma török melléklettel.

V. 13. A nyelvek vándorlása. Az alább, bizonyára csak héza
gosán felsorolt, de még így is nagyszámú és változatos nyelvmozgal
mak a háborúnak egyik legérdekesebb kísérő jelensége. Szinte azt 
mondhatnék, hogy az ellenséges államokban az idegen polgárok mód-
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jára a nyelveket is kiutasítják, bojkottálják, sőt internálják. Viszont 
a meghódított területeken meghonosítják, esetleg erőszakkal használ
tatják a maguk nyelvét és ezzel annak területét, hatáskörét kiterjesz
tik. A nyelveknek e vándorlása és térfoglalása alapján érdekes tér
képet lehetne rajzolni; ennek határai azonban ma még meglehetősen 
ingadozók és a békekötés alkalmával nyernek nem könnyű szerrel 
végleges megállapítást. Annyi azonban máris bizonyosnak látszik, 
hogy az entente ebből is megfogyatkozva kerül majd ki, ami a fran
ciákra és angolokra inkább csak erkölcsi veszteségszámba megy, mert 
hisz ők maguk eddig sem igen remekeltek idegen nyelvtudásukkal. 
Ha nem akarjuk a dolgot szépíteni, meg kell állapítani, hogy mind 
a nyelvek üldözésének, mind a kedvezésnek az érdek az igazi rugója, 
bár amannál inkább az érdek felismeréséről kellene szólni a gyűlölség 
hatása alatt. Viszont a nyelvek felkarolásában a rokonérzés mellett 
jóval nagyobb rész jut az érdekeltség különböző válfajainak (politikai, 
közgazdasági stb.). Mindkét mozgalomnak tűzhelye és leghatásosabb esz
köze maga az iskola ; de fontos tényezők még, mint az imént láttuk, 
a közgazdasági érdekek, az egyesületek, a színművészet, maga a tábori 
élet többnyelvű újságjaival s m. t.

A nyelvek üldözése, kirekesztése mindjárt a háború elején meg
indult és szünet nélkül folyik még ma is. Az ártatlan ellenséges állam
polgárok kiutasításának avagy internálásának módjára a nem kevésbbé 
ártatlan nyelvekkel is éreztették haragjukat és bosszújukat; ez való
ságos kiközösítésben (bojkott) nyilatkozott meg. Az itt következő, 
országok, majd nyelvek szerint csoportosított adatok némi bepillantást 
engednek a nyelveknek e háborús mozgalmába.

A németek nyelvi szabadelvűségét bizonyítja az ellenséges foglyok 
és sebesültek részére kiadott idegennyelvű újságok és folyóiratok nagy 
száma. Ilyenek pl. Le Héraut, melyet a zosseni fogolytábor részére 
két francia fogoly szerkeszt. Weselben jelenik meg a Bulletin pour 
les prisonniers français en Allemagne, melyet valamennyi német- 
országi francia fogolytábornak megküldenek. Ez az eszme a franciák
nak annyira megtetszett, hogy német foglyaik részére egy torzkiadás
ban utánozták. Ide tartozik még az angol Camp Echo a Man szigetén 
tanyázó német foglyok részére. Még 1914 okt.-ben Berlinben számos 
tudós és író szövetkezett egy tíz nyelven megjelenő folyóirat kiadására 
az ellenségek rágalmazó hadjáratának ellensúlyozására. Mindjárt a 
háború elején a berlini Weidmannsche Buchhandlung kiadásában új 
orosz nyelvtan jelent meg, melynek ismertetésekor a «Monatschrift f. 
höh. Schulen» (1915, jan., 61. 1.) t. k. ezt írja: «Részünkre az orosz 
a Keleten a jövő nyelve lesz, amelynek tanulmányozása nélkül mi 
ott nem fogunk többé boldogulhatni».

M agyar Paedagogia. XXV. 5. 16
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íme néhány adat Ausztriából. 1914 okt.-ben Karinthiában moz 
galom indult meg avégből, hogy az ottani középiskolákban a francia 
nyelv tanítását helyettesítsék az olasszal. A galíciai menekültek sür
getésére Brünnben lengyel főreáliskola felállítását határozták el. mely
1915 jan. 15. megnyílt. Jan. 1. óta a Bécsben élő Dr. Jaworski Lipót 
lovag szerkesztésében «Polen» című hetilap német nyelven szolgálja 
a lengyel érdekeket. Aug.-ban br. Forster vasúti miniszter valamennyi 
államvasút igazgatóságához intézett rendeletében a német nyelvnek 
mint a hadsereg szolgálati nyelvének ismeretét kötelezőnek mondja 
minden vasúti alkalmazott részére. Jún.-ban az osztrák Lloyd durazzói 
ügynöksége elhatározza, hogy az adriai kereskedelmi forgalomban az 
eddigi olasz nyelv 'helyett a németet és az albánt teszi hivatalos 
nyelvvé. Nov.-ben az osztrák kormány Lublin és Cholm volt orosz 
kormányzóságok iskoláiban a tanítás nyelvéül az ukrain, német vagy 
lengyel nyelvet állapította meg, aszerint, hogy van-e legalább 40, az 
illető nyelven beszélő tanuló. Ugyanakkor a varsói és lodzi zsidó 
tanítók Orosz-Lengyelország zsidó népiskoláiban a jiddisch nyelv 
tanítását kívánják. Végűi 1916 jan.-ban Coudenhove gróf csehországi 
helytartó tudatta a csehországi hatóságokkal, hogy minden tarto
mányi, közigazgatási és rendőri hivatal hivatalos nyelve a német. 
E rendelet szigorú megtartásáért a hivatali főnökök felelősek. Apr.-ban 
a szerbiai osztrák és magyar katonai kormányzóság elrendeli, hogy 
a szerbiai iskolákban a német és a magyar ny. tanítását kötelezően 
illesszék be (a németet már előbb bevitték).

Ez a nyelvi mozgalom eljutott Törökországba is, ahol az idegen 
nyelvek közül a háború kitöréséig a francia szinte egyedül uralkodott. 
1914 okt.-ben a stambuli mintaiskolában elrendelik a német nyelv 
tanítását. Dec.-ben a kapitulációk megszüntetésekor rendelet jelenik 
meg, amelynek értelmében a külföldi iskolák engedélyezési okmá
nyaikat két hónapon belül a közokt. minisztériumnak tartoznak be
mutatni, úgyszintén tanterveiket és tankönyveiket. Ezekben az isko
lákban a török nyelvet ugyanolyan terjedelemben kell tanítani, mint 
az illető nemzet nyelvét; a történelem és földrajz tanítására a török 
nyelv kötelező. A francia hadüzenet után Konstantinápolyban 52 francia 
kongregációs iskolát zártak be, melyek a külföldi politikai aknamunka 
titkos telepeinek bizonyultak. Nagy részüket ozmán állami iskolákká 
alakították át világi tanszemélyzettel. A tanerők képzése a török köz
oktatási reformmozgalmak középpontjában áll. Egyelőre a szövetséges 
államokból, főleg Németországból toboroznak megfelelő tanerőket. így
1916 febr.-ban a török minisztertanács határozatából német tanítókat 
hívtak meg az állami középiskolákba («Sultanie-Lyzeen»). A köz
vélemény mindjobban kedvez a német nyelvnek, melyet nemcsak
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rendes tantárgyként fogadnak be, hanem egyes tantárgyak tanításá
ban közvetítő nyelvül is. Németországban élénk figyelemmel és jogos 
reményekkel kísérik ezt az átalakulást s ingyenes tanerők kiküldésével 
igyekeznek buzdítani, tudva, hogy ez a kulturális befektetés majdan 
közgazdasági téren is megtermi gyümölcseit. (Lásd C. H. Becker : 
Das türkische Bildungsproblem, Bonn, Cohen, 1916).

Franciaországban már 1914 okt.-ben ilyen hangok hallatszottak : 
«A nyelv a fajok lelke. Genoveva országában nem akarjuk többé 
hallani, sem beszélni Attila (?) rettenetes barbár nyelvét. És amikor 
száműzzük a német nyelvet, szerencsésen hozzájárulunk a teutonok 
leveréséhez.» Egy hónappal később a «Temps» már józanabbul ír, sőt 
kifogásolni meri, hogy a francia középiskolákban, ahol az angol és a 
német nyelv szabadon választható, abban az iskolaévben a tanulók 
legnagyobb része az angolt választotta. Bár ennek megvannak az ér
zelmi okai (utálat minden iránt, ami német, a német nem világnyelv 
és sohasem is lesz az) — hogy Kruppot, Essent és a német tudo
mányt jobban megérthessék, mégis szükségesnek tartja a német nyelv 
tanulását. Hogy a német nyelvre milyen sors vár a háború után 
Franciaországban, arra érdekes világosságot vetnek a La Renaissance 
francia folyóirat által felvetett körkérdésre beérkezett válaszok.1 
Maurice Barrés és Jules Combes feleslegesnek tartja a német nyelv 
tanulását; ellenben Pierre Baudin szenátor és volt miniszter, David 
Mennet, a párisi keresk. kamara elnöke, úgyszintén J. Beinach a né
met nyelv mellett foglal állást. Beinach szerint a német nyelv isme
rete a franciák részére ezentúl még szükségesebb lesz, mint eddig, 
mert Németországnak közgazdasági tevékenységét a vegyesnyelvű 
országokban csak így lehet majd sikeresen ellensúlyozni. A német 
nyelv vitája folytatódott, amikor az Elzászból megszökött Wetterlé 
abbé annak kiirtása mellett foglalt állást, d’Estournelles de Constant, 
az ismert politikus és békebarát és Bené Millet volt nagykövet ellen
ben változatlanul hangoztatták a német nyelvnek szükséges voltát (a 
«Humanité» után «Eremden-Blatt» nov. 20.). Az imént idézett francia 
folyóiratot megelőzte «Az Újság», mely aug. 21.-én («Jegyzetek a 
hétről») azt a kérdést adja fel olvasóinak, vájjon tanuljunk-e tovább 
is idegen nyelveket és különösen tanuljuk-e ellenségeink nyelvét? Az 
eredmény, melyet a lapnak aug. 27. sz. közöl, inkább örvendetes, mint 
meglepő és fényes bizonyságát adja a magyar közönség szellemi érett
ségének. A felvetett kérdésekre ugyanis 3752-en igennel válaszoltak, 
3-an rideg nemmel, 18-an csak a németet, esetleg még az eszperantót 
ajánlották.

1 Kivonatosan közölték : Frankfurter Zeitung (okt. 6.) ; Neues Wiener 
Tagblatt (okt. 7.) ; Az Újság (okt. 12.).

16*
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Angliában még 1914-ben egy cambridge-i tanár a Tmesban 
nyilvánosan leszólja Goethét. Ugyanott eltilto'tták a német nyelv 
használatát az utcákon. 1915 febr.-ban Málta szigetén az angol mellett 
az olasz ny. tanítását is megengedték. Márc.-ban a kanadai Berlin- 
Ontarioból az a hír érkezik, hogy az ottani iskolai hatóság a városi 
iskolákban megszüntette a német ny. tanítását és elrendelte, hogy az 
olvasókönyvekből küszöböljék ki a «Deutschland, Deutschland über 
alles !» c. dalt.

Szerbia. Amikor Pasicsné a hadsegélyezés tanulmányozása vé
gett 1915 jún.-ban Londonban tartózkodott, elmondta, hogy a német 
méreg ellensúlyozására angol szellemmel és ideálokkal kell beoltani 
a szerbséget és hogy a nyelvi nehézségek elhárítása végett a szerb 
ifjúság már megkezdte az angol nyelv tanulását.

Oroszországban azon kezdték, hogy a moszkvai zeneakadémiából 
kizárták a német zeneszerzők műveit és az otthon falai közé szám
űzték. A száz évnél idősebb «St. Petersburger Zeitung» után nem
sokára eltiltották valamennyi németnyelvű újságot. A középiskolákban 
fennálló «szülői bizottságok» felterjesztésben arra kérték Kasso köz- 
oktatásügyi minisztert, hogy a német nyelv tanítását helyettesítse az 
angoléval ; ez azonban a miniszter helyes belátásán megtört. Még 
1914 nov.-ben az oroszok Keletgalicia öt helységében orosz nyelvi 
tanfolyamokat szerveztek a galíciai tanítók részére és irtó hadjáratot 
indítottak a ruthén kultúra ellen. Egy lengyel duma-tag kérésére a 
közokt. miniszter megengedte, hogy Orosz-Lengyelország nagyszámú 
lengyel magániskolájában a világtörténelmet és földrajzot lengyel 
nyelven taníthassák ; az orosz történelmet és földrajzot azonban ezen
túl is orosz nyelven kell tanítani. Ugyanakkor erélyesen folyt Lem- 
bergnek erőszakos eloroszosítása : valamennyi iskola orosz jellegű lett 
és a gyermekek ezreit Oroszország belsejébe hurcolták, hogy annál 
jobban részesülhessenek az orosz kultúra áldásaiban. Mindenütt nyelvi 
tanfolyamokat szerveztek a lengyel és a ruthén pótlására, sőt egy 
orosz tanszerkiállítás előkészítésébe is fogtak. Másrészt azzal kecseg
tették a lengyeleket, hogy a varsói egyetemen két lengyel tanszéket 
állítanak fel. 1914 jún.-ban egész Oroszországban eltiltották a német 
nyelvet; júl.-ban a közokt. miniszter elrendelte, hogy a német tele
pesek iskoláiban az orosz nyelv legyen a tannyelv; minden tanító el- 
távolítandó, aki nem tud oroszul; májusban az orosz újságok tüntetőén 
kis kezdőbetűvel kezdték írni a német személyneveket (pl. kaiser ■Wil
helm), a dumának augusztusi ülésén, amikor a jobboldal erélyes rend
szabályokat követelt a németek teljes kiirtására, Miljukov, az ismert 
kadetvezér kijelentette, hogy az egész orosz kultúra és közgazdaság a 
németeknek köszönhető ; a Franki. Zeitung dec. 25. sz.-nak «Die
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neuen Küssen» c. cikke beszámol a német hely- és személynevek el- 
oroszosításáról; márc. 29. esti sz. vezércikke: «Der Kampf gegen das 
Deutschtum in Kussland ».

Olaszországban is vak osztrák- és nómetgyűlölet kapott lábra, 
mely a tudományt, az iskolát és képviselőit nem kímélte. így május
ban Rómában bezárták a német iskolát tanítóhiány (?) miatt.

Ezen az ország- és világszerte megnyilatkozott világháborún 
végigtekintve, teljes tárgyilagossággal állapíthatjuk meg erkölcsi fölé
nyünket. Ennek érdekében és a teljesség kedvéért azonban följegyezzük 
azokat az «üldözéseket» is, amelyeket mi elkövettünk. íme néhány 
adat. A bolgár kormány elhatározta, hogy az országban levő francia 
és olasz iskolákat bezáratja (nov. 3.). A német kormány abba a 
kényszerhelyzetbe került, hogy Elzász-Lotharingiában megszorítsa a 
francia nyelv területét. Nálunk a cirill-frás kiküszöbölésére irányuló 
mozgalmat jegyezzük fel, mely 1915 elején Horvátországban, majd 
Bosznia-Hercegovinában valósult meg és több hivatalos rendeletben 
jutott kifejezésre. 1916 márc.-ban a meghódított Cettinjében újság 
indult meg kéthasábos latin és cirill szedéssel. Hadvezetőségünk 
Albániában eltörölte az olasz helyneveket és visszaállította a régi albán 
neveket. Nálunk Beöthy Zsolt terjesztett indítványt a M. T. Aka
démia elé a helynevek magyarosítása érdekében.

A nyelvkérdés háborús tanulmányozása megerősíti azt a más 
irányban is tapasztalt jelenséget, hogy- a hadban álló népekben a 
nemzeti érzés és öntudat hatalmasan nyilatkozik. Mindenütt a nemzet 
nyelvének térhódítását, vagy legalább is eddiginél különb uralmát 
hirdetik és követelik. Ez a nyelvi világuralom (imperializmus), ért
hetően, különösen a németeknél lobbant fel hatalmasan. Oroszország
ban az orosz nemesség kongresszusán (Szt. Pétervár 1915 ápr.) Gurkov 
azt fejtegette, hogy minden szláv népnek el kell fogadnia az orosz 
nyelvet az általános érintkezés és az irodalom nyelvéül. Bulgária 
nyiltan hirdeti, hogy bolgár főiskoláinak szaporításán fáradozik. A tö
rök középítési minisztérium még nov.-ben törvényjavaslatot terjesztett 
be, melynek értelmében az ügyvitel és levelezés valamennyi intézettel 
és vállalattal francia helyett kizárólag török nyelven folytatandó. 
A konstantinápolyi egyetemre meghívott német tanerőknek egy év 
leforgása alatt el kell sajátítaniok a török nyelvet. A kapitulációk 
teljes megszüntetésével kapcsolatban jan.-ban Talaat bey török bel
ügyminiszter kijelenti, hogy az idegen iskolákat török felügyelet alá 
helyezik. A törökök nagyon ünnepük Bia Gök Alp Beit, a bolgárok 
Paissy szerzetest, akik hazájukban a nemzeti újjászületés apostolai. 
1916 ápr. 2. nyitották meg az első bolgár iskolát Nisben. Ezt a 
mozgalmat a szövetségeseknek kölcsönösen számba kell venniök. Erre
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utalt Fr. Naumann is, amikor a Ed. Waffenbrüderliche Vereinigung 
kebelében dec. 10. tartott előadásában t. k. figyelmeztetett arra, hogy 
Törökországgal szemben ezentúl nem szabad kizsákmányolási politikát, 
sem pedig germanizálást követni, mert Törökország kizárólag a törököké 
kell hogy legyen és maradjon. És — teszem hozzá minden magyar 
nevében — ugyanez áll Magyarországról is. Hogy a németek Török
országgal szemben máris számolnak ezzel a nemzeti fellendüléssel, 
azt t. к. a következő cikkek bizonyítják : «Der Nationalismus im tür
kischen Wirtschaftsleben» (Berl. Tagebl. 1916, 97. sz., febr. 22). 
«Nationalismus und gewerbliche Entwicklung», Sprachenfrage und 
Unternehmertum in der Türkei (Kölnische Ztg. 1916, 350. sz., ápr. 5).

A nyelveknek e hatalmi törekvésével párhuzamos a nyelv tiszta
ságára irányuló mozgalom, amelyről, legalább röviden, szintén meg 
kell emlékeznünk. Itt két egymástól lényegében eltérő, sőt helyben és 
időben különböző jelenséget tapasztalunk. Az egyik az, hogy az egy
mással szövetséges nemzetek fiainak nyelvi érintkezése folytán a sza
vaknak és szólásoknak bizonyos, hogy így mondjuk : katonaetimológiai 
korcsalakjai származnak (pl. a magyar katona németsége, Französisch- 
Deutsch stb.). A másik, ennél értékesebb, mélyebb és maradandóbb 
hatás a hatalmasan fellendült nemzeti érzéssel kapcsolatban az anya
nyelv tisztaságát műveli féltő gondoskodással és azt minden idegen, 
külső befolyástól megtisztítani igyekszik. Ez az irány különösen Né
metországban vetett nagyobb hullámokat, ahol a régi «Allgemeiner 
Deutscher Sprachverein» ismét sorompóba lépett. Ezek a «Ver- 
deutscbungsbestrebungen» gyűjtőnéven ismeretes törekvések napiren
den vannak a német újságokban és folyóiratokban és a jó ízlés rová
sára nem egyszer túlzásba csapnak át. Eészletes és kritikai méltatásuk 
azonban a német nyelvtudományra tartozik. Angolországban a tör
vény nyelvének tisztaságára vonatkozó lndicments Act '1915 f. é. 
ápr. 1. lépett életbe. Kemény Fekenc.

A KÖZÉPISKOLAI REFORM ÉS A REÁLISKOLA.

A középiskolai reform kérdésében 1913 óta elhangzott minisz
teri nyilatkozatokból úgy látszik, hogy az egész középiskolai rendszer 
lényeges átalakításáról van szó. A reform, hogy az egységes jogosítást 
megadhassa, a középiskolák tantervét a mainál még közelebbre akarja 
egymással hozni ; sőt a középiskolák és a polgári iskola közt is szo
rosabb kapcsolatot akar létesíteni. A közös alapot a német reálgim
názium mintája adná meg s így a latin nyelvet valamennyi közép
iskola, mint kötelező tárgyat tanítaná, azonban nem az I. osztálytól
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kezdve ; a reáliskola tehát megszűnnék. A latin szerepét a nyelv
tanításban a német venné át. A történelem és a természettudományok 
terjedelemben nyernének s e tárgyak tanítása kettős fokozatban tör
ténnék. A polgári iskola alsó 4 osztálya fölé 2—3 éves, kizárólag 
gyakorlati célzatú tanfolyamot kapna. E tervezet többek közt iskola
ügyünk két nagy nehézségének megszüntetését reméli : a reálgimná
ziumi típus megalkotásával oldaná meg az egyenlő jogosítás kérdését, 
a polgári iskola átalakításával pedig mentesítené a középiskolákat az 
oda nem való elemektől.

A háború a közviszonyokat megbolygatta : természetesen e való
ban nagyjelentőségű tervezet is meglehetősen eltolódott a zajos nyil
vános érdeklődés középpontjából. Az a hatás azonban, amelyet eddig 
az érdeklődőkből kiváltott, nagyon sajátságos.

A gimnázium (a következőkben : G.) hívei rögtön megmozdultak 
és 1914 tavaszán megalakították a «humanisztikus gimnázium hívei
nek» egyesületét. A reformnak azzal az irányzatával, hogy a latin sze
repét a némettel akarja felcserélni, elveszettnek látják az alsó fokon 
az oktatás természetes gerincét, koncentrációjának lehetőségét, a latin 
nyelvi és grammatikai oktatás minden gyümölcsét s azt a tárgyat, 
mely a gyermek lelkét folyton alkotó munkára készteti ; a felső fokon 
pedig a kultúránk alapjaival, nemzeti művelődésünk emlékeinek jelen
tékeny tömegével való összeköttetésünket. Mozgalmat indítottak, hogy 
a reform a klasszikus G. típusát ne áldozza fel.

Azok pedig, akik ismerik a reáliskola (R.) működését, akik 
tudják, hogy a R-i tanítás elismertetóseért vívott folytonos, erélyes 
küzdelem más országokban végre is mennyit elért, bizonyos szomorú
sággal látják, hogy e fejlődő, értékes, tudományos képzés felé vivő 
intézet, melynek már nálunk is félszázados múltja van, meg fog 
szűnni. Maga a miniszter is ezt mondta egyik alkalommal (1. Frem
denblatt, 1915 szept.) : «Mivel a reáliskolák száma amúgy is csekély 
s nálunk nyolc osztályuk van, semmi akadálya sincs annak, hogy az 
egységes középiskola típusába beleolvadjanak.» Mindenesetre érdemes
nek látszik megvizsgálnunk a kérdést : vájjon a R. rászolgált-e erre a 
sorsra ? Mert minden reform haladás akar lenni ; hogy ez lehessen, 
meg kell keresnie a jelen állapotban a fejlődésre alkalmas alkotó
részeket s ezeket tovább fejlesztenie. Fejlődésre képesnek nyilvánult-e 
tehát eddig a E .9

A középiskola, mióta csak e kategóriába tartozó intézet van, 
főfeladatául mindig azt hangoztatta, hogy növendékeinek az általános 
műveltség elnyeréséhez szükséges alapot megadja ; ehhez csatlakozott 
egy másik, gyakorlati követelmény kielégítése : bizonyos életpályákhoz
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szükséges képzettség megadása. A műveltség fogalma persze mindig 
változott, az élethivatásokhoz fűződő igények az idők folyamán mások 
lettek s a változásoknak az iskolák szervezetében, működésében min
dig meg kellett látszani. Voltak évszázadok, mikor csak a «klasszikus 
műveltség»-ről lehetett szó, mikor hivatalokban, tudományban, művé
szetben az ókor nyelvei valójában «élő» nyelvek voltak. Természetes, 
hogy ennek az időnek középiskolája csak a klasszikus iskola lehetett, 
a maga túlnyomóan latin-görög tanulmányaival. Megkezdődik azonban 
az átalakulás : hatalmas lépésekkel növekedik a természettudományi 
tárgyaknak, a ma élő kultúrnépek irodalmának műveltségbeli jelentő
sége ; megváltozik sokban felfogásunk, társadalmi viszonyaink egészen 
mások, az élet teljesen új feladatokkal áll elénk. Magától értődő, ha 
ma a nevelés ideáljáról másképpen gondolkozunk. A G. mellett új 
iskolatípusok keletkeztek ; maga a «tudós iskola» is kénytelen tanítá
sában több és több tért engedni a modern nyelveknek és az ú. n. 
reális tárgyaknak s mindemellett állandóan elszenvedni a kulturális 
értéküknek mindjobban tudatára ébredt természettudományi tárgyak 
egyre erősebb ostromát, melyek hangosabbá és hangosabbá váló szóval 
követelték teljes elismertetésüket.

Az új törekvések harcot hoztak magukkal s ez a küzdelem 
nagyon hamar jelszóknak, az egymással szembeállított «humanizmus» 
és «reálizmus» jelszavának harca lett s e két fogalom tartalma annyira 
eltolódott, a két irány ellentétessége a köztudatban annyira meg
gyökeresedett, hogy ma, a küzdelem évszázadainak elmúltával, amikor 
pedig a felfogásoknak tisztultabbnak kellene lenni, a G.-ot és E.-t 
még mindig, mint az idealizmusra, illetőleg a materializmusra nevelő 
intézetet akarják egymással szembeállítani. Pedig itt lenne az ideje, 
hog ez elfogultságtól szabaduljunk. Tantervi reformok is évtizedekre 
szoktak készülni. Az olyan újítás pedig, melynek létrehozásánál az 
egymást méltányoló, a maga álláspontjának hiányait is tárgyiasan 
elismerő munkásság helyett a félremagyarázott jelszókhoz való merev 
ragaszkodás, a kölcsönös lekicsinylés viaskodnak egymással, nehezen 
sikerülhet közmegnyugvásra; sőt egyáltalában sikerülnie is nehéz lesz.

Álljunk meg egy pillanatra a «humánus» és «reális» tárgyak 
állítólagos ellentéténél. Kármán Mór 1 magát ezt a megkülönböztetést 
sem fogadja el. Pedagógiai tanítása szerint az iskolában «reális» és 
«formális» tárgyak vannak s a különbség: amazok ismereteket közöl
nek, ezek a gondolkodásra tanítanak. Fr. Paulsen1 2 — maga az ú. n.

1 Pedagógiai dolgozatai I. 223. s köv. (Bpest, 1909. Eggenberger). 
Adalékok 19. s köv. (Bpest, 1898. Eggenberger).

2 Humanismus u. Realismus: Rein, Enc. Hb. d. Päd. 442—454 ; 1906.
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szellemi tudományok kétségtelen felsőbbségének vallója kifogástalan 
objektivitással mutatja ki, hogy a humanisztikus és reális irányzatok
ban az emberi ismeretek két nagy csoportja, a szellemi és természet- 
tudományi, tükröződik vissza, melyek nincsenek egymással ellentétben, 
hanem kiegészítik egymást. A humanizmusnál és reálizmusnál egy
aránt lehet szó «formalizmus»-ról és « materializmus »-ról. A formalisz- 
tikus humanizmusban a nyelvek grammatikai megtanulása lép előtérbe, 
a materialisztikusban a történeti és irodalmi ismeretek. A reálizmus 
formalisztikus, mikor a matematikai-természettudományi ismeretekre 
helyezi a fősúlyt ; materialisztikus, ha a megfigyelés és gondolkodás 
képességeit akarja inkább fejleszteni.

Amennyiben pedig a humánus és reális ismeretek egymást ki
egészítik s együttvéve adják meg a művelt ember tudását, az iskolai 
tanítás sem válhatik szét ridegen humánus és reális intézményekre ; 
mindegyiknek meg kell adni mindkét műveltségi elem megalapozását 
s legfölebb abban különbözhetnek egymástól, hogy mennyi időt for
dítanak a két csoportba tartozó tárgyakra. Ma a valóságban így is 
van. A köztudat s a hivatalos elnevezés humanisztikus és reális kö
zépiskolákat ismer, pedig a szó valódi értelmében vett reáliskola ma 
nincs. Paulsen 1 számadatokkal mutatja ki, hogy a porosz G. egyúttal
B., ez utóbbi pedig humánus intézet. «Óvakodnunk kell attól, hogy
B.-inkat tisztán realisztikus intézeteknek tartsuk» — mondja. Ez így 
van máshol is. Az összehasonlítás céljából az alább következő táblázatot 
állítottam össze, annak feltüntetésére, hogy egyes kultúrállamok kö
zépiskolái mily arányban osztják el tantervűkben a humánus és reális 
tárgyakat. Ausztriát, Németországot s a más viszonyok közt fejlődött 
Svédországot és Norvégiát választottam ki ; Franciaországot szándé
kosan hagytam el, mert sokan épp a francia tantervre szoktak hivat
kozni, bár talán nem teljes joggal,1 2 ha azt akarják igazolni, hogy a 
modern-természettudományi törekvéseknek az iskolában való érvénye
sítése rossz eredményekkel jár. A táblázat készítésekor az ú. n. ügyes
ségek csoportját (rajz, torna, szépírás) mellőztem ; a közlött számok 
a %-os arányt mutatják.3

1 Humanismus und Realismus p. 444.
2 V. ö. pl. Magyar Pæd. XXII. 490; 1913.
3 Az adatokat 1.: Rein, Enc. Hb. d. Päd., VI. 297 299., 450., 452.;

VIII. 412—413.; Baumeister, Handbuch, I. 2., 272., 286.; Lehrpl. u. Lohr- 
Aufg. f. d. höheren Schulen in Preuszen, 1901. (Berlin, 1913. J. B. Cotta).
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E táblázat eredményei is azt mutatják, hogy mindkétfajta 
iskola humánus intézmény. A különbség a kettő közt, hogy a E. a 
matematika-természettudományi tárgyakra több időt szán, mint a G. 
s hogy a nyelvtanítást az egyik az ókori, a másik az élő nyelvekre 
alapítja. Mindegyik E.-ban nagyobb teret foglalnak el a humaniórák, 
mint a G.-ban a reáliák.

De még ma is hallani azt a felfogást, hogy a súlypont éppen 
abban van, a «humanisztikus» jelző megadása attól függ, vájjon m  
iskola a modern, vagy a klasszikus nyelveket kultiválja-e ? E kérdés
ben elismert szakértőkre hivatkozom.

Paulsen1 tagadja, hogy a «humanizmus» és «klasszicizmus» 
egyet jelentene. Azzal, hogy a latin-görög tanulmányok lassan hát
térbe szorulnak, a humanizmust nem fenyegeti veszély. «A humaniz
mus ama szűk fogalmához csak az ragaszkodhatik, aki a ,klasszikus1 
népeket tartja egyedül igaz emberieknek, az emberi szellem egyedül 
lényeges kifejezőinek. E felfogás felé hajlott a XVI. század rene- 
szánce-a s a XVIII. és XIX. század fordulóján mégegyszer az új- 
humanizmus, de ezt a felfogást a mi időnkben már kihaltnak lehet 
tekinteni. »

Érdekes megjegyzéseket tesz e kérdésre Kármán.* О a latint 
nem azért taníttatja a G.-ban, hogy «a fiuk beleéljék magukat az 
antik világba». Ily beleélés, vagyis teljes elmélyedés csak a magyar 
gondolkodás rovására történhetnék. A latint nem a római irodalom 
jelentőségének szempontjából kell felkarolni, hanem mert a latin 
nyelvnek a mi művelődésünk fejlődésére nagy hatása volt s nekünk 
van latin nyelvű nemzeti irodalmunk is. Szükséges tehát a latin 
nyelv minél tökéletesebb ismerete, hogy e latin nyelvű irodalom ter- 1 2

1 Humanismus und Realismus, 443.
2 Ped. dóig. 292. s köv., 306. s köv. ; Adalékok 73. s köv., 84. s köv.
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mékeit éppen úgy megbírálhassuk, mint a magyar nyelvűt. Ha az 
iskolából kikerült diák az ókori klasszikusokkal többé nem foglal
kozik, «ezt nem kell nagyon fájlalnunk», arra azonban törekedni 
kell, hogy az előbb említett magyar irodalmi termékek iránt való ér
deklődése megmaradjon.

A mai R.-t tehát, nemcsak óraszámi adatok alapján, hanem 
lényegben is, éppen olyan humánus intézménynek kell tekinteni, 
mint a G.-ot.

Gondoljuk most röviden át, milyen átalakulásokon ment keresz
tül az idők folyamán e kétféle középiskola ?

A G. kezdetben a klasszikus nyelvekre támaszkodó humanisz
tikus intézet volt; amennyiben műveltséget akart adni, ennek forrását 
a klasszikus világban kereste. Kapuit azonban már régen kénytelen 
volt az élő nyelvek, a természettudományok előtt megnyitni. Hogy 
ma már lehet-e kívánni a tiszta klasszikus G. típusához való vissza
térést — oly törekvés, melynek a legtiszteletreméltóbb az alapja 1 — 
hogy lehet-e a mai viszonyok, mai életfelfogások, ismeretek, törek
vések mellett egyáltalában szó arról, hogy valamelyik iskola «klasszi
kus» műveltséget adjon tanítványainak, nem vitatjuk, hiszen e soroktól 
távol áll, hogy a G. működését bírálja. Azon is vitatkozzanak a szak
emberek, vájjon az idegennyelvi tanítás a latinnal vagy a némettel 
kezdődjék-e ? Tény az. hogy a G. eredeti alakjától eltávolódott. Nem 
vonjuk kétségbe, hogy ez az eltávolodás egyszersmind fejlődést is 
jelent. De meg kell jegyezni, hogy a «humanisztikus G. hívei»-hez 
intézett felszólítás azt a gondolatot keltheti, mintha a szakemberek 
előtt ez az eltávolodás hanyatlást jelentene.

A B. feladata is más ma, mint volt kezdetben ; csakhogy e téren 
már határozott fejlődésről lehet szólni. Ezek az iskolák régen, meg
felelően ama helyzetnek, melyet a természettudományok az emberi 
műveltség elemei között elfoglaltak, ez ismereteket tisztán a gyakor
lati élethivatások szempontjából tanították és ugyané célból foglal
koztak az élő nyelvekkel. A mai E. is a természettudományokra s az 
élő nyelvekre alapozza működését, de célja már nem gyakorlati, ha
nem éppúgy a tudományos életpályákra való előkészítés, mint a G.-é. 
Magyarországon az 1850-es Entwurf az akkor 6 osztályú E. elé még 
a gyakorlati életpályákra s az akkor nem egyetemi rangú politechni
kumra való előkészítést tűzi ki feladatul. Az 1875,-i rendezés már 
kimondja — sajnos, csak elvben — a G.-mal való egyenlőjogúságot 
s meghatározza, hogy a E. elsősorban a műegyetemi tanulmányokra 
készít elő. Az 1888 : XXX. t.-c. 1. §-a szerint pedig : «A G.- és

1 Komárik : Magyar középiskola, III. 212; 1910.
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E.-nak az a feladata, hogy az ifjúságot magasabb általános művelt
séghez juttassa és felsőbb tudományos képzésre előkészítse.» A po
roszországi 1859-es «Unterricht- und Prüfungsordnung für die Real
schulen und die höheren Bürgerschulen» szerint1 ezek feladata: «tudo
mányos előkészítést adni ama magasabb életpályákra, melyekhez 
főiskolai tanulmányok nem szükségesek». Az 1900 nov. 26.-i «Erlass» 
szerint1 2 pedig: «a gimn., a reálgimn. és a főreáliskola az általános 
lelki műveltségre való nevelésben egyenlőértéküeknek tekintendők». 
A R.-kra tehát mindenképpen megállapítható, hogy ez az iskolatípus 
magasabb színvonalra emelkedett.

Ezekben megvan az igenlő felelet felvetett kérdésünkre : fejlő
désre képes intézmény-e a R. ? ^

Magyarországon jelenleg tulajdonképpen háromfajta középiskola 
van : a G. (latin-göröggel), a reálgimnázium (RG.) egy faja (latinnal, 
görög nélkül) s a latin nélküli R. Mint tárgyaltuk, mindegyik huma
nisztikus intézet s közöttük — a G.-ról nem szólva — a U. határo
zott fejlődést mutat fel. A tervezett reform pedig éppen ennek a mű
ködését akarja teljesen megszüntetni s a G.-ba beleékelt RG.-i cso
portot kifejleszteni.

Ha keressük ennek okát, mást nem találhatunk, mint amire 
miniszterünk is célzott, hogy u. i. csak ezen a módon látszik meg
szüntethetőnek a mostani középiskolák különböző jogosítása. Különben 
ugyanez a vélemény jutott az 1906.-Í iskolai értekezleten3 is kifeje
zésre, amely elé terjesztett tantervezet velejében szintén a R.-k meg
szüntetését hozta volna magával.

A valódi ok a maga teljes ridegségében nem más, mint a G.-i 
és R.-i műveltség egyenlörangúságának tagadása. Mert, ha arra hi
vatkozunk is, hogy a különböző életpályákra különböző előtanulmányok 
szükségesek, mivel a G. adta jogosítás általános, míg a R.-é nem, 
esak erre az eredményre jutunk.

Tökéletesen egyenlő jogosítás a kontinentális kultúrállamok 
között Franciaországban van meg, ahol a középiskolai négy tagozat 
(latin-görög, latin-élőnyelvek, latin-természettudományok, természet- 
tudományok-élőnyelvek) bármelyikének elvégzése útat nyit valamennyi 
egyetemi fakultáshoz. Legközelebb áll hozzá Poroszország, amely 
1901-ben a RG. előtt a teológiai fakultáson kívül a többit megnyitotta 
s a főR. számára a jogit; az orvosi pályára való bocsátást ez utóbbi

1 Rein, Enc. Hb. d. Pädagogik, VII. 274.
2 Bein, Enc. Hb. d. Pädagogik, I. 5S6.
:i Az egységes jogosítású középiskoláról folyt szakértekezlet jegyző

könyve (Budapest, 1906. Márkus S.).
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részére még nem tartotta megengedhetőnek. Az egyes német államok
ban különben e tekintetben a legnagyobb a változatosság ; a felfogások 
lassankint közelednek Poroszországéhoz. Általában szűkebb körű a 
reálirányú iskolák, illetőleg iskolaágazatok jogosítása a többi konti
nentális országban is. A jogi tanulmányokhoz mindenütt megkívánják 
a latin középiskolai tanulását ; az orvosi pályának természettudo
mányi jellege azonban néhány államban kifejezésre jut (pl. Hollandia, 
Svédország).1

Próbáljuk megkeresni, mivel lehel megokolni и Fi.-i tanítás 
értékének alacsonyabb osztályozását a G. adta műveltséggel szemben ?

A G.-nak elévülhetetlen érdemekkel dicsekedő múltja van; való 
igaz, hogy hosszú ideig az egyetlen magasabb műveltséget adó intéz 
mény volt és színvonala sokáig fölötte állt a E.-énak. Mai jelentő
ségét sem kicsinyelheti le senki s az is érthető, ha valaki, a G. iránt 
érzett jóindulatú elfogultságból, még mindig ragaszkodik a magasabb 
színvonal hangoztatásához. Csak be kellene látni ez álláspont veszélyét 
éppen a G.-ra nézve. Ha nem engedjük azokat az iskolákat, melyek 
nem az ú. n. klasszikus humanizmust művelik s amellett a természet- 
tudományi műveltséget jobban akarják megalapozni, ha nem engedjük 
ezeket szabadon kifejlődni, ha nem akarjuk útjukból az egyetlen, tel
jesen gyakorlati természetű akadályt, a különböző jogosítást, elhárí
tani, ha tanításuk értékét lekicsinyeljük, akkor ezek az új műveltségi 
tényezők, melyeknek terjeszkedését semmi módon nem lehet meg
gátolni, amint azt a tapasztalat is mutatja, a G. épületébe tódulnak 
be, ott foglalnak el mindig több és több helyet. Ez a térfoglalás 
csakis a «klasszicizmus» rovására mehet s csak azt eredményezheti, 
hogy a G. eredeti feladatát, melyre ma is nagy súlyt helyez, mindig 
kevósbbé tudja majd megoldani. «Ha a G. mindenki számára minden, 
akkor nem tehet egyebet, minthogy igazán mindent tanít és mindent 
megad. Akkor a klasszikus tanítás mindig szűkebb térre fog szorulni, 
míg végre egyáltalán egészen terméketlen lesz — mondja Paulsen.-

Ha keressük az érveket, melyekkel ma a gimn. oktatás felsőbb- 
ségét akarják bizonyítani, ismét a sok-sok jelszón akad meg szemünk. 
Idealizmusra nevelés, a szellemi finomság fejlesztése, gondolkodni 
tanítás, a tradíciók megbecsülése stb. stb. ilyenek azok az erények, 
melyeket csak a G. adhat meg, vagy legalább nagyobb mértékben, 
mint a E. 1 2

1 Itt jegyzem meg, hogy ami a R.-i jogosításnak kiterjesztését illeti, 
Hausknecht kedvező tapasztalatokról számol be; 1. Rein: Deutsche Schul- 
erziehung, XII. p. 409.

2 Pädagogik 273. (Stuttgart-Berlin, 1911. J. В. Cotta.)
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Valamikor kétségtelenül «műveltség» és «klasszikus műveltség» 
egyet jelentettek s e fogalomban a természettudományi elemeknek nem 
volt helyük. Természettudományok voltak, de az efajta ismeretek nem 
tartoztak a közműveltség alkotórészei közé. Ma már más idó'ket élünk. 
A természettudományoknak imponáló eredményei, egyre fokozódó fej
lődése nemcsak gyakorlati téren, életviszonyaink átalakításában nyil
vánulnak meg. Első hatásukat mindenesetre sikereik nagyszerűségének 
köszönhetik. De azután — és ez az értékesebb hatás — felkeltették 
az érdeklődést ama módszerek iránt, melyek révén sikerült nekik e 
nagyszabású fejlődés. A természettudományoknak látjuk mindennapi 
életünkben a hasznát és érezzük gondolkodásunk megváltozásában 
a hatását. Paulsen1 kifejti, hogy e tárgyak jelentőségét nem gyakor
lati hasznuk, hanem elméleti fontosságuk adja meg. Az egész modern 
filozófia és világnézet forma és tartalom szerint, a matematika és ter
mészettudományok fejlődése által van meghatározva, ezek nélkül senki 
sem juthat hozzá amazokhoz. «Aki látó szemmel akar a világon járni, 
az előtt nem szabad e tudományoknak idegennek maradniok. » Ma 
tudjuk, hogy az ú. n. exact tudományoknak — melyekről Bain 2 azt 
mondja, hogy: «legtökéletesebb kifejezése az igazságnak és azoknak 
az utaknak-módoknak, melyek az igazsághoz vezetnek» — elsajátítása 
taníthat meg igazán a logikus gondolkodásra, kifejezéseink pontossá
gára, az objektivitásra. Ma nem tagadhatjuk, hogy a természettudo
mány is tudomány, a szó tiszta, ideális értelmében. «Es aki ezekkel 
teljes odaadással és szorgalommal foglalkozik, annak a tiszta örömek 
dús gyümölcseit fogják teremni. Mert az természetesen balga aggo
dalom volt, amelyet egyidőben csakugyan lehetett hallani, hogy a tudo
mányos vizsgálódás a természeti benyomásokat zavarja, a bennük való 
gyönyörködést csökkenti» (Paulsen).3 Ami pedig a materializmussal való 
megvádolást illeti, élő nagy nevek is példák arra, hogy ennek a ter
mészettudományokkal semmi okozati kapcsolata nincs. «Hogy azonban 
természettudományi tanulmányoknak mily kevéssé szükségszerű követ
kezménye a materialisztikus metafizika, azt mindenki tudja, aki a 
filozófia történetébe csak egy kevéssé belepillantott; Newton és Leibniz, 
Fechner és Lotze neve jusson csak eszünkbe» (Paulsen).4 Ide iktatom 
még Foerster5 következő kijelentését : «A mai irodalom nagy része 
erkölcsileg nem azért veszedelmes, mert igen sok, hanem azért, mert 
igen kevés benne a realizmus. Az igazi realizmus, a dolgok követ- 1 2 3 4 5

1 Humanismus und Bealismus, 447.
2 Neveléstudomány, 198. (M. T. Akad. kiadása, 1912.)
3 Humanismus und Bealismus, 443.
4 Humanismus und Bealismus, 443.
5 Iskola és jellem, 20—21. (Budapest, 1913. Kostyál.)
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kezményeinek mély ismerete ar erkölcsi ítéletet mindig megerősíti. » 
Azt senki sem fogja tagadni, hogy a természettudományokkal való 
foglalkozás fejlesztheti a szellemi finomságot ; aki pedig a történelmi 
kapcsolatok megőrzésére, az értékes tradíciók megbecsültetésóre igazi 
példákat akar kapni, érdeklődjék csak fejlődésük mikéntje iránt. Az, 
hogy mindezek mellett még gyakorlati haszonnal is járhat tanulmá
nyozásuk, hogy az ész okulásán, a szellem finomításán, a gondolkozás 
nevelésén kívül praktikus eredményekhez is vezet, legfölebb előnyül 
szolgálhat. Azzal, hogy valamely iskola a természettudományokkal 
behatóbban akar foglalkozni, éppen nem jár együtt, hogy az általa 
adott műveltséget silányabbnak minősítsük.

Arról már volt szó, hogy a E. is épp úgy humanisztikus intézet, 
mint a G. Nem foglalkozik ugyan az ókori nyelvekkel, de hát a ma
gyar, német, francia stb. irodalom terén nem volt fejlődés ? Emezek 
hátrább állanak, mint amazok? Nem találhatók az élőnyelvek irodal
mában is «klasszikus» munkák, melyekből idealizmust, gondolkodást, 
szellemi finomságot, hagyományok megbecsülését tanulja meg az ifjú
ság? És az ókori művek mindegyikében megtalálhatók ezek az eré
nyek? Nem a magam igénytelen véleményével állok elő, hogy az ne 
legyen a válasz : sm tor ne ultra crepidam. Ebben is tekintélyekre- 
hivatkozom.

Paulsen 1 mondja ezeket : «lehet a humanisztikus irány híve 
valaki, anélkül, hogy pl. a görög ny. ismeretét a gimnaziális, vagy éppen 
minden magasabb műveltség szükségszerű alkotórészének tartaná. »

Kármán2 szerint idegen nyelveket a középiskolában két okból 
kell tanítani. Egyik szerint ma nem lehet más népek szellemi moz
galmai felől teljesen elzárkózni ; a másik szerint, irodalmunk nagyrészt 
idegen hatások alatt fejlődött s így a mi szellemi életünk fejlődését 
ezeknek ismerete nélkül nem érthetjük át. E szempontokból a G.-ban 
a latinnak és németnek van helye. Első helyre a latint azért teszi, 
mert — mint föntebb volt szó — nekünk latin nyelvű nemzeti iro
dalmunk is van, továbbá, mert szerinte az élő irodalom hatása jobban 
veszélyezteti a nemzeti érzést, gondolkodást. Ez utóbbi felfogás min
denesetre lehet álláspont ; helyessége-helytelensége fölött folyhatnak 
viták. De, amiről itt szó van, az élőnyelv tanulása alapján szerzett 
irodalmi műveltség inferioritását nem fogják bizonyítani.

A Rein által szerkesztett «Deutsche Schulerziehung» c. mun
kában az ókori nyelvek jelentőségét méltató Gerhard Michaelis «rá- 
kényszerített dogmá» nak nevezi ama felfogást, hogy a klasszikus 1

1 Humanismus und Bealismus, 442.
- Ped. dóig. 292. s köv., 306. s köv. Adalékok 72. s köv., 92. s köv.
:l XII. 350., 358—359. (München, 1907. Lehmann.)
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nyelvekben lefektetett irodalom a norma mindenre, ami a tudomány, 
művészet és kultúra körébe esik. A klasszikus filológusok szerint г 
«a régi nyelvek esorbitatlan birtoka a gimnáziumnak s ezzel együtt 
minden igazi műveltségnek védőpajzsa: csak ez alapon lehet ideális 
és esztétikus világnézetéhez felemelkedni, magunkat a köznapiasságtól 
megóvni, szóval, éppen a régi nyelvek a sokágazatú szellemi élet min
den megnyilatkozásának a normái. Ha azonban azt kérdezzük, hogy 
tulajdonképpen miben áll az ókornak ez irányító jelentősége mai 
kultúránkra : a két régi nyelvnek őszinte barátja maga is csak azt 
válaszolhatja : semmiben sem». Megállapítja, hogy: «az a felfogás, 
hogy az emberiség tiszta eszméjét (die reine Idee der Menschheit) a 
görög történelem egy bizonyos korszaka fejezi ki, balhitnek bizonyult». 
Ha nem fogadjuk is el azt a radikális angol álláspontot, mely a 
nyelvtanulást teljesen a háttérbe akarja szorítani, azt sem lehet el
tagadni, hogy mindazok az előnyök, melyeket ma az ókori nyelvek 
tanítása érdekében fel szoktak hozni, e nyelvek mellett a modern 
élőnyelvek tanulása által is megszerezhetők.

A mai fiatal nemzedéktől azt kívánjuk, hogy jellemes, becsü
letes, szépért, jóért, nemesért hevülő lelke legyen ; szeresse a munkát ; 
szeresse hazáját, ápolja magában s tisztelje másokban az igaz-vallásos 
érzést ; ismerje hazájának történetét, irodalmát, népét, földjét s legyen 
bizonyos jártassága a jelentékeny népek viszonyaiban; ismerje a mát 
a múlttal összekötő értékes kapcsolatokat ; ismerkedjék meg a termé
szettel; tanuljon meg lehetően önállóan, logikusan gondolkodni; tudjon 
a tárgyiasságra törekedni. Menjen végig bárki kétféle középiskolánk 
tantervén : hacsak nem akar előre megállapított véleményt igazolni, 
nem tagadhatja, hogy a E. mindazokra éppúgy képesítheti növen
dékeit, mint a G. Miben van tehát értékének csekélyebb volta ?

Kis változtatással reánk is alkalmazhatók E. Hausknecht követ
kező szavai:1 *Az újnémet műveltség ideálja a nemzet műveltjeinek 
szellemi fölfegyvérzésé, amely nemzet táplálékát, erejét és támasztékát 
elsősorban nem az ókorban, elsősorban nem is a természettudomá
nyokban, hanem a modern kultúrnépeknek (a németnek, az angolnak, 
a franciának) szellemi tudományaiban keresi, amely, az egyetemes 
emberiség eszméjét teljesen elismerve a hazafias elvet fennen lobog
tatja s amely óvakodva a külföldieskedéstől, de óvakodva a korlátolt 
jingóskodás és sovinizmustól is, a jót az idegenben meglátja, elismeri 
és megbecsüli.»

Készük a kérdés gyakorlati oldalát. Bizonyos életpályákhoz 
szükséges, hogy a tanulónak speciális ismeretei legyenek s vannak 1

1 Deutsche Schulerziehung, XII. 382—383.



olyanok, melyekre nézve kívánatos, hogy e különös irányú tudás ele
meivel már a középiskolában megismerkedjék. A jövőbeli teológusnak, 
nyelvész-történelem tanárnak már bizonyos készséggel kell bírnia az 
ókori nyelvekben, mikor egyetemi tanulmányait megkezdi, mondjuk, 
hogy a jogásznak is. De miért legyen ez szükséges az orvosi pályá
hoz, minek kívánjuk ezt meg az állatorvos-gyógyszerész hallgatótól, 
mikor e pályákon a latin nyelvet egyedül a szakszerű kifejezések kép
viselik? Mondjuk azonban, hogy ez az álláspont is helyes s az egye
temre nem hárítható a feladat, hogy a hiányokról gondoskodjék. 
Csakhogy akkor miért nem mérünk egyenlő mértékkel s miért nem 
.állítunk fel hasonló különleges kívánságokat a technikus pályákkal 
szemben is ? Miért mehessen az a gimnázista, akinek a technikus 
szempontból mindenesetre fontos ábrázoló geometriai gondolkodásról 
fogalma sincs, minden külön vizsgálat nélkül a műegyetemre? Ha a 
gimnázista ebbéli hiányait kipótolhatja, mennyivel könnyebben sze
rezheti meg a reálista a maga francia tudásával az orvosi, gyógy
szerészi, állatorvosi, de még a jogi pályához is szükséges latin tudást ? 
A gimnázista, aki a vegytanból a semminél alig tud valamivel többet, 
mehet a vegyészi pályára. A reálista azonban már nem iratkozhatik 
be gyógyszerésznek, holott ennek sokkal fontosabb a vegytanban, mint 
a  latinban való jártasság. A gimnázista elmehet bányásznak, kohász
nak s a legkisebb aggodalmuk sincs ismereteinek hiányossága miatt. 
De elszörnyüködünk, ha a E.-t végzettek előtt meg akarják a jogi 
pályát nyitni. Pedig a E.-i latin tanítás értékét többen erősen le- 
kicsinylik ; hát ezzel az értéktelennek mondott latinnal nem váltak 
eddig is a volt reálistákból jó orvosok, jogászok? Ha a G.-jól van 
szó, azt mondjuk: a G. általános műveltséget adó intézet s nem kü
lönös életpályákra jogosító szakiskola; ha azonban a E.-ról beszélünk, 
mindjárt csak meghatározott életpályákra utaljuk a tanulót. Valójában 
mindebben csak a R.-i műveltség titkos vagy nyílt lefokozása rejlik. 
Pedig, hogy mennyi e téren az ellenmondás, érdekes példája Porosz- 
ország, mely a főE. előtt 1901-ben megnyitotta a jogi tanulmányt, de 
a nyilvánvalóan természettudományi orvosit már nem. A reálista in
telligenciáját tehát elegendőnek tartotta arra, hogy a jogi tudomány 
műveléséhez szükséges latin ismereteket megszerezze magának, de 
arra már kevésnek, hogy az elsősorban természettudományi képessé
geket követelő orvosi pályán 1 megállja a helyét. Ez a furcsa ellent
mondás élénken mutatja az egész álláspont tarthatatlanságát.

így van ez különben az életpályáknak egyéb vonatkozásaiban 
is. A jogász élére állhat egy város közigazgatásának és természetesnek

1 V. ö. Magy. Pæd. XXII. 33.; 1913.
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tartjuk, hogy a szükséges építészeti, gazdasági, erdészeti, orvosi stb. 
ismereteket elsajátíthatja, legalább oly mértékben, hogy szaktanács- 
adóinak véleményét megértheti. Ellenben a technikus már nem tud
hatja azt a talán könnyebb munkát elvégezni, hogy annyi jogi, köz- 
igazgatási ismeretet szerezzen magának, amennyivel a szaktanácsokat 
értelmesen felhasználhatja. Pedig ismételhetjük : mennyivel ad kisebb 
műveltséget a R., mint a G. ? Oly kérdés, melyre egyszerűen megadjuk 
a feleletet : kisebbet ad ; felelünk anélkül, hogy azt igazolni is tudnók.

Eddigi elmélkedésünkben arra az eredményre jutottunk, hogy a
R. fejlődésre képes és fejló'dő intézmény ; reámutatva az élőnyelvek 
révén nyerhető irodalmi műveltségnek szintén értékes és alapos vol
tára, kifejtve a természettudományok műveltségbeli és nevelési értékét, 
hangoztattuk, hogy a R.-i és G.-i műveltség között nem állapítható 
meg fokozati különbség. Mindezekkel támogatva látjuk nézetünket, 
hogy a R. érdemes a fenntartásra és továbbfejlesztésre, továbbá, hogy 
sem elméleti, sem gyakorlati akadálya tulajdonképpen nincs annak, 
hogy az egyenlő jogosítást mindkét középiskola megkaphassa.

Jól tudjuk, hogy a természettudományi tárgyak elégtelen tanul
mányi eredményeire is hivatkoznak és azt is sokszor felhozzák, hogy 
Magyarországon a reáliskoláknak nincs talaja, amit mutat néptelen- 
ségük, főleg a felső osztályokban. Ami az elsőt illeti, természetes, 
hogy amíg az iskolának nincs módja, hogy az egyes nagy eredmé
nyek kialakulását is bemutassa, hogy a nagy szellemóriások műveit, 
gondolkodásmódját is megismertesse, a hiányok megmaradnak. De 
gondoskodjunk az ok megszüntetéséről — s ez nem pusztán óra
számkérdés — akkor majd más lesz az eredmény. Akkor kevésbbé 
kell a természettudományi «visszaélések»-tői is tartani; akkor az ér
deklődő fiatalság nem fog a kellő kritika nélkül szemben állni a ter
mészettudományoskodó munkákkal ; akkor kevésbbé lesz talaja a túlzó 
kijelentéseknek. Különben ez utóbbira nézve elég szép csokrot lehetne 
a «humanista» túlzásokból is összeállítani.

Az is igaz, hogy R.-ink népessége nem éri el a G.-okét s a
IV. osztály elvégzése után nagyobb °/o távozik el másfelé. De ez 
éppen a különböző jogosítás kérdésével kapcsolatos. Mivel a R.-ból 
kevesebb tudományos pályára mehet a tanuló, az egyetemekre ké
szülő fiatalság természetesen nagyobb számmal keresi föl azt az in
tézetet, amely jövője elé nem szab korlátokat. Mivel aztán a R. nálunk, 
megint csak külső okok miatt, sok helyütt a polgári iskolát is pótolja, 
az amúgy is gyakorlati életpályákra készülők az alsó osztályok elvég
zése után más iskolákba térnek át. Szűnjenek meg itt is a külső okok, 
a fejlődés ez irányban is meg fog indulni.
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Az egyenlő jogosítás kérdésében egyetlen gyakorlati ellenvetés 
fogadható el. Az u. i., hogy ebben a gyökeres előrelépésben mi még 
nem követhetjük Franciaországot s nem vághatunk a művelt európai 
államok többségének elébe. Ez az álláspont mindenesetre vitatható s 
érthető a huzódozás attól, hogy e nagyjelentőségű reformban elől
járjunk. Azonban még eme felfogás érvényesítése sem kívánja okve- 
tetlenül, hogy a E.-t teljesen megszüntessük. Már csak azért sem, 
mert, ha nekünk a jogosítás kérdésében a külföldet csak követni lehet 
s nem megelőzni, nem lévén vezető kultúrállam, akkor azt a nóvumot 
sem lehet megcsinálni, hogy Magyarország legyen az egyetlen állam, 
melynek középiskolai tanításából a tiszta reálirányzat teljesen hiányoz
zék. A rendszer megfelelő átalakításával, a R.-i jogosításnak legalább 
is kiterjesztésével, azt gondoljuk, megoldható a kérdés. A tantervi 
reformnak ezek szerint a következők lennének az általunk tárgyalt 
kérdés szempontjából a feladatai :

1. Tartsa fönn a tiszta, latin nélküli R.-át.
2. Amennyiben a külföldre való tekintetből, a jogosítások egy

ségesítését nem tartaná időszerűnek, legalább terjessze ki s nyissa 
meg a R. előtt az orvosi-jogi fakultásokat s ezekkel együtt az állat
orvosi-gyógyszerészi pályát.

3. Tegye lehetővé, hogy a R.-i latin tanítás komolyabb eredménye
ket érhessen el. A R.-i latin érettségi ebben az iskolában tétessék le.

4. A tananyag megfelelőbb elrendezésével adja meg a módját, 
hogy az élőnyelveknek s a természettudományoknak tanítása sike
resebb lehessen, különösen ami a természettudományi gondolkodás 
elsajátítását illeti.

5. A rendes tárgyak heti óraszámainak összege ne legyen egy 
osztályban sem 30-nál több.

A gyakorlati megvalósításra két út áll rendelkezésre. Egyik 
szerint valamennyi iskola törzse közös, az ú. n. RG. lenne, а III. osz
tálytól kezdődő latinnal. A közös törzsből azután az iskolák egyik 
részében (a mai G.-okban) az V. osztálytól kezdve elágazódnék a 
görög csoport ; másik részében (a mai R.-ákban) а III. osztálytól 
kezdődnék az elágazás : egyik csoport a latinnal haladna, a másik 
ehelyett a franciával s az V. osztálytól kezdve több természettudo
mánnyal. A másik terv szerint megmaradna a külön G. és R. a kö
vetkező módosításokkal : a latin a G.-ban а III. osztályban venné 
kezdetét ; a R. III. osztályában pedig egy külön csoport részére meg
kezdődnék a latin s e csoport a felsőbb osztályokban kevesebb ter
mészettudományt tanulna.

Abba, hogy a latin tanulása а III. osztályra tolódjék el, való
színűleg bele kell a klasszikus filológusoknak törődniük; meg kell
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elégedniük azzal, hogy az órák nagyobb része jutván a felső osztá
lyokra, megfelelő módszeres eljárásokkal kilátásuk lehet az eddiginél 
mégis tökéletesebb eredményre. A külföldi új mozgalmak -—  a  német 
Beformschule-ra gondolok — mind ezen úton haladnak.

A kísérletképpen közölt általános óratervek elkészítésében az az 
elv vezetett, hogy a jogos igények lehető tekintetbe vétele mellett, az 
egyik iskolafajból a másikba való átlépés meg legyen könnyítve s 
ezáltal a határozott életpálya irányának megválasztása későbbre ki
tolva. Megjegyzem, hogy ezen szempontnak különösebben csak a 
IY. osztály elvégzéséig van fontossága.1 (L. táblázatok 261—262. 1.)

Az I. javaslat szerint a legtöbb tárgy közös tanterve az átlépé
seket igazán könnyűvé teszi ; a latin órák száma körülbelül abban az 
irányban csappan meg, mint az altonai és frankfurti reform-tanter
vekben. А II. javaslat szerint a teljesen közös tantervű tárgyak száma 
kevesebb s így az átlépés körülményesebb. Ez a nehézség megszün
tethető, ha az anyagot úgy osztjuk el, hogy a különbség ne a rész
letek elrendezésében legyen, mint ma, hanem csak a feldolgozás mély
ségében. Ez a javaslat a latin szempontjából előnyösebb, mert az óra
szám csak eggyel apadna, azonfelül a felső osztályokra a mai 20 óra 
helyett 26 jutna.

A tananyag felosztására csak néhány általános megjegyzést 
teszek, a javasolt változtatásokra való tekintettel.

A magyar irodalomtörténeti anyag célszerűbben osztandó el, 
hogy u. i. а VIII. oszt.-ra rövidebb korszak tárgyalása maradjon. 
A E.-ban általában taníttatni szokolt német irodalomtörténet terje
delme megrövidíthető ; elegendő, ha a tanuló a világirodalmi jelentő
ségű vagy velünk különös vonatkozásban lévő kiválóságokkal foglal
kozik részletesebben. A történelemben az ókori anyag összevonásával 
óraszámemelés nélkül is elérhető, hogy a hozzánk közelebb eső kor
szakok eseményeit alaposabban lehessen tárgyalni. A földrajz anyaga 
a következőleg oszlanók el : I. oszt. : Alapfogalmak, Magyarország ;
II. oszt. : Európa többi országa ; III. oszt. : A többi földrész ; IV. oszt. : 
Fizikai földrajz ; V. oszt. : Összefoglaló áttekintés ; VII. oszt. : Politikai 
földrajz.1 2 A természetrajzban а IV., ill. VII. oszt.-ok az ásványtant 
tanulnák, a szükséges minimális kémiával. A VIII. o.-os vegytan tárgya 
kiegészítés és magasabb szempontok szerint való összefoglalás. A ter
mészettan felső fokán kívánatos, hogy megváltoztassuk a mai eljárást, 
mely a tárgyat az elméleti mechanika tárgyalásával kezdi. Jobb pl. a

1 V. ö. Fináczy : A középiskola nemzetközi feladatai. Magy. Pæd. 
XXII. 1913 ; 3. Fest: A magyar reformközépiskola. M. Pæd. XXII. 1913 ; 605.

2 V. ö. Orsz. Középisk. Tanáregyl. Közi. XLIX. 321 ; 1916.
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I. Reálgim názium .
Elágazások : gimnáziumi (göröggel) és reáliskolai (latin nélkül).

Tantárgyak I. II. III. IV. V. VI. VIL VIII. Összesen
G Itg 11 G Rg It G Rg R G Rg It (; ltg H G Rg H G 1 Rg R

H ittan___ 2 2 2 2 2 2 2 2 •2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 16 16
! Magyar ny_ 6 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3j 3 3 3 3 2!)! 29 29
Német ny. 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 28 28 28
Francia ny_ —— — _ 6 — 6 — 5 — 3 — — 3 _ 2 --  -- 25
Latin ny.___ — ö 6 — 6 6 — 5 5 — 5 5 — 5 5 — 6 6 — 33 33 —
( iörog ny. __ 13 —
Történelem _ á 2 2 :: 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 18 18 18
Földrajz __ 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - — — 1 1 — — 11 12 12

I  Természetrajz 2 2 -- -- — 12 2 2 3 3 3 3 3 :: (2 14 12 12
Vegytan___ — — -- — í 2 2 — 2 2 í 2 2 — — 2 — 6 8
Természettan — 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12! 12 12
Mennyiségtan 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4' 4 3 3 3 29 29 29

1 iíajz. mértan„ 3 3 2 2 2 2 2 2 — — — 10 10 10
Abr. mértan — - 6
Bölcsészet — — 3 3 3 3 3 3
Rajz „ „ — 2 2 2 2 2 2 2 2 — 2 2 — 2 2 — 2 2 4 12 12
Torna„.___ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 10 10
Ошю heti óraszám28|28 30 30 30 30 30|30 30 3030 зо|зо|зо 30!30 30 30|30 30 236 236)236

Ehhez járul : osztályonkint kötelező játékdélután ; a VII. oszt.-nak fakulta
tive heti 1 óra egészségtan ; az Bg. és B. csoportnak az V. osztálytól fakultative 
természettudományi gyakorlatok, a G. csoportnak rajz.

II. G im názium  és reáliskola.
a) Gimnázium ; elágazás : latinnal, görög nélkül. (L. g. =  latin és görög ; 

L. =  latin, görög nélkül).

Tantárgyak I. II. III. IV.
V. VI. VII. VIII. Összesen

L.g.j L. L.g. L Lg. L. L.g. L. L-g- L.

Hittan ___ _____ 2 2 2 2 -) 1 2 2 2 2 2 2 2 16 16
Magyar ny. _ _ 6 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 29
Német n y . ___ _ 6 6 3 3 2 I 2 2 2 2 2 2 2 26 26
Latin ny. ... . — — 9 8 7 7 7 7 6 6 6 6 43 43

1 Görög ny........ — — — — 4 — 41 — 4 — 4 — 16 _
Történelem — — 2 3 3! 3 3 ! 3 3 3 3 3 17 17

j F ö ld rajz______ __ 2 3 2 2 2 i 2 — — 1 1 — — 12 12
Természetrajz _ 2 2 — 12 2 2 2 l 2 2 2 — — 12 12
Vegytan .... _......... — — — í — 2 — 2 — 2 — 2 — 8
Természettan — — 2 — — 2 2 2 2 3 3 9 9
M ennyiségtan___ 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 27 27
Bajz. mértan 3 3 2 2 — — 10 10
Bölcsészet — — 3 3 3 3
B a jz ______ __ .._ — — — — 1 2 — 2 — 2 — 2 — 8
Torna _  ... __ 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 16 16

Összes heti óraszám 28 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 23G 230

Ehhez járul : osztályonkint kötelező tornadélután ; a VII. oszt.-nak 
fakultative heti 1 óra egészségtan ; a latin csoportnak az V. osztálytól 
fakultative természettudományi gyakorlatok, a latingörög csoportnak rajz.
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b) Reáliskola; elágazás: latinnal, francia nélkül. (L. n. =  latin nélkül; 
L. - latinnal, francia nélkül).

Tantárgyak I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Összesen
L.n. L. L.n. L. L.n. L. L.n. L. L.n. 1.. L.n. L. L.n. L.

Hittan... _  ..... . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 , 2 te 16
Magyar ny. ... 6 5 3 3 3, 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 29
Német ny. 6 в 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 3 3 28 28
Francia ny. ... — — 6 — 6 - 5 — 3 — 4 — 2 26 —
Latin ny___ .... — — — 6 6 — 7 — 7 — 6 — ! 6 38
Történelem — — 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 17 17
Földrajz ... 2 3 2 2 2 2 2 2 — — 1 1 -- -- 12 12
Természetrajz 2 2 — — 12 i|2 3 3 3 3 — 12 — 12 14
Vegytan . _ ----- — — — — í í 2 _ 2 2 1 2 - 8 —
Természettan — — 3 3 — — 3 3 3 3 3 3 12 12
Mennyiségtan _ 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 20 29
Rajz. mértan ... 3 3 2 2 2 2 —  — — — — — — 10 10
Abr. mértan — — — — -- -- _ _  — 2 — 2 2 — 6 _
Bölcsészet — — — _ -- -- —  — — — — — 3 3 3 3
Rajz ... .... .... ... — — — — 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ' 2 12 12
T o rn a _____ 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16

Összes heti óraszám

G
O

<3* G
O

(ЭТ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 236 236
Ehhez járul : osztályonkint kötelező tornadélután ; a VII. oszt.-ban 

heti 1 óra fakultative egészségtan ; az V. osztálytól fakultative természet- 
tudományi gyakorlatok.

A heti óraszám ok táblázatos összeállítása.

Tantárgyak

A jelenlegi 
tantervben A javaslatok szerint

Gimn. Reálisk.

I. javaslat II. javaslat

Gimn.
csoport

Reál-
gimn.

Reálisk.
csoport

Gimnázium Reáliskola
Latin-

göröggel Latinnal Latin
nélkül Latinnal

Hittan ........... i6 i6 i6 i6 i6 16 16 i6 i6
Magyar ny. 30 28 20 29 20 20 29 29 29
Német ny.___ 10 25 28 28 28 26 26 28 28
Francia ny.... — 24 — — 25 — — 26 —
Latin ny. ... 44 — 33 33 — 43 43 — 38
Görög ny. ... 10 — 13 — 16 — — —
Történelem ... 18 17 18 18 18 17 17 17 17
Földrajz___ 8 8 11 12 12 12 12 12 12
Természetrajz... 13 10 14 12 12 12 12 12 14
Vegytan ... .„ — 8 — 6 S — 8 8
Természettan.... 8 12 12 12 12 0 9 12 12
Mennyiségtan 26 31 20 20 20 27 27 20 20
Rajz. mértan .„ 10 12 10 10 10 10 10 10 10
Abr. mértan.... --- 8 — — 6 — — 6 —
Bölcsészet..... . 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Rajz ..... ...... — 12 4 12 12 — 8 12 12
T o r n a _____ 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Összes heti óraszám _ 230 230 236 236 236 236 236 236 236
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porosz felosztás, mely következőleg halad : A szilárd, folyékony és 
légnemű testek mechanikájának, a hőtannak legegyszerűbb jelenségei, 
kísérletileg. — A mágnesség, elektromosság, hang és fény legegysze
rűbb jelenségei, kísérletileg. — Hőtan (a hősugárzás nélkül), mágnes
ség és elektromosság, különösen a galvanizmus. — Mechanika, alkal
mazással a hőtanra (mech. hőequivalens) s a csillagászatra ; hullámtan, 
hangtan és fénytan ; a hő- és elektromosság sugárzási jelenségei. Az 
elméleti mechanika feljebbhelyezése szükséges, hogy a tanításban fel 
legyenek használhatók a diff. és integrálszámításból tanultak s azért 
is, mert e fejezet tárgyalása a VI. oszt.-ban még korai. A mennyiség - 
tan az I. és II. oszt.-okban elvégezheti a mai I—III. oszt. anyagát ; az
által, hogy a III. oszt.-ban megkezdi az algebrát, elérheti, hogy a VII.-ben 
rendszeresen foglalkozhatik az infinitezimális számítás elemeivel.1

¥

Befejezésül még egyszer hangsúlyozni kívánom, hogy e sorok 
kizárólag a R. érdekében emelnek szót. Egyedüli szándékom az volt, 
hogy kifejezést adjak ama nézetnek, mely veszteségnek tartaná ez in
tézmény teljes megszüntetését. E felfogás szerint a reform, ba a jogo
sításoknak egymáshoz közelebbhozása végett módját akarja is adni, 
hogy a latin tudás elemeit minden középiskolában meg lehessen sze
rezni s a pályaválasztást lehetőleg ki akarja tolni, amellett fejlessze 
tovább a R.-t is. Szándékosan nem tárgyaltam a latin nyelvnek iskolai 
szerepét, amely nyelvről Fináczy azt mondja, hogy : «Nekünk ez a 
nyelv olyan, mint a sötétben is világító, mesebeli drágakő, melyet 
kegyelettel és szeretettel kell őriznünk.» Ki akartam azonban mutatni, 
hogy azt a humanisztikus műveltséget, melyet ma a G. meg akar 
adni növendékeinek, az élőnyelvek tanulása révén is meg lehet sze
rezni ; ki akartam mutatni, hogy a jövő nemzedéknek, ha az élet 
szellemi és anyagi harcaiban diadalmasan akarja helyét megállni, a 
mostaninál mélyebb, alaposabb természettudományi műveltségre is van 
szüksége. Mindkettőből csak az következik, hogy a természettudomá
nyokra és az élőnyelvekre támaszkodó középiskola a továbbfejlesztést 
érdemli meg s nem a megszüntetést.

És még egyet. A reform sikerét csak elősegítheti, ha az el
készült tervezetet a szakemberek, egészen a tanári testületekig — 
«setleg előre megállapított kérdőpontok alapján — megbeszélhetik. 
Idő van rá !

(Kecskemét.) P éch Aladár.

1 V. ö. az O. K. Tanáregylet math, bizottságának reformjavaslataival.
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Egy pillantás az erdélyi szászság tanügyébe.

Az M. P. idei 72—73. lapjain Benisch Arthur rámutatott arra, 
hogy Ausztria, a horvátok és a bosnyákok nevelésügyét idáig a magyar 
pedagógusok nem igen méltatták figyelemre. A felszólaláshoz csatla
kozó szerkesztői megjegyzés e hiányt leszögezve felhívja a figyelmet 
a balkáni tanügyi viszonyok megfigyelésére is és hangsúlyozza, hogy 
tervszerűbbé kell válnia a külföld iránt, sőt a magunk itthoni dol
gai iránt való érdeklődésünknek is : «Azért sem tudjuk erőnket ki
fejteni, mert egymást nem ismerjük eléggé . .., a különböző nyelvűek 
sem törődnek egymással. . .»  Súlyos és keményen szemrehányó sza
vak, de tényeken alapulnak. Sokszor egy iskola tanítói is szakok 
szerint izoláltan dolgoznak ; a különböző iskolafajok egymásról alig- 
alig tudnak valamit, sokan tán épen feleslegesnek is tekintik a köl
csönös megismerést ; a felekezeti tagoltság maga is forrása az el
különülésnek. Hogy pedig a hazai nem magyar tannyelvű iskoláin
kat nem ismerjük — a hivatalos tényezőket nem említem — köz
tudomású. Tán sokkal jobban ismerjük az angol és amerikai közép
iskolákat, mint pl. a hazai német vagy oláh gimnáziumokat. Hanem 
ez a beismerés és a beismerésben rejlő vád — hangsúlyozni kívá
nom — nemcsak ránk, de még élezettebben vonatkozik éppen a nem 
magyar nyelvű iskolák embereire is. Ha mi hibát követtünk el azzal, 
hogy nem iparkodtunk őket megismerni, az ő mulasztásuk még na
gyobb fokú. Peccatur intra et extra. Miért ? Száz és egy oka van. 
De jóakaratú és céltudatos közoktatásügyi közszellem teremtése által 
valamennyi ok eltűnhetnék. Nem célom itt e lehetőségnek feszege- 
tése s az elkülönülés okainak bővebb tárgyalása. Előttem ezúttal 
különösen az fontos, hogy a magyar korona területén levő minden 
rendű és rangú iskola céljában van annyi azonos tartalom, aineny- 
nyiért érdemes az elkülönültség tompítására irányuló bármi csekély 
törekvést méltányolni és felkarolni, hogy megszünhessék ez a fonák 
állapot. Hogy egyebet ne említsek : az állam iránti hűség, a magyar
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állam szeretete, a magyar államhoz tartozásnak közös tudata s az 
összetartozásnak ebből folyó érzése mind oly eszmék és eszmények, 
melyek iskoláinkat egységes és erős nagy táborba egyesítni alkalmasak, 
tárgyi és személyi tényezők összehangzó működését biztosíthatják és 
belső egységet teremthetnek. Roppant gazdag programm ez mindnyá
junk számára, a jövő számára. S e magas eszményi szempont mel
lett az sem hagyható figyelmen kívül, hogy végre is tanulhatnánk is 
egymástól.

És amikor itt fölhívom a figyelmet a hazai szászság tanügyi 
politikájára, mely évtizedek céltudatos és sz ív ó s  kitartással folytatott 
munkájával megteremtette a szász nép egyetemes és viszonylag általá
nos műveltségét: éppen ilyen tanulságok megjegyzése a célom. Teszem 
pedig ezt a nagyszebeni ág. ev. főreáliskola ötven éves fennállásának 
emlékére kiadott kötettel, a főreáliskola ott elmondott történetének 
ismertetésével kapcsolatosan.1

Ölvén éves reáliskola ! Ezzel is csak a szászok dicsekedhetnek. 
Pedig nem is ötven éves igazában, hanem immár hetvennégy éves. 
1842-ben kezdi meg működését egyelőre ipariskola néven, de benső 
jellege szerint már akkor amolyan alreáliskola-féle volt. Úgy, hogy 
1864-ben nem reáliskola létesítéséről van szó, hanem a meglevő 
reáliskola teljessé tételéről. A már 1834-ben fölvetődött iskolaszervezés 
célja volt : az ipari pályára átlépő tanuló számára szükséges tananyag 
közlése és pedig 1. az elemi iskolában elkezdett elméleti képzettség 
tökéletesebbé tétele ; 2. az iparos osztály számára amaz általános és 
szükséges tudnivalók megadása, amelyek az iparűzésre buzdíthatnak ;
3. az iparosnak szükséges magasabb műveltség, továbbá a bécsi poly- 
technikumban tovább tanulni akarók számára a felvételt biztosító 
képzettség nyújtása.

Az iparos- és kézműves-osztály, helyesebben az ipar és kéz
művesség előmozdítása végett létesült ez intézmény. Ebből világosan 
kitetszik, hogy a szászság kellő időben fölismerte a haladó idő új 
szükségleteit ; de a puszta fölismeréssel nem elégedett meg : rögtön 
megalkotta az új viszonyok követelte iskolát. Azt lehetne ellenvetésül 
mondani, hogy könnyű volt a fölismerés, hiszen a szászságnak régi 
és fejlett ipara volt már akkor. És ez igaz is 1 De vájjon pl. Magyar- 
ország északi vármegyéiben — hogy egyes ipari szigeteket ne említ
sek nem volt-e a szebeni szászokéhoz mérten is régi és fejlett
iparvidék ? Ha volt, mert volt, miért nem ment ott is oly könnyen

1 L. Rúd. Briebrecher : Geschichte der Realschule. Festschrift der 
Hermannstädter Realschule zur Fünfzigjahrfeier. Herausgegeben von dem 
Lehrkörper der Anstalt. Hermannstadt 1915 67. 1.
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«a fölismerés» vagy ha a fölismerés nem hiányzott, miért hiányzott 
az alkotásig kitartani tudó cselekvés ? Az iskola történetéhez csatolt 
egyik függelék lehető teljes képet igyekszik adni az ott végzettek 
későbbi pályájáról és lakóhelyéről. Ebből a kimutatásból kitűnik, 
hogy az iskola egykori növendékei közül jutott úgyszólva a világ 
minden egyes pontjára (Magyarországon kivül Németországba, 
Angliába, Eomániába és Eszakamerikába is) s a legkülönbözőbb élet
pályákra. Maga a történeti összefoglalás nem nyújt arra nézve tájé
koztatót, hogy miben nyilatkozott meg az iskola hatása a szászok 
ipari és gazdasági műveltségére nézve. Ám a fentebbi adatok, továbbá 
az a tény, hogy egyetemi képesítésű szász egyének vezetnek ma 
is a legtöbb szász ipari vagy kereskedelmi vállalatnál, hogy az érett
ségit kiállott szász ifjú, nem mint száműzött, ma is beáll árulni a 
boltba, abszolvált egyén átveszi a műhely vezetését, sőt, horrendum 
dictu, okleveles tanár elhagyja állását, hogy sörgyári hivatalnok 
legyen s végül az a közismert tény, hogy a szászság bizonyos ipar
ágakban (posztókészítés) ma is vezet : mindez arra mutat, hogy a 
szebeni reáliskolának is része van ez örvendetes és egészséges ipari 
szellem és készség ébrentartásában és fejlesztésében. És ez a ma is 
fennálló egészséges ipari és kereskedelmi közszellem egyrészt egyik 
legerősebb paizsa a szásznak szász faji öntudata számára, mert más
részt az anyagi jólétnek, gazdagodásnak biztos kiteremtője. Vájjon 
kellő időben fölállított iparos- és reáliskolák nem tettek volna s nem 
tennónek-e ma is hasonló jó hatást a magyar iparos osztály öntuda
tára és vagyoni helyzetére ? !

Másik érdekes és tanulságos tény szűrődik le annak a meg
figyeléséből, hogy az 1842-ben alapított iskola fenntartásához és 
fejlesztéséhez micsoda tényezők járultak hozzá. Az iskola ág. ev. jel
legű s fenntartója a nagyszebeni ág. ev. egyházközség, illetőleg az 
evangélikus egyházkerület. Ám a tulaj donképeni fenntartó mellett 
mindig ott van Szeben város tanácsának, egyes helyi céheknek, a 
kereskedelmi kamarának, egyes egyéneknek, de főként a szász nem
zeti egyetemnek (közbirtokosságnak) és a nagyszebeni Sparkassanak 
áldozatkészsége. Ez utóbbi évente 7 ezer К-t ad 1901 óta a reáliskola 
fenntartásához.1 (S ez nem ritkaság, mert a szász pénzintézetek 
alapszabályaikban kötelezni szokták magukat, hogy tiszta jövedelmük 
bizonyos százalékát — nem egyet vagy kettőt, hanem 40—60°/o-t —

1 Tanulságosan jellemző, hogy a Sparkassa 1904-ben kijelentette, 
hogy az iskola számára szükséges új épületet a sajátjából felépitteti. 
<(31. 1.) Hogy még nem épült föl, nem a Sparkassán múlt. Melyik magyar- 
bank épített — bár csak egy óvodát ? !
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egyházi és tanügyi célokra adják.) íme az egészséges köznevelési 
felfogás !

E különböző jellegű, de ugyanattól a tudattól áthatott tényezők 
támogatása mindenkor megnyilatkozott a szükséghez mért anyagi 
erő rendelkezésre bocsátásában. Sehol semmi huza vona, féltékenység. 
Segítnek ott és akkor, amikor és ahol segítségre szükség van.

Ebből arra következtetek, hogy a szebeni szász reáliskola ala
pítása valóban közszükség volt, amelyet a környezet minden egyes 
tagja érzett és értett s bármely minőségben, de minden esetben meg
adta a kívánt anyagi eszközöket Ezzel szemben ki tagadhatná azt, 
hogy a magyar iskolák alapításában, fejlesztésében a legnagyobb 
mértékben csak ötlet, egyes hangadók és befolyásosak magánérdeke 
volt a döntő-tényező. Elhelyeztünk ipari vidékre latint és görögöt 
tanító gimnáziumot, 10 ezer lakosnak adtunk 3 középiskolát, de 
100 ezernek nem tudunk egy másodikat. 5—600 lelket számláló 
pásztorkodó lakosságú községre erőltettük a kényelmes állami isko
lát, de türtük, hogy 200 - 250 magyar gyerek egy-tanítós rozoga 
felekezeti iskolában kínlódjék ; hogy sokszor 800 lelket számláló 
alföldi vagy dunántúli tanya meg épen teljesen iskola nélkül éljen. 
Ki tagadhatja e fonákságokat?! Ki állíthatja, hogy a magyar iskola- 
politika mindig a közérdeket nézte, hogy az egyszer megalapított 
iskola fenmaradása biztosítva volt volna, mert annak létjogosultságát 
a környezet és a kormányzat egyaránt átértette ? !

A nagyszebeni reáliskola ág. ev., tehát felekezeti jellegű. Ifjabb 
testvére a hasonló jellegű gimnáziumnak. Testvére pedig nemcsak 
abban az értelemben, hogy egy városban van azzal s hogy ugyanaz 
a fenntartó-testület gondoskodik róla is. Hanem testvére úgy, hogy az 
azonos eredet következósekópen a gimnáziummal együtt, ugyanabban 
az épületben működik és a legújabb ideig a két középiskolának kö
zös igazgatása és közös tanárai voltak. A két iskola ifjúsága időnként 
és a szükséghez mérten bizonyos tárgyakat együtt hallgatott.

Egészen bizonyos, hogy ez állapotok a tanítás eredményére 
csökkentőén hatottak. Maga a történeti összefoglalás is sejteti ezt s 
mint eszményt emlegeti azt, hogy a két intézet saját külön telken 
és helyiségben folytathassa zavartalan működését. Ez állapot semmi 
szin alatt ma nem egészséges jelenség. De hogy kezdetben erősebb 
anyagi fundamentumú felekezeti tanintézeteink példát vehettek volna 
róla, szintén bizonyos. Különösen a régi ref. és kath. kollégiumok 
éppen a fordítottját csinálták meg. A több helyen szervezett jogi és 
teológiai tanfolyam — igen helyesen — magasabb szempontok miatt 
megszűnt. De a felszabadult anyagi erőt és helyiséget nem használ
ták föl valamely gyakorlati célú iskola szervezésére, hanem egysze
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rűen beolvasztották a megmaradt intézmény alapjaiba. De nemcsak 
a magasabb szempontból indokoltan megszűnt ú. n. főiskolai intézmé
nyek, hanem a szintén megszűnt tanítóképzők és polgári iskolák 
helye is pusztán maradt. Az anyagi erő elégtelensége a mentség,, 
továbbá az, hogy azokat a felekezetileg megszűnt intézeteket az 
állam rendszerint továbbra is fenntartotta és fejlesztette. Az anyagi 
erő elégtelensége tény, de a mentség második fele igazában a peda
gógiai köztudat teljes imposszibilitásának a beismerése, beismerése 
annak, hogy rendszerint örömmel szabadultak meg az illetők a köz
nevelés gondjától. Vájjon annakidején Debreczen, Patak vagy Enyed 
nem létesíthetett volna hasonló, gyakorlati célú iskolákat ? Jellemző, 
hogy az egész magyar reformátusságnak egyetlen reáliskolája sincs a 
hogy a legutóbbi zsinaton a középiskolák felsorolásába csak vita után 
lehetett a reáliskola nevét bevenni, mert reáliskola nincs. Arra azon
ban, hogy legyen, alig gondoltak a zsinati tagok. Innen a vita.

A tanulók létszámát feltüntető kimutatás szerint a tanulók szá
mában tapasztalható ugyan bizonyos, de nem nagyfokú hullámzás. 
A hullámzást Briebrecher mindig iskolán kívüli körülményekből ve
zeti le. És ez arra mutat, hogy az iskola belső munkája mindig köz- 
megelégedéssel találkozott, ami viszont a mindenkori tantestület 
érdeme. Kiemelkedő tanárai voltak : Albrich Károly, Schuller Ágos
ton, Conrad Gyula, Capesius Gusztáv és Connerth János. Igen ter
mészetes, hogy az iskola különös figyelemmel van az ág. ev., illető
leg német anyanyelvű tanulókra. Erről szintén érdekes statisztikát 
olvashatunk. Érdekes adat az is, hogy 47 év alatt 449 német, 
8G oláh és 51 magyar ifjú szerzett vég-, illetőleg érettségi bizonyít
ványt. Mindezekhez csupán azt a megjegyzést fűzzük, hogy a hasonló 
magyar történeti visszapillantások nem szoktak megelégedni a taná
rok puszta időrendi felsorolásával. Legalább a jelentősebbekről némi 
életrajzi vázlatot is szoktunk adni abból az alapelvből kiindulva, 
hogy a jó tanár: jó iskola. S ha ezekről a jó tanárokról ilyen vissza
pillantásokban sem emlékezünk meg, hol és ki fogja őket méltatni ? 
Az iskolát megbecsülni s azért áldozni is tudó szászság, hitünk sze
rint éppen szívesen fogadná e jelesek életrajzi vázlatát.

Minket különösebben érdekelhet az a kérdés, hogy van-e s 
minő természetű kapocs, mely arra enged következtetni, hogy a sze- 
beni reáliskola a magyar állam területén élt le egy virágzó félszá
zadot ? Ilyen kapocs van. A tantervben a magyar nyelv és irodalom 
33 órán (I. 5 ; II—VIII. 4—4 órán) foglal helyet. A most fennálló 
tanterv e tekintetben nagyon különbözik a közvetlen megelőzőtől, 
a melyben osztályonként csak 2—2, összesen 16 óra jutott a ma
gyarnak. Ám ennél még rosszabb is volt a magyar sorsa ; mikor t. i.
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vagy egyáltalán nem, vagy mint szabadon választható rendkívüli 
tárgy szerepelt. Másik kapocs volt az, hogy az iskola 1865 77. évek
ben összesen 130 ezer К államsegélyben részesült, melyet a magyar 
kormány azért szüntetett meg, mert a fenntartó testület a segélyhez 
kötött miniszteri jogkört (tanárok kinevezése) elismerni vonakodott.

Úgy a történeti összefoglalás, mint az egész évkönyv egyebek
ben a kizárólagosság szellemétől van áthatva. Azt készséggel elismer
jük, hogy a magyar nyelv mint tantárgy iránt már csak hasznossági 
szempontból is jóakaratú rokonszenvet tanúsít a Briebrecher össze
foglaló ismertetése. De egészen idegenül viselkedik a magyar tan
üggyel szemben. Vagy nem tudja vagy nem akarja megnevezni 
világosan a magyar tanügy ama mozzanatait, amelyek akár jó, akár 
rossz hatással voltak az iskolára. Nem ellenséges, de idegenkedő az 
emlékkönyv stílusa. Ahol teheti, a kapcsolódást elkerüli vagy nem 
vesz róla tudomást. Pressburgot, Grosswardeint ir Pozsony és Nagy
várad helyett. Értem és becsülöm azt az erős, öntudatos fajiságot 
erősítő szellemet, amely nemzetiségeinket jellemzi. Ámde nem hagy
ható számításon kívül az sem, hogy a magyar államnak, a magyar 
nemzetnek is van némi méltánylandó szerepe abban, hogy fajiságuk- 
ban iskolástól megmaradhattak és maradhatnak. S ezt egyebek mel
lett a helységnevek törvényes alakban használásával is elismerhette 
volna ez emlékkönyv. Ezt a kizárólagosságra törekvő álláspontot mint 
közismert tényt csak fölemlítem azzal a pótlással, hogy ez nemcsak 
az ismertetett emlékkönyvnek, hanem az egész szász iskolai szellem
nek, sőt a szászságnak is közös vonása. Egy-két újabb jelenség azon
ban azt mutatja, hogy szász szempontból sem mindenki tartja helyes
nek az elzárkózásnak eddig mindig nyilatkozó célzatát. Ilyen adat 
Grasser, szászsebesi szász ügyvéd alapítványa az enyedi Bethlen-kolle- 
gium számára, melyről nemrégiben a napilapokban olvastunk híradást, 
meg két szász középiskola tanárainak belépése az Orsz. Középiskolai 
Tanáregyesületbe.

Végzem írásomat azzal, amivel elkezdtem : A nevelés és taní
tás munkájában minden elzárkózás hiba ; minél nagyobb nevelői egy
ségek alakulhatnak ki, annál egészségesebb maga a nevelés is. Ezért 
ismerjük meg első sorban önmagunkat, környezetünket. Ismerjük meg 
hazai nem magyar tannyelvű iskoláinkat s azok is minket. A régmúlt 
s a legfrissebb jelen egyként megtaníthatna, hogy sorsunk közös : a 
magyar államban és a magyar állam által élhetünk, másként nem. 
Ha így van s ha a kölcsönös megismerés is hozzájárul még e törté
neti tényhez : akkor minden nevelői tevékenységünk — a mienk és 
nemzetiségeinké egyaránt —- mentes lesz erőt fogyasztó szélmalom 
harctól. Tanulhatunk is egymástól. Lám a szászoktól is megtanulhat-

2G0
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juk : miként lehet és kell a legmegfelelőbb iskolát szervezni s fen- 
iartani, miként lehet az oktatást egyetemessé tenni és viszonylag 
magas fokra emelni.

(Szászváros.) Kristóf György.

A tehetséges tanulók kiválasztása.

A háború után következő időknek az okozott sebeket kell majd 
gyógyítaniok, ami nem kevésbbé súlyos feladat, mint magának a 
háborúnak győzelmes befejezése. Ezt a feladatot is csak a nemzet 
erőinek legteljesebb és legigazságosabb felhasználásával lehet meg
oldani. Minden értékes emberre szükségünk lesz és főként a vezető 
szerepeket csak a legkiválóbb tehetségekre szabad bíznunk. De 
hogyan biztosítsuk azt, hogy minél több tehetséges ember és csakis 
a tehetséges ember érvényesülhessen ? Erre a kérdésre akar felelni 
Hartnacke a tehetséges tanulók kiválasztásáról írt tanulmányában 
(Zseh. für pád. Psych, und exp. Pád. 1915, 11. és 12. sz. ; külön: 
Lpz., Quelle u. Meyer, 80 Pf.). A német birodalmi viszonyok szem
pontjából bírálja a kiválasztás mai körülményeit és elveit, de meg
jegyzései nálunk is elkelnek. A tehetséges, de szegény és alacsony 
származású ember pályája nálunk is küzdelmesebb, mint azé, akinek 
talán kevesebb a tehetsége, de tekintélyesebb és módosabb a családja. 
Ezért tanulságos számunkra is Hartnacke fejtegetése.

A tehetségesek kiválasztásának a kérdése a nevelőket közvet
lenül érdekli, mivel a kiválasztás már az iskolában megindul a 
tanulók osztályozása alakjában. Kérdés, hogy ez valóban csak a tehet
ség és szorgalom szempontjából történik-e? Nem befolyásolják-e 
külső tényezők is a kiválasztást? És egyáltalán lehetséges-e a társa
dalom mostani szervezetében a tanulóknak tisztán a tehetség és- 
szorgalom alapján történő kiválasztása? Lehet-e az ifjúság nevelésé
nek a szülők társadalmi és vagyoni helyzete által okozott különbö
zéseit az iskolai kiválasztással egyengetni ? Mely intézkedésekkel 
lehetne az iskolai szervezet részéről biztosítani a lehetőleg tiszta, 
vagyis a lehetőleg érdem szerint való kiválasztást ? Mely értelemben 
kell és lehet a tanulók sajátos tehetségeire tekintettel lennünk ? 
Ezekre a kérdésekre a cikkíró körülbelül a következőket feleli.

Minél jobban kiépülnek valamely állam belső intézményei álta
lában, tehát művelő és képesítő szervezete is, az egyes emberek 
pályája annál határozottabb mederben fejlődik. Németországban (és 
nálunk is) az egyes embernek a polgári életben elfoglalt helye legj  
inkább azon fordul meg, hogy az iskolai oktatás mely fokain ment
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végig. Németországban azonban már a gyermeknek az iskolába való 
kerülése eló'tt is történik kiválasztás, amennyiben a szülők gyerme
küket vagy a népiskolába, vagy a felsőbb tanintézetekbe átvezető 
előkészítő-iskolába küldik. Elhatározásukat többnyire anyagi helyze
tük “(az előkészítő iskola tandíjjal jár, a népiskolai tanítás tandíj- 
mentes), műveltségük és társadalmi körülményeik döntik el, néha az 
a törekvésük is, hogy a gyermekek a szülők műveltségi és társadalmi 
helyzeténél magasabb fokra emelkedhessenek. Kétségtelen, hogy ez a 
kiválasztás nem csupán az értékes tanulókat segíti előre. De nincs-e 
valami összefüggés a társadalmi helyzet és a gyermekek szellemi 
értéke között ? Ez az érték nemcsak az értelem, hanem az akarat 
tulajdonságaiban, a kezdeményezésre való képességben és a kitartás
ban is rejlik, de alapját mindenesetre az értelmességben kell keres
nünk. Az értelmesség a léleknek az új ismeretek és más lelki tartal
mak fölvételére és feldolgozására való, tehát formai képességét jelenti, 
de a tartalomtól is függ, amelyet a léleknek alkalma van magába 
fogadni. Minél többet foglalkozunk a gyermekkel, környezete minél 
több benyomással gyarapítja lelkének a tartalmát, annál több alkal
mat nyújt értelmességének formai gyakorlására is. Mondanunk sem 
kell, hogy a társadalmilag kedvezőbb helyzetben élő gyermek ebből a 
szempontból is mennyivel szerencsésebb, mint a szegény és korlátolt 
társadalmi körben élő, folytonosan anyagi gondokkal küzdő szülők 
gyermeke. Hiszen vannak rendkívül erős tehetségek, akik a legked
vezőtlenebb külső körülmények ellenére is szépen boldogulnak, de 
általában mondhatjuk, hogy egyenlő természetes képességek esetében 
azoknak a részéről lehet az értelmesség nagyobb fejlődésére számí
tani, akik kedvezőbb társadalmi viszonyok között élnek.

Igaz, nem tudjuk határozottan megállapítani, hogy az alsóbb 
társadalmi rétegek gyermekeinek természetes szellemi képességei 
átlagban gyöngébbek-e, mint a szerencsésebb körülmények között 
élőké. Nem valószínűtlen, hogy azok a gyermekek, akiknek apja 
legalább részben mégis csak kiválóbb egyéni képességének köszönhette 
magasra jutását, az öröklés következtében természettől fogva szelle
mileg értékesebbek, mint a részben szellemi alacsonyabb rendűségük 
miatt lemaradt apák gyermekei. Az bizonyos, hogy az iskolában el
ért eredmény különböző és pedig a magasabb társadalmi osztályok 
javára. Hartnacke az ingyenes és a tandíjas brémai népiskolák taní
tási eredményének szembeállításával igazolja ezt az állítását. Az 
ingyenes iskolába a tanulatlan munkások, kisiparosok és hasonló 
sorsú emberek járatják gyermekeiket ; a másikba a képzettebb és 
jobbmódú hivatalnokok, munkások, kereskedelmi és ipari alkalma
zottak gyermekei járnak. Itt az 1913/4. tanévben a tanulók 79°/o-a,
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amott csak 59%-a tett eleget az iskolai követelményeknek. Miután a 
különbség az első osztály tanulóira nézve a legnagyobb, nem lehet 
azzal magyarázni, hogy az ingyenes népiskolába járó gyermekeket 
talán ipari vagy más munkára való alkalmazásuk akadályozta volna a 
tanulásban. Cikkírónak meggyőződése, hogy az eredményben mutatkozó 
eltérések okát főként az órtelmességnek a különböző társadalmi és 
vagyoni körülményekkel járó különbözésében kell keresnünk. Hasonló 
eltérés mutatkozik egyrészt az ingyenes és tandíjas népiskolák, más
részt az előkészítő-iskolák tanulói között, akik túlnyomó részben a 
művelt középosztályhoz tartoznak. Ha vannak is egyes tanulók, akik 
az iskolafajra vonatkozó általános megállapítással szemben kivételes 
tehetséget vagy tehetetlenséget mutatnak és ha az iskolai eredmény
ből nem következik is mindig a tanulónak később, a polgári életben 
nyilvánuló értéke, és ha a tanuló értékelésében nagy része van is a 
tanító egyéniségének: az iskolai minősítésnek mégis van bizonyos, a 
tanulók tényleges képességeihez mért kiválasztó jellege.

A népiskola elvégzése után újabb pozitív kiválasztás követke
zik : akik a felsőbb iskolákba (höhere Schule) akarnak járni, felvételi 
vizsgálatot tesznek. Az előkészítő-iskola tanulói ezzel szemben min
den felvételi vizsgálat nélkül mehetnek tovább a felsőbbfokú iskolákba. 
Számukra itt csak negativ kiválasztás van, azaz a követelményeknek 
semmiképpen meg nem felelő tanulók lassanként lemaradoznak az 
iskolából. A szegénysorsúak helyzete tehát újra kedvezőtlenebb, mint 
a jobbmóduakké, vagy társadalmilag más szempontból szerencsésebb 
körülmények között született tanulóké. Pedig ezek között akárhányan 
vannak, akiknek voltaképpen nincsen a felsőbbfokú iskolák követel
ményeinek megfelelő képességük és nem is valók azokra a pályákra, 
amelyekre ezek az iskolák képesítenek. Mégis «átcsúsznak» egyik 
osztályból a másikba, sőt az egyetemekre vagy főiskolákra is feljutnak 
és ott végre letörve gyarapítják a szellemi proletárok számát. Német
országban t. i. a felsőbb iskolákba való törekvés egyik fő indító oka a 
szülők és tanulók részéről az a körülmény, hogy az egyéves önkéntes
ségre ennek az iskolának az elvégzése jogosít. így kerülnek hivatal
noki vagy más értelmiségi pályára olyan emberek is, akiknek ipari 
vagy kereskedelmi pályához volna tehetségük, de az önkéntességi jog 
megszerzése céljából mellőzik az oda vezető középfokú iskolákat (Mit
telschule). Ezek ifjúságának is módot kell tehát nyújtani arra, hogy 
az önkéntességi jogot elnyerhesse. A felsőbbfokú iskolák ily módon 
megszabadulnának azoktól a tanulóktól, akik csak az önkéntesség 
kedvéért látogatják s gyönge vagy nem tudományos irányú képessé
geik következtében a kiválóbb tehetségek haladását is zavarják és az 
oktatás színvonalát rontják, amennyiben az iskolának rájuk való tekin-
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tétből könnyítenie kell a tananyagon és meg kell lassítania a tanítás 
menetét. A középfokú iskola azonban nemcsak negatív értelemben, a 
felsőbbfokú iskoláktól való távoltartással vesz részt a tanulók kiválasz
tásában, hanem pozitive is, mert átmenetül is szolgálhat a felsőbbfokú 
iskolákba azok részére, akik erre a kiválasztásra méltó fejlődést tanú
sítanak. (Amit a cikkíró a németországi középfokú és felsó'bbfokú 
iskolákról mond, az a magyar polgári iskolára és a középiskolára 
mindenestől ráillik.)

A tanulók kiválasztásának egyik elve, hogy minden tanuló, aki 
képességeinél fogva rátermett, anyagi helyzetére való tekintet nélkül 
lehetőleg bizonyosan elérhesse az iskolai tanulás legfelsőbb fokát. 
A tandíjmentesség nem elegendő biztosíték erre nézve. A szülők sok 
esetben azért nem engedik és nem engedhetik gyermeköket tovább 
tanulni, mert ha tudnák is fizetni a tandíjat, minél hamarább szük- 
ségök van a gyermek kenyérkereső munkájára. Ismerünk olyan esetet 
is, hogy a szülők alacsony társadalmi soruk megvetését látják abban, 
ha gyermekük valamely magasabb társadalmi szintre vezető iskolá
ban tanul. Nem egy tehetséges ember méltó pályája törik ketté eze
ken az akadályokon. Ezen egyik újító áramlat Németországban a 
mindenik fokon elvileg teljesen ingyenes és egységes iskolák létesíté
sével akar segíteni. Azt óhajtják, hogy minden tanuló számára a 
szülők vagyoni és társadalmi helyzetére való tekintet nélkül azonos 
szervezetű iskolákban kezdődjék az oktatás és továbbra is azonos 
szervezetű fokokon át emelkedve jusson el a tanuló a főiskoláig 
vagy egyetemig, ha értelmessége kielégíti az iskola követelményeit. 
Csak a tehetségtelenség lehessen ok a tanuló iskolai pályájának 
félbeszakítására, de sohasem a szülők szegénysége vagy önkónyű 
rendelkezése. A szülői beavatkozásnak egyáltalán meg kell szűnnie a 
tanulók kiválasztásában. Minden tanulónak állami rendelkezés értel
mében akarva nem akarva el kellene végeznie a tehetségének meg
felelő iskolákat és csakis ezeket. Hartnacke különösen két okból 
tagadja ennek a szándékolt reformnak az életrevalóságát. Először 
is gazdaságilag tartja lehetetlennek. Ha az állam a tanuló pályáját 
kivenné a szülői rendelkezés köréből, akkor iskoláztatásának, felruhá
zásának és eltartásának összes költségeiről is gondoskodnia kellene 
mindaddig, amíg a fiatalember önálló megélhetésre nem képes. Ezt 
a megterhelést azonban az állam mai társadalmi, nemzetgazdasági 
és politikai szervezetével nem vállalhatja. Másodszor az iskola rop
pant erkölcsi felelősséget venne magára azzal, ha a tanuló értel- 
mességének megbírálását teljesen maga végezné. Az egységes iskola 
szervezetének értelmében a tanulókat már 10—11 éves korukban két 
csoportba osztanák. Az egyik csoportba tartoznának azok, akik tudo-

18Magyar Paedagogia. IÁ T . 5.
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mányos vagy művészi tehetséget mutatnak. A másik csoportba az 
inkább gyakorlati irányú tehetségek kerülnének. De, kérdi Hartnacke. 
ki lehet bizonyos abban, hogy a második csoportba osztott tanulók 
között nem akad-e olyan, aki szintén tudományos vagy művészi 
tehetségű, de tehetsége csak később nyilvánul? Különösen olyan csa
ládok gyermekeivel eshetik ez meg könnyen, amelyekben a tudomá
nyos vagy művészi foglalkozás családi hagyomány. Itt a hajlamok 
átöröklődése és a családi környezet által való nevelése folytán való
színűbb az újabb tudományos vagy művészi tehetségek fejlődése, 
mint azokban a családokban, amelyekben a hagyomány meghatározó 
ereje hiányzik. Természetesen nem állítja ugyan a tehetségnek a 
családi hagyománytól való föltétien függését, de mégis úgy gondolja, 
hogy az iskolai szervezetnek és a tanulók kiválasztása elvének meg
változtatásában nem volna szabad a családi hagyományt és a szülői 
rendelkezést teljesen mellőzni. Nem olyan nagy baj, ha az alacso
nyabb társadalmi osztályból származó tudományos vagy művészi 
tehetségű tanuló nem kerül az egyetemre, hanem tehetségét környe
zetéhez mért hivatásra fordítva, ott vezető szerepre emelkedik. Leg
súlyosabb mulasztást követ el ez iskola akkor, amikor szellemi hiva
tások köréből származó tanuló tehetségét félreismerve elzárja előle 
a művészi vagy tudományos képzés iskoláit. Nem is kívánatos, «hogy 
a társadalom alsóbb rétegei értelmileg elszegényedjenek», hogy az 
iskola alsóbb fokait elvileg megfosszuk a spekulativ gondolkozóktól, 
az elméleti irányú tehetségektől.

Hartnackenak ez az utóbbi érvelése nagyon gyönge. Nem való
színű, hogy a tanulók tehetségének tisztán az iskola részéről való 
elbírálásában több tévedés essék, mint most, amikor a tanulók iskolai 
pályáját a szülők rendelkezése is befolyásolja. Különösen, ha figye
lembe vesszük, hogy az iskolai szervezet reformjával a tehetségek 
elbírálásának tökéletesebb, tárgyiasabb módja is együtt járna. És 
minek ipari vagy kereskedelmi pályán a tudományos vagy művészi 
tehetség ? A tisztán iskolai kiválasztás ellen mai társadalmi és köz- 
gazdasági viszonyaink mellett alapos érvelésül csak az szolgálhat, 
amit a cikkíró az állam túlságos pénzügyi megterheléséről mondott. 
Az állam nem vállalhatja a tanuló iskoláztatásának minden költségét, 
a kezdő fiatalember támogatását, a szülők anyagi kártalanítását, 
mindazt a sok kiadást, amely a kiválasztás teljes államosításával 
járna. Ez különben sem szüntetné meg a rendi korlátokat, mert a 
gazdagabb szülők magániskolákat alapítanának, vagy gyermekeik 
mellé külön tanítókat fogadnának, ami a gyermekeknek még élesebb 
rendi elválasztására vezetne, mint az iskolák mai szervezete. A teljes 
és kényszerű állami kiválasztás csak teljesen szociálisztikus szerve-
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zetű államban volna lehetséges. Egyelőre meg kell hagynunk a szü
lők rendelkezési jogát és a tandíjfizetés elvét. Azonban anyagi szem
pontból mindenesetre könnyitenünk, a tanulók értékének elbírálása 
szempontjából meg szigorítanunk kell a kiválasztást. Hartnacke erre 
nézve a következőkben foglalja össze javaslatait :

A tandíjfizetés elve megmarad, de gyarapítani kell a tandíj- 
mentes és ösztöndíjas helyek számát. Szigorítsuk a kiválasztást a 
felsőbbfokú iskolák követelményeinek fokozásával, de szervezzünk 
önkéntességre jogosító középfokú iskolákat, hogy az egyetemre nem 
való tanulóknak is érdemes oktatást és életpályát nyújthassunk. 
A népiskolák, valamint középfokú, illetőleg felsőbbfokú iskolák tan
terve között olyan szerves kapcsolat legyen, hogy a népiskolákból az 
arra való tanulók felvételi vizsgálat után átléphessenek a felsőbb
fokú iskolába és pedig felvételi vizsgálatnak számítson az egész első 
tanév. Akit nem találnak alkalmasnak ebben a vizsgálati időben, azt 
az iskola minden további próbálkozás mellőzésével véglegesen eltilt
hassa a következő osztályok látogatásától. Hogy a különös irányú 
tehetségek művelésére kellő gondot lehessen fordítani, reformálni 
kell a gimnáziumok, reálgimnáziumok és reáliskolák felsőbb osztá
lyainak tantervét, amely még mindig túlságosan sokat foglalkoztatja 
a pl. matematikai tehetségű tanulókat is az idegen nyelvekkel. Ott, 
ahol nincs meg mindhárom fajta iskola, a meglevőt több szak
csoportra kell osztani, hogy a tanuló tehetségének irányához mért 
tárgyakkal foglalkozhassék. Kállai Ernő.

A népiskolai osztályismétlés.

Ismét olyan tanévet hagyunk hátunk mögött, amelyben talán a 
legtöbb tanító munkájára is, de a hadbavonult vagy odakészülő atya 
gyermekeire bizonnyal szemmel látható bélyeget nyomott küzdelmünk. 
A háború nyomasztó anyagi hátrányait és sokféle, lelket lenyügző, 
kétségben és izgalomban tartó hatását az itthonmaradottak érzik leg
jobban. A gyermekek javarészt a gyöngébb nem gondjaira maradtak 
éppen olyan időben, amikor kétszeresen is szükség lett volna odahaza 
az atyai szóra és irányításra. Most sokszorosan fontos az iskolának 
gondolnia a növendékek jövendő sorsára, egyrészt a gyermekek, más
részt a közműveltséghez fűződő nemzeti érdekek miatt. A gyermek
nek érdeke, hogy a tanulásban minél tovább haladjon. A nemzetnek 
is az az érdeke, hogy minél többen jussanak el a mindenki részére 
szükséges ismeretek birtokába. Ez a gondolat követeli, hogy foglal
kozzunk a közműveltség terjedésének akadályaival s ily szempontból

18*
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nézzük az osztályozás és az osztályismétlés kérdését is, amelyek ilyen
kor egyébként is időszerűek.

Mindkettő a függő kérdések közé tartozik, ámbár általában az 
utóbbi évtizedben már igazabb megértést és helyesebb értékelést ta
pasztalunk az osztályozás és az osztályismétlés kérdésében. Ma már 
helyesebben értékeljük és osztályozzuk a gyermek szorgalmát és elő
menetelét ; általában mélyebb pedagógiai gondolkozás és több belátás 
vezeti az osztályismétlést alkalmazó tanítót. Ma már mindjobban 
csökken azoknak a tábora, akik a nép erkölcsi és értelmi javait közlő 
és nagyobbító népiskolákban — népoktatásunk magasabb szempont
jaihoz nem emelkedve, ezeket meg nem értve —- az egyes tantár
gyakban ridegen, mereven, egyébre nem gondolva értékelték a gyer
mek előmenetelét s ezzel jóravalók haladását is meggátolták. A nép
iskola ma már nem igen utánozza a középfokú iskolák osztályozását. 
Nem gondoljuk, hogy mai népiskoláinkban előfordulhasson olyan 
eset, hogy valamelyik III. vagy IV. oszt. gyermeket pl. csupán a 
földrajzban tanúsított elégtelen előmenetel tartaná vissza a felsőbb 
osztálytól. Ilyen egyes elégtelen osztályzatoknak elő sem szabad for- 
dulniok, mert ezek nem is annyira a gyermek, hanem inkább a 
tanító munkáját rójják meg. Mindezt elismerve, még sem mondhat
juk, hogy ma már egészen elégedettek lehetünk a népiskola osztályo
zásával. Még mindig nagy az osztályismétlésre utasítottak száma, 
pedig egyéb okokból is rendkívül sokan maradnak el már a III. osz
tályból is ; hát még a felsőbbekből ! Erre népiskoláink statisztikai 
adatai nyújtanak bizonyságot.

Az 1911 12., tehát még teljesen nyugodt munkájú tanévben 
iskolába járt hazánkban 1.955,610 mindennapi tanköteles. Ezek osz
tályonként így oszlottak meg : 1

I. o. (fiú- és leánygyermek) 553,337 =  28-3%; II. o. 437,171 =  
22-9% ; III. o. 382,017 =  19-5% ; IV. o. 308,803= 15-8%; V. o. 
178,226 =  8’6°/o ; VI. o. 96,056 =  4-9%. Igaz, hogy az V., illetve
VI. o. feltűnően alacsony %-számát a középfokú iskolák I. osztályába 
átlépett 45,801 tanuló néhány %-kal emeli. Ám még így is szemmel 
látható, hogy az osztályok emelkedésével a tanulók száma arány
talanul csökken. Különösen nagy az apadás az I., IV. és V. osztály 
után. Népoktatásunk e lehangoló adatait mások is észrevették már és 
kifogásolják, hogy a népiskola V—VI. meg a polgárisk., felső leányisk., 
reálisk. és gimn. I. osztályába a tanulóknak oly csekély száma jut fel. 
Az elmaradást előidéző főokok megítélésében azonban nem gondolko-

1 Magyarország közállapotáról szóló 1912. évi Jelentés és Statisz
tikai évkönyv III. rész, 375. 1.



zunk egységesen. Vannak, akik a baj orvoslására azt ajánlják, hogy a 
mindennapi tankötelezettség mindaddig tartson, míg a tanuló a nép
iskola VI. osztályát el nem végezte. Akik e mód mellett kardoskod
nak, azt vélik, hogy csak meg kell szigorítani a törvény szavait és 
elérjük azt, amit népoktatási törvényünk fél évszázad folyamán még 
nem tudott megközelíteni.

Népünk jó részét valóban még ma is csak a tankötelezettség 
szorítja iskolába, és amint teheti, e kötelezettség alól szabadulni 
igyekszik. Ámde újabb rendelkezés, újabb megszorítás mit használna 
■ott, ahol a nép sok esetben nem igen képes a mai törvénynek sem 
eleget tenni. Hazánk népének anyagi helyzete nem mindig engedi, 
sőt nagy mértékben hátráltatja és gátolja a sokgyermekes család fiainak 
éveken át folyó rendes iskolázását. Hiszen ki ne látná be a valóságot, 
hogy az anyagi állapotnak bizonyos rendezett és a megélhetés küz
delmeinek a szélsőségeitől mentes fokán kell lennie a családnak, 
hogy a belőle kisarjadzott gyermekek necsak járjanak az iskolába, 
hanem ott sikeres előmenetelt is tanúsíthassanak. Jól látjuk, hogy az 
anyagi ok jelentős százalékát eredményezi az iskolai mulasztásoknak, 
az iskolából való korai elmaradásnak, de az elégtelen előmenetelnek 
is. Még a középfokú iskolákban is fájó lélekkel, segítő kezet ritkán 
nyújthatva látjuk oly sok szülő és tanítványunk igaz igyekezetének 
anyagi okokból eredő elhanyatlását, vergődését és elpusztulását. Pedig 
•ez még fokozottabban így van elemi népiskoláink közönsége körében.

Az anyagi nehézségek által okozott fizikai és erkölcsi hátrá
nyokat és a tanulást gátló akadályokat természetesen csak szaporítja 
és növeli az, hogy népünk jelentős része nem városban vagy falun, 
hanem hány ezer meg ezer esetben tanyákon, elszórt majorokban, 
erdők és völgyek ölén, hutákban stb. lakik. E helyekről kell vagy 
kellene a gyenge gyermeket fejlődésben lévő fizikumát teljesen el
csigázó fárasztással iskolába küldeni.

Egyéb okok is hatnak a lehangoló mérleg keletkezésére ; de 
mégis a kultúra becsét meg nem értő elmaradottság, a tanulást és 
rendes iskolábajárást hátrányosan befolyásoló kedvezőtlen társadalmi 
helyzet, meg az apró helyektől távoleső iskolák, illetőleg iskolanélküli 
elszórt lakóhelyek a főtényezők. Szorosan hozzájuk csatlakozik az a 
merőben az iskolából eredő ok is, hogy túlságosan sok az osztályismét
lésre való utasítás. Az iskolán kívül állók nem ok nélkül gáncsolják a 
túlságba vitt buktatást, főleg a népiskolában. Ne is tagadjuk, hogy ezzel 
a tanítók is közre hatnak abban, hogy az iskolába járó gyermekeknek 
még az a része is csak hiányosan jut fel a népiskola felső osztályaiba, 
amely a tankötelezettség idejét elég rendszeres iskolábajárással tölti 
•el. Tíz-tizenegy éves gyermekeket találtam a népiskola második ősz-
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tályaiban. Hat-bét éves koruk óta jártak iskolába, többnyire változ
tatva lakóhelyöket. Hogy az iskola nem volt terhökre, már az az 
egyetlen tény is igazolja, hogy még azt a roppant unalmasságát is 
elviselték, amit а 3 évig ugyanabba az osztályba való járás juttat a 
változatosság iránt annyira fogékony gyermeknek. Maga a tény, az 
osztályismétlés túlzásba vivése, tagadhatatlan. Ezért részletezésére és 
körülményesebben való számba vevésére nem is térünk ki, csupán 
rámutatunk s a kérdéssel való foglalkozás időszerűségét és parancsoló 
szükségességét hangoztatjuk.

Bizonyos, hogy a tankötelezettség valóra válását gátló okok leg
többjére maga az iskola úgy is a kívánatosnál kevesebb és ekkor is 
csak később gyümölcsöző hatást tehet. A kultúra iránt való s ma 
gyönge fogékonyságot a jó iskolában folyó eredményes munka két
ségkívül megjavíthatja; de csak a jövő nemzedékekben. A tanulást 
és rendes iskolázást hátrányosan befolyásoló anyagi helyzetet is eny
híti az iskola falai közé bevitt társadalmi jótékonyság ; de többet, 
melegebb szívet és hathatós segítséget csak a mélyebben képzett ér
telemmel bíró, gazdagabb erkölcsi érzésre nevelt új nemzedékek meg
értésétől várhatunk. A szétszórt tanyák és hasonló lakóhelyek iskolá
zásán csak nagy anyagi áldozattal, új iskolákkal, gyermek-otthonokkal 
lehet segítenünk s az erre még szükséges intézkedéseket csak az 
államnak és társadalomnak a jó iskolázás által is elősegített vagyo- 
nosodásától, tehát ismét csak a jövőtől várhatjuk. Ezt a lassú folya
matot nem igen siettetheti az iskola. Szükséges azonban, hogy épen 
ezek tudatában siessünk mi magunk kigyomlálni az iskolázás ered
ményét gátló helytelen szokásokat s a helytelen osztályozással ne sza
porítsuk a lemaradók és elmaradók számát. A helyesen felfogott 
osztályozással mégis valamelyes rendet teremthetünk az egyes osztá
lyok közt meglevő roppant aránytalanságban s ezzel elősegíthetjük, 
hogy a gyermekeknek nagyobb része haladjon tovább a tanulásban.

A pontos iskolalátogatást gátló okok még erősödtek a két 
háborús év folyamán. Azt viszont nem állíthatjuk, hogy a velünk, 
hadbavonult tanítókkal is megfogyatkozott iskola még többet tehetne 
most ezek ellensúlyozására, mint akkor tehetett, amikor mindannyian 
az iskola, a gyermekek szolgálatában dolgoztunk. Éppen ezért sok
szorosan is parancsoló szükségesség, hogy a nehezebb és mostohább 
körülmények közt gondosan használjuk, végezzük az osztályozást és. 
nagy körültekintéssel, odaadó figyelemmel dolgozzunk az osztály- 
ismétlés megakadályozásán.

Az osztályismétlésre való utasítás kérdésében igen különböző fel
fogásokat találunk. Pedig minden tanítónak arra kell törekednie, hogy 
senki se bukjék meg. Nem azt akarjuk mondani, hogy a tanulót kellő
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alapismeret nélkül bocsássuk magasabb osztályba. Éppen ellenkezően ! 
A tanításban az legyen a főtörekvésünk, legfőbb célunk, hogy osztá
lyunk minden tanulója minden bizonnyal megtanulja a tananyagnak 
azt a legkisebb mennyiségét, de gerincét, amely szükséges ahhoz, 
hogy a felsőbb osztályba engedhessük. Alig akadjon olyan gyermek, 
akit a tanító erre nem volt képes megtanítani. Osztályunkban alig 
akadjon olyan tanuló, akit le kell marasztanunk. Hisz ennek nem 
szabad megtörténnie ép gyermekkel, aki csak tűrhető módon is ren
desen járt iskolába. Az iskolai év hajlásakor jelölje ki a tanító az 
elmaradottakat. A vizsgálatra való előkészületek, a kitűnő eredmény 
megmutatása s előkészítése helyett ezekkel a gyermekekkel kell fog
lalkozni óráról-órára, tantárgyról-tantárgyra. Ezekre és ne a job
bakra adjuk ekkor munkánk javarészét. Ezekre fordítsunk több
szörös figyelmet, ezeknek adjunk buzdítást a népoktatás nagy célja 
érdekében.

Nemzetünk megfogyatkozott. A támaszától és erősebb kezű ve
zetőjétől megfosztott sok ezer és százezer család érdeke különösen 
parancsolóan szól az iskolához. Azt követeli, hogy a gyermekben élő 
nemzeti és családi kincset alaposan és a jövőre való tekintettel, peda
gógus értelemmel és szívvel értékeljük a jövő napjai számára; a fej
letlen gyermekre ne mondjunk ki elhamarkodva olyan ítéletet, amely 
megakasztja a haladását anélkül, hogy bármiben is hasznára lenne.

Kováth Alajos.

i>7'J

IR O D A L O M .
A púdnál egyetem  m agyarországi tanu ló inak  auyakönyve és  

iratai (1264—1864). Gyűjtötte és közrebocsájtja dr. Veress Endre. — 
Matricula et acta Hungarorum in universitalibus Italiæ studentium. 
Volumen I. Padova: 1264—1864. Collegit et edidit Dr. Andreas Veress. 
Sumptus toleravit Carolus [de. Hornig, S. R. E. cardinalis, episcopus 
Vesprimiensis. Budapest-Kolozsvár, 1915 (Fontes rerum Hungaricarum- 
Magyar történelmi források. Tomus I.) n 8°, 344 lap. Ára 10 korona. 
Megrendelhető : Fontes rerum Hungaricarum, Kolozsvár címen.

E nagyértékű latin-magyar forráskiadvány elsősorban a magyar 
neveléstörténelem kutatóinak érdeklődésére számíthat. A szerző tanári 
múltjának megfelelően helyes érzékkel éppen a magyarság külföldi 
egyetemjárásának emlékeivel kezdette meg «Pontes rerum Hungari
carum» címen 46 kötetre tervezett forrásgyűjteményének közzétételét. 
Az előttünk levő első kötet anyagának gazdagsága s feldolgozásának 
mintaszerűsége eleve sejteti, hogy neveléstörténelmi anyagkészletünk
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mily értékes gyarapítását várhatjuk а л Fontes« további nevelés
történeti tárgyú köteteinek (а II., III., X. és XI.) kiadásától is.

A szerző eddigi történetírói munkásságát is a teljes és modern 
tudományos, főleg diplomatikai készültségén kívül a neveléstörténet 
iránt való különös érdeklődés és érzék jellemzi. A kolozsvári Báthory- 
egyetem története, Déva XVI. századi első iskolájának, a Sennyey-fmk 
XVII. századi külföldi iskolázásának, a nagyenyedi XVIII. századi 
diákéletnek tolla alól kikerült rajzai mind erről tesznek bizonyságot. 
Nagyon örvendetes tehát, hogy éppen ő tőle kapjuk a tíz éve terve
zett,1 de eddig meg nem valósult « Monumenta Hungáriáé Paeda- 
gogica» előkészítő köteteit. Nagyon fokozza a szerző érdemét, hogy 
megjelent s legközelebb kiadásra kerülő köteteivel új ösvényen indult. 
A magyarságnak német, lengyel, osztrák és cseh stb. egyetemeken 
végzett tanulmányairól a «Magyarországi tanulók a külföldön» című 
akadémiai kiadványokból s egyéb anyaggyüjteményekből már eléggé 
tájékoztatva vagyunk, Veress Endre viszont az olasz egyetemek ma
gyar vonatkozásainak eddigelé szinte teljesen ismeretlen mezejére 
kalauzol el bennünket.

A kötet első fele (1—149. 11.) a paduai egyetem anyakönyveinek 
magyar vonatkozású bejegyzéseit tartalmazza, második része (150— 
290. 11.) a Paduában tanult magyarok haza írt leveleiből, ott írt mun - 
káik előszavaiból, a rájuk vonatkozó hivatalos okiratokból : jegyző
könyvekből, doktori diplomákból közöl száz darabra terjedő jellemző 
sorozatot. A kettő kivételével eddig kiadatlan levelek és oklevelek 
mind újkoriak, keltezésük 1508—1747 közé esik, az anyakönyvi be
jegyzések azonban az Anjou-kor elejéig, 1308-ig nyúlnak vissza s 
szinte napjainkig, 1864-ig terjednek. E kereken 600 évet felölelő 
anyagkészlet összegyűjtésére a szerző nem csupán a paduai egyetem 
több száz kötetre menő anyakönyveit, egyéb aktáit és feliratgytíjte- 
ményét kutatta át, tizenöt éven belül öt ízben dolgozván Paduában, 
hanem a tárgyához legtávolabbi adalékokat nyújtható bel- és külföldi 
levéltárakat, könyvtárakat és forráskiadványokat is áttanulmányozta. 
Minden csekélységre kiterjeszkedő lelkiismeretes utánjárásának ered- 
ményeképen azután nemcsak hogy az Arpádkorig, 1231-ig tudta 
visszavezetni a magyarok paduai peregrinációjának kezdetét, hanem 
azt is elérte, hogy kötetének első fele nem száraz névsor, nem ma
radt az anyakönyvi bejegyzések puszta időrendi felsorolása, hanem 
bőséges jegyzetekkel megvilágított eleven képek változatos sorozata, 
mely a bejegyzett tanulók egész paduai előhaladását, irodalmi tevé
kenységét, sőt Paduát megelőzőleg s azt követőleg más egyetemeken

1 Fináczy Ernő tervezete : M. P. 1906. V. ö. Századok. 1906 : 378. 1.
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folytatott tanulmányait is feltünteti. Forráskiadványa így nem csupán 
a magyarok paduai iskolázásának vált teljes corpusává, hanem ennél 
is jóval többet nyújt a neveléstörténet, irodalomtörténet és általában 
a hazai művelődéstörténet kutatói számára.

A kötetből elénk táruló adatok és tanulságok sokasága és sok
félesége ehelyütt még a vázlatos felsorolást sem engedi meg, ezért 
csak a legfőbb eredmények összefoglalására szorítkozhatunk.

Az 1220-ban alapított paduai egyetem hazánkból igen hamar 
vonzott hallgatókat, egy névtelenről már 1231-ben említést találunk; 
az Árpád-korból még öt tanulója ismeretes névszerint. Az Anjouk 
alatt 17, Zsigmondtól Mátyásig 39, magának Mátyás királynak korá
ból, talán egyenesen az ő támogatásával 66 tanulónk jut el Paduába, 
a Jagellók korában (1490—1526) pedig 166. A középkoron át tehát 
meglepően nagyszámú (205) magyarországi ifjú keresi fel az egyete
met, — társadalmilag túlnyomóan a magasabb állású egyháziak s a 
főpapok költségén ezek rokonsága ; tanulmányaik főtárgya az egyházi 
és római jog, továbbá a «szent» orvostudomány. A magyarok közül 
Paduában többen a rektorságig emelkedtek, mások tanárként működ
tek, itthon a legmagasabb állásokra emelkedtek, vagy mint írók vál
tak híresekké. — Az újkor elején még tömegesebbé válik a magyar- 
országiak paduai per egrinációja. Új elemként tűnik fel a magyar és 
erdélyi fő- és köznemesség s a német polgárság ifjú nemzedéke. 
Feltűnő, mily sok protestáns, főleg erdélyi evangélikus és unitárius 
keresi fel Padua katholikus egyetemét, amit íróink eddig vagy észre 
sem vettek,1 vagy meg nem értettek.1 2 Veress oklevéltára több példá
val igazolja (216—220., 276 280. 11.), hogy a Velence fennhatósága 
alá került paduai egyetem a nem-katholikusoknak is megadta a dok
tori fokozatot s így ennek elnyerése volt a főok, ami oly sok pro
testánst odavonzott. — A XVII. század derekától váratlanul erős 
apadás áll be, az 1660—1780-ig terjedő időközből alig 40 magyar 
tanuló mutatható ki. E jelenség okaira szerzőnk elég körülményesen 
rámutat, de a nagyszombati és egyéb hazai egyetemek itthonmarasztó 
hatásáról megfeledkezik, csupán Mária Terézia budai egyetemének 
ilyirányú hatására mutat rá. A magyar tanulók száma Padua osztrák 
uralom alá tartozása idején (1798—1866) ismét emelkedett, 1837 óta 
új társadalmi elemként a zsidó orvosnövendékek elszaporodása tűnik 
szemünkbe.

A második rész levelei és oklevelei a tanulók társadalmi vi-

1 Pl. Daxer György : A külföldi iskolalátogatás hatása a hazai prot. 
nevelésügy fejlődésére. (A békéscsabai ev. főgimn. 1908/9. évi Ért.-jében.)

2 Bagyary Simon : Századok. 1907 : 81.
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szonyainak rajzához is rendkívül színes, de ehelyütt nem részletez
hető vonásokat nyújtanak. Egyes darabok, mint például egy névtelen 
tanuló költségeinek 1552. évi magyar nyelvű jegyzéke (164—166 11.)r 
külön kis tanulmányt érdemelnének.

A kötet ízléses külső kiállítását jól megválogatott illusztrációk 
emelik. Ezek közül a Paduában tanult íróink, köztük Janus Panno
nius, Zsámboky János s mások ma már unikum-számba menő paduai 
kiadványairól készült tizenöt címlap-hasonmás kelt különös érdeklő
dést. Használatát a lelkiismeretes gonddal szerkesztett terjedelmes 
név- és tárgymutató könnyíti meg. Figyelmeztetnünk kell azonban a 
szerzőt, hogy kiadványaiban ne a külföldi, hanem a hazai olvasókra 
legyen főtekintettel s okleveleit ne szűkszavú latin, hanem bővebben 
részletező magyar rubrumokkal lássa el.

Végül lehetetlen külön meg nem emlékeznünk Hornig Károly 
báró, biboros-püspök páratlan bőkezűségéről, aki a díszes kiállítású 
kiadvány bizonyára nem csekély anyagi terheinek vállalásával, mint 
már annyi nagyszabású forráskiadvány költségeinek fedezésével, a mai 
viszonyok között eléggé nem dicsérhető módon ismét lekötelezte maga 
iránt hazai történelmünk munkásait.

(Pozsony.) Császár Mihály.

Viertes Jahrbuch  der pädagogischen Zentrale des D eutschen  
L eh rervereins. Leipzig u. Berlin, 1915. Jul. Klinkhardt, n 8° 
336. 1., 5 M.

A német tanító-egyesület központi pedagógiai bizottsága 1911 óta 
évkönyvet ad ki azzal a céllal, hogy összefoglaló tájékozást nyújtson 
a nevelésügy egyes részeiben észlelhető törekvések tömegében s az 
olvasónak a személyes állásfoglalást megkönnyítse. Rendesen két 
része van az évkönyvnek. Az első alkalommal (1911., VIII +  270 1., 
fűzve 3 M., kötve 3'60 M.) a kötet első felében az elemi oktatás 
problémáit tárták fel, a második részben pedig az elemi oktatás
ban levő újító kísérletekről volt szó. A második évkönyv (1912., 
VI +  273 1., f. 3 M., k. 3’60 M.) a dolgozás és tanulás viszonyáról, 
meg a dolgozás elvének a természettudomány tanításban való alkal
mazásáról szólott. A harmadik kötet (1913., VIII +  390 1., f. 4-80 M., 
k. 5'40 M.) a földrajz- és történelemtanítási újító törekvésekről közölt 
több, becses dolgozatot s azután a neveléstudomány mostani helyze
tét és művelőinek törekvéseit világította meg. A legújabb, IV. kötet 
(1915) elosztása ugyanez. Első részében nyolc, nagyobb tanulmány az 
anyanyelvi tanítás újabb kérdéseit tárgyalja és pedig : nyelvtudomány 
és nyelvtanítás (E. Wilke) ; újító törekvések a nyelvtan tanításában
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(E. Lüttge) ; a helyesírás tanítása és a helyesírás reformja (0. Ko- 
sog) ; újító törekvések a szóbeli kifejezés ápolásában (П. Plecher), 
az írásbeli fogalmazás tanításában (H. Schreiber), az olvasás terén 
(H. L. Köster) ; költemények tárgyalása az iskolában (E. Linde) ; a 
nép irodalmi nevelése (C. L. A. Pretzel). E dolgozatok között nem 
egy alapos megismerést érdemel, részünkről főként a két utolsó : 
Linde tanulmánya az « olvasmány tárgyalás o-nak sokszor siralmas, 
untató és irodalomellenes módjára nagyon józanítóan hatna, Pretzel 
fejtegetései pedig népünk művelésének egyik elhanyagolt eszközét 
állítják az olvasó szemében kellő világításba. A második részben 
M. Brahn pedagógiai dolgozó körök (Arbeitsgemeinschaften) létesíté
sének általános irányelveit fejtegeti, láthatóan azzal a céllal, hogy a 
most (még a háborúban is) nagyon élénk munkásság értékét fokozza, 
a tudományra nézve értéktelen dolgozatok áradata iránt némi kriti
kai szellemet ébresszen s a Központi Pedagógiai Bizottságot (Päda
gogische Zentralstelle) irányító szerepében megerősítse. A pedagógiai 
mozgalmakba világítnak be a leipzigi, müncheni kísérleti ped. és 
pszich. intézetekről, a berlini tanító-egyesület tudományos előadásai
ról, az exakt pedagógiai kutatásokra alakult berlini dolgozó társaság
ról, a frankfurti tanító-egyesület gyermektanulmányi társaságáról, a 
hamburgi és brémai «Institut für Jugendkunde» működéséről szóló 
tudósítások. Természetes, hogy a háború miatt nem mindenik tud 
valami élénk tevékenységről számolni be. Becses a kötet függeléke : 
közli a német tanítógyűlés kiéli (1914 jún. 2.) tárgyalásait a német 
tanító-egyesület és a neveléstudomány viszonyáról. Sey/ert előadása 
és a hozzáfűződött vita Brahn imént említett cikkének mintegy a 
hátterét és alapját tünteti fel s a határozatok érdemesek a figyel
münkre. Ezek szerint a neveléstudományt tekintik mindenféle tanítók 
képzésében a középpontnak s ezért kívánják, hogy azt az egyetemek 
külön tudományként elismerjék, számára tanszékeket állítsanak és a 
neveléstudományi tanulmányok céljából mindenik iskolafaj tanítóit 
felvegyék. Kimondták, hogy a német tanító-egyesület feladatául tekintik 
a neveléstudományi kutatások támogatását és eredményeinek a tanító
ságban való terjesztését, meg a neveléstudományi munkásságnak a 
tanítóegyesületek körében való megindítását és szervezését s ezzel a 
pedagógiai élet elevenné tételét.

Köztünk meglehetősen elhalványodott már az emlékezete annak, 
hogy az itt szóhoz jutó szellem vezette Eötvöst annak idejében a 
tanító-egyesületek szervezésében, anyagi támogatásában. Az meg nem 
eléggé ismeretes, hogy a magunk helyzetében szükséges teendők el
végzésére való szervezkedést újabban többen meg-megkisérelték. i. s.
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Bardócz Pál : 1. Képek a k isd ed n evelés köréből. Beszámoló 
németországi és hollandiai tanulmányutunkról. 33 ábrával. Budapest, 
1915. 8°, 75 L, 2 K.
2. A k isd ed n evelő  intézetek foglalkoztatási tervéről. Külön
lenyomat a Kisdednevelésböl. Négy táblázattal. Budapest, 1915, Athe
naeum. 8°, 2t 1., 1 K.

Az első füzetben arról a tanulmányútjáról számol be a szerző, 
melyet Halász Sarolta és Nagy Antónia főóvónők társaságában 1913 
októberében a hallei kisdedneveló'i kongresszussal kapcsolatban tett. 
A sokatmondó illusztrációkkal kísért közleményt különösen értékessé 
teszi, hogy tapasztalataikat mindig egybevetik a budapesti viszonyok
kal s meggyőznek a felől, hogy ezek miatt egyáltalában nincs okunk 
szégyenkezni. Sőt sok tekintetben felülmúlják a külföldet. Tapasztala
taik alapján a szerző többféle javaslatot terjeszt elő. Javaslatai az 
óvónőképzés gyakorlatibbá tételére, mintaóvóda építésére, bölcsődék 
és gyermekápolónői tanfolyam, valamint családi csoportok létesítésére 
vonatkoznak. Valamennyit aláírhatjuk. — A második füzet a foglal
koztató terveket tárgyalja. Megállapítja azt a helyes elvet, hogy fő a 
szabadság mind a kisdedre, mind nevelőjére nézve. De természetesen 
nem szabad rendszertelenségbe tévedni. Nevető, kacagó gyermekeket 
akar az óvóban látni, mert a vidámság fejleszti a szívet és agyat 
egyaránt. Táblázatokban mutatja be egy budapesti, egy vidéki, egy 
bécsi és a Montessori-féle óvó foglalkozó tervét. — A szerzőt mon
danivalóiban szakszerűség és tárgyszeretet vezérli. Ezért munkáit a 
szakirodalomra nézve tanulságosnak tekinthetjük.

De kifogásolnunk kell itt-ott előforduló stílusbeli fogyatkozásait, 
így már a 2. füzet címe is bántó : foglalkoztatási terv. Pedig idézi 
Peres Sándor magyarosabb kifejezését, a foglalkoztató tervezetet (3. 1.). 
Ilyen idegenes pl. illusztrálási készség (2. f., 17. 1.), beszüntet (1. f., 
31., 39. 1.) s hasonlók. Az ilyen stílusbeli hiányosságoknál is nagyobb 
hibának tartom azt a fogyatékosságot, hogy az idegen nevek nyomá
sára nem volt elég figyelem. Gondoljuk meg, hogy az első füzet kül
földi tanulmányúiról szóló beszámoló. A szerző bizonyára küldött 
belőle mutatóba külföldi kalauzainak, akiknek szívességét élvezte. 
Azok lapozgatás közben természetesen csak a nekik ismerős szavaknál 
állapodtak meg és bizonyára megütközéssel olvasták a Krippe (óvoda) 
helyett a Grippét (náthaláz) (1. f., 20. 1.). Ilyenfélék még: Pfenning 
(21.), Halié (21.), schewenningeni (33., 45.), cascagnetta (castagnetta 
h. 40. 1.), Teater (43.) stb. Ez mind apróságnak látszik, de ezekből 
az említett körülménynél fogva főleg a magyarul nem értő olvasó 
olyan következtetést vonhat le a füzetekre nézve, amelynek éppen 
az ellenkezőjére szolgál rá a tartalom. Szőts Gyula.
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Dr. Schack B éla: Svájc kereskedelm i oktatásügye. Budapest, 
1915. Lampel R., n 8°, 30 1., 1 К 60 f.

Schack Béla, a keresk. oktatásügy történetének és metodikájá
nak előadója a keresk. iskolai tanárképző-intézetben, Kereskedelmi 
Oktatásügyi Monográfiák -c. tanulmánysorozatot indított meg ezzel a 
füzettel. A magyar és jórészt a külföldi keresk. iskolákat és szerve
zetüket közvetlen tapasztalásból alaposan ismeri s a bő anyagból azt 
választja ki és adja elő tömören, ami a magyar szakembert leginkább 
érdekli. A bevezetésben felsorolja a kérdés irodalmát s azután a leg
újabb forrásművek alapján rajzolja meg a svájci keresk. oktatásügy 
fejlődését és mai kópét. — Aki Svájcban keresk. pályára akar lépni, 
annak a kiképzésére ott a következő módok kínálkoznak : 1. az inas
kodás, 2. inasok és alkalmazottak részére létesített keresk. kurzusok 
látogatása a keresk. gyakorlat folytatásával egyidejűleg, 3. felsőbb 
keresk. iskolák látogatása a gyakorlati életbe való belépés előtt,
4. keresk. főiskolák látogatása. A felsőbb keresk. iskolákkal több 
helyütt kapcsolatosak közszolgálatra előkészítő iskolák, ú. n. Verival- 
tungsschulc-k : közlekedési és közigazgatási tisztviselők előkészítő is
kolái. Az író ismerteti minden egyes iskolafaj tananyagát, a tanítás 
tervét az óraszámokkal, az intézetek és tanulók számát; szól az isko
lák fenntartási költségeiről, a tandíjakról, a tanárok fizetéséről és 
képzéséről, a vizsgálatokról, a nők kereskedelmi oktatásáról s közben 
sok érdekes statisztikai adatot közöl. Már ismertetései közben is 
helyenként rámutat a hazai és svájci viszonyok közti különbségekre, 
az utolsó fejezet pedig összefoglaló áttekintést ad Svájc keresk. ok
tatásügyéről a miénkhez viszonyítva. Az egybevetésben feltűnik, hogy 
ott teljesen hiányzik a nálunk megszokott egyöntetűség a hasonló 
intézetek szervezetében, rendtartásában, tanítástervében és képesítő 
erejében. Svájcban ahány intézet, majdnem annyiféle. Ezt a sokféle
séget azonban nem érzik előnynek és újabban mindjobban töreksze
nek egyöntetűségre. Az állam maga nem tart fenn keresk. iskolát, de 
segítséget ad erre a kantonoknak és községeknek. A segélyben nem 
részesülő intézet magánintézet. A fenntartók ragaszkodnak a kis 
(huszas-huszonötös) osztályokhoz. Van egy önálló keresk. főiskola 
St. Gallenben s 6 egyetemmel kapcsolatos keresk. főiskola. //. J.

Erich W ulften: K rlm inalpädagogie. Ein Erziehungsbuch. Ordent
liche Veröffentlichung d. Literatur-Gesellschaft «Neue Bahnen». Leipzig, 
1915. R. Voigtländer. 8°, IV+99 1., 2 M.

Már nem szokatlan, hogy orvosok és kriminalisták pedagógussá 
lesznek. Utjok a rendellenes gyermekek lélektanán visz keresztül s
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mivel ez úton sokkal több mozzanatot sokkal behatóbban kell figye
lembe venniök, mint azoknak, kiknek csakis rendes, vagy a rendes
től alig eltérő gyermekeket kell nevelniök és tanítaniok, azért ered
ményeiket és elveiket nagy haszonnal alkalmazhatjuk a rendes gyer
mekekkel való bánásmód megállapításában is. És még egy : a krimi- 
nálisták humánus és mély belátáson alapuló elvei a javítóintézetekben 
s a fiatalkorú bűnösök egyéb nevelőintézeteiben a gyakorlatban is 
érvényesülnek, míg a rendes gyermekek iskoláiban és nevelőintézetei
ben a szeretettel teljes következetesség és megértés helyett még min
dig gyakran találjuk a szigorúságnak visszataszító formáját, sőt sok
szor a durvaságot is.

Wulffen is kriminalista pszichológusból lett pedagógussá. Ez a 
könyvecskéje nem szorosan a bűntevő gyermekek nevelésére vonatkozik, 
csak annyiban, hogy e téren is hasznos. Nem pusztán a szerző saját 
eszméit tartalmazza, de nem is kimerítő kézikönyv, mely a módszer 
minden kérdésére részletes utasítást nyújtana. Csak arra törekszik, 
hogy a gyermek jó és rossz tulajdonságainak megítélésére jó szem
pontokat adjon és a nevelésre néhány igazán szép elvet tűzzön ki. 
Teszi pedig ezt nem töredékesen, hanem összefoglaló teljes egész 
alakjában. Abból indul ki, hogy minden gyermek őseinek erkölcsi 
fejlődését is végigéli. Magával hozza a készséget minden tulajdonságra, 
melyre az embernek valaha szüksége volt. Ezek közül sok ma már 
káros s az ember fejlődésének mai állapotában ezek helyébe mások 
léptek, de olyanok, melyek azokból lettek. Csoportosítja is azokat a 
tulajdonságokat, melyek rokonságban vannak s egymásból fejleszthe
tők. Minden tulajdonság a létfenntartás (faj- és önfenntartás) ösztö
néből származik. Az önfenntartás ösztönéből sarjad a birtoklás vágya 
és az uralomvágy. A birtoklás vágyával kapcsolatos egyrészt a haszon
lesés, nyereségvágy, fösvénység; jó alakban pedig: a tulajdon meg
becsülése, takarékosság, munkakedv. Hasonlóan az uralomvágyból 
ered a szeszély, dac, elégedetlenség, makacsság, harag, pusztítás vágya ; 
másfelől azonban az önérzet, ambíció, jellemszilárdság, alkotás és 
feltalálás is. A rokonságot és egymásból való származást ezekre s a 
további következményekre ki is mutatja. Ez a csoportosítás kitűnő 
lítmutatást nyújt a káros tulajdonságoknak átfinomítására. Ez az elv 
végig is vonul az egész nevelésen. Az erkölcsi nevelésben még két elv 
lép előtérbe. Az egyik : hogy mivel minden gyermekben van valami 
jó tulajdonság vagy legalább annak csirája, ezt kell kikeresni, kifej
leszteni s így továbbhaladni a többire, amivel egyben elvonjuk a 
talajt a rossz tulajdonságok erősödésétől. A másik elv: a gyermeki 
öntevékenység elve. Az öntevékenységgel járó kellemes kielégülés igen 
hasznosan értékesíthető. Ez elveket alkalmazza végig az erkölcsi ne-
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velés egész során. Az értelmi nevelés valamely sajátos érdeklődésből 
kiinduló figyelem-nevelésen alapul. Ebből halad tovább az emlékező
tehetség, feledékenység taglalására és kezelési módjára. Említésre- 
méltó, hogy az ú. n. iskolai restséget két oknak tulajdonítja : egyfelől 
annak, hogy az iskola nem aknázza ki a gyermek öntevékenységét, 
másfelől annak, hogy az iskola nem avval törődik, hogy a gyermek 
mit képes megtanulni, hanem csak avval, hogy mit kell megtanulnia. 
Az érzelmi élet nevelésének az örömre kell támaszkodnia, amire a 
gyermeknek olyan nagy a hajlama. Örömben vagy örömtelenségben 
eltöltött ifjúság az egész életen meglátszik (pl. a proletárgyermek 1). 
A fájdalom nem alkalmas nevelőeszköz, mert egyrészt a gyermek 
felejtéssel védekezik, másrészt csak rossz tulajdonságok származnak 
belőle : dac, káröröm, irigység, gyűlölet, bosszúvágy, düh stb., míg 
az örömből részvét, felebaráti szeretet s általában altruizmus sarjad. 
Megkapó a szülők és gyermek viszonyának taglalása. Szigorú, félel
metes és tekintélyre vágyó szülők kivált az ivari érés táján, mikor 
minden jó és rossz tehetség és tulajdonság nagyot erősödik, nem 
tudnak gyermekeik jó tehetségeinek új működési teret adni, ezenkívül 
a rossz tulajdonságokat megszokott ridegsógökkel kezelik s így beáll 
a kölcsönös elhidegülés vagy esetleg összeütközés is. A sextialis neve
lésre vonatkozó részben szóvá teszi, hogy milyen mértékben káros az 
onania s e durva kielégülési mód ellen való védekezésül a testgyakor
lást, a két nembeli ifjúságnak gyanútlan társasági érintkezését s a 
művészetek élvezését ajánlja. Az utolsó fejezet címe szerint a jövő 
iskola formájára akarna tervezetet adni, de tulajdonképen csak a ma 
fennálló porosz iskolarendszer kritikája. A szerző, bár könyve a há
ború kitörése után jelent meg, igen komolyan kifogásolja a porosz 
iskolában már régebben jelentkezett militarista szellemet.

Ennek a nehány gondolatkeltő eszmének a vázolása talán ked
vet támaszt e könyv elolvasására. Kivált a szülőknek ajánlható és a 
hivatásos nevelők közül azoknak, kik pedagógiai kérdésekkel eddig 
nem foglalkoztak elég behatóan. Juvancz Irencusz.

Ú J K Ö NYVEK.
1. Hazai művek.

Gyertyánffy István, Epilógus a T heanohoz. Gondolatok  
a T heano-nevelési eszm ék gyakorlati m egvalósításához. Bp., 
1016, a szerző kiadása (Lampel K. biz.) ; n 8°, 88 1., 1 kor. 50 f.

Dr. Trócsányi D ezső, A ném et idea lizm u s és a háború.
Miskolcz, 1916, a szerző kiadása, n 8°, 13 1., kny. a Miskolczi Közmüv. 
Egyes. «Szóval s tollal a hazáért» c. könyvéből.
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Di*. V alentényi Gáspár, A íe lső  kereskedelm i isko lák  
kialakulása és e lo szlása  hazánkban (egy térképpel). Bp., 1916, a 
szerző kiadása, n 8°, 18 1. — Kny. a Keresk. Szakoktatásból.

2. Német könyvek (1916 márc.).
Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen. 1. Jg. 1915. Zürich,. 

1915. Rascher & Cie. n 8°, IV+XII+504 1., 7 M.
Bestimmungen ü. das höh. Mädchenschulwesen in Preuszen. Berlin,

1915. Cotta, n 8°, V+XXXII+126 1., 1*20 M.
Bock .4. : Die bayerischen Schulordnungen vom Jahre 1774 und 

1778. München, 1916. Schnell. 8°. 61 1., 1 M.
Cordier L. : J. J. Rousseau und der Calvinismus. Langensalza, 1915. 

Beyer & Söhne. 8°, VII +  227 1., 3 M.
Friedjung J. : Erziehung der Eltern. Wien, 1916. Anzengruber- 

Verlag. к 8°, 44 1., -—'50 M.
Frommann P. : Die erdkundlichen Namen im Unterricht. Langen

salza, 1915. Beyer & Söhne. 8°, 33 1., —*40 M.
Führer-Handbuch. Samml. von Aufsätzen über Erz. und Ausbildung 

unserer Jugend. I. Teil. Leipzig, 1916. Jänecke. 8°. 1*40 M.
Heyviang E. : Landschul problème und Landlehrerfragen. Leipzig.

1916. Haase. 8°, 123 1., 2'50 M.
Huber E. : Der verfassungsrechtliche Unterricht an der Mittelschule. 

Zürich, 1916. Orell Füssli. 8°, 23 1., —'40 M.
Jahrbuch des Vereins für wissensch. Pädagogik. 48. Jg. 1916. Hrsg.

V. W. Rein. Dresden. 1916. Bleyl & Kaemmerer. 8°, III+238 1., 5 M.
Kesseler K. : Pädagogische Charakterköpfe. Frankfurt a/M., 1916. 

Diesterweg. n 8°, IV-)-113 1., 2 50 M.
Nüchter F. : Pädag. Reisebriefe aus den Vereinigten Staaten. Lan

gensalza, 1916. Beyer & Söhne. 8°, IV+72 1., 1 M.
Pausinger F. : Junge Forscher. Schaffende Arbeit im Naturgeschichts

unterrichte. Prag, 1916. Haase, n 8°, 3 4  1., —*85.
Schwarz W. : Kant als Pädagoge. Langensalza, 1915. Beyer & Söhne. 

8°, VIII+173 1., 2 25 M.
Spranger E. : Das hum. und das polit. Bildungsideal im heutigen 

Deutschland. Berlin, 1916. Mittler & Sohn. 8°, —'50 M.
Trunk H. : Lebensvoller Sprachlehrunterricht. Wien, 1916. Deuticke. 

8°, 3-60 M.
Verhandlungen des Vereins für wissensch. Pädag. 1914. Hrsg. v.

W. Rein. Dresden, 1915. Bleyl & Kaemmerer. n 8°, III+60 1., 1 M.
Wie erziehe ich mein Kind ? Hamburg, 1916. Rauhes Haus. 8°, 

VIII+80+80 1., 1-80 M.
Wolke K. : Die von der Studien-Revisions-Hofkommission (1797— 

1799) vorgeschlagene Reform der österreichischen Gymnasien. Wien, 1915. 
Fromme, n 8°, XXXI+144 1., 4-80 M.
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A háború irodalmából :
Arnheim H.: Der Weltkrieg im Unterricht. Bielefeld, 1910. Vel- 

hagen & Klasing. 8°, 180 M.
Budde G.: Krieg und höhere Schule. Langensalza, 1915. Beyer & 

Söhne, n 8°, 41 1., —-75 M.
Horn K. : Die deutsche höhere Schule der Zukunft. Frankfurt a/M., 

1916. Keller. 8°, 29 L, —-50 M. Gy. A.

S Z E M L E .

A hadiárvák nevelésének kérdéséhez.
Mindenki előtt világos, hogy ma ez az egyik legfontosabb és 

legégetőbb kérdése a társadalomnak. Megoldása annyival nehezebb, 
mert benne egész sereg más mellékkérdés is halmozódik ; így a kér
dés gazdasági oldala : hogyan lehessen elintézni úgy, hogy az állam
nak minél kevesebb pénzébe kerüljön; a társadalom munkájának 
felhasználása, maguknak a gyermekeknek a nevelése, jövője stb. 
Nagyon fenyeget az a veszély, hogy a megoldásban különösen az 
anyagi szempont lesz az uralkodó. Ezzel szemben meg kell állapít- 
nunk, hogy magát a kérdést teljes egészében a nevelés és pedig a 
nemzetnevelés szempontjából kell tekinteni. Egyfelől a gyermekek 
érdeke kivánja az államtól, hogy azoknak 1. életéről, 2. neveléséről,
3. jövőjéről gondoskodjék ; másodsorban az állam érdeke kívánja, 
hogy a gyermekek, mint az állam hasznos és nemes polgárai 
neveltessenek föl. Legkomolyabban figyelnünk kell tehát arra, hogy 
itt a legelső és legfőbb követelmény a nevelés követelménye, mert 
különben ez az egész törekvés teljes csődöt vall. Ezen az alapon 
próbáljuk meg körvonalozni, hogyan kellene az államnak rendeznie 
a hadiárvák nevelésének kérdését.

Vegyük először az állam érdekét, azt, hogy ezekből a gyerme
kekből igazi, komoly, munkás állampolgárok neveltessenek. Ezért 
hangsúly óznunk kell, hogy a gyermek sokkal tovább maradjon az 
állam felügyelete alatt, mint ameddig ez a felügyelet jelenleg a men- 
helyi ápolásból gondozásba kiadott gyermekekre kiterjed. E gyerme
keket 12 éves korukban iparos tanoncoknak, vagy gazdaságba adják ; 
ez időtől fogva a felügyelet csökken s mihelyt az illető, mint segéd 
fölszabadul, meg is szűnik. Kikerül a gyermek a munka világába 
otthon, segítő kéz, barát és vezető nélkül ; a lehetőségeknek és 
alkalmaknak abba a világába, amely olyan sokszor nyeli el a tapasz
talatlan ifjút. Eddig is irtózatos volt el is gondolni, hogy egy pár,

19M agyar Puedagogia. ?OCV. ö.
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kis szabású felekezeti törekvést leszámítva, falun az iskolából ki
került, városon az iparos és kereskedő ifjúság teljességgel semmi 
nevelői hatás alatt nem állott azután, hogy az iparos tanonciskolák 
fegyelmező légköréből kijutott. Az ú. n. ifjúsági egyesületek részben 
csak nagyon kis részét tartották össze az ifjúságnak, részben teljes 
eredménytelenséget mutattak. Minek vannak kitéve azok, akiknek 
otthonuk nincs?

Még komolyabb meggondolásra ad alkalmat a gyermekek szem
pontja. Ne feledjük el, hogy ezek védtelen, a maguk sorsa felöl intéz
kedni nem képes, de erkölcsileg nevelésre, életfönntartásra, jövőre, 
tudásra és társadalmi eló'haladásra épp olyan jogosult lelkek, mint 
többi száz és százezer társuk, akiknek vannak szüleik, hogy gondos
kodjanak róluk. S az államnak ezek életéről, neveltetéséről és jövő
jéről épp olyan híven kötelessége gondoskodni, mint ahogy gondos
kodott volna róluk az az atya, aki a nemzet jövőjéért vesztette 
életét valamelyik harctéren. Ezt minden érzelgés nélkül, de olyan 
határozottsággal kell megállapítani, hogy alóla holmi kegyelmi szem
pontok kibúvót ne engedjenek. Nem szabad megelégedni azzal, hogy 
kegyelemkenyeret és koldusbotot adjunk a kezökbe s ezzel úgy érez
tük, hogy meg is tettünk mindent, ami tőlünk várható volt.

Ami életök fönntartását és biztosítását illeti, azok, akiknek 
anyjuk él, kapjanak neveltetési járulékot az államtól; az állam kí
sérje figyelemmel ezek fejlődését és könnyítse további életsorsukat is 
a  maga közegei által. Egészen más, nagy kérdés az, mi történjék 
azokkal, akik mindkét szülőjüket elvesztették. Ezekről teljesen az 
államnak kell gondoskodnia, de hogyan ? Három mód van reá :
1. örökbe adni olyan családokhoz, amelyekben ellátásuk és jövőjük 
biztosítva van; 2. gondozásba kiadni úgy, ahogy jelenleg a lelencek 
nagy része ki van adva ; 3. elhelyezni őket árvaházakban, internátu- 
sokban. E három eljárási mód nem alternativ. Látni fogjuk, hogy 
mindegyikre szükség van, csak más és más körülmények között.

Az örökbe adás volna a legjobb és legalkalmasabb módszer. 
Ezen az úton nemcsak azt nyernők, hogy nem lenne tovább az állam 
terhe az illető gyermek neveltetése, hanem a gyermek is otthont 
találna. Az a mozgalom tehát, mely ebben a tárgyban indult, igen 
tiszteletreméltó. Mindazáltal nagyon vigyázni kell, hogy a gyermek 
rövidséget ne szenvedjen. Csak gondoljuk el, milyen nagy dolog az 
és milyen óriási akadályai vannak annak, hogy az idegen gyermek 
teljesen helyet találjon egy családban, hogy az a család ne tekintse 
azt kegyelmi kenyéren levőnek, irgalomból befogadottnak, aki örök 
hála fejében örökös igavonó lesz a házban. Ne csak a jószívű örökbe
fogadók érdekét nézzük tehát, hanem elsősorban a gyermekét. Ki-
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javíthatatlan, jóvátehetetlen hibák következnek be, ha csak vagyonilag 
biztosítjuk a gyermek helyzetét, de erkölcsileg nem ; le fogunk kötni 
-egy sereg apró rabszolgát a rabság feloldhatatlan láncával egész 
életre. Felhívandó erre különösen a lelkészek, tanítók, jegyzők figyelme 
s kötelességükké teendő, hogy lelkiismeretesen nézzenek utána, mint 
bánnak a gyermekkel a jószívű nevelőszülők. A gyermek, ki valamely 
családba belépett, részesüljön ott olyan tiszteletben, mint az őt, 
kinek atyja hősi halált halt, megilleti, s igyekezünk, hogy meg
kapja azt a szeretetet és gondoskodást, amely szülőházában vette 
volna körül.

A gondozásba való kiadás módszerét már kipróbálták a lelen
cek elhelyezésével. Általában jobbnak szokták tartani, mint az árva- 
házakban való nevelést, de jogtalanul. Mindkettőnek előnyei és hát
rányai vannak ; magunk az árvaházat föltétlenül jobbnak tartjuk. 
A gondozásba való kiadás célja, hogy az illető gyermek ne egy rideg 
intézet nevelésében, hanem családi nevelésben részesüljön. Lássuk, 
megkapja-e ezt a »családi nevelést?»

Először is világos, hogy magába a családba a legritkább eset
ben és helyen taglalódik be. Hiszen fizet értük az állam, de ebből 
ugyan egyetlenegyet sem lehetne eltartani. Ezért gondozói rendesen 
úgy tekintik, mint aki kegyelemkenyéren él, akit azért tartanak, 
mert napjában többször is fölemlegetett jószívűségüket akarják mu
tatni. Sok helyen kenyérkereset, olcsó szolgatartás az egész vállalko
zás, minden erkölcsi alap nélkül. A gyermeket mindenki lenézi, 
származását mindenki szemére hányja, vele gorombán bánni, neki 
parancsolni a család legkisebb, leggyámoltalanabb tagja is feljogo
sítva érzi magát. A falusi iskolákból ezek a gyermekek maradnak ki 
kora tavasszal, hogy bármilyen nyomorultak és csenevészek is külön
ben, kétszeresen kivegyék részüket a dologból. Őket lehet küldözni 
hóban, fagyban, lehet büntetlenül megverni, az ő sorsuk a tűrés, 
mert fölöttük, nyomorult kis rabszolgák fölött van a gondozó és a 
felügyelő hatalmas keze. Az ő életükből hiányzik az öröm, nekik 
sohasem jut osztályrészül résztvevő, baráti szó, idegen, hányt-vetett 
az egész életük ; az ő sorsuk : alávetni magukat mindenkinek. Van, 
kétségtelenül van eset, hogy ez nem így történik, vannak családok, 
sőt községek, ahol megbecsülés, szeretet a részük, vagy legalább ebből 
is kapnak valamit. De mi ez ahhoz a modern rabszolgasághoz képest, 
amit másutt látunk? Lehet bármilyen nemes és magasztos tervben 
a gondolat, hogy ilyen módon otthont és családot adunk a hadi- 
árváknak is, azonban nagyon vigyázzunk, hogy mindkettőt el ne 
vegyük tőle. Ne szaporítsuk ezeknek az elátkozottaknak a számát ; 
.ezen a réven sem otthont, sem családot, sem nevelést, sem jövőt

19*
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nem fognak adni nekik, csak egész életre való nyomort. Ezek az 
okok annak hangsúlyozására intenek bennünket, hogy a hadiárvák 
gondozásra való kiadását csak nagy körültekintéssel végezzük. Ezeket 
a felsorolt bajokat megállapítani és megvizsgálni nagyon nehéz, a 
rendszeres ellenőrzés szinte lehetetlen. Itt is a lelkészeknek, tanítók
nak, jegyzőknek fokozott gondoskodására van szükség, hogy úgy
szólván egyénenként vigyázzanak a gondozásba adott gyermekekre.

Az árvaházakba való elhelyezés módszere ellen a következő 
ellenvetések hozhatók föl. Először az, hogy az ilyen tömeges elhelye
zésre szolgáló épületek emelése, fönntartása, a felügyelő személyzet 
fizetése az államnak óriási pénzébe szokott kerülni. E gazdasági 
szempont mellett kiemelik azt a pedagógiai jelszót, hogy az intézeti 
nevelés sohasem közelíti meg a családi nevelést bensőségben, közvet
lenségben és eredményekben. Hogy az árvaház nem otthon, csak 
intézet, hogy az intézeti nevelés nivelláló, egyformásító, hogy a tan
köteles gyermek intézeti nevelésének és iskolázásának együttes meg
oldása csaknem leküzdhetetlen nehézségekbe ütközik. Ez ellenveté
sekre nézve jegyezzük meg a következőket : Ami a pénzügyi oldalát 
illeti a dolognak, bizonyos, hogy nagy intézetek fönntartása az 
államra nagy terheket ró, ez azonban magábanvéve csak másodrangú 
kérdés. Az intézeti nevelés pedagógiai problémáját illető ellenvetés 
csak részben állhat meg. Elég baj és elég helytelen, ha az internátusi 
nevelés nivellál, mert jó nevelő kezében sohasem fog nivellálni, sőt 
egyik legerősebb eszköze a személyes nevelésnek. Csak gondoljuk el, 
hogy lelkiismeretes, komoly nevelő mit tud elérni ezekkel, és mit 
tud alkotni azokból a gyermekekből, akik életük legfogékonyabb, 
legzsengébb korában teljesen az ő kezébe vannak adva. Gondoljuk el, 
hogy komoly és jó vezetéssel, amilyent igenis lehet, sőt kell adni az 
internátusbán, a nevelő és a gyermekek közötti szeretettel teljes viszony 
mellett milyen igazi otthonnak tekinti — és joggal — a gyermek 
azt a házat, ahol többekkel együtt felnövekedett. Lehet-e valahol 
alaposabb és biztosabb állampolgári nevelést adni, jobban ellenőrizni 
a gyermekek életmódját, neveltetését és fejlődését, mint az inter
nátusi nevelésben ; lehet-e több remény arra, hogy másutt jobban 
megtanulja a felebaráti érzés, a közös testvériség, a köz érdekében vég
zett munka tanulságait, mint itt ? Sivár, rideg, bensőség nélkül való-e 
az olyan internátus, ahol a gyermekek szüleiknek tekintik a felügye
lőt, testvéreknek egymást? Bizonyára nem.1 Ezen az alapon határo-

1 Az internátusi nevelés eredményes voltára nézve hivatkozom a 
régi kollégiumok, most is fennálló felekezeti vagy társulati árvaházak 
némelyikének példájára. Sohasem az intézmény a hibás, ha nem éri el 
a célt, hanem az alkalmazottak, kik nem értenek a neveléshez.
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zottan az internátusi nevelésnek adunk előnyt, de a következő meg
jegyzésekkel :

Ez intézetek eddigi nagy alakjai helyett állítson az állam több 
apró, családias internátust. A nagy épületek elkészítése és fönntartása 
nagyon sokba kerül, a nevelés is bennük kaszárnyái, külső fegyel
mezés inkább, mint nevelés, mert 150—200 gyermek vezetése igazán 
csak felügyelet és fegyelmezés lehet. Ezekben az apró árvaházakban 
ne legyen több 15—25 gyermeknél; így a nevelés lehetséges. Első
sorban és főképpen ne legyenek ezek városokon, hanem vasútmenti 
kis városokban, falvakban. Ne két-három nagy, hanem 15—20 apró. 
A falvakban az élelmezési nehézségek, az élelmezés kiadásai 
aránylag a legcsekélyebbek. Elég lenne az intézet számára egy kis 
falusi ház, melynek egészségesen épült, világos, tágas három szobá
jába könnyen el lehetne helyezni 20 gyermeket, míg a konyha és a 
negyedik szoba a felügyelő és családja számára volna fenntartva. Ez 
még egy óriási előnyt is rejtene magában : az egészséges, tiszta levegő 
áldását. Felügyelő gyanánt gyermektelen, középkorú házaspárt alkal
maznánk, akik folytathatnák a maguk mesterségét, ha iparosok, 
művelhetnék a maguk földjét, ha gazdálkodók, főznének, mosnának 
a gyermekekre. Abból az összegből, melyet az állam tartásdíj gyanánt 
fizet egy-egy gondozásba adott gyermekért, csekély pótlással kijönne 
a gyermekek ellátási költsége, emellett elhelyezésük családias, hiszen 
egy nagy családot alkotnának, az ellenőrzés könnyű, mert bonyolult 
számítások feleslegesek volnának. A gyermekek részt vennének a házi 
munkában, ez is hozzájárulna az otthoniassághoz. Az iskolázást köny- 
nyen meg lehetne oldani úgy, hogy a gyermekek a helybeli elemi 
iskolát látogatnák. Ez volna az árvaház törzsalakja, a 8—12, esetleg 
8—15 éves gyermekek befogadására. Mielőtt tovább mennénk, egy 
pár szót a gyermekek jövőjéről.

A lelencgyermekek jövőjéről való gondoskodás ma igen felületes. 
Az állam a gyermekmenhelyek útján gondoskodik a gyermekről 15 
éves koráig. És pedig úgy, hogy ritka esetben tanulhat tovább a 
gyermek ; leginkább azt ajánlják neki, hogy ipari pályára lépjen, 
vagy ha arra magától nem akar lépni, beadják valami iparoshoz. 
A gyermek vagy beletörődik a változhatatlanba, és bármilyen kedvet
lenül és kényszerítve, de végzi a munkáját o tt; ez esetben egy idő 
múlva fölszabadul és lesz belőle lelkismeretlen, tudatlan iparos, akinek 
sem kedve, sem tudománya nincs a maga ipara üzésére, proletár 
lesz ; vagy megszökik és ha egynéhányszor visszavittók, lesz belőle 
elsőrangú csavargó. Mindkét esetben nagyon sokat nyert vele a nemzet ! 
Az állam érthetetlen módon elzárkózik attól, hogy a lelencek közül 
a jó tehetséggel megáldottakat tovább taníttassa, tekintet nélkül



294 SZEMLE.

származásukra. Ez az irányzat, hogy t. i. csak az értelmiségi pályá
kon levők gyermekei tanulhassanak tovább, meg van a társadalom
ban is. Nem győzzük eléggé hangoztatni evvel szemben azt a gondo
latot, hogy a nemzet éppen úgy frissül fel, úgy újul meg, hogy a 
nép alsó rétege a maga őserejét, a maga nemzeti karakterét átadja 
az egész nemzet kincsének. Hiszen kétségtelenül szükség van jó 
iparosokra és lelkiismeretes kereskedőkre, de sohasem lesz abból 
ilyen, akit akarata ellenére visznek karhatalommal erre a pályára. 
Az is igaz, hogy az államnak sokkal kevesebb kiadásába kerül, ha a 
gyermeket 15 éves korában már a maga lábára állítja, ami nem 
történhetnék meg, ha a gyermek értelmiségi pályára menne. De 
ebben az esetben, ha a dolog gazdasági oldalát tekintjük első sorban 
fontosnak, ne dicsekedjünk az állam nevelő munkájával, hanem 
mondjuk ki őszintén, hogy ezeket a gyermekeket megfosztjuk a 
szabad munka és szabad érvényesülés amaz elemi erkölcsi jogaitól, 
melyet minden ember, mint ember születésével magával hoz. Igaz, 
az iparhoz és kereskedelemhez is kell ész, és azon már rég túl 
vagyunk, hogy a rossz és tehetségtelen tanulókat utasítsuk erre a 
pályára, de azt is tudja mindenki, hogy evvel a jelszóval nem szabad 
elvágni az útját annak, hogy arravaló gyermek az értelmiségi pályán 
keressen magának hivatást.

Eégi és elcsépelt jelszó ma már az, hogy a mi társadalmi óle- 
- tünknek megújulásra van szüksége, hogy az értelmiségi osztály és a 

nép közötti, minden téren tátongó óriási szakadékot be kell tölteni, 
át kell hidalni. Toldjuk meg ezt a gondolatot avval, hogy a magyar 
nemzet jövőjének egyetlen szilárd alapja van, melyen épülnie kell, 
s mely fundamentom elvetése a nemzeti jövendő kétségbevonha
tatlan megsemmisülését vonja maga után : a nép. A nép köréből 
indulhat ki csak egy megújító, regeneráló mozgalom és pedig úgy, 
ha azok, akik a népből származtak, lesznek visszatérve a nép vezetői : 
tanítói, jegyzői, lelkipásztorai. Ez alapon világos, hogy e gyermekek 
jövőjét semmi másnak, mint személyes arravalóságuknak és hajla
muknak befolyásolnia nem szabad.

Az általunk javasolt családi árvaotthon ebben a tekintetben is 
gyökeres megoldást kínál. A törzsárvaházakon kívül ugyanis, me
lyek, mint mondottuk, falvakon és kis városokban volnának elhelye- 
zendők, melyekre az illető község tanítóiból, lelkészeiből, jegyzőjéből 
és orvosából álló felügyelőbizottság vigyázna föl s amelyekben a gyer
mekek 12 éves korukig maradnának, három különböző típusú otthon 
állíttatnék. Azok a gyermekek, akik gazdálkodók akarnak lenni, a 
népiskolát végezve gazdasági ismétlő iskolába járnának.Ezek számára 
egy-egy földmives iskolával bíró városban állítana fel az állam ilyen
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árvaotthonokat, honnan a gyermekek bejárnának az iskolába. Ameny- 
nyiben erre, t. i. az iskolázásra nincs szükség, a falusi árvaottho
nokban helyeznék el őket, ahol egy gazdálkodó felügyelő vezetése 
mellett gazdasági munkát végeznének. 18 éves korában mindegyik 
kapna az államtól bizonyos kis birtokot, hogy ott önállóan keresse 
kenyerét, esetleg telepítési akciónál lenne ezeket igen alkalmasan föl
használni. Az otthon mellett elhelyezett kis mintagazdaság lehetővé 
tenné a házi szükségletek belkörű elintézését. A másik tipus azok 
számára való, akik ipari pályára lépnek. Ezt a típust kis városokban 
állítnánk föl, az otthont fölszerelnénk egy ijiarleleppel, amelyben 
lehetőleg sok műhelyet helyeznénk el. A felügyelő itt iparos lenne, 
a gyermekek szabad akaratuk szerint választanák az iparágakat, 
melyekre a nap bizonyos részében óraadó, fizetett iparosmesterek 
tanítnák őket. A tanonciskolát rendesen látogatnák és a megszabott 
idő letelte után fölszabadulva, az állam gondoskodnék elhelyezésükről 
esetleg saját gyáraiban, vagy ipartelepein. A harmadik tipus azok 
számára állana, akiket tehetségük és kedvük az értelmiségi pályára 
vonz. Előre megjegyzem, hogy erősen megrostálnám őket és csak az 
igazán arravalókat engedném oda, de azokat föltétlenül. Ez a tipus 
egyszerű internátus, melyből a gyermekek megfelelő iskolákba járná
nak. Felügyelő gyanánt szakvizsgás tanárt, esetleg okleveles tanítót 
lehetne alkalmazni, aki otthon is számon venné a gyermekek tanul
mányi eredményéi Az intézet tagjai természetesen állami iskolákban 
tandíjmentességet élveznének, sőt felekezeti iskolában is kapnának 
ilyet, ha szorgalmuk megfelelő lenne. Aki itt nem válik be, habozás 
nélkül kényszerítnők ipari, vagy gazdasági pálya választására. Az 
intézet végzett növendékeinek elhelyezéséről az állam gondoskodnék.

Még egy kérdés, amiről meg kell emlékeznünk, az árván ma
radt leányok gondozásának gondolata. Az általunk javasolt családi 
otthonokkal ezt a kérdést is meg lehet oldani, a  családi otthonokat 
leányok számára kisebb városokban kellene elhelyezni, itt taníttatván 
őket kereskedelmi, ipari tanfolyamokon, óvónő- vagy tanítónő-képez- 
dékben. Magára az árvák nevelésének pedagógiai módszerére itt nem 
terjeszkedhetünk ki.

Bármilyen bonyolultnak, sőt némelyek előtt bizonyára kalan
dosnak tetszik is ez a terv, egy bizonyos : ezen az úton eredményes, 
komoly nevelői munkát végezne az állam. Hogy ezeket aztán hogy 
lehetne kombinálni, a felekezetek segítségét hogyan lehetne felhasz
nálni, hogyan van készen az alap erre azokban a községekben, 
melyekben kincstári birtok van, annak a fejtegetése már nem tarto
zik ide, de röviden összegezhetjük azokat a hatásokat és eredmé
nyeket, melyeket ezekből nyerünk : 1. az állam fokozott nevelő
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hatását, melynek — sajnos — eddig sokszor hiányát éreztük, 2. a hadi
árvák nevelése ügyének teljes és kimerítő megoldását, félrendszabályok 
helyett, 3. az állam eredményes munkáját abból a szempontból, hogy 
magának szakavatott munkásokat nevel, 4. a társadalom és nemzet 
erőinek megújulását és felfrissülését új elemek bevonása által,
5. végre a más anyanyelvű hadiárvák elhelyezésével és fölnevelésével 
egy nagy lépést a nemzetiségi kérdés egyedül célravezető pedagógiai 
úton történő megoldásához.

Talán e számos előny megérdemli, hogy az elmondottak felett 
gondolkozzunk és azokat megvalósítani próbáljuk.1

(Kolozskara.) Imre Lajos.
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H A Z A I L A PO K BÓ L.
A Gyermek (1916) 1—2. sz. Molnár 0. Meumann életét és mű

ködését ismerteti. Legnagyobb érdemének tartia, hogy a gyermektanul
mányt a tudomány rangjára emelte és tudatosan szervezte a pedagógiai 
közös munkát, amit Molnár kollektiv pedagógizálásnak nevez. Bognár C. 
két (11—12 éves) fiún 1914 nov. és 1915 szept. végzett vizsgálatokkal azt 
kutatta : vájjon a háborús képzetek a kapcsolatokat mennyiben változtat
ták meg. Eredményei igazolják azt a törvényszerűséget, hogy 1. az egyszer, 
bármily régen létrejött kapcsolatok két képzet között állandóan meg
maradnak és nehezen adnak helyet újabb kapcsolatnak ; 2. a közvetlen 
szemléleten alapuló és egyéni vonatkozású kapcsolatok a legerősebbek, 
főként gyermekekben. Nagy L. közli a közokt. min.-hez intézett felter
jesztést az Új Iskola (1. M. P. 1915 : 528. 1.) ügyében. Az iskola létesítőinek 
célja : gyermekfejlődéstani és individuális lélektani alapon álló nevelési 
rendszert alkalmazni, a külföldi reformiskolák nevelési s oktatási elveit 
ezzel a rendszerrel összhangba hozni, a tudományos alapon álló újabb 
nevelési és didaktikai eljárások kipróbálásával az üdvös reformok útját 
egyengetni. Az intézet 7—14 éves gyermekeket fogad be ; e 8 év négy, 
más-más pedagógiai célt szolgáló tanfolyamból áll ; a tanfolyamok 2—2 
osztályból. Alap ebben Nagy L. ismeretes álláspontja, hogy a gyermeki 
fejlődés két éves szakaszokra oszlik (7—8, 9—10, 11—12, 13—14) ebben a 
korban. Az I. két év feladata : a gyermeki kedélyvilág nemes irányú fog
lalkoztatása, főtárgy a beszéd- és ért. gyakorlatok ; a II. szakaszban di
daktikai cél : a külső tapasztalatszerzésre való törekvés kielégítése, főtárgy 
a természeti élet és fő módszertani elv a természeti környezettel való 
közvetlen érintkezés ; III. szakasz : a gyakorlatias gondolkodás kielégítése 
gyakorlati foglalkoztatással, főtárgy a term.-tud. a munkaiskola módszeré-

1 A rra a kérdésre , hogy ha  15 év a la tt a hadiárvák kifogynak, m i 
történjék  az e cé lra  fö lállíto tt családi otthonokkal, egyszerű a felelet : állam i 
gondozásban levő lelenceket helyezünk el bennök, ugyan ilyen  föltételek 
m ellett.
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vei ; IV . szakasz : a gyermek etikai és esztétikai énjének kiképzése, főtárgy 
tehát az embertan, mint önismeretre vezető tanulmány. Nem akarnak 
sémákat csinálni ; a kézi foglalkoztatás nem külön tárgy, hanem az egész 
oktatást átszövő módszer ; a művészeti neveléssel finomult ízlésre vezetnek ; 
a vallásos érzés ápolásában a 7—8. évben engedik, hogy a gyermek istent 
megszemélyesítse, a 9—12. években alkalom szerint nyomatékosan figyel
meztetik a természetben működő általános erőkre s a 13 — 14 éveseket 
arra vezetik, hogy istent az erkölcsi ideál megtestesítéseként tiszteljék, 
ápolják a nemzeti érzést ; erős testben erős lélek, cselekvéssel erősített 
akarat az eszményök. Az Új Iskola egész tantervét A Gyermek következő 
száma közli. Új rovat nyílt a Gyógyító Pedagógia részére, szerk. Berkes J. 
■és Vértes O. J., meg a Gyermekirodalom nak, szerk. Nógrddy L. A hábo
rúval kapcsolatban Klug P. megállapítja, hogy a megfelelő nevelésben 
részesült siketnéma gyermekek és a hallók között távolról sincs meg a 
méltán feltehető nagy ür. Pollacsek H.-né befejezi 320 gyermekbírósági 
tárgyalás részletes és tanulságos ismertetését.

Az ÍJt (1916) 2. sz. Az erdélyi ref. egyházker. teológiai tanárai, 
gimn. igazgatói és vallástanárai azon tanácskoztak márc. 8.-án : mik a 
kötelességeik az erdélyi kálvinista magyarság érdekében. Ravasz László 
előadó az egész kérdést úgy foglalta össze • szervezniük kell a vallásos 
nevelőket az ifjúság általános, egyöntetű és céltudatos nevelése céljából, 
az eddigi munkának a korhoz való alkalmazásával. A vallástanítást vallá
som neveléssé kell tenni s ezt necsak a vallástanár végezze, hanem az egész 
iskola és önmagán az ifjúság ; az öntudatos és egyéni vallásos élet a cél, 
így lehet felszabadítani az erdélyi magyarságot megtartó kálvinizmusnak 
ma még jórészt elrejtett erőit. Együtt kell dolgozniok közópisk. és nép
iskolai vallásos nevelőknek ; vándorgyűléseket, tanfolyamokat kell tartani, 
hogy ezeken a vallásos pedagógia elvi és gyakorlati kérdéseivel, az egyes 
vidékeken folyó ifjúsági munka tanulmányozásával foglalkozzanak. Négy 
részben összeállítja az «elvi, pedagógiai, didaktikai, szervezeti» kérdések 
sorozatát s jelzi, hogy ezek tárgyalására újabb értekezletet tartanak.

Athenaeum (1916) 2. sz. Komis Gy. összefoglaló szemléjében a 
háború és az erkölcs, a kultúra s az állam problémáját mutatja be a 
háborús filozófia legfőbb kérdéseinek ; az ezekre vonatkozó irodalom kri
tikai ismertetésével megvilágítja a háborúnak az emberi gondolkodásra 
tett hatását és irányítja az olvasó gondolatait. Megállapítja, hogy «a háború 
vihara közepeit a nemzet természetszerűen olyan gondolkodójának kultuszát 
ápolja, akinek filozófiája a nemzet igazi sajátosságait tükrözi, akinek 
egyénisége a nemzetet történetileg szimbolizálja, aki a nemzet harcát ennek 
kultúrája alapján etikailag igazolja, akinek filozófiája éppen az élethalál
harchoz szükséges akarat, erő és hatalom fogalma körül összpontosul, 
aki a nemzeti államnak mint egésznek eszményét minden egyéni fölé 
emeli». Ilyen a németek szemében elsősorban Fichte.

Család és Isk o la  (1916) 2—7. sz. A tanítóképzésről szóló soro
zatban Molnár 0. az intézetek elhelyezésében, az épületek külső-belső 
minőségében beállott előnyös változásokat ismerteti; Barcsai K. há-
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rom számban a szakszerű képzés mai állapotát azzal jellemzi, hogy 1. ma 
a pszichológia és pedagógia tanítását megfigyelések és kísérletek élénkí
tik, meddő deduktiv fejtegetések helyett a testi-lelki jelenségek alapos 
megfigyelése és induktív kutatás ad életet, termékenyítő erőt az oktatás
nak; 2. az egész oktatás minden szála a gyakorlóiskolában fut össze s az 
elmélet és gyakorlat összhangja átalakította a pedagógiai képzést ; 3. a 
nyári tanfolyamokon a már működő tanítóság újabb ösztönzést nyer a 
haladásra ; Molnár О. a tk.-int. tanítást jellemzi s azt a reményét fejezi 
ki, hogy az ifjúság testi és lelki életének fokozatos megismerése mind
inkább lehetővé teszi majd mindenik tantárgy anyagának és terjedelmének 
a tanulók korához, érdeklődési köréhez és teljesítőképességéhez való
alkalmazását.

N ép ta n ító k  L ap ja  (1916) 1—14. sz. Az 1916. évet Széchenyi ne
vével kezdte ; ezzel akarta megjelölni azt a szellemet, amelynek a nevelők 
munkáját át kell hatnia. Közleményei állandóan időszerűek: egyrészt tájé
koztatás, másfelől útbaigazítás és gondolatkeltés a céljok. K. F. áttekintést 
nyújt az 1915. év iskolai és nevelésügyi mozgalmain ; számos cikk szól 
külföldi pedag. eseményekről és művekről, nevezetes emberek időszerű 
nyilatkozatairól (pl. Foerster a katonai nevelésről; Schmidt, Kein, Ker- 
schensteiner vitája az egységes iskoláról stb.). Szöllősi I. (Kardos tanítók} 
a tanító-lélek mostani alakulásáról és az igazi tanító remélhető érvénye
süléséről szólva, azt a reményét fejezi ki, hogy az egységes közoktatási 
törvény lesz a béke eljöttével az új Magyarország legelső alkotása. Szabó 
L. (Az iskola és a «többtermelés») a gazdasági célok iskolai szolgálása 
érdekében a tanítóság alaposabb gazdasági előkészítését s tanítói minta
gazdasággal való ellátását kívánja. Kemény F. óraterv-gyűjtemények össze
állítására és a megvalósítás módjára ad javaslatot. Várady I. a tanítók 
szociális munkakörét fejti ki. A rokkantak nevelése, gyógyító pedagógia 
és népiskola kapcsolata, a gyermekek táplálása háború idején (Juba A.)> 
csatangoló gyermekek (Büchler IL), egyes módszertani kérdések stb. van
nak a többi cikkekben ; elevenek Földes G. följegyzései régi iskolai emlé
keiből. Sokfélül összegyűjtött apróságok egészítik ki mindenik számot.

P sedayog iai É rte s ítő  (1916) 1—2. sz. Az Orsz. Pæd. Könyvtár 
és Tanszerm. Hivatalos Értesítője X. évét új címmel kezdi. A beköszöntő 
szerint «mint a magyar iskolák könyvtári, tanszer- és iskolafelszerelési 
ügyének minden részére kiterjeszkedő központi orgánum s mint e tekin
tetben speciális irányú pedagógiai folyóirat folytatja életét». E körbe vágó 
vagy azzal rokon tárgyakról értekezéseket, ismertetéseket és lapszemlét 
közöl ; főként a külföldi lapokra s általában a külföldi példákból meríthető 
tanulságokra figyel. Ez a kettős szám 43 n 8° lapon bő és sokféle anya
got nyújt. Három cikk van benne : Koch N. a német tanszermúzeumokat 
kezdi ismertetni ; Goldziher K. az iskolai matematikai modellek didaktikai 
jelentőségét világítja meg Giebel: Anfertigung math. Modelle (Lpz., 1915, 
Teubner) és Reichel : Math. Werkunterricht (Lpz., 1914, Quelle u. Meyer) 
nyomán ; Eberli svájci tanítónak a Berner Seminarblätterböl fordított 
cikke az iskolai aquariumról szól.



P ro te s tá n s  S zem le  (1916) 1. sz. Schneller J. a temperamentumok 
keletkezését energetikai alapon tartja legjobban megérthetőnek. Az öröklés 
útján számtalan energia válik tulajdonunkká ; ezek közül elevenné válnak 
azok, amelyek sajátos létünk fenntartásával és fejlődésével valahogyan 
kapcsolatban vannak. Ezek az eleven energiák vagy szervezetlenül állanak 
egymás mellett, vagy pedig egy vezető energia által elvileg meghatározva, 
szerves egészet alkotnak. Ezek állapotán és mennyiségén alapulnak a 
kedélyhullámzások ; ha az eleven energiák szervezetlenek és számuk nagy : 
a temperamentum sangvinikus, ha szervezetlenek, de számuk kicsiny : 
melankólikus ; ha szervezettek és számuk nagy : kolerikus, ha szervezet
tek, de számuk kicsiny : flegmatikus. Az életkorokról megállapítja, hogy a 
gyermeket a sangvinikus vonások jellemzik, az eszményileg fejlődő ifjút 
a melankólia ; az igazi férfiú igazában kolerikus, van sajátos hivatása, 
célgondolata, mindent egységesen vezető eszméje s ezért munkája közben 
jellemzi a kíméletlenség (talán inkább találna itt a határozottság ; kímé
letlenségnek csak az érzi ezt, aki maga kíméletet kíván vagy megalkuvásra 
kész), teljes kiszámíthatóság, megbízhatóság ; az aggkor kíméletes, elnéző, 
gyöngéd, de a lényegre nézve szívós, mindent sub specie aeternitatis tud 
nézni s így flegmatikus.

T an ító  (1916, VIL évf.). A Magyarorsz. Tanítóegyes. Orsz. Szövet
ségének hivatalos lapja a tanítóság rendi ügyein kívül többször foglalko
zik a művelődési politika mostani feladataival is. Ily tárgyú cikkeiben 
az látszik vezető gondolatnak, hogy a nemzeti művelődés kérdéseiben az 
állami szükségleteknek kell döntőknek lenniök s ebből kiindulva hangoz
tatják, hogy a népnevelés mai tartamát és tartalmát lényegesen meg kell 
változtatni. Több cikk szól ennek a változtatásnak a módjáról is, egyes 
részletekre vonatkozóan. A Győrvidéki Ált. Tanítóegyesület 1917 márc. 15. 
határidővel kitűzte ezt a pályakérdést: «Miként lehetne a háború tanul
ságait a népiskolai nevelőoktatás szempontjából értékesíteni ?» A 12. és
13. számban a háború tanulságainak a gyűjtésére adnak szempontokat és 
részletes kérdőíveket tanítók számára.

T heo log iai S zak lap  (1916) 1. sz. Szelényi Ö. a volt modori ev. 
gimn. történetéhez nyújt adalékokat. Már a reformáció előtt is volt ott 
iskola ; 1594-ből való az ev. iskola első tanrendje és rendtartása ; felső 
osztályai az 1857/8., az alsó osztályok pedig az 1869/70. tanév végén 
szűntek meg anyagi okokból. Közli a tanárok névsorát 1826-ig.

U rán ia  (1916) 4. sz. Molnár Viktor az egészség, műveltség, gaz
dagság nemzeti jelentőségét hangoztatva, melegen ismeri el a magyar 
iskola eddigi teljesítményeit, de nem hallgatja el azt sem, hogy sok min
denre nem tanította meg az ifjúságot, ezért szükségesnek látja tanítási és 
nevelési rendszerünk megváltoztatását a jövő nehéz feladatainak érdekében. 
Elsősorban azt hibáztatja, hogy ma az iskola nem tudja az ifjak akaratát 
kellően megedzeni ; túlságos általánosságokban való beszélésre és írásra 
szoktatja őket ; nem az élő környezetből, hanem a tanító szavából s az 
olvasmányokból kell tanulniok. Ehelyett önállóan tájékozódó, termelő, ter
vezgető munkaképesség fejlesztését kívánja ; befogadás helyett az alkotást,
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több cselekvést és kövesebb elmélkedést. A magyar irodalom művelő ere
jének sokkal teljesebb felhasználását tartja lehetségesnek és szükségesnek. 
Életre valónak tartaná a középisk. két utolsó és az egyetem első évének 
hallgatóit egyesítő akadémia szervezését a kellő kiválasztás és egyénibb 
oktatás érdekében. Szigorúan végre kell hajtani a tankötelezést és szervezni 
annyi elemi iskolát, hogy az elemi ismereteket és a műveltség feltételeit 
mindenki megszerezhesse. Ebben a cikkében is rátér a szerző a közgazda- 
sági élet fejlődésének és a köznevelésnek kapcsolatára ; gazdasági, iparos 
és kereskedelmi iskoláinknak a közgazdasági intézmények nemzeti szel
lemmel való eltöltésére is kellene gondolniok. Szervezni kell az egész 
országban az iskolán kívüli oktatást és bele kell illeszteni az iskolai ok
tatás rendszerébe. — Szolgálatnak és haszonnak tartunk minden szót, 
amely most szempontokat igyekszik nyújtani az újjászervezés munkájához 
s közvéleményt akar teremteni a nevelés ügyében. Ami az egyetemre át
vezető intézményt illeti, emlékeztetjük olvasóinkat a M. P. 1905:449— 
485. 11. közölt tanulmányra; abban Schneller István (476—483) kifejtette 
az ilyen líceum szükséges voltát és szervezetét. Szerinte ez az intézmény 
érlelné az ifjúban maga és nemzete sajátos hivatásának tudatát (tehát az 
egyéni alakulást segítené elő), megóvja az elszigeteléstől és egyoldalúság
tól, meg a munkája rendszertelenségétől, a kapkodástól, ami az egyenesen 
egyetemre lépő mai ifjúságnak gyakran a sorsa.

K Ü L F Ö L D I LAPO K BÓ L.

K an n án  M órról a Lehrproben и. Lehrgänge 1916:2. sz.-ban 
kegyeletes megemlékezést közöl Posch Árpád. Jelzi К. munkájának nehéz
ségeit, az akkori középisk. tanterv fogyatkozásait ; összefoglalja K. alkotá
sának — a középisk. tantervnek és utasításoknak — irányeszméit s rámutat, 
hogy őt meg nem értők immár alig vannak. K.-nak ércnél tovább tartó 
emléke a gondolkodásra ébresztett nemzedékek hálája, amelyek neki az 
addigiakénál magasabb rendű életet köszönik.

A háborúnak a gyerm ekekre való hatása többféle vizsgá
latnak volt már tárgya. Kicsiny, de érdekes adatot szolgáltat ehhez a kér
déshez W. Kammel (Ztschr. für päd. Psych, u. exp. Päd. 1916:2—3. sz.). 
A háború kezdete előtt, 1914 márciusában 16 fiútól, 9—10 évesektől, a 
Meumann leírta módon (Vorlesungen I.2 62n.) tudakolta volt, hogy «mi 
szeretne lenni és miért» ; 1915 júniusában ugyanazokat újból kikérdezte 
annak megállapítására : «milyen mértékű változást okozott a háború jövő 
pályájokra vonatkozó gondolataikban, észlelhető-e az erkölcsi szempont 
erősödése és látható-e e tekintetbon feltűnő változás ?» Az eredmény az 
volt, hogy 9 fiú ugyauazt mondta, amit egy évvel azelőtt, közülök hétnek 
az indokolása sem változott ; 7 fiú más pályát jelölt meg és pedig öt a 
katonait. Ezek közül mindössze 3 okolta meg a választását azzal, hogy 
segíteni akar a háborúban a hazán. Ebből nem következik, hogy vala
mennyien nem áldoznák fel a hazáért mind&nöket ; de nyilvánvaló, hogy 
nem ez az uralkodó érzelmök. Erkölcsi szempont kb. Va részben látszik. 
Kammel lehetően részletesen elemezte a feleleteket ; számba vette az apa 
foglalkozását, a fiúk testi állapotát, olvasmányait, kedvenc játékait, rajzai
kat és bizonyítványaikat, hogy így érdelclődésök irányát és esetleg forrását
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is megismerje. Ezen az alapon úgy látja, hogy a háborúnak a vizsgálat 
napjáig nem volt a gyermekek tudatára olyan mély hatása, mint némely 
pedagógus gondolja és így nincs jogunk a háborúban valami nagyértékü 
• pedagógiai szövetségest» látnunk. — Ez a kis dolgozat nemcsak a tárgya 
miatt érdekes, hanem azért is, mert a szerző az efféle vizsgálatok értéké
nek tetemes fokozására ad irányítást. A régebbi gondolatához ragaszkodó 
9 fiút ugyanis ezután, amíg csak módjában lesz, minden év júniusában 
újra kikérdezi. Ez azért fontos, mert így az érdeklődés fejlődését ugyan
azokon a gyermekeken figyeli meg, vagyis igazán a fejlődést láthatja.

Az ifjúság gondozását a tanköteles kor után (Jugendpflege) 
a németek eddig is lelkesen és sikeresen folytatták ; most ezt is még job
ban akarják csinálni, mert sok a panasz az ifjúság eldurvulása és elha
nyagoltsága miatt. Végre egész munkát kell végezni, írja P. Matzdorf 
(Archiv f. Päd. I., 1916: 162. 1.); az ifjúság gondozását határozott szerve
zetté kell tenni, minthogy eddig éppen azok vonták ki magokat alóla, 
akiknek legnagyobb szükségük volna erre. Elsősorban is falun és városon 
kötelezővé kell tenni a továbbképző iskolát a 14—17 évesekre s ebben 
bővítni az iskolában szerzett tudást állampolgári nevelés, erkölcsi és testi 
gondozás közben. El kell tiltani a dohány s a szeszes italok «élvezését» 
a 18. évig ; a bérért dolgozók fizetésének egy részét, ha csak a szülők 
támogatásra nem szorulnak, félre kell tenni az illetők számára későbbi 
időre ; szórakozásról az ifjúsági egyesületek és hasonló szervezetek (pl. a 
Wandervogel) gondoskodjanak s ezeket az ifjak hajlamuk szerint válasszák. 
Ifjak és felnőttek számára falun és városon népies estéket kell rendezni 
(torna, zene, színjáték), ezeken az ifjaknak bőséges tér nyílnék szereplésre 
is, élénkebbé es nemesebbé válnék így a társaséletök s igazibb családi és 
községi élet is fejlődhetnék ki. A nép ifjú leányait is jobban kell gon
dozni, mert sűrűn lehet közöttök tapasztalni eldurvulást és erkölcsi laza
ságot. Jó volna pár évig továbbképző iskolába küldeni ezeket is, ellátni az 
életre való ismeretekkel, egy évre gyermek- és betegápolásra kötelezni.

Köznevelési Tanács. Rein a mostani időt alkalmasnak tartaná 
olyan állandó bizottság, amint mondja : szabad nevelésügyi parlament 
alkotására, amely az iskola és a különféle testületek (pl. keresk. kamarák, 
nőegyesületek stb.) képviselőit egyesítené a hatóságoktól függetlenül, de 
azokkal együttesen végzendő munkára a nép erejének fokozása érdekében 
szükséges, korszerű, céltudatos és sikeres nevelés kérdéseinek megvitatása, 
irányelveinek kidolgozása céljából. E gondolatot a Tag c. lapban közölte, 
a tanügyi lapok sorra idézték; egyik (Die d. Schule 1916:175. 1.) fel
említette, hogy ugyanezt a javaslatot 1911-ben Kerschensteiner is felvetette 
«Staatsbürg. Erziehung» c. ismeretes müvében. Brahn a Berliner Tag- 
blatt-ban azonos alapgondolattal hasonló szervezetű értekezlet összehívásá
nak a szükségét fejezte ki ; a német birodalomban ugyanis ma nincs 
olyan hatóság vagy testület, amely az egész birodalom nevelésügyével 
foglalkozzék, holott a nevelés kívánatos egysége egyes kérdések közös 
megvitatása nélkül létre nem jöhet. Ezen az értekezleten lehetne meg
vitatni azt is, mily hivatalokat kellene szervezni a birodalmi köznevelés 
intézése céljából (v. ö. Die d. Schule 1916:111. 1.). Ennek a gondolatnak 
a bajor közokt. min. az országgyűlésen már határozottan ellene is mon
dott (1. Pharus 1916:284. 1.) s ezzel egyelőre eldöntöttnek vehetjük a 
dolgot. Annál nagyobb jelentőségűvé lehet a németség szempontjából két 
másik jelenség (1. W. Stern, Ztschr. für päd. Psych, u. exp. Päd., 1916: 
118—120. 1.): a Bund für Schulreform 1915 végén kitágította munkakörét 
s Deutscher Bund für Erziehung und Unterricht néven a háború után a 
nemzetre váró művelődési feladatok egész körével foglalkozik, egyesítni 
óhajtja magában a nevelés minden hivatalos tényezőjét, Deutscher Aus
schuss für Erz. и. Unt. néven pedig külön szervezetet alkotott az iskolán 
és neveléstudományon kívül állók bevonásával abból a célból, hogy a
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«termelők és fogyasztók» egyesüléséből az életnek és a nevelésnek össz
hangja fakadjon és a németség egész szellemi erejének kifejtése érdekében 
lehetővé váljék a különböző társadalmi körök nevelésügyi kívánságainak 
kielégítése és a köz javára való értékesítése. Legelőször majd a tehet
ségesek boldogulásának a kérdését vitatják meg.

V E G Y E S.

Szem léltető  faliképek. A vall.- és közokt. minisztérium a f. év 
tavaszán valamennyi állami elemi iskolának 20—20, a felekezetieknek és 
községieknek pedig, többre nem lévén fedezet, egyelőre 10—10 történelmi 
szemléltető képet küld. 14 már egészen elkészült ; ezek tárgya : Árpád 
paizsra emelése (Helbing F.), Szent Istvánnak Asztrik püspök átadja a ko
ronát (Raksányi D.), Tatárdúlás (Kovács Á.), Nagy Lajos fogadja a lengyel 
koronát felajánló küldöttséget (Helbing F.), A nándorfehérvári diadal 
(Löschinger H.), Mátyás király Bécs előtt (Hegedűs L.), Egri nők (Kovács 
Á.), Zrínyi Miklós hősi halála (Kovács A.), Szondy két apródja (Helbing
F.) Bethlen Gábor tudósai között (Raksányi D.), Zrínyi Ilona (Sándor B.), 
Kossuth Czegléden (IJdvary G.), I. Ferenc József a koronázási dombon 
(Szent-Istváni Gy.), Erzsébet királyné Deák ravatalánál (Raksányi D.). 
6 képet most sokszorosítanak : Kún László és Habsburgi Rudolf (Bottka M.),
II. Lajos tetemének feltalálása (Székely B.), Budavár visszavétele (Bottka 
M.), Rákóczi Ferencz a szécsényi országgyűlésen (Bottka M.), Mária 
Terézia (Szent-Istváni Gy.), a M. Tudom. Akadémia alapítása (Bottka M.). 
E 20 kép első része annak a sorozatnak, melynek a tervét 1911/12-ben az 
Orsz. Pædag. Könyvtár és Tanszermúzeum akkori vezetőjének, Vángel 
Jenőnek, elnöklésével működő bizottság elkészítette. A bizottság a minisz
térium, Tanszermúzeum, Képzőműv. Főiskola, Iparművészeti Társaság, 
Iparművészeti Iskola képviselőiből, egyes tudományos és iskolai szak
emberekből s festőművészekből állott. A terv 43 bibliai és hitéleti, 34 tör
ténelmi, 34 földrajzi, 59 természettud. képről szólott ; ezekhez járulna még 
külön a hazafias ünnepek céljára 4, esztétikai célra 6 kép s így az egész 
gyűjtemény állana 180 darabból. A most megjelenő 20 képet tehát kez
detnek tekinthetjük és reméljük is, hogy ezen az úton a minisztérium 
nem lesz kénytelen anyagi okokból újból megállani, mint eddig ismételten. 
E képeknek az iskolai oktatásban és nevelésben való teljes értékesítése 
megkívánja, hogy a gyermekek az előttök álló képet necsak nézegessék, 
hanem meg is értsék ; mivel pedig előreláthatóan sok, részletekre vonat
kozó kérdést intéznek majd a tanítókhoz, e képek megmagyarázására a 
tanítóknak készen kell lenniük. Ezért kívánatos, hogy a tanítóképzőkben 
erre is kellő idő jusson, egyrészt a történelmi órákon, másrészt a gyakorló 
iskolában. Nyilvánvalóan ez a célja annak, hogy valamennyi gyakorló 
iskola megkapta mind a 20 képet. Bő alkalma nyílik így a jelölteknek 
arra, hogy a gyermekek szemlélését, nézőpontjait megfigyeljék, a művelt 
és műveletlenebb környezetű tanulók különbségeit ebben is észrevegyék S 
általában a szemléltetés eszközeinek a tanításban való felhasználásáról, a 
hatások sokféleségéről újabb, gyakorlati tájékozást szerezzenek. — A ké
pek ügyét intéző bizottság működését, a képek elkészítésének történetét 
bővebben ismerteti a Néptanítók Lapja (1916, 1. sz. Gyulai A.) és a 
Puedagogiai Értesítő (1916, 1—2. sz.).

A Magyar Gyógypedagógia szerkesztő-bizottsága 1916 elején 
a háborúban megvakult, megnémult, megsiketült és hibás beszédűvé lett 
katonák oktatásáról s jövő sorsáról négy nyilvános előadást tartott. Kir- 
schenheuter Ferenc a vak katonákról szóló két előadásában közvetlen
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megfigyelései és tapasztalatai alapján felhívta a figyelmet arra a körül
ményre, hogy míg a rendes vakok jövőjét gyermekkoruktól fogva a szak
emberek irányítják, a vak katonák maguknak kívánják a jövőjük kialakí
tásában a döntő szót. Tehát csak személyi viszonyaik, a vakság által 
előidézett lelkiállapotuk ismeretével lehet a kérdés megoldását megkísé
relni. Kezdetben a vak katonában hiányzik az önbizalom az iránt, hogy 
egyáltalán meg tud valamit tanulni, ezért a jó kedélyhangulat, a meg
nyugvás előidézése és fentartása az első feladat. Új tartalmat, örömet és 
célt csak a munka ad életöknek. Ahhoz, hogy a felnőtt korában megvakult 
egyént tapintó- és mozgásérzései új foglalkozásában hathatósan támogas
sák s hogy a cselekvések új beidegzése megtörténjék : hosszas gyakorlás 
kell. Tehát képzésükben sietni nem szabad ; félkiképzés munkátlanságra 
vezet, csak alapos kiképzés teheti őket a társadalom produktiv tagjaivá, 
akiknek nem szánalomra, hanem gyámolításra és munkára van szükségök. 
Ez az ő érdekük s ez az állam gazdasági érdeke is. Az elméleti és gya
korlati képzés módjáról, a vakok életpályáiról s a munkába helyezés kér
déseiről is tájékoztató előadásokat a Magyar Gyógypedagógia ki is adta 
{A háború vakjai. Bpest, 1916, 8°, 48 1., 1 kor.). — A megsiketült, meg- 
némult és hibás beszédüvé lett katonákról Istenes Károly szintén két 
alkalommal beszélt. Ismertette a háborúban keletkezett siketség és néma
ság okait és fajait, valamint a kezelés módjait. Hangsúlyozta, hogy a 
beszéd javulását erőltetni nem lehet: huzamos pihentetésre van szükség. 
Kifejtette, hogy az így sújtottakat a társadalmi életből, ha más ok nincs 
rá, rokkantság cimén nem szükséges, de nem is tanácsos kivonni. Fogya
tékosságukkal összeférő pályán megállják a helyüket s joggal megkíván
hatják, hogy az állam és a társadalom őket régi helyükön megtartsa vagy 
ríj álláshoz juttassa. A «Siketnémaintézeti Tanárok Orsz. Egyesülete» fel
ajánlotta szolgálatait e szerencsétlenek tanítására. Hivatalosan foglalkozott 
a kérdéssel «A gyógyped. intézetek orsz. szaktanácsa». Ezek az előadások 
azt bizonyították, hogy a háború okozta eme fogyatékosságokkal szemben 
a magyar szakemberek ismerik feladataikat. El tudják végezni önállóan 
külföldi vélemények nélkül s el is fogják végezni a reájok eső munkát, 
mert ezt erkölcsi kötelességüknek tekintik. Ganyó Vilmos.

«A felső leányiskola 40 éve» című múlt havi közleményünkre 
a felső leányiskolák köréből hozzászólások érkeztek. Ezeket a szerző vála
szával együtt a M. P. következő számában közöljük. A felső leányiskola 
kérdésével egyébként újabb mozzanatok felmerüléséig nem foglalkozunk.

A szerk.
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következő befizetések történtek :
Kültagok befizetései :
1913- r a :  Bem A. Hontkiskér. Hulják P. Pilisszentlászló. Tokay 

Nagy K. Nagytoronya.
1914- re : Bacsó Gy. Gyula. Bem A. Hontkiskér. Hulják P. 

Pilisszentlászló. Mihályfi P. Halmi. Mórán F. Kassa. Pál E. Orosháza. 
Pintér J. Török L. Szilágysomlyó.

1915- re : Bem A. Hontkiskér. Dittler L Belényes, Fazakas J. 
Kolozsvár. Farkas A. Galambos D. Makó. Hulják P. Pilisszentlászló. 
Húsz Ö. Dés. Majthényi K. Fogaras. Marót K. Cegléd (2 K). Márk 
L. Hajdúnánás. Mihályfi P. Halmi. Mórán F. Kassa. Németh Gy. 
Drávaegyház, Németh K. Kőszeg. Pallós A. Kolozsvár. Pál E. Oros
háza. Papp J. Kolozsvár. Pintér J. Szerényi A. Hódmezővásárhely. 
Téry J. Székesfehérvár. Zlinszky A. Walló A. Ungvár.

1916- ra  : Agárdi L. Rózsahegy. Balassa J. Bánkorsós J. Erzsé- 
betfalva. Baranyai Gy. Szeged, Bardócz P. Budafok. Baros Gy. Belóczy
S. Késmárk. Bem A. Hontkiskér. Bemáth L. Kiskunhalas. Biró I. 
Szeged. Dercsényi J. Beregszász. Erdélyi L. (2 K). Ernyi G. Nagy
várad. Farkas S. Franz M. Brassó. Fürst A. Székesfehérvár. Gencsy
F. Maroshévíz. Gömöri S. Igló. György L. Losoncz. Hajdú L. Kapos
vár. Hortobágyi Zs. Pancsova. Horváth K. Komárom. Húsz Ö. Dés. 
Kablay I. Ózd. Kardos Gy. Kassa. Kertész Ö. Sátoraljaújhely. Koch S. 
Gödöllő. Konrádi D. Kolozsvár. Kőszegi Gy. Kolozsvár. Kroller M. 
Zalaapáti. Kún A. Lityán Y. Székesfehérvár. Maul К. Pozsony. Me- 
gyery K. Turcz. Müller J. Zádorlak. Pauer A. Szombathely. Pál E. 
Orosháza. Pék J. Székesfehérvár. Pintér J. Révay Gy.-né Segesvár. 
Simon L. Nagybiccse. Simonffi J. Szombathely. Sefcsik I. Máramaros- 
sziget. Szabó J. Szathmári Y. Szerényi A. Hódmezővásárhely. Szilágyi
S.-né Mezőtúr. Szkurkai M. Kisszeben. Vajda Gy. Csifár. Vargha T. 
Gyöngyös. Vida S. Werner A. Baja. Volenszky Gy. Zajzon S. Kézdi- 
vásárhely. Zoboki V. Nagykároly.

K érelem . Felkérem a Társaság ama tisztelt tagjait, akik 
tagdíjaikkal még hátralékban vannak és azokat, akik 1916-ra tagdíjat 
még nem fizettek, hogy a Magyar Pædagogia idei első füzetéhez 
mellékelt m. kir. postatakarékpénztári befizetőlapot a tagdíj beszolgál
tatása céljából felhasználni szíveskedjenek.

Dr. Bozóky Endre, s. k. 
kir. tan., áll. középisk. igazgató, pénztáros. 

Budapest, П., Albrecht-út 31.



A TÖRTÉNELEM-TANÍTÁS ÚJ RENDJE POROSZ- 
ORSZÁGBAN.

Szomszédos nemzetek belső, kulturális szervezkedését minden
esetre figyelemmel kell kísérnünk, még akkor is, ha nem oly erélyes 
és céltudatos, minő a porosz. A háború gyors átalakulásai sem riasz
tották el a porosz közokt. minisztériumot attól, hogy erélyes kézzel 
nyúljon a történelem tanításának reformjához. Az 1915 szept. 2-án 
megjelent rendelet oly elveket tartalmaz, amelyek részben újdonságukkal, 
részben — ha már másért nem — a háborús hatás közvetlen elem
zése szempontjából igen érdekes jelenségek. Több változtatást rendel 
el, amelyek a mi történelmi oktatásunk hiányosságára is jellemzők. 
Mi is törekszünk megreformálni középiskolai tantervűnket ; közép
iskoláinkban új, tágasabb akcióképesség fejlődött ki, mely utat s módot 
keres az érvényesülésre, s így tagadhatatlan, hogy a reform nálunk 
sem s Poroszországban sem fog meddő talajra találni. A rendelet csak 
kereteket szab meg, irányvonalakat jelöl ki. De ama kereteket kitöltő 
akarat, amaz irányvonal jogosságának átérzése, mint belső impulzus, 
előzetesen megvan, s csak így lehet szó reformról.

Nem mondhatni, hogy a német történelem-tanárok egyhangú 
lelkesedéssel fogadták volna, sőt éles bírálatok hangzottak fel : egyikük, 
Knütgen egyenesen arról beszélt,1 hogy a rendelet a német kultúra 
ellen való és megsemmisíti a német tudományosságot ; nem volt 
szükséges ily részletekbe menni ; a porosz reform magán viseli a 
háborúokozta provizórium jellegét ; áthelyezte a tanítás súlypontját 
a XVIIL sz. második felére és a XIX. sz.-ra. Ezzel azonban csak 
a német történelemoktatás érezhet lényeges súlypontváltozást. Mint 
látni fogjuk, Eranciaországban régen így volt. Tagadhatatlan, hogy 
ezzel szemben a német történelem tanterve — tanmenete feltét
lenül jobb volt — lényegesen elavult. A porosz minisztérium egy
szerre nem minden bajon, csak a legfőbb bajon óhajt segíteni,

1 Zur Neuverteilung des geschichtlichen Lehrstoffes. Grenzboten, 
1915 okt., 103. 1.
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azon, hogy a történelemtanítás ezután is teljesen elmerüljön elmúlt 
korok elemzésébe és megálljon de facto a XVIII. század végén, ami 
indokolatlan volt. Azzal, hogy a «történelmi anyag» beosztását meg
változtatta, lényeges módszertani reformra célzott s ezt a bírálók nem 
mindig ismerték fel. A pedagógia reformjai mindenütt ezt a képet 
mutatják ; mindig féltünk valamit ; valahányszor fölmerül egy új 
«anyag», az új trónkövetelőt gyanús szemmel fogadjuk. Mélyen gyö
kerezik ez tanári pszichénkben : végre is örvendetes bizonyítéka ez 
annak, hogy a középiskolában csupa oly dolgot tanítunk, amelyhez 
belső ragaszkodás fűz, amelyet valóban értékesnek tartunk, értékesnek 
önmagában, autonom értéknek, mely abszolút kulturális tartalmával 
az iskola szellemét megtermékenyíti. Azért, úgy véljük, épp a jó 
tanár fogadja az újat a legélesebb kritikával. A német történelmi 
könyvek közül a legjobbakat és legelterjedtebbeket Neubauer Frigyes 
írta s ugyancsak ő az, aki a legmesszebbmenő kritikával fogadta a 
rendeleteket.1 Sok hiányosságot talál, de minden értéket nem tagad

Minden tanár azzal a tudattal tanít, hogy a gyermeket tanítja, 
nem a tárgyat. A cél a gyermeki fejlődés, mindenik tárgy csak egy- 
egy alkalmas eszköz. Másrészről naponként tapasztaljuk, hogy a gyer
meki elme korlátolt s így a nevelési eszközök kénytelenek általában 
bizonyos megalkuvást létesíteni egymással. Új eszme csak egy régi 
eliminálása árán helyezhető el, azaz a tárgyak közt kell lenni vala
minő arányosságnak ; épígy egy tárgy keretében is bizonyos belső 
összhangot kell megvalósítanunk. A gyermeki elme eme belső öko
nómiája vezet arra, hogy amidőn iskolás nyelven «az anyag új be
osztásáról» beszélünk, gyakran voltaképp megváltoztatunk egy régebbi 
rendszert. Különösen áll ez azonban a történelemre, amelynél ez a 
belső szerkezeti átváltozás voltaképp mintegy a tárgy állandó krízisét 
jelentené : a történet maga folytonos fejlődés, a tárgy tehát folyto
nosan bővül. Néhány megjegyzést óhajtunk tenni erről a porosz re
formmal kapcsolatban, vizsgálva a történelmi oktatás ama speciális 
oldalát általában, mely a fejlődés folytonosságából következik. Kap
csolatba próbáljuk hozni a történelmi oktatás, mondhatjuk inkább a 
történelmi világnézetre való nevelés törekvéseit didaktikánk régi, meg
állapodott elveivel. Egyelőre aforisztikus rövidséggel megjelölünk oly 
irányelveket, amelyek mutatják, minő benső élet folyik a mai törté
nelmi oktatásban. Meg kell próbálnunk e célból tudatossá tenni a 
nevelő irányokat s kijelölni, melyek értékesek, jogosak s melyek egy
szersmind eredményesek.

1 Der preussische Ministerialerlass vom 2. September 1915 über die 
Neuordnung des Geschichtsunterrichts. Lehrproben u. Lehrgänge, 1916 jan. 
meg tőle, mint Knütgen.
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I. A történelmi, didaktika mai törekvései. Csaknem minden pe
dagógiai gondolkodó megegyezett abban, hogy a történelem nem csupán 
iskolai tantárgy, azaz nem csupán anyagot tanítunk. Ez az anyag, 
mint krónikás adathalmaz még egymagában nem neveló'értékű. Hozzá 
kell járulni egy plusznak, egy belső egységnek, mely az adatok belső 
földolgozásában rejlik, annak, amit újabban történelmi gondolkozás
módnak neveztünk el.

1. Az a tanuló, aki csupán emlékezete készségeit tárja elénk, 
még nem végzett intenzív munkát, még nem érti meg a fejlődést, 
még nem hatolt a történelem eszméjébe. Yalaminő belsőbb kapcso
latra törekszünk ; arra, hogy a történelem nem csupán mint pittoreszk 
látvány álljon előtte, mellyel szemben idegen, közönbös, hanem ol
vadjon egyéniségébe. Ne csupán szemlélje a történelmi fejlődést, ha
nem élje át. Ne csupán adatok rögződjenek emlékezetébe, hanem 
élmények alakuljanak ki benne. Az első tehát, amit meg kívánunk 
teremteni, kiformálni a tanuló pszichéjéből : a történeti élmény.

2. Az átélt fejlődés lehet csak olyan, mely képet ad a fejlődés
ről magáról. Az emberiség küzdelmei csak akkor küzdelmek, ha azokat 
átéltük ; különben csak szavak, verbalizmus képviselői. A történelem 
korszakai, melyek egy-egy nagy törekvésegységet, áramlatot foglalnak 
össze, csak merev felosztások, címek, paragrafusok, ha nem hatolunk 
be a korok szellemébe. A kor a történelemíró fantáziájában színes, 
sokoldalú kutatáson alapuló produktum ; benne élnek a történet nagy 
egyénei és csak benne élnek. Ha kiragadjuk őket környezetükből, ért
hetetlenek lesznek. Amit a történelemben megértünk, a korból értjük 
meg. Amit átélünk, egy-egy «adatot», egyéniségét, intézményt, mindig 
kapcsolatba hozzuk valaminő korral. Enélkül üres fantomok lesznek 
s fantáziánk nem mint reális tényekkel és tényezőkkel számol velük, 
hanem mint összefüggéstelen szimbólumokkal. Törekvésünk lesz tehát 
a kialakult történelmi nézeteinket, fogalmainkat, élményeinket kap
csolatba hozni egy korral, azaz magát a kort mint egységet véve 
alapul, a tanult adatokat arra szervesen ráépíteni. Helyesebben létre
hozni mindenekelőtt azt, amit össze szoktunk foglalni így : a kor képe.

3. A kor képe így fontos alapja a megértésnek, de maga koránt
sem egyszerű, meghatározható fogalom. Egy szintézis eredménye, amely 
a legkülönbözőbb utakon és eljárásokkal jöhet létre. Valószínű, hogy 
jelentékeny szerepe van a történelmi elme sajátos kapcsolótevékeny
ségének, mely mindent, miként a természettudományokban is, okokból 
magyaráz, de nem azonos módon mindakét tudományban. A histo
rikus az okok és okozatok kapcsolódásának sajátszerű elemeit keresi, 
azokat, amelyek két tény között épp a maga korában előálló saját- 
szerű összefüggést mutatják (konkrét-relatio) ; amelyek jellemzik a

20*
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tényeket is, a kort magát is. Lehetséges, hogy abban a kontinuum- 
ban, amit történetnek nevezünk, elemző elménk csak bizonyos mes
terséges eljárások és értékelések útján különíti el a tényeket, ada
tokat, hogy azután összefüggéseikbe hatoljon, az oksági kapcsolat 
szintézisét véghezvigye. Mindenesetre okok nélkül a történelmi fej
lődés nem kontinuum, azaz nem fejlődés, hanem adatoknak laza 
és éppen ezért érthetetlen egymásutánja. Miután ez összefüggések
1. megvilágítják a tényt, 2. közelebbről megértetik a kort, ez össze
függésben épp történeti tudásunk, megértésünk lényeges elemét kell 
látnunk. Azt tapasztalva, hogy a tanuló emlékezete is csak akkor elég 
erős, ha e kapcsolatok megvannak, és akkor legerősebb, ha e kap
csolatokat maga hozta létre, meg fogjuk kísérelni őt ebben is támo
gatni s így a munkája — a történelmi nevelés további folyamán — 
önálló oknyomozássá fejlődhet.

Ez alapon érhetjük el a tanuló nagyobb aktivitását. Neve
lésünk így nem csupán befogadást kíván, amely képességeit lénye
gében nem fejlesztené, elméje nem végezhetne hasznos és erősítő 
gyakorlatot. A csak receptív elme nem végez intenzív munkát; az 
ily elme érdeklődését sem tudjuk magunknak állandóan biztosítani. 
Tapasztaljuk, hogy csak a komoly és erős munka képes a tanulót 
lekötni. Mihelyt megszűnik a munka, a közös munka, mely egyes 
tanulókat, osztályt és tanárt egyetlen egységbe foglal, előáll a 
figyelmetlenség, előállnak a fegyelem kérdései is, előáll a közös egy- 
másrahatásnak, annak, amit nevelésnek mondunk, ama meglazulása, 
amit Herbart oly helyesen érzett ki és jelölt meg : « Widerwille des 
Schülers».

Mindazok a nevelő kívánalmak tehát, amelyek a történelmi 
feldolgozás teljességét célozzák, egyenesen létrehozzák a nevelés amaz 
általános feltételeit, amelyet általános didaktikánk követel, létre
hozzák amaz erkölcsi és fegyelmi egységet, melynek a különböző 
tárgyakat egybe kell kapcsolnia : erős kölcsönhatást, morális hatást 
intenzív munka alapján.

A történelem tanításának intenzitása, a földolgozás teljessége 
tehát új erőket állít a pedagógia szolgálatába. Tanításunk így elég 
módszeressé válnék s kialakulna nagyobb eredményessége is. Egy-egy 
aforisztikus vezérgondolatban ezután hozzákapcsolhatjuk azt is, minő 
összhangban van e nevelő iránnyal a történelem, mint tudomány, 
annak módszere, ismerettana, Ma már minden tudományos haladás, 
éppen mert ama haladás sokkal gyorsabb, közelebbi kapcsolatot talál 
az iskolával, oda részben be tud hatolni s így ezt a viszonyt is meg 
kell jelölnünk.

II. A történelmi ismerettan következményei. A történelem elmé-



A TÖRTÉNELEM-TANÍTÁS Ú J REN D JE POROSZORSZÁGBAN. 309

létének felépítése az utolsó évtizedek munkája. Főkép két ágában 
sikerült maradandó eredményeket elérnie : a történelmi módszertan
ban és a történelmi ismerettanban. Amaz a kutatás gyakorlati mód
szereit iparkodott eredményesebbé tenni, emez a történelmi meg
ismerés folyamát elemezte. Amaz normatív eredményeket fejtett ki, 
emez megmaradt elemző tudománynak, kijelölve, mi a történelmi 
megismerés, melyek ennek lényeges aktusai, hol van a határa. Azelőtt 
sokkal egyszerűbb folyamatra gondoltak és sokáig Eankéval megmaradtak 
annak az elvnek primitiv egyszerűségénél: leírni, ami van úgy, amint 
van. Az ismerettan a megismerés sajátos fázisait kutatva valóban 
bonyolult folyamatot tárt ki a felszínre, amelyek úgy pszichológiai, 
mint szociológiai vonatkozásaikban rendkívül érdekesek. Ez alkalom
mal 1 a kutatásnak csak azokat az eredményeit vehetjük tekintetbe, 
amelyek most tárgyalt kérdésünkkel vannak közelebbi kapcsolatban s 
amelyek pedagógiailag jelentősek.

A történelmi ismeret különbözik a tárgyi, természettudományi 
megismeréstől. Abban több a szemléleti elem, ebben a fogalmi. Amaz 
nem definiálható ismeretelemek útján alakul, emez általános fogalmak 
és törvények útján. A történelem, mint szemlélet, többet épít az élő, 
fejlődésben lévő egyéniség pszichológiai önelemzésére,1 2 miután idegen 
gondolatvilágot csupán következtetések útján interpretálunk. A kívülem 
álló lelki világot tőlem elzárva nem észlelhetem közvetlen; csak kö
vetkeztethetek jelekből ; szimptomák vannak, mint holt betűk előttem 
és hogy megértsem, rekonstruálnom kell. Azok az elemek pedig, me
lyekből egy kívülem álló lelki világot megértek, magamban vannak, 
helyesebben magamból alakítom ki. Analog élményeket konstruálok, 
fejlesztem egyéni tudattartalmamat éppen történelmi rekonstrukció 
közben. Idegen tudatszimptomák csak pillérek, melyeket magam építek 
össze, saját tudattartalmam meglevő gazdagságából kiindulva. Ebben 
az értelemben a pszichológia és történelem ama viszonyát megálla
píthatjuk Lipps beleérzés-elméletével : «Der Mensch ausser mir, von 
dem ich Bewusstsein habe, ist eine Verdoppelung und zugleich eine 
Modifikation meiner selbst» (System der Ästhetik, 106. 1.).

A kérdésnek azonban ez csupán egyik oldala. Pszichológiailag 
indulván ki, magamból indulok és azt mondom : első a saját tud at-

1 Előző dolgozatainkban bővebben körvonalaztuk : A müvelődéstör- 
ténelem problémája. Századok, 1912. Történelmi realizmus és jelenség- 
szemlélet. Századok, 1915.

2 Kornie : Történelem és pszichológia, 1914. V. ö. ism. M. Közép
iskola, 1915 márc. és M. Poedagogiában közölt fejtegetésünk Történelem 
és szemlélet, 1914 jun.-jul.
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tartalmam. Ha idegen egyéniség (avagy társadalomegész, kor) pszi
chéjét óhajtom megérteni, magamból rekonstruálom, mert pszicholó
giailag kiindulásom csak az én meglévő, aktuális tudatom lehet. 
Különbözik ettől, azaz helyesebben kiegészíti ezt a történelmi fel
fogásmód, melynek alapvető ténye abban fejezhető ki, hogy az egyéni 
tudat, tudattartalom történetileg keletkezik. Minden tudategység sok
oldalú hatás alapján fejlődik s ez épp a történelmi miliő. Miközben 
nevelnek, kölcsönhatás lép fel a múlt és jelen állapotom között. 
Pszichém állandó ráhatás alatt alakul, a múlt előzményei, «szimp- 
tomáb alapján.

Mondhatjuk így, hogy az egyéni tudat csakis úgy képzelhető, mint 
amely részben történeti (Verdoppelung), részben líj alakulat (Modi
fikation). Miközben történelmi rekonstrukcióval (tehát főképp, bár 
nem kizárólag pszichológiai, interpretációval) foglalkozom, a történeti 
múlt és jelen egy új szintézissé alakul, régebbi pedagógiai nyelvünkön ; 
mindig van bennünk egy «hagyományos» elem és egy novum, a jelen 
tudatunk. Más szóval mondhatjuk, a történelmi ismeret a jelen és múlt 
tudatának correlativitásán épül fel. Ezt az alapvető igazságot kell fel
ismernünk, mint amely hatalmas támasza a nevelés eredményességének.

III. A jelen genetikus megértése. A nevelést rendszerint annál 
eredményesebbnek tartjuk, minél «többet és jobban» tanítunk, azaz, 
ha a nevelés egyik legfőbb célját, a múlt áthagyományozását zavar
talanul és termékenyen megvalósítjuk. Nevelési írók, így különösen 
Willmann, ez áthagyományozásnak kulturális jelentőségét élesen meg 
tudták világítani s rámutattak arra, hogy eszerint épp a történelem 
tölti be a tanítás egyik legkiemelkedőbb szerepét.

Általános didaktikai szempontból azonban, épp a história kere
tében is, meg kell jelölnünk egy tényt, melyet Willmann számos kö
vetője túlzottan hangsúlyozott. Az áthagyományozás nem öncél. Jelen
tősége abban van, hogy a múlt kulturális hagyományai nem csupán 
megmaradnak, hanem a jelen feladatok megoldásában, a jövő elő
készítésében támaszaink lehetnek. A múlt kultúrája tehát a jelen kul
túrájának egyik erőforrása, nem pedig ballasztja. Éppígy a történelmi 
nevelés is egyoldalú, ha a múltban merül el s nem a jelennek egyik 
erőforrása egyszersmind. Sőt arra van szükségünk, hogy a múlt és 
jelen ismeretét szélesebbé fejlesszük, hogy genetikusán megvilágítsuk 
a múltat és jelent.

Ebben az értelemhen a «jelen történelme», a jelen genetikus 
megértése kettőt jelent : helyesebb megértését a múltnak, helyesebb 
megértését a jelennek. A kettő egymással szoros kapcsolatban, corre- 
lativitásban van. Azt tapasztaltuk, hogy a jelen szemlélete, pszicholó
giailag és történetileg is, lényeges eleme a történelmi megismerésnek.
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A XIX. század, melyben számosán konstatálták, bogy magamagát a 
legjobban sikerült megismernie, fejlődését tudatossá tennie, egyszers
mind a legnagyobb történelmi rekonstrukcióra vált képessé.1

A «jelen történelmét» sokáig rontradictio in  adjeclonuk tekin
tették. Többféle kísérlet történt ugyan abban az irányban, hogy a 
jelent megértsük és megérttessük, de didaktikailag még nem alakult 
ki, hogy mely módszert kövessük. Többfélére gondoltunk: 1. szabad 
vagyis szemelvényes módszerre, mely megkötetlenül, impresszionista 
módra keresi és közli tárgyát; 2. rendszerező — azaz leíró-szocio
lógiai vagy szociográfiái módszerre, mely társadalmi intézményeket, 
szokásokat, anthropogeografiai környezetet bizonyos általános fogalmak 
szerint rendszeresen igyekszik elemezni ; 3. a genetikus vagy törté
nelmi magyarázó-módszerre, a jelenre alkalmazva. Mind a három mód
szernek lehetnek és vannak sajátos előnyei. Valószínűnek tartjuk, hogy 
mind a három lehet eredményes. A különböző tanári egyéniségek 
rendszerint az egyéniségüknek megfelelő módszert szokták követni és 
rendszerint épp ezek alapján tudják a legnagyobb eredményt elérni. 
Az első alkalmat nyújt pl. művészi képek formálására, a második sza- 
batosabb fogalmi megállapításokra, de ezek megfelelő egyéniség híján 
túlságos abstraktak és meddők lehetnek. A harmadik képzett históriai 
gondolkozást kíván.

A módszer kérdése gyakorlati kérdés s a módszerek igazo
lásukat rendszerint az eredményességben találják. Vizsgálni lehet 
azt is, hogy minő módszert kíván a tárgy természete. Mindezekre 
csupán rámutatunk ez alkalommal, nyílt kérdéseknek hagyva őket. 
Nézőpontunkat úgy fogjuk megválasztani, hogy a történelem legsajá
tosabb didaktikai feladatainál maradjunk és ne kérdezzük minő szük
ség van a genetikus módszerre a jelen megértéséhez, hanem amint 
kiindultunk, vizsgáljuk azt, hogy a jelen genetikus megértésére mennyi
ben van szüksége a múlt megértésének, a történelemnek.

Két téves elmélet tartotta fenn magát, logikai forrása számos 
tévedésnek, mely egy-egy időre magába a történeti didaktikába is be
hatolt : a regresszív módszer és a prioritás elve.

A regresszió elve abból indult ki, hogy a történelemben az ered
ményekből megyünk vissza az okra vagy okokra, tényezőkre, melyek 
a jelenséget létrehozták. így az oknyomozást tekintik a történelem- 
tanítás egyedüli módszerének. Elég azonban megemlítenünk, hogy 1. ez 
csak a kutatás módja s annak csupán egyetlen mozzanata, nem pedig 
a tények, az oksági kapcsolatok előadásáé egyszersmind ; 2. szerepe 
kimerül a tanmenetben s nem érvényes, mint elv, a tantervre. A re-

1 V. ö. Burckhard felfogását, id. ért. Századok, 1915.
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gresszio mint heurisztikus elv is félreértés tárgya és lényegében lehe
tetlen a történelmi megismerés folyamát ez elvhez kötni. Ha intéz
ményeket, történeti sajátszerűségöket kutatjuk, visszafelé tekintünk 
ugyan, de ez éppen nem jelenti a megismerés ama formáját, aminőt 
a regresszió fogalmában elgondoltak. Ha visszatekintünk, épp ellen
kezőleg, nem visszafelé nyomozzuk a jelenségek egymásutánját, hanem 
két különböző kort hasonlítunk össze : a múlt egyik stádiumát s a 
jelent. A jelenből visszatekintünk minden történelmi megismerésnél, 
mit korösszehasonlításnak nevezhetünk. Az előadás módja csak pro
gresszív lehet.

Ugyancsak a tantervre nézve találták alkalmazandónak a priori
tás elvét. A szülőföld és vidéke pl. prioritásban van más vidékekkel, 
a távoliakkal szemben, Magyarország Ausztráliával szemben, Ausztria 
Peruval szemben. Ennek analógiájára mondották, hogy jelen korunk 
ismerete prioritásban van más korokkal szemben, a hazai történelem 
szemben a külföldivel. Ennyiben a párhuzam tehát helyes. A prioritás 
azonban többféle : időbeli, logikai és végül tantervi. A tantervelméleti 
prioritás azonban nem kezdődhet külön a középiskolai tervben, mert 
az e tekintetben csak folytatása az elemi iskolai tantervnek, mellyel 
egy egészet kell alkotnia. Igen érdekes megfigyelni, hogy e tekintetben 
a francia tanterv következetesebb és gondosabb, mint a miénk és 
tanulságos megfigyelni, minő gondot fordítottak a jelenkor ismerteté
sére ; csak az maradt homályban, hogyan kapcsolható össze a történelmi 
neveléssel. Köviden betekintünk a francia tantervi usítások részleteibe.

A tanterv uralkodó jellemvonása egyszerű schémába foglalható : 
az alsó négy osztályban tanítják az egész világtörténelmet, a felső 
háromban részletesen ismétlik a 3L századtól, tehát attól a kortól 
fogva, amidőn önálló francia történelem kezdődik.

Az alap, melyből a középiskola kiindul, az elemi iskola, hol 
megkülönböztetnek — de nem mint tárgyat, mert ez az anyanyelvi, 
a történelmi és a földrajzi oktatás keretébe van utalva — egy alap
vetést : instruction morale et civique. Természetesen egyszerű dolgok
ról lehet itt szó ; anekdotákkal, kisebb olvasmányokkal kezdődik az 
alsó három osztályban, a felsőben ki kell ezek alapián fejteni egyes 
fogalmak értelmét, minő : polgár, katona, hadsereg, haza, község, 
kanton, megye, nemzet stb. A középiskola 3—I. évében is van ehhez 
hasonló. Különös sajátsága a francia tantervnek, hogy amikor vala
mely önálló tag (elemi iskola, alsó gimnázium) végződik, perspektívát 
iparkodik nyújtani a jelen feladatokat s a jelen eszméit illetőleg. 
A 4. évben is van morális oktatás, melynek főtémái a szolidaritás, 
igazságosság, felebaráti érzelem, továbbá elemi fogalmak a társada
lomról s ismét az államról, minők a család, a hivatás, a nemzet, az
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állam és törvényei (a legalitás, az állam funkciói, az 1789. demokra
tikus elvek), a humanitás (a nemzetközi jog), az egyéni szabadság, a 
társadalmi fegyelem stb. — igen érdekes sorozat és fontos volna kö
zelebbről megfigyelni, hogy a gyakorlatban miképp, minő eredmé
nyekkel és minő módszerekkel alkalmazzák. Erre vonatkozólag, sajnos, 
adatoknak nem vagyunk birtokában.

Lényeges volna tudnunk azt, hogy minő az a szellem, melyben 
a francia tanárság a tanterv eme követelményét teljesíti. A legkülön
bözőbb nevelőértékek teremthetők így ; ha kialakult tanári egyéni
ségből fakad, lehet eredményes ; ha csupán terhes követelménynek 
tekintik, akkor meddő formalitásnál, laza enciklopedizmusnál alig 
lehet több. Pedig ha a jelen intézményekről szólunk, úgy véljük, az 
iskola nevelő munkáját semmi jobban meg nem akaszthatja, mintha 
laza enciklopódizmust írnak elő. Ebben a tekintetben a gyakorlat 
kiválóan igazolja, hogy csak annak lesz nevelő értéke, ami egységből 
fakad s egységként, szervesen, egyöntetűen s bizonyos spontaneitással 
nyilatkozik meg a tanuló előtt.

Fontos volna tudnunk, hogy — de facto ■— a franciáknak ez 
az oktatása minő kapcsolatban van a történelmi oktatással. A tan- 
tervből és utasításokból csak annyit állapíthatunk meg, hogy a fran
ciaországi intézmények ismertetése az alsó fok utolsó évében egyszerre 
történik az előbbivel a történelmi oktatás végén (Franciaország kor
mányzata a XIX. században, minisztériumok, a választási rendszer, 
a sajtó, az egyesülés joga, a demokratikus választás, közoktatás, álta
lános katonáskodás, a munkatörvónyhozás 1848 óta). Ugyancsak egy
idejűleg a földrajzi oktatás ez évi anyagában Franciaországról és 
gyarmatairól van szó.

Franciaországban tehát a középiskola egyenesen nem a hazai 
föld ismertetésén kezdi. Ezt már elvégezte az elemi iskola. Nálunk 
ellenkezően itt is úgy szervezték a középiskolai tantervet, mintha 
elemi iskola egyáltalán nem léteznék és elemi iskolai követelményt 
is vettek fel a középiskolai tantervbe (a hazai föld ismertetésének 
időbeli prioritását). E prioritás különben a francia elemi iskolában 
nincs is meg : kezdik a földrajzi alapfogalmakkal s Franciaország a 
végére jut, vagyis az elv az, hogy a prioritás nem az időben, nem 
a tantárgyak tantervi egymásutánjában, hanem pedagógiai súlyban 
való elsőbbséget jelent.

Ellenkezőleg oda van összpontosítva a legfontosabb anyag, amelyet
1. lehetőleg fejlett korban helyezhetünk el s amelyet 2. egy inten
zivebb figyelem központjába helyezhetünk. A logikai prioritás tehát 
gyakran összecserélte tik a pedagógiaival.

Az «anyag beosztásának», amely pedagógiailag épp a történe-
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lemben fontos, az elvét úgy állapíthatjuk meg, hogy a tárgyalandó 
anyagot fontossága szerint tűzzük ki 1. a gyermeki fejlődés megfelelő 
stádiumára, 2. lehetőleg az iskolaév megfelelő időszakára, amely a 
tapasztalat szerint a legalkalmasabb arra, hogy intenziv munka legyen 
végezhető. Franciaország megelőzte ebben a porosz, valamint a ma
gyar iskolarendszert. Ha tekintetbe vesszük, minő tárgyalási lehető
ségek jutottak a legújabb korra, látjuk, e két utóbb tanterv egyenlően 
közönbös volt a legújabb fejlődéssel szemben.1

A francia tanterv nyújt bizonyos lehetőségeket, de nem találjuk 
annak a világos követelését, hogy korok összehasonlítása útján tegyük 
gazdagabbá a jelen ismerete alapján a múlt ismeretét és viszont. 
Nincs benne következetesen érvényesülő belső correlativitás ; a jelen 
fejlődés ismertetésére sem esik különös nyomaték. Mint az említett 
könyv világosan mutatja, meglehetősen laza enciklopédia áll elő itt is.

Ettől kell a nevelést megszabadítanunk. Ily törekvés szülte a 
porosz rendeletet. Ez egy csapásra szakít azzal az elmaradott rend
szerrel, mely a német történelemoktatásban oly aránytalanságot oko
zott. A német tananyagbeosztás 7 részből áll : I. (Quarta) az ókor ; 
H. (Untertertia) német történelem a középkor végéig ; III. (Obertertia) 
német történelem Nagy Frigyesig ; IV. német és porosz történelem a 
jelenig. A felső osztályban azonban csak három fokozat állt a törté
nelem tanárának rendelkezésére : V. (Obersekunda) ókor ; VI. (Unter
prima) a keresztény kultúra kezdetétől a westfaleni bókéig ; VH. (Ober
prima) a jelenig. A porosz rendelet szakít az anyagbeosztás arány
talanságával, valamint a laza enciklopódizmussal is. Az általa követelt 
történelemnek alapmozzanata a nemzeti eszme s a német kultúra 
nagy alakjainak eleven kidolgozása, különös tekintettel a legutolsó 
másfél századra.

Természetesen nagyobb nehézség támadt abban, hogy újabb 
anyaghalmozódás állott be a tanítás utolsóelőtti fokán. S ez nemcsak 
a német tanárságban keltett komoly aggodalmakat, hanem minden 
elfogulatlan szemlélőben is. Ezen azonban mindenesetre könnyen fog
nak segíteni. A lényeg az, amire rámutattunk itt általánosságban, 
hogy a tanterv módot nyújt a jelen intézmények ismertetésére, a je-

1 A francia alsó tag végén a troisième ben a világtörténelem 1789-eel 
kezdődik, heti 3 órában. Nálunk (VII.) a világtörténelem 1648-cal (sőt az 
angol történelem 1603, a francia 1610). Miután a politikai földrajz is ide 
esik, a XIX. század alig tárgyalható. A kezemben lévő Jalliffier et Vast- 
féle könyvből látom, hogy a Franciaországban tárgyalt anyag a miénknek 
körülbelül a tizenötszöröse, a classe de philosophie et de mathématique- 
ben (Histoire contemporaine, 1909. Garnier frères).
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A GYERMEKI INTELLIGENCIA VIZSGÁLATÁNAK 
RÉSZLETES EREDMÉNYEI.

— Székfoglaló a Magyar Paodagogiai Társaságban 1915 okt. 16-án. —

1. Á ltalános tájékoztató. Azok között a célok között, 
melyeket a kísérletező pedagógia maga elé kitűzött, a legfontosabbak 
egyike az iskolás gyermekek intelligenciabeli átlagának vagy normális 
típusának a megállapítása, miáltal az átlagtól való eltéréseknek 
könnyebb felismerhetósét, másszóval a zseniális és az elmaradt gyer
mekek problémáját akarja megoldani. A kérdés életbevágó fontosságú 
s természetes, ha az évek hosszú során át a pszichológusok, a peda
gógusok és a pszichiáterek egész serege foglalkozott vele. A felszínre 
került intelligencia-vizsgáló módszerek sokaságából kiválik a Binet- 
Simon-féle, mely a gyermek életkorához mért próbák segítségével 
állapítja meg annak szellemi fejlettségét, intelligenciáját. E módszer 
szerint pl. az 5 éves gyermeknek tudnia kell : két súlyt megkülön
böztetni, 14 szótagból álló mondatot ismételni, két. arc közül a 
szebbiket megjelölni, három parancsot teljesíteni, a délelőttöt és 
a délutánt megkülönböztetni. A 6 éves : lemásolja a négyzetet, tár
gyakat a cél megjelölésével meghatároz («az asztal arra való, hogy 
rajta együnk» stb.), a jobb és a bal oldalt megkülönbözteti, 
13 fillért megszámlál, hiányos rajzokon a hiányzó részeket meg
jelöli. A 7 éves. két háromszögből téglalapot rak össze, képet leír, 
dűlényt lemásol, négy ércpénzt felismer, négy színt megkülönböz
tet. A ti éves : három egy- és három kétfillérest összeszámol, 
ismert tárgyak közt levő különbségeket megjelöli (lepke—légy, 
üveg—fa, irka—könyv), könnyű kérdésekre (ha ilyen és ilyen hely
zetbe kerülnél, mit tennél?) megfelel, öt számot ismétel, 20—1-ig 
visszafelé számlál. A 9 éves : megmondja a nap dátumát, egy koro
nából 90 fillért visszaad, nyolc ércpénzt felismer, öt különböző nehéz
ségű súlyt elrendez, kis olvasmányból 6 jó emlékezést elsorol. A 10 
éves : ismert tárgyakat magasabb fogalom segítségével meghatároz, 
két rajzot emlékezetből lerajzol, képtelen mondatokat megbírál, nehéz 
kérdésekre megfelel, 3 szót két mondatba foglal. Ezek a példák némi
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tájékoztatást nyújtanak a próbák természetéről ; azok részletes ismer
tetését, alkalmazásuk módját, a vizsgálat menetét, az intelligenciára 
vonatkozó meghatározásokat itt részletesen nem közölhetem, csak 
utalok « A gyermeki intelligencia vizsgálata» című munkámra (1914, 
Athenæum, 4 К 50 f.), melyben az érdeklődő a szükséges útmutatást 
megtalálja. A módszer használhatósága mindenképpen azon fordul 
meg, hogyan alkalmazzuk. Ha tehát használható eredményeket akarunk 
elérni, szigorúan tartsuk magunkat az előírásokhoz.

E próbák segítségével, egyszerű számítással meg lehet állapí
tani, hogy a gyermek intelligenciája megfelel-e életkorának. Ha a 
gyermeket a különböző életkorúak próbáival megvizsgáltuk és minden 
egyes próba eredményét «+» (plusszal) vagy «—» (mínusszal) meg
jelöltük, alapul azt a legmagasabb életkort vesszük, amelynek a gyer
mek minden próbáját megállotta; azontúl pedig minden 5 « +  » után 
1—1 intelligencia-évet számítunk még hozzá. T. i. a fejlődés nem 
minden gyermekben megy egyformán végbe, azért aztán még a nor
mális gyermekek sem fejtik meg mind az életkoruknak előírt pró
bákat, de sikerül egy-két próba a magasabb életkorokból is. Abnor
mális gyermekeknél a megfejtett próbák szétszórtabbak.

Vegyük pl., hogy egy 8 éves gyermek az 5 évesek próbáit mind 
megfejtette, a 6 évesekéből 4-et, a 7 és 8 évesekéből 3—3-at, a 9 
évesekéből 2-őt, a 10 évesekéből 1-et fejtett meg, akkor a számítás
nál az öt évet vesszük alapul, azonfelül 13 megfejtett próbája van. 
Minden megfejtett öt próbáért egy évet írunk javára, tehát az öthöz 
még két évet kell hozzáadnunk s így az a gyermek a 7 évesek szín
vonalán áll. így megállapítván a gyermek intelligencia-korát, abból 
az eltérésből, ami az életkor s az intelligencia kora között mutatko
zik : kitűnik a gyermek elmaradása vagy előnye, esetleg az, hogy in
telligenciájának fejlettsége egybeesik élete korával. A felhozott pél
dában a gyermek intelligencia-kora egy évvel alacsonyabban áll, mint 
életkora, róla tehát egy évi elmaradottságot állapítottunk meg.

A módszer eredeti, francia szövegét a magyar nyelv sajátságai
nak és a magyar viszonyoknak megfelelően némileg módosítani kellett, 
azonkívül egy-két próbát magasabb, másokat alacsonyabb évfolyamnak 
kellett beosztani. Aki a módszerrel vizsgálatot végzett, belátja, hogy 
ez máskép nem is lehetséges, továbbá, hogy a változtatás a módszer
nek csak előnyére vált.

Binet módszerével immár az egész művelt világon végeztek 
vizsgálatokat, a nyert eredményeket közzétették, összehasonlították, 
úgy hogy a kérdésnek egész könyvtárat megtöltő irodalma van már. 
E módszernek három nagy előnye van a többi módszerek fölött.
1. Próbasorozatot ad, mely az intelligenciát különböző, részleteiben
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működteti. 2. Próbái biztos értékeket eredményeznek, tárgyilagosan 
megmérhetek és könnyen kezelhetők. 3. Az eredmények a megvizs
gált egyén intelligenciájáról hű képet festenek, miközben az egyes 
próbák eredményei kiegészítik egymást.

Vannak, akik azt hangoztatják, hogy az intelligencia nem 
kvantitás, hanem tulajdonság, ezt pedig megmérni nem lehet és két
ségbe vonják, hogy erre a célra mathematikai kifejezéseket használni 
lehessen. Igaz, hogy az intelligencia tulajdonság s azt súllyal vagy 
méterrel megmérni nem lehet, de fel lehet azt becsülni, lehet érté
kelni, aminthogy a tulajdonságoknak is különböző értékük van. Ezen 
az alapon lehet pl. 3 tanuló értékét is felbecsülni és beszélhetünk 
1., 2., 3. fokú intelligenciáról, ahogy az osztályozásnál is a nyert 
eredmények értékelésére, felbecsülésére gondolunk. Ily értelemben 
joggal beszélhetünk az intelligencia megméréséről, miközben e tulaj
donság kvantitatív kifejezését kell érteni. Egyik-másik vizsgáló azon
ban túlzásra ragadtatta magát, mire az ügy érdekében már most 
szükséges rámutatni. Binet pl. azt mondja, hogy a módszert «min
denkinek», főkép családapáknak szánta, akik annak segítségével, arra 
a kérdésre: «intelligens-e az én gyermekem ?» maguk megfelelhetnek. 
Ezzel szemben hangoztatnunk kell, hogy a módszer a lélektani kísér
letezésben nagy jártasságot, finom megfigyelőképességet és szigorú 
önbírálatot kíván a vizsgálótól, épp azért azt «mindenkinek» kezébe 
adni nem ajánlatos. (Ezt később maga B. is hangoztatja.) Túlkorainak 
kell tartanunk New-Jcrsey állam eljárását is, amely törvényileg el
rendelte, - hogy a szellemi elmaradottságot sejtető gyermekeket a mód
szer segítségével kötelezőleg megvizsgálják. Sok idő telik el addig is, 
amíg Spearman 1 jövendölése beteljesedik, aki meg akarja jelölni azt 
a napot is, amikor az egész királyságban élő minden gyermeknél 
évenkint és hivatalosan megállapítják a próbák segítségével az in
tellektuális tartalmat és gyarapodást. Ehhez elsősorban iskolaorvost 
(hol van az még?), azonkívül iskolapszichológust kellene állítani az 
iskolába, akinek ez lenne az élethivatása. (Amerikában már vannak 
ilyenek. L. dr. Chotzen cikkét «Die Hilfsschule» 1912. évf. 162. 1.) 
Nem érthetünk egyet Mayer- századossal sem, ha azt mondja, hogy 
a katonák értelmi színvonalának megállapítását a jövőben a próba- 
rendszer segítségével egyes alárendelt közegek is elvégezhetik. A pszi
chológiai vizsgálat nem azonos a test magasságának és súlyának meg
állapításával, amit kétségkívül altisztek is sikerrel elvégezhetnek. 1 2

1 Hart and Spearman, General Ability, its Existence and Nature. 
Journ. of Psychol. 1912. évf.

2 Mayer : Psychol, u. milit. Ausbildung. Zschr. f. angew. Psych. 1912.
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II. N orm ális m agyar gyerm ekek. A módszerrel ma
gyar gyermekeken végzett vizsgálataimban elsősorban azt az elvet 
tartottam szem előtt, hogy a módszer helyességéről csak akkor nyerünk 
tiszta képet, ha előbb normális gyermekeken kipróbáltuk. Eddig 
342 normális gyermeket vizsgáltam meg 1 s vizsgálataim eredményét 
összehasonlítottam a külföldi vizsgálók eredményeivel. Vizsgálataim 
eredményét az a) táblázaton foglaltam össze.

a) A m egvizsgált gyerm ekek kimutatása.

Életkor

Az intelligencia-vizsgálat eredménye A meg
vizsgált 

gyermekek 
száma

-f-2* 
(két évi)

+ 1
(egy évi)

—irk
(normálisok)

_
(egy évi)

—2
(két évi)

előnyt m utatott elm aradást m utatott

3 éves korban 5 9 __ __ 14
4 « « 1 6 14 — — 21
5 « « — 3 16 1 — 20
6 « « — 7 18 — — 25
7 . « 2 4 35 2 — 43
8 . « 1 6 21 2 — 30
9 « « 5 4 15 2 — 26

10 « « 3 5 14 5 — 27
11 « « 2 9 20 14 2 47
12 « « — 7 22 8 7 44
13 « « — 1 10 3 — 14
14 « « — 2 7 5 4 18
15 « « — — 2 3 3 8
16 « « -  - — — 2 3 5

Összesen 14 59 203 47 19 342
o/o-ban 4 17 59 14 6 100

* *4-* (plusz) a jobbakat; ** «=> a normálisokat ; *** <—» (тиши) 
a gyöngébbeket jelzi.

A normális magyar gyermekeken végzett vizsgálatok eredménye 
alapján megállapíthatjuk, hogy a gyermekek nagy többsége, a nagy 
átlag intelligenciabeli fejlettsége egybeesik élete korával (342 közül

1 Megjegyzem, hogy az általam megvizsgált gyermekeket egytől- 
egyig úgy válogattam össze, hogy a vizsgálat a betöltött teljes életkor 
idejére essék ; ebben a tekintetben legfeljebb 2 hónap eltérést engedtem 
meg. Ez azért szükséges, mert az intelligenciát a teljesen betöltött élet
korhoz könnyebb hozzámérni. Ezt az eljárást megkönnyítette az a körül
mény, hogy a vizsgálat is körülbelül egy évig tartott.
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59 %

203-nál, 59%-nál), továbbá, hogy a haladó életkorral párhuzamos 
fejlődés mutatkozik intelligencia tekintetében is. Természetes, hogy 
minden gyermek nem éri el az életkorának megfelelő értelmi szín
vonalat s a próbamódszer annak a feladatának, hogy ezeket az el- 
maradozókat feltüntesse : jól meg is felelt, amennyiben 47 gyermeknél 
(14%) egy, 19-nól (6%) két évnél 
több elmaradást mutatott ki. De 
nemcsak az elmaradókat, hanem az 
átlagnál jobb, a kiválóbb intelligen
ciájú gyermekeket is elkülöníti a 
vizsgálat, mely szerint legalább egy
évi előnyben voltak a megvizsgáltak 
között 59-en (17%), kétévi előnyben 
voltak 14-en (4%).

Grafikonunkon a középső nagy 
oszlop azt a 203 normális gyerme
ket ábrázolja, akinél az Ik 1 egybe
esik az E k2-ral. Ettől jobbra vannak 
az elmaradók, még pedig az első 
oszlop az egy-, a másik a két vagy 
több évvel elmaradtakat mutatja.
A főoszloptól balra vannak a nor
málisnál jobb intelligenciájú gyer
mekek, j(az első oszlop az 
egy-, a másik a kétévi, 
vagy azon túl előnyben 
levőket jelzi.

Azt a régi tapasz
talati szabályt, amely 
szerint a gyermekek na
gyobb tömegében min
den életkorban vannak 
jók, közepesek és el 
maradók, a Binet-móAszer jobban precizirozta. Azt mondja, a gyer
mekek nagy többségének intelligenciája az életkora színvonalán áll ; 
e nagy átla ; mellett vannak jobbak és gyöngébbek is, de az elmara
dók (subnormálisak) és az előrehaladottak (supernormálisak) között 
bizonyos egyensúly mutatkozik. Ez az egyensúly, vizsgálataim ered
ménye szerint, a következő képet adja :

I. E le m i isk o la i ta n u ló k  (n o rm ális gyerm ekek) 
in te llig e n c iá já n a k  k im u ta tá sa . 

In te l l ig e n c ia  te k in te té b e n :  « =  » közepesek, 
«-(-1» egy, « + 2  » k é t  évvel e lőnyben v a n n ak  ; 
«— 1» egy, «— 2» k é t  év i e lm arad ást m u ta tn a k .

1 Ik  — in te llig en c ia  kora . — 2 Ék -= é le tko r.
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abszolút számokban „  _  63 203 66
% « „  _  21 59 20

És hogy ez az egyensúly nem véletlen, hanem szinte törvény- 
szerű, azt a külföldi vizsgálók eredményei is bizonyítják az alábbi 
táblázat szerint.

b) Az in telligen cia  fokának m egoszlása  a gyerm ekek  
között, tekintet nélkü l azok életkorára.

Az Ik  és az É k közt levő különbség 
évek szerint

+2 + 1 — —1 —2

Binet-né\, a k i 203 fran c ia  gyerm eket 
v izsg á lt m eg  ______________ — .... 1-0% 20-5% 51-0% 21-5% 6%

Bobertag-néA, a k i  261 n ém et 5— 11 
éves g y e rm e k e t v izsg á lt m eg _  _ 2-5% 22-5% 52-0% 19-0% 4%

Gorldard-nál, a k i  1277 am er. 5— 11 
éves g y e rm e k e t v izsg á lt m eg _ 5-5% 21-5% 41-5% 20-5% 11%

Éltes-nél, ak i 342 m ag y a r g y erm eket 
v izsg á lt m e g _____________________ 4-0% 17-0% 59-0% 14-0% 6%

Ö sszesen (2083 k ü lö n b , nem z. g yerm . 
v izsg á la ta  sz e r in t)  ______________ 3-0% 20-0% 51-0% 19-0% 7%

23%  =  26%

E táblázatból kitűnik, hogy a gyermekek nagyobb tömegén 
végzett vizsgálatok szerint az átlag, a nagy többség, intelligenciája az 
életkor színvonalán áll, míg az előnyben levők és az elmaradtak közt 
az intelligencia szimmetrikusan oszlik meg.

Ez az egyensúly a módszer helyességének a fokmérője. Mert 
ha azt találnók pl., hogy valamely életkorban a subnormálisok száma 
kétszer akkora, mint a supernormálisoké, ez azt bizonyítaná, hogy 
ennek az életkornak a próbái nagyon nehezek ; viszont, ha minden 
gyermekről az bizonyulna be, hogy elérte az életkorának megfelelő 
szellemi fejlettséget, ez azt mutatná, hogy a vizsgálat valami okból 
érvénytelen (talán, mert a próbák nagyon könnyűek, vagy erősen 
szuggeráltuk a gyermeket stb.). Az egyensúly szempontjából is külö
nösen nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk a b) táblázatnak, melyen 
különböző nemzetiségű és anyanyelvű gyermekekről van szó. És itt 
rá kell mutatnom arra a körülményre is, hogy a próbákat a nem- 
francia vizsgálók nyelvük sajátosságainak megfelelően fordították le 
és alkalmazták (máskép nem is tehettek, különben is e tekintetben
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egyöntetű megállapodások ma még nincsenek), mindamellett a végered
ményekben mindenütt egyöntetűséget találunk és a meglévő eltérések 
valóban elenyészőek.1 Ezek a nemzetközinek is mondható egyöntetű 
eredmények azt bizonyítják, hogy a próbamódszer alapgondolata helyes 
és hogy általa valóban a tiszta intelligenciát vizsgáljuk.

De fontos ez a statisztika azért is, mert megmutatja, hogy egy- 
egy próbát vagy próbasorozatot akkor lehet valamely életkornak be
osztani, ha azt az abba tartozók 75°/o-a megállotta. Ez ad útmutatást 
a módszernek idegen nyelvekre való átültetésére is. Addig tehát, amíg 
nemzetközileg megállapítják a próbák beosztásának szabályait, ehhoz 
kell tartanunk magunkat ; ez magyarázza meg azt is, miért kellett 
egyik vagy másik próbát a magyarban az eredetitől eltérően osztani be.

Megjegyzendő, hogy ez az átlagos eredmény és egyensúly csak 
a végösszegekben áll elő. Ha az egyes életkorokat külön-külön vesszük, 
sok tekintetben eltéréseket találunk. Az első táblázaton pl. azt látjuk, 
hogy a 9. évig a jobbak, azontúl, különösen a 12. évtől kezdve, a  
gyöngébbek szerepelnek nagyobb számban. Ennek oka az, hogy az 
egyes életkorokra aránylag kevés számú gyermek esik ; továbbá, hogy 
a próbák nem egyforma nehézségűek : a kis gyermekek próbái aránylag 
könnyebbek, a nagyobbaké nehezebbek. Ezt a hibát ki kell küszöbölni.

1 E z t  a  sz im m e tr ik u s  e loszlást n e m c sa k  az in te llig en cia-v izsg á la t 
m u ta tja , m ásk o r is  m eg ta lá lju k  azt, h a  a  g y e rm e k ek  n a g yo b b  tö m e g é t  
vesszü k  tek in te tb e . B o b e r ta g  pl. 2272 b re s lau i isk o lásgyerm ek  o sz tá ly 
z a tá ró l közöl k im u ta tá s t  s a  következő e lo sz lás t ta lá lta  : elégségesnél jobb  
vo lt 25-7o/o, e légséges vo lt 56-8°/o, e lég ség esn él gyöngébb  volt 23‘5o/0. 
(L. B o b e r ta g  : Ü b er In te llig e n zp rü fu n g e n . 1914. L eipzig . B a rth . 145. s к . 1.) 
B p e st szf. isk o lá in a k  1914/15. évi évkönyvéből veszem  az a lább i a d a to k a t :

Elemi
fiúk

Elemi
leányok

Polgári
fiúk

Polgári
leányok Együtt

K özepesnél jobb  % - b a n ____ 28-8 34 6-2 18-5 21-9

K özepes % -ban_____________ 48-6 46*6 75 72-8 60-7

K özepesnél gyön g éb b  % -ban 22-6 19-4 18-8 8-7 17-4

A kö zép isk o lák ró l n in csen e k  adatok . A k im u ta tá sb a n  á tlag o sn ak , közepes
nek v e tte m  az á lt. jó  és á lt. e légséges o sz tá ly z a tú a k a t ; a  közepesnél jo b b ak  
közé so ro z tam  a je le se k e t és k itű n ő k e t, a  g y e n g ék  közé o sz to ttam  be a 
m e g b u k o tta k a t s a k ik  n e m  o sz tá ly o z ta ttak . E b b en  az irán y b an  érd em es 
len n e  to v áb b  k u ta tn i,  de előbb az o sz tá ly o záso k b an  m a  uralkodó  rendszer- 
n é lk ü lisé g e t kellene m eg szü n te tn i. A rra  a  k é rd ésre , h o g y  k it szok tak  e lég 
ségessel, k it  jó v a l v a g y  je le sse l o sz tá ly o zn i, p ed ag ó g u sa in k  m a  legfeljebb 
a z t m o n d ják , h o g y  ez az  ille tő  «belátásátó l»  függ .

M agyar Paedagogia. XXV. 6—7. i l
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Az intelligencia-vizsgálat eredményeképen megállapíthatjuk, hogy 
az intelligenciakor és az életkor egymáshoz való viszonya jól vissza
tükrözi a gyermek szellemi képességeit. Aszerint, ahogy ez magasabb, 
egyenlő vagy alacsonyabb : ennek megfelelően jobb vagy gyöngébb a 
tanító osztályzata is. Minél nagyobb eltéréseket találunk lefelé vagy 
felfelé, annál kifejezettebb a szellemi elmaradottság vagy a gyer
mek fölénye. Az elmaradás bizonyos fokán túl azonban a gyermek 
az elemi iskolában már nem boldogul. Ez az elmaradás idősebb gyer
mekeknél nagyobb lehet, kisebbeknél egy-két évi elmaradásnak is nagy 
jelentősége van. A tapasztalás azt mutatja, hogy amely 8 éves gyer
mek 2 évvel elmaradt (aki tehát intelligenciában a 6 évesek fokán 
áll), az elemi iskolában a többivel már nem tud lépést tartani. így 
segíti elő a módszer a különböző iskolák növendékeinek gyors és 
biztos kiválasztását.

A módszer nagy jelentőségét a fent felsorolt adatok is vilá
gosan bizonyítják, de azért az ma még nem tökéletes, nehány évi 
szorgos vizsgálatra lesz szükség, hogy végérvényesen megállapítsák.1

Ili. Abnormális gyerm ekek. Az abnormális gyerme
kekre nézve mindenekelőtt az a kérdés merül fel : 1. elmaradt-e a 
gyermek ? és 2. mennyivel maradt el a normálisak mögött ? Az elsőre 
a pedagógus, a másikra az orvos kíván választ. A tanító az abnormá- 
lisokat az iskolától távol akarja tartani (ehhez az 1868 : XXXVIII. t.-c.
2. §-a értelmében joga van), az orvos pedig a diagnózist akarja meg
állapítani, hogy gyöngetehetségüvel, gyöngeelméjűvel vagy hülyével 
van-e dolga? A felelet azért nehéz, mert nem tudhatjuk, hogy az el
maradottság a szellemi fejlődés megállapodásából ered-e, vagy pedig 
csak igen lassú fejlődéséről van-e szó. Néha egyes képességek fejleszt
hetők, mások stagnálnak, vagy egészen fejletlenek maradnak. Hogy 
az eseteket bizonyos szempontok szerint osztályozhassuk, nem tehe
tünk egyebet, minthogy a vizsgálat alatt álló abnormálisok fejlődését 
befejezettnek tekintjük s az esetleges korrigálást fenntartjuk magunknak.

Az abnormális gyermekek vizsgálatát ПО kisegítő-iskolái tanulóra 
terjesztettem ki. Ezek annyiban kiválogatott gyermekek, hogy az elemi 
iskola már kimondotta róluk, hogy egykorú társaikkal lépést tartani 
nem tudnak, szóval gyöngetehetségűek. A üineí-módszer ezeknél a 
következő eredményt mutatta :jj

1 K ü lö n ö sen  n a g y  é rték ű ek  S te r n  W .  m eg á lla p ítá sa i : D ie p sy ch o l. 
M ethoden  de r In te ll ig e n z p rü fu n g . L e ip z ig . J .  A. B a rth . 1912. —■ T ovábbá  
T e rm á n  a n d  C h ild s  m u n k á i a Jo u rn . of e d u c a t. P sycho log ic  1912. évf.-ban. —  
B o b e r ta g  és C h o tzen  m u n k á i a Z e itsc h r. f. angew . Psychol. 1912. és k öv . 
évf. —  M e u m a n n  : V orlesu n g en  z u r  E in fü h ru n g  in  die exp. P äd ag o g ik . 
I I .  B and, I I .  Aufl. E n g e lm an n , L e ip z ig , 1913.
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c) A bnorm ális gyerm ekek vizsgálatának eredm énye.

Ék

Яa

ö*-*8
0 —1 _2 —3 —4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

ЯФсоa>
-о о 
H  > évi elm aradás m u ta tk o zo tt

СО
О

7 é v e se k  k ö z ö tt — 2 2 4

8 « <( — 4 4 8
9 « ff — 3 5 7 4 2 — — — — — 21

10 ff « • --- 4 и 1 — — 2 — — — — 18
11 « « — 1 — 9 5 7 4 1 — — — 27
12 ff « — 3 2 7 6 5 5 1 — — — 29
13 « « — 1 1 5 5 8 2 1 1 — — 24
14 « « — — — 1 5 1 4 3 1 — — 15
16 « ff — — — 1 1 — 4 2 1 1 — 10
16 « ff — — — — 1 — 1 4 1 1 — 8
17 « ff — — — — — 1 1 1 1 — 1 5
18 ff ff 1 1

Ossz. absolut sz.-ban — 18 25 31 27 24 23 13 6 2 1 170
(( %-ban - 0 11 15 17 16 14 13-5 8 3-5 1 1 100

Ez a táblázat az előbbivel szemben világosan feltünteti az 
elemi- és a kisegítő-iskola tanulói közt levő eltéréseket. Amíg ott 
(1. a) tábl.) a normálisok, a közepesek (« =  » középső oszlop) arány
száma 59%-ot mutat, addig itt a kisegítő-iskola növendékei között a 
normálisnak mutatkozók csak 18%-ban szerepelnek; a normálisnál 
jobbak az elemi iskolások között 21-%kal, itt egyáltalán nem talál
hatók. A normálisnál gyöngébbek ott 20%-ot, a kisegítő-iskolában 
89%-ot tesznek ki. Grafikonon feltüntetve a kisegítő-iskolások meg
vizsgálásának az eredménye ez : (L. a 324. lapon a II. gráf.)

A rovatolt oszlop a normális intelligenciájú kisegítő-iskolái 
tanulókat tünteti fel, attól jobbra vannak a gyöngébb tanulók. Az 
intelligencia-vizsgálat szerint tehát a kisegítő-iskolások között egy 
sincs olyan, akinek az intelligenciája a normális fölött állana; nor
mális intelligenciájú is csak 11 %, míg az elmaradók száma a külön
böző életkorokban 89%.

Még világosabb képet kapunk, ha az elemi iskolások és a ki
segítőbe járók oszlopait egymással szembe állítjuk. (L. a 324. 1., III.)

A gyöngetehetségűek vizsgálatának jelentős eredménye annak 
megállapítása, hogy a gyöngeelmójűek a normálisak mögött több évvel 
elmaradnak ugyan, de azért a szellemi fejlődés ezeknél is kisebb- 
nagyobb késéssel ugyanazon az úton halad ; továbbá, hogy a gyöngébb

21*
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17 S

- =  - 1  - 2  - 3  - 4  - 5  - 6  - 7
II. Kisegítő iskolai tanulók (gyöngetehetségü stb. gyermekek) 

intelligenciájának kimutatása.
Intelligencia tekintetében: =  közepesek (normálisok). —1—2 stb. 

évvel elmaradók.

Elemi iskolások.
592

Kisegítő-iskolások.
III. Az elemi és kisegitő-iskola tanulóinak együttes kimutatása 

intelligencia tekintetéből.
=  közepesek ; +1, +2 évi előnyben vannak; —1, stb. évvel elmaradtak.
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gyermekek csak bizonyos fokig képezhetők és aszerint, hogy hülyék, 
gyöngeelmójűek vagy gyöngetehetségüek az illetők, a fejlődés meg
állapodása is előbb vagy utóbb következik be. Mindenképpen beváltak 
Binet megállapításai : a hülyék a 3, a gyöngeelmójűek a 7, a gyönge- 
tehetségtíek a 10 éves intelligencia-kort nem lépik át. A gyönge - 
elméjűség fő jellemzője tehát a normális fejlődés ellankadása és korai 
megállapodása. Minél idősebb lesz a gyöngeelméjű, annál jobban el
marad ; míg a csupán egy évre terjedő elmaradás a kor előrehala
dásával egyre jelentéktelenebbé válik. Úgy hogy pl. egy 14 éves gyer
mek, akin 3—4 évi elmaradást állapítottunk meg, csak oly mértékben 
vehető elmaradottnak, mint az a 7 éves, aki egy évvel maradt el. Kis 
elmaradás a későbbi gyermekkorban nem jelenti azt, hogy az illető 
gyöngeelmójű. Binet szerint a 8—9 éves korban egy évi, a 10 éves 
koron túl két évi elmaradás jelentéktelen dolog s amiatt senkit se 
kellene külön iskolába utalni. Az az évszám, amivel az intelligencia 
az életkortól elmaradt, praktikus és jó fokmérője az intelligencia fo
gyatékosságának. Minél nagyobb a különbség azonos életkorú gyer
mekek között, annál gyöngébb az intelligencia és megfordítva, minél 
feltűnőbb a gyöngeelméjűség, annál alacsonyabban áll intelligencia
kora is.

Kitűnt az is, — és ez nagyon fontos a kisegítő-iskolába való 
tanulók kiválasztására, — hogy azok a 8—9 éves gyermekek, akik 
intelligencia tekintetében két évvel, valamint azok a 10—12 éves 
gyermekek, akik 3 évvel elmaradtak, nem normálisak többé. Ennek 
megfelelően a kisegítő-iskolába járó gyermekek nagy többségén 2 évi 
és nagyobb elmaradást találunk és minél nagyobb az elmaradás, 
annál nagyobb az intelligenciabeli fogyatkozás s a tanító Ítélete is 
annál kedvezőtlenebb a gyermekre nézve.

Feltűnik azonban a táblázaton, hogy 18 (11%) kisegítő-iskolai 
tanuló intelligencia-kora egybeesik az életkorral, 25 (15%) csak egy, 
és 31 (17%) két évvel maradt el. Ezeket tehát Binet adatai szerint 
nem kellett volna kisegítő-iskolába küldeni. Ezzel szemben áll a ta
nítók véleménye, hogy t. i. ez mind gyönge tanuló, akinek a kisegítő- 
iskolában van a helye. Egyik-másikról a tanítók is elismerik ugyan, 
hogy esetleg az elemi iskolában is boldogulhatnának ; nem lehetetlen 
az sem, hogy itt-ott a felvételkor, minden elővigyázat ellenére is, tör
ténnek hibák ; aztán figyelembe kell venni, hogy ezek a gyermekek 
mindannyian jártak több vagy kevesebb évig a kisegítő-iskolába, ahol 
lelki képességüknek megfelelő elbánásban volt részük, a szellemi előre
haladás tehát ennek tudható be. Azután sok olyan gyermek is kerül 
a kisegítő-iskolába, akinek ép intelligenciája van, de a tanulásban, 
gyakori iskolaváltoztatás, sok mulasztás, rossz családi viszonyok stb.
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miatt nem haladhatott. Jelentős eredmény, hogy az ilyen elhanyagolt, 
de nem gyöngeelméjű gyermekeket a Binet-vizsgálat azonnal felismeri 
és intelligenciájukat mintegy rehabilitálja.

Ezektől eltekintve, vannak a kisegítő-iskolában olyan gyermekek 
is, akik ép intelligenciával sem jutottak előre az elemi iskolában. 
Ezekre vonatkozólag meg kell jegyezni a következőket :

Az intelligencia-vizsgálat az intelligenciát mint értelmi képes
séget és nem az egyén szellemi szerzeményét, tudását és tanultságát 
vizsgálja és hogy a szorosabb értelemben vett intelligenciát el lehet 
és sokszor el is kell választani a «tanulni tudás »-tói, vagyis attól a 
képességtől, amivel tanítás útján valamit elsajátít, illetve az iskola 
követelményeinek megfelelni tud a gyermek. (Aptitude scolaire, Schul
fähigkeit.) Ez utóbbi inkább az akarattól függő, jellembeli tulajdon
ság, amit az intelligenciával kapcsolatban sokszor megtalálunk ugyan, 
de amit sokszor el kell választani a tulajdonképpeni értelemben vett 
intelligenciától. így magyarázható meg, hogy valaki jó intelligenciával 
az iskola tanulmányaiban elmarad, a másik gyöngébb intelligenciával 
boldogul. Utóbbinál az akarat pótolja a képesség hiányát. Az iskolá
ban való boldogulhatáshoz a szándékos figyelem egyenletes, céltudatos 
megfeszítése, nevelő befolyásolás iránt való fogékonyság stb. szük
séges. Az említett jellembeli tulajdonságok az iskolában és később az 
életben nagy mértékben elősegítik a gyermek boldogulhatását. Magá
tól értődik, hogy így a gyermek intelligenciabeli foka nem egyezik 
mindig az iskolában elért eredmények színvonalával. Ez az oka, hogy 
az abnormálisak sem mutatnak oly alacsony színvonalat, amilyent 
gyönge osztályzatuk alapján tőlük vártunk volna. Intelligencia és 
tanulni-tudás nem azonos fogalmak. Vannak az érzelmek és az akarat 
körében abnormitások, az idegrendszerben rendellenességek, melyek 
a kitartást, a koncentrálóképességet, a figyelem megfeszítését, leront
ják, az energiát s az akarat működését gyöngítik.

Mindezek a sajátosságok vagy hibák megakadályozzák, vagy 
megnehezítik az életben való boldogulást, de kerékkötői az iskolai 
előbbrejutásnak is. A pszichopátiás konstitució pedig, ha erősebben ki 
van fejlődve, még intelligensebb gyermekek munkabírását is károsan 
befolyásolja. Mivel pedig a pszichopátiás csökkent értékűséget agyönge- 
elméjűség könnyebb eseteiben is a legtöbbször megtaláljuk, termé
szetes, hogy a kisegítő-iskolába is sok ilyen gyermek kerül. És habár 
ezek intelligenciában nem, vagy csak keveset veszítettek, pszichopátiás 
csökkent értékűségük miatt a többi gyermekekkel együtt haladni nem 
tudnak. A kisegítő-iskolában ismerik már ezeket az ideges, könnyen 
elterelhető, nyugtalan, hamar kifáradó gyermekeket, akik nem tudják 
gondolataikat egy pontra irányítani, nem tudnak hosszasabban egy
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tárgyra figyelni, közben izgatottak, érzékenyek, könnyen lehangolód
nak. Ezek gyönge akaratú, lankadt, kedvetlen, kis megerőltetésnél 
megrekedő, kis kellemetlenségben bátorságukat vesztő, nem ritkán 
dacossá váló gyermekek.

Van aztán még egy csoport a kisegítő-iskolások között, akiken 
elmaradást nem találunk : ezek a morális tekintetben rendellenes 
gyermekek. Sajnos, elég nagy számúak ezek a nevelés-oktatás iránt 
fogékonyságot nem mutató, eltompult, durva, hazug, sokszor lopást 
elkövető, iskolát kerülő, csavargó, szóval a fegyelem és munkakedv 
híján szűkölködő gyermekek.

Vannak végül a kisegítő-iskolában nagyothalló, rövidlátó és 
súlyosabb beszédhibában szenvedő gyermekek is, akik tulajdonképpen 
nem ide valók, de akiket megfelelő iskolák hiányában kénytelen a 
kisegítő-iskola befogadni, mert különben iskola nélkül nőnének fel. 
Ezek (ha velük a vizsgálatot egyáltalán meg lehet tartani) szintén 
nem mutatnak intelligenciabeli fogyatkozást.

A felsorolt gyermekeket a Binet-módszer normálisaknak tünteti 
fel, jóllehet pl. a pszichopátiás gyermekeknek okvetlenül a kisegítő
iskolában van a helyük, mert ez, hacsak kis gyöngeelméjűség szegődik 
is hozzá, boldogulhatásukat nagyon megnehezíti a normális iskolában. 
De ezért a módszer nem veszít értékéből ; ez csak?annyit jelent, hogy a 
kisegítő-iskolái növendékek kiválasztására ez a vizsgálat nem egyedül 
mérvadó. Ezt különben maga Binet sem állította soha, ellenkezően 
azt hangoztatta, hogy módszere a pedagógus és az orvos vizsgálatá
nak kiegészítője.

A kisegítő-iskolába való felvételnél elsősorban a pedagógus 
vizsgálata az irányadó és legtöbbször a döntő is. Ehhez járul az 
előzmények pontos megállapítása, az orvosi lelet és az elemi iskolá
nak legalább egy évi tapasztalata. Ezeket elhagyni nem lehet. De ha 
az elmaradó gyermekeket a jelzett vizsgálatokon kívül a Binet-féle 
módszerrel is megvizsgáljuk, sokkal biztosabban tudjuk megítélni és 
csoportosítani. Bögtön előtűnnek az elhagyatott, de normális gyer
mekek, akik az elemi iskolában maradhatnak ; az erkölcsi fogyatko
zásban szenvedők, akiknél szigorú fegyelem, vagy javító intézeti ne
velés van helyén. De könnyen megtaláljuk a gyöngetehetségű gyer
mekeket is, mert ezek 2—3 évi intelligenciabeli elmaradást tanúsítanak. 
Ezek most jobban járnak, mert nem kell két évet tölteniök az elemi 
iskolában, ami veszteség rájuk nézve, miután ott úgy sem boldogul
hatnak. Most egyévi iskolába járás után fel lehet őket venni a kisegítő
iskolába, ahol lelki képességüknek megfelelő elbánásban részesülhetnek.

Azokat a gyermekeket pedig, akik intelligenciában kétévi el
maradást nem mutatnak, de az elemi iskolában még sem boldogulnak,
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a helyi viszonyokhoz képest kell megfelelő elbánásban részesíteni. 
Ezek adják az anyagot a mannheimi iskolarendszer keretében létesí
tett «segítő osztályoknak» (Förderklasse). A módszer javára írandó, 
hogy ezeket a növendékeket, akik bár gyöngébbek, de kisegítő-iskolába 
mégse valók, ügyesen kiválogatja. Ahol, mint nálunk, az elemi- és a 
kisegítő-iskola közt ez a közbeeső intézmény még nincs meg, ott az 
ilyeneket az elemiben kell hagyni s csak újabb pedagógiai, orvosi és 
pszichológiai vizsgálat után lehet a kisegítőbe áttenni.

Megállapíthatjuk, hogy a kisegítő-iskola méltán tiltakozott eddig 
is a «hülyék-iskolája» elnevezés ellen s ebben most a pszichológiai 
vizsgálat megerősíti. Mert eltekintve attól, hogy igazi hülyék a kisegítő
iskolában nincsenek vagy csak elenyészően kicsi számban vannak, és 
fennáll az a határozott törekvés, hogy onnét teljesen eltűnjenek, a 
fentemlített megfigyelések igazolják, hogy a kisegítő-iskolák javarészben 
abnormális és nem kizárólag gyöngeelméjű gyermekeket fogadnak be.

Kérdés, hogy azokat a gyermekeket, akik nem gyöngeelméjűség 
miatt ma iának el a tanulásban, helyes-e a gyöngeelméjűekkel együtt 
tanítani. Binet ellenzi ezt és így vélekednek a pedagógusok közül is 
többen. Szerintük a segítő-osztály felelne meg ezeknek. Csakhogy a 
szóbanforgó gyermekek a «Förderklasse*-ban sem találnának mind 
jó otthonra, mert nekik nem annyira segítésre, mint inkább egyéni 
sajátságaikhoz mért elbánásra van szükségük és ezt mai napig csak 
a kisegítő-iskolában kaphatják meg, ahol az ily gyermekek megfigye
lésében járatos szaktanítók működnek ; mert ezek a sajátosságok az 
erősebben gyöngeelméjűeknél sem hiányzanak. Újabb iskolafajták, 
melyekbe szellemileg abnormis, de intelligencia tekintetében nem 
súlyosan érintett gyermekek vétetnének fel, ha ilyenek egyáltalán kí
vánatosak, legalább mint nyilvános intézmények, a mai viszonyok 
közepette, egyhamar nem létesülhetnek.1

1 Hazánkban létesítették elsőnek az «ideges» gyermekek állami 
alsó- és középiskoláját, miáltal a kisegítő-iskola intézménye a középiskola 
területére is átterelődött. Az eszme mindenekfölött humánus és csak he
lyeselhető, bár a középiskolai tagozattal szemben ellenvetéseket is hangoz
tattak. — Angliában a züllésnek indult vagy arra hajlamos gyermekek 
részére nappali munkaiskolákat tartanak fenn ; itt egész napon át szigorú 
felügyelet és fegyelem alatt tartják, oktatják, foglalkoztatják ezeket a kis 
gonosztevő-jelölteket, akik csak este távoznak az iskolából, hogy a reggelig 
terjedő időt családjuk körében töltsék. -— A mannheimi iskolarendszer 
normális gyermekek részére három tagozatú : a 8 osztályú elemi iskola 
(közepesek számára), középiskolai előkészítő 4 osztállyal (a jobbak részére) 
és a 6 osztályú segítő iskola, ú. n. Förderklasse (normális gyöngéknek). 
Van még ezenfelül kisegítő-iskolájuk és hülyék intézete abnormálisoknak.
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De azt mondhatja valaki, hogy bármily fontos is az intelli
genciabeli elmaradásnak és a szellemi gyöngeségnek megállapítása, a 
kisegítő-iskolának ennél mégis több kell. És a gyermekkel való bánás 
szempontjából fontosabb is tudni, hogy az pl. könnyen izgatottá váló, 
hamar kifáradó, epileptikus vagy hisztériás, mint megállapítani, hány 
évvel maradt el. A tanítás szempontjából is fontosabb annak a meg
állapítása, milyen a gyermek figyelme, felfogása, emlékezete, kom
binálóképessége stb. Ezek megállapítására alkalmaztak a kisegítő
iskolákban azelőtt is pszichológiai vizsgálatokat.1 Magának a puszta 
elmaradásnak megállapításával tehát nem sokat nyertünk, legfeljebb 
annyit tudunk belőle meg, hogy egy vagy két évi iskolába járás 
eredménytelen volt. Csakhogy szerencsére ennek megállapításán kívül 
mutat a Binet-módszer egyebet is. így pl. a legfontosabb elemi mű
ködések, mint a figyelem s a felfogás zavarai, rögtön szembetűnnek 
a vizsgálatnál. Az emlékezést különböző részleteiben működtetjük a 
számok, mondatok ismételtetése, kis történet eseményeinek felsorolása 
által. A képzet- és fogalomalkotásról kielégítő tájékoztatást kapunk az 
ismert tárgyak meghatározása, 60 szó elsorolása, a felső fogalmakkal 
való meghatározás, elvont fogalmak meghatározása, tárgyak össze
hasonlítása, a hely-, idő- és számképzetek segítségével. A kombináló
képesség és Ítéletalkotás hibáit, a kép-vizsgálat, a négyzet össze
rakása, logikai hibák felfogása, hiányos szöveg kiegészítése, minden
napi tapasztalatok alkalmazása segítségével vizsgáljuk.

Azonkívül a vizsgálat közben, épp úgy mint más vizsgálatnál 
a különféle rendellenességek annak, aki azok megfigyelésében járatos, 
rögtön feltűnnek ; így pl. a gyors kifáradás, a különböző hangulatbeli 
rendellenességek, az akarat és érdeklődés zavarai észrevehetők. Van
nak próbák, amelyek egyenesen az erkölcsi érzésre irányulnak ; ilyenek 
a különféle kényes helyzetekben való cselekvésekre vonatkozó kér
dések, miáltal erre a nagy horderejű abnormitásra is tudunk a vizs
gálatból következtetni.

A próbák sokfélesége folytán a képességek és hibák egyéni el
térései is feltűnőbbek, mint sok más hosszadalmasabb intelligencia
vizsgálatnál. E kiragadott próbák segítségével a gyermek egész in
tellektuális egyéniségének körvonalait megkapjuk s ha itt-ott szükséges
nek látjuk, kiegészítő vizsgálatokkal kibővíthetjük és elmélyíthetjük azt.

A beteges abnormalitás megállapítása tulajdonképpen nem is 
tartozik az intelligencia-vizsgálat keretébe ; ezt megfigyelés, az előz-

1 L. Dr. Ranschburg Pál : A gyermeki elme fejlődése és működése. 
1. és 2. kiadás. Budapest, 190S. Athenæum. Továbbá: Útmutató az erkölcsi 
romlásnak kitett vagy züllésnek indult gyermekek megfigyeléséhez. 1907.



330 ÉLTES MÁTYÁS.

menyek szorgos kiderítése és az orvosi vizsgálat állapítja meg, amihez 
megfelelő szakorvos elkerülhetetlenül szükséges. De amennyiben egy
szeri vizsgálatra ilyen, az ideges konstitució, a kedólyélet s a jellem 
területébe tartozó zavarok kideríthetők, azokat a vizsgálat alatt is 
megállapíthatjuk. Felette kívánatos lenne azonban, hogy, amint ezt 
Amerikában megteszik, nálunk is iskolapszichológusokat alkalmazzanak 
a gyermekkori rendellenesség tanulmányozására.

IV. A zsen iá lis  gyerm ekek. A b) táblázat szerint az 
iskolás gyermekek 23%-a az átlagnál jobb értelmi képességű. És amíg 
azt látjuk, hogy az abnormálisok felismerése és a róluk való gondos
kodás kisegítő iskolák, gyöngeelméjűek és hülyék iskoláinak, továbbá 
javító-intézetek alapítására vezetett : addig a jobbak, a kiváló képes
ségűek érdekében mindezideig semmi sem történt. Helyes gondolat 
és a társadalom nemes, humánus érzéséről tesz tanúbizonyságot a 
gyöngékről, erkölcsi romlottakról való gondoskodás ; ezzel a maga 
biztonságáról is gondoskodik a társadalom, de az is bizonyos, hogy 
ennél még fontosabb volna, mielőbb oly iskolákat is létesíteni, ahol a 
rendesnél különb (supernormális) tanulók nyerhetnének elhelyezést, 
mert ezekben több társadalmi érték kallódik el, mint a hülyékben 
vagy a többi abnormálisokban. Ezek csak teherként szerepelnek a 
társadalom költségvetésében s legalább annyira szeretnők csiszolni, 
hogy önmagukat eltartsák és veszélyesekké ne legyenek. Ellenben a 
normálisnál több képességgel érkező okos kis ember a társadalom 
nagy lendítő kerekévé válhat, a költségvetésben nagy bevételi tétel 
gyanánt szerepel, egy hatalmas kamatozó tőke. Adjunk módot az 
érvényesülésre a kiválóknak! Ez a kiáltás hangzik ma végig egész 
Középeurópában és teljes joggal.1 A világháború épp ezek közül 
szedi legnagyobb számban drága áldozatait és az a veszély fenyeget, 
hogy otthon azok helyét az alkalmatlan, gyöngébb, értéktelenebb 
elemek foglalják el s akik közt félő, hogy jelentékenyebb szerep jut, 
a körülmények hatása alatt, az abnormálisoknak is. A súlyosan 
degenerált egyén, ha családfenntartásra képesítjük, rosszal fizet a 
jóért, mert a degeneráltak számát szaporítja. Fa, mely jobb lett 
volna, ha meddő marad; a társadalom kevesebb kárt vall, ha men- 
házat épít nekik és elszigeteli őket, mert így csak annyiba kerülné
nek, amit megesznek. De ha esztétikailag elfogadhatóvá csiszolja és 
béleneveli a társadalomba: soha be nem gyógyuló sebeit szaporítja, 
akár csak a vérbajt oltaná saját testébe.

1 L. Vaday J., Svájci tanulmányok c. igen értékes művét. Szerző 
kiadása, Nagyvárad. — Továbbá Zschr. f. pæd. Psych, und exp. Pæd. 1915. 
XL, XII. és a Zeitschr. f. die Behandlung Schwachsinniger. 1916. 1. sz.
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Egy szavam sincs a degeneráltakat mentő munka ellen, egész 
életem munkásságát ennek szentelem, de a rossz irányban órtékesült 
és elzüllött zsenik érdekében is tennünk kell valamit, mert ezekben 
a társadalomnak óriási vesztesége, sőt veszedelme van.

A koránál fejlettebb gyermeknek kínzó taposómalom a mai 
iskola, a kínzó malom megtestesülése a mai tanítási módszer, mely 
körülményesen és didaktikailag vezetgeti arra, amit ő előre tud. Az 
iskola mai tanítási módszere spanyolcsizma az ilyen gyermek szel
lemére, melyben a növekvő erők kínzó elferdülésekre hajlandók és 
többnyire el is ferdíilnek (Vaday).

V. B efejező. Ká kell mutatnom arra is, hogy a törvény, 
amikor elrendeli, hogy a 6 éves gyermek iskolába járjon és a tanterv, 
mikor elrendeli, hogy a gyermek 6, 7, 8 éves korában bizonyos meg
határozott mennyiségű tananyagot magába fogadjon és azt tudja : csak 
a betöltött naptári évekre van tekintettel, de nem veszi figyelembe azt 
a fontos körülményt, hogy a gyermek életkorával nem halad mindig 
párhuzamosan annak testi és lelki fejlődése is. Igaz ugyan, hogy az 
egykorú gyermekek nagy átlaga eléri a korának megfelelő értelmi 
fejlettséget, de igen jelentékeny azok száma is, akik ettől az átlagtól, 
különböző öröklött vagy szerzett okok miatt elmaradnak. Viszont 
vannak nem kis számban olyanok is, akiknél a szellemi fejlettség 
megelőzi, elhagyja az életkort. Ezeket amazokkal egyenlő elbirálásban 
részesíteni, tőlük egyenlő feladatokat és teljesítményeket várni nem 
lehet. Elmondhatjuk tehát, hogy amikor a tanítási kötelezettséget ki
mondó törvény s az elvégzendő tanítási anyagot megszabó tanterv a 
naptár szerint betöltött életkorokra van tekintettel, igazságtalan a 
gyermekek nagy részével szemben. Az intelligencia-vizsgálat bizony
sága szerint kb. 25%-tói olyasmit követel, aminek azok, anélkül, hogy 
erről tehetnének, megfelelni nem tudnak ; viszont csaknek 25% előtt, 
akik a többiekkel szemben, a sors különös kedvezéséből, előnyben 
vannak, elzárja a boldogulhatás útját, mivel ők az átlagosnál többre 
lennének hivatva.1

Majd, ha ezeken az alapokon rendelik el a tanítási kötelezett
séget és állapítják meg a tanítás anyagát és igazságosak leszünk gyer
mekeink iránt, akiknek a lelkét eddig, fejlődésükre való tekintet nél
kül, naptári évek szerint akartuk egy mintára formálni, ahelyett, hogy 
szellemi képességük szerint osztályoztuk volna őket : akkor alapítottuk 
meg igazán a gyermekek iskoláját.

1 Azt hiszem, megérdemelné a fáradságot, ha fővárosunk egyik 
iskolájában alapos intelligencia-vizsgálatot tartanának és annak alapján, a 
gyermekek képességei szerint népesítenék be a párhuzamos osztályokat.
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Igen értékes adatokat kaphatnánk még, ha a vizsgálat ered
ményét a gyermekek neme, szociális környezete, nemzetisége szerint 
osztályoznék ; továbbá, ha az eredményeket ugyanazon gyermekeknél 
az egy év után megismételt vizsgálat adataival hasonlítanék össze. 
Ezekre azonban ezúttal nem terjeszkedtem ki, de remélem, hogy ezek 
feldolgozásában a hasonló pszichológiai vizsgálatok iránt lelkesedő 
tanítótársaim, főleg pedig tanítónőink ma még hiányzó adatait is fel
használhatom. Az eredmény nagyon megérdemli a ráfordított fárad
ságot, mert általa növendékeink lelkének egészen új világába nyerünk 
bepillantást, ami tanítói működésünknek is értékes irányítója lehet.1

Éltes Mátyás.

A GYERMEKLÉLEK SZUBJEKTIVIZMUSÁRÓL.

M inden  igazság b an  —  a h e ly e s  m egfigyelésben éppúgy, m in t  a 
helyes m eg á llap ítá sb an  —  van  szu b jek tív  és ob jek tiv  elem  s m in d  a k e ttő  
eg y arán t fontos. S zub jek tive  a k k o r igaz  valam i, h a  érzékeim  h e ly e sen  
m űköd tek  a  m egfigyelésben  s gondo lkodásom , akarásom  szabad  v o lt 
a következ te tésben . H a  ro sszu l lá to k  va lam it, vagy pl. gyávaságbó l

1 Irodalom  (a szövegben említetteken kívül) : a) Magyar munkák : 
Molnár 0. : Bevezetés a gyermektanulmányba. Kolozsvár, 1 9 1 3 . Szerző 
kiad. — Dr. Kócsy F. : Az értelmi fejlettség kérdéséhez. Bűnügyi Szemle, 
1913 . évf. 2. ez. — Dr. Ranschburg Pál : Pszichológiai tanulmányok I. 
és II. kötet. Kiadja a M. Gyermekianulm. Társ. —- Ballai K. : A gyermek- 
tanúim. módszerei. A M. Gyermektanulm. Társ. füzetes vállalata. I. füzet. — 
Berkovics René dr. : A gyermeki intelligencia vizsgálata. A Gyermek. 
1 9 1 3 . évf. — Éltes M. : Hogyan vizsgáljuk meg a gyöngetehetségü gyer
mekeket. Budapest, 1 9 1 3 . Toldi. — U. a. : A Binet-Simon-féle intelligencia
vizsgáló módszer eredménye magyar gyermekeken. A Gyermek, 1 9 1 4 . 
évf. — Büchler H. : Az intelligencia vizsgálata. Izr. Tanügyi Ért. 1 9 1 3 . — 
Kopf Vilma: A hamburgi intelligencia-vizsgálatok testsorozata. Népműve
lés, 1915 . évf. — Staindl : A Binet-Simon-féle próbák megismétlése gyönge
tehetségű gyermekekkel. Népművelés, 1 9 1 5 . — Továbbá: Nagy László 
dolgozatai, aki elsőnek fordította le kitűnő nyelvezettel a francia próbákat 
magyar nyelvre. «A Gyermek» majd minden számában van szó a mód
szerrel végzett külföldi vizsgálatokról. — b) A külföldiek közül felemlítem 
Binet és Simon munkáit a L’Anné psychologique 1 9 0 5 —1 9 1 1 . évf. Paris, 
Alcan. (Megvan az egyet, könyvtárban.) Binet : Les idées modernes sur 
les enfants ; magyarúl a Gyermekt. Társaság könyvtárában Az iskolás 
gyermekek lélektana c., ford. Dienes V. Bp., 1 9 1 6 . Eggenberger. — Termán 
and Child : A tentative revision and extension of the Binet-Simon mea
suring Scale. Journ. of educat. Psychol. 1 9 1 2 . évf.
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nem merem a következtetést levonni, ha valami szenvedély elvakít 
és megzavarja logikámat, nem állapíthatok meg semmit helyesen. 
Ezenkívül, ha nem tudom, mit akarok vagy ha semmi szándékom 
nincs, akkor sem állapíthatok meg igazságot. Mindezt így fejezhetném 
ki, hogy az énnek őszinte, helyes, intenzív érzése kell a helyes meg
állapításhoz, a helyes megfigyeléshez éppúgy, mint a helyes követ
keztetéshez. Ez azonban csak az egyik eleme az igazságnak, a reális 
gondolkodásnak. Éppen ilyen szükséges a dolgok tulajdonságainak, 
törvényeinek ismerése, megértése: az objektiv tudás. A gondolkodás
nak ez az objektiv eleme a tapasztalások eredménye s azok nélkül 
nem lehetséges.

A gyermek lelkében az igazság szubjektív eleme fokozottabb 
mértékben van meg, mint a felnőttében. A felnőtt és a gyermek közt 
az a legnagyobb különbség, hogy az egyik élt már, a másik éppen 
kezd élni ; az egyik tapasztalt már, a másiknak nincsenek tapasz
talatai. Ezzel szorosan kapcsolatos a gyermekiélek túlzott szubjek
tivizmusa, amely minden sajátságának, egész lényének alapja s amely 
a felnőtt ember leikétől az övét megkülönbözteti. A gyermek mindent 
kizárólag szubjektív szempontból néz; csak önmagát érzi; a dolgok 
törvényeiről, tulajdonságairól nincs tudomása. Az egyetlen, amit a 
világból ismer és tudomásul vesz : önnönmaga ; az énnek ezt a meg
érzését nem zavarja meg semmi. Mindig tudja, mit akar és mindig 
intenziven akar ; őszintén és egyszerűen áll a dolgokkal szemben, 
nincsenek mellékgondolatai, mellékszándékai. De csak azt tudja, hogy 
ő mit lát, csak azt tudja, hogy ő mit akar ; ami rajta kívül van, azt 
nem ismeri, nem érti, nem veszi tekintetbe. Ez a féligazság az ő 
igazsága, ez az egyoldalú logika az ő logikája. így alakulnak benne, 
jóllehet érzékei épek, olyan fogalmak, amelyek a valóságos dolgoknak 
nem felelnek meg s így következtet olyat, ami a valóságban nem 
lehetséges. A gondolkodást, ezt az egész nagy apparátust magával hozza 
a világra, de nem tud igazán élni vele, egészen másként használja és 
másra használja, mint amire tulajdonképpen való.

A gondolkodás ősi szerkezetét nagyszerűen megfigyelhetjük a 
gyermekben, mert a magunk gondolkodásában nem tudjuk elválasz
tani azt, ami a tapasztalásokból ered, attól, aminek gyökere kizárólag 
bennünk van. Szinte kísérleti beállításban láthatjuk az emberi gondol
kodást; le van hántva róla mindaz, ami kívülről hatolt bele.

A gyermek gondolkodását kétféleképpen figyelhetjük meg: a 
játékán vagy a beszédén keresztül. Ez utóbbi módot választom.

A gyermek beszédében a gondolkodása híven tükröződik; hí
vebben, mint a felnőttében az övé. A gyermek beszéde jellemzőbb a 
beszélőre, mint a felnőtté s így érdemesebb is megfigyelni. A fel-
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nőttek között csak a művészek nyelve érdemes ilyen szempontból 
való megfigyelésre. E különbségnek mélyen rejlő magyarázata van a 
gyermek sajátos helyzetében. A felnőttnek is elég fontos a beszéd és 
sokat beletesz abba a maga leikéből, de a pici gyereknek még sokkal 
fontosabb. A gyermeknek egészen mást, többet jelentenek a szók, 
mint nekünk. A felnőttnek a beszéd egyik fontos mód a gondolatok, 
vágyak, akarások kifejezésére. A gyermeknek pedig csak ez az egyet
lenegy eszköze van arra, hogy kifejezze és elérje azt, amit akar. 
A felnőtt ember rendszerint más egyéb cselekvések által is elérheti 
azt, amire szüksége van : megszerzi, megcsinálja. De amit a gyerek 
megcsinálni tud, az rendkívül kevés. Mihelyt nem játékból akar 
valamit, hanem igazán szüksége van rá, éreznie kell, hogy ereje, 
ügyessége és főleg szabadsága nagyon kevés. Nem tudja ezt így, de 
benne él mégis, hogy csak általunk szerezhet meg minden lényegeset. 
Amit kér, azt odaadjuk neki ; amit kérdez, tudni akar, arra válaszo
lunk. A világból csak annyi az övé, amennyit megnevezni tud. Minden 
új szóval egy új darabját hódítja meg.

S ha a beszédnek másik — szellemibb — jelentőségére gon
dolunk, arra t. i., hogy ez a gondolatok közlésének, a másokkal való 
érintkezésnek az eszköze, akkor is azt látjuk, hogy a gyermeknek 
ezért is még fontosabb, mint nekünk. Mikor van leginkább szüksé
günk arra, hogy gondolatainkat másokkal közöljük? Ha valami újat, 
érdekeset tapasztalunk, gondolunk. Mennyivel többször érezheti ezt a 
szükségletet a gyermek, aki minden lépésre új csodát fedez föl, aki 
mindent először lát, hall, érez, akit minden végtelenül érdekel s ezért 
a közlés vágya elemi erővel tör ki belőle ? ! Beszéde ama rövid idő 
alatt, míg kialakul, nemcsak eltanulások, sablonok sorozata, hanem élő 
és fejlődő valóság, amelyben az eleven, fejlő lélek folyton meg
nyilatkozik.

Nézzük, hogyan tükröződnek a gyermek beszédében a gondol
kodásának előbb említett sajátságai.

A fogalmak alkotásának főfeltétele és eszköze az absztrahálás. 
A lényeges vonásokat kiragadjuk a dolgokból s azok alapján alko
tunk fogalmakat. Veleszületett tulajdonsága a gondolkodásnak, hogy 
nem egyformán veszi tudomásul a dolgok minden vonását, hanem 
kiragad egyet vagy egynéhányat s a többivel nem törődik. Ha a dol
goknak minden vonását egyformán tudomásul vennők, gondolkodá
sunk nagy káoszban oszlanék fel. A gyermek minden dologból egy 
vonást ragad ki s erre épül megfigyelése, emlékezése, tudása. De 
ebben az eljárásában szinte nehéz az absztrahálás képességét fel
ismerni, mert míg az a lényeges vonások kiragadása, a gyermek 
egyszerűen egy vonást ragad ki, amely csak szubjektív szempontból
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fontos, s éppenúgy lehet lényeges, mint lényegtelen. Hiszen, hogy 
valamiben mi a lényeges, azt csak összehasonlítások, tehát tapasz
talatok alapján tudhatjuk. Aki először lát életében asztalt, könnyen 
hiheti, hogy az asztal elnevezés pl. a színre vonatkozik. A gyermek 
igen sokszor először látott dologgal kapcsolatban ismeri meg az el
nevezést.

Minthogy a gyermeknek tapasztalatai nincsenek, a tapasztalatok 
adta tudás helyén az erős és biztos szubjektivizmus van, ez irányítja 
a gondolkodását a kiválasztásban. Hogy valamiből mit választ ki lé
nyeges vonásként, az a pillanattól függ. Esetleg azt, ami éppen új 
neki ; máskor, ami kellemes vagy szükséges. Állandó törvényei nin
csenek a kiválasztásnak, de szilárd és biztos alapja van az énben, 
amely abban a pillanatban szükségszerűen választja éppen azt az 
egyet. Neki végtelenül lényeges lesz az, amit kiválaszt s abban a 
pillanatban elválaszthatatlanul összenő az egész képzettel. Szubjekti
vizmusának abszolút volta éppen abban nyilvánul, hogy ami benne 
megy végbe, annak aránytalanul nagyobb jelentőséget tulajdonít, mint 
annak, amit lát, tapasztal. Ha már hozzákötötte a benyomást egy 
lényegtelen vonáshoz, akkor már a tapasztalás sem győzheti meg arról, 
hogy az csakugyan lényegtelen. Erre nézve rendkívül jellemző a kö
vetkező eset. Egy 4 éves kis leány előtt apja s a félig-meddig idegen 
nagybácsi egymás mellett ültek ; a nagybácsi ingerkedett a kislánnyal 
s azt mondta neki : «Tudod mit? most te leszel az én kis lányom, én 
leszek a te apád és elviszlek magammal». A gyerek tiltakozott, nem 
volt ínyére a tréfa és mindinkább nyugtalanította a dolog. Végre 
egészen izgatottan kijelentette : «Az nem lehet ! te nem lehetsz az ón 
apám». «Mért ne lehetnék?» kérdezték tőle. A gyerek segítséget ke
resett, valami tényt, amire támaszkodhassék s mert hamarjában jobbat 
nem talált, azt mondta: «Mert neked sapkád van, apának meg ka
lapja van». A bácsi erre kicserélte sapkáját az apa kalapjával s fejére 
tette a kalapot, amire a gyerek rémült és keserves sírásban tört ki s 
órákig nem lehetett megnyugtatni.

Ez az embrionális absztrahálás, amelyből éppenúgy, mint az 
embrióból az élet, a leglényegesebb vonás hiányzik, rányomja bélyegét 
a gyermek elnevezéseire, szavaira. Ez elnevezések részben a felnőttek 
szavainak egyszerű utánzásából erednek, részben bizonyos okoskodás, 
gondolkodás eredményei.

Az utánzásában is ez a szubjektivizmus érvényesül. A gyermek 
nagyon rosszul utánozza a felnőttek szavait, de igen jól utánoz annyi
ban, hogy mindig valami neki lényegeset ragad ki a hallott szóból, 
azt híven reprodukálja s a többivel nem törődik. Neki a hallott szó is 
jelenség, amelynek vannak szubjektive lényeges és lényegtelen vonásai.
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A feltűnőbb hangok jobban megragadják a figyelmét, azokat túlzottan 
is kidomborítja, a többi helyett esetleg egészen másokat mond. Amit 
ő jellemzőnek és fontosnak érez, az a felnőttek szempontjából termé
szetesen nem mindig lényeges. Pl. sohsem szoktuk a szókat a hangok 
erősségének szempontjából nézni; a gyermekben pedig gyakran, mint 
lényegesként kiragadott vonás, ez szolgál alapul az ő alkotásához. íme 
nehány példa. A kis lányom első szava «rrrrá» volt, ami a virágot 
jelentette. Az «г» hanghoz képest a «vi» s az alig hallható «g» el
enyésző csekélységek voltak. A mines» szót «nncs» nek, az inget 
«ng»-nek, a hintát eleinte «hnká»-nak mondta, aztán később kijaví
totta «hntá»-ra. Az «orra» szót órának mondtuk előtte s ő így mondta 
«oa», aztán észrevette, hogy ott van még egyéb is és kijavította, lett 
«óba». így aztán már jó volt. Mert ebben a szóban a magánhangzók 
vonták magukra a figyelmét.

Ha a szóban valami feltűnőbb hangcsoport van, amely a szó rit
musát megadja, azt is rendszerint híven reprodukálja. A hangsúly iránt 
kifejlett érzéke van. A párna szóban csak az tűnik fel neki, hogy a 
közepén valami erősen hangzó van s így mondja: «mámmá». A zsemlye: 
«nyemnye» ; alma: előbb «amma», aztán lesz «amja» ; a szalag: «jajja», 
később «jajjag» ; a gomb: «bjomm» ; a villanyos: «ijjasony».

A beszélni tanulás szempontjából rendkívül fontos az ab- 
sztrahálásnak ez a módja, mert ha a hallott szóban minden hangot 
egyaránt pontosan és híven akarna utánozni, zavarná, hogy rosszul 
mondja, jól pedig nem tudná. 8 mivel ez a funkció ilyen szubjektív 
alapokon áll, azért örül annak, amit alkot és azért elégszik meg vele, 
mert azzal valamit kifejez, ami — ha öntudatlanul is •— szándéka volt.

De tán még érdekesebben nyilvánul ez a tulajdonság azokban a 
kifejezésekben, amelyeket maga alkot. Ilyenkor t. i. nem egyszerű 
utánzás, hanem bizonyos gondolkodás alapján származik az elnevezés. 
Feltűnik neki valami új és meg akarja nevezni, de nem ismeri a szük
séges kifejezést s meglévő szókincséből kell választania egyet vagy 
esetleg egészen újat csinálnia. Ahogyan elnevez valamit, aminek a 
valódi nevét nem tudja, abból rendesen megtudjuk, melyik az a ki
ragadott egy vonás s mi volt a szubjektív szempont, amely éppen ezt 
az egyet mutatta fontosnak.

Némelykor véletlenül csakugyan lényeges az, amit a gyermek 
annak tart. Két kis testvér közül az egyik falun tanult meg beszélni 
s a madarat elnevezte «habu»-nak; amikor a városi lakásban később 
megpillantotta a legyet, azt is ugyanígy nevezte. A másik városban 
kezdett beszélni s a legyet «bo»-nak mondta; amikor a szabadban 
madarat látott, az is «bo» lett. Itt tehát a repülés volt a kiragadott 
vonás; ehhez képest az állat formája, nagysága mellékes -— ami kö-



rülbelül igaz is. A kislányom a lépcsőház mennyezetéről aláfiiggő 
lámpát elnevezte «ászlólámpá»-nak. Mivel pedig «ászló» a zászlót je
lentette, így tudtam meg, hogy a zászlóban nem a színek a fontosak 
neki, se a forma, hanem az, hogy a levegőben lóg — ami tán éppen 
akkor új volt neki és azért vonta magára a figyelmét jobban, mint a 
színek. — Az ebéd és vacsora szókat gyakran összecseréli. Ebéd előtt 
azt kiabálta egyszer : hozd már a vacsorámat, kapok már jó vacso
rát stb. Mikor behozták a levest, megnézte, kicsit zavarodottan föl
nézett és azt mondta : ez nem vacsora, ez ebéd. Úgy látszik, ebéd és 
vacsora közt a lényeges különbségnek azt tekintette, hogy ebédre 
levest kap az ember, vacsorára meg nem. Valószínűen azért, mert 
szereti a levest. Itt ugyan nem éppen újonnan csinált kifejezésről 
van szó, mert az ebéd szót már ismeri, de még nem tudja pon
tosan a jelentését s ehhez a kiragadott vonáshoz fűzi. A kabátot 
IVa éves korában «kabi»-nak nevezi, s amikor ráadják az ú. n. «bar- 
terlit», azt is « kabin -nak mondja. Nyilván mind a kettőben az volt a 
fontos, hogy ráadták, mert más közös vonás a két dolog közt nincsen. 
Az írásban is a mozdulat a fontos, nem az eredmény, mert amikor 
cipője orrával kotorássza a falat, azt mondja, hogy ír. Ugyanígy a 
fésülésben is a mozdulat a lényeges, nem a haj és a fésű, mert ami
kor a kalapját keféli valaki, ő azt mondja, hogy «fésüli a kalapját». 
A mozdulat valószínűleg azért érdekli az ilyen egyszerű cselekvések
ben, mert azt ő maga is tudja és szokta csinálni. — Éppen ilyen 
szubjektív okokból nevezi a pecsétnyomót, amelyet játékból szeret 
felállítani: «áll»-nak. Ez a szubjektív absztrahálás, bár a mi szem
pontunkból helytelen eredményekre vezet, céljának mégis teljesen 
megfelel. Egyszerűsíti a komplikált világot, s lehetővé teszi a lélek 
biztos, nyugodt harmóniáját. Az absztrahálás ösztönszerű védekezés 
a külső világ komplikáltsága, a sokféle benyomás okozta zűr
zavar ellen ; hogy reális-e vagy nem, az ebből a szempontból nem 
is lényeges.

Nézzük most a gondolkodás második lépcsőfokát, amely erre 
épül. A következtetést, amely a fogalmakra épül. A gyermek már 
csak azért sem következtethet a valóságnak megfelelően, mert a fo
galmai nem egyeznek meg a valósággal, de ez csak egyik oka a 
következtetésében nyilvánuló sajátságoknak. Következtetése is az ab
szolút szubjektivizmus alapján áll s valamint megfigyelése irreális 
fogalmakra, a következtetése irreális eredményekre vezeti. Mint ahogyan 
a helyes absztraháláshoz a dolgok lényeges tulajdonságainak, éppenúgy 
a helyes következtetéshez a dolgok összefüggésének, az összefüggések 
lényegének az ismerete kell s ez is éppenúgy lehetetlen tapasztalások 
nélkül, mint a másik. A tapasztalás adta tudás helyén itt is a szub-
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jektivizmus van, ami a gyermek gondolkodásának logikáját s egy
szersmind képtelenségét megmagyarázza.

A következtetés mindig bizonyos analógiák alapján történik ; ha 
aa analógia helyes, akkor a következtetés is helyes. Mivel pedig a 
dolgok lényegükben sokfélék, a tudásoknak bizonyos elrendezettsége 
kell ahhoz, hogy az analógia helyes legyen. A felnőtt emberben is 
felidézik egymást az olyan képzetek, amelyek együtt szerepeltek vala
mikor, de ha összefüggésük nem volt lényeges vagy állandó, kiszo
rítja őket azonnal gondolkodásából s nem következtet az ilyen asszo
ciációk alapján. Mert a felnőtt tudja, érzi, hogy az összefüggésben 
mi a lényeges és uralkodik a tudásán. A gyermek lelkében a tudások 
nincsenek elrendezve, nincsenek kapcsolatok azok közt, amelyek lé
nyegükben rokonok és nincsenek szempontok, amelyek az egymástól 
idegeneket távol tartják. Nem veszi tudomásul, hogy a dolgok sok
félék s amit egyszer együtt látott, azt elválaszthatatlannak hiszi ; ami 
valamiben hasonlít a másikhoz, azt azonosnak tartja azzal ; ami egy
szer követte a másikat, azt mindig elvárja, mint következményt. Kor
látlanul használja az analógiákat s következtet egyes tapasztalások 
alapján, minden különbségtevés nélkül. Ha látott egyszer csatorna
elzáró négyszögletes fehér követ, amelynek közepén kerek mélyedés 
van, minden szögletes fehér kövön keresi a mélyedést, sőt követeli ; 
azt hiszi, hogy az a kőnek lényeges tulajdonsága. Amikor megtanulja 
a skatulya kinyitását, mindent ki akar nyitni, ami a kezébe akad.

A gyermeknek ez a tulajdonsága, a korlátlan, képtelen analó
giák alapján való következtetés megint egyrészt a tapasztalatok hiá
nyából, másrészt a korlátlan szubjektivizmusból ered. A dolgok közt 
egyrészt azért nem tesz különbséget, mert nem ismeri őket, mert 
nem tapasztalta, hogy ami az egyikre igaz, a másikra esetleg nem 
igaz ; de másrészt azért, mert mindent csak abból a szempontból néz, 
hogy vele milyen viszonyban van. A dolgokat, tapasztalásait nem 
egymáshoz viszonyítja s így aszerint ítéli meg értéküket, jelentő
ségüket, hogy benne hogyan jelennek meg, neki mennyire fontosak. 
A felnőtt tudja, hogy a tapasztalásokban sok a véletlen, a csalódás, 
mert tapasztalásait összehasonlítja egymással; a gyermek túlságos 
jelentőséget tulajdonít a tapasztalásának. Ami benne egyszer együtt 
szerepelt, az szorosan együtt marad, mindig felidézi egymást s mert 
nincs semmi objektivizmus benne, nem tud uralkodni a felidézett 
képzeteken, egészen hatalmukba kerül. Ha valami nem következik be, 
ami máskor hasonló körülmények között bekövetkezett, az bántja, 
nyugtalanítja, mert éppen énjével olyan szoros összeköttetésben van 
minden, amit tapasztal, vagy gondol. Pl. ha az utcán elesik, rendesen 
bepiszkolódik a keztyűje. Egyszer megbotlott a kislányom, de keze
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nem érte egészen a földet: «piszkos a keztyűje», mondta; de észre
veszi, hogy nem piszkos, lehajol, a földhöz dörgöli a kezét s most 
már megnyugodva mutatja: «piszkos a keztyűje!» — A dolgok értéke 
között is egészen szubjektive tesz különbséget. A kiesi éppen úgy ér
dekli, mint a nagy ; az értékes éppen úgy, mint az értéktelen. A taka
rón maradt morzsa esetleg értékesebb neki, mint a babája, mert órákig 
eljátszik vele. Egy 5—6 éves kislány a testvére születése napján mély
séges meghatottsággal nyújtotta át ajándékát : egy darab fehér kalap- 
gummit s végtelenül fájt neki, hogy kinevették, mert a gummidarabbal 
ó' szeretett játszani s azért ajándéknak érezte, hogy odaadja.

Mennél kisebb a gyermek, annál mélyebbre nyúlik az objektív 
különbségtételnek ez a hiánya s olyan dolgokat is egyformáknak érez, 
amelyeket a felnőtt jóformán össze se tud hasonlítani. Nem tesz pl. 
különbséget élő és élettelen, állat és ember közt ; részben azért, mert 
őt minden egyformán érdekli, vele minden egyforma viszonyban van 
s ez a szubjektív szempont minden mást háttérbe szorít. A kislányom 
első mondatai közt volt a «kutyuska deje Atához», amit az utcán 
gyakran mondogatott, ha kutyát látott ; s amikor a Városligetben meg
pillantotta a tavat, természetes hangon mondta neki : «vizke deje 
Atához». — Feltűnt neki egy szép rózsa a kertben, amely feléje for
dult és magában beszélve mondta sokszor egymásután : «rózsa nézi Ata- 
babát». Máskor meg kavicsokkal játszott s amikor hazaindultunk, ünne
pélyesen elbúcsúzott a kavicstól: «szelbusz, kabics !» mert megszerette. 
«Cikababá»-nak hítta a kedvenc babáját s amikor az utcán megtetszett 
neki egy kutya vagy kocsi, örömmel kiabálta: «kutyababa», vagy 
«kocsikababa», amivel örömét és szeretetét akarta kifejezni. Amit meg
tanult az egyik dologgal kapcsolatban, azt nyugodtan alkalmazza lé
nyegesen másra is. A piszkos szót saját piszkos kezével kapcsolatban 
ismerte meg. Azontúl minden szürke és barna foltot a piszkos szóval 
jelölt. A foltoshátú ló, kutya «piszkos» volt; s amikor egyszer föl
pillantott a borús égre, fölmutatott és azt mondta : «piszkos». A hely
telen analógia itt közvetlenül összefügg a fogalomalkotással. Amikor 
a kezén lévő szürke foltokról megtudta, hogy «piszkos«, ebben a szó
ban hihetően nem érzett mást lényegesnek, mint a szürkeséget, s ezzel 
az egy, kiragadott vonással kapcsolta össze a szót s így a szürkeség 
és a piszkosság az ő szemében már most elválaszthatatlanul összetar
tozó jelenség; bárhol találkozzék is szürkeséggel, égen, földön, az csak 
piszok lehet. A tapasztalás szubjektív fontossága mellett a dolgok közt 
lévő objektiv különbségeket nem veszi tudomásul.

Természetesen éppen úgy nincs érzéke a nyelvtani különbségek 
iráni Ige, főnév, tulajdonnév az ő szempontjából nem lényegesen 
különböző dolgok. Az igét főnévként, a főnevet ige módjára ragozza ;

44*
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névelőt rak az ige elé, a tulajdonnévvel dolgot jelöl. Amikor a névelőt 
megtanulja, mindent névelővel mond s mikor járni akar, így mondja : 
«a jár-jár». A kicsinyítő képzőt igékhez is fűzi eleinte. Ha ki akar 
nyitni valamit, azt mondja az előbbi «nyiss» helyett, «nyiska». — 
Később a ragokat már helyesen használja és egészen jól érti jelenté
süket, de mégsem tesz különbséget cselekvés és dolog közt. «Agyak 
(adjál) Atának ánit» kiabálja, amikor fel akar állni az ágyában és 
nem tud. «Agyak a Atának meztelent», amikor meztelenül szeretne 
futkosni a szobában. A kérésnek ez az állandó formája : « agyak
Atának» cukrot, babát stb. s amikor fel akar állni, nem gondol arra, 
hogy azt nem lehet adni, mert csak az érdekli, hogy ő akar valamit 
s azt szeretné kifejezni, a dolog természetére való tekintet nélkül.

Byen csodálatosan bonyolódnak össze a gyermek lelkében a 
fogyatkozások és az erők. A tapasztalások hiányát ez a fokozott, egész
séges szubjektivizmus tölti be s lehetővé teszi, hogy fogyatékos tudá
sával eligazodjék a dolgok között s az agyvelejében uralkodó rend
szertelenségből valami olyan világnézet alakuljon ki, amely az ő 
szükségleteinek teljesen megfelel.

A gyermek gondolkodása a felnőtté mellett körülbelül olyan, 
mint a játék az élet valósága mellett. A játék igazi, komoly cselekvés, 
amelybe minden igyekvését, képességét beleteszi a gyermek s tőle 
telhetőén jól és komolyan csinálja. De a játék mégis csak játék ma
rad, mert a valóságban minden cselekvésnek következménye van, a 
tévedések csalódásra, összeütközésre vezetnek, a játékban pedig nem. 
A valóságban az ember és a dolgok egyenrangú tényezői az esemé
nyeknek, a játékban csak egy tényező van : a játszó gyermek. Amit 
látni akar, azt látja benne ; amit akar, azt csinálja vele ; a játék 
türelmes. Egyszerűen ráfog valamit a játékára s mindazt, ami abból 
következik, további ráfogással igazzá varázsolja. A játékban nincs 
külön valóság, amely az ő lelke valóságával szembeszegülhetne. 
A rongydarab ruha, a fadarab kocsi, ha a gyermek úgy akarja s a 
ruha vagy a kocsi tulajdonságaival is rendelkezik tetszése szerint. 
A játék tökéletes lehet a szubjektív igazság alapján s ez egyoldalú
ságból sem származnak összeütközések, csalódások. A gyermek éppen 
ezért felelősség nélkül, korlátlan szabadsággal válogat a játékban ; 
rendez, fölhasznál mindent szubjektív kedvtelések szerint, különbség- 
tevés nélkül. Azt választja ki, ami kedvére való s ennyiben az ab- 
sztrahálása is játékos, mert a dolgok tulajdonságai közül is éppen így 
válogat. Úgy helyezi el a játékait, ahogy éppen eszébe jut: az épített 
ház tetejére fölrakja az állatot, mert valamit oda akar tenni s nem 
akadályozza az, hogy a tehén nem szokott a torony tetején állni. 
S ugyanez a felelősségtelenség van a gondolkodásában, a dolgok cső-
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portosításában. A korlátlan analógiák pedig a játékos ráfogásokkal 
rokonok.

De mi magyarázza meg vájjon azt, hogy a gyermek a valóság 
tényeivel olyanféle viszonyban van, mint a játékaival, hogy gondol
kodásának hiányai és hibái nem vezetnek súlyos következményekre, 
hogy ez az egyoldalúan szubjektív világnézet minden nagyobb rop
panás és zökkenés nélkül szívja magába a tapasztalásokat s azok 
eredményét, hogy játszva indul el a gondolkodás útján s játék közben 
megismeri a valóságot ? Mi magyarázza meg ezt, hiszen a dolgokban 
van külön valóság, külön törvény, akarat, mely vele szemben áll és 
mégis simán, könnyen olvad át a játék a valóságba?

Az egyik ok. amely megmagyarázza, miért nincs a tévedéseknek 
súlyos következményük a gyerek életében, bizonyára az, hogy ezt az 
életet a felnőttek irányító gondossága védi és minden lényeges dolog
ban a felnőttek akarata uralkodik fölötte. A viszonyból, amely közte 
és a felnőttek között van, valami harmonikus, ösztönös bizalom fej
lődik, amely lehetővé teszi, hogy az újat, a helyeset könnyen fogadja 
be. Mennél kisebb a gyermek s mennél egészségesebb a viszony 
közte és a környezete között, annál tökéletesebb ez a bizalom s annál 
kevésbbé akadály a föltétien szubjektivizmus útjában. Hiszen erre az 
érzésre énjének szüksége van, mert ennek az énnek lényege az, hogy 
nem tud a maga erejéből meglenni. S ezt a bizalmat, amelybe szub
jektivizmusa harmónikusan olvad bele, féltékenyen őrzi a felnőttek 
tökéletlenségei ellen. Sajnos, nem sokáig tudja megőrizni a legtöbb 
esetben.

A másik ok még mélyebben gyökerezik a gyereklélek szerke
zetében. A gyermek pillanatnyi szempontok szerint ítél, a benyomások 
nem kapcsolódnak össze benne egy csomó más benyomással, éppen 
ezért nem nőnek össze sem a tényekkel, sem az ő leikével; külön, 
elszigetelve maradnak s ezért könnyen meg is válik tőlük. Egyszerűen 
kicserélődnek benne a képzetek, ítéletek, tudások s amikor az újat 
befogadja, nem veszi észre, hogy a régit el kellett dobnia.

Hogy a gyermek lelkében a dolgok ilyen kapcsolat nélkül he
lyeződnek el, annak bizonyítéka az a könnyűség és pontosság, ahogy 
megjegyez mindent, ami érdekli. Mindig csodáltam, hogy a gyermek, 
mikor még éppen csak, hogy kezd beszélni, sohasem vagy csak nagy 
ritkán téveszti össze a dolgokat, szókat. Gyakran ugyanazzal a szóval 
jelöl egész különböző dolgokat, de ez semmiféle zavart nem okoz 
benne. A «má-má» szó pl. éppen úgy jelentette azt, hogy még, mint 
azt, hogy mászni. Ha ezt észrevette volna, ha eszébe jutott volna 
egyikről a másik, meg is zavarta volna ; de így nyugodt biztossággal 
használta mindig abban az értelemben, ami szándékának megfelelt.
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A «dido» jelentette a gyűrűt és a ruhát, de azért nem idézte fel 
egyik a másikat. Az oda és ide szókat pl. sohasem téveszti össze. 
Egész pontosan mondja távollevő dologra : ott, oda, közellevó're : itt, 
ide. Ezt csak úgy tudom megmagyarázni, hogy nem is veszi észre, 
hogy a két fogalom összehasonlítható. Más kapcsolatot, mint pilla
natnyit, múlót, szubjektivet, nem ismer; a valóságos kapcsolatok iránt 
nincs érzéke. Ami messze van, az szubjektive egészen más, mint ami 
közel van ; azt nem lehet megfogni, azzal más viszonyban van, nem 
hasonlítható össze a másikkal, tehát nem is lehet azzal összetévesz
teni. A leghosszabb szót is könnyen megtanulja, ha érdekli, olya
nokat, amikhez hasonlót nem hallott soha. Az ilyen könnyen szerzett 
különálló egyes tudások nem is gyökerezhetnek mélyen benne. Ha 
megfelelnek a valóságnak, megmaradnak, ha nem, átadják helyüket 
az újnak, helyesebbnek. Enyém helyett pl. sokáig használta a «tiem» 
szót; egyszerre észrevette, hogy mi másként mondjuk, örömmel mondja 
«enyém» s buzgón kijavítja magát. A ragokat eleinte helytelenül hasz
nálja, de ha sohsem javítjuk is ki, hamar észreveszi és haragszik, ha 
a felnőttek az ő kedvéért az előbbit használják. Mert akar megtanulni 
beszélni. Mindent meg akar tanulni. Az újat annyira szereti, hogy 
kedvéért még szubjektive kellemetlen következményeket is könnyen 
elvisel. A sikertelen próbálgatás, ami helytelen következtetések ered
ménye, néha bizony kellemetlen, de az új tapasztalás fontossága 
mellett háttérbe szorul. “Örül minden új tudásnak. Szubjektivizmusá
ban nincs semmi állandó, semmi, ami tudássá merevedett volna. Én
jének lényege a fejlődés, a folytonos változás és ennek megfelelően 
csodálatosan ruganyos. A fejlődés öröme, a tanulás vágya az új iránti 
intenzív érdeklődésében fejeződik ki s így ez is egy a szubjektív 
szempontok közül, talán a leggyakoribb.

A fejlődésnek ez a játékos, rohamos módja fokozatosan köze
ledik ahhoz, amit tanulásnak nevezünk. Mindig lassúbb lesz a tempó 
és érezhetőbbek a zökkenések. Minden új tudás, amely a valóságban 
gyökerezik, egy-egy akadály az útjában. Amikor a pillanatnyi, szub
jektív megérzések a tapasztalások által tudássá merevednek s az én
nek állandó részeivé lesznek, akkor lassan, titkon megindul az átala
kulás. A játékok, a türelmes játékok megelevenednek és megkezdődik 
az élet komédiája.

De a fejlődés sohasem olyan rohamos, a tanulás sohasem olyan 
tökéletes, mint amikor még rendszertelen és öntudatlan ; az emberi 
lélek sohasem olyan harmónikus, mint amíg úgy áll szemben a világ 
dolgaival, mintha azok lélektelen játékok volnának.

G örögné В еке M argit.
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A HÁBORÚ ÉS A NYELVEK.
Művelődéstörténeti adatok. — Második közlemény.

VI. A következőkben csak röviden soroljuk fel az egyes nyel
veknek azt a jelentőségét és térfoglalását, amelyet a háború megérlelt.

14. A német ny. Magyarországon és a magyar ny. a külföl
dön. Amazt illetőleg ezen a helyen nincs sok mondanivalónk : olvasóink 
tudják, hogy a különböző nemű és fokú magyar iskolákban a német 
ny. tananyag és óraszám dolgában mint van képviselve és — gon
dolom — alig akad köztünk valaki, aki ezt a képviseletet keveselné. 
Ezzel természetesen nem azt akarjuk mondani, hogy a német ny. 
tanítása nálunk nem lehetne eredményesebb és hogy egyik-másik 
irányban kiegészítésre nem szorulna. Hogy a német ny. szükségessé
gének érzése mennyire fellendült mostanában, azt t. k. az apróhir
detések is mutatják, melyekben feltűnő sűrűn keresnek német ne
velőnőket.1

A következő, időrendben felsorolt adatok a művelődóstörténetírónak 
majdan útbaigazításul szolgálhatnak arra, hogy a háború lelkesítő moz
galma alatt miként kezdett külső országokban az érdeklődés nyelvünk 
és kultúránk iránt ébredezni. Legyünk elég elfogulatlanok és ismerjük 
el mi is, hogy az érdeklődésnek ez a hulláma a különösség és rokon- 
érzés mellett főleg jövendő gazdasági tekinteteknek, érdekeknek javára 
írandó ! Hogy Németországban csak most utolsó sorban eszméltek a 
magyar nyelv felkarolására, melyet a török, a bolgár s m. t. nyelv 
megelőzött, annak két magyarázó okát is látjuk. Egyrészt, mert az 
utóbb említett új szövetségesek országainak gazdasági meghódítását 
vették tervbe, másrészt mert ezt illetőleg velünk szemben már bizto
sították magukat és igen jól tudják, hogy a német nyelv és kultúra 
nálunk már eddig is kedvező talajra talált és ezentúl még jobban fel 
fog lendülni.

A «Neues Wiener Tagblatt» szepl 11 sz.-nak vezércikke «Der 
Dualismus und die Schule. Eine Aufgabe der nächsten Zukunft», Fer
dinand Bronner gráci egy. tanártól. Ez a cikk, melynek alaphangja 
és követelése a «Lernen wir Ungarisch !» mondatban összpontosul, 
nálunk érthető okokból hatalmas visszhangra talált.1 2 Dr. Friedrich

1 Az Újság 1915 jún. 26. sz.-ban egy berlini gimn. tanár, törvény- 
széki német-magyar nyelvszakértő, ajánlkozik magyar tanulók elfogadó-ára. 
Viszont a német újságokban künn élő honfitársaink ajánlkoznak a magyar 
nyelv tanítására.

2 L. pl. Pester Lloyd, szept. 11. estilap ; Az Újság, szept 13. vezér
cikk ; ugyanott, szept. 19. Bronner úr problémája Quintustól (a csere- 
gyerekviszonyt az osztrák némettel kellene megcsinálni) ; Népt. Lapja.
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Naumann, neves német bírod, képviselő, a «Die Tat» e. folyóiratában 
(okt.) szintén nagy melegséggel ajánlja honfitársainak a magyar ny. 
tanulását. — Magyar magániskola Bécsben. Erdélyiné Kun Anna 
budapesti polgári iskolai tanítónő a nyár folyamán azzal a kéréssel 
fordult az alsóausztriai tartományi iskolatanácshoz, engedje meg, hogy 
magániskolát létesítsen Bécsben a magyar nyelv tanítására. Az ille
tékes hatóság aug. 7-én kelt hivatalos iratában teljesítette a kérelmet. 
Az iskola meg is nyílt (I. kér., Getreidemarkt 16. sz.). — Szept.-ben 
az Orsz. Magyar Egyesület a Bécsi Magyar Egyesülethez indítványt 
küldött, amelyben egy magánjellegű magyar tanfolyam felállítását 
ajánlja és okolja meg. — Még 1914 őszén az «Union» c. prágai ifjú- 
cseh lapban T. Abel tollából tárca jelent meg, mely a magyar nyelv
nek behatóbb művelését ajánlotta és az osztrák főiskolákon tanszékeket 
javasolt a magyar ny. és irodalom részére. — Magyar órák a prágai 
német kereskedelmi akadémiában. Prágából jelentették nov. 23. : Az 
Ausztria és Magyarország közti szoros összetartozandóság és érdekeik
nek közössége, amely a háború után még szorosabb szövetkezésre en
ged következtetni, a prágai német kereskedelmi akadémia gondnok
ságát arra indította, hogy a magyar ny. tanítását a tantervbe fel
vegye. A közokt. min. ezt az újítást engedélyezte és elrendelte, hogy 
a magyar nyelvet hetenként három órában szabad tantárgyként az 
intézet III. és IY. évfolyamú növendékei tanulhassák. — A prágai 
német egyetem. A prágai bölcsészeti fakultás elhatározta, hogy az 
egyetemen a magyar nyelv megtanulására tanfolyamokat nyit és 
lektort kért az osztr. közokt. minisztériumtól (dec. 29.). — A magyar 
ny. két bécsi középiskolában. Abból a célból, hogy az érettebb közép
iskolai ifjúságnak módot nyújtsanak a magyar nyelv elsajátítására, a 
közokt. miniszter kezdeményezésére egyelőre két bécsi középiskolában 
nem kötelező tanfolyamokat nyitottak, amelyeket valamennyi bécsi 
középiskolai tanuló látogathatott, és amelyek célja a magyar nyelv 
gyakorlati elsajátítása. A felső osztályok igen számos tanulója jelent
kezett e tanfolyamokra. Ezt az 1915 dec. 2. kelt közleményt kiegészíti 
«Az Est» részletes bécsi tudósítása (dec. 9.), amelyből megtudjuk, hogy 
az ottani középiskolák 5., 6. és 7. osztályából kerek 1800 tanuló je
lentkezett a magyar nyelvi tanfolyamokra, amelyek 1916 jan. havában 
nyíltak meg és dr. Vrba főigazgató felügyelete alatt állanak. — Ma
gyarnyelvű tanfolyamok Triesztben. A közokt. min.-nak az a kezde
ményezése, hogy a bécsi középiskolákban magyarnyelvű tanfolyamokat 
létesít, Triesztben széles körökben keltett érdeklődést és az az óhaj 
jutott felszínre, hogy itt is hasonló intézkedések történjenek. E tan
folyamok fontossága és tényleges szükségessége Triesztben nyilván
való. Fries Skene báró helytartó az ügyet legmelegebben pártolja és
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legközelebb már az állami középiskolák egyikében megnyitják a ma
gyar nyelvű tanfolyamot, amelyen a hölgyek is részt vehetnek 
(dec. 19.). — Magyar nyelvi tanszék a bécsi egyetemen. A bécsi 
Hochschulkorrespondenz híre szerint a bécsi tudományos egyetem 
bölcsészeti kara új tanszéket szándékozik szervezni a finn ugor nyel
vek számára, különös tekintettel a magyar nyelvre. Az új tanszék a 
politika eseményei által teremtett helyzetben az egyetem legfontosabb 
katedrái közé fog emelkedni. Számos tudós ismételten hangoztatta 
már ilyen katedra szervezésének szükségességét. A bölcseleti kar 
külön emlékiratban fogja tervezetét a közokt. miniszter elé terjesz
teni (1916 márc. 4.). A magyar nyelvnek ezt az örvendetes ter
jeszkedését Ausztriában érdekesen egészíti ki a következő két adat, 
mely politikai mellékízénél fogva nem szorul magyarázatra. Okt. 29-én 
jelentette a «Czechische Korrespondenz», hogy a Bécsben két év előtt 
alapított és Dr. Doubrava vezetése alatt álló cseh magángimnáziumot, 
melyet vagy 300 fiú- és leánytanuló látogatott, hatósági közegek be
zárták. Nov. 30-án pedig a Prager Abendblatt azt újságolja, hogy a 
belügyminisztérium elrendelte a Prágában székelő Cesca obec sokolska 
egyesületnek és a szláv Sokol-egyesületek szövetségének feloszlatását.

Németország érdeklődését mutatja a «Kölnische Zeitung» 1058. 
sz.-ban (okt. 17.) névtelen szerzőtől «Ein Blick ins Ungarische» с. 
terjedelmes cikk, mely a német olvasót a magyar «K-Spraehe» külö
nösségeivel ismerteti meg.1 A «Frankfurter Zeitung»-ban Norbert 
Jacques haditudósító nov.-dec. havában tárcasorozatot közöl «Honvéd» 
címmel. Simonyi Zsigmond a «Vossische Zeitung» 1916 márc. 19. 
sz.-nak mellékletén «Ungarisches in der deutschen Sprache» c. cikké
ben a magyar nyelvből a németbe átszármazott szavakkal foglalkozik, 
miközben nem egy hagyományos félreértést oszlat el. Más lapok és 
folyóiratok is kiváló érdeklődést tanúsítanak irántunk, úgy hogy való
ságos magyar propaganda indul meg Németországban s különösen 
Berlinben, ahol Német-Magyar-Egyesület is alakul. Hogy ebben a 
mozgalomban időnként egy-egy közjogi botlás vagy irodalmi kisiklás 
is felmerül, azt már megszoktuk.1 2 Itt említjük Dr. Stumme német 
tudós magyar nyelvű előadását a M. T. Akadémiában és dr. Nagy 
Ferenc előadását a Berliner Juristische Gesellschaftban (ápr. 8.). 
Ennek a mozgalomnak javára van a Dr. Elemér Halmay szerkeszté
sében Berlinben megjelenő «Das junge Europa (Kelet Népe)» c. folyó-

1 Kritikai méltatását 1. Pester Lloyd, okt. 19.
2 A lipcsei Hasse & Becker cég pl. egy «Deutsche Klassiker Bib- 

liothek»-ot ad ki, amelynek első csoportjába «Österreichische Klassiker» c. 
alatt felvette Petőfi költeményeit.
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irat (7. évf.), úgyszintén a M. T. Akadémia kiadásában és Heinrich 
Gusztáv szerkesztésében megjelenő «Ungarische Kundschau». — A po
rosz képviselőház haladó néppártja nevében Aronsohn képviselő és 
társai 1916 márc. 9. a közoktatási költségvetés második olvasásánál 
indítványt nyújtottak be, amely fölszólítja az államkormányt, hogy a 
berlini egyetemen rövid időn belül tanszéket létesítsen a magyar ny. 
és irodalom számára. Az indítvány szövegét 1. a Berliner Tageblatt 
márc. 16. (133.) sz.-ban. Jelentőségét vezércikkben méltatja a P. H. 
márc. 19. száma. Csaknem egy időben (márc. 13.) több német előkelő 
kereskedő, iparos, tudós és politikus kérvényben fordult a képviselő- 
házhoz, tegye lehetővé, hogy a berlini egyetemen a magyar nyelvet 
és történelmet is tanítsák. A kérvényt a többi között Naumann kép
viselő, Wermuth berlini főpolgármester, Ballin vezérigazgató írták alá. 
A kérvényezők hangsúlyozzák, hogy ma úgyszólván felesleges meg
indokolni ezt a kívánságot. Rámutatnak arra, hogy a berlini egyetemen 
csaknem minden nyelvet tanítanak. Becsületbeli kötelesség, hogy a 
német akadémiai ifjúságnak alkalmat adjanak arra, hogy a hű szö
vetségesek nyelvével és történelmével megismerkedhessenek, különösen 
ma, amikor Magyarország iránt gazdasági és kulturális téren nagy 
érdeklődés nyilvánul meg. A magyar tanszék szervezését nemcsak 
a magyarok, hanem a monarchia többi népei is bizonyára a hála 
érzelmeivel fogják fogadni. Márc. 20. az a hír érkezik Berlinből, hogy 
a képviselőház vita nélkül elhatározta a magyar ny. és történelmi 
tanszék felállítását.1 — A berlini keleti akadémián is készülnek tan
széket állítani a magyar nyelvnek (Az Est, 1916 márc. 15.). A német 
hadvezetőség figyelmességére vall, hogy budapesti kirendeltsége részére 
kétnyelvű bélyegzőt készíttetett a következő szöveggel: «Kommando 
des kaiserlich Deutschen Uberwachungsstelle. Budapest. Német Csá
szári Birodalmi Felügyelő Parancsnokság. Budapest.» (Pester Lloyd, 
febr. 20.)

1915 szept. 10. írják a bécsi lapok, hogy Sükri basa ottomán 
közokt. miniszter rendeletére a konstantinápolyi egyetemen két ma
gyar tanszéket szerveznek : egyiket a magyar nyelv és irodalom részére, 
amelyet az ott működő róm. kath. lelkész dr. Bársony Lipót fog elő
adni ; a másikat az ural-altáji összehasonlító nyelvtudomány részére. 
Az Est 1916 márc. 23. sz. azt jelenti, hogy Bánffy Miklós grófnak 
sikerült a török kormányt arra bírni, hogy a konstantinápolyi egyetem

1 Ezzel kapcsolatban a Tägliche Rundschau kifejti, hogy az osztrák 
történelem és irodalom számára is állítsanak tanszéket, mert Ausztriának 
joga van arra, hogy a magyar és osztrák monarchia egyenlő jogú részé
nek ismertessék el.
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két tanszékére magyar tudóst nevezzenek ki. Ugyanott olvassuk, hogy  
Bánffy gf. Sztambulban nagy házat bérelt ki, mely Magyar Tudo
mányos Intézet elnevezéssel lakóhelye lesz a Konstantinápolyban le 
telepedő V. tudományos kutatás céljából odaérkező magyar tudósoknak.

15. A n e m z e t i s é g e k  n y e lv e in e k  tanítása, tanulása kiváló fon
tosságú Ausztriában és nálunk (1. M . P . 1915: 42. 1.). Erre tehát az 
eddiginél jóval nagyobb gondot kell majd fordítani : az ifjúságnak al
kalmat nyújtani és a várható előnyök fejében buzdítani. Miniszterünk 
egy hozzá intézett kérdésre válaszolva, legutóbb a főrendiházban k i
jelentette, hogy megfontolás tárgyává teszi, vájjon a görög nyelv helyett 
ne tanítsák-e a nem zetiségi nyelveket. Mi azt hisszük, hogy ennek  
módját ejthetjük a görög ny. épségben tartása mellett is. A székes- 
főváros középkereskedelmi iskoláiban pl. néhány év óta a délszláv 
nyelvek szabadon választható tantárgyak. —- 1914 nov.-ben a horvát 
orsz. kormány egyik rendelete meghagyja, hogy az iskolai hatóságok 
a hiv. elnevezésekben a «horvát-szerb) és «szerb horvát» elnevezések  
helyett ezentúl egyszerűen «horvát»-ot használjanak. — 1916 m áj.-ban 
a bpesti keresk. akadémia vezérlő-bizottsága felterjesztést intézett a 
miniszterhez az iránt, hogy a jövőben a tanulók a francia nyelv  
helyett a horvát-szerb nyelvet választhassák második kötelező idegen  
nyelvnek.

A nemzetiség nyelve dolgában élő és tanulságos példát ad Svájc, 
ahol a német, a francia és az olasz mint egyenlőrangú és jogú állam 
nyelvek szerepelnek, de a kantonok keleti, nyugati és déli fekvése 
szerint sorra uralkodó nyelvvé lettek. A mostani háború alatt a nyelvi 
és érzelmi behatások alatt különösen a keleti német svájciak és a 
nyugati francia svájciak között támadt erősebb politikai feszültség. 
Ennek elhárítása és a belső béke biztosítása érdekében a szövetség- 
ségtanács a «3x 3 »  képlet szerint az ú. n. « Landessprachenschema »-t 
készül meghonosítani, mely azonban máris ellenkezésre talált.1

A teljesség kedvéért és jellemző voltáért még egy különösségről 
kell megemlékeznünk : új világnyelvek születtek a világháború zaja 
közepette. Egy m üncheni ném et nyelvtanár, Dr. Adalbert Baum ann  
« W e d ê n  (ebből: Weltdialekt) elnevezéssel «a központi hatalmak és 
barátai részére egy új katonai és gazdasági kisegítőnyelvet» szerkesz
tett, mely a német nyelvet fogadja el alapul. Ennek érdekében Bécs-

1 így pl. Dr. August Büegg, bázeli ginm. tanár «Unsere Landes
sprachen und unsere nationale Einheit» e. füzetében (Basel, 1915, 35 1.). 
Ismert, a Neue Zürcher Zeitung nov. 7. (1496.) sz.-ban. — A svájci nyelv- 
és kultúrkérdésre vonatkozó irodalmi utalásokat 1. még a Pædagogiai Ér
tesítőben H916, 3-—1. szám, 64. 1.).
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ben szept. 12. előadást tartott és külön könyvet is írt, kiadta Jos. C. 
Huber Münchenben. Egy neolatin világnyelvvel lépett fel Koleszár 
Andor segédlelkész Óbecsén (1. Neues Pester Journal, máj. 2.) «Die 
Weltsprache. Ein Enf an die Gesamtmenschheit». Leipzig, 1916, 
Pierson). Erről ennyivel megérhetjük.

16. Török és bolgár. Időrendben felsoroljuk azokat a kezdemé
nyezéseket és intézményeket, amelyek e két nyelv tanítása érdekében 
nálunk és Németországban felmerültek, illetőleg megvalósultak. Itt is 
eleve tisztában lehetünk azzal, hogy ennek a két nyelvnek rohamos 
felkarolására nem szellemi vagy irodalmi szempontok és értékek ve
zettek, hanem a politikai (szövetségi) tekintetek mellett kiváltképpen 
közgazdasági érdekek. Mi magyarok itt a közelebbi földrajzi szom
szédság és történelmi kapcsolat mellett jóleső érzéssel hivatkozhatunk 
arra is, hogy ezeket a nyelveket, úgyszintén a magyar-bolgár és 
magyar-török viszonyt már a háború előtt is ápoltuk. Azt hisszük, 
hogy ez az erkölcsi mozzanat az illetékes körök figyelmét nem fogja 
elkerülni és kellő életrevalósággal lehetővé fogja tenni, hogy hatalmas 
szövetséges versenytársunk mellett közgazdasági téren mi is érvé
nyesülhessünk.

Nálunk. A bpesti mester-utcai felső keresk. iskolában okt.-ben 
próbaképpen megkezdték a török nyelv tanítását heti 2 órában. Ez 
iskolában 16 tanuló jelentkezett. Ezután a vas-utcai felső keresk. 
iskolában is elrendelték a török nyelv tanítását, ahol húszán jelent
keztek. Felmerült az a terv, hogy a török nyelvet valamennyi keresk. 
iskolában tanítsák, ami fölötte fontos a közeli Kelettel való keres
kedelem fejlesztése szempontjából. Ugyancsak okt.-ben nyilt meg a 
bpesti Keleti Akadémián bosnyák-török nyelvtanfolyam. Novemberben 
a Magyar-Bosnyák Gazdasági Központ (Ungarisch-Bosnische Wirt
schaftszentrale) felhívta azokat, akik a török, bolgár és horvát-szerb 
nyelvű ingyenes tanfolyamokon résztvenni óhajtanak, hogy e szándé
kukat jelentsék be a központ igazgatóságánál. A központ egyidejűleg 
az eddigi szerb-horvát tolmácsán kívül török és bolgár tolmácsokat is 
alkalmazott, akik a bolgár és török nyelvű leveleket megmagyarázzák, 
a válaszokat megírják és kívánságra prospektusokat is készítenek a 
balkán országok nyelvén. Ez a tanfolyam nov. közepén nyilt meg ; 
jelentőségét terjedelmes cikkben méltatta a P. К  és Az Újság nov. 
16. sz.-a. Az Újság nov. 14. sz.-ban Quintus egy Bpesten felállítandó 
mozlim diák-otthon tervét fejtegeti nagy melegséggel. A Teubner-cég 
megbízta Pröhle V. nyíregyházai főgimn. tr.-t egy török-német szótár 
szerkesztésével.

Ausztriában a közokt. kormányzat tervbe vette, hogy már a 
közel jövőben megteszi intézkedéseit abban az irányban, hogy a keleti,
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főleg a török és bolgár nyelvek tanítására minél nagyobb gondot for
dítsanak. A bécsi tudományegyetemen már rövidesen megkezdődnek 
az előadások a török-tatár népek nyelveiről, irodalmukról és törté
nelmükről. A keleti nyelvek nyilvános tanintézetében is nagyobb 
gondot fognak fordítani a török és bolgár nyelvek tanítására, azon
kívül külön szervezetet teremtenek, amely főleg a kereskedelmi kö
röknek módot nyújt majd arra, hogy ezt a két nyelvet elsajátíthassák 
(nov.). A prágai német egyetemen 1916 januártól kezdve török nyelvi 
tanfolyam nyílik meg. Vezetője, Dr. Max Grünert már régebben is 
rendezett ilyen tanfolyamokat.

Németországban. 1915 jan.-ban a hildesheimi keresk. kamara 
elnöksége elhatározta, hogy husvéttól kezdve a tantervbe illeszti a 
török nyelv tanítását. Szept.-ben a hesseni második kamara bizott
sága azzal a javaslattal foglalkozott, hogy a török nyelv tanítását a '  
középiskolákban kötelezővé tegyék. A kormány elvben hozzájárult. 
Egy decemberi híradás csupán fakultativ tanításról szól. — A berlini 
Orientalisches Seminarban szept. eleje óta ingyenes esti tanfolyam 
van a török nyelvből olyan tanítók és tanítónők részére, akik hajlan
dók Törökországban állást vállalni. Ugyanott már az 1914—15. iskola
évben 6 -  8 heti tanfolyamokat rendeztek az orosz és lengyel nyelvből 
a hadsereg tagjai és betegápolónők részére (B. T. X. 24.). — A jénai 
egyetemen az idei téli félévben Dr. A. Ungnad tanár «Bevezetés a 
török nyelvbe és írásba» c. előadást hirdetett, amelyen kereskedők is 
részt vehetnek. Okt. 19-én kezdődtek a berlini Humboldt-Akademie-n 
a török és lengyel ny. tanfolyamok. Miután a königsbergi egyetemen 
már a tanév kezdetétől fogva tanították az újtörök nyelvet, az ottani 
keresk. iskola is követte a példát (nov.). Ugyanakkor a zwickaui mér
nökiskola is felvette tantervébe a török nyelvet. — 1916 febr. 15. a 
hadsereg tagjai részére új töröknyelvi tanfolyam nyílt meg a berlini 
Orientalisches Seminarban. A németek érdeklődését a török nyelv és 
érdekeltségét a török ügyek iránt bizonyítják továbbá a napisajtónak 
ezirányú cikkei1 és a nyilv. előadások és felolvasások,1 2 amelyeknek 
se szeri se száma. Hogy a németeknek ez a tervszerű, lankadatlan 
tevékenysége máris milyen eredményeket érlelt, azt megítélhetjük a 
következő adatokból. Még dec.-ben számos török főtisztviselő, főleg 
politikus és jogász, tanulmányútra indult Németországba. A Konstan
tinápolyban megjelenő «Hilal» c. újság megelégedéssel üdvözli azt a

1 Pl. a Vossische Ztg. 1914. 665. sz.-ban «Sprechen Sie türkisch?» 
és 1915. 39. sz.-ban (jan. 22.) «Zwei Erwiderungen und eine Antwort».

2 PI. «Die Deutsche im Orient» G. Reuter tárcája a Voss. Ztg. 
febr. 6. (67.) sz.-ban.

3 4 9



350 KEMÉNY FENJEN О.

tervet, hogy az ottomán közigazgatás minden ágába.német reformá
torokat hívjanak meg (Frkf. Ztg. és P. LI. dec. 21.).

A  b o lg á r  n y e l v  politikai és közgazdasági okoknál fogva szintén 
nagyobb figyelemben részesül nálunk és szövetségeseinknél. A Keleti 
Akadémiában fehr. 8. ünnepélyesen nyitották meg azt a tanfolyamot, 
amelyet különösen a Kelettel gazdasági kapcsolatban álló intézetek és 
magánosok tisztviselői, valamint kereskedők részére nyitottak. — 
A Béri. Tageblatt jan. 11. sz. hírül adja, hogy a bpesti egyetemen 
török és bolgár nyelvi tanfolyamokat szerveztek. — Bécsben a keleti 
nyelvek iskoláján (K. k. off. Lehranstalt für orientalische Sprachen) 
jan. végén tanszéket állítottak a bolgár nyelv részére, melyet Ghéor- 
ghiew Konstantin volt követségi titkárral töltöttek be, aki ugyanakkor 
meg is kezdte előadásait. — Az idén nov. 1. márc. 15. a porosz 
kultuszminiszter próbaképpen esti tanfolyamot szervezeti a bolgár 
nyelvből, amelyet egy volt bolgár tiszt, Dr. Nicla Trapanoft'. vezet, 
aki német műegyetemet végzett és német állampolgár lett. 'Bul
garische Bibliothek» címmel ápr.-ban Dr. Parlapanoff lipcsei kiadónál 
vállalat indult meg, mely olcsó népszerű művekben ismerteti a bolgár 
viszonyokat. A német, bolgár és osztrák munkatársak mellett a ma
gyar Asboth nevével is találkozunk.

A z  o r o s z  n y e l v  té r fo g la lá s a .  1915 májusában az orosz nyelv 
tanítását megkezdték az angol'egyetemeken (Oxford, Liverpool stb.). 
Utóbb a londoni egyetemen is, ahová az orosz nyelvi tanszékre a 
pánszláv üzelmei miatt felfüggesztett Masaryk volt prágai egy. tanárt 
nevezték ki. Októberben a «Deutscher Verein zum Studium Euss- 
lands» orosz hadi nyelvi tanfolyamokat (Kriegssprachkurse) indított 
meg. Júniusban az angol keresk. utazók egyesületének ülésén, utalva 
a háború utáni szoros keresk. összeköttetésre Oroszországgal, hang
súlyozták, hogy a francia mellett elsősorban az orosz nyelvet kell 
megtanulni. A Eenaissance folyóirat által rendezett körkérdés során 
Combes Emile, volt francia miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy 
nekik ezentúl nagyobb szükségük lesz az orosz nyelvre, mint a németre.

A  l e n g y e l  n y e l v  gyakorlati értékét Németországban is felismer
ték. A berlini Orientalisches Seminarban márc. 13. nyílt meg egy 
második ingyenes esti nyelvi tanfolyam, mely 10—12 hétre terjed s 
főleg tisztviselőknek, kereskedőknek és betegápolónőknek érdekeit 
és szükségleteit tartja szem előtt.

17. A h á b o r ú  és a  r é g i  k la s s z ik u s  n y e lv e k .  Már eleve bizo
nyosra vehettük, hogy ez a világfelfordulás, melynek vihara még a 
kultúrának legelrejtettebb forrásaihoz is eljutott, nem fogja érintet
lenül hagyni a holt nyelveknek régóta vitatott problémáját sem. 
S valóban, ez a kérdés feltámadt, élénken foglalkoztatja a tanügyi
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közvéleményt1 és a tudósokat és most bizonyára dűlőre fog jutni. 
A lavinát, tudtommal, egy német gimn. igazgató indította meg rövid, 
de szinte forradalmi tartalmú cikkével, amelyet Eeims előtt a lövész
árokban írt.1 2 Ez a cikk, méltán, rendkívül feltűnt és többszörös vissz
hangja támadt ugyanabban a folyóiratban3 és egyebütt. Heeringen 
szószerint ezt írja : «Az angol mint a világkereskedelem nyelve merő
ben csak gyakorlati hasznánál fogva jöhet tekintetbe, nem pedig sze
retettel teljes bevezetésként az angol «kultúrába». A francia csökkent 
fontosságának megfelelően csak a 3 felső osztályban tanítandó fakul
tative. Szintúgy a latin, mely csak itt-ott fog kedvelőkre (Liebhaber) 
találni és mint a kultúra közvetítője eljátszotta szerepét. A görög és 
a héber nyelv az egyetemre utalandó». Ezek a valósággal felforgató 
javaslatok élénk vitát támasztottak a német tanügyi sajtóban. — 
A német humanisztikus gimn.-mal kapcsolatos újabb mozgalmak a 
következők. A hum. gimnázium hívei Berlinben nyilatkozatban vála
szolnak az őket ért támadásokra (megj. a Franki. Ztg. 271. sz.-ban, 
szept. 30.). A hum. gimnázium híveinek közgyűlésén Dr. Otto Im
misch, freiburgi egyet. tr. előadást tartott : «A régi gimnázium és az 
ríj jelenkor» (Berlin, nov. 27.). Ugyanő «Die zukünftigen Aufgaben 
des alten Gymnasiums» címmel a Berl. Tagbl. dec. 1. sz.-ba cikket 
írt, amelyből idézem ezt a szép mondatot : « Athén és Bóma kettős 
szövetsége reánk nézve a valóságban nagyszerű hármas szövetség 
volt: Athén, Bóma és Weimar!» Y. ö. még Norrenberg könyvét: 
«Die deutsche höhere Schule nach dem Weltkriege» (Leipzig-Berlin, 
1916, Teubner, n8° VIII +  275 1.).

VII. T é te le k . Fejtegetéseink eredményeit nehány pontba 
foglaljuk össze. Ezek inkább haladó, mint felforgató jellegűek ugyan, 
látszólag részben ellenmondanak egymásnak, de nagyjában híven tük
rözik a háború után előreláthatóan beálló állapotokat.

1. A háború a nyelveknek abszolút (belső) értékét nem érin
tette ; ellenben a világpolitikai és világgazdasági viszonyok gyökeres 
átalakulása folytán népenként többé-kevésbbó változni fog a nyelvek 
rangsora. Ez azon az elvi alapon történik, hogy mindegyik világ- 
hatalmi csoport a kebelébe tartozó nemzetek nyelveit fogja felkarolni.

2. Ideje, hogy a modern nyelvek túlzó értékelését abbahagyjuk.

1 V. ö. Egy nagy mozgalom feltámadása (O. K. T. K. 1915, 9—13. 1.).
2 Gedanken über eine Neugestaltung des höheren Schulwesens in 

Deutschland, v. Dir. Dr. A. Heeren (Monatschr. für höh. Schulen, 1915, 
229—232. lap).

3 Bemerkungen zu den Vorschlägen des Dir. Dr. Heeren (u. o. 
404—406.1.). Ein Zukunftsbild d. höheren deutschen Schule (u. o. 498—510.1.).
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Míg a háború előtt ezeket főleg szellemi és általában kulturális ér- 
tókök miatt tanultuk, most és a jövőben inkább politikai és közgaz
dasági jelentőségük lép előtérbe. Mi magyarok ezenkívül a német 
nyelv révén erkölcsi értékekre is szert tehetünk.

3. A háború az élő nyelvek ismeretének szükségét nem csök
kentette, hanem inkább fokozta. Az ebből eredő követelésnek — a 
tanuló erejét és az időt figyelembe véve — csak úgy tehetünk eleget, 
ha a) az élő nyelvek dolgában szabad választást engedünk, b) a régi 
klasszikus nyelvek tanítását az eddiginél jobban megszorítjuk, ille
tőleg kevesebb számú iskolában tesszük kötelezővé.

4. A nyelvtanításnak többféle, egymást részben zavaró céljáról 
le kell mondani. A főcél az örökbecsű irodalmi művek megértése 
legyen. Ezzel még összeegyeztethető, igen szerény keretek közt, a 
szó- és írásbeli készség elsajátítása. Nem a nyelv a legbecsebb abból, 
amit hatalmas idegen nemzetektől tanulhatunk, hanem egyéb kiváló 
(erkölcsi, lelki stb.) tulajdonságaik.

5. A nyelvtanulás módosult céljának megfelelően olyan mód
szerre van szükség, mely a túlzásba vitt direkt módszer helyett nem 
annyira az élő nyelvre, mint a szöveg megértésére törekszik főképpen 
s egyben a nyelvtant is visszahelyezi régi jogaiba.

6. A tanárképzésben (a franciát, angolt, olaszt illetőleg) kedve
zőbb nemzetközi viszonyok beálltáig kisegítő és pótló intézményekről 
kell gondoskodni, hogy e téren káros visszaesés ne mutatkozzék.

7. Hazánkra nézve a világnyelvek eddigi rangsorát (német, 
francia, angol) nem szükséges megváltoztatni. Ezeken kívül azonban 
részben politikai, részben közgazdasági érdekek a nemzetiségi nyelvek 
különb felkarolása mellett megkívánják a keleti (török, bolgár) nyel
vek gyakorlati ismeretét is.

8. Az anyanyelv tisztaságára az eddiginél nagyobb gondot kell 
fordítani és kerülni az idegen kifejezéseket és fordulatokat. Minden 
magyar embernek kötelessége, hogy a magyar nyelv kifejlesztésében, 
csinosításában közreműködjék. Míg a nagy nemzetek egyúttal nyel
vükkel hódítanak,1 a kisebbekre változatlanul fennáll ez az intelem : 
Nyelvében él a nemzet !

9. Ez a háború minden népben, kivétel nélkül, hatalmasan 
megerősítette a nemzeti érzést. Ehhez képest minden magyar iskolá
ban a magyar nyelv, a magyar nép irodalmának, történetének és 
földjének ismeretes legyen a tanítás középpontja. Mindez együttvéve 
a nemzeti tudatosságnak alapja és feltétele.

1 A mostani háború tapasztalatai alapján egy régi ismert szállóigét 
imígy kell módosítani : Minden német katona tarsolyában hord egy német, 
nyelvtant és egy gazdasági szerződést.
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10. A német nyelv tanítására vonatkozó kívánságok : a) a kö
zépiskolának mindkét nemében ugyanegy tanterv szerint és lehetően 
egyenlő óraszámmal folyjon a tanítás ; b) legalább a két alsó osztály
ban külön csoportosítandók a kezdők és haladók; c) a népiskola 4. 
(esetleg 5—6.) osztályában heti egy órában tanítandó a német olvasás 
és írás a legelemibb szókincs felhasználásával.

11. Az anyanyelv fellendülése és újabb élőnyelveknek szükség
szerű felkarolása következtében a régi klasszikus nyelvek háttérbe 
szorulnak. Ennek döntő befolyása lesz a középiskolák jövő kialaku
lására, amely előreláthatóan a reális irányt fogja előtérbe tolni.

12. Magyarországnak a háború folyamán ország-világ előtt iga
zolt tanuságtétele, de kiváltképpen a magyar katonának még ellen
séges részről is elismert vitézsége a külföld figyelmét fokozott mér
tékben terelte ránk. Azon kell lennünk, hogy ezt a kedvező hangulatot, 
mely t. k. anyanyelvűnknek felkarolásában is megnyilatkozott, állan
dósítsuk és mélyítsük olyan értelemben, hogy a kölcsönösség alapján 
intézményszerűen is kifejezésre jusson. Magyarország szerencsés föld
rajzi helyzeténél és lakósságának rátermettsége és életrevalósága révén 
hivatott arra, hogy kulturális és közgazdasági tekintetben összekötő 
kapocs legyen Nyugat és Kelet között, miután évszázadokon keresztül 
e két világ sokat szenvedett ütközőpontja volt.

K emény F erenc.

M agyar Paedagogia. XXV.  6—7. 23
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A felső leányiskoláról.

I. M egjegyzések K ram m er Józsei cikkére.

1. Valamennyi szakfolyóirat foglalkozik most a f. 1.-val. Más-más 
részről világítják meg azt a helyzetet, amely bizonyára a f. l.-k 
átalakulásához vezet. Már jó ideje nem írtak olyan kimerítően ez 
intézmény múltjáról, mint Krammer József a M. P. legutóbbi számá
ban, midőn az iskola megalapozásának időpontjától a mai állapotokig 
igyekezett megvilágítani a felsőbb leányiskola negyvenéves történetét. 
A cikk némelyik pontjához azonban szó fér.

A felsőbb leányiskolák mai szervezete még az 1887. évi július 
hó 7-én 28,999. sz. miniszteri rendeletén alapszik; ettől csakis az 
1901. évi 40,925. sz. miniszteri rendelettel kiadott új tanításterv tér 
el. Ez egészen új tagoltságot ad a régebbi intézménynek, teljesen át
szervezi, úgy, (hogy a régi szervezettel szemben az iskola jellege is 
megváltozik. És ezen ponton van meglehetősen nagy rés az említett 
tanulmányon. Az új tanítástervről, mely a felsőbb leányiskolákat tel
jesen elkülönítette a többi leányiskolái intézménytől és teljesen egy
séges hatosztályú tanfolyammá tette, közelebb vive azt a középiskolák
hoz, erről teljesen megfeledkezett a tanulmány és igy fejtegetéseiben 
teljesen téves következtetéseket állapít meg, amelyek még sokkal ha
misabb színben tüntethetik fel az intézményt, mint aminőben általá
ban úgy szakkörök, mint a nagyközönség is látja.

Sajnos, még a nevét, az iskola jellegét sem ismerik egyöntetűen. 
A cikk is «felső» leányiskolákról szól, holott már régen felsőbb leány
iskola a neve 1 és azt a fordulatot, melyet a cikk is említ, hogy az 
alsó négy osztály nem egyéb, mint a polgári leányiskola négy osz
tálya a francia nyelvvel, a szülők egyetemlegesen félreértik, csakis a 
felső két osztályt vélik felsőbb leányiskolái intézménynek, az alsó 
osztályokat következetesen polgári osztályoknak minősítik. Mindez 
nem igen ártana az intézménynek, ha különben megvolna a maga 
kifejezett iránya, életképessége, szükségszerű kapcsolata a korral, a 
család, a társadalom, az élet követelményeivel.

1 A hivatalos név ma valóban fe lső b b  leányiskola, de helyesebb a 
fe lső  1., ezért így írjuk. A t. cikkíró szövegében azonban meghagytuk, 
mivel ezt a 3. bekezdés szerint fontosnak tartja. K r a m m e r  J. megokolta 
az ettől való eltérését, M. P . 1914: 341. 1. — A  szerk .
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Ez az intézmény nem olyan régi. Negyven év nem olyan sok 
egy intézmény történetében. Ezalatt, mint ezt különben a tanulmány 
is megemlíti, elég változáson, alakuláson ment át, ezek között bizo
nyára a legfontosabb éppen az 1901-iki tanításterv volt, amely sok 
hiánya, torlódása ellenére mégis csak közelebb vitte a f. L-át az ere
deti kiindulóponthoz : a középiskolához. Csakis ezzel vált lehetségessé, 
hogy a f. 1. tanulók a IV—VI. o. elvégzésével néhány tárgyból tett 
különbözeti vizsgálattal megfelelő osztályú középiskolai bizonyítványt 
kapjanak és csakis ezzel a tanítástervvel létesülhettek a f. 1.-val kap
csolatos leánygimnáziumok, melyekből egyelőre teljesen elégséges volt 
az a néhány a fővárosban és az az egy-kettő a jelentősebb vidéki 
városokban, mint pl. Kolozsvárt, Debreczenben, legutóbb Marosvásár
helyt is. Éppen ezek a leánygimnáziumok szolgálnak a szükséges 
továbbfejlődés alapjáúl, s itt egyetérthetünk a tanulmány írójával, 
hogy kár is volna mindegyik felsőbb leányiskolát leánygimnáziummá 
alakítani. Az is bizonyos, hogy Mezőtúron. Békéscsabán nincsen szük
ség f. l.-ra, ezeken a helyeken sokkal nagyobb és megfelelőbb kultúr- 
missziót teljesítene a gazdasági iskolával és bennlakással bővült pol
gári leányiskola. Viszont azonban a f. l.-i intézmény teljes félreérté
sére vall az olyan értelmű kijelentés, hogy Trencsénnek, Máramaros- 
szigetnek, Lőcsének sem kellett f. 1. Hiszen a kezdeményezők éppen 
a legnemesebb hazafias eszméktől vezérelve, helyezték el elsőben a 
felsőbb leányiskolákat az országszéleken, a nemzetiségi vidékeken és 
csak későbben jutottak a magyarajkú vidékek is egy-egy f. 1.-hoz. 
Innét van az, hogy a területi elhelyezés még ma sem teljesen mél
tányos és arányos és a Dunántúl egyes nagyobb városaiban még ma 
sincs f. L, bár újabban a győri állami, a pécsi kath. f. 1.-val némileg 
javult a helyzet. Épp a trencséni, máramarosszigeti, lőcsei iskolák 
teljesítették legszebben az intézményhez fűzött várakozásokat. E negy
venéves iskolákból több magyar nemzedék került ki. ezeknek tiszta 
magyar beszéde, magyar érzése több nemzedékbe oltódva, ama városok 
és általuk egész vidék magyarosításához járult hozzá. Ha valamire 
büszkén tekinthet vissza a f. 1., úgy legelsősorban erre és aki ismeri 
ez iskolák fejlődését, szellemét, közönségét, a hagyományt, mely ezek
hez az iskolákhoz fűződik, annak ezt oly szentnek kell minősítenie, 
hogy ezeket az iskolákat a maguk sajátosságában még akkor is meg 
kell hagyni, ha leánygimnáziumokká való átalakulásuk kultúrpolitikai 
szempontból egyébként nem kívánatos.

A tanulmánynak ez a része és az a pontja, amelyben a leány
iskolái szellemről, nevelésről, tanításról, a leánytanulók nemi sajátos
ságairól stb. szól, azt a látszatot kelti, hogy a cikkíró nem hatolt be 
teljesen a f. l.-i életbe és inkább csak kívülről, a szabályzatokból, az 
időrendi és nem is annyira a fejlődési mozzanatokból alkotott véleményt. 
Ha nem ismerném az írónak különben jeles pedagógiai kvalitásait, 
némi váddal is illethetném a modern pedagógia ellen tanúsított vét
ségei miatt. Itt is bizonyára a külső körülmények elterelték figyelmét 
a belsőtől és szószerint vette a f. l.-i szervezet utasításait, noha ezek 
oly általános szempontok, melyek nemcsak a f. L-nak, hanem egyes 
pontokban minden iskolának alapelvül szolgálhatnak. Az 1887. évi 
szervezet rendelkezéseit merőben félre is érti akkor, midőn a nemes 
eszmék követése és foganatosítása helyett azzal a váddal illeti a f. l.-i

23*
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intézményt, hogy «óvakodni kell a Szervezet szerint a f. 1.-ban attól, 
hogy a leánykákat szorgalmas tanulásra serkentsék . . . lecketanulást 
nem szabad követelni a ,felsőbb leányokétól. . .  a serdülő leánykák 
hat éven át 4—5 órát töltenek naponként egy kulturális környezet
ben, ahol az általános műveltség körébe vágó különböző ismeretekben 
nyernek oktatást. S annak a gazdag úri leánynak ez tökéletesen elég. 
Minek fárasztanók őt lecketanulással ? . . .  Szorgalom ? kötelességérzés ? 
öntevékenység? önállóság?... Minek az egy gazdag úrileánynak ?» stb.

A Szervezet idevágó pontjai oly világosan rendelkeznek a fel
sőbb leánynevelés szempontjai felől, hogy csakis azok teljes félreérté
sével lehetett ilyen eredményre jutni. Igenis különbség teendő mindig 
és mindenkoron fiú- és leánytanuló között, ez a nemi sajátosságból, 
az élettani és a lélektani különbségekből önként következik. Még 
a középiskolában is más-más tanításterv készítendő fiuk és leányok 
számára ; bizonyára nem lényeges különbözetről van szó, hanem oly 
beosztásról a középiskolát végző leányok számára, hogy egyrészről az 
iskolai idő keretében megfelelő óraszám jusson a nőknél elenged
hetetlen kézimunkára, rajzra (festésre), énekre, háztartástanra, egész
ségtanra, másrészről az iskolának mindenkoron feltétlenül tekintettel 
kell lennie arra, hogy a leánytanuló a szülői ház körében is foglala- 
toskodhassék. S vájjon nem eszményi törekvés-e az, s nem kellene-e 
minden iskolában erre iparkodni, hogy a tanultak legnagyobb része 
már az iskolában váljék a tanulók lelki sajátjává és ne kelljen a ser
dülő gyermeknek az egész délutánt könyvei közt görnyedve tölteni. 
A f. l.-k megtehették azt, amivel évekkel ezelőtt a Társadalomtudo
mányi Társaság kezdeményezéséből a fővárosi tanári körök foglal
koztak, hogy lehetőleg könnyítsenek a tanulók munkáján ; mivel 
ebben az intézetben megvoltak az eszményi tanítás feltételei : a ke
vésszámú tanuló, az egyéni tanítás, a gondolkodás, a rávezetés, kellő 
idő az összefoglalásra, irányításra, hogy otthon csak a tanultak át
tekintése, a könyvnélküliek megtanulása, egy-két írásbeli feladat meg- 
készítése legyen a tanulók feladata. Hozzájárult ehhez az is, hogy a 
leánytanulók legnagyobb része törekvő, szorgalmas tanuló és csak el
enyésző csekély százaléka hanyag. Ezt a tanulmány írója éppen olyan 
jól tudja, hiszen leányiskolát igazgat és van alkalma összehasonlítást 
tenni fiú- és leánytanulók közt. Ezért felette sajnálom, hogy elemi 
iskolai nívóra sülyeszti a f. 1. követelményeit tanulóival szemben és 
gyengeelméjűeknek nyilvánítja azokat, akik esetleg elégtelen osztály
zatot kapnak a f. 1.-ban. Szegény felsőbb leányiskola ! Még mit nem 
kennek reá ! így meg is érdemli a «luxusiskola» elnevezést, hiszen 
itt nem tanítanak, hanem a kisdedóvók mintájára becézgetik, dédel
getik a «gazdag úri» leánytanulókat?! A luxusiskola a közfelfogásban 
az intézmény gyakorlati értékének hiányát jelzi ; ez ellen szólalnak 
fel a szakkörök és a szülők ; elismerik azonban úgy a múltban, mint 
a jelenben azt a nemes hivatást, melyet a felsőbb leányiskola tel
jesít : képzett, öntudatos, hivatásukat eszményien betöltő nőket nevelve 
a magyar családnak, a magyar hazának. A «gazdag úrileány» pedig 
igazán nem egyéb frázisnál, ilyen megkülönböztetést nem ismer a 
Szervezet és sohasem vallott egyetlen felsőbb leányiskola sem.

Hogy a f. 1. mennyi gondot fordít a nők házi erényeire, a ta
karékosságra, egyszerűségre és szerénységre, ennek találó bizonyítéka
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a il. P. ugyanabban a számában megjelent cikk (Bittenbinder .1/. : 
Felső leányiskoláink az 1914/5. iskolai évben), amely a f. l.-i tanulók 
női erényeinek valóságos himnusza.

A tanulmány írója különben menti magát a túlzástól, mintegy 
elismerve, hogy nagyon is sötét színekkel festett. Nem ez a hiba, ha
nem az, hogy nem ismeri a f. 1. belső életét, szellemét, kultúrmisszió- 
ját a múltban, hivatását a jelenben, csakis külső jelszavakból, a Szer
vezetnek betűjéből és nem követendő szelleméből Ítélkezik.

A f. 1. a kor követelményei tekintetében megérett a gyökeres 
reformra. E reform be is következik ; ez azonban nem a múltak 
hibáit hivatott fedezni, mert a múlt tiszta és szent, hanem a haladás 
eszméje ad irányt a reformnak. És megint nem a külső, a név a 
fontos, hanem a lényeg, a belső átváltozás a kor igényei szerint, hogy 
a f 1.-ból alakult leánygimnázium a nőkhöz fűzött remények és vára
kozások szerint teljesítse feladatát. Eszményibben ez sem oldja meg 
a feladatot, mint megoldotta a maga kereteiben a L 1. ; legfeljebb 
jobban vet majd számot az élet gyakorlati követelményeivel. És ez 
ma igen nagy dolog.

(Szabadka.) Vajda Gyula.

2. Krammer József pozsonyi áll .polgári leányiskolái igazgatónak 
«A felső leányiskola 40 éve» c. cikkében a f. 1. ellen nyilatkozó el
fogultság, irányzatosság helyreigazításra szorul.

Krammer nincs megelégedve a f. 1. fejlődésevek Úgy látja, hogy 
eredeti céljától és irányától mindinkább eltértek. Nem tértek mind
inkább el. Csak ingadoztak. Egyszer jobbra, másszor balra keresték 
a fejlődés helyes útját. Más intézetekkel is csak úgy volt. Nincs talán 
egyetlenegy iskolai szervezetünk sem, mely ez alatt a 40 év alatt vál
tozáson, tantervmódosításon ne ment volna keresztül ; többször is. 
Természetesen nehéz volt a középfokú leányiskolát megalkotni 40 évvel 
ezelőtt. És a lefolyt 40 évben is. Hiszen magát a középiskolát is ha
talmas új szellemi áramlatok ostromolták. A leányközépiskola helyes 
szervezésének nehézségeit pedig a társadalom közgazdasági és erkölcs; 
életének a nőkérdéssel összefüggő, sok tekintetben forradalmi jelen
ségei is fokozták.

A cikkíró arra az ítéletre érzi magát feljogosítva, hogy sok fel
sőbb leányiskolában a nőnevelés roppant hátrányára «az úrhatnámság» 
szóban összefoglalható szellem honosult meg (173. L). Hol látta azokat 
a f. l.-kat?! Az «úrhatnámság» beteges tünete megnyilatkozhatik 
másutt is, anélkül, hogy emiatt az iskola szellemét lehetne meg
vádolni. Urhatnámságra nem az iskola nevel, hanem a család.

«Miután a kisebb városok f. l.-it — mondja K. — nagyon ke
vés növendék látogatta, a környékbeli leányok befogadására s ily 
módon az iskolába való csábítására internátusokat állítottak fel.» A f.
1.-ba sohasem kellett a növendékeket csábítani. Sem internátussal, sem 
más intézetek rovására kigondolt fogásokkal. A f. 1. a magasabb női 
műveltség gondozására létesült és sohasem volt a tömegek iskolája. 
Inkább védekezett az odatódulók ellen, mint csábítgatott. Hat osztály 
szervezése, magas tandíj, a növendékek létszámának osztályonként 
35-re történt korlátozása, kis tantermek építése nyilván mind erre 
vall. És ezrekre ment és megy ma is azoknak a szülőknek a száma,
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akik szerencséjüknek tartották, hogy leányuk áll. f. 1.-ba juthatott és 
ott nevelkedhetett.

Az Y. és VT. o. elnéptelenedett egyidőben, főképpen a kisebb 
városokban. De megtörtént ez más intézetekben is. A legjobb szerve
zetű iskolát is lehet tévesen elhelyezni. S ha valamely iskola nem 
megfelelő városba került s emiatt kisebb népességű, ez még nem je
lenti magának az iskolának értéktelenségét, vagy éppen az egész in
tézmény elhibázottságát. 18 áll. f. L van az 1912/13. évről szóló min. 
jel. szerint ; 100-nál kevesebb, 93 növendéke az egyetlen szabadkai 
intézetnek van. Ugyan jut-e eszébe valakinek a polg. l.-ra kedvezőtlen 
következtetést vonni abból, hogy a szamosújvári áll. p. 1. mellé inter- 
nátust szerveztek, vagy hogy Alsókubinban 97, Szászvároson 96, Kapu
várt 92, Szeniczen 85, Dicsőszentmártonban 72, Szilágysomlyón 69, 
Abonyban 59, Túrkevén 56, Zalatnán 42 tanuló jár az áll. p. 1.-ba? 
A tanulók létszáma nagyon sok körülménytől függ s egyáltalán nem a 
legfőbb értékjelzője az iskolának. A nagy tömeg a tanítás és nevelés 
nehézségeit csak fokozza. Az abonyi, túrkevei és zalatnai p. 1.-nak 
megvan a maguk nagy jelentősége nemzetünk közművelődésében. Ezek 
az intézetek, tanulóiknak kis létszámával nem teszik a p. l.-k lét- 
jogosultságát és életrevalóságát kérdésessé. Hogy csak egy példát 
említsek : a pozsonyi áll. f. 1. keletkezése óta tömve volt s a ta
nulók létszáma 1907/8-ban, 25 év egyenletes emelkedésével 237-et ért 
el. Az építkezés alatt 200-ra leszállt létszám ismét 259-re és 266-ra 
emelkedett s csak az utolsó háborús esztendőkben, 4 tanterembe szo
rulva s félakkora internátussal, szállt le 235-ig. Az Y. és VI. o. nép- 
telensége miatt sem lehetett itt soha panasz. Az utolsó 10 évben az
V. o. növendékeinek átlagos száma 37 volt s így a maximumot meg
haladta ; a Vl.-é pedig 29, amely szám szintén csak 6-al marad a 
maximum alatt.

Abban a hivatalos intézkedésben, mely a f. 1.-t a p. 1.-val s a 
tanítónőképző-intózettel kapcsolta össze, Krammer a f. 1. javára szóló 
kedvezést lát; s azt mondja, hogy 12 f. 1. miatt erőszakoltak rossz 
tantervet 85 p. l.-ra. Nagyon közvetlennek és természetesnek látszik 
az a gondolat, hogy a p. 1. növendékei folytathassák tanulmányaikat 
a f. 1.-ban, a f. L-éi pedig a tanítónőképzőben. Különben ez újítás 
nem volt hosszú életű és a f. 1. további fejlődése megint középiskolai 
irányzatot nyert.

Krammer szerint: a f. 1.-nak leányközépiskolává fejlődése nagy 
áldás lett volna és valóságos szükségletnek tett volna eleget, «azonban 
az eredeti szervezet középisk. színvonalának elejtésével és a kereseti 
életpályákra való képesítés elhanyagolásával, olyan tűrhetetlen hely
zetbe jutott ez a jobb sorsra érdemes intézmény, hogy általánosan 
hangzik el hozzáértő körökben a vélemény, hogy nincsen semmi célja 
s kár azért a nagy összegért, melyet az állam évről-évre pazarolt rá». 
Mi úgy tudjuk, hogy az eredeti szervezet középisk. színvonala egy
általában nincs elejtve, ellenkezőkép emelkedőben van. Kereseti pályára 
való képesítés pedig nem a középiskola dolga. Aki a f. 1. középiskolai 
jellegét sürgeti, az nem panaszolhatja egy füst alatt a kereseti élet
pályákra való képesítés elhanyagolását. Intézményünk az ő sorsával 
egészen meg lehet elégedve. Szolgálhatja nem lankadó buzgalommal a 
nőnevelés eszményi ügyét ; a magasabb értelmi, esztétikai és erkölcsi
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nevelés követelményeinek megfelelő célszerű épületek, bőséges szer
tárak, értékes tanári testületek, családias internátusok állanak rendel
kezésére ; mintául szolgálhat abban, hogyan kell a természettudomány 
és a filozófia eredményein megtisztult modern pedagógiának az iskola 
tanító és nevelő munkásságát felszabadítani az idejét múlt formalitá
sok nyűgétől ; élvezheti ezrekre menő volt tanítványainak elismerését, 
háláját; okos, művelt emberek sokaságának tiszteletét és nagyrabecsü
lését. Ha valaki ebből semmit sem lát, az nem az intézmény hibája. 
A «tűrhetetlen helyzetet» meg kell változtatni, de azért nem kell mindjárt 
megtagadni az intézet múltját, jelenét, jövőjét, célját, létjogosultságát.

Legnagyobb népszerűségnek örvendő intézetek voltak a f. l.-k. 
A városok egész díszes sora versengett áll. f. l.-ért Ezt K. adatai is 
igazolják (176. 1.); az is, hogy az állam «utóbb még Mezőtúron is 
állított állami intézetet». Még Mezőtúron is! Ez az alföldi, nagy ma
gyar földmívelő város elismerést érdemlő fényes anyagi áldozatot 
hozott azért, hogy áll. f. 1.-t kapjon. Az intézmény iránt megnyilat
kozó lelkesedés és áldozatkészség bírta a kormányt a kérelem telje
sítésére. Abban lehet véleményeltérés, hogy f. 1. vagy polg. 1. lett 
volna-e célszerűbb Mezőtúron. De talán az áldozatot hozó várost is 
megilleti a szó ebben a kérdésben. Mezőtúrnak állami f. L kellett. 
Csak arra volt hajlandó a város áldozni. Mint a mezőtúri áll. f. 1. 
volt igazgatója, a legnagyobb elismeréssel emlékszem meg az intézet
nek közművelődési nagy jelentőségéről. És nagy lelkesedéssel hir
detem azt az érdemét, hogy feltárja az alföldi tiszta magyar faj női 
ifjúságának fényes szellemi tehetségét s az iskolai nevelés és tanítás 
terén nem egyszer oly eredményt mutat fel, aminőt csak igen kevés 
intézet haladhat meg.

Ami azt illeti, hogy «f. l.-i körökben nem tudtak megnyugodni 
a f. 1. visszafejlődésében, illetőleg ferde helyzetében», eszünk ágában 
sem volt akkortájt a nyugtalankodás a f. 1. miatt. Hiszen pezsgő eleven 
élet látszott mindenütt. A f. 1. mai ferde helyzetét nem a tantervnek 
apró-cseprő változása okozta, vagy éppen a p. 1.-val való kapcsolat 
minősége. A nő gazdasági helyzetének a mai életviszonyokkal össze
függő rohamos változása, az egyetem megnyílta, női középfokú szak
iskolák létesiilése, egyetemek keletkezése teszi a f. 1. átalakulását szük
ségessé, néhol sürgőssé. Ez a hatás azonban csak a legutolsó években 
vált erősen érezhetővé. Az állami f. L az általános, nevelő iskolának 
legtisztább típusa ma hazánkban. Efelett a típus felett járt el az idő. 
A f. 1.-nak is át kell alakulnia szakiskolává, vagy szakiskolára elő
készítő iskolává. Nyilván az utóbbi lesz a sorsa s mint középfokú 
iskola az egyetemekre és akadémiákra előkészítő iskolává fog kibon
takozni. Csak türelem ! Nagyobbszabású intézmények életében egy-két 
esztendőnek nem sok jelentősége van.

A mai f. 1. Krammer szerint az úri körök számára fenntartott 
hatosztályú p. 1. «Az úri körök kifejezésen pedig itt a vagyonos és 
előkelő osztály körébe tartozó családok leányait értik, akik hozomá
nyuk révén házasságra lépve, sohasem lesznek (?) utalva arra, hogy 
kereseti életpályán, a saját munkájukkal biztosítsák életfenntartásu
kat.» Kik azok, akik ezt «így értik»? A «Szervezet» társadalmunk 
női tagjairól beszél, az «úri» szót sehol nem használja és társadalmi 
elkülönülésre nevelni nem akar.



360 KISEBB KÖZLEMÉNYEK.

«Éppen azért óvakodni kell a «Szervezet» szerint a f. 1.-ban 
attól — folytatja tovább — hogy a leánykákat szorgalmas tanulásra 
serkentsék.» Kérem, ez a képtelenség a Szervezet melyik lapján és 
hányadik sorában olvasható ? Csak Krammer stilizálása, hogy a 
Szervezet néhány utasításának a f. L-i gyakorlatban való alkalmazása 
annyit jelent, hogy lecke tanulást nem szabad követelni a «felsőbb 
leányoktól». Az a megjegyzés, hogy «az elemi iskolai gyakorlatot 
követve, csak annyit szabad tanítani, amennyi magában az iskolában, 
házi munkásság nélkül biztosan elsajátítható», nyilván a f. 1. le
kicsinylése végett vagyon. A «házi munkásság nélkül» betoldása 
pedig a Szervezet értelmének megváltoztatása. Ugyanez történt a 
célról szóló ponttal is. A Szervezet szerint : «A főcél nem az, 
hogy a tanulók különféle tárgyakból sokféle ismeretet szerezzenek, 
hanem az, hogy a tanfolyam bevégeztével egy bizonyos körű, kerek- 
ded egészet alkotó s részeiben összhangzó műveltséget szerezzenek». 
Ezt Krammer úgy idézi : «A főcél nem az, hogy . . . hanem csak 
az . . .» (177.) S amit ehhez fűz, az éppen nem a f. 1. nevelő tanítási 
rendszerének képe.

Amit a cikk az osztályozásról szól, arra nézve a számszerű 
adatok ott vannak a miniszter évi jelentésében. Az utolsó kötet 36. 
lapja összegezve tünteti fel az áll. f. 1. növendékeinek 1912/3. évi 
osztályzatát. Volt eszerint minden tárgyból kitűnő 426, legalább jeles 
859, legalább jó 1148, legalább elégséges 963, egy tárgyból elégtelen 
81, két tárgyból elégtelen 43, több tárgyból elégtelen 33. Nem «kép 
telenség tehát, hogy valaki megbukjék a f. 1.-ban». Hiszen elégtelen 
osztályzatot kapott 157. K. szerint ennyi «gyöngeelméjű» volna az 
áll. f. 1.-ban ! «Jó feje» viszont csak 426-nak van, akikkel szemben 
a közepesfejűek száma 2970-re emelkedik.

A pozsonyi áll. f. 1.-ban vannak oly évek, amelyekben senki 
sem kap elégtelen osztályzatot. Emiatt azonban természetesen csak a 
pozsonyi áll. f. 1.-t vagy annak igazgatóját illetheti a kritika s nem 
a f. 1. intézményét általában. A kitűnő osztályzatot nem osztogatjuk 
olyan bőven, hiszen 273 növendék közül csak 11 volt minden tárgy
ból kitűnő, jóval kevesebb, mint az országos átlagban. Különben az 
a leckéről és megbukásról szóló két mondat nem hagyja békén a 
lelkiismeretemet.

Igen, a lecke meg a szekunda!
Már csak bevallom töredelmesen, hogy én elvi ellensége vagyok 

a leckének is, meg a szekundának is ; egyáltalában a múltból reánk 
maradt, lelketlenné vált, kiszáradt, üres iskolai formaságok egész 
sokaságának. Semmire sem becsülöm a tanítási eljárásnak azt a mód
ját, mely a könyv szövegének többé-kevósbbé eltérő szavakkal való 
elmondásában látja a «magyarázatot», az «ettől-eddig» határok közé 
korlátolt szöveg emlékezetbe vésésében a «megtanulást» s a kérdés 
nélkül való «felelésben» a «tudást». Ez a módszer különben a közép
fokú iskolákból részben átvonult már az operettebe. A «lecke» sab
lonjára nem húzzuk már rá egyaránt a Hiszekegy, körmondat, mo
hácsi vész, Vörösmarty, hármasszabály, ekliptika, cserebogár meg
tanítását és tudását. Az életre akarunk immár nevelni s nem az 
iskola szegletes, modoros formaságaira. A harmonikus élet pedig nem 
«lecke» és nem «felelés», hanem értelmes gondolatoknak, nemes
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érzelmeknek, céltudatos cselekvéseknek, produktív vagy üdítő mun
kásságnak folytonos láncolata. Az értékes munka megbecsülésére és 
szeretetére, kötelességeink tiszta megértésére és lelkiismeretes teljesí
tésére, nemes jellemre s harmonikus világfelfogásra akarjuk nevelni 
az ifjúságot. Nem leckékkel, feleltetéssel, kalkulusokkal, noteszekkel 
és szekundákkal, hanem azzal a lelkesedéssel, amellyel hivatásunkat 
szolgálni akarjuk, azzal a gondossággal, amellyel a növendék testi és 
lelki fejlődését éberen figyeljük ; érdeklődését, buzgalmát felkeltjük, 
éltetjük; akaratát, jellemét céltudatosan irányított munkássággal erő
teljes fejlődésre segítjük; és azzal a szeretettel, amellyel tanítvá
nyainkkal az iskolában lehetőség szerint együtt fáradozunk.

Ezekkel az elvekkel persze nem fér össze a «buktatás». Igenis 
vallom és hirdetem, hogy a f. 1.-ban, ebben a tisztán nevelőtipusú 
intézetben, ahol az állam bőségesen gondoskodik a sikeres tanítás 
feltételeinek biztosításáról, a tanár — hacsak a tanulók tömege nem 
szolgál mentségére — önmagát ítéli el minden elégtelen osztályozás
sal. És arról ad ki bizonyságot, hogy buzgóságának, türelmének, 
ügyességének, vagy pedagógiai rátermettségének «elégtelen» volta miatt 
nem bírja azzal a növendékkel a megkívánt eredmény minimumát 
sem elérni.

Arra, hogy «a f. 1. sok helyen p. 1.-t pótol», az a felelet, hogy 
a f. 1. magasabb jellegű és színvonalú intézet, mint a p. 1., tehát 
nem lehet mondani, helyesen legalább nem, hogy ezt pótolja. Sok 
helyen már csak azért sem «pótolhat», mert kevés f. 1. van s alig 
lehet kettő vagy három olyan helyen, ahol a p. 1. hiányoznék. De a 
szerző szerint «ott is, ahol p. 1. van, növendékeinek túlnyomó több
sége a vagyontalan középosztályhoz tartozik». Ezen úgylátszik a tár
sadalomnak azt a részét kell értenünk, amelyre nézve «valóságos 
életkérdés, hogy gyermekkoruktól fogva szorgalomra, kötelesség
tudásra, öntevékenységre és önállóságra neveltessenek. » Hát van 
olyan eleven ember, akire nézve ez nem életkérdés ? A miniszterek
nek, hadvezéreknek, földbirtokosoknak, gyárosoknak, bankároknak 
nincs szükségük szorgalomra, kötelességtudásra, öntevékenységre és 
önállóságra? Hol kezdődik az a vagyonos osztály, amelyre nézve ezek 
az erények fölöslegessé válnak ? !

Az áll. f. l.-kban valósággal «úri szellem» honosult meg. Nem: 
«sok helyen», hanem általánosságban mindenütt. Az az «úri szellem», 
amely a jobb társaság és gondosabb nevelés nagyértékű eredménye. 
Ez az úri szellem nem hogy gátat vetne a takarékosságra, egyszerű
ségre és szerénységre szoktatásnak a f. 1.-ban, hanem ellenkezőképpen 
annak legerősebb biztosítéka.

Különben, mintha K. maga is sokalná, amit mondott, mert 
ekképpen védekezik : «Hallgassuk meg csak a vagyontalan úri szülők 
véleményét s meggyőződünk arról, hogy egyáltalán nem túloztam». 
Hogy a cikkben van-e túlzás, az, azt hiszem, a vagyontalan úri szü
lők meghallgatása nélkül is könnyen megállapítható.

Ha pedig f. 1. «igazgatók és tanárok is nem csekély számban» 
«luxusiskola» szóval illették az iskolát, bizonyára nem akartak mást 
mondani, mint hogy a f. 1. a mai közgazdasági viszonyok között, a 
kenyérkereső pályára nevelő és diplomát adó iskolák mellett jelentő
ségéből sokat veszített és könnyebben nélkülözhetővé vált. Éz nem
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azt mondja, hogy a szervezet a múltban nem volt jó, vagy hogy az 
iskola ma rossz. Hanem igenis jelenti az újraszervezés szükségességét. 
A szmirnaszőnyeg, csipke, színház, gyémánt, palota, kép, szobor . . . 
mind luxus. Nem melló'zhetetlen életszükségletet, de a fejlettebb kultúra 
magasabb követelményeit elégíti ki s csak ott ítélhető el, ahol a hiúság, 
hivalkodás ürességével jár, szertelenségbe csap s nem díszíti, hanem 
zavarja az egyén vagy a társadalom életnyilvánulásait, harmonikus 
fejlődését.

Az az állítás, hogy : «Akár kell, akár nem kell a közönségnek 
a f. 1., az mostanáig változatlan formájában tovább hinti áldásait a 
jórészben kényszerűségből (mert nincs más választásuk !) beiratkozó 
úri (és nem úri !) leányokra», Pozsonyra nézve nincs minden igazság 
nélkül. Ha — amint a cikkből meg lehet állapítani — K. szerint a 
növendékek vagyonos úri, vagyontalan úri és nem úri csoportokra 
osztályozhatók, azok a «nem úri» leányok itt csakugyan nem a 
f. 1.-t, hanem a p. 1.-t választották s «kényszerűségből» jöttek ide. 
A «nem úri» csoportba ugyanis valószínűség szerint azok a növen
dékek tartoznak, akiknek szülői a megélhetés szűkös lehetőségei 
között küzködnek a betevő falatért, alig várják, hogy gyermekük 
segítőtársul álljon melléjük, de törvény kényszeríti őket 15 éves 
korukig az iskolába járásra. A pozsonyi áll. p. 1. is elsősorban arra 
van hivatva, hogy ennek a Krammer szerint «nem úri» társadalmi 
osztálynak kulturális szükségletét elégítse ki. A «nem úri» leányok 
tömege ott természetesen helyet talál. A jelentékeny rész azonban nem 
azért megy a p. 1.-ba, mert a szíve szerint az kell neki, hanem kény- 
szerűségből, mert nincs más választása. Tanulnia kell. Mögötte a tör
vény. A p. 1. pedig bizonyára elismerést és feltétlen dicséretet érdemel 
azért, hogy buzgósággal hinti áldásait oly növendékekre is, akik leg
jobban szeretnék az iskolát elkerülni.

Ez idő szerint négy középfokú női szakiskola van Pozsonyban : 
2 tanítónőképző-intézet, 1 keresk. tanfolyam és 1 felsőkeresk. iskola. 
Minthogy ezek mindegyike a középfokú nevelő iskolák IY. o. fölé 
helyezkedett el, a négyosztályos p. 1. legtermészetesebb fejlődés útján 
felvette, népoktatási hivatása mellé, a középfokú szakiskolákra elő
készítő iskola jellegét. A f. 1. IV. o.-ból is át lehet lépni a középfokú 
női szakiskolába. De természetesen a p. 1. jobban megfelel a szak
iskola szempontjából, nem azért, mert jobb iskola, mert ott többet 
vagy komolyabban tanulnak, hanem, mivel négy osztályában egészet 
alkot, a f. 1. meg csak befejezetlent. A társadalmi fejlődés a négy
osztályú p. 1. jelentőségét fokozta, a f. l.-ét pedig lejebb szállította. 
A f. 1. közönségének egy részét tehát, K. szerint, a «vagyontalan úri» 
növendékeket, a középfokú női szakoktatás viszi át a p. 1.-ba.

A «vagyontalan úri» osztályt követi a «vagyonos», az «előkelő», 
a «hozományos». Mindenesetre ennek az osztálynak az a komolyabb 
része, amely általános műveltség mellett diplomát is akar szerezni. 
Ma már földbirtokosok, grófok, tábornokok leányai is végeznek tanító
nőképzőt, kereskedelmi iskolát.

A p. 1. vonzó erejét növeli az iskola olcsósága ; Pozsonyban 
előnyös helye és természetesen az iskola belső értéke is. Ily körül
mények között a Pozsony számára feltétlenül kevés áll. p. 1. nem 
képes az odatóduló növendékeket befogadni. Az igazgató válogathat.
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Helyet ad mindenekelőtt a «vagyonos úri», azután a «nem vagyonos 
úri* gyermekeknek, a «nem úri» jelentkezők fölöslegét pedig küldi 
az áll. f. 1.-ba. Ez nagyon is egyszerű, természetes dolog. De ily 
körülmények között az a gúnyolódás, hogy a f. 1. olyan «nem úri» 
gyermekekre is hinti áldásait, akik «kényszerűségből» mennek oda, 
«mert nincs más választásuk!» talán mégsem egészen méltó válasz 
az áll. f. 1.-nak arra a loyális és kollegiális magatartására, amellyel 
az évi értesítőben közli : «Saját érdekükben figyelmeztetjük a szülőket, 
hogy amennyiben leányaikkal később tanítónőképzőt, keresk. vagy 
bármiféle diplomátadó középfokú szakiskolát szándékoznak végeztetni, 
céljaiknak sokkal jobban megfelelő intézetet kapnak a polgári leány
iskolában.» A f. 1. újraszervezésének a kérdését manapság a legnagyobb 
aktualitás illeti meg. Kedvező jelenség, hogy az érdeklődés ez ügyben 
mind szélesebb körre terjed. De feltétlenül kivánatos, hogy a hozzá
szólásból soha se hiányozzék a nemes közművelődési intézményt 
megillető : tárgyilagosság, megértés, rokonszenv és jóakarat

(Pozsony.) Arató Frigyes.
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II. Válasz a felszólalásokra.

1. Végtelen sajnálatomra félreértésre adott alkalmat közleményem
nek az a pontja, melyben az 1887. évi szervezet I. 4. a)—d) pontjainak 
némely rendelkezését kommentálom. Tekintettel arra, hogy a 181. lapon 
kifejtem, hogy a tanuló öntevékenysége s önálló erőkifejtése nélkül szó 
sem lehet hathatós értelmi fejlődésről, s még kevésbbé az akarat, erkölcs 
sikeres képzéséről, avagy a szorgalom elsajátításáról ; s tekintettel 
arra, hogy szaklap számára írtam meg közleményemet : nem tartottam 
attól, hogy a f. 1. szervezet szóbanforgó rendelkezéseinek a lényeg 
kidomborttása végett a népiskolai gyakorlattal való egybevetése arra 
engedjen következtetni, hogy általa «elemi iskolai nivóra sülyesztem 
le a fi 1. követelményeit». Nyilvánvaló ugyanis, hogy a népiskolai 
négyosztályú előképzettséggel valamelyik középfokú iskolába lépő ta
nuló, akit itt még 4—6 évig tanítanak, nagyon is meghaladja az 
elemi iskola nívóját. De épp oly nyilvánvaló az is, hogy az elemi 
iskolai gyakorlattal szemben a középfokú iskolában mindinkább rajta 
kell lennünk, hogy a tanuló korának megfelelő házi munkásság révén 
az önmunkásság, önálló tevékenység is a kellő módon érvényesüljön. 
Attól természetesen óvakodni kell, hogy a tanuló kénytelen legyen 
«az egész délutánt könyvei között görnyedve eltölteni». Hiszen az 
iskolai nevelés elengedhetetlen követelménye, hogy a tanuló — szel
lemi aktivitásának érvényesülésével — lehetőleg már a tanítási óra 
folyamán sajátítsa el az ismereteket. De arra már nem vállalkozhat!к 
a középfokú iskola, hogy a népiskolai gyakorlat módjára annyi ideig 
és annyiszor ismételtesse ott az iskolában a tárgyalt anyagot, hogy 
idővel minden tanuló emlékezetébe vésődjék. íme, ez a szóbanforgó 
szavaimnak az értelme s semmi más. Túlzás tehát, hogy V. erre a 
kisdedóvók mintájára való becézgetést, dódelgetést hozza szóba.

Nagyon jól tudja a M. P. minden olvasója, hogy a fi 1. szer
vezet szóbanforgó rendelkezéseinek gyakorlati megvalósításában mind
amellett érvényesülhet a helyes pedagógiai irányelv. De ez nem 
következik szükségképpen magából a szervezetből. Célom azonban
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ezúttal a f. L szervezet negyvenéves alakulásának az ismertetése volt, 
különös tekintettel arra, hogy az intézményt alapítói középiskolának 
tervezték, holott még ma sem mondható igazi középiskolának. A szer 
vezetre és tantervekre vonatkozó hatósági rendelkezéseket ismertettem 
tehát, s magáról a f. 1. tanításról és annak eredményéről egyáltalában 
nem nyilatkoztam.

Miután 1881 óta sűrűn érintkeztem f. 1. kartársakkal, akikkel 
gyakran vitattuk meg az iskolai szervezet és tanterv fokozatos átala
kulásának minden egyes mozzanatát, valamint az iskolai gyakorlat 
jelentősebb kérdéseit, ismerem és nagyon is tudom értékelni a f. 1. 
tanártestületek működését. S a nagy sajnálatomra fölmerült félre
értések eloszlatása végett most már kötelességemnek is tartom, hogy 
néhány szóval méltassam.

A többi középfokú iskolával szemben előnyben volt a f. 1. azzal, 
hogy a minisztérium a kevésszámú iskola működését fokozott figye
lemmel kísérte és min. biztosi minőségben kiváló szakférfiút bízott 
meg tanulmányi felügyeletükkel. Egységes irányításban volt tehát 
részük kezdettől fogva. Bereez Antal nagy hatással volt az intézetekre, 
Szuppán Vilmosnak pedig különösen nagy érdeme van abban, hogy 
a modern didaktikai elvek már a 90-es években meghonosultak a 
f. 1.-ban s az új iskola didaktikai eljárása mindinkább kiszorította a 
régi iskola tanítási módját. Hiszen jól ismerjük tanulókorunkból : 
examinálás, magyarázat, leckefeladás. A szó didaktikai értelmében 
vett tanításról csak kivételesen, egyes kiválóbb tanárok óráin lehetett 
szó. Ez ellen az elavult eljárás ellen fordulnak az 1883., 1885.
és 1887.-i min. rendeletek idevonatkozó szakaszai. S emiatt kellett 
az 1887. évi szervezetben az I. 4. a)—d) pontok rendelkezéseit abban 
a fogalmazásban kibocsátani, amelyben akkor valóban nagy haszon
nal jártak a régi iskola fonákságainak kiirtására. Szélsőség ellen —• 
szélsőség. Addig a tanulás súlypontja a házi munkásságra esett; 
valósággal görnyedtek a lelkiismeretes tanulók órahosszat könyveik 
mellett. S a min. rendeletek ellenére a helyzet csak lassan változott. 
Nagyon természetes tehát, hogy a szervezetbe beiktatták a szóban 
forgó pontokat, amelyek megkövetelik, hogy a tanulás súlypontja az 
iskolában legyen. S különben is határozott méltánylást érdemelnek 
az 1—4. p. igazán figyelemreméltó rendelkezései. Nincs is ellenök 
más kifogásom, mint hogy a 4. p. egyes részletei «a gyermek száza
dában» arra a szélsőségre indíthatják az iskolákat, hogy annyi erő
kifejtést sem követelnek meg, amennyit a munkásságra és kötelesség
érzésre való nevelés feltétlenül megkíván. «Csak az és annyi tanít
tassák, amit és amennyit. . . alapossággal lehet megtanítani, még 
pedig úgy, hogy . . .  a tanultakat értsék is és adandó alkalommal 
megfelelő biztossággal alkalmazni is tudják. » Nos hát, tessék kérem 
ezt a rendelkezést szó szerint végrehajtani s meglátjuk, mire megyünk 
vele. 25 éven át tanítottam olyan osztályokban, ahol csak 10—30 
növendék volt ; tehát a lehető legkisebb létszám. De ha szorosan 
alkalmazkodtam volna ehhez a rendelkezéshez, vajmi fogyatékos tu 
dással léptek volna ki növendékeim a IV. o.-ból.

A régi iskolai gyakorlattal szemben azonban a szervezet szóban 
forgó rendelkezéseinek meg volt az az üdvös hatása, hogy a min. 
biztos szakavatott irányítása mellett mindinkább szűkebb határok
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közé szorult a verbalizmus és a túlságba vitt házi munka, úgy hogy 
azontúl már nem volt szükség a 80-as évekhez hasonló min. rende
letek kibocsátására. De valahogy megint félre ne értsenek ; akárhány 
kiváló tanár működött már a 70-es és 80-as években is a f. 1.-ban, 
akiknek tanítása kezdettől fogva megfelelt a methodika követelményei
nek. 1896-ban Szuppán már azt írja, hogy «a f. l.-k egy részében már 
csak maradványait találjuk ezen verbalismusnak . . . » «Mindazonáltal 
még mindig kísért a puszta leckefeladás és leckekikérdezés ; . . . még 
sok lecke alatt passzivitásra van utalva a tanuló ; a tanítónő beszél — 
s nem vonja be az egész osztályt a közös munkába.» Igen, ú. n. 
«magyarázat», «előadás» — tanítás helyett. Pedig az «előadás» képző 
hatása az igazi tanítással szemben nagyon alárendelt. Nagyon figye
lemreméltó tehát, hogy miként alakult át a f. 1.-ban fokozatosan, 
aránylag rövid idő alatt, a régi iskola tanítási módja az új iskola 
nevelve tanító rendszerévé. Szuppán hatása nyilvánult meg a V. K. M. 
1901. évi 40,925. számú rendeletével kiadott tantervben is, amely 
véget vetett az alsó és felső tanfolyamra való addigi tagoltságnak és 
a belőle származott didaktikai hátrányoknak. Elismerem, sajnálatos 
hiánya «A f. 1. negyven éve» című közleményemnek, hogy erről a 
tantervről nem emlékeztem meg. Szinte kötelességem tehát, hogy ezt 
a mulasztásomat ezúttal legalább néhány sorban helyrehozzam.

«Az új tan terv szerint a f. 1. egységes tanfolyamú hatosztályú 
intézet, mely a fiú-középiskola módjára (?) a művelt osztály leány- 
gyermekeinek befejezett, alapos általános műveltséget ad. . .» «Egy
felől a tananyag arányos beosztása és részben összevonása, másfelől 
az V. és VI. osztályban az elméleti tanítás óráinak leszállítása (!) által 
megszünteti az eddig érzett túlterhelést és könnyebbé teszi a növen
dékek munkáját . . . »  « A háztartástan tisztán gyakorlati jelentőséget 
nyert és . . . a IV. osztályban jelöltek ki annak helyet (heti 1 órá
ban !) ; . . .  ahol a körülmények megengedik, alkalmat kell adni a nö
vendékeknek, főleg az internátusbán levőknek arra, hogy a háztartási 
teendőkkel gyakorlatilag is foglalkozzanak.» (Helyes!) «Szintén a nő 
természetes hivatása indokolja a tanterv amaz újítását, hogy a lélek
tant és alkalmazását a nevelésre kötelező tantárggyá tette . . . » «Az 
1887. évi 28,999. sz. a. kelt rendelettel kiadott f. 1. szervezet egyéb 
rendelkezéseit egyelőre épségben hagyva . . . » «az új tanterv határo
zottan kifejezésre juttatja a f. 1. középiskolai jellegét» mondja 
a tantervet életbelóptető miniszteri rendelet.

A tanítás anyagában azonban a f. 1. szóbanforgó tanterve ke- 
vésbbé közelíti meg a középiskolai I—VI. o.-t, mint a hatosztályú 
polgári fiúiskola immár majd 40 éves tanterve ; s hogy a valóságban 
milyen távol áll tőle, azt tüzetesen mutatja ki Rabold Gusztáv leány- 
gimn. tanár az O. K. T. K. 1915. évi 10. számában «Leánygimná
ziumaink szervezéséről» c. cikkében. Különben a szóbanforgó iskolák 
tanterveinek egybevetéséből is legott kitűnik a lényeges különbség, 
különösen a matematikai részben. A középiskolai jelleghez való köze
ledést jelenti azonban, hogy a f. 1. (még 1897-ben) megszabadult a 
kir. tanfelügyelők hatáskörétől, s hogy az V- VI. о.-ban már csak 
középiskolai képesítésű tanárok taníthatnak.

Föltétien helyesléssel találkozik a f. 1. szervezetének az a pontja, 
hogy egy-egy osztályba rendszerint 35 tanulónál több nem vehető föl.
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«Egyéni tanításról» ugyan még ilyen létszámú osztályokban sem lehet 
szó ; de kétségtelen, hogy 40-nél több tanuló határozottan a tanítás 
sikerének a rovására esik. Másfelől azonban nem tartom helyesnek 
a szóban levő min. rendelet ama célzatát, hogy a társadalmi osz
tályok között sajnálatunkra fennálló válaszfalak erősítésére külön 
iskolafaja legyen «a művelt osztály leánygyermekeinek». A fiú- és 
leányközóp iskola rendeltetését egyaránt csupán csak a tanulmányi 
célnak s illetőleg ama foglalkozási ágak követelményeinek kell meg
szabni, amelyeknek a szolgálatában az illető középiskola áll ; s amint 
a gimnáziumban együtt tanul a művelt osztály — értsd úri szülő — 
fia az alsó néposztályból származó társával, a leányközépiskola ren
deltetése sem irányulhat a növendékeknek az ő szüleik társadalmi 
helyzete szerint való elkülönítésére. Mai napság már nemcsak a fiú, 
hanem a legtöbb leány is (bizonyosfokú általános műveltségre irányuló 
törekvésen kívül) azért végez iskolai tanulmányokat, hogy minősítést 
nyerjen valamely életpályára; tehát ehhez képest kell megválasztania 
a számbavehető iskolafajt, nem pedig aszerint, hogy szülei a mű
veltek köréhez, avagy az egyszerű polgári osztályhoz tartoznak-e. S ahol 
az úrhatnámság jelenségei lábrakapnak a f. 1. növendékei között, ott 
korántsem a tanári karok okozzák, hanem a rendszer s az a szellem, 
amely egyes szülők hibájából a leányaikra, ezektől pedig az olyan társ
nőikre is átterjed, akiknek a szülői egyáltalában tudni sem akarnak róla.

Hogy a nemzetiségi vidékeken 30—40 év óta fennálló f. l.-k 
nagy hatással voltak a magyarosodásra, azt örömmel látja mindenki; 
de époly kétségtelen, hogy ugyanolyan hatása volt nemzetiségi váro
sokban a középiskoláknak és a polgári fiú- és leányiskoláknak is. 
Sőt akárhány helyen az elemi iskola és a kisdedóvó is nagyon figye
lemreméltó eredményt ír  el. Nyilvánvaló azonban, hogy a «művelt 
osztályok leánygyermekei», akiknek jórésze a magyar intelligencia 
köréből való, kevésbbé szorulnak magyarosításra, mint a polgári osz
tályokhoz tartozók; kis városokban tehát, ahol csak egy középfokú 
iskolára van szükség, még a magyarosítás érdekeinek is nagyobb szol
gálatot tehet a rendszerint nagyobb látogatottságnak örvendő, inter- 
nátussal kapcsolatos p. 1., mintsem a f. 1.

S kinek jutna eszébe tagadni azt, hogy a f. l.-k hiányos szer
vezetük ellenére is áldásos munkásságot fejtettek ki ! Sőt szívesen 
ismerem el azt is, hogy bőven rendelkeznek a nevelőtanítás külső és 
belső föltételeivel, «ha különben megvolna — Vajda szerint — a ma
guk kifejezett iránya, életképessége, szükségszerű kapcsolata a kor
ral, a család, a társadalom, az élet követelményeivel.» De bizonyára 
nagyobb szolgálatot tehettek volna a hazai nőnevelés ügyének, ha 
1875 óta középiskolai jellegük szakadatlan megóvásával abban a szel
lemben fejlődtek volna tovább, amelyet Molnár Aladár jelölt meg 
számukra, S ha számba vesszük, hogy hasonlíthatatlanul többe kerül 
az államnak egy-egy f. 1. tanuló bármilyen más középfokú iskola 
tanulójánál, akkor annál inkább kell fájlalnunk, hogy szervezetük már 
évek óta nem tud eleget tenni a kor követelményeinek.

Vajda hivatkozik Bittenbinder M. cikkére (M. P., ápr.) ; ott 
azonban csak a háborús állapot hatásáról van szó s ugyanaz a cikk 
említi: «a szülők elégedetlenségét az iskolával szemben» és azzal 
végzi, hogy : «A f. l.-k szervezete azonban elavult. Várjuk a magyar



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 3H7

leányközépiskola megalkotását.» Bittenbindernek a Nemz. Nőnevelés 
ápr. sz.-ban megjelent cikke meg nagyon is igazolja az én állás
pontomat Szerinte «felületességre, elpuhultságra» vezet a f. 1. szama
ritánus szelleme, enyhe elbírálása, s «nem folyik ott elég komoly 
munka», íme, korántsem túlzás, amit a szervezet 4. pontjából követ
keztettem.

Mindnyájan egyetértünk abban, hogy a f. 1. reformra szorul s 
hogy bizonyos számú leányközépiskola szervezésére szükségünk van. 
Eltérők azonban a vélemények még abban, hogy aj fenntartandó-e a 
korszerűen reformált f. 1. az alapítandó leányközépiskola mellett ? — 
b) nem volna-e helyesebb arravaló városokban hétosztályra kifejlesz
tett polgári leányiskolát szervezni ? Ez esetben a középfokú leány
iskoláknak — a szakiskolákon kívül — három faja lenne : a leány
középiskola, a hétosztályú p. 1. és a négyosztályú p. 1. Ezek azok a 
kérdések, amelyek még megvitatásra szorulnak. Végül pedig legyen 
szabad a párhuzam kedvéért még csak annyit megemlítenem, hogy 
a polg. fiúiskola tűrhetetlen állapotát ostorozzák már vagy 30 esz
tendő óta ; de azért még soha sem jutott eszébe egyetlen tantestületi 
tagnak sem, hogy sérelmet lásson benne.

2. Előbbi válaszom már ki volt szedve, amikor Arató F. fel
szólalását kézhez vettem. Véghetetlen sajnálatomra «elfogultság, 
irányzatosság» vádjával illet s megjegyzéseimet úgy tekinti, mintha 
azok maguknak a f. 1. tanároknak működése s különösen a pozsonyi 
iskola ellen irányulnának. Igazán rosszúl esnék, ha ez a nyilvánvaló 
félreértés megzavarná a közöttünk eddig fennállott jó viszonyt. Legyen 
szabad reménylenem, hogy előbbi válaszom már magában véve is 
alkalmas arra, hogy megdöntse az irányzatosság vádját.

A már elmondottakra való tekintettel szükségtelen A. felszóla
lásának minden pontjára kitérnem. Helyreigazító sorainak lényegére 
pedig hadd válaszoljanak ezúttal helyettem mások, még pedig f. 1. 
tanárok. Az utolsó három évtized folyamán a szaklapokban megjelent 
közlemények idevonatkozó részeit nem írhatom ki ; de véletlenül a na
pokban jelent ,meg éppen Vajda Gy. f. 1. igazgatótól «A f. 1. reformja» 
(Népművelés, Új Elet, ápr.), Bittenbinder Miklós f. 1. tanártól «A leány
középiskolák szervezésének kérdése (Nemzeti Nőnevelés, ápr.) és Straub 
L. Gyulától «Néhány szó a f. 1. reformjához» (O. K. T. K., május).

Vajda szerint: a «f. 1. a kor követelményei tekintetében meg
érett a gyökeres reformra» . . .  «Az intézmény maradisága rontotta 
el a dolgot. A f. l.-k még tán ma is ott vannak, ahol 40 évvel ez
előtt, létesítésük idejében voltak.» . . . «nebántsvirágok voltak, nem 
volt szabad hozzájuk nyúlni, csak félve, óva, keztyüs kézzel, mint a 
törékeny tárgyakhoz, s így nem kaptak gerincet, életet és nem nevel
hették a rájuk bízott leányleiket erős, az élet megújuló és tornyosuló 
küzdelmeivel szemben helytálló egyénekké. Nem is vált valami ked
velt intézménnyé ez iskola. Azt a célt, melyet a megalapítók fűztek 
hozzá, nem érte el.» . . . «Sőt a helyzet még ma sem javult; . . . még 
ma sem nyerték meg a fő- és köznemesség bizalmát ; a f. 1. ma is a 
hivatalnok-osztály és a tehetősebb középosztály iskolája. Sőt már 
ezeké sem a maga általánosságában, mert ma ezen rétegek is főleg 
arra törekednek, hogy gyakorlati, kenyérkereső pályára adják leány-
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gyermekeiket». (Erre pedig A. szerint is sokkal jobban készít elő a 
p. 1.) «Ez okozza, hogy a f. 1.-ból a IV. o. elvégzésével kiválnak a 
tanulók, az Y—YI. о.-ban nagyon kevés marad ; ez osztályok kong
nak az ürességtől, csakis erőltetett, mesterséges úton fenntartott osz
tályok, melyekben 4—5—6 tanuló lézeng, sőt egyes helyeken még 
annyi sem. A gyakorlati élet tehát nem szentesítette az intézményt, 
a gyakorlati élet mindjobban távolodik tőle. »

Akárhány szülő van, aki se képezdébe, se f. keresk. iskolába 
nem akarja járatni leányát; akárhány leány pedig hely hiányában 
nem juthat oda be. Ám a jobbmódú szülők 14 éves korukban még 
nem akarják otthon tartani a leányukat. Mit tegyenek hát velük? . . . 
Ezekre értettem azt, hogy kényszerűségből mennek a f. 1.-ba, mert 
nincs más választásuk.

Bittenbinder szerint: «A p. 1. most a legjobb körökből is meg
kapja a leányokat. A f. 1. pedig csak az anyagilag biztosított, a múlt 
divatos, felületes képzésével szakítani nem tudó leányok csekély szá
mát tudja magához vonzani . . .  A f. 1. IY. o.-nak elvégzése után a 
tanulók legtöbbje tanítónőképzőbe, gimnáziumba, keresk. iskolába 
megy . . . Szegényeket csak sajnálhatjuk azon okból, mert az alap, 
melyre építeniük kell, teljességgel rossz, úgy hogy rengeteget kell 
pótolniok. » «A f. 1. V—VI. о. a legtöbb helyen néptelennek mond
ható.» S növendékei közül «a jó tanulók a f. 1.-val párhuzamosan 
más tanulmányra is készülnek, . . .  a közepesek pedig csak azért 
tanulnak itt, mert megfelelő iskola hiányában nehezükre esik a más
irányú tanulás».. . . «Ha egyszer a felsőbb osztályok nem prosperál
nak valahol, ott nincs szükség f. L-ra, hanem polgárira.» . . . «szakí
tani kell azzal. . . a f. 1.-ban dívó . . . enyhe elbírálással. . . minden 
szamaritánus szempont, milyen a jogosítások nélküli f. 1.-ban eltűr
hető volt, többé lehetetlen» (t. i. a leányközépiskolában). . . .  A jo
gosítások elnyerésével leszünk csak «képesek végleg kiirtani a nőneve
lésből a múltból megmaradt felületességet, elpuhultságot, céltalanságot, 
ami mind az általános műveltség leple alatt történt». . . .  Az inter - 
nátusokban «is olyan luxus-nevelés folyt, amilyenre az illetőknek 
szükségük nincs, sőt reájuk nézve káros, mert megszokva azokat, később 
követelők lesznek az életben. . . . Egyszerűséget, szerénységet kell a 
leányoknak megszökniük». «A f. L . . . rossz befektetésnek bizo
nyult, mert a családoknak és a társadalomnak nagy gondot okozott 
azután a leányokról való gondoskodás, akiknek felületessége, tudásbeli 
és akarati gyengesége, a nagy igények, kész veszedelmek voltak s 
anyagilag is teherként nehezedtek rájuk.»

Straub L. Gy. szerint «a f. 1. egyáltalában nem kell a társa
dalomnak . . . mint ilyent, alig látogatják ; legföllebb alsó 4 osztályát, 
mint más iskola előkészítőjét, amire azonban tanításterve szerint éppen 
nem való. A f. 1. magától elsorvad s életképes még akkor sem lesz, 
ha reformálják ; . . . nem reformálni, hanem . . . helyette egészen új 
leányközépiskolát kell felállítani. Arra ugyanis, hogy ily ú. n. luxus
iskolát tartsunk fenn, amelynél a felsőbb osztályokra vagy egy
általán nem kapunk tanulót, vagy legföllebb 5—6 növendéket, nincs 
elég pénzünk». . . .  «A f. 1. . .  . egyrésze helyén leánygimnáziumok 
nyíljanak meg, egy pár helyébe női keresk. iskola jusson, a többi 
f. 1.-ból pedig polg. iskolát kell csinálni.»
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«A vezető körök — mondja Vajda Gy. — észrevették a lehe
tetlen helyzetet. Többféle úton-módon, más-más eszközzel iparkodtak 
segíteni az állapotokon. Toldozták-foldozták. Kapcsolatos főző- és 
varróiskolák létesültek, továbbképző tanfolyamok keletkeztek ; nem 
használt. Az újság ingere eleinte vonzott, egyik-másik iskola mellett 
eléggé népes főzőtanfolyamok létesültek, de csak ideig-óráig; inkább 
kedvtelésből, mint komoly munkásság céljából, о

Szuppán Vilmos szerint (A magyar f. 1. múltja és jelene, 29. L) : 
« A kisebb városokban . . . ezen iskolák . . .  a szükséges létföltételek 
hiányával voltak. Leghelyesebb lett volna átalakítani p. l.-ákká. Ily 
radikális gyógyszer alkalmazásához azonban az akkori kormánynak 
nem volt kedve, miért is más eszközöket keresett amaz iskolák be
népesítésére. Maguk az érdekelt iskolák nem fukarkodtak a célhoz 
vezető javaslatokban. . .  Az ilyen javaslatok nem maradtak hatás 
nélkül.» S erre következett az 1887. évi tagolás és kapcsolat a p. 1.-val 
és a kópezdóvel, ahogy cikkemben (173. 1.) olvasható. Ép abban az 
időben folytonos érintkezésben voltam a soproni f. L tanári karával 
s nagyon jól emlékezem az akkori f. 1. mozgalmakra. Nemkülönben 
igaz az is, hogy a kisebb városokban felállított f. l.-k néptelen- 
ségnek enyhítése volt az első indíték az internátusok szervezé
sére (Szuppán i. m. 20.). Mindamellett nyomban hozzáfűztem, hogy 
«kétségkívül elengedhetetlen követelmény az internátusok szervezése ; 
de nemcsak f. l.-k, hanem p. l.-k mellett is». Nem helyénvaló tehát 
A. erre vonatkozó megjegyzése. S nagyon jól tudjuk magunk is, hogy 
akárhány p. 1. van olyan községekben, ahol 100-on alul van növen
dékeinek száma ; ellenben másutt nagyon is el kelne még 1—1 újabb 
p. 1. szervezése. Sajnos, általános jelenség minálunk az iskolák el
helyezésében mutatkozó tervtelenség.

Jól emlékezem, hogy 1887 után f. 1. körökben bizony nem 
tudtak megnyugodni a f. 1. helyzetében; hiszen a f. 1. igazgatók 
emlékirata közelről érintette a polg. isk. képesítésű kartársakat is ; 
az 1887. évi szervezet ellen fordulva kérték a f. 1.-nak középiskolai 
rangjába való visszahelyezését, női középiskola névvel való ellátását, 
a tanfelügyelők hatásköre alól való kivételét, az igazgatónői állások 
eltörlését s annak a kimondását, hogy csak középiskolákra képesített 
tanárok és f. l.-ra képesített tanítónők alkalmazhatók. «Az igazgatók 
memoranduma nagy feltűnést keltett» — mondja Szuppán (i. m.
42. 1.). Szaklapok is foglalkoztak a mozgalommal. Előzőleg pedig 
már De Gerando Antonina nyújtott be kérvényt a kópviselőházhoz 
(1888-ban). Az akkori miniszter (Csáky A. gr.) és államtitkára (Ber- 
zeviczy A.) el is határozták a f. 1. reformját s ha le nem foglalja 
idejöket a nagy egyházpolitikai kérdés, bizonyára hozzá is láttak 
volna (Szuppán i. m. 47. 1.). íme, majd negyedszázada már, hogy 
szükségét látják a f. 1. reformjának. Nem elfogultság tehát, ha uta
lunk szervezetének elavultságára.

Ami a f. l.-k népességét illeti, cikkemben csakis a kisebb vá
rosok f. L néptelenségéről van szó, még pedig a múltra vonatkozólag. 
Ezzel szemben nem bizonyítanak semmit a pozsonyi adatok. Hiszen 
Pozsonynak fejlett gyáripara, nagy kereskedelme, sok hivatala és 
katonasága, értelmes és gazdag polgári osztálya s egyáltalában a tár
sadalom művelt rétegéhez tartozó nagyszámú s jórészben vagyonos

24Magyar Paedagogia. XXV. 6—7.
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lakossága van. A f. 1. a vidékről, a szomszédos megyékből is kap 
növendékeket ; s ez itt az egyedüli áll. iskola, amelynek internátusa
10—14 éves tanulókat is befogad. Valljuk meg, hogy Pozsony váro
sában még abban az esetben is tömve lehetne a f. 1., ha mind a 
4 alsó osztálya párhuzamosíttatnék s mind a 10 osztályába 40—40 
növendéket fogadnának be. Az V. és VI. o. létszámára pedig meg 
kell jegyeznünk, hogy Pozsonyban és környékén hozzávetőleg 300 
leány végzi el évenként a középfokú iskola IV. о.-át. Közülök a r. k. 
tanítónőképzőbe és a f. keresk. iskolába fölvesznek talán 60-at. Az 
áll. tanítónőképző az ország minden részéből folyamodó 200 család 
köréből kapja 30 növendékét, tehát a pozsonyiakra nézve alig jöhet 
számba. Eszerint évenként vagy 200—240 IV. o.-t végzett leány van itt, 
akinek, ha nyilvános iskolába akar járni, csak a f. 1. V. o.-ba lehet 
beiratkoznia, avagy az egyéves keresk. tanfolyamba. Ám ide is leg
feljebb 80-at vesznek fel. Ezért nem bizonyítja általában a f. 1. 
V—VI. o. életképességét, hogy a mai viszonyok között Pozsonyban 
átlag 37—29 növendék látogatja.

S mit mondanak A. számszerű adatai a f. 1. osztályozásról ? Az 
arányt nézve, 3553 tanuló közül kitűnő és jeles volt 36'1 %, jó 
32‘4°/o, elégséges 27"1 %, elégtelen 4-4%, de ezek közül is 2-3°/o csak 
egy tárgyból. Egybevetve ezeket az adatokat a középiskolák osztályo
zási adataival — miután «az új tanterv» állítólag «határozottan kifeje
zésre juttatja a f. 1. középiskolai jellegét» — nyilvánvaló az arány
talanul nagy különbség. A pozsonyi f. 1.-ban pedig A. szerint vannak 
oly évek, amikor senki sem kap elégtelen osztályzatot (200—266 
növendék közül !). Tehetség és szorgalom nélkül szűkölködő tanuló 
pedig, sajnos, mindig akad legalább is néhány %. (A «gyengeelméjű» 
szót abban a mondatban természetesen csakis alakzatképen használ
tam «gyengetehetségű» helyett. Sajnálom, hogy szószerint vették.)

A. szerint is mindazok, akik a IV. o.-ból valamelyik női szak
iskolába akarnak lépni, «céljaiknak sokkal jobban megfelelő intézetet 
kapnak a p. 1.-ban». Vajda, Straub és Bittenbinder szerint pedig az 
V—VI. o. csak erőltetett, mesterséges úton fenntartott, néptelen osz
tályok. Nyilvánvaló tehát, hogy a í. 1. I —IV. o. növendékeinek több
ségére nézve p. 1.-t pótolnak. A közleményem idézetében (175. L) az 
0. K. T. jelentése is azt mondja, hogy a f. 1. igen sok helyen a pol
gárit pótolja. Aligha volt hát érdemes ez ellen a kifejezés ellen szót 
emelni. Ugyancsak csekély jelentőségű A. kifogása a képesítés, úri 
szellem, úri körök és a «csafe»-kal toldott kifejezés használata ellen. 
Hiszen kétségtelen, hogy a középiskola nem képesít a kenyérkereseti 
pályákra, hanem jogosít, minősít; két helyen (177. és 181. 1.) is a 
helyes «kenyérkereső pályára is jogosítóv kifejezést használom; de 
persze a 174. lapon becsúszott a «kereseti életpályákra való képesítés» 
szó. Aligha kell restelkednem miatta. Straub is azt mondja : «Szükség 
van női középiskolára, mely általános műveltséget ad, de egymagában 
is képesít bizonyos életpályákra is.» « Úri szellem» helyett pedig 
urizáló-1 akartam írni, ami különben nyilvánvaló a cikkemből, mi
után az úrhatnámság ellen szólok. Kétségtelen, hogy az úrhatnám- 
ságra a környezet, társadalom hatása alatt nevelődik a leány ; nem is 
mondom én azt, hogy az iskola neveli rá. De lankadatlan követke
zetességgel küzdeni kell ellene az iskolában, óvakodva mindentől, ami
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előmozdíthatná. S ahogyan én nem merném állítani azt, hogy vala
mennyi p. 1. tantestületének mindenik tagja tényleg kellő súlyt vet 
erre a követelményre, úgy A. sem fogja állíthatni, hogy a f. l.-k 
mindegyikében elegendő figyelmet fordítanak rá. Cikkem második 
bekezdésében idéztem volt Trefort egyik beszédéből azt a részt, amely 
szerint ép a f. 1. «kellő, komoly oktatása» és «nevelése» révén akart 
ő azon a bajon segíteni, mely a «nők fényűzése», a «frivolitás és 
pazarlás», a «gonosz rongyluxus» által akárhány családot tönkre tesz. 
В társadalmi betegség ellen kell kérlelhetetlen harcra kelnie nemcsak 
a polgári és a felsőbb, hanem egyáltalában minden rendű és rangú 
leányiskolának.

Az a «csak» szócska valóban beszorult az idézőjel közé. Mea 
culpa ! De a mondat értelmét nem változtatja meg.

Megiitődik A. az «úri körök» kifejezésnek értelmezésén is ; 
szerinte a Szervezet társadalmunk női tagjairól beszól, az «úri» szót 
sehol sem használja és társadalmi elkülönülésre nevelni nem akar. 
Helyes 1 A tan tervet kibocsátó min. rendelet azonban a « művelt osz
tály» leánygyermekeit mondja a f. 1. növendékeinek, Vajdai szerint a 
f. 1. a hivatalnok-osztály és tehetősebb középosztály iskolája, mely 
azonban arra számított, hogy megnyerje a fő- és köznemesség bizal
m át; Bittenbinder szerint a f. 1. révén «a felsőbb osztályok leányait 
akarták a külföldi neveléstől elcsábítani», s maguktól egyes f. 1. taná
roktól is számtalanszor hallhatjuk, hogy az ő iskolájuk az úri osztály 
részére szervezett luxus-iskola. Ennek mondja Vajda is, Bittenbinder 
is ; már pedig luxus-iskolái nevelést társadalmunknak csak kis száza
léka engedhet meg magának. Straub a «régi földesuras rendi világ* 
leányaira utal, mint akiknek a «számára készült a f. 1. » Aligha van 
tehát helyreigazítani való abban, amit cikkemben erre nézve állítottam.

Kétségtelen, hogy «a p. 1.-nak olcsósága is növeli vonzóerejét» ; 
de csak a szűkös anyagi viszonyok között élő családok szemében. 
Hiszen a művelt osztályhoz tartozók közül sokan járnak a helybeli 
r. k. p. 1.-ba, ahol évi 100—120 К tandíjat fizetnek, holott a f. 1.-ban 
az évi tandíj csak 60—80 K. S amott nincs tandíj elengedés vagy 
mérséklés ! Különben köztudomású, hogy a szülő minden áldozatra 
kész gyermekei érdekében ; s akárhány esetet tudok arra, hogy volt 
növendékeink közül olyanok is megfizetik a 100 К tandíjat a r. k. 
tanítónőképzőben, illetőleg a 200 К-t meghaladó tandíjat a női f. 
keresk. iskolában, akikről azt hittük, hogy szüleik képtelenek ilyen 
áldozatra. Szép számmal vannak azonban olyan családból származó 
leányok is az áll. p. 1.-ban, akikre úgyszólván közönbös. hogy mek
kora a tandíj. Rájuk tehát semmiféle hatással sincs az iskola olcsósága.

A helyreigazítás ösvényéről letérve, jónak látja Arató, hogy a 
pozsonyi áll. p. 1. dolgaira vessen egy pillantást. No de itt már csak 
arra szorítkozom, hogy lehetőleg rövid mondatokba foglalva utaljak 
tévedésére. A törvény értelmében a mindennapi tankötelezettség csakis 
a 12. életév betöltéséig terjed s egyáltalában semmi vonatkozása sincs 
a polgári iskolára. Csak az lép tehát p. 1.-ba, akinek jól esik. Egyet
len tanuló sincs itt kényszerből ; sőt évről-évre tapasztalják, a tanító
nők, mily őszintén fájlalják а IV. o.-ból kikerülő növendékek hogy 
azontúl már nem járhatnak ide. Mert bizony «szíve szerint» járt ide 
mindegyik. Hasonlóképen tévedés, hogy a p. 1. elsősorban arra van

U *
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hivatva, hogy azon népréteg leányainak kulturális szükségletét elé
gítse ki, kiknek szülői «a megélhetés szűkös lehetőségei között küz- 
ködnek a betevő falatért s alig várják, hogy gyermekük segítőtársul 
álljon melléjük . . .» Ezek számára ott van a népiskola (12 éves 
korig), az ismétlő-, gazdasági ismétlő és ipari leánytanulói iskolával 
(12—15 éves korban). Az Utasítások szerint : «A p. 1. ideálja : a 
művelt, magyar polgári háziasszony» . . .  «az általános műveltséget 
adó iskolák közé tartozik» . . .  de «ez a műveltség egyszersmind az 
esetleges továbbképzésnek is alkalmas alapul szolgál.» Az 0. K. T. 
szerint is a p. 1. és a f. 1. «gyakran ugyanazon társadalmi osztályok
ból kapja tanulóanyagát. » (L. cikkemben a 175. lapon.) Az L o.-ba 
való fölvételre magából a helybeli lakosság köréből is 200-nál több 
tanuló jelentkezik ; a vidékiek tehát szóba sem jöhetnek. Elgondolható 
tehát, hogy milyen kellemetlen helyzetbe jut itt az igazgató, amikor 
vagy száz tanulót hely hiányában el kell utasítania. Mindenekelőtt 
számba vesszük azokat, akiknek legjobb a népiskolai bizonyítványuk ; 
közülök azután előnyben részesítjük a tisztviselők, tanítók, tanárok 
leányait. Ez elől — gondolom — egyetlen állami iskola sem térhet 
ki. Mellettük pedig nagy figyelemben részesülnek a polgári családok 
leányai, tekintet nélkül vagyoni viszonyaikra. Kitűnik ez abból is, 
hogy sokkal többen vannak közöttük a tandíjmentességre jogosultak, 
mint ahány a szabályzat szerint tandíj elengedésben részesíthető. 
Tudvalévőén van itt még három felekezeti és egy magán polgári 
leányiskola is. Eendszerint oda utasítjuk azokat a növendékeket, akik 
nagy sajnálatunkra elesnek nálunk a fölvételtől s családi viszonyaik 
szerint nem valók a f. 1.-ba. Ez a valóság. S aki azt mondja A.-nak, 
hogy a p. 1. «a nem úri jelentkezők fölöslegét pedig küldi az áll. 
f. 1.-ba», annak szíveskedjék kérem a leghatározottabban megmondani, 
hogy ez ellenkezik az igazsággal. Ellenben az úri szülőknek igenis 
meg szoktuk mondani, hogy ha az a céljuk, hogy leányuk majd a 
f. 1. V—VI. o.-t is látogassa, akkor helyesebben teszik, ha mindjárt 
az I. o.-tól fogva járatják oda. Ezek különben tisztán házi dolgok.

Kedvemre való A. felszólalásának az a lendületes része, mely a 
leckéről és szekundáról szól. Mesterien van itt néhány mondatba 
összesűrítve a modern irányú nevelőtanítás szelleme, mely az újabb 
tantervi « Utasítások »-ból (nevezetesen a népiskolai, tanítóképzői, reál
iskolai és polg. leányiskolái utasításokból) is kisugárzik. Igazán érde
kes és értékes részlet. Vajha megszívlelnék és érvényesítenék minél 
többen minden középfokú iskolában ! Ismerve a jelenleg még itt-ott 
kísértő állapotokat, csak azt tartanám még szükségesnek, hogy az 
önállóságra, öntevékenységre és kezdeményezésre való következetes 
szoktatást, valamint az alaposságra, a lényeges tudnivalókban való 
föltétien jártasságra célzó törekvést határozottabban kiemeljük.

Véghetetlenül sajnálom, hogy közleményemnek egyik-másik 
pontja akaratom ellenére is elkedvetlenedést okozott. De ha már 
megtörtént, köszönettel adózom a szíves felszólalásokért, amelyek 
alkalmat nyújtottak arra, hogy a félreértéseket eloszlassam. Meg
nyugvásomra szolgálna, ha ez sikerült volna nekem. Meg vagyok 
győződve arról, hogy ha f. l.-i és nem pozsonyi tanár neve lett volna 
a cikk alján, egyáltalában nem keltett volna megütközést ; hisz teljes 
általánosságban és elvi nézőpontokból szólok benne mindvégig csakis
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magáról a f. l.-i intézményről, nem pedig egyes iskolákról, avagy 
nagyrabecsült tanáraik működéséről.

(Pozsony.) Kranimer József.1

IRODALOM
Gyertyánlfy István: Epilógus a Theanohoz. Gondolatok a 

T heano-nevelési eszm ék gyakorlati m egvalósításáról. B p est, 
1916. L am p el B . n  8 ° , 87 1., 1 kor. 50  f.

Az első rész a Nemzeti Nőnevelésben (1916 jan.) megjelent cikk 
átdolgozott kiadása, a második rész pedig a szerző alapgondolatának 
valósítása módjáról szól. Ez a gondolat ugyanaz, mint amit Theano 
c. művében példákkal világított meg (1. M. P. 1915:498. 1.): a nők 
hivatása «az emberiség erkölcsi regenerálása» s ennek érdekében ki 
kell fejleszteni a leányokban a családi erényeket, jó hitvesekké, házi
asszonyokká, gazdasszonyokká, egyszóval jó családanyákká kell nevelni 
őket. Figyelmezteti az olvasót arra, hogy ennek mekkora akadálya a 
mai szépirodalom meg a szinház s hogy a családi élet nemesebb, 
teljesebb kialakulása nem csak a nőtől, hanem a férfiútól is meg
kívánja a családi erényeket. A mai idők követelik, hogy olyan anyá
kat neveljünk, «akik fel is tudják nevelni gyermekeiket legalább is 
olyan emberi értékekké, amilyeneket most elveszítettünk» s hogy a 
férfiakat ne csak foglalkozásokra készítsük elő, hanem neveljük őket 
«családalkotó és fenntartó, a családi élet házi oltárát megvédeni 
tudó» férfiakká. A gyakorlati célzatú П. rész a férfiak és a nők neve
léséről egyaránt szól, a köznevelés mindenik tényezőjétől kívánja a 
családi erények ápolását, a magyar család érdekében a magyar nem
zeti jellegnek, a faji jellemvonásoknak minél teljesebb kiművelését, 
internátusokban, tanító- és tanárképzésben, tantervekben és tanköny
vekben a nevelés feladatának erősebb szolgálását. Evégre természete
sen a nemzeti jellemvonások megállapítása volna az első tennivaló, 
s a nevelői gondolkodás elterjesztése a fő feltétel. — A szerzőt sok 
tapasztalata és elmélkedése tárgyától távolabb eső területekre is el
viszi ; láthatóan sok a mondanivalója arról, amit (79. 1.) «a tankönyv
irodalom természetrajzá»-nak, meg «az iskolák belső élete patholó- 
giájá»-nak nevez. Főkóp e másodikról szeretnénk sokat hallani. 
Kétségtelenül igaza van ugyanis a szerzőnek abban, hogy az érvé
nyesülés vágya nagyon sok embert csábít «az iskolák szűk köréből a 
külső szereplések színterére», pedig sem az egyesületi életben való

1 A kérd és tá rg y a lá sá t ebben a v o n a tk o z á sá b a n  befejeztük. A szerk.
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szereplés, sem «az ú. n. tanügyi szaklapok nagymérvű, a tényleges 
szükségletet messze túlhaladó elszaporodása» nem szolgál javára az 
iskola belső életének. Másrészt azonban az is bizonyos, hogy nevelési 
irodalmunk is, mindenik fokú tanítóságunk egyesületi élete (szervez
kedése) is fejlesztést követel éppen a szerző által is óhajtott nevelés
ügyi közszellem megteremtése céljából. Ezért kellene foglalkoznunk 
efféle kérdésekkel s mindenesetre gondoskodni arról, hogy igazságo
sabb legyen a gyakorlat kiváló embereinek az értékelése. Sokszor, de 
hiába emlegetett bajt jelöl meg a szerző azzal (72—77.), hogy a 
tanítói-tanári pálya «a külső elismerések és jutalmazások tekintetében 
talán a leghálátlanabb» s így könnyen kap lábra (már el is terjedt) 
az a felfogás, hogy maga a lelkiismeretes iskolai munka a boldogu
lásra nem elég. Ezzel a megjegyzéssel a szerző nagyon kártékony 
társadalmi nyavalyánkra terelte a figyelmet s a köz érdekében volna, 
ha erre valaki orvosságot találna. Ez a baj a nevelők pályáján tűnik 
a szemünkbe leginkább, de sok hasonlót látunk egyebütt is. Erről 
azonban csak olyanok beszélhetnek nyugodtan és a meghallgatás re
ménységével, akik sok más ember pályájának a fejlődését is látták s 
a «kiemelkedők» meg a «csak» jó tanítók benső értékét össze-össze- 
hasonlították. Ezért Gyertyánffy munkája ebben az irányban is hasz
nos szolgálatot tehet, ha — amint óhajtjuk — sokan elolvassák, i. s.

E. Molnár: U n e nouvelle m éthode en  psychologie relig ieuse.
Par —, Docteur en philosophie, Pasteur réformé á Déva (Hongrie).
Avec 7 fig. (Extrait des Archives de Psychologie. 1915.). 22 lap.

A szerző szemlét tartva a valláspszichologia különböző (statisz
tikai, ethnográfiai, deskriptiv) módszerei fölött, kísérletet tesz egy új 
módszer alkalmazására, amelyet az egyéni grafikonok módszerének 
nevez s amelyről azt állítja, hogy segítségével a lelki élet legmélyebb 
rétegeibe is behatolhatunk. A módszer abban áll, hogy az egyén 
lelki életének mozgalmairól kétóránkint pontos naplót vezet ; meg
állapítja a vallásos élmények bizonyos kategóriáit, melyek szerint az 
egyén élményeit kétóránkint megfelelő módon följegyezve, megrajzol
hatja élményeinek görbéjét. Három egyénnek az ő módszere szerint 
készült lelki diagrammját közli s ezekből általános valláspszichológiai 
tényekre nézve iparkodik következtetéseket vonni. — Teljesen mél
tányolva a szerző komoly törekvését, nem hallgathatjuk el aggodal
mainkat az új módszer alkalmazásának nehézségeivel szemben. A két
óránkint való élmény-megrögzítés szándéka nem befolyásolja-e magu
kat az élményeket ? Számol-e az új módszer a feladat tudatának 
determináló erejével ? Milyen alapon állapította meg a szerző előre
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azokat az általános élmény-kategóriákat, melyek szerint a diagram
mokban az annyira egyéni vallásos tapasztalatok lajstromoztatnak ? 
Honnan vezethető le ezeknek a kategóriáknak egyelőre a priori fel
tételezett rendszere? Nem tori é át e rendszer kereteit a valóságos 
egyéni élmények gazdagsága ? A három önmegfigyelő személynek volt-e 
olyan pszichológiai iskolázottsága, hogy élményeiket a jelzett nagy
számú kategóriák alá helyesen és pontosan tudták szubszumálni ? 
Vannak-e erre nézve objektiv biztositékok ? Annak a technikai szem
pontnak, melytől a módszer nevét kapta, hogy t. i. az élményeket 
bizonyos görbék képviselik, mi a különös előnye az élmények egy
szerű leírásával szemben ?

(Pozsony.) Kornis Gyula.

Ú J  K Ö N Y V E K .

1. Hazai művek.

Bartók György, Háborii, közm ivelőd és, nem zetnevelés.
Kolozsvár, 1916, a szerző kiadása, n 8°. 90 L, 3 kor.

Dr. Bihari Károly, Báró E ötvös József politikája. A M. T.
Akadémiától 200 aranynyal jutalmazott pályamunka. Bpest, 1916, M. T. 
Akadémia, n 8°, IX+386 L, 10 kor.

Dődy, A legyőzhetetlen  ország. Bpest, 1916, к 8°, 138 1., 
2 kor. — A háború sugallta műben az álnevű szerző eszményi államot 
rajzol. Egyik fejezete (IV.) a családról, két másik (V—VI.) a nevelésről 
szól ; az «embernevelés» gondolata az egész művön végighúzódik.

Farkas Geiza, A z emberi csop ortok  lélektana. Budapest, 
1916. Grill Károly. 8°, 240 1., 6 kor.

Gárdos Mór, Az állam polgári nevelésről. Kny. az Izr. Tan
ügyi Értesítő XL. és XLI. évf., Bpest, 2915, n 8°, 77 1., 1 kor. 50 f.

Háborús előadások. A Sárospataki Irodalmi Kör kiadványai. 
Értekezések. I. Sárospatak, 1916, n 8°, 115 1., 2 kor. — 85—115. 11.: 
Elekes Imre, Pedagógiai problémák és a háború.

Kunez Elek em lékezete. Kolozsvár, 1916, 8°. 30 1. — Az 
O. K. T. E. kolozsvári köre 1916 márc. 25.-én, a tankerület elhunyt fő
igazgatója emlékére díszgyűlést tartott s e füzetben kiadta Márki Sándor 
elnöki megnyitóját, Körösy György emlékbeszédét s Gál Kelemen «A jó 
tanár» c. felolvasását.

Szóval s tollai a hazáért. A Miskolczi Közművelődési Egyesület 
munkássága a világháború alatt. Hely és év jelzése hiányzik [Miskolcz, 
1916], n 8°, 244+30 1., 4 kor. Kiadta az egyesület. E kötetben az egye
sület működésére vonatkozó tartalmas jelentésen kívül 20 előadáe van, 
köztök szorosabban reánk tartozik Balogh Bertalan, Milyen legyen kultúr
politikánk a világháború után ? Giesswein S., Micsoda szociális kötelessé
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geket ró ránk a háború ? Hegedűs István, A háború mint a hazaszeretet 
iskolája, Trócsányi D., A német idealizmus és a háború, Bank S., A ma
gyar iskolaügy a háború után.

Tas F eren c, Társadalmi osztály  — iskola nélkül. Kny. a 
Polgárisk. Közi. 1916:5—6. számából, n 8°, 24 1.

E m lékirat a sárospataki ref. főiskola theologiai és jogi akadémiá
jának Miskolezra való áthelyezése tárgyában. A főt. tiszáninneni ref. 
ehker. közgyűlés elé terjeszti a sárospataki ref. főiskola akadémiai tanári 
kara. Sárospatak, 1916, 8°, 26 1. — E kérdéssel a ref. egyházi és a napi
lapokban sok oikk foglalkozott ez év tavaszán. Szélesebb körű érdeklődést 
keltett ezek közül a Budapesti Hírlap húsvéti sz. Waldapfel János 
«Sárospatak» c. cikke, meg a következő füzetek:

Dr. K iss Sándor, Néhány szó a sárospataki ref. főiskola  
akadém ia tanári karának em lékiratára az akadémiárak Miskolezra 
való áthelyezése tárgyában. Sárospatak, 1916, 8°, 11 1.

P éter Mihály, Indokolt-e a sárospataki akad. tanárok  
állásfoglalása a főiskola akadémiájának Miskolezra való áthelyezése 
tárgyában ? Kny. a Sárospataki Beform. Lapokból. Spatak, 1916, 8° 10 1.

2. Német könyvek (1916 ápr.}.

Bessiger A. : Schaffender Sprachunterricht im Dienste stilistischer 
Ausbildung. Leipzig. 1916. A. Haase, n 8°, XXIV +  146 1., 340 M.

Boehm M. H. : Der Sinn der humanistischen Bildung. Berlin, 1916. 
Reiner. 8°, D50 M.

Burda A. : Untersuchungen zur mittelalterlichen Schulgeschichte 
im Bistum Breslau. Breslau, 1916. G. P. Aderholz n 8°, XVI+444 1., 6 M.

Burdach : Deutsche Renaissance. Betrachtungen über unsere künf
tige Bildung. Berlin, 1916. Mittler & Sohn. 8°, 102 L, P50 M.

Grünweller A. : Die neue Zeit mit ihren neuen Aufgaben und 
Kämpfen auf dem Schulgebiete. Elberfeld. 1916. F. Burchard. 8°, 40 1., 
—■30 M.

Hergel A. : Das Betrachten künstlerischer Bilder in der Schule. 
Leipzig, 1916. A. Haase. 8°, 92 1., 3 M.

44. Jahrbuch des Vereins schweizerischer Gymnasiallehrer. Aarau, 
1916. Sauerländer & Co. n 8°, II-j-226 1., 2'80 M.

Klanke P. : Die Raumlehre der Volksschule. Winke zur Erteilung 
eines erfolgreichen Unterrichtes. Düsseldorf, 1916. Schwann. 8°, IV + 
44 1., 1 M.

Kuckhoff J. : Höhere Schulbildung und Wirtschaftsleben. München- 
Gladbach, 1916. Volksvereins-Verlag. 8°. 142 1., 2 M.

Leitl E. : Das Münchener Schulwesen und die Gefährdung der Volks
schule überhaupt. München, 1916. E. Reinhardt. 8°, —‘80 M.

Lobsien M. : Experimentelle praktische Schülerkunde. Leipzig, 1916. 
Teubner. n 8°, IV+295 1., 4 M.
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Nef W. : Lehrplan und Lehrfreiheit an Mittelschulen. St. Gallen, 
1916. Fohr. 8°, 20 I., —-60 M.

Pifß R-, Weisz A. und Herget A. : Geschichte der Erziehung und 
des Unterrichtes. Wien, 1916. Schulbücher-Verlag. 8°, 275 1., 2'75 M.

Ries : Worüber müssen die Eltern von der Schule Bescheid wissen ? 
München-Gladbach, 1916. Volksvereins-Verlag. к 8°, 47 L, —'25 M.

Roloff E. : Lexikon der Pädagogik. IV. Band. Freiburg i. B. 1915. 
Herder. Lex 8°, XII+1348 1., 14 M.

Schilling M. : Grundzüge des Unterrichtsverfahrens und der Lehre 
vom pädagogischen Interesse. Dresden, 1916. Bleyl & Kaemmerer. n 8°, 
V III+  192 1., 3-40 M.

Scholastica : Unsere lehrhafte Dichtung im Laufe der Jahrhunderte. 
Münster, 1916. Aschendorff, к 8°, 247 1., P50 M.

Schöllenbach К. A. : Wilm Heinrich Berthold. Allerlei von der 
siebenjährigen Wanderfahrt eines jungen Lehrers in das neue Heimatland 
deutscher Jugend. Leipzig, 1915. A. Strauch. 8°, 281 1., 2 M.

Sprengel G. : Die deutsche Kultureinheit im Unterricht. Berlin, 
1916. Mittler & Sohn. 8°, —'50 M.

Zeiszig E. : Die Erforschung des Gedankenlebens unserer Schul
neulinge. Osterwieck, 1916. A. W. Zickfeldt. n 8°. 16 1., —-50 M.

A háború irodalmából:
Eberhard О. : Frömmigkeitspflege und Kriegserlebnis. Gegenwarts- 

betrachtungen zur religiösen Erziehung. Elberfeld, 1916. F. Burchard. 
n 8°, 44 1., —■АО M.

Förster H. : Der Kriegs-Schülergarten. Frankfurt a/M. 1916., Kessel
ring. n 8°, 29 1., 1 M.

Rehm A. : Der Weltkrieg und das humanistische Gymnasium. 
München, 1916. С. H. Beck. 8°, VI + 41 1., 1 M. Gy. A.

SZ E M L E .
Az iskolai reformok és a nyilvánosság.

A M. P. 1914. évi okt.-dec. száma (1914:595—602.) össze
foglaló képet nyújtott a háború előtt folyt nevelésügyi mozgalmakról ; 
rámutatott, hogy a legfőbb mozgalom az iskolák reformjára vonat
kozott s hogy a tanítóság, a nagy közönség és a minisztérium egy
aránt tele volt az újítás kívánságával. A háború okozta megdöbbenés 
e mozgalmaknak csak pillanatra lett gátja ; csakhamar újra, fokozott 
erővel lobbant fel a nevelés iránt való érdeklődés. Addig is, amíg 
nyugodtabb időben a legutóbbi két éven e helyt áttekinthetünk, cél
szerű feljegyezni, miként áll ma az iskolai reformok ügyében a mozgalom.

A közoktatásügyi miniszter úr legutóbbi nyilatkozata szerint (Az
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Est, május 18.) a középiskolai reform előkészítő munkálataival az. 
Országos Közoktatási Tanács elkészült, a polgáriskola kérdését a mi
niszter úr novelláris úton kívánja rendezni s foglalkozik a felső 
leányiskola szervezésével is oly irányban, hogy ezzel a leánygimná
ziumok fejlesztése és szaporítása is biztosítva legyen ; általánosan 
elterjedt hírek szerint a többi iskolafajokra vonatkozóan is folynak 
különböző tárgyalások s tervbe van véve az iskolai közigazgatás 
újjászervezése. Mindezek iránt az egész tanító rendben nagy az ér
deklődés ; újabb és régi alapokon a szaklapok egyre-másra közölnek 
mindenféle irányú javaslatokat mindenik iskola ügyében ; ezek részint 
a készülő reformokhoz való, hallomásra alapított hozzászólások, részint 
azokkal nem is törődő személyes gondolatok. A nagy közönség köré
ben a nevelés iránt való érdeklődés a háború alatt szembeötlően 
megnőtt. Jele (és táplálója) ennek a budapesti napilapok foglalkozása 
a gyermekekkel, iskolákkal, nevelési kérdésekkel. A katonai nevelés 
gondolatával indult meg az egész s a politikai nevelés gondolatával 
folytatódott. Ma a közgazdasági rovatokban is egyre többször jelenik 
meg a nevelés meg az iskola fogalma ; a termelés fokozása, a keres
kedelem szervezése, a vállalkozások elevensége, a birtokos magyarság 
megmentése s még néhány más törekvés érdekében az ifjúság más 
módú nevelését kívánják. A hadiárvákórt indított mozgalom, az 
anya- és csecsemővédelem, általában a gyermekvédelem újabb meg 
újabb mozzanatai szintén fokozzák a közönségben az új nemzedékkel 
való törődést. Szóval : örömmel lehet kimondanunk, hogy a pedagógiai 
gondolkodás terjed és pedig a legerősebb forrásból, a szükségletek 
megérzéséből fakad. Ezt az örömünket még egyelőre zavarja az a 
körülmény, hogy ez a pedagógiai gondolkodás nem mindenütt eléggé 
tisztult, sok benne a teljesen hasznossági szempont, sőt itt-ott egye
nesen az önzés gondolata is felismerhető ; különösen azt nézhetjük 
nyugtalanul, ámbár megértjük, hogy a békés felszín alatt már újra 
folyik a harc az ifjúság megnyeréséért. E jelenségek csak megerősítik 
azt a megállapítást, hogy ma az ifjúsággal meglepően sokféle körben 
törődnek. így megvan a reménység arra, hogy a nevelés végre csak
ugyan közüggyé válik ; hiszen mindhárom illetékes tényező (kormán}', 
iskola, közönség) akarja és tárgyalja a reformokat.

Azonban fel kell ismernünk a mai helyzetnek azt a jellemző 
vonását, hogy a hivatalos reformtárgyalások, a tanügyi lapokban 
közölt kisebb-nagyobb dolgozatok és az iskolán kívül levők törek
vései nem olvadnak össze együttes munkában ; nem csak más
más alapon és különböző irányokban, hanem egymás támogatásának 
s ellentétek megvitatásának a lehetősége nélkül folynak. Ha nem 
volna meglehetősen általános az érdeklődés, nem lenne nagy baj, ami
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most veszedelem, hogy sem az egyes iskolafajok személyzete, sem a 
nagy közönség nem ismeri a hivatalos úton készülő terveket ; nem 
tudhatnak arról, megtörténik-e a tanácskozásokban a meg nem hívot
tak javaslatainak kellő mérlegelése, érvényesülhetnek-e az ország sok
féle vidékének és a nemzet sokféle rétegének különböző érdekei. 
A szállongó hírek, az óhatatlanul (de rendesen pontatlanul) kiszivárgó 
részletek nyugtalanságot és bizonytalanságot keltenek, a kedvetlenség 
és néhol a keserűség jelei már is észlelhetők. Mindebből az követ
kezik, hogy a tanítókban-tanárokban — még pedig nemcsak a nap
számosokban —• közönyösség fejlődik ki a tervezett módosítások 
iránt, nem érzik a magok ügyének az egészet s így nem lesz majd 
a munkájok értékében hitök ; a nevelés iránt érdeklődő közönség 
meg szerte az országban továbbra is az életet ki nem elégítő, nem 
az igazi szükségletből fakadó, egyoldalúan elgondolt «pesti gyártmány» - 
nak nézi majd az iskolát, nem látja a hasznát és nem lesz iránta 
bizalma.

Ez a hit és ez a bizalom pedig mindenképen szükséges, mert 
az iskola számára csak a benne működőknek saját munkájúkban való 
erős hite és a közönség zömének szilárd bizalma adhatja meg a siker 
feltételét, a nyugalmat. E célból részt kell juttatni a köznevelés meg
újításának a munkájában a tanítóknak-tanároknak és a nagy közön
ségnek is. Erre alkalmas lenne most az a mód, hogy a közokt. kor
mány szólítson fel minden országos egyesületet, szervezetet, hogy 
bizonyos idő alatt dolgozzanak ki vázlatot arra nézve : milyenné 
kívánnák szervezni köznevelésünket vagy esetleg annak őket közvet
lenül érdeklő részeit a háború után. E beadványokban jelöljék meg 
az előttök álló célokat (mit kívánnak az iskolától), az óhajtott szer
vezetet és tanulmányi anyagot. Bizonyos, hogy rendkívül különböző 
értékű és tartalmú munkálatok gyűlnének így össze, igen sok lenne 
bennök az egyoldalúság, de valamennyinek az Orsz. Közokt. Tanács, 
vagy a minisztérium pedagógiai ügyosztálya vagy a Magyar Pædagogiai 
Társaság által történhető alapos feldolgozása tisztázná 1. azt: miféle 
szükségleteket látnak az egyes iskolafajok tanítói, egyes foglalkozási 
ágak, felekezetek, társadalmi osztályok képviseletei, a vidéki köz
művelődési szervezetek s 2. azt : mennyire elégítenék ki a közszükség- 
1 eteket a most tervezett vagy készen is levő intézkedések. Ekként 
szabadon nyilatkoznék minden törekvés, szóhoz jutna és mérlegelés
ben részesülne minden vélemény, az új alkotáonak lehetetlen lenne 
egyoldalúnak lennie. S ami a jövőre nézve nagyfontosságú: a mostani 
élénk érdeklődés megmaradna és fokozódnék, a szükségletek meg
állapításának ez a módja az időről időre való korszerű megújítást 
könnyebbé, természetesebbé tenné.
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Ez az eljárás alapjában véve a minisztérium részéről nem is 
lenne új. Csak nemrégiben történt, hogy hivatalos felszólításra mon
dott véleményt a Tanitóképzó'intézeti Tanárok Egyesülete arról, mily 
módosításokat látna szükségesnek a tanmeneteken a háború miatt. 
Ezt a gondolatot kellene általánosan alkalmazni, a nem-tanügyi egye
sületekre is kiterjeszteni. A nyilvánosságnak ez a felhasználása érté
kes lépés lenne a pedagógiai gondolkodás terjesztésére, irányítására 
és tartalmassá tételére, a nevelésügyi reformok sikerének biztosítására. 
A legfőbb, felelős vezetőnek a döntésre való jogát pedig hajszálra 
sem érintené, mert a szükségletek ilyetén megállapítását követi az 
iskolai reform-munka második részlete: a megfelelő törvényjavaslat 
elkészítése. Ez természetesen nem lehet sokaknak a dolga, benne egy 
alapelvnek kell érvényre jutnia, ebbe a nyilvánosságnak nem lehet 
beleszólása. A javasolt előkészítés azonban lehetővé tenné, hogy mikor 
a kész tervezettel az ügy újból a nyilvánosság elé kerül, a reform
munka harmadik részlete, t. i. az országgyűlési tárgyalás, alaposabb 
legyen s az előzetesen megtudakolt közvéleményre támaszkodhassék. 
Ma nagyon-nagyon kis számmal vannak az országgyűlésen ebben a 
kérdésben illetékes férfiak. Ezek száma kétségtelenül szaporodnék, ha 
a kormány ezen a módon mindenik társadalmi osztály tagjait rá
szorítaná, hogy a köznevelés kérdéseivel foglalkozzanak. i. s.

H A Z A I LA PO K BÓ L.

Magyar K özépiskola (3—4. sz.) Zibolen E. tömören adja Kármán 
Mór életének és pedagógiai rendszerének vázlatát. Tanítványait K. arra 
szoktatta, hogy elvi meggondolással dolgozzanak az iskolában. A magyar 
kultúrát bevitte az iskolába, a tanítás középpontjává a magyar irodalmat 
tette ; az irodalmi anyagban végrehajtotta a legszigorúbb koncentrációt 
azzal, hogy a többi irodalmi anyagot a magyar irodalom köré csoporto
sította ; az anyag tantervi elrendezésében követte a történeti menetet, 
mert az leginkább felel meg a tanuló fejlődési menetének ; a magyar kul
túra fejlesztésében az ősi, sajátosan magyar vonásokat kívánta szem előtt 
tartani ; nem csak tanítani akart, hanem az oktatással nevelni is. Mód
szeres eljárásával példát adott arra, hogyan kell a tanulót állandóan fog
lalkoztatni ; a tanuló ne csak befogadjon, hanem minden lépést maga 
tegyen meg. A rendszere elvi megokolásában alapul vetett etikai és tör
ténetfilozófiai príncipiumoknak jó része azonban igazolásra szorul ; feltűnő 
a hármas tagozatú schémák merev alkalmazása ; az irodalmi kör és a 
természettudományi kör az ő tanítástervében is különválik ; kár, hogy 
nem adott legalább egy tantárgyban részletesen kidolgozott s többszörösen 
kipróbált módszert.
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Orsz. K özépisk. Tanáregy. K özlöny (12. sz.) M a d zsa r  Gusztáv 
a középiskolák igazgatásának olyan reformját kívánja, hogy az igazgatók 
elsősorban tanulmányi vezetők lehessenek, a főigazgatók mellett egyes 
szakokban külön szakfelügyelők végezzék az ellenőrző és irányító látoga
tásokat; általában módját kell találni annak, hogy minden iskolában eleven 
pedagógiai tevékenység fejlődjék ki. — Kemény Gábor közleményében 
fontos az a kívánság, hogy külföldi tanulmányútra mindenki határozott 
oéllal menjen, erkölcsi kötelezettséget érezzen azért, hogy ott mit tanul 
és itthon miként értékesíti ; lehetetlenné kell tenni a tanulmányutak mai 
szabadosságát és ötletszerűségét ; nem dolgozók ne lehessenek külföldön 
közülünk. Tegyük hozzá : állami pénzen ! Magunk tapasztalatából tudjuk, 
hogy e kívánságok teljesen indokoltak, mert van, akire találnak. Különö
sen megfontolni valónak tartjuk azt a szintén tapasztalt tényt, hogy más 
nemzetek fiai nemzeti misszióval járnak külföldön. S éppen ezért hangoz
tatjuk, hogy itt nem elég a tanárok tanulmányútjára gondolni, hanem a 
jogászok, orvosok, technikusok, gazdák útjaira is ugyanezek a szempontok 
alkalmazandók. — Nagy József Középiskola és filozófia c. cikkében azt 
fejtegeti, hogy a középiskola ismereteket, kész igazságokat közöl s tanítá
sának ez a dogmatikus jellege nehézzé teszi benne a filozófiai gondolkodás 
érvényesülését. A tanulónak még a legmagasabb fokon sincs a tudomá
nyokkal oly benső ismeretsége, hogy filozófiai problémák felvetődhessenek 
elméjében s így ha ezeket kívülről kényszerítenők reájuk, többet ártanánk, 
mint használnánk. Az iskolába tehát a tisztán filozófiai problémák nem 
valók, valamint az etikai fejtegetések sem. A szerző még a ma tanított 
lélektant is elhagyná, mert sok benne a bizonytalanság ; az emberi lélek 
tapasztalati megismerését azonban minden tantárgy szolgálhatja és szol
gálja is. A középiskola betetőzéséül logikát kíván mint tudományelméletet, 
heti 2 órán a VIEL-ban. Meg kell világítani a tudományok szerkezetét, 
a tudományos gondolkodás természetét s így bevezetni a tanulókat a tudo
mányos tanulmányozásba. Ennek a tanításnak a célja : a gondolat mun
kájának öntudatosítása. Erre természetesen nem volna alkalmas bármelyik 
tanár s nem volna szabad — úgymond — a logikának «tölteléktárgy»- 
nak lennie.

Polgárisko lai Közlöny (5—6. sz.). Tas F. nagyobb tanulmány
ban azt vizsgálja, hogy a p. i. négy osztályán kívül mely középfokú isko
lák állanak a mezőgazdák, iparosok, kereskedők rendelkezésére. Az 1910. 
évi népszámlálás és az 1913. évi kormányjelentés adataival igazolja, hogy 
a p. i. kifejlesztése gazdasági és kulturális szükséglet, hazánk elhanyagolt 
községeinek emelkedését, a nemzet szellemi és anyagi erejének fokozódá
sát, a nemzet sokféle széttagoltságának csökkenését idézné elő.



MAGYAE PÆ DAGOGIAI TÁRSASÁG.

Felolvasó ülés 1916 március 18-án.
Hegedűs István, majd Bozóky Endre elnöklésével jelen van

nak : Baumgartner Alajos, Bursics Ernő jegyző, Danilovics Kálmán, 
Endrei Gerzson, Pest Aladár, Gaal Mózes, Gyomlai Gyula, Gyulai 
Ágost, Hatos István, Hechtl János, Imre Sándor, Kármán Elemér, 
Kerékgyártó Elek, Lasz Samu, Madzsar Imre, Mácsay Károly, Migray 
József, Nagy László, Nádai Pál, Nemes Lipót, Ónody Gusztáv, Quint 
Józsefné, Biegler Ernő, Sándor Domokos, Schmidt Márton, Szőts 
Gyula, Teveli Mihály, Zsengeri Samu és mások.

1. Hegedűs István jelenti, hogy Fináczy Ernő elnök hivatalos 
elfoglaltsága miatt a mai ülésen nem lehet jelen.

2. Kármán Elemér járásbiró (Erzsébetfalva) előadja A kriminál- 
pedagógia fogalma c. tanulmányát (közli a M. P.). Az előadást nagy 
érdeklődéssel hallgatták a jelenlevők s az elnök köszönetét mon
dott érte.

3. Schmidt Márton felolvassa Érettségi vizsgálati tapasztalatok 
és reformjavaslatok c. dolgozatát (közli a M. P.), amelyet a Társaság 
az ekkor elnöklő Bozóky Endre javaslatára egy későbbi ülésre meg
vitatásra tűz ki.

Felolvasó ülés 1916 április 15-én.

Fináczy Ernő elnöklésével jelen van Bárány Gerő, Beöthy 
Zsolt, Benisch Arthur, Bursics Ernő jegyző, Danilovics János, Dénes 
Szilárd, Dittrich Vilmos, Endrei Gerzson, Éltes Mátyás, Pest Aladár, 
Finály Gábor, Friml Aladár, Gaál Mózes, Gyomlai Gyula, Gyulai 
Ágost, Havas Irma, Hegedűs István, Héber Bernât, Heinrich Gusztáv, 
Incze József, Mácsai Károly, Mosdóssy Imre, Morvay Győző, Nagy 
Zsigmond. Olgyai Bertalan, Petri Mór, Quint József, Roseth Arnold, 
Schack Béla, Székely István, Sztankó Béla, Scherer Sándor, Szőts 
Gyula, Szuppán Vilmos, Vangel Jenő, Waldapfel János, Waldapfel 
Jánosné és számos vendég.
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1. Az elnök bemutatja és felolvastatja Schneller István kolozs
vári egyetemi tanár levelét, amelyben köszönetét mond elnökké 
való megválasztásáért, azután megemlékezik az elnök arról, hogy 
Gyertyánfly István t. tag most 60 éve kezdte pedagógiai irodalmi 
működését s ez évfordulón jelent meg legújabb munkája, «Epilógus a 
Theanohoz». — A Társaság Gyertyánffy Istvánt ez alkalomból üdvözli.

2. Székely István felolvassa « A latin nyelvtanítás» c. tanulmá
nyát (megjelenik a M. Р.-ban). A Társaság a sok tapasztalaton ala
puló előadást élénk figyelemmel hallgatta s nyomtatásban való meg
jelenése után megvitatja.

3. Waldapfel János «A közoktatásügy decentralizációjáéról 
tartott szabad előadást (1. M. P. 1916 májusi sz.) Az egész tanügyi 
életünket mélyen érintő fejtegetést a Társaság szintén napirendre 
tűzi ki.

H ivatalos nyugtázás.
QfwCUb

A M. P. T. pénztárába 1916 február 7-től 1916 február 21-ig a 
következő befizetések történtek : '

Alapító tag : Dr. Molnár Viktor 200 K.
Kültagok befizetései :
1914- re : Abrasits A. Szabadka. Bodnár Gy. Szatmár. Both В. 

Maroshévíz. Csengery J. Tótpelsőc. Elek 0. Arad. Kara Gy. Arad. 
Mazuch E. Ungvár. Miller Gy. Msziget. Ormay B. Szabadka. Várhelyi 
Gy. Balassagyarmat.

1915- re : Abrasits A. Szabadka. Bittenbinder M. Szeged. Bodnár 
Gy. Szatmár. Both В. Maroshévíz. Bökényi D. Msziget. Cselényi J. 
Szepesváralja. Csengery J. Tótpelsőc. Elek O. Arad. Gulyás K. Maros- 
vásárhely (2 K). Kapeller M. Hacsak. Kara Gy. Arad. Miller Gy. 
Msziget. Nagy Zs. Debrecen, Ormay B. Szabadka. Pogátsa J. Győr. 
Tomcsányi J. Aranyosmarót. Tóth F. Pozsony.

1916- ra : Ágay L. Nagyenyed, Ambrus A. Kudzsir. Bajay A. 
Miskolcz. Bittenbinder M. Szeged. Bodnár Gy. Szatmár (2 K). Bö
kényi D. Msziget. Bründl Ö. Sopron. Cselényi J. Szepesváralja. 
Csengery J. Tótpelsőc. Danczer B. Farkas A. Félegyházy A. Székely
udvarhely. Gragger B. Gulyás K. Marosvásárhely. Hehelein K. Szat
már. Heilinger J. Nagyvárad. Jovánovics Gy. Antalfalva. Kardos I. 
Nyíregyháza. Kempl Gy. Újvidék. Kis A. Igló. Lamozs J. Leinhold
K. Szászsebes. Miller Gy. Msziget. Medve I. Déva. Moussong G. 
Molnár J. (hadban). Nagy Zs. Bpest. Nagy Zs. Debreczen. Ormay B. 
Szabadka. Palugyay L. (hadban). Pogátsa J. Győr. Badnai J.-né. Bozs
L. Vác (2 K). Szántó K. Pozsony. Takáts J. Kismarton (2 K). Tom
csányi J. A.-Marót. Tóth F. Pozsony. Vánkos J. Ágfalva. Vinekker J. 
Dombóvár.

1917- re : Farkas A. Gulyás K. Marosvásárhely. Molnár J. (had
ban). Nagy Zs. Debreczen. Ormay B. Szabadka. Palugyay L. (hadban). 
Bozs L. Vác. Tomcsányi J. A.-Marót.
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1918-га : Farkas A. Molnár J. (hadban) (2 K). Palugyay L. 
(hadban).

K é r e le m . Felkérem a Társaság ama 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, s. k. 
kir. tan., áll. középisk. igazgató, pénztáros.

Budapest, П., Albrecht-út 81.

Új tagok.
1916 január 1-től május 20-ig a Magyar Pædagogiai Társaságba 

a következők léptek be :
Alapító tagok : Dóczi Imre (200 K), dr. Molnár Viktor (200 K), 

Révy Ferenc (100 K).
Kültagok : Altenburger Adolf Budapest, Agai László Negy

én yed, Beregi Ernő Bpest, Bernáth József Bózsahegy, Borbély Gyula 
Fogaras, dr. Brisits Frigyes Bpest, dr. Császár Mihály Pozsony, Dénes 
Szilárd Bpest, dr. Dittrich Vilmos Bpest, dr. Erdélyi Lajos Bpest, 
Farkas Ancika Bpest, Fehér Béla Nyitrabajna, Földváry Ferenc Má
tyásföld, Ganyó Vilmos Bpest, Gáspár Pál Nszombat. Gencsy Ferenc 
Maroshévíz, Gold Béla Nszombat, Hajdú János Bpest, Halász Adolf 
Bpest, dr. Heinrich János Bpest, Hilbert Károly Bpest, Horváth 
György Keszthely, Húsz Ödön Dés, Juvancz Ireneusz Bpest, Kállai 
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— Felolvasás a M. P. T. 1916 májusi ülésén. I. közlemény. —

Néhány évvel ezelőtt Pauler Ákostól j elent meg a Magyar Pæda- 
gogiában a jelenlegihez hasonló tárgyú értekezés (A világnézet tanítása,
M. P. 1909. 201—213 és 272—278. 11.). Abból indult ki, hogy már 
a gyermekben is igen korán észlelhetünk «valami csökevényes világ
nézetre való törekvést», s így a tanításnak, ha feladatául tekinti a 
gyermek fejlődő tudatához való alkalmazkodást és kívánatos képessé
geinek minden irányú kifejlesztését, kétségtelenül foglalkoznia kell, a 
gyermeki lélek evolúciójának már kezdő fokán a tanuló világnézetének 
kialakításával is. Világnézeten itt természetesen nem szabad filozófiai 
álláspontot érteni, vagyis módszeres úton nyert világfelfogást, hanem 
a fogalom azon szükebb jelentésének követelményeit kell alapul venni, 
mely nem kíván egyebet, mint hogy a tanítás folyamán bizonyos 
vezérlő szempontokat adjunk, melyek szerint a gyermek összes isme
reteit és értékeléseit csoportosíthassa. Ezekből a megállapításokból 
kiindulva, Pauler az igazság, fejlődés, kötelesség és szépség fogalmai
nak megfelelő formájú kidolgozását kívánja a világnézet tanításának 
alapjává tenni. Oly követelmények ezek, melyeket minden gondolkodó 
pedagógus magáévá tehet s melyekkel az oktatás legalsó fokán, hol 
a tantárgyak között a filozófia még semmi formában sem szerepel, 
be is érhetjük. A középiskola befejező évfolyama azonban már a lélek
tani és logikai alapvetést s vele a filozófiába való bevezetést is feladatai 
közé sorozza s így véleményem szerint nem elégedhetik meg többé 
a jelzett fogalmakban rejlő, egészen általános alapelvekkel, hanem a 
nyújtott lélektani és logikai ismeretekre támaszkodva, azok felhasználá
sával tovább lehet és kell hogy haladjon egy lépéssel a világnézet 
tanítása terén. Erre a további lépésre nézve óhajtom előadni nézeteimet.

I. A kérdés, amely az imént előadottak alapján önmagától fel
vetődik, a következő : mi a középiskolai filozófiai oktatás teendője a 
a világnézet tanítása tekintetében?

Az alsóbb fokokon a világnézet alapfogalmainak beoltása termé
szetszerűleg a gyermek tudta és tudatos kívánsága nélkül, vagyis azok

25Magyar Paedagogia. XXV. 8.



386 УША SÁNDOB.

befogadása a gyermek részéről öntudatlanul történik. Amikor a tanuló 
még a szellemi fejlettségnek oly alacsony fokán áll, hogy a világnézet 
fogalmának megértésére sem képes, a tanító nem tehet egyebet, mint 
hogy hozzászoktatja növendékeit ismereteiknek és értékeléseiknek a 
beoltani szándékolt szempontok szerint való áttekintésére és rendezé
sére, miáltal mintegy becsempészi a lelkűkbe ezeket az elméleti és 
gyakorlati magatartásukat szabályozó elveket s azokat állandóan kész
ségekké fejleszti és szilárdítja. A filozófiai oktatás fokán többé nem 
szükséges és nem szabad megelégednünk ezzel a kezdetleges eljárással. 
Itt a világnézet fogalmát, jelentőségét és szükségességét tudatosítani 
lehet és kell. Szükséges e célból a világnézet mibenlétének részletesebb 
taglalása, bizonyos alapvető elvek kialakítása, problémák észrevétetése 
s ezeknek mint világnézet alkotására szolgáló tényezőknek megjelölése. 
Ahogy kívánatosnak tartjuk, hogy a középiskolát befejező tanuló ne 
csak logikusan gondolkodni tudjon, hanem ismerje a gondolkodásában 
megnyilvánuló lélektani és logikai törvényeket is, éppúgy megkíván
hatjuk és lehetővé tehetjük, hogy necsak valamiféle világnézetre tegyen 
szert, hanem hogy elméletileg is igazolható, vagyis tudományos alapon 
álló, a modern filozófia bizonyos, egyetemesen elismert eredményeihez 
alkalmazkodó világnézetet igyekezzék és tudjon magában kifejleszteni.

De hogy azok az alkotó elemek, melyek egy ily öntudatos 
világnézet felépítésére hivatvák, ne üres szavak, vagy oktrojált szabá
lyok legyenek, hanem lelki szükségletet elégítsenek ki, arra kell töre
kednünk, hogy e szükséglet érzését megteremtsük, hogy a tanulót 
tőlünk telhetőleg meggyőzzük világnézet álkotásának szükségességéről. 
Át kell láttatni vele e célból, hogy a tudományos míveltséggel bíró ember 
nem elégedhetik meg a nagy tömegnek veleszületett hajlamai, minden
napi tapasztalatai s legfeljebb még a vallás nyújtotta, vezető szem
pontjaival, hanem élete következetes és tudatos irányítása céljából az 
ember és világ rendeltetését megértető, szervesen összefüggő fogalom- 
rendszerre van szüksége. Tudatára kell hozni egyrészt, hogy cselekede
teinknek belátásokra kell támaszkodniuk, ha nem akarunk pusztán 
ösztöneinknek és pillanatnyi szükségleteinknek engedelmeskedni, más
részt, hogy ismereteinkben megvan a tendencia akaratunk kormány
zására, kívánságaink, törekvéseink támogatására, gátolására és új 
irányba terelésére. Hogy e kapcsolat értelmi és akarati élet közt benső, 
állandó és egyöntetű legyen, a mindenség felfogásából fakadozó szilárd 
élotelvekre kell szert tennünk, ennek lehetősége viszont feltételezi 
különféle körökbe tartozó ismereteinknek legalább provizorius rend
szerezését, egységbe foglalását és lezárását. Ez pedig már nem jelent 
kevesebbet, mint filozófiailag megalapozott világnézet szükségességét.

Egy ily világnézet alkotásának vagy befogadásának fontosságát
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azonban nemcsak az egyéni életben ráháruló szerepének közvetlen 
felmutatásával éreztethetjük, hanem közvetett úton is azáltal, hogy 
utalunk arra a rendkívüli sokoldalú hatásra, melyet a filozófiai világ
nézetek a kultúra minden ágára gyakorolnak. Különösen meggyőző 
erejű lehet ez utalás akkor, ha nem általánosságokban vész el, hanem 
szemléltető példán tárja a tanuló elé a filozófia és kultúra kapcsolatát. 
A gimnáziumi oktatás befejező tanfolyamában szóhoz jut a filozófia 
történetének egy kimagasló alakja, aki a filozófia kulturális hatásának 
tipikus képviselőjeként tekinthető, t. i. Platon. A nagy görög idealista 
tanításainak a keresztény vallásokra és az izlámra, a tudományok 
legkülönbözőbb területeire, politikai és társadalmi elméletekre, költőkre 
és művészekre két ezredév folyamán gyakorolt hatásának ismertetése 
minden elvont fejtegetésnél világosabbá fogja tenni a tanuló előtt azt 
a mérhetetlen jelentőséget, mellyel gondolatrendszerek a szellemi élet 
minden ágának fejlődésében s így az egyén lelki életének irányítá
sában is bírhatnak. 8 nemcsak azért fontos e befolyás ismertetése, 
hogy általa a filozófiai világnézet alkotásának szükségessége kitűnjék, 
hanem azért is, hogy a filozófia kulturális hatásának e tudata is eleme 
legyen a megalkotandó világnézetnek.

Meghatározott, zárt világfelfogást természetesen a középiskola 
sem adhat Olyan iskola, melynek feladata a kor tudományának lehe
tőleg megállapodott eredményeit közölni, nem oktrojálhat tanítvá
nyaira valamiféle filozófiai rendszert, nemcsak azért, mert korunknak 
általánosan elfogadott tudományos világnézete nincs, hanem azért 
sem, mert egy filozófiailag kiépített világfelfogás befogadására a közép
iskolai tanuló készültsége nem nyújt elég alapot s mert kész világnézet 
birásához kiforrott egyéniség szükséges, amely egyéniség örökölt és szer
zett készségeiben is kell éppen a világnézetnek gyökereznie. Hogy a 
világnézet ne passziv lelki tulajdon, hanem élő és ható erő legyen, az 
élet bőséges tapasztalataira és nagy benyomásaira is kell támaszkodnia, 
vagyis oly meggyőződésektől kell átszőve lennie, melyek a lélek mélysé
geiből, az érzelmi és akarati élet kifürkészhetetlen rejtekeiből fakad
nak. Hogy milyen filozófiát választunk — mondja Fichte — az attól 
függ, milyenek vagyunk magunk.

Ha már most kész világnézetet a tanítás középső fokán sem adha
tunk, kérdés, mit tehet a középiskolai filozófiai oktatás ilyen, korunk 
követelményeinek megfelelő világnézet létrehozására ? Mindenesetre 
előkészítheti azt ; azaz nyújthat olyan alapfogalmakat és alapigazsá
gokat, amelyek lehetővé teszik a tanuló számára a modern filozófiai 
felfogások fontosabb megállapításainak megértését s azoknak későbbi 
továbbgondolását, már akár saját erejéből, akár kiváló modern gondol
kodók tanulmányozásának segítségével.
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Ezeknek a fogalmaknak és tételeknek, mint az elmondottakból 
következik, három feltételnek kell megfelelniük : 1. tartalmuknak és 
formájuknak alkalmazkodni kell, megérthetésük végett, a tanuló értel
miségi fokához, s e célból szervesen beleilleszkedni eddigi tanulmá
nyaiba. 2. Nem szabad egyoldalú álláspontot elfoglalniok vagyis vala
mely iskola szolgálatába szegődniök, s 3. alkalmasaknak kell lenniök 
arra, hogy a tanulót további elmélkedésére ösztönözzék s már meg
haladott tudományos álláspontokba való visszaeséstől megóvják.

A következőkben megkíséreljük néhány ily filozófiai vezérlő 
szempontnak kijelölését, melyek az újkori bölcseleti vizsgálódások 
különböző irányaiból többé-kevésbbé közös eredményekül szűrhetők 
le s amelyek így nyitva hagyják az utat bármely tudományos alapon 
álló világfelfogáshoz.

II. Az első megállapítás, amelyet tenni szándékozunk, a tanuló 
pszichológiai ismereteire támaszkodik s bár negatív természetű, de 
nélkülözhetetlen feltétele korunk tudományos színvonalán álló, bármi
féle filozófiai világnézet szerzésére irányuló törekvésnek.

A filozófiailag nem iskolázott elmére nézve, mint tudjuk, egyr 
a felfogó tudattól független, térben és időben kiterjedő világnak a 
létezése és megismerhetősége nem probléma. Az ő számára egészen 
természetes és a legcsekélyebb kétségre még csak alkalmat sem adó 
bizonyosság, hogy őt egy reális, külső világ veszi körül, mely egymással 
különféle vonatkozásokban levő dolgokból s hozzá hasonló személyek
ből áll s melyben állandóan, kézzelfoghatólag oki kapcsolatban levő 
események folynak le tarka változatosságban. A történések forgatagá
ban fel- és eltűnő személyek és dolgok különböző, többé-kevésbbé 
állandó tulajdonságokkal bírnak, melyeket érzékszerveinkkel észre
veszünk épp úgy, mint ahogy észrevesszük embertársaink, sőt a köz
tünk élő állatok örömét és fájdalmát, haragját, háláját, kíváncsiságát 
is. S mind e tények, úgy ahogy felfogjuk őket, megvannak és végbe
mennek függetlenül attól, hogy bárki is szemléli-e őket vagy sem.

De nemcsak a közvetlen tapasztalatok tárgyai alkotják a világot. 
Múlt és jövő nem kevésbbé tartoznak hozzá a valósághoz, mint a 
jelen, s adott feltételek között a múltat és jövőt épp oly híven el 
tudjuk gondolni, mint amily tiszta, megfelelő képeink vannak az e 
pillanatban szemeink előtt lejátszódó eseményről.

A világ e felfogásának megfelel az ismeret mibenlétére vonatkozó 
az a nézet, hogy a megismerés folyamata egy, a valóságot lemásoló, 
megismétlő tevékenység, s így ismereteink a valóságnak, helyesebben 
a valóság egyes részeinek tükörképei.

A világ mibenlétére és annak ismeretére vonatkozó ezt a fel
fogást a naiv realizmus vagy naiv empirizmus álláspontjának nevezzük.
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Már az ó- és középkori filozófiában merültek fel nézetek, melyek a 
világról és megismeréséről alkotott ezt a naiv meggyőződést kritika 
tárgyává tették és tagadásba vették, de végleges megdöntésének kez
dete az ismerettan újkori megalapítójának, Lockenak, betetőzése pedig 
Kantnak és utódainak nevéhez fűződik, akik a naiv realizmus tartha
tatlanságát a szubstancia határozmányainak egész összességére nézve 
s az okságra nézve is kétségtelenné tették. E kritikai vizsgálódások 
eredményei abban összegezhetők, hogy az ú. n. dolog ténybelileg nem 
egyéb, mint a tulajdonságainak összetartozóságáról való képzet s az 
összes szubstanciafogalmak a megélés eredeti mozzanatainak többé- 
kevésbbó állandó egymáshoz tartozóságáról alkotott ítéletek lecsapó
dásai.1 Más szóval a dolgok valósága bizonyos szemléletek lehetőségét

Ez a megállapítás ma általánosan elfogadott s helyesnek elismert 
tudományos tételnek tekinthető. Az elvont filozófiai gondolkodás és a 
természettudományi ismeret-elmélet a tárgyfogalom ezen értelmezésé
ben találkozik, amennyiben mindkettő kénytelen kijelenteni, hogy a 
tapasztalat tiszta mivoltának feltüntetésére s minden metafizikai 
függeléktől való megszabadítására nem kínálkozik más út, mint a 
természettudományi tárgynak érzékleti adatokká, tehát a valóságnak 
a tudat világává való feloldása.1 2

Hogy az így felfogott valóságnak felel-e meg egy más, minden
nemű tudattól független, számunkra megismerhető vagy megismerhe- 
tetlen, a mi világképünkhöz hasonló vagy attól különböző, abszolút lét, 
hogy a valóság nem merül-e ki a tényleg átélt tudatjelensógekben, ezek 
már oly kérdések, melyek az egyes filozófiai iskolák útvesztőjébe vezet
nek s amelyeknek bármily irányú eldöntése sem tekinthető jelenleg 
egyértelműen formulázott és elismert tudományos álláspontnak. Amíg 
tehát megelégszünk a valóságnak és ismeretnek előbb jelzett magya
rázatával, addig a mai tudományos kutatás objektiv megállapításánál 
maradtunk, ahonnan nyitva az út az összes modern filozófiai felfo
gások felé.

Már most, hogy a tanuló elméjét előkészítsük akármilyen modern 
világnézet befogadására, az első feladat, hogy mintegy kiemeljük őt a 
naiv realizmus álláspontjából, mely a mindennapi élet követelményei
nek s az ember gyakorlati igényeinek nagyon jól megfelel, de nem 
szolgálhat többé tudományos világnézet alapjául

E cél elérése, a naiv realizmus meghaladása, megköveteli minde

1 W. Windelband : Einleitung in die Philosophie. Tübingen, 1914. 72.1. 
jelenti egy tudat számára.

2 E. Cassirer : Erkenntnistheorie nebst den Grenzfragen der Logik. 
Jahrbücher der Philosophie. Erster Jahrg. 1913. 45. L
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nekelőtt a reáeszmélést, mibenlétének felismerését. A pszichológiai 
tanítás már most számos alkalmat nyújt arra, hogy rámutassunk ai 
közönséges felfogás dogmatikus és kritikátlan voltára, hogy megren
dítsük a tanulónak ezt a legtermészetesebb és legbiztosabbnak tartott 
meggyőződését, felkeltsük benne a bírálat szükségességét éreztető 
filozófiai kételyt s nézete bizonytalan voltának fokozatos felfedésével 
hozzászoktassuk a létezőknek s azok ismeretének eme, reá nézve 
idegen beállításához.

Mindjárt az érzetek tana figyelmeztet arra, hogy az érzet nem 
másolata az ingernek, hanem ennek hatására fellépő tudatállapot 
változása a felfogó egyénnek. Szín, hang, hő nem a dolog objektiv 
tulajdonságai, a tárgyak csupán az ingerül szolgáló rezgések kiinduló 
pontjai; s a nevezett érzet és a rezgések közt sincs semmi hasonló
ság. Keménység, lágyság — a legújabb, energetikus felfogás szerint — 
nem egyéb, mint a test felszínén levő erőközéppontok taszító hatása. 
Az íz- és szagérzeteknél a szubjektivitás s az íznek és szagnak az 
ingerül szereplő kémiai folyamatoktól való különbsége szembetűnő.

Sőt azt sem mondhatjuk, hogy a dolgok közvetlen hatásait 
érzékeljük, amennyiben a kívülről kapott ingerek már az idegrendszer
ben teljesen átalakulnak. Az érzékek fiziológiája világosan rámutat 
arra, hogy a külső dolog és a neki megfelelő érzet közé fölötte bonyo
lult folyamatok ékelődnek be úgy, hogy az, amit mi észreveszünk, 
csak a külső folyamatok távoli hatásának tekinthető. Hasonló belátá
sokra vezetnek az észrevevésben tapasztalható egyéni eltérések és 
ingadozások, a külső körülményektől vagy a szervezettől meghatározott 
érzéki csalódások, érzékszerveink korlátoltsága s hatóképességük hatá
rainak mesterséges eszközökkel való kiterjeszthetése. Mind e jelenségek 
világosan mutatják a felfogó szervezel szerepének jelentőségét a a 
észrevétel eredményének kialakításában.

A szemlélet tárgyalása, a szemlélettartalomnak lélektani elem
zése még közelebb visz bennünket a naiv realizmus feloldásához.

Ha szemléleteinket elemeikre bontjuk, akkor kitűnik, hogy az, 
amit mi dolognak, tárgynak nevezünk, mint már megelőzőleg is 
említettük, bizonyos tulajdonságok kapcsolata, amely tulajdonságok 
viszont nekünk mint tudatjelenségek vannak adva ; vagyis a dolgok 
nem egyebek, mint egységbe foglalt érzetek, kiegészítve emlékezeti 
képzetekkel. Szóval a lélektani elemzés az ú. n. anyagi világot köz
vetlen adottságában anyagi tulajdonságok összességének, az anyagi 
tulajdonságokat pedig eredeti mivoltukban tudatjelenségeknek mutatja 
ki. A kritikai vizsgálat egészen kétségtelenné tette, hogy nekünk köz
vetlenül csupán tudatjelenségek vannak adva, s csak általánosan el
fogadott hipotézisnek tekinthetjük, ha ehhez a sorhoz minden igazolás
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nélkül egy, vele oksági viszonyban levő anyagi tüneménysort is fel
veszünk. Ennek jogosságáról az ismeretelmélet van hivatva dönteni. 
Itt csak az a fontos, hogy a két jelenségcsoport nem egyformán ere
deti ; tapasztalatilag csupán a tudatbeli sor van adva, az anyagira 
csak következtetünk. Ezzel összhangzik a modern fizikai kutatás azon 
eredménye is, mely szerint az anyagból tulajdonságainak leválasztása 
után nem marad egyéb, mint térbeli pontok, melyeket, mint érzeteket 
létesítő és megváltoztató középpontokat gondolnak.1 Hasonló ered
ményt mutathatunk ki az okozás szemlóletessógóre, tapasztalhatóságára 
vonatkozó felfogásra nézve is.

A tudatjelenség primátusságának e hangsúlyozása egy, a naiv 
felfogástól kritika nélkül feltételezett és elfogadott, a tudattól függet
len anyagi világgal szemben, nem jelenti ez anyagi világ létének sem 
állítását, sem tagadását, hanem csupán figyelmeztet a naiv realizmus 
tarthatatlanságára s a realitás és az ismeret közti viszony további 
vizsgálatának és tisztázásának szükségességére.

A naiv realizmus álláspontjától való felszabadítás, a tudomány 
által meghaladott e köznapi felfogás köréből való kiragadás volna te
hát az első lépés, melyet alapvető jelentőségénél fogva s a filozófiai 
tanmenet beosztásához alkalmazkodva a tanulóval meg kellene tétetni, 
hogy megteremtsük számára egy modern világfelfogás szerzésének 
negativ feltételét.

III. A naiv realizmus megdöntésének munkájával szoros kap
csolatban vannak azok az ismeretelméleti kutatások is, melyek ered
ményét a logikai tanulmányokkal összefüggésben tartjuk szükségesnek 
a tanuló elméjében, világnézeti vezérlő szempontul beoltani.

A minden reflexió nélküli naiv felfogás, mint láttuk, semmi
nemű kételyt nem tűrő bizonyossággal hisz egy extramentális valóság 
létében, amely valóságra nézve teljesen közömbös, hogy mi figyel
münkre méltatjuk-e, tudomásul vesszük-e vagy sem, amely tehát a 
tudat tevékenysége nélkül is létezik mindazon állandó és változó 
tulajdonságaival, melyeket, felfogásuk esetén, ismereteink tükröznek, 
így tekintve a dolgokat a tudattal csak a szoros értelemben vett lelki 
valóság esik össze. Az e téren végzett újabb vizsgálódások azonban 
arra az eredményre vezettek, hogy egy ily tisztán extramentális 
valóság egyáltalában nem képzelhető el, hogy bármiféle valósághoz 
felfogóképességünkkel, ismerő tevékenységünkkel, gondolkodásunkkal 
csak annyiban férkőzhetünk hozzá, amennyiben az tudattartalommá 
vált. Más szóval ismeretünk tárgyai végső elemzésben nem gondol-

1 Th. Ziehen: Leitfaden der physiologischen Psychologie. 9. Aufl. 
Jena, 1911., 297—309. 1.
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hatók el másként, mint valamiféle tudat tartalmai.1 Értelemmel bírón 
mi csak olyasvalamiről beszélhetünk, amit valami módon képesek 
vagyunk felfogni, ami valahogy átélhető, ami tudatunkhoz valamiféle 
vonatkozásban áll, azaz lehetséges tudattartalom.1 2 Ez a megállapítás 
már most a valóság megismerése szempontjából azt jelenti, hogy az 
emberi ismeret területe a lehetséges tapasztalat határai közé van 
szorítva s hogy a kategóriák érvényessége a realitás-ismerést illetőleg 
immanens. A kritikai filozófiának ezt a végső következtetését azonban 
nemcsak egyes jeles modern gondolkodók nem fogadják el, hanem 
vannak filozófiai iskolák is (mint a kritikai realizmus), melyek ha 
nem is apriorikus, hanem empirikus metafizikának, de ezzel mégis 
transzcendens létezőre vonatkozó tudományos megállapításoknak, tehát 
a tapasztalat kiegészítésének lehetőségét és szükségességét vitatják. 
Mindazok a gondolkodók is ellenben, kik az ismereti tárgyak körét 
transzcendens területre is kiterjesztik, levonják az előbb említett végső 
következményeket az egyes empirikus szaktudományok területén folyó 
vizsgálódásokra nézve, vagyis elismerik, hogy a pozitív tudományos 
kutatás a reális tudományok bármelyikéről legyen is szó, a lehetséges 
tapasztalat korlátáit át nem lépheti.

A pozitiv tudományos vizsgálódásnak e direktívája, mely bizto
sítéka az egyes szaktudományok minden metafizikai, spekulativ hagyo
mánytól való mentességének, szintén elég fontosnak látszik arra, hogy 
egy kiépítendő tudományos világnézet alapgondolatai között helyet 
foglaljon ; s a logikának, de különösen a módszertannak számos olyan 
részlete van, melyek alkalmat adnak e tétel fejtegetésére és bizonyítására.

így az elégséges ok elvének tárgyalása folyamán rámutathatunk 
arra, hogy minden helyes gondolatláncolat a logikai okok és követ
kezmények oly sorát alkotja, melyen ha az oksorozat utolsó lánc
szeméig visszamegyünk, végül vagy valamely axiómához vagy pedig 
tapasztalati ítélethez jutunk, ez utóbbihoz akkor, ha tényekre vonat
kozó gondolatsorról van szó, mert létezésről, valóságról csak a külső 
és belső tapasztalás, órzéklés és introspekció nyújthat bizonyosságot. 
Hasonló eredményhez juthatunk a bizonyítás végső alapjainak fejte
getése útján is, nem lévén a bizonyítás sem egyéb, mint szigorúan a 
logikai okság fonalán haladó ítéletláncolat. Ugyancsak idevezet a való
ságra vonatkozó igazság fogalmának magyarázata is. Mikor mondunk 
ugyanis egy tapasztalati ítéletet igaznak ? Akkor, ha a tétel nincs 
feloldhatatlan ellentétben egyetlen ténnyel, természettörvénnyel sem,

1 W. Windelband i. m. 230—231. 1.
2 F. Münch : Erlebniss und Geltung. Berlin, 1913. 13. 1. — H. Rik- 

kert : Bér Gegenstand der Erkenntnis. 3. Aufl., 29. 1.



VILÁGNÉZET TANÍTÁSA KÖZÉPISKOLÁBAN. 393

vagyis ha megegyezik összes módszeres tapasztalásaink eredményeivel. 
E módszeres tapasztalás pedig nem áll egyébben, mint a dolgok tulaj
donságaira nézve e tulajdonságoknak pontos megfigyelés és kísérlet 
alapján történő leírásában, a tulajdonságok változásaira nézve pedig a 
ténybeli okok felkutatásában. Az oksági összefüggések kiderítése viszont 
ismét csak a tudományos tapasztalás feladata. Mert akár a kriticizmus 
álláspontjára helyezkedünk s az oksági viszonyt, mint az ok és okozat 
szükségkópi összefüggését posztuláljuk, akár a pozitivizmussal az állandó 
és feltétlen egymásutánban kimerítve látjuk a kauzalitás kritériumát, 
az egyes reális esetre nézve az összefüggés szükségképiségének vagy az 
egymásután állandóságának igazolása csak tapasztalat útján lehetséges. — 
E logikai megokolásokon kívül rámutathatunk végre a középiskolai 
tanulmányoknak a reális tudományok körébe tartozó anyagára, e tudo
mányos anyagkészlet tapasztalati eredetére s azokra a pszichológiában 
ismertetett lelkifolyamatokra is, melyekkel éppen a külső és belső 
világra vonatkozó tapasztalatainkat szerezzük.

Az ilynemű megfontolásokkal, úgy hiszem, rávezethetjük a 
tanulót annak átlátására, hogy a valóság szigorúan tudományos meg
ismerésében minden út a tapasztalat határai között húzódik s nincs 
egyetlen rés, melyen át messzebbre tekinthetnénk. Hogy a pozitív 
tudományos kutatás területén túl lehetséges és szükséges-e a tapasztalat 
körének átlépése, erre, mint filozófiai problémára, csak rámutathatunk, 
de tárgyalására rá nem térhetünk, mert itt már a felfogások szét- 
ágazása kezdődik.

Mikor azonban így bizonyos korlátokat állítunk a tudományos 
kutatás elé, szükségesnek látszik más részről a tudomány fogalmának 
tárgyalásánál erélyes hangsúlyozása annak a körülménynek, hogy a 
tudományos megismerés egész területén a tudomány szuverén ; munkás
ságának irányításában semmiféle, a tudományon kívül álló tekintet 
illetékességgel nem bír. A tudományos kutatás egyedüli vezérlő nor
mája az igazság s az igazságértékkel szemben e téren semmiféle más 
értéknek érvényesülnie nem szabad. Az igazság tudományos kutatása 
öncél, s e kutatásba, sem vallási, sem erkölcsi, sem politikai, sem 
gyakorlati, sem bármi néven nevezendő egyéb érdeknek beleszólása 
nincs. A tudomány, ha tudomány akar maradni, nem ismerhet el 
eredményei fölött más bírót, mint ismét csak az elfogulatlan tudományt 
s a tudományos hipotézisek értékét is egyedül az igazságkutatásra 
való tekintet és vonatkozás szabja meg. Viszont a tudományos mun
kásság semminemű eredménye sem tarthat számot a dogma érinthetet- 
lenségóre. Minden tudományos tétel köteles minden pillanatban a 
tudományos kritika elviselésére, köteles magát a bírálat megerősítő, 
meggyöngítő, esetleg megsemmisítő ellenőrzésének alávetni. De a kri-
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ti к a gyakorlásában is, mint magában a tudományos vizsgálódásban,, 
a logikai érvényesség szempontja lehet Г csupán irányadó. Csakis a 
minden tudománytalan érdektől való teljes mentesség biztosíthatja a 
tudomány haladásának legfőbb éltető elvét, a tudományos kutatás 
szabadságát, s ez képesítheti feladatának helyes betöltésére a haladás 
ellenőrét, a tudományos kritikát. A tudomány e kizárólagosan logikai 
természetének, az igazságkeresés öneélúságának ez a hangsúlyozása 
korunkban annál fontosabbnak látszik, mert az egymással szemben 
álló vélemények harca vajmi sok tápot ad, különösen egyes, még ki 
nem forrott tudományok (pl. a szociológia) körében, a nemzeti, feleke
zeti, osztálybeli elfogultságnak s a középkori kétféle igazság látszatának^ 

A tudományos vizsgálódás e kétoldalú megvilágítása volna tehát 
egy másik feladat a világnézet megszerzésére való képesítés meg
alapozásában. V ida Sándor.

GIMNÁZIUMI LATIN TANÍTÁSUNK.

— Felolvasás a Magyar Pædagogiai Társaság 1916 ápr. 15-iki ülésén. —

T. Társaság 1 Amit elmondani akarok, nincs kapcsolatban a 
háborúval : a gimnáziumi latin oktatással kapcsolatos kérdésekről 
akarok szólani. Ami tárgyammal nem függ össze, azt egészben mellő
zöm. így nyilt kérdésnek hagyom, vájjon nem érkezett-e el ideje 
annak az egyetemes iskolai törvényalkotásnak, melyet Imre Sándor 
olyan alaposan megokolt, mely a kisdedóvótól az egyetemig kodi
fikálná valamennyi oktatásügyi intézményünk működését; azt a kér
dést sem vetem föl, vájjon a jövőben ajánlatos-e a középiskola mai 
két típusát fenntartani, vájjon az exakt tárgyak milyen elhelyezést 
nyernek az új középiskolában, a klasszikus nyelvek terjedelmét tágít
suk-e, apasszuk-e, a német nyelvvel mit kezdjünk, föltétien szüksóges-e 
a németen kívül még egy modern nyelvet tanítani ; ha igen, a francia 
nyelvnek mi legyen a sorsa; vájjon érdemes lesz-e egy iskolafajt 
megterhelni ezzel a rendkívül nehéz nyelvvel, mely elvégre is egy 
másodrendű hatalommá sülyedő államnak egyre szűkebb határok közé 
szoruló idiómája, és nem lesz-e célszerűbb, az érzelmi szempontok 
teljes mellőzésével a francia helyébe tenni a sokkal könnyebb angol 
nyelvet, mely hozzá még több képző elemmel is gazdagíthatja az 
iskolát, mint amaz. De nem kívánok, T. Társaság, a testi nevelés 
kérdésével sem foglalkozni és vizsgálgatni, vájjon elég tárgyilagos és 
gyakorlatilag keresztülvihető-e az a követelés, hogy minden más kul- 
turállamot megelőzve, a testgyakorlat oktatói részére főiskolát állít-
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sunk, a testgyakorlatot pedig a többi középiskolai tantárggyal min
den tekintetben egyenlő rangúvá tegyük.

Mindezekkel a kérdésekkel nem akarok foglalkozni, aminthogy a 
latin nyelvnek a jövő középiskolában való elhelyezéséről sem akarok 
szót ejteni ; csupán azt akarom rövid vizsgálat tárgyává tenni, vájjon 
helyes utat követtünk-e eddig a latin nyelv tanításában ; ha pedig 
nem követtünk, miben kell a baj forrását keresnünk és mit lehet 
esetleg a hibák apasztására tenni. Könnyebb volna a kérdés fejte
getése, ha az állítólag teljesen kész reform elveit ismerném, mert úgy 
nem kellene attól tartanom, hogy a reform célzataival ellenkező vagy 
esetleg már elfogadott javaslatokat itt hiába ismételgetek. Ha mégis 
ilyen hibába esném, szolgáljon mentségemre, hogy azok közé tarto
zom, akik előtt a miniszter úr középiskolai újításának terve minden 
tekintetben ismeretlen. A reformnak nemismerése viszont azzal az 
előnnyel jár rám nézve, hogy egészen elfogulatlanul nyilatkozhatom 
a felvetett kérdésről.

Ezzel a tudattal legyen szabad mindenekelőtt feleletet keresnem 
arra a, szerintem legfontosabb kérdésre, vájjon van-e jogunk a ta
nulóktól tágabb vagy alaposabb latin nyelvi ismeretet követelni az 
eddiginél. Anélkül, hogy az iskolát védeni akarnám, úgy találom, 
hogy mostani iskolai szervezetünk mellett túlsókat követelünk a latin 
nyelvből.

Állításom igazolására legyen szabad a tételt először a tanulók, 
másodszor a módszer, harmadszor az anyag, végül a tanárok szem
pontjából megvilágítanom. A tanulóktól megköveteli 1899. Utasításunk, 
hogy a) a nyelvtan ismertetése alapján a kiszemelt írókat megértsék 
és szabatosan fordítsák, b) hogy a római nép állami, társadalmi és 
művelődési viszonyait ismerjék a tárgyalt irodalmi művek alapján. 
A tíz évvel későbbi, jelenleg is érvényben lévő porosz Lehrpläne 
pedig ezt a célt tűzi ki a gimnáziumi latin nyelvtanításnak : «Auf 
sicherer Grundlage grammatischer Schulung gewonnenes Verständnis 
der bedeutendem klassischen Schriftsteller Eoms und dadurcli Ein
führung in das Geistes- und Kulturleben des Altertums.»

Ha a magyar gimnáziumi (G.) latin nyelvtanítás kitűzött célját 
összehasonlítjuk a porosszal, úgy vesszük észre, hogy mi többet kí
vánunk fiainktól, mint a poroszok az övéiktől ; mert míg mi a kisze
melt írók szabatos fordítását — ezt a nagyon nehéz dolgot — is 
követeljük, addig a poroszok beérik az írók megértésével, ami sze
rintem nagyon lényeges különbség. Ne felejtsük el továbbá, hogy a 
porosz tanulók 9 évig tanulnak latint 68 órában, mfg a mieink 8 évig 
heti 44 órában. A tanulás idejének ez a nagy különbsége teljesen 
mellettem bizonyítana még akkor is, ha a magyar G. ifjúsága, a
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szellemi és anyagi pauperizmust nem is tekintve, egyebekben azon a 
fokon állana, melyen a porosz, ha nálunk is az egész középiskolai 
ifjúságnak legfeljebb fele járna G.-ba, mint ott és ha egynyelvű és 
szigorúan egyöntetű elemi előképzettséggel kerülne ide, mint ott, nem 
szólva arról, hogy a német fiú, mikor a latin ny. tanulásába fog, egy 
azonos rendszerű nyelvtant, t. i. anyanyelvének a grammatikáját már 
ismeri, úgy hogy neki a latin ny. törvényei semmiféle nehézségeket 
nem okozhatnak.

Messzire vezetne és talán nem is volna alkalomszerű, ha állí
tásom bizonyítására példákhoz folyamodnám. Ehelyett legyen szabad 
arra utalnom, hogy a magyarországi elemi tanulóknak nem csekély 
százaléka a magyar nyelvű G. tanítási nyelvét sem ismeri és így elő
áll az az iskolai unikum, hogy különösen a perifériákon elhelyezett
G.-ok I. oszt. ifjúságának jó hányadát a neki ismeretlen magyar 
nyelven kell tanítani egy másik ismeretlen nyelvnek, a latinnak a tör
vényeire. Igaz, hogy iskoláink legnagyobb részében nincsenek nehéz
ségek a tanítás nyelve körül. Van azonban egy másik nehézség, mely
nek nem szoktuk azt a figyelmet szentelni, melyet megérdemel. Elemi 
iskolai tanulóinknak nagy része ugyanis nyelvtan-mentesen iratkozik 
a gimnáziumba. Nem szeretném, ha félreértenének, azért hangsúlyo
zom, hogy magam sem szeretném a 8—9 éves elemi tanulót nyelvtani 
abstrakciókkal, nehéz szabályokkal kínozni ; de annyit megtehetnónek 
az elemi iskolák, hogy megtanítsák a gyermeket, nyelvtani szabályok 
nélkül, az állítmány, alany és tárgy, az ige, főnév és melléknév biztos 
felismerésére. És ez elsősorban a székesfővárosi elemi iskoláknak szól, 
melyeknek ifjúsága túlnyomó részben — nem úgy mint a falusi isko
lákból — úgyis a G.-ba tódul. Nem fogadhatom el azt az ellenvetést, 
hogy arra a nehány nyelvtani kategóriára úgyis könnyen megtanít
hatjuk a kis gimnazistát. Megtaníthatjuk, aminthogy meg is kell 
tanítanunk, de ha pl. egy vagy másfél évre terjedő nyelvtani iskolá
zottsággal foghatna a latin nyelv tanulásához, sok kíntól szabadulna, 
mely gyakran már a kezdet legalsó fokán kedvét szegi, éppen az 
eléje tornyosuló nyelvtani nehézségek miatt. Innen van az, hogy a 
kitűnő és jeles elemi bizonyítvánnyal az I. gimnáziumi osztályba 
iratkozott tanulók 20—25 százaléka már az legelső osztályozásnál a 
joggal támasztható igények erős leszállítása mellett elégséges bizo
nyítványt sem tud kapni. Ezt a szomorú eredményt nem szeretném 
másnak tulajdonítani; mert hiszen ami a gyermekek megítélését illeti, 
nem lehet közöttünk és az elemi iskola között olyan szembetűnő 
különbség.

Közismert dolog, hogy valamennyi, a G.-ba, mint tudományos 
iskolába nem való elemet sok okból nem sikerül kiküszöbölnünk, ami
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természetesen szintén erősen megnehezíti a haladást, bármilyen kitűnő 
is az a vezérfonal, mely a tanárt oktató munkájában irányítja. Értem 
a mi igazán szép és magas színvonalú Utasításainkat. Valóban, ha 
egy tanító művész Utasításaink szerint egy osztályban 30, legfeljebb 
35 válogatott tanulót oktat, bizonyos, hogy így igen szép eredményt 
ér el. Azonban a mi rendes viszonyaink között, mikor 50, 60, sokszor 
még ennél is több, csak kis részben G.-ba való tanulóval kell bajlódnia 
a tanítás művészetétől nagyon távol álló embernek — csak csodál
kozni kellene, ha a latin tanítás eredménye a mostaninál jobb volna.

Hogy milyen nemes idealista lehetett az a férfiú, aki Utasí
tásainknak a latin nyelvre vonatkozó részét szerkesztette, kitűnik pl. 
következő kijelentéséből is (79. 1.): «A latin nyelvben oly jártasságra 
kell szert tenniök (a tanulóknak), hogy könnyebb latin szöveget min
den nehézség nélkül megértsenek és élvezettel olvashassanak akkor 
is, mikor már a középiskolát elhagyták.» Hamlettól azt mondom erre, 
hogy ez «oly cél, minőt óhajthat a kegyes», mert hogy ez a való
ságban jámbor kívánságnál nem egyéb, azt hiszem, latin szaktársaim 
nem fogják tagadni. Hogy egy-egy tanítványunk Horatiust a lövő
árokba is magával vitte, olyan tiszteletreméltó kivétel, mely éppen 
az én állításom bizonyítására alkalmas.

A mi Utasításainkon végigvonul annak a módszernek az aján
lása, mely a réginél több lélekkel dolgozik ; azt elismerem, de sokkal 
lassúbb és a nyelvtani kategóriák elengedhetetlen megtanítására sokkal 
kevésbé alkalmas a réginél. Erről a rendszerről a porosz Utasítás 
ezt mondja : »Das induktive Verfahren findet insoweit Anw endung, 
als es geeignet ist . . . die Schüler zur Selbsttätigkeit anzuregen.» 
Igaz, hogy Utasításaink a módszertől való eltéréseket engednek olyan 
tanároknak, «kiknek didaktikai meggyőződése a tanítás e módjában, 
kivált népes osztályokban, nehézségeket talál». Félek, hogy ilyenek 
igen számosán vannak, különösen akiknek fizikuma nem elég erős 
ahhoz, hogy napról-napra pl. három órán át ezt a folytonos hangos 
beszédet igénylő szisztémát alkalmazzák. Ezekkel a tanárokkal nem 
számolnak eléggé az Utasítások, amelyek egyáltalában igen hízelgő jó 
véleménnyel vannak tanárról, tanulóról egyaránt. Ezt mutatja egyebek 
között pl. a HL o. latin anyag tanítására vonatkozó rész, amely mon
datszerkezetek konstruálására ad útbaigazítást. A követendő eljárást 
nagyon szépen, nagyon szellemesen fejtegeti és erre vonatkozólag pél
dával is szolgál. A példát, melyen az eljárást bemutatja, Neposból 
veszi. Aristidesről van szó. így hangzik : « Qui quidem (t. i. Aristides) 
cum intellegeret reprimi concitatam multitudinem non posse cedens- 
que animadvertisset quendam scribentem ut patria pelleretur, quæsisse 
ab eo dicitur, quare id facérét aut quid Aristides commisisset, cur



398 SZÉKELY ISTVÁN.

tanta poena dignus duceretur.» Következnek e mondatszerkezet egyes 
tagjaira vonatkozó kérdések. Azután így folytatja: «Ezzel az eljárás
sal . .  . elérjük azt, hogy mikor az egész mondatnak összefüggő for
dítására kerül a sor, már tisztán áll a tanuló előtt a kapcsolat és a 
tartalom. »

Hogy a tanuló a tartalmat megfelelő rávezetés után kikombi
nálja, elhiszem; de hogy a mondattani «kapcsolat már tisztán áll a 
tanuló előtt», azt már bátorkodom kétségbe vonni. Kevés tanár akad, 
aki az Utasításoknak elhiszi, hogy a tőle ajánlott eljárással vagy bár
mily eljárással éppen ezt a mondatot a tanulóval grammatikailag 
megértetni sikerüljön. Enélkül pedig minden «kapcsolat és tartalom» 
illuzórius marad, mert nem szolgálja azt a célt, amelyet szolgálnia 
kellene, t. i. nem alkalmas annak a nyelvtani anyagnak begyakor
lására, mely a sikeres auktorolvasásnak elengedhetetlen föltétele. Meg
engedem, hogy olyan iskolában, ahol az alsófokú latin nyelvtanítás
ban is a tartalmi szempont a fő, a nyelvtani pedig alárendelt cél, 
ezzel a példával is boldogulnak. De átlagos iskolákban, hol azt tartják, 
hogy nyelvtani ismeret nélkül nincsen nyelvtudás, ilyen mondatokkal 
a Hl. о.-ban nem fognak kísérletezni, mert átlagos, nem válogatott 
ifjúsággal dolgozó tanár rögtön belátja, hogy az a kísérletezés öiГ- 
ámitás volna.

Sok helyét tudnám idézni az Utasításoknak, melyek a való 
iskolai élettel nem számolnak. A porosz Utasításokat nyomon követve 
kitűznek egy ideális célt, ideális tanárral, ideális — válogatott — ifjú
sággal. Ilyen helyzetet pedig szerény nézetem szerint majdnem 200 
magyar G. között csak egyet találunk, ahol megválogatják a tanárokat, 
amit rendjén valónak találok,- de ahol megválogatják az ifjúságot is, 
ami tudtommal pedagógiai unikum.

Célját tévesztené tehát a miniszter úr reformja, ha nem ipar
kodnék az Utasításokat kissé közelebb hozni a reális élethez, elhagyva 
olyan utópisztikus kívánságokat, mint amilyen az is pl., hogy a tanulót, 
a latin íróknak alapos, gondos, a stílus sajátosságáig — így mondja: 
a stílus sajátosságáig — a szerkezet finomságáig való megismerésére 
kell vezetni. Aki ennyire akarja vinni a középiskolai tanulókat, nagyon 
jó szándékú pedagógus lehet, de a középiskolai gyakorlat terén előkelő 
idegen. Magyarul mégis csak jobban tudnak a fiúk, mint latinul. 
De azért nem hiszem, hogy akadjon magyar tanár, aki azt követelné 
a tanulóktól, hogy Vörösmarty stílusát meg tudják különböztetni 
Arany Jánosétól vagy Jókaiét Mikszáthótól.

A tanulók túlnyomó, de erősen túlnyomó része úgy van a latin 
auktorral, mint a rövidlátó képtárlátogató, akit egy hatalmas méretű 
kép elő állítunk. A mi rövidlátó emberünk nagynehezen észrevesz,
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szinte úgy mondtam : kibetűz a képen egy eldobott kardot, egy le
hullott sarkantyút, egy tábori konyha kerekét — tökéletlen szeme 
többet áttekinteni képtelen — és már most mi azt akarjuk, hogy 
abból a kardból, abból a sarkantyúból vagy kerékből tudjon az 
egész műremek értékére vagy az Utasítások nyelvére fordítva : a stílus 
sajátosságára és a szerkezet finomságára következtetni. A porosz 
tanulóktól, akik 50%-kal több órát szánhatnak a latinra, ilyen nehéz 
dolgot nem kívánnak. Célszerű volna tehát nálunk is alaposabban 
számot vetni az elérhető valósággal, mert olyan tanulóktól, akik 
között fehér hollók a biztos nyelvtani tudással rendelkezők, igazán 
nehéz azt kívánni, hogy Cicero stílusát Liviusétól, az Ovidiusét Ver- 
giliusétől meg tudják különböztetni. Én megelégedném, ha ezeknek a 
stílusbeli sajátságoknak felismerésére általában minket középiskolai 
tanárokat meg tudnának tanítani.

Messzire eltérítene tárgyamtól, ha az Utasításokat részletesen 
akarnám bírálni. Más kartársammal együtt magam is elismerem, 
hogy szép munka, sok tekintetben tanulságos munka ; csakhogy abban 
a hibában szenvednek, hogy nem számolnak eléggé az iskola exigen- 
ciáival és hogy igen sok tanár nem ismeri, egyszerűen azért, mert 
nem teszik számára hozzáférhetővé.

Mielőtt arról az eljárásról szólanék, mellyel a latin tanárjelöltet 
oktató hivatására előkészítik, néhány rövid szót kell ejtenem Utasí
tásainknak ama konzervatív rendelkezéséről, mellyel a latin olvasmá
nyoknak évtizedek óta átvett kánonjához német és osztrák minta 
szerint ragaszkodik, mintha megfeledkeznék arról, hogy a poroszok 
heti 68, az osztrákok heti 49 órában indogermán ifjúságot tanítanak 
latinra, arról nem is szólva, hogy mindkét Utasítás kötelező magán
olvasmányról is rendelkezik. A mi Utasításainknak tehát semmi okuk 
sincs az olvasmányok kánonjának megállapításában a németeket kö
vetni, amíg a külső viszonyok ennyire eltérők egymástól.

A bécsi és berlini Utasítások egészen más tanító és tanuló 
anyagot tartanak szem előtt, mint a mieink, azért nem csoda, hogy a 
mi abiturienseink hasonló kezelés mellett — azonosról nem lehet 
szó — egészen más fogalmakkal lépnek az életbe, mint amazok. 
A magyar érettséges azzal a meggyőződéssel hagyja el a G.-ot, hogy 
a rómaiak egyebet se tudtak, mint jól harcolni, bátran verekedni. 
Cæsar, Livius, Sallustius, Vergilius és a többiek jó része háborúk 
leírásával telítik a tanuló agyát és ha ehhez hozzáadjuk azt, amit 
tanítványaink az ú. n. régiségtanban a római művelődésről tanultak, 
szinte természetes, ha megerősödik bennük az a hit, hogy a rómaiak 
egyebet sem hagytak reánk, mint csaták leírását és hogy az ő kultú
rájuk egészen más volt, mint amilyen a miénk. Olyan másnak, olyan
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idegennek tanulják a mi fiaink azt a római életet, mintha pl. az 
egyiptomit tanulnák vagy a keltát. Abban az erdőben, melyet a fáktól 
nem láthatnak, bizony jó volna egy-egy helyen tisztásokat vágni, 
másikon esetleg új fákat ültetni. Revideálni kell az olvasmányok 
kánonját.

Ezt természetesen sokkal könnyebb kimondani, mint olyan 
összeállítást nyújtani, mely jobban alkalmazkodik az iskola érdekeihez 
a mostaninál. Megfelelőbbnek látszó kánon megállapításában nem 
szabad szem előtt tévesztenünk, hogy a ránk maradt római irodalmi 
művek legkisebb részükben mondhatók ifjúsági olvasmányoknak; hiába 
keresünk bennük egyetemes emberi vonásokat, hiába egy kezdődő, 
fiatal kultúra virágjának a leheletét, hiába naiv életfelfogásra valló, 
könnyű stílusban megírt eseményeket. A római irodalomban nincs 
naiv Homeros, nincs beszédes Herodotos, de nincs Robinson, nincs 
Cooper, nincs Jules Verne, Carl May vagy Gaál Mózes. Ha azt 
mondom, hogy a mostan olvasott latin G.-i írók között csak Phædrus- 
ból meg Ovidiusból vett szemelvények igazi ifjúsági olvasmányok, 
úgy gondolom, nem túloztam. A többi iskolai auktor között nem 
találunk egyet sem, akiről azt mondhatnék, hogy az ifjúság érettségi 
fokához alkalmazkodik. És ha a többi itt szóba hozható római írót 
is tartalmilag és nyelvileg vizsgálat tárgyává tesszük, egészben véve 
akkor sem kapunk kedvezőbb eredményt.

Ilyen körülmények között még ha szeretném is az olvasmányt 
gyökeresen megváltoztatni, a rendelkezésre álló auktorok korlátolt 
száma miatt első sorban azokra kell gondolnom, akiket most olvasta
tunk, közöttük mindjárt Cornelius Neposra, aki legalsó fokon szerepel* 
a IIL о.-ban. Mondhatom, hogy minél inkább gyarapodtak az évek 
folyamán iskolai tapasztalataim, annál kevésbé tudtam magamnak 
megmagyarázni, hogy milyen körülménynek köszönhette ez a tehet
ségtelen, nagyon kis skálájú író, majdnem 300 évre terjedő korlátlan 
uralmát a latin tanítás kezdő fokán. Ma az a körülmény is ellene 
szól, hogy a tanulók az ő révén a IH. о.-ban a teljesen idegen görög 
világba zökkennek, miután a római életet két esztendőn át megismerni 
kezdték, úgy hogy a HL év végén már nem tudják, melyik országban, 
melyik körben is keressék pl. Numát, melyikben Kimont. Más szóval : 
mielőtt még valamelyes fogalmat szereztek a rómaiságról, beleszól a 
görögség, hogy azután a kettő teljes chaosszá keveredjék bennük. Ez 
egy okkal több, amiért Neposnak a G.-ból való eltávolítását sürgessem. 
Egészen más okok indítanak arra, hogy Cæsarnak, a nagynak, a klasz- 
szikusnak, a cikornyátlan hadtörténeti írónak consilium abeundi-t 
adjak. Nézetem szerint nincs író, aki kevésbé gondolhatott arra, hogy 
műveit valamikor iskolás fiúk kezei hetintázzák, mint éppen Julius
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Cæsar. Sokszor elképzelem, ha az ő naplófeljegyzéseit magyar nyelven 
olvastatnék ifjainkkal, még úgy is nehéz volna bennük azt az érdek
lődést kelteni, mellyel egy felnőtt ember, harci térképpel kezében a 
nagy hódító vállalkozását kísérné. De ha a tanár a fiúknak elmondja, 
hogy a rómaiakat, illetőleg Caesart Galliában csakis a rablás vágya 
ösztönözte a hódításra, aminthogy egy-egy értelmesebb tanuló érdek
lődő kérdésére az igazat meg is kell mondani, akkor Caesar játszmáját 
az iskolában már fólig-meddig eljátszotta. Ha a G. katonai iskola 
volna, mindenesetre értékes anyagot kapna azokban a commentariusok- 
ban, melyek írójuknak a hadvezéri babér mellé az írói halhatatlan
ságot megszerezték ugyan, de 13—14 éves fiúkat csak ritka esetben 
képesek lekötni. Annyi bizonyos, hogy a fiúk a proconsul szakadatlan 
győzelmeit a végén is megúnják. Hogy magamról őszinte vallomást 
tegyek, több ízben olvastattam Cæsart, de alig volt osztályom, melynek 
érdeklődését állandóan a kívánatos mértékben lekötötte volna. A IV.
о.-ban Caesar jó előkészítője lehet ugyan az V. o. római történelmi 
oktatásának, mely az imperium kiépítését és közvetve a köztársaság 
bukását tárgyalja ; de nézetem szerint ezt a két nagy világtörténeti 
eseményt biztosan, pragmatikus következetességgel le lehet vezetni 
az előzményekből, anélkül, hogy ennek elérésére Caesar kommentárjait 
mankóknak használni kellene. Cæsar nagyságát sokkal jobban fogja 
a tanuló megismerni, jelleme sokkal plasztikusabban fog kidomborodni, 
ha őt egészben mint a történelmi események mozgatóját, irányítóját 
ismeri meg, semmint a történelem íróját részletben. Lehet, hogy 
magam maradok véleményemmel, de nem habozom kijelenteni, hogy 
eddigi tapasztalataim alapján a Cæsar olvastatására fordított időt az 
eredménnyel nem találtam arányban állónak.

Ezek szerint Nepos és Cæsar kiszorulna a G.-ból és azért más 
írókkal kellene őket pótolni. Mikor új írókat akarok a G.-i olvasmá
nyok közé fölvenni, figyelmemet arra is kell vetnem, hogy az új 
olvasmány változatos, érdekes legyen, mert e tekintetben is sok kí
vánni valót hagy a mostani kánon. Azért Plautusra és Pliniusra gon
doltam ; de hogy a mi olvasmányaink kánonja némileg nemzeti színe
zetet is kapjon és a porosz meg osztrák G.-ok kánonjától is külön
bözzék, ajánlanám Anonymus olvastatását, még pedig mindjárt az 
alsó fokon, a IH. osztályban. Hogy nincs klasszikus latinsággal írva, 
azon a mi tanítványaink éppoly kevéssé fognak megütközni, mint 
nem ütköznek meg Nepos első mondatán : Non dubito fore plerosqve, 
ahol Cicero valószínűleg quin-1 használna acc. c. inf. helyett. Hogy 
Anonymus itt ott kissé nehezebb, azon csekély változtatással segíteni 
lehet. «Hungari dicti sunt a Castro Hungu, quod septem principales 
personæ intrantes terram Pannoniæ diutius ibi morati sunt . . . »

26Magyar Paedagogia. XXV. 8.
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mindenesetre könnyebb olvasmány és magyar fiúkra nézve minden
esetre érdekesebb, mint általában Nepos, nem szólva arról, hogy 
Anonymusban magában belső érvet nyernének arra, hogy a latin 
nyelvnek Magyarországon nem kisebb a lótjoga, mint bárhol a vilá
gon, mert hiszen legrégibb történelmi emlékünket is ezen a nyelven 
írták. A IY. о.-ban olvastatnám Liviust, de nem hosszújáratú háborús 
leírásokat, amelyek éppen olyan kevéssé lehetnek célszerű ifjúsági ol
vasmány, mint akár pl. Kápolnai Pauer István vagy Kónai Horváth 
Jenő hadtörténelmi munkái. Azért kizárólag a királyság mondaköréből 
meg a kezdő köztársaság korából vett történetkék volnának ez osztály 
olvasmányai, pl. a Horatiusok és Curiatiusok, Horatius Codes, Mucius 
Scævola, Clœlia, Menenius Agrippa és hasonlók, melyek a nyelvtani 
anyag mellett a hazafias érzést is bőségesen táplálhatják. A IV. o. 
folytatólagos olvasmánya lehetne Pliædrus, mert mindnyájan tudjuk, 
hogy a fiúk ezeket a meséket nagy kedvvel tanulják és hogy nemcsak 
elméjük, hanem szívük is kellően gazdagszik velük.

Az V. o.-ba kerülnének Ovidius Metamorphosisaiból körülbelül 
ugyanazok a szemelvények, melyeket ma is olvastatunk. Ezek a bájos 
mitoszok még gyengébb osztályokat is lekötnek csengő hexametereikkel 
és naiv meséjükkel. Ebbe az osztályba szánnám még Cicerót és pedig 
nem a Pompeianát, bármilyen részletesen lehet is rajta a szónoki 
beszéd csontvázát bemutatni. Ahányszor ezt a beszédet olvastattam, 
mindig az a gondolatom volt, hogy erre a beszédre célozhatott Momm
sen, mikor Ciceróról azt írta : «Er rannte Wände von Papendeckel 
ein», mert hiszen politikai viszontszolgálat reményében a keleti had
járat fővezérének Pompeiust agyba-főbe dicsérve ajánlgatni, amikor 
más vezér komolyan úgy sem kerülhetett szóba — valóban nem egyéb, 
mint papendekli falak ostromlása. Ellenben a Catilina ellen mondott
I. beszéd és nem a IV., mely az öndicsekvés legvisszataszítóbb pél
dája, vagy a IV. Verrina olyan szöveget nyújt, mely e fokon kellő 
vezetés mellett nagy haszonnal értékesíthető volna.

A VI. o.-nak hagynám Vergilius Aeneisét szemelvényekben és 
Sallustiusnak egy monográfiáját.

A VH. o.-nak az Utasítások ma három auktort rendelnek : 
Cicerónak egy beszédjét, miután már az V.-ben kettőt olvastak tőle, 
Vergilius folytatását, miután már egy fél évig a Vl.-ban is ezzel a 
költővel foglalkoztak ; végül harmadiknak a mindenek felett könnyű 
Sallustiust kell olvastatni. A VII. o. előírt olvasmánya tehát alig 
jelent fokozást az előbbi osztályokhoz képest, mert két ismert auktor 
folytatása és egy nagyon könnyű új auktor ez osztály anyaga.

Ezzel szemben volt alkalmam sok évvel ezelőtt a VII. o.-ban 
Píautust olvastatni és azt tapasztaltam, hogy a fiúk az ő komédiáit,
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■miután stílusának feltűnő különösségeivel elég könnyen megismer
kedtek, valóságos szenvedéllyel tanulták. Trinummus, Captivi vagy 
Aulularia némi csekély tisztogatás után sok tanulságot és szórakozást 
ígér. Ez pedig nyelvtanulásban nem utolsó dolog. De különben is rá 
kell tanítani a fiúkat, hogy Kómában nem Cicero és nem Cæsar 
nyelve volt a társadalmi érintkezés eszköze, hanem inkább az a nyelv, 
melyet Plautus ránk hagyott. Ezen a nyelven beszéltek, amazokén 
csak szónokoltak és írtak.

Mint külön irodalmi műfaj megérdemli a levél is, hogy a YIL o. 
olvasmánya legyen, de semmi esetre sem a cicerói levél, mert sze
rintem nehezebb a stílusa az ő beszédjeinél és filozófiai műveinél. De 
bőséges tárgyi magyarázat, a közügyek és Cicero mindenkori körül
ményei alapos vázolása nélkül érthetetlenek, holott az ifjú Plinius 
levelei kösül sok olyan van, melyet úgy lehet olvasni, mintha a mi 
századunk irodalmi terméke volna, annyira modern, annyira közve
tetten. Mélyebb bepillantást is engednek a római életbe, mint Cicero 
levelei, aki még a családtagjaihoz intézett epistolákban is többnyire 
politikai vonatkozásokat hangoztat, melyek bőséges magyarázat nélkül 
csak üres szavak maradnak. Egyetemesebbek és sokkal érdekesebb 
vonatkozásokkal vannak telve Plinius levelei, melyek ezért is beha
tóbb exkursusok nélkül olvashatók és így fiatal olvasóknak is sokkal 
inkább ajánlhatók.

A VIII. o.-ra maradna Tacitus és Horatius. Szerintem jobb szol
gálatot tesznek Tacitus kisebb munkái, pl. a Germania, mint akár az 
Annales, akár a Historiæ, mert nehézség nélkül végig olvasható, holott 
e nagy történelmi művekből csak töredékeket lehet átvenni, melyeket 
nyelvi nehézségeken kívül pesszimista hangjuk sem ajánl ifjúsági ol
vasmánynak. Horatiust pedig úgy fogom fel, hogy a Sermones józan, 
okos, megfontolt tendenciájuknál fogva a tanulók gondolkodásától 
messzire esnek és azért az ódák inkább felelnek meg az ifjúságnak. 
Azonban mindenesetre szükséges, hogy a VIH. о. a mostani heti 
4 óra helyett, melyből egy óra az írásbeli dolgozatnak jut, több latin 
órát kapjon, mert 7—7Va havi szorgalmi idő heti 3 órával Tacitus és 
Horatius olvastatására nem elégséges.

Több okból nem akarok arra kiterjeszkedni, hogy az érettségi 
latinra fordítás elhagyása milyen irányban befolyásolta a latin tanítás 
eredményét és így nem marad egyéb hátra, mint hogy a felsorolt há
rom tényező : a tanulók, a rendszer és a tananyag után a legfonto
sabbról szóljak : a tanárokról. Más szóval : iparkodom röviden az ifjú 
tanár fejlődésmenetét figyelembe venni attól az időtől, amikor érett
ségijét letéve, az egyetemen jövendő pályájára előkészül.

Az ifjú természetesen szegény ; egyetemi tanulmányait csak úgy
26*
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végezheti, ha fenntartásáról maga gondoskodik. Ösztöne és tapasztal
tabb barátai azt súgják neki, hogy ezt legsikeresebben mint a negyedik 
fakultás hallgatója teheti és minthogy a mai nemzedék gyakorlatibb 
gondolkozású, mint mi voltunk, gyakorlati szempontból mérlegeli, hogy 
milyen tárgyakat hallgasson. Legtöbb sikerrel kecsegteti a latin nyelv, 
mert a G.-nak sok latin tanárra van szüksége, de kell a leányG.-ba, 
sőt a reáliskolába is ebből a szakból. Tehát latin nyelv lesz egyik 
szaktárgya. Második tárgynak választhatja a vizsgálat szerint a görögöt, 
a németet, a történelmet és magyar nyelvet. A görög és történelem 
nem biztatja erősen, németül többnyire nem tud, tehát elköveti azt 
a rettenetességet, hogy a latin nyelvet a teljesen idegen magyarral 
párosítja. Minthogy azonban mindnyájan jobban tudunk magyarul, 
mint latinul, megtörténik a mi fiatal tanárjelöltünkkel is, hogy fő- 
studiuma lesz a magyar, mellékes második tárgya a latin. Ezt az 
állítást a ritka kivételekre való hivatkozással lecáíolni nem lehet.

A mi fiatal emberünk négy éven át szorgalmasan hallgatja 
tehát a latin és magyar előadásokat, ha ugyan nem kell vidéki neve- 
lősködéssel vagy fővárosi másolással kenyerét keresnie, vagy ha kegyes 
sorsa az Eötvös-kollégiumba jutattja. Közben leteszi az alapvizsgálatot, 
miután már előbb a tanárképzőbe is iratkozott, hogy jövő pályájára 
gyakorlatilag is készüljön, hogy mint leendő latin tanár ezt a nyel
vet írásban és élőszóval is valamennyire megtanulja. Hogy e várako
zását a tanárképzőben sem elégítheti ki egészen, nem az ő hibája. 
Görög szakos társai Athénbe mennek modern görög nyelvgyakorlatra, 
ami ógörög nyelvtudásukat is nagy mértékben fejleszti. Mivel az ő 
vágya a tanárképzőben nem nyer kielégítést, latin országba pedig 
nem utazhatik latin nyelvtudás megszerzésére, megtörténik, hogy a 
magyar-latin szakos tanárjelölt szakvizsgálata után sok esetben csak 
valamivel tud többet a latin nyelvből, mint amennyit érettséges ko
rában tudott. És így nem csoda, ha a magyar-latin tanárok legnagyobb 
része egész tanári-pályája alatt akaratlanul is mostohagyermekének 
tekinti a latint, melyet a magyar mellé mostohagyermeknek kénytelen- 
ségből adoptált. Ez is egyik magyarázata annak, hogy a latin nyelv a
G.-ban sokszor mostohán van ellátva, de magyarázata annak is, hogy 
míg fiatal tanári nemzedékünk számos tagja mint jeles hellenista a 
görög nyelvnek valóságos fanatikusa, fiatal latinisták alig vannak.. 
Ezeket még a régibb nemzedék szolgáltatja, melynek főtörekvése 
mindig az volt, hogy mentül több római írót olvasson, a latin nyelvet 
magát is lehetőség szerint megtanulja, ha nem is tartotta kötelességé
nek, az iskola porát alig lerázva, Mommsent vagy Kitschelt tudományos 
kongenialitásáról biztosítani. Mennyivel többet használnának ezek a 
fiatal tanárok a magyar tudománynak, ha afféle kulturtrágya helyett



pl. a magyaroszági latinság történetének megírásához az anyagot 
összehordanák. Ezt is a németektől várni kissé sok volna ! Pedig 
milyen biztosan lehetne elindulni azon a tiszteletreméltó ösvényen, 
melyet Hegedűs István tudománya és szorgalma e fontos területen 
kijelölt !

Nagy baja a latin tanárságra készülő fiatal embernek, ha nem 
tud németül, mert nem szólva arról, hogy sem római archeológiát, 
sem irodalmat nem kap magyar nyelvűt, még latin nyelvtant is csak 
úgy tanulhat, ha németül tud. Nem okolok senkit, nem vádolok sen
kit, de annyi bizonyos, hogy az 50,000 К-ás görög szótárnál nem 
kevésbé szükségesek a tanárjelölteknek való kézikönyvek, melyekből 
eddig mindössze néhány készült el.

Azonban a mi jelöltünk szerencsés ember, akinek sikerül részint 
tudós professzorainak előadásai alapján, részint középiskolai kompen
diumok segítségével, a nagy német alapvető munkák gondos mellő
zésével, a tanári szakvizsgálatot letennie. Ebben nagy segítségére van 
az az egyetemeinken dívó szokás is, hogy ugyanahhoz a cenzorhoz 
kerül a szakvizsgálaton, aki az alapvizsgálaton examinálta. így tehát, 
hogy középiskolai kifejezéssel éljek, a szakvizsgálatra is csak annak 
a vizsgálónak készül, a másikat, esetleg harmadikat, ha véletlenül 
nem az ő examinatorai, a két egyetemi év alatt akár nem is látja. 
Hogy ez az egyoldalú tanulás milyen károsan befolyásolja az ifjú 
ember tudományos kifejlődését, külön hangsúlyozni felesleges.

A szakvizsgálat után a szabályzat értelmében egy évi gyakorlatra 
van szüksége, hogy a pedagógiai vizsgálat letevésével a tanári oklevelet 
megkaphassa.

De mielőtt a gyakorlati évről szólok, legyen szabad egy szemé
lyes természetű visszaemlékezést idéznem. Az 0. K. T. E. 1891 július 
első hetében, tehát egy negyedszázaddal ezelőtt, huszonötéves jubileu
mát ünnepelte. A gazdag napirend egyik pontja volt Kármán Mór 
előadása a tanárképzésről. (Mellékesen megjegyzem, hogy ez előadás
nak, illetőleg ennek a gyűlésnek volt eredménye a tanáregyesület 
készítette szabálytervezet, melyet sok évvel azután a minisztérium a 
gyakorlati tanárképzés normativumául elfogadott.) Kármán előadásával 
kapcsolatban igen élénk vita fejlődött, melynek főleg Heinrich Gusztáv 
szellemes, de amellett — mint mindig — szakszerű megjegyzései 
szabták meg az irányát. Egyebek között azt a kérdést intézte a fiatal 
tanárokhoz, nyilatkozzanak, hogy az utolsó tíz óv alatt érezték-e az 
egyetemen valami fogyatkozását a gyakorlati tanárképzésnek. Én bá
torságot vettem magamnak és hosszabb beszéd kíséretében meg
jegyeztem, hogy bizony a magyarországi ifjabb tanári nemzedék leg
nagyobb része most is (már mint akkor) olyan, hogy soha gyakorlati
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tanítást nem hallott, kivéve, mikor középiskolai tanuló volt. Ha jó 
tanárja volt, aki kedvező hatását éreztette az ifjúval, jó irányban fej
lődhetett, ha nem, akkor teljes életén át afféle szabadúszó routinier 
lett, aki a tanítás gyakorlatát ösztöne szerint jól-rosszul elsajátította 
vagy nem sajátította el soha.

Nem volnék igazságos, ha nem ismerném el, hogy a latin szakos 
jelöltek elméleti, tudós kiképzéséről az újabb egyetemi kollégiumok 
változatosabb összeállítása jobban gondoskodik, mint a régi mirólunk 
és a gyakorlati tanárképzésről szóló szabályzat is haladást jelent a 
múlthoz képest, amennyiben a gyakorló gimnázium tanárképző üze
mének decentralizációjával más középiskolák tanárait is megbízták a 
jelöltek gyakorlati kiképzésével Az iskolának azonban nagy kára van 
abból, hogy ezt a próbaévet minden jelölttől, kivétel nélkül nem kö
vetelik. Kár az is, hogy azt a mindössze 1000 koronás próbaévi sze
rény ösztöndíjat is rendszerint a szerencse, vagy még kevésbé elfogad
ható tényező, nem a jeles szakvizsgálat dönti el ; sőt előfordul, ami 
kiszámíthatatlan erkölcsi kárt okoz, hogy oklevél nélkül, próbaóv 
nélkül, szakvizsgálat nélkül helyetteseknek alkalmaznak egyes szeren
csés ifjakat. Ezt nem szabad tenni, ha a próbaóves intézményt ko
molyan venni és vétetni akarjuk ; éppen olyan kevéssé szabad vezető 
tanároknak kinevezni olyanokat, akiket nem annyira pedagógiai és 
tudományos készültségük, mint inkább egy-egy elöljárónak tágabb 
lelkiismerete vagy ítélőképességének hiánya erre ajánl. Azt sem sza
bad elfelejteni, hogy az iskolai év szept. elsején kezdődik és így a 
jelölteket is erre a napra már be kellene osztani az illető iskolába, 
hogy tanúi legyenek azoknak a nagyon érdekes, nagyon tanulságos 
bevezető adminisztracionális és pedagógiai lépéseknek, melyekkel az 
iskolai gépezet az év elején megindul. Most a jelöltet rendesen októ
berben, sőt sokszor később is küldik rendeltetése helyére. Azt termé
szetesen nem kerülheti ki, hogy esetleg egyikébe kerül azoknak a 
falusi G.-oknak, melyek törekvő politikusok befolyására az ország 
lelkiismeretlen megterhelésével, az illető vidék kultúrigényeinek óriási 
túlbecsülésével létesültek. Ha az idealista fiatal tanár itt azt tapasz
talja, hogy 80%-a az ifjúságnak, melyet latin nyelvre kell tanítani, 
még téglahordáshoz szükséges intelligenciával is alig rendelkezik, nem 
csoda, ha kedvét veszti és apatiába sülyed. Hogy ez mit jelent egy 
emberre, akinek egyetemi képzettséggel 25 éves korától 60 éves koráig 
szakadatlanul ilyen vagy hasonló miliőben, azonos hatáskörben latint 
kell tanítania, nehéz elképzelni olyannak, aki ilyesmit nem próbált.

Hát ha a szánandó ifjú egy olyan igazgató mellé kerül, akitől 
könnyen magyarázható okokból sem tudományos, sem pedagógiai irá
nyítást nem kaphat, de aki mindamellett azt hiszi, hogy tudományos
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és pedagógiai irányítást kell adnia ! . . .  «Pädagogisch besonders be
fähigt» igazgatónak mondja a porosz szabályzat azt a tudományos és 
pedagógiai vezetőt, akinél az ifjú egy szemináriumi és egy próbaévet, 
tehát két esztendei gyakorlatot tölt. A próbaév után az «Anciennitäts- 
liste»-be írják és biztosra veheti, hogy fiatalabb vagy gyengébb képe
sítésű társát semmiféle nagyúri protekció elébe tenni nem fogja. Csak
hogy a porosz jelölt kedvezőtlenebb helyzetben van a magyar kandi
dátussal szemben annyiban, hogy a szemináriumi esztendő sikertelen 
eredménye esetén nem kezdheti próbaévét, sőt ha kiderül, hogy 
tanító képességei elégtelenek, a facultas docendi-1 egyáltalában nem 
kapja meg.

Meggyőződésem szerint nálunk a fiatal tanári nemzedék gya
korlati kiképzése olyan kérdés, melyről az utolsó szó még nem 
hangzott el. A fődolog, hogy felismerjék a tanárképzés és egyáltalá
ban a középfokú oktatás nagy, mondhatnám : döntő fontosságát a 
háború után kialakuló nemzeti intelligenciát illetőleg.

De nem folytatom ezt a témát, nehogy abba a gyanúba essem, 
mintha visszaélni akarnék a vendégjoggal, melynek köszönhetem, hogy 
e tiszteletreméltó helyről szólhatok. Végzem tehát azzal, hogy kívá
natos volna az új középiskolai kódexben a következő elveket meg
valósítani : 1. hogy az elemi iskolai tanítás a G.-i latin nyelvtanítást 
előkészíti ; 2. az Utasítások a latin nyelvtanítás céljának megállapítá
sában utópisztikus kívánságoktól tartózkodnak ; 3. a túlságosan demo
kratizált latin nyelvtanítás nagyobb kiterjesztése nem történik ; 4. az 
olvasmányok kánonja és a tanárvizsgálati szabályzat megfelelően vál
tozik ; 5. a gyakorlati tanárképzés szempontjából próbaévnek kizárólag 
egy nyilvános G.-ban, szabályszerűen eltöltött 10 hónap számíttatik, 
mely nélkül pedagógiai vizsgálatra senkit sem bocsátanak és végül, 
amit kodifikálni nem lehet, de ami nélkül minden újítás, bármilyen 
kitűnő elveket és utasításokat tartalmaz is, holt betű marad : értem 
annak az időnek az elórkezését, mikor az államhatalom a magyar 
társadalommal karöltve Minerva templomait, melyekben mi, tanárok 
működünk, nem tekinti többé alsóbbrendűeknek Themis templomainál 
és azokat az oltárokat, melyeken mi áldozunk, éppen olyan szenteknek 
tartja, mint Themis papjaiét, egyszóval : jöjjön el a tanárság és a 
tanári munka megbecsülésének a kora. Egy bölcsen keresztülvitt re
form a fölélesztett tanári lelkesedés szikrájától életre keltve, új Magyar- 
országot fog teremteni. Székely István.
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ÉRETTSÉGI VIZSGÁLATI TAPASZTALATOK ÉS REFORM-
JAVASLATOK.

— Felolvasás a M. P. T.-ban 1916 márc. 18-án. —

Amikor a most érvényben levő érettségi vizsgálati utasítások 
1905 végén megjelentek, nekem jutott a szerencse, hogy azokat a 
Pædagogiai Társaságban ismertessem. Azóta tíz év múlt el. Már ez a 
hosszú időköz magában véve is eléggé indokolttá teszi az időközben 
szerzett tapasztalatok összegyűjtését és megbeszélését, illetve az azokon 
való elmélkedést, de még indokoltabbnak látjuk ezt, ha meggondoljuk, 
hogy a középiskolai reform előbb-utóbb mégis csak bekövetkező meg
alkotásakor okvetetlenül szóba kerül az érettségi vizsgálat kérdése is.

A vizsgálat az 1905,-i utasítás által vesztett extenzivitásából, 
hiszen elmaradt az írásbeli érettségi vizsgálat a németből, a görögből, 
illetőleg a franciából ; de másrészt nem nyert intenzivitásban, amit 
az utasítás elérni akart, mert az utasításnak az a pontja, hogy egy 
napon a vizsgálat kilenc órája alatt csak kilenc tanuló vizsgálható 
meg — úgy látszik, felsőbb tanhatósági engedéllyel — a valóságban 
nem érvényesült. Пу értelmű rendelet tudtommal a középiskolákhoz 
nem érkezett le, de tény az, hogy az utasításnak ezt a pontját nem 
vették szigorúan. Ezáltal különben az érettségi vizsgálat nem vesztett 
semmit, mert fölösleges egy-egy tanuló megvizsgálásának a mai szó
beli vizsgálatokon egy órát szentelni. Csak sajnálatos, hogy az uta
sításba ezt a rendelkezést egyáltalában felvették, vagy ha már fel
vették és később feleslegesnek találták, azt forma szerint is meg nem 
változtatták. Sajnálatosnak ezt a jelenséget azért mondom, mert azt 
a látszatot kelti, mintha a vizsgálat elnökének, aki az utasítás eme 
pontját nem tartja meg, megvolna az a joga, hogy túlteheti magát 
az utasítás rendelkezésein. Ez pedig elég nagy baj, mert akkor igazán 
nem tudhatjuk, hogy az utasítás mely pontjaihoz kell ragaszkodnunk, 
és mely pontjait lehet könnyebben vennünk.

Lényegében az 1905,-i utasítás nem változtatta meg az érettségi 
vizsgálatot, a vizsgálat maradt, ami volt : betanult anyagnak repro
dukálása, a középiskolát végzett tanulók emlékezetének és lélekjelen
létének teherpróbája, lehetőleg kedvezőtlen külső körülmények között. 
Gondolkodásuk önállásának kimutatására a jelölteknek alig nyílik 
alkalmuk a mai szóbeli érettségi vizsgálaton. Erre még talán legtöbb 
alkalmat nyújt a latin nyelvi vizsgálat, amelyen a jelölt előbb nem 
olvasott szöveget fordít. Azzal, hogy miképpen fog hozzá ennek a 
feladatnak megoldásához, hogyan fordítja, hogyan érti meg a feladott
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szöveget, még legmélyebben lehet a leikébe belelátni. Hogy azonban a 
jelölt ebbeli jártasságát megítélhessük, nagyon meg kell válogatnunk 
a szöveget.

Az érettségi vizsgálat célja, az utasítás szavai szerint, kipuha
tolni, hogy a középiskolát végzett tanulónak megvan-e az az értelmi 
fejlettsége és tárgyismerete, amely a főiskolai tanulmányokra szük
séges ? Megfelel-e a tényleges érettségi vizsgálat, úgy amint az végbe
menni szokott és amint annak menetét az utasítások megállapítják, 
ennek a célnak? Nem lehetne-e ezt a célt megfelelőbb módon elérni ? 
Kell-e fenntartani az érettségi vizsgálat formáit ? Nem áll-e az érett
ségi vizsgálatnak egyik-másik részlete ellentétben a kitűzött céllal? 
Ezek és hasonló kérdések vetődnek fel a szemlélőben, aki végigtekint 
egy középiskolát végzett ifjú életének azon a részén, amelyben meg
szerzi a főiskolai tanulmányokra képesítő érettségi bizonyítványt,

A VIH. o. tanuló május első felében befejezi az iskolai évet, 
minden egyes tantárgyból érdemjegyet kap és nehány napra rá három 
egymásután következő napon öt-öt óráig tartó írásbeli zárthelyi érett
ségi vizsgálatot tesz és ez időtől kezdve a június havában lefolyó 
szóbeli vizsgálatokig, készül a szóbeli vizsgálat tárgyaira. A legtöbb 
jelölt a szaktanár által kiadott tételek alapján átismétli vagy meg
tanulja az érettségi vizsgálat anyagát, amely tudvalévőén eléggé vál
tozatos, a végtelenségig nyújtható, tehát nagy terjedelmű és sok adat
nak, névnek és ténynek pontos tudását tételezi fel.

A jelölt lelkiállapota ilyenkor igazán nem irigylósreméltó. Az 
emlékezetben és készenlétben tartandó anyag, mint mondottam, igen 
nagy. Hiszen az nemcsak a VHI. o. magyar, történelem és termé
szettan új anyagára terjed ki, hanem a VH. o. természettani anyagán 
kívül az egész mennyiségtani és latinnyelvi anyagra és sok minden
féle másra is, ami világot vet a tanuló szellemi életének színvonalára. 
Az érettségi vizsgálatnak a YHI. o.-ra eső anyagát a szaktanárok 
egybehangzó ítélete szerint vagy egyáltalában nem, vagy csak felü
letesen és nehezen lehet elvégezni ; arról pedig egyáltalában gondos
kodva nincs, hogy a tanuló a tanár útbaigazításával átismételje és 
összefoglalja az előbbi osztályok anyagából azt, ami szintén szóba 
kerülhet az érettségi vizsgálaton, és így a középiskolai tanulmányok 
tényleg mindenre kiterjedő összefoglalás nélkül záródnak, a tanulótól 
pedig mégis elvárjuk, hogy az egész anyagot tudja.

A heti három óra a VIII. o.-ban —- írja egy tapasztalt magyar
tanár — nem elegendő arra, hogy a magyar irodalom legértékesebb 
műveivel behatóbban foglalkozzunk, sem arra, hogy érdemlegesen 
számon kérjük a házi olvasmányokat. Sietve, felületesen kell tár
gyalni legnagyobb íróinkat. Le kell mondanunk pl. arról, hogy Szé
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chenyi írói munkásságát legalább jellemző szemelvényekben bemutassuk. 
A régi anyag még oly rövidre szabott ismétlésére, egyes irodalmi irá
nyok behatóbb ismertetésére, műfajok fejlődését feltüntető összefogla
lásra nem marad idő. A tanulók tehát majdnem a legutolsó óráig új 
anyagot tanulnak. Sőt tudjuk, hogy egyes magyar tanárok még az 
írásbeli és szóbeli vizsgálat közötti időt is kénytelenek felhasználni 
az anyagnak némileg kerek befejezésére.

A dolog nem áll jobban a történelemmel. Egyik történelmi ta
nárunk szíves volt a történelmi tanítás nehézségeinek jellemzésére a 
következő adatokat rendelkezésemre bocsátani.

А УШ. о.-ban körülbelől 80 óra jut összesen a magyar törté
nelemre. Ebből felét a számonkérésre, ismétlésre fordítva, marad 
40 óra. Ennyi idő alatt nem lehet a történelmi tankönyveinkben foglalt 
anyagot a tanulókkal olyan módon feldolgozni, hogy becsületes meg
értést érjünk el. Meggyőződhetünk erről, ha valamely használatos 
tankönyvet elővéve, nehány konkrét esetben számot vetünk azzal, 
mennyi idő is jut egy-egy témára, egy-egy fejezet tárgyalására. Mária 
Terézia uralkodásának nem szentelhetünk többet két óránál. Ebből 
egyet kíván a háborús események tárgyalása, esetleg még Mária 
Terézia belpolitikájának általános jellemzése. Marad egy óra, illetőleg 
az 50 perc felét számonkérésre fordítva, 25 perc Mária Terézia reform
jai, egyházi, iskolai intézkedések, Eatio Educationis, Urbárium, társa
dalmi változások, adóügy, alkotmányos élet, gazdasági viszonyok, terű. 
leti változások tárgyalására. Világos, hogy tiz-tizenöt percnél több nem 
jut annak tárgyalására, amit pl. az Andor-féle tankönyv a 154—155. 
oldalakon 41 sorban mond el a vámtarifa ügyéről. Ezt a fontos és 
eléggé komplikált témát tiz-tizenöt perc alatt nem lehet egy közepes 
színvonalú Vili. osztályos tanulóval megértetni az előbbi osztályok 
történettanításából magával hozott tudás alapján. Hasonlóképpen 
tizenöt-husz perc jut körülbelől Szent István országának berendezésére, 
öt-tiz perc Kálmán törvényeinek, tiz-tizenöt perc az arany bullának, 
husz-huszonöt perc Széchenyi eszméinek megértetésére. Ezek termé
szetesen csak átlag-példák és nem azt akarják mondani, mintha ilyen 
percek szerinti merev számítással lehetne a történettanítás munkáját 
mérni és megítélni, de mégis azt hiszem, jellemzik a tényleges hely
zetet. Pedig emellett még a bevésés, emlékezetbe rögzítés hátra van.

Lehetne segíteni a bajon, ha a tanár jobban függetlenítené 
magát a tankönyvtől, azaz saját vagy a tanulók érdeklődésére, időszerű 
dolgokra való tekintettel vagy egyéb szempontokból egyes fontosnak 
vélt kérdésekkel behatóbban foglalkoznék, másokat vázlatosabban tár
gyalna. Ez azonban a gyakorlatban alig lehetséges a többi osztályokban 
js, valamint főleg a VIII. -ban az évvégi vizsgálatok miatt. A mai
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tömegtanítás mellett, mikor egy-egy tanulóval nem foglalkozhatunk 
eleget, kénytelenítve vagyunk sokat rábízni a tankönyvre, s ez kelleté
nél nagyobb szerephez jut. Általában a mai rendszerben a tanuló na
gyon hozzászokik kénytelenül a könyvhöz való ragaszkodáshoz. Ezen 
egy tanár alig változtathat, ha nem történik a dolog általánosan. De 
a VIII. о.-ban különösen nagyobb szerephez jut a tankönyv. A vizsgá
laton bemutatandó eredmény miatt a tanuló nagy részben a könyvre 
támaszkodik, abból készül. Ami pedig a bemutatható eredmény ter
mészetét illeti, itt figyelembe veendő a következő. A történelmi taní
tással elérhető eredmény kétféle lehet. Egyik, amit történelmi meg
értésnek, történelmi érzék megszerzésének, mondjuk történelmi látásnak 
nevezhetünk. Másik a történelem vázának, adatoknak és egymásután
nak ismerete. E kétféle ismeret ugyan kapcsolatos, de mégis meg
különböztethető egymástól. Az előbbi, belső eredmény nehezen produ
kálható, eruálható. Az érettségi vizsgálatokon az erre szánt öt perc 
alatt alig lehet egyébről tájékozódni, mint a másikfajta, inkább 
külsőleges, gépiesen is elsajátítható s nem igazi lelki tulajdonná vált 
tudásról, főleg mivel a szabályzat kimondottan kizárja a vizsgálatnak 
azt a kérdezgető, megbeszélő, kutató eljárását, mellyel talán egyedül 
lehet megállapítani, hogy tényleg érti-e a tanuló azt, amit «felmond». 
Az érettségi vizsgálatok ismert menetét, az érettségi elnökök rendes 
szokásait szem előtt tartva, a tanár önkéntelenül is tanítványai érde
kében arra törekszik, hogy e külső, mutatható eredmény elérése irányá
ban vezesse a VIIL o. tanulását ; így ez végeredményben alig más, 
mint az érettségire való előkészülés. Mivel pedig ez előkészülésben a 
tanulónak fősegítsége a tankönyv, a tanár itt különösen ehez alkal
mazkodik, kevésbé függetlenítheti magát.

Ily körülmények következtében a VIIL osztályos történettanítás 
csak gyors, meglehetősen felszínes szemle a magyar történelem felett, 
megállást, alaposabb elmélyedést alig enged s inkább ál-eredményt 
érhet el, nem igazi lelki értéket. Pedig tekintve, hogy a történelmi 
érzék, a történelmi világ sajátos természetének felismerése aránylag 
legkésőbb ébred fel az emberben s leginkább kíván meg magasb lelki 
fejlettséget, éppen a VIII. о.-ban volna leghálásabb tere a történelem 
tanárának igazi történelmi értékek termelésére. Ehelyett az idő rövid
sége, a folytonos érettségi-gond miatt alig tehet egyebet, mint hogy 
végigvonultatja a tanulók előtt a magyar történelmet, mint valami 
mozgókép-sorozatot.

Általános szaktanári vélemény, hogy a VIII. о.-ban legalább 
négy óra kellene, anélkül, hogy a mostani történelmi anyag valamivel 
is bővülne. Nem kívánunk semmivel sem több anyagot, legfeljebb azt 
hibáztatjuk, hogy tankönyveink az 1849—1868. korszakkal rendszerint
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igen röviden végeznek. Azt hiszem, nincs is tankönyvünk, mely a 
kiegyezésen túlmenne, pedig ezt a mai és a régi tanterv egyáltalában 
nem tiltja. Ez csak rossz, kényelmes szokás. A gyakorlatban néhol 
megvan, de általánossá kellene tenni, hogy az összefoglaló kérdés álljon 
első helyen.

Azt sem tartanám helytelennek, ha az érettségi szabályzat ki
mondaná, hogy a tanár tetszése szerint valamely fontosabb történelmi 
kérdéssel, a magyar történelem valamely kardinális problémájával 
(mint amilyenek a Pragmatica Sanctio, a kiegyezés, aranybulla, ország- 
gyűléseink fejlődése, hadsereg szervezete, külpolitikai helyzetünk stb.) 
behatóbban foglalkozzék, ennek fejében mást rövidíthessen, bár nem 
fontos tudnivalók rovására s erről az elnököt a vizsgálat előtt írás
ban vagy szóban tájékoztatná. így el lehetne érni, hogy a fiuk leg
alább egy vagy két dolgot igazán tudjanak és világosan megértsenek 
s ez jobb alapot is nyújtana az elnöknek, hogy igazán fel tudja 
ismerni a tanuló szellemi színvonalát.

Nemkülönben nehéz a fizika tanárának helyzete. Minden fizika
tanár küzködik avval a nagy anyaggal, melyet a tanterv а УШ. o.-ra 
kiszab. Pedig mennyi van még, amit a tanár szeretne a tanulókkal 
megismertetni, nemcsak azért, mert tárgya iránt érzett szeretete ösz
tönzi erre, hanem azért is, mert tapasztalja, hogy a tanulókat a fizikai 
kutatásoknak éppen legújabb vívmányai érdeklik leginkább. A leg
újabb felfedezések ismertetése már annyira a tanév végére esik, hogy 
legfeljebb csak futólag érinthetők. Már az elektromos hullámokról is 
alig lehet némileg világos képet adni. Arról meg szó sem lehet, hogy 
mindazt, ami evvel praktikus szempontból kapcsolatos, csak meg is 
lehessen említeni. A váltakozó áram roppant technikai fontossága 
(fázisgörbék, fáziseltolódás önindukció és kondenzátor útján és az 
evvel összefüggő praktikus eredmények, éneklő ívlámpa, elektromos 
rezonancia) szóba sem jöhet. A radioaktivitás, a különféle sugárzás 
és emanáció, az elektron-elmélet csak olyan terjedelemben szerepel
het, hogy a tanulót inkább megzavarja, mint hogy világos képet adna 
neki. Az elektromosságot amúgy is csak úgy fejezhetjük be, annyira 
amennyire, ha а УП. o. anyagát sikerül а УП.-Ъеп csakugyan el
végezni. Ez azonban a legtöbb esetben csak úgy lehetséges, ha az 
elméleti fénytant jóformán teljesen elhagyjuk. Másrészt meg az elmé
leti fénytan kellő ismerete nélkül az elektromos hullámokról, meg a 
sugárzó hőről sem adhatunk tiszta képet. Nem jut elég idő a leg
elemibb kozmográfiai ismeretek megszerzésére sem, pedig ezek az 
általános gravitáció teljes átértésére feltétlenül szükségesek. A kozmo
gráfia, a fénytan és az elektromosság újabb vívmányai tulajdonképpen 
csak a minimumon is alul maradó értékben tárgyalhatók.



ÉBETTSÉGI VIZSGÁLATI TAPASZTALATOK ÉS BEFOBM JAVASLATOK. 413

Amikor az érettségi vizsgálat előtt álló jelölt szeme előtt el
vonult az itt csak vázlatosan és töredékesen jelzett tananyag anélkül, 
hogy az mélyebben gyökeret verhetett volna, és amikor a jelölt ipar
kodik egybekapcsolni ezt a változatos és sokszor összefüggéstelen anya
got azokkal a címszókkal, melyeket a tanár által adott «tételek» 
tartalmaznak, jönnek a szóbeli vizsgálatnak sokkal izgatóbb külső 
körülményei. «Ш lesz az elnök?» «Milyen szak képviselője?» «Mik 
a különleges kívánságai ?» «Mit tart legfőbbnek ?» «Milyen ember ?» — 
mindezek a kérdések fokozzák a máris meglevő feszültséget és ideges
séget. Hozzájárul mindehhez az ünnepélyes megnyitás, az' azt meg
előző tanácskozmány eredményének kihirdetése, amely egyikre-másikra 
egy egész esztendő elvesztését jelenti, és a többi felesleges forma
ságok. Kell-e mindez ahhoz, hogy kipuhatoljuk a mi középiskolát 
végzett ifjúságunk értelmi fejlettségét és tárgyismeretét?

Ha ehhez még hozzátesszük, hogy egy ilyen módon elcsigázott, 
ideges állapotban levő fiatal ember három óra hosszat, sőt még tovább 
is kénytelen a zöld asztal mellett megmaradni, míg minden tárggyal 
végzett, azt hiszem, nem fogja senkisem azt állítani, hogy ezek a 
körülmények megfelelők, méltányosak vagy éppen kedvezők a jelöltre 
nézve akkor, amikor értelmi fejlettségét és tárgyismeretét akarjuk 
kipuhatolni. Nem túlzás, ha azt állítom, hogy egyik-másik jelölt 
gyakran oly lelki állapotban van, hogy már nem tud a hozzáintézett 
kérdésre figyelni, azt már nem érti, nem tudja elhelyezni, és már e 
miatt is egész gondolkodó gépezete megakad.

A mai érettségi vizsgálati rendszer ellen felhozható kifogásainkat 
egy csapással eltüntethetjük, ha a szóbeli vizsgálat mai alakjának 
megszüntetésével a jelöltek érdemjegyeinek megállapítására s egyúttal 
az egész vizsgálati anyag rendszeres átismétlésére hosszabb időszakot 
szánunk. Ennek hossza látogatottabb intézetekben négy hónap, ke
vésbé látogatott iskolákban lehet rövidebb, de tekintettel az elvégzendő 
anyag nagyságára itt sem lehet nagyon rövid. Alapul véve egy láto
gatott osztályt (körülbelül negyven vagy több tanulóval), a YHI. o.-ban 
a már január végétől egészen május végéig terjedő időt teljesen az 
érettségi munka elvégzésének kellene szentelni. Ebben az érettségi 
vizsgálati időszakban a jelöltek a tanárok vezetésével és útbaigazításá
val átismétük az érettségi vizsgálati anyagot és ez összefoglaló munka 
alapján és e munka közben puhatoljuk ki jelöltjeink értelmi fejlett
ségét érettségi fokukat és tárgyismeretüket.

Ez a gondolat bizonyára nem egészen új. Bennem a múlt óv 
folyamán keletkezett, amikor a közoktatásügyi miniszter ismert rende
leté értelmében első ízben adtunk ki érettségi bizonyítványokat a 
szokott vizsgálatok nélkül, és érlelődött bennem, amikor a múlt évben
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ismét tanúja voltam annak, hogy az érettségi vizsgálatok nyomorúságai 
közepette egyik jelöltünk — távolról sem a legrosszabb — a bizottság 
színe előtt összeesett.

Az említett miniszteri rendelet azt kívánta, hogy a katonai, 
illetőleg népfölkelői szolgálatra bevált У1П. osztályos tanulók osztály
zata állapíttassák meg mielőbb, hogy az érettségi bizonyítvány egy 
héttel az illetők bevonulása előtt kiadható legyen. Elővettük tehát az 
1895 és 1896-ban született VIH. osztályos tanulókat és azokat lehetőleg 
sokszor, tantárgyunk különböző részeiből kihallgattuk, megvizsgáltuk. 
Minthogy az ily korú tanulók száma nem volt nagy, a rendelkezésre 
álló idő pedig eléggé bőséges, több ízben és kellő alapossággal végez
hettük a megvizsgálásukat. Mint a tavalyi VIH. o. latin nyelvi tanára 
következőképen jártam el. Mindegyik jelölttel lefordíttattam ismétlés
képen egy-egy olvasott horatiusi ódát, kihallgattam köhyvnélkül tanult 
részleteket, átismételtük a leggyakrabban előfordult horatiusi vers
mértékeket, próbálgattunk fordítani nem olvasott részeket, összeállí
tottuk a Horatius ódáiban feldolgozott témákat, adattam nyelvtani 
és itt-ott tárgyi magyarázatokat. Más alkalmakkor viszont Tacitussal 
foglalkoztunk : fordítottunk olvasott és nem olvasott helyeket, beszél
tünk életéről, műveiről, nyelvének sajátosságairól stb. stb. Sőt az 
utolsó órán megbeszéltem tanítványaimmal azt a kérdést, hogy 
tulajdonképen miért is tanultuk nyolc éven át a latint, mely okok 
miatt tudta a latin nyelv tanítása minden ellenkező irányú törekvés 
ellenére még ma is fenntartani magát.

Minthogy a tankerületi főigazgató érdeklődött a jelöltek meg
vizsgálása iránt, minden alkalommal, ha valamely jelöltet kihallgattam, 
feljegyeztem, kitől mit kérdeztem és miféle érdemjegyet adtam felele
teire. Ezek a feljegyzések olyan formájúak voltak, mint amilyenek 
szoktak lenni a szóbeli vizsgálatok alatt felvett jegyzőkönyvek. Hogy 
gyorsabb menete legyen a feleltetésnek, előre készültem ezekre az 
órákra, pontosan feljegyezve, mit fogok kérdezni minden egyes jelölttől. 
Több ízben jelen volt az ilyen összefoglaló órán az igazgató, a főigaz
gató, egyik vagy másik szaktanár. A főigazgató által kitűzött osztályozó 
tanácskozmány idején nyugodt lélekkel megállapíthattuk az osztály
bizonyítványba és innen az érettségi bizonyítványba kerülő érdem
jegyet. Nem lehet mondani, hogy ezek a tanulók érettségi vizsgálat 
nélkül kapták meg az érettségi bizonyítványt. Éppoly alaposan meg 
kellett dolgozniok érte, mint a többi jelölteknek, csak azok a rideg 
formák maradtak el, amelyek ellen annyi kifogást lehet emelni.

Amire a múlt évben a szükség kényszerített, azt intézménnyé 
lehetne tenni. Tudom, hogy az újításnak sok nehézsége van. A leg
első a hagyománnyal való szakítás nehézsége. Sokan lesznek a tan-
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férfiak között is, akik el nem képzelhetik, hogy helyes dolog érettségi 
bizonyítványt kiadni olyanoknak, akik nem szenvedték át ugyanazokat 
a kínokat, amelyeket mi és apáink kiállottak. Ha mi nem haltunk 
bele azokba, akkor ezeknek sem fog megártani ez a kis tortura, amely 
máris annyival könnyebb lett, mint volt annak idején. Ezekre az 
ellenvetésekre persze feleletünk nines. Sokan azért ellenezhetik az 
újítást, mert ama fennáló érettségi vizsgálatban fegyelmező eszközt 
látnak s azt tartják, hogy ennek hatása van a tanulók komolyabb 
magatartására a középiskolai tanulmányokkal szemben. Az érettségi 
vizsgálatnak ez a fegyelmező hatása le nem tagadható. De helytelen 
dolog az érettségi vizsgálatot fegyelmező eszköznek tekinteni, abban 
fegyelmező eszközt látni. A testi fenyítés is hathatós fegyelmező esz
köz, de mivelhogy nem humánus, helyesebbnek látszott annak eltörlése. 
Mi itt is csak a humanizmus szempontjából szólalunk fel az érettségi 
mai formájának fenntartása ellen.

Komolyabb ellenvetés az, hogy honnan vegyük azt az időt, 
azt az időszakot, amely szükséges az itt javasolt újítás megvalósítá
sára. Bizonyos, hogy a rengeteg tananyag mellett a rendelkezésre 
álló idő sehol sem sok, de legkevesebb a VIII. о.-ban, még akkor is, 
ha a normális viszonyokat vesszük alapul, azt t. i., hogy az iskolai óv 
május közepéig tart. Ha azonban elismerjük, ^íogy helytelen dolog a 
középiskolai tanulmányokat mindenre kiterjedő és több szempontból 
végzett összefoglalások és ismétlések nélkül lezárni, akkor az ilyen 
összefoglalásokra az időt mindenképen elő kell teremteni, akár azáltal, 
hogy a VHI. o. anyagát részben a VH. osztályba visszük át, ezét 
viszont a VI.-ba, akár más módon. Ez a kérdés különben már nem 
tartozik mostani értekezésem keretei közé. Itt csak a feltételeket 
szabjuk ki, amelyek szükségesek a középiskolát végzett tanulók érettségi 
fokának megítélésére, a többi már a középiskolai tanterv-revizió dolga.

Az itt tervezett újításnak egy másik nehézsége, de másfelől 
ismét nagy előnye, hogy ennek az érettségi vizsgálati ismétlő és 
összefoglaló időszaknak kihasználása bizonyos határokon belől a szak
tanár belátására és egyéniségére van bízva. Ezt nehézségnek inkább 
csak a minálunk dívó iskolai bürokratizmus fogja látni, amely minden 
iskolai mozzanatnak ellenőrzésében keresi létezésének egyik főfeltételét. 
A középiskolai tanárságnak az érettségi vizsgálatokon elfoglalt része 
nagy örömmel fogadja, ha szabadabb kezet kap a gondjára bízott 
ifjúság utolsó munkájának irányításában, vezetésében. Az érettségi 
vizsgálatok ma fennálló formájában a vizsgálat elnökének sokkal na
gyobb a befolyása a vizsgálat menetére, mint ez a vizsgálat szem
pontjából helyes. A vizsgálat elnöke magával hozza egyéni sajátos
ságait, kedvenc foglalkozását, tudását, megítélésének mértékét, saját
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maga által megállapított színvonalat, szigorúságot vagy elnézést és 
sok mindenféle mást, aminek nincs semmi köze a jelölt érettségi 
fokának megbírálásához. Az érettségi vizsgálatot eme személyi mo
mentumtól mindenképen meg kell szabadítani. Az elnök a jelölt 
előtt a legtöbb esetben teljesen ismeretlen tényezőt visz be a vizsgá
latba ; a tanulónak pedig ismernie kell ennek a mértékét. Az 
utolsó tíz éven belül történtek azok a sajnálatos esetek, hogy oly 
elnökök küldettek ki érettségi vizsgálatokra, akik az iskolákkal semmi 
viszonyban sem állottak s akik amióta saját maguk érettségi vizsgá
latot tettek, az iskola belső életével semmi kapcsolatban sem állottak. 
Ez az eljárás mélyen sértette a tanárság önérzetét és lekicsinyelte a 
magyar középiskolai tanításügy jelentőségét, mert annak megítélésére, 
hogy mit lehet az iskolában produkálni, szóval az eredmény meg
ítélésére, ismerni kell azt a műhelyt is, amelyben a munka folyik. 
Ezt pedig igazán csak magában az iskolában élő és működő tan
férfiú ismeri.

Ugyancsak az utóbbi években volt alkalmam egy érettségi vizs
gálaton jelen lennem, amelyen az érettségi vizsgálat elnöke egy jelen
levő előkelő úr kedvéért, vagy hogy a jelölteknek imponálhasson, 
tudásának egész tárházát tárta elénk, aminek természetesen szintén 
nincs semmi köze a »jelölt értelmi fejlettségének kipuhatolásához, 
másfelől pedig nagyon befolyásolja a vizsgálat előtt álló lelkiállapotát. 
Egy más esetben az érettségi vizsgálat elnöke oly részletes régiség
tan! kérdésekkel zaklatta a jelölteket a latin vizsgálat alatt, hogy 
szinte bosszantó volt. Az ilyen és hasonló esetekben mindenesetre 
kellemetlen és kényes dolog az elnököt figyelmeztetni az utasítások 
szavaira és szellemére.

Az a kérdés, hogy ki legyen a megreformált érettségi vizsgá
laton az érettségi időszak alatt az elnök, nagyobb nehézséget nem 
okozhat. Lehet elnök felváltva az intézet igazgatója, itt-ott egy pár 
napon a főigazgató ; a legtöbb esetben azonban ezt a tisztet végez
hetik a tanári karnak el nem foglalt tanárai, esetleg ott, ahol több 
középiskola van egy helyen, a másik középiskola tanári karának 
egyik vagy másik tagja. De bármiképpen talál is megoldást az elnök 
személyének kérdése, semmi esetre sem szabad az elnöknek a vizs
gálat főszemélyének lennie; a fő a jelölt, aki miatt a vizsgálat meg- 
tartatik. Az elnök hatáskörének kiszabásának mindenesetre tekintettel 
kellene lennie az itt említett tapasztalatokra. Az elnök ne legyen a 
vizsgálat irányítója, hanem inkább szemlélője, a vizsgálandónak ne 
annyira kérdezője, mint inkább bírálója, ne ő adjon irányelveket a 
szaktanárnak, hanem tájékozódjék arra nézve, mit végzett a szaktanár 
a tanulókkal és hogyan végezte ezt.



De vájjon nem időpazarlás-e az, hogy több hónapra terjedő idő
szakot jelölünk ki a tanulók érettségi érdemjegyének megállapítására, 
ami most pár nap alatt, a szóbeli vizsgálat napjai alatt történik? 
Erre nézve legyen szabad utalnom arra, hogy ennek az időszaknak az 
érdemjegyek megállapítása csak az egyik célja, a másik nem kevésbé 
fontos célja a középiskolai tanításnak összefoglaló befejezése.

A vizsgálatok előtt nagyon szükséges a tananyag alapos és több
szöri ismétlése. Ezt nem tudja jobban senkisem, mint az iskolában 
működő tanár, aki úton-útfélen szomorúan tapasztalja, mily végtelenül 
könnyen felejtenek tanítványaink és mily végtelen fáradságba kerül 
még a legegyszerűbb dolognak teljes, alapos megértetése is. Nem tu
dom, történtek-e megfigyelések és összeállítások arra nézve, hogy adott 
viszonyaink között mennyire eredményes a mi tanítói fáradozásunk, 
pl. hogy egy 40, 50, 60 tanulóból álló osztályban reggel 8 és déli 
1 óra között hogyan változik a tanulók figyelme, felfogó képessége, 
az osztálynak hányadrésze tudja megérteni a tanítás egyszerűbb, kom
plikáltabb és nehéz dolgait, de hogy aránylag nagy fáradozásnak is 
gyakran igen kis értékű eredménye van, arról napról-napra számos 
gyakorlati példából meggyőződhetünk. Legyen szabad ez évi tapasz
talásomból egy esetet felhozni. Az iskolaév elején az Y. о.-ban Ovi- 
diussal, a VIL-ben Vergiliussal kezdtem meg a latin tanítást. Mint
hogy észrevettem, hogy a fiúknak nagy része nincs tisztában a hexa
meterrel, a pentameterrel, a distichonnal, a dactylussal, a spondeussal 
és a trochæussal, kellőképpen próbáltam velük a verstannak ez elemeit 
megértetni. A dolgokat többször ismételve a tanítás későbbi folyamán, 
a napokban egy-egy tanulót találtam az V. és VIL osztályban, akik 
nem tudták megmondani, hogy mi a dactylus. Amit a verstan ele
meiről mondottam, ugyanazt mondhatom a nyelvtan elemeiről is. 
Amióta nálunk a magyarból latinra fordítás háttérbe szorult, a gimn. 
tanulók nyelvtani ismerete nagyon aláhanyatlott, még pedig nemcsak 
a latin nyelvtani tudás, hanem a magyar nyelvtani tudás is. A fiúk 
nem ismerik anyanyelvűket, nem ismerik annak szerkezetét, nem 
tudják megkülönböztetni a mondatrészeket a beszódrészektől, helyes
írásuk még a magasabb fokon is hiányos stb. stb. Az elemekre való 
visszatérés, azok kihallgatása az adott viszonyok között lehetetlen. 
Nem tartozik felolvasásom keretei közé e hiányok okait kutatni 
és orvoslást ajánlani, nekem itt csak a tényt kell megállapítanom és 
azt, hogy nem igazságos dolog az érettségi vizsgálaton megkövetelni 
mindannak tudását, aminek ismétlésére vagy pótlására a középiskola 
nem adott kellő alkalmat. Ezért kell a középiskolai tanulmányok be
fejezte alkalmával egy, első pillantásra túlzottan hosszú időszakot 
megteremteni az ismétlésekre és összefoglalásokra.
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Nehány szót kell még szólanom a tanulók tudásának elbírálá
sáról. Ez az iskolaév alatt is nagyon hiányos és fogyatékos, de még 
inkább az az érettségi vizsgálatok ma fennálló formájában. Az iskolaév 
alatt, óránként valamely tanuló feleltetése alapján bejegyzett osztály
zatokat a tanulók rendszerint az ú. n. új lecke után kapják. Ez az 
új lecke rendesen mérsékelt terjedelmű és legfeljebb nehány órai 
anyagot ölel fel. A tanuló többé-kevésbé tudja, hogy mikor kerül 
reá a sor. Ilyenkor jobban tanul, szorgalmasabb, a felelés után megint 
pihen, mert nem nagy a valószínűség, hogy legközelebb ismét felel. 
Az idő rövidsége nem engedi, hogy egy-egy tanulót más tanulók 
rovására annyival többször feleltessünk. Ha már valamelyiket többször 
feleltetjük a többieknél, úgy bizonyára az lesz, aki különböző időkben 
különböző értékű feleleteket adott. Akinek több egyforma felelete volt 
az iskolaév alatt, rendesen nem is jut már szóhoz az ismétlések alkal
mával, mert legtöbb gondot nekünk a változó tudást mutató tanuló 
ad. Arra időnk soha sincs, hogy meggyőződjünk arról, hogy minden 
tanuló az egész anyagot mennyire bírja. Ha pedig ezzel törődnénk 
legtöbbet, akkor annyit vesztünk el a tanítási időből, hogy iskolánk 
tanító intézetből osztályozó gépezetté válik.

Ha már az évközi feleltetés és az évközi érdemjegy ily eset
legességeknek van kitéve, legalább ne legyen az érettségi érdemjegy 
véletleneógeknek összeredménye. Ezért kell az érettségi jelöltet négyszer- 
ötször meghallgatni az érettségi időszak alatt és minden esetben össze
foglaló anyagból. Ehhez pedig sok idő kell.

Itt kísérletképpen vázolom, miképpen szeretném a rendelkezésre 
álló érettségi időszakot a latin nyelvi tanítás befejezésére felhasználni. 
Az első időt a zárthelyi dolgozat megbeszélésére fordítanám, mert az 
írásbeli érettségi vizsgálatot az új rendszerben is fenntartanám némi 
változtatásokkal és annak az intézkedésnek elhagyásával, amely szerint 
visszavetendők azok, akik két vagy akár három tárgyból elégtelen 
dolgozatot adtak be. A reákövetkező időben átismótelnők a latin 
nyelvtan anyagát és amit a verstanból szoktak tanulni. Ezt követné 
az egész gimnáziumi latin tanítás alatt olvasott irodalmi anyag is
métlése. Mindenki tartozik írásban ée szóban beszámolni arról, hogy 
mit olvasott Caesarból, Liviusból, Ciceróból, Sallustiusból, Tacitusból, 
Ovidiusból, Vergiliusból és Horatiusból. Erre következnék egy kis 
irodalomtörténeti összefoglalás az olvasott írók életrajzi adatai alapján. 
Ezek kiegészítésére lehetne nem olvasott művekből részleteket vagy 
tartalmi összefoglalásokat fordíttatni, mint amilyenek a Livius-fóle 
periochák, Cicero munkáinak argumentumai. Azután lehetne, szintén 
az olvasott anyag alapján, történelmi és régiségtani összefoglalást tar
tani s még hiányzó ismeretek kiegészítésére és illusztrálására váló-



gatott részeket a nem olvasottakból fordlttatni. Egyes tanulóknak 
lehet ezenkívül feladatul adni magánszorgalomból való olvasásra egy- 
egy kerekebb dolgot valamely íróból : nehány ódát, egy levelet, egy 
kis beszédet, néhány történelmi eseményt Liviusból, egy elegiát Ovi- 
diusból vagy ilyesmit. Minden egyes tanulót minden ily összefoglaló 
egészből meg kellene vizsgálni. Az összkép, amely ilyen módon ki
alakul, sokkal hívebb képet ad majd jelöltünkről, mint akármilyen 
gondos régi rendszerű szóbeli érettségi vizsgálat. Ily irányú össze
foglalásra gondolhat a többi tárgyak tanára is.

Hangoztattam már, hogy a szaktanárnak szabadabb kezet kell 
adni e munkában. Ezt egyebek között azért is tartom szükségesnek, 
hogy szaktanáraink érdeklődése saját munkájok iránt el ne fojtassék. 
A tanár ne végezze munkáját gépiesen, előírt séma szerint, hanem 
öntsön munkájába mennél többet saját leikéből. A fizikus, mint láttuk, 
igazodni szeretne ahhoz az érdeklődéshez, melyet tanítványai ma
gukkal hoznak az iskolába; a történelem tanára jónak látja, hogy a 
történelemnek hol egyik, hol másik korszakával ismertesse meg jobban 
tanítványait ; a magyar-tanár bizonyos szeretettel foglalkozik irodal
munk egyik vagy másik kimagasló egyéniségével ; ugyanígy vannak a 
latintanárnak kedvenc tárgyai, írói és a tanuló csak nyerhet azzal, 
ha tanárával együtt belemélyed egy szűkebb határok között levő tárgyba.

Ha viszont valamely tanulóban hajlandóságot veszünk észre vala
mely tárgy vagy tárgykör iránt, kár volna ezt megfelelően ki nem 
használni. Ezért bizonyos fokig és egyes tárgyakban szabadabb moz
gást engedhetnénk a tanulóknak is.

A középiskolából való végleges eltávozásnak ünnepélyesebb for
mát is kellene adni. Az elmaradó szóbeli vizsgálat helyébe léphetne 
valamely iskolai ünnepély: ezek az érettnek nyilvánított jelöltek kö
zépiskolai életpályájukra visszatekintenének vagy elmélkedhetnének az 
előttük nyíló életpályáról. Mindenesetre kívánatos volna, hogy szoro
sabb kapocs jöjjön létre a középiskolát elhagyott tanulók és iskolájok 
között. A mi gimnáziumunkban szokásban van, hogy az érettségi vizs
gálatra jelentkezők Curriculum vitac-t adnak be; ez évek haladtával 
érdekes visszapillantást nyújt az ifjú lélek világába, feltárja a remé
nyeket, az aggodalmakat, amelyek az ifjú lelkét foglalkoztatták, amikor 
az életbe kilépett.

Még azzal a kérdéssel lehetne foglalkozni, mi történjék a magán
tanulókkal. Ezeket a legtöbb esetben nem lehet több hónapra terjedő 
vizsgálatnak alávetni. Amennyiben ezeknek az új rendszerű megvizs
gálása nem lehetséges, egyelőre nem maradna más hátra, mint ezek 
számára a régi vizsgálati formákat megtartani. Schmidt Mábton.
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K ISE B B  KÖZLEMÉNYEK.

Az «Einheitsschule» német és magyar megvilágításban.

L
A német pedagógusokat most legjobban az «Einheitsschule» 

foglalkoztatja, amiről bármely tanügyi folyóiratukba vetett pillantás 
is meggyőz.1 Ha ezt az elnevezést magyarra «egységes iskolával» for
dítjuk le, épp olyan hibát követünk el, mint a németek a maguk 
elnevezésével s épp annyi tévedésnek, zavarnak egyengetjük útját.1 2 
Jöjjünk tehát mindenekelőtt tisztába a fogalommal és az azt meg
illető elnevezéssel. Erre a célra felhasználjuk az Einheitsschule iro
dalmának egyik legújabb és legjobb művét, J. Tewsnek rövid, de 
világos könyvecskéjét.3

1. Hogy minden dolgot a maga nevén kell elnevezni, azt az 
alapos németek is vallják. Mégis hogyan eshetett meg, hogy «e leg
nagyobb iskolai reform» (95) részére széliében olyan elnevezés ter
jedt el, mely nem fedi teljesen a fogalmat, sőt túlkönnyen meg
tévesztő, és mint a tapasztalás igazolja, még német földön és német 
tanférfiak között is nem egy súlyos félreértést támasztott. Ezt Tews 
is kénytelen beismerni, m. p. mindjárt két irányban. Már az Elő
szóban így ír : «Ennek az írásnak nem feladata, hogy védelmébe 
fogja azt a másik Einheitsschule-t (3), hanem csak azt, amelyet a 
Deutscher Lehrerverein vall magáénak.» Ehhez a fogalombeli meg
különböztetéshez (zavarhoz !) járul még az a másik, amely a szót, a 
kifejezést illeti. Erre nézve Tews így nyilatkozik : «Sokan kifogásolják

1 Lásd pl. Pädagogische Blätter 1916 : 7. sz., 344. 1. — Neue 
Bahnen 1916 : 8. sz., 382. L — Nálunk az ekörül kifejlődött újabb viták
kal a Népt. Lapja foglalkozott (lásd 1916 : 10., 11., 12., 13., 14. sz.)

2 Ennek a megtévesztésnek t. к. a berlini egyetem pedagógia-tanára, 
Jak. Férd. Schmidt, is áldozatul esett.

3 Ismertetését lásd : Népt. Lapja 32. szám. A ( )-be foglalt számok 
ennek a könyvnek lapszámaira utalnak.
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az elnevezést, de ok nélkül* (34), ám erre irányuló körülményes bizo
nyítása éppen nem meggyőző. Ugyanott idézi Kersohensteinert : « A ki
fejezés könnyen megtéveszt és az ú. n. Einheitsschulenak csaknem 
valamennyi ellensége annak a rövidzárlatnak esett áldozatul, hogy az 
egész iskola-szervezet egységét összetévesztették ez egyetlen tantervvel. » 
Két oldallal tovább meg ezt olvassuk: «Az Einheitsschule... az 
iskoláknak egy önmagukban összekapcsolt többségére ( Vielheit) tö
rekszik» (36). Még elóbb : «Olyan iskolai szervezet (Schulwesen), mely 
lehetővé teszi, hogy minden fokról minden célt el lehessen érni (31). 
Tovább: «Az Einheitsschule a szervezés eszméjének (Organisations
gedanke) megvalósítása a köznevelés terén» (88). Egy nemrég megjelent 
gyűjteményes műben (Wychgram, Die deutsche Schule u. die deutsche 
Zukunft. Leipzig, 1916, Nemnich, 381—2.) A. Sickinger mannheimi 
vár. iskolatanácsos egy «Einheitsschule im höheren Sinne»-ről ír ; ez sze
rinte «olyan szervezet, melynek’életelve termószetszerűség, igazságosság, 
fokozott célmegvalósítás, tehát legmagasabb belső összhang és egységes
ség». Mindezeket a meghatározásokat egybevetve és összefoglalva, 
az Einheitsschule mint a demokratikus iskolázás megtestesítése jelenik 
meg, s benne a pedagógiai jogok és kötelességek abszolút uralma 
érvényesül. (V. ö. még u. o. «Das deutsche Einheitsgymnasium» Budde- 
től és «Die Einheitsschule» Huckerttől. Mellesleg megemlítjük, hogy 
ennek a könyvnek 171. lapján Alfr. Hillebrandt idézi Berzeviczy Al
bertet tanúként a klassz, tanulmányok változatlan szükségessége mellett.) 
Ha még emlékeztetünk arra, hogy «egységes iskola» alatt mind nálunk, 
mind Németországban a közös alsó tagozattal rendelkező egységes 
középiskolát is értik, amelyért a múlt század nyolcvanas éveiben ná
lunk is annyi tinta folyt, megállapíthatjuk, hogy az Einheitsschule 
elnevezés, jóllehet ma már elismert és meghonosodott : a) éppen nem 
szabatos és kifogástalan; b) olyan magas célt tűz ki, amely méltán 
eszményszámba mehet. Az Einheitsschule elnevezés tehát éppen nem 
szorítkozik csak a népiskolára, jóllehet az egész mozgalom a nép- 
tanítóság köréből indult ki és tanítók a legbuzgóbb bajnokai. Hogy 
ezt az elnevezést maguk a németek sem tekintik kielégítőnek és meg
felelőnek a jövő népiskolája részére, bizonyítják azok az újabb elneve
zések, amelyeket erre a célra javasolnak. Byenek pl. a nationale vagy 
deutsche Einheitsschule, a Grundschule, Gleichheitsschule stb., amit 
részünkről az Allgemeinschule-vtA egészíthetünk ki.1

Az Einheitsschulenek az iskolázás szempontjából mindent fel
ölelő jellege kiderül még a tervből (Einheitsschulplan, \ \) ,  ami egy-

1 Tekintettel a nyelvi és< fogalombeli fejtegetésekre, itt és még né
hány alkalommal szükségképpen a német elnevezéseket kellett használnom.
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úttal nagyon fokozza a nehézségeket, amennyiben itt a lehetőségeknek 
számos útja kínálkozik. így maga Tews a következő hármas tagozást 
ajánlja : Gmndschule, Mittelschule, Oberschule ; ehhez még a Werk
schule járul; míg pl. egy másik szakember, Grünweller igazgató, 
«Nationale Einheitsschule oder deutsche Nationalschule » c. füzetében 
a következő sorrendet javasolja : Volksschule, Bürgerschule, Ober
bürgerschule (Archiv f. Pädagogik, 1916, VI., 265. 1.). Dr. Uhlic, cseh 
pedagógus, ötosztályú népiskolát tervez 3—4 osztályú polgári iskolával 
a 14—15. életévig; ezen túl a 17—18. életévig felső középiskolákat 
és továbbképző szakiskolákat (Pädagogische Zeitung 1916, 29. sz. 
401. L). Cassel titk. tanácsos pedig azok részére, akik egészen elvé
gezték a német népiskolát, egészen külön középiskolát óhajtana fel
állítani (eine besondere höh. Schule ; lásd u. о., 397. L). Már ebből 
is látható, hogy az egységes iskola tervén belül sincs meg az egység, 
hanem a szerzők felfogása szerint szabadon érvényesülhet a sokféleség. 
Ugyanebből megérthető, hogy az Einheitsschule közvetlen kihatással 
van a középiskolára és annak jövő kialakulására.1 Ám még ezzel sem 
merültek ki a nehézségek. Ezeket német földön fokozza az a körülmény, 
hogy ott a különböző szövetséges államokban más-más az iskolák 
szervezete és az iskolai törvényhozás, aminek figyelembe vételével az 
Einheitsschule voltaképpen birodalmi iskolaügyi kérdéssé válik. (Hogy 
ez mit jelent a német birodalmi egységre, azt az eisenachi tanító
gyűlésen a «Lehrerkriegerdank» tárgyalása alkalmával láttuk : az egy
öntetű megállapodás merőben lehetetlen volt.) Tews ismételve folyamo
dik szellemes és szemléltető hasonlatokhoz (pl. 10, 36, 94. 1.). Ha az 
ő példáján elindulva, az egységes iskola tervébe felveendő különböző 
iskolanemeket megannyi német szövetséges államnak tekintjük, az 
egységes iskola tervét, vagyis az egész német közoktatásügyet pedig 
magával a német birodalommal hasonlítjuk össze, úgy itt egy peda
gógiai Bismarckra, vagy a pedagógia Bismarckjára volna szükség, aki 
hivatott és képes is lenne arra, hogy a német birodalom nevelés- és 
oktatásügyének nagy, erős és egységes művét létrehozza.

A dolgoknak eme rendjéből és összefüggéséből következik még 
egy nagy tanulság, amelyet egyszersmindenkorra le kellene szegezni 
és értékesíteni ott és akkor, ahol és amikor a tanítás- és iskolaügy 
terén újításokról (reformokról) van szó. Ez a fontos tanulság és 
intelem ez : bármely iskolaügyi reform megvalósításakor figyelembe 
kell venni az oktatásügynek egész menetét és szervezetét, mert

1 Erről az О. К. T. К.-ben szólunk. A Deutsches Phüologenblatt 
egyik cikksorozata mutatja, hogy a német középisk. tanárok nem igen 
lelkesednek az Einheitsschuleért.
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minden elszigetelt újítás (mint olyan) a közművelődés egész szerve
zetének egyensúlyát megzavarja. Miután pedig fent azt láttuk, hogy 
az Einheitsschule «valamennyi szervezetnek egysége» és tovább «az 
iskoláknak egy önmagukban összekapcsolt többsége», elsősorban ennek 
a két követelésnek egymásután kell itt eleget tenni, vagyis a szerve
zetet az iskolák többségének közreműködésével megállapítani és a 
megvalósítást csak azután megkezdeni és fokozatosan végrehajtani.1 
Ennek a szervezetnek legalsó fokát pedig nem Einheitsschulenak kel
lene nevezni, sem pedig Grundschulenak v. Gleichheitsschulenak, 
hanem lényegének s hivatásának megfelelően közös iskolának (gemein
same Allgemeinschule).

2. « Fraie Bahn jedem Tüchtigen /» Tews könyvének ez az al
címe: «Szabad teret minden rátermettnek», voltaképpen javított kiadása 
ennek a másiknak : «Freie Bahn dem Talente» (Szabad érvényesülést 
a tehetségnek), amelytől ma az egész német tanügyi sajtó visszhangzik.1 2 
Épp ezért érdemes és szükséges egyiknek is, másiknak is szemébe 
nézni. A Tews-féle fogalmazást (78) szerencsésebbnek tartjuk, mert 
tehetség és derekas rátermettség nem fedi egymást és a nevelés szem
pontjából az utóbbi határozottan értékesebb. Hiszen akad akárhány 
kiváló és tehetséges ifjú, aki derekasság híján sem az iskolában, sem 
az életben nem tud érvényesülni. Viszont kisebb tehetség nagyobb 
derekassággal párosulva, mind az illető, mind a társadalom és az 
állam részére értékesebbnek fog bizonyulni. Azt sem szabad szem elől 
téveszteni, hogy tehetség és derekasság gyakran csak később, érettebb 
korban jelentkezik s akkor sem engedhető meg, hogy az iskola útjukat 
állja. Gondoljuk meg továbbá, hogy ez a jelszóbeli követelés, minthogy 
sohasem tudhatjuk, kiben mi lappang, egyúttal magában foglalja, vagy 
legalább is támogatja ama másikat : szabad teret és érvényesülést a 
gyengébb tehetségnek és hitványabbnak ! Hogy ez a teljes szabadosság 
a népiskola elvégzése után mire vezet, arra nekünk magyaroknak 
különb tapasztalásaink vannak, mint a németeknek, mert nálunk 
boldog-boldogtalan átússza a négy elemit és a középiskola, de kivált
képpen a gimnázium alsó osztályait az oda nem való elemek eláraszt-

1 Ezeket az alapvető követeléseket nálunk ismételve és legújabban 
is Imre Sándor hangoztatta.

2 Legújabb változata pedig ez : «Der Aufstieg der Begabten», egy
úttal címe egy, a Deutscher Ausschuss für Erziehung und Unterricht 
megbízásából Dr. Peter Petersen szerkesztésében Teubnernól megjelent 
gyűjteményes munkának (ism. Pädag. Blätter, 1916 : 8. sz., 377—9. L). — 
Bassermann német orsz. képviselő aug. végén már ezt hangoztatja : 
* Jedem freie Bahnt.
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ják, aminek egyik oka az, hogy a népiskola 4. osztályának már 
elégséges bizonyítványa is megadja a jogot a középiskolába való át
lépésre (Németországban nem) ; a másik ok pedig az, hogy nálunk 
vagy hatszor annyi a gimnázium, mint a reáliskola. (A legutolsó, 1913. 
évről szóló min. Jelentés szerint 188 g. és 34 r.) A Trefort-féle febris 
gymnasialis stupida mind máig pusztít és vajmi gyenge vigasztalás 
az, hogy Tews hasonló iskolai nyomorúságról (Schulelend) panaszko
dik és pellengérre állítja azokat «a fölfelé törekvő községeket, amelyek 
minden áron középiskolára tartanak számot» (21, 26). Hogy a közép
iskoláknak náluk is megvan az a joga, hogy az oda nem való, kétes 
és tehetségnélküli tanulókat eltávolítsák (69), az a valóságban ott épp 
oly kevéssé változtat a silány valóságon, mint nálunk.

Visszatérve arra a mindenhatónak vélt vagy talán csak hirdetett 
jelszóra, még egy fontos körülményre kell rámutatnunk. Ne ámítsuk 
magunkat azzal, hogy a tehetségnek, j óravalóságnak az iskolában való 
érvényesülésével és érvényesítésével már mindent elértünk, megtettünk. 
Éppen nem ; mert az igazi nehézségek csak az iskola után, az iskolán 
kívül kezdődnek : az életben, a társadalomban, a pályánkon folytatott 
könyörtelen küzdelemben, ahol a tülekedés (Strebertum) rendesen 
eredményesebbnek bizonyul, mint a becsületes törekvés (Strebsamkeit). 
Ha az iskolában a pálya szabad volt és minden akadálytól mentes, 
úgy az életben a nehézségek tornyosulásával a helyzet kétszeresen 
nehezedik az illetőkre. Ezért nem baj, ha az ifjú, kellő határok közt, 
már idejekorán megismerkedik a küzdelemmel és nélkülözésekkel, 
mert csak ebben az iskolában tanulhatja meg a mostanában oly
annyira értékes kitartást és minden erejének megfeszítését a végleges 
sikerig és győzelemig: a híres Durchhalten-1.1 Az a szállóige, hogy 
senkisem próféta hazájában, súlyos igazság s mi mindannyian akár
hány nagytehetsógű és kiválóan rátermett, derék magyar embert is
merünk, akik itthon nem boldogultak, de külső országokban igenis, 
ahonnan mint kész nagy emberek csak nagyritkán származtak vissza. 
Az iskolai j óravalóság, rátermettség tehát nem azonos és nem egyenlő 
értékű az életbeli jóravalósággal és rátermettséggel: ismerünk akár
hány jelesen érettségizett tanulót, aki életpályáján nem váltotta be a 
hozzá fűzött reményeket, valamint viszont olyan közepes, sőt gyenge 
tanulókat, akik tehetségüket, akaraterejüket csak akkor érvényesítették, 
amikor a középiskola járma alól felszabadultak. Ha ezt az iskolai és

1 Hogy a valódi tehetség mint küzdi fel magát, arról figyelemre
méltó sorokat ír Adolf Hillebrandt Wychgram fent idézett könyvében 
(167. L). — P. Petersen «Der Aufstieg der Begabten» c. könyvének egyik 
fejezete: «Schulbegabung und Lebensbegabung».
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iskolán kívüli életet és megnyilatkozást egybevetjük, a végeredmény 
tekintetében bizony mitsem változtat, vájjon az egyik, a tehetséges, 
ügyefogyottságának tulajdoníthatja-e nem érvényesülését, a másik, a 
gyengetehetségű, pedig saját élelmességének v. mások pártfogásának 
(protekció !) azt, hogy amannál többre vitte. Csak jámbor óhajtásként 
említjük, hogy a tehetségek védelmére, az igazságtalanságok elfojtására 
és a visszaélések kipellengérezésére alakítandó szabad független egye
sület, vagy tekintélyes folyóirat, a közlelkiismeretesség szócsöveként 
egész Középeurópa javára sok üdvösét alkothatna.

A tehetségek istápolásáról szóló elmélkedéseinket a következő 
hitvallással fejezzük be : A tehetségeseket, akár módos, akár szegény 
szülők gyermekei, mindenképpen támogatni kell, hogy magasabb ki
képzésben részesüljenek, ellenben ettől vissza kell tartani azokat, akik 
tehetség híján vannak, legyenek bár gazdagok v. szegények. Nem min
den grófi gyerek való a gimnáziumba, de nem minden szatócsé sem.

3. Iskola és tanító. Hogy mennyire tágul Tews előadásában az 
Einheitsschule fogalma, bizonyítja t. k. az, hogy azzal kapcsolatban 
két helyen is megemlékezik a tanítókról. « A tanítóknak egységes, a 
nevelés tudományán alapuló (erziehungswissenschaftlich) képzése már 
rég szükségletté lett» (27). «A német tanítóegyesület az egységesen 
tagolt iskola részére egységes tanítói kart is kíván . .  . úgyszintén a 
kiválóan tehetségeseknek fellépését a magasabb tanítási fokozatokba» 
(49). Ezek kétségkívül messze előrelátó, igazi pedagóguslelkű eszmék 
és eszmények, de nekem mégis úgy tetszik, mintha a szerzőt annyira 
elfoglalná az Einheitssc/míe, hogy nem méltatja érdeme és szükség 
szerint az Einheitsschulie/irerí, azaz az egységes iskolarendszer alap
tagozatának tanítóját, akire a jövőben az eddiginél jóval különb 
feladatok hárulnak. Meglehet egyébként, hogy Tews ezt természetes 
követelménynek tekinti,1 aminthogy mi is tudjuk, hogy a tanítók 
képzése és továbbképzése valóságos pedagógiai közhely. De épp mert 
rendszerint ilyen számba megy s nem vetnek kellő súlyt rá, a jövő 
iskolával kapcsolatos fokozott követelmények szükségessé teszik, hogy 
az egész tanító- és tanárképzést állandóan szem előtt tartsuk és elvül 
tűzzük ki, hogy az iskola újjászervezése a tanító- és tanárképzés 
újjászervezésétől nem választható el. Hogy ezt a régi, de a valóságban 
vajmi ritkán követett igazságot látszólag felesleges módon ismételjük, 
arra a következő okoskodás bírt : Ha akad tanító, tanár, aki az isko
lának mai szervezetében sem tud eleget tenni a reá bízott feladatnak, 
mennyivel kevésbbé lesz erre képes, változatlan képzés mellett, a jövő

1 V. ö. «Die Jugend wird, wie wir sind» c. cikkét (Pädagogische 
Bundschau v. Jessen, Wien, 1916. aug. sz.)
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tökéletesebb iskolában ! Mert úgy-e bár, az Einheitsschule-t sűrített 
fogalmazásban legjobb iskolának is nevezhetnők : ha nem is minden 
idők képzelhető legjobb iskolájának, de a mai kornak megfelelő és 
lehetséges lógj óbb iskolának. Tehát a tanítók, tanárok i s . . .  A Muthe- 
sius-féle «Pädagogische Blätter» két utolsó számában (aug., szept.) 
utólag bukkanok egy erre vonatkozó cikkre: «Der Aufstieg der Begab
ten und die Volksschullehrer», magának a szerkesztőnek tollából.

4. Az Einheitsschule mint nemzeti és nemzetközi probléma. 
Láttuk, hogy a németek, mintegy kihívóan, a «nemzeti» és a «német» 
jelzővel illetik az egységes iskolát, amihez, saját érdekeiket és szükség
leteiket tartva szem előtt, mindenesetre joguk van. «Az egys. iskola a 
német kultúra évszázados munkájának eredménye és követelménye s 
egyúttal történelmi szükségesség» (86). Ha azonban a probléma 
mélyére tekintünk, annak lényegét felfogtuk és a nevelés és oktatás 
ügyére tudományosan óhajtjuk érvényesíteni, ebből a magasabb szem
pontból más eredményre jutunk. Szerintem arra, hogy a képzelhető 
vagy lehetséges legjobb iskola fogalmában egy egyetemes pedagógiai 
imperativussal állunk szemben, mely különleges nemzeti vonatkozások
nak meglehetősen híján van, ellenben olyan általános nevelés- és 
oktatásügyi elveket tartalmaz, amelyek minden művelt államra, vagy 
legalább is egész Középeurópára ráillenek. Anélkül, hogy ezt az állí
tásomat részletesen megokolnám, talán elég Tewsnek az Einheitsschule 
lényegét illető fejtegetéseire utalnom. «A nemzeti egységes iskola 
legyen a) szervesen tagolva, b) társadalmi válaszfalak híján, c) fele
kezeti elkülönítés nélkül, d) egységes tanítósággal rendelkezzék» (34). 
«Az egys. iskola társadalmi és politikai tekintetben egyesítően és 
engesztelőén hat» (93). «Az egys. iskolát nem valamely társadalmi 
osztály vagy hivatás kívánja, hanem az általános népnevelés, a nép 
fejlődése és az állam jóléte» (30). «Minden jó iskolának azon kell 
lennie, hogy a gyermek iskolázása alatt boldog legyen, hogy továbbá 
mindenki azzá lehessen, amire az anyatermészet kiszemelte» (37, 67) ; 
az iskola szabad érvényesülést biztosítson a tehetséges és derék tanu
lóknak, az iskolázás legyen ingyenes, s i . t .  Vájjon nem ugyanezekre 
törekszünk-e mi is ? Igen bizony s ezért kimondhatjuk, hogy az 
Einheitsschule fogalmában összpontosított nevelés- és iskolaügyi esz
mék általános természetűek és a német példaadás és úttörő munkás
ság ellenére vagy épp ezért részünkre is irányadóak.

5. Vizsgáljuk már most meg végül, hogy iskolaügyünk mai 
állapota mennyiben felel meg ezeknek az eszméknek és a bennök 
rejlő követelményeknek? A magyar népiskoláról elmondhatjuk, hogy 
nem ismer társadalmi és felekezeti válaszfalakat. S bár az állami és 
községi iskolák mellett felekezeti és magániskoláink is szép számmal
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vannak, abban a tekintetben még ezeket sem érheti gáncs. Közép
iskolai viszonylatban a magyar népiskolának az az előnye a némettel 
szemben, hogy felvételi vizsgálat, illetőleg előkészítő iskola (Vorschule) 
nélkül közvetlenül lehetővé teszi az átlépést. Ennek azonban megvan 
egyúttal az a hátránya, hogy nálunk a középiskola s főleg a gimná
zium alsó osztályait nem odavaló elemek elözönlik. Ebből azonban 
valahogy azt ne következtessük, hogy nálunk is szükség lenne ilyen 
előkészítő iskolára, amelytől a németek minden áron szabadulni 
igyekeznek. A középiskola különböző fajai közti átlépés azonban, a 
polgárit beleértve, nálunk is nehézségekkel jár, amelyeket a küszöbön 
levő gimnáziumi reform csak fokozni fog. Az új polgári iskolai törvény- 
javaslat, igaz, onnan könnyíteni igyekszik az átlépést. Ami a jóravaló 
tanulók tandíjmentességét és egyéb támogatását illeti (81), főleg a 
többgyermekes családokét (85), arról nálunk meglehetősen gondoskod
tak (tandíjmentesség, ösztöndíjak, jutalmak, segélyek) ; épp ezért nem 
vagyunk hívei az ingyenes oktatásnak az egész vonalon (95), mert ez 
a hivatlanokat és tehetetleneket még az eddiginél is jobban csődítené' 
a gimnáziumokba, másrészt a vagyonosabb családok felesleges meg- 
kímélésével nemzetgazdaságilag is igazságtalan és hátrányos lenne.

Az egész német egységes iskolai irodalomból legértékesebb
nek és részünkről is követendőnek azt tartjuk, amit ők az Einheitsschul- 
gedanken alatt értenek és amit röviden imígy fejezhetnénk ki : az 
iskolaügy terén elszigetelt, különvált reformoknak nincsen helye és 
jogosultságuk csak azoknak van, amelyek szem előtt tartják az egész 
közoktatásügyet, mint szerves intézményt. Ezt az igazságot mi nem 
most fedeztük fel : közelmúlt tanügyi irodalmunk nem egy értékes 
tanulmánya ennek jegyében született. Hogy ennek ellenére a papiros
formából még nem tudott valósággá lenni, igazán nem rajtunk múlik. 
Az ilyen mindent áttekintő, megfontoló, felölelő hatalmas koncepció 
(«Der grosse Gedanke») eljövetelének és diadalának reményével fejez
zük be sorainkat. Kemény Ferenc.1

1 Ezt a cikket német átdolgozásban megküldtem J. Tewsnek, az 
ismertetett könyv szerzőjének. Arra kértem, hogy mondja el róla a vélemé
nyét. Szives készséggel tett ennek eleget és a közlésre is felhatalmazott. 
Futólagos megjegyzéseknek mondja ő maga, mert mostanában alig képes 
összefüggő munkálkodásra. Bizonyára így is élvezettel és tanulsággal 
olvassuk ezeket a «megjegyzéseket», melyeket ím itt hű fordításban köz
lünk. A viszonválasztól, érthető okokból, ezen a helyen eltekintettünk, 
csak két helyen jegyeztünk fel irodalmi utalást. K. F.
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П.
Kemény igazgató úr szíves felszólításának, hogy eltérő nézeteimet 

ezen a helyen röviden közöljem, annál szívesebben teszek eleget, mert 
a német egységes iskoláról írt szerény értekezésemnek ismertetése 
engem nagy hálára kötelez és még ennek híján is örömöm telik abban, 
hogy közelebbi összeköttetésbe jussak egy férfiúval, akit mi Német
országban régóta becsülünk és akinek nem egy okulást köszönhetünk. 
Mi Németországban, sajnos, a magyar iskolaügyben nem vagyunk 
annyira járatosak, mint a nyugateurópai országok iskolaügyében. 
Tekintetünk eleddig a Nyugat felé irányult. Ennek a háborúnak ese
ményei ebben bizonyára változást fognak előidézni. Már eddig meg
tanultuk, hogy keleti szomszédainknál igen sokat találhatunk, ami 
saját iskolai viszonyaink továbbfejlesztéséhez hozzájárulhat. Ha a ma
gyar viszonyokat jobban ismerném, azokat megjegyzéseimben figye
lemre méltattam volna.

Ami az átlépést illeti egyik iskolából a másikba, Kemény úr 
fejtegetéseivel szemben az az álláspontom, hogy ebben a tekintetben 
valamennyi iskolát egyenlő elbánásban kellene részesíteni. Vagy 
minden iskola, tehát a népiskola (Grundschule) is, tanítványait oly 
távozási bizonyítvánnyal bocsátja el, mely a magasabb iskolanembe 
való belépésre jogosít, vagy pedig valamennyi iskolában meghonosítjuk 
ismét a Németországban régebben fennállt állapotot, amely szerint a 
tanulók a magasabb iskolanembe való átlépésnél felvételi vizsgálatot 
tartoznak tenni. Nem helyes, ha ebben a tekintetben a népiskolákkal 
másként bánunk, mint a többi tanintézetekkel. Ez a népiskolákra 
nézve olyan kivételes helyzetet teremt, amely csökkenti megbecsülé
süket a lakosság részéről.

Ugyanígy gondolkodom a tandíjmentességről. Vagy mindenütt 
tandíj, vagy mindenütt tandíjmentesség. Minthogy pedig a tandíj 
kétségkívül megterhelés mindazon családok részére, amelyeknek küz
delme már amúgy is nehezebb, mint a nőtleneké, a gyermekteleneké 
és azoké, akiknek gyermekei már el vannak látva, minden amellett 
szól, hogy tandíjat nem kellene szedni. A műveltség egyike a leg
elemibb szükségleteknek; nem kellene külön megadóztatni. A leg
okosabb megoldás mindenesetre az, hogy ezt a kiadást az egész lakos
ságra egyéb adóinak arányában osszák fel. S ezzel kapcsolatban az 
iskolák használata valamennyi megfelelően tehetséges gyermeknek joga 
legyen. Ha az iskolákat olyanok is akarják használni, akik nem 
eléggé tehetségesek, akkor csak a közjó alapelveinek felel meg, ha 
azok az egész költséget megtérítik, tehát nem csupán a tandíjat, mely 
némely államban (Délnémetországban, Magyarországon) csak kis tőre-



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 429

déke a mai kiadásoknak, s még nálunk Északnémetországban is, ahol 
a tandíjak mindvégig igen magasak, az iskolai kiadások */e—V* ré
szét sehol sem haladják meg.

Az «Einheitsschule» elnevezést nálunk is kifogásolják; de azt 
hiszem, nem joggal és nem eléggé megokoltan. Művem megjelenése 
után az ellenfél oldalán is elismerték, hogy nekem immár sikerült 
az egységes iskola fogalmát kielégítően megállapítani és az eddigi 
félremagyarázásokat kiküszöbölni. Hogy a kifejezés mire céloz, az 
amúgy is feltétlenül világos : semmiféle tagolás rang-, és felekezeti 
különbségek szerint, ellenben tagolás oktatás- és nevelésügyi célok 
szerint. Az Einheitsschule kifejezés egyébként Németországban ma 
nincs másra lefoglalva ; régibb jelentésében (egységes középiskola) ma 
már alig használják; erre acélra általában a «reformiskola» kifejezés 
járja. S még egy körülmény teszi ezt a kifejezést különösen ajánlatossá, 
t. i. az, hogy mi egységes tanítói kart kívánunk és mindenekelőtt az 
egész iskolaügynek egységes közigazgatását. Ez a német államokban 
mindig csak a legfelsőbb fokon van meg; a középső és alsó fokon a 
közigazgatást elvből elkülönítik, úgy hogy nálunk pl. a kerületi iskola- 
tanács (Kreisschulrat) csak a népiskolákat ellenőrzi, a középiskolákhoz 
ellenben semmi köze sincs.

Hogy a szövetséges államok iskolai viszonyainak különbözősége 
az iskola kérdésének egységes megoldását megnehezíti, az, sajnos, tény. 
De az eltérések még sem oly nagyok. Általában azt tapasztaljuk, hogy 
a legnagyobb államnak, Poroszországnak, példája, feltéve, hogy valódi 
haladást foglal magában, aránylag rövid időn belül hasonló intéz
kedéseket von maga után a többi német államok részéről. A közép
fokú oktatásügy szervezete ma már nagyjában egységes, jóllehet ennek 
itt is igen eltérő hagyományok állták ú tjá t1 S szemmel láthatóan a 
népiskolai oktatásügy is nagyobb egységesség felé törekszik. Ha Porosz - 
ország az egységes iskolai követelések értelmében cselekvésre szánná 
el magát, akkor bizonnyal a többi német állam is csakhamar nagyjá
ban ugyanarra az útra lépne.

Az egyes iskolafokok elnevezését nagyjában megfelelőnek tar
tom. A «Grundschule» kifejezés azt jelöli meg, amit eddig idegen

1 E tekintetben a németek nincsenek egy nézeten, amit a követ
kező adat is bizonyít. A «Zsohr. für die Reform der höh. Schulen» f. é. 
márc. sz.-ban a középiskolaügy középeurópai szervezése érdekében cikket 
közöltem, amelyhez a szerkesztő, Dr. R. Eickhoff képviselő, a következő 
megjegyzést fűzte (3. 1.) : «Mi Németországban a középoktatásügy egysé
gétől és egységességétől még távol vagyunk — és remélhetőleg — éppen 
nem kárára! — a jövőben is távol maradunk.» K. F.
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szóval « Elementarschule »-nak mondtunk. A középiskola és felsőiskola 
(Mittelschule und Oberschule) kifejezések is könnyen elfogadhatók ; 
előnyük, hogy nem utalnak külön az illető fokok tananyagára. Többen 
kifogásolták azonban a «Werkschule» elnevezést a népiskola két utolsó 
(7. és 8.) osztályára; helyette a jövőben a polgári iskola (Bürger
schule) kifejezést fogom használni.

e Nem osztozhatom abban a felfogásban, hogy a «szabad érvé
nyesülést minden rátermettnek» jelszóban egyúttal benne lenne az, 
hogy «szabad érvényesülést minden tehetségnélkülinek és képtelennek». 
Az államnak joga van megállapítania : milyen iskolákat akar szervezni 
a különböző képesítési fokok részére és mennyi legyen az egyes iskola
nemekből, hogy kielégíthessék az állam művelődési szükségletét. Mi, 
mint szabad állam nevelői és polgárai, csak azt követelhetjük, hogy 
ezek az állam által fenntartott intézetek minden igazi képesség részére, 
tekintet nélkül rangra, vallásra sth., különbség nélkül nyitva álljanak. 
Azokba az iskolákba, amelyeket az állam fizet, csak a feltétlen képesség 
nyithatja meg az utat. Vájjon az apa suszter-e vagy báró, az az 
igazi iskolamesternek egészen mindegy ; csupán azt kérdezheti, hogy 
az előtte ülő ifjú csemete milyen erőket hoz magával. S ha nem 
tudjuk elérni azt, hogy elvileg elutasítsunk minden igényt, amelyet 
társadalmi, politikai és egyéb tekintetből velünk szemben támasztanak, 
akkor a nép szellemi kincsének nem vagyunk leliismeretes képviselői 
és nem érdemeljük meg azt a nagy megbecsülést, amelyet népünktől 
kívánunk. Mi a fiatalok elé csak azzal léphetünk : ha tehetségeid révén 
vagy valami, lehetsz valamivé, akkor jöjj az iskolába ; ha nem, úgy 
maradj künn. Azokban az iskolákban, amelyeket mint magáninté
zeteket az érdekeltek saját költségükön tartanak fenn, másként áll 
a dolog.

Bizonyos, hogy a szegény tehetségesnek még később is nem egy 
akadályt kell legyőznie. De vájjon legnagyobb részben nincsenek-e 
máris legyőzve? Vájjon szellemi képzettség ma nem ér-e már fel 
nemesi születéssel és nagy vagyonnal ? De még akkor is, ha a szegény 
tehetségnek még itt-ott akadályok állnák útját, ez nem bírhat arra, 
hogy az akadályokat az iskolában se távolítsuk el. Bizonyosak lehe
tünk abban, hogy ha sok szegény jelentkezik várományosként befolyá
sos helyen, akkor nem lesz lehetséges őket ugyanolyan makacsul 
elutasítani, mint ahogyan lehetséges ma egy-egy ilyen folyamodót. 
Többen könnyebben tudnak akaratuknak érvényt szerezni, mint 
kevesen. így válthatjuk valóra Gerok költőnk szavait: Ha helyét 
mindenki derekasságának, állását eszének köszönheti, akkor iskolában 
és hazában minden rendben lesz.

Az iskolai és életbeli derekasságról szintén némileg másként
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gondolkozom. Most ugyan gyakran írnak arról, hogy akárhány tanuló, 
aki az iskolában jó volt, később az életben középszerű lett ; sőt odáig 
mennek, hogy ezt szabálynak állítják fel és megfordítva sok olyan 
tanulót emlegetnek, akik az iskolában nem sokat értek, de később 
mégis derék emberekké lettek. Tudtommal emez állítások helyes voltát 
számbeli adatokkal még sehol sem bizonyították be. Az én tapasztalá
saim szerint azok, akik jó iskolában jók voltak, az életben is rend
szerint derék emberekké lettek. Igaz, hogy akárhányan az iskolázás 
után az életben maguk csináltak magukból derék embert. A jó iskola 
megköveteli mindazt, amit később az élet megkövetel : egyszerűbb 
formákban, kicsinyítve, kissé enyhébb eszközökkel stb. Világos, hogy 
merőben kérődzőiskolák a jó emlékezéssel megáldott, de egyébként 
semmire se alkalmas gyermeket felmagasztalhatják, de ezzel éppen 
nem biztosítják életbeli rátermettségét. Az élet változatosságát az iskola 
nem érheti el. Bizonyos különleges tehetségek, hál’ Istennek, rossz 
iskolai eredmények ellenére is mindig érvényesülni fognak az életben. 
De az iskolát mai uralkodó állásától meg kellene fosztani, ha való
nak bizonyulna az a szemrehányás, hogy az iskolai rátermettség 
általában nem mértékadó az életbeli rátermettségre. Én tehát mindenek
előtt ennek az állításnak igazolására várok ; ezzel mindmáig dr. Eulen- 
burg lipcsei tanár is adós maradt, aki több ízben nyilatkozott az imént 
jelzett értelemben.1

Valamennyi iskolanem tanítóinak képzéséről, állásáról, díjazásá
ról részletesen mondtam el véleményemet «Grundzüge der deutschen 
Schulgesetzgebung» c. könyvemben (Leipzig, Voigtländer).1 2 Röviden 
azt kívántam, hogy minden tanító valamely középiskolát végezzen el, 
azután egy kb. három éves pedagógiai tanfolyamot ; ekkor megkapja a 
tanítói bizonyítványt, mely tanításra képesíti az alsófokú népiskolában 
(Grundschule). Azoknak a tanítóknak, akik polgári és középiskolákban 
akarnak tanítani, azonkívül tudományos főiskolai tanulmányokat kell 
vógezniök és megfelelő vizsgálatot kiállaniok. Ez indítványok meg- 
okolása és részletes tárgyalása említett könyvemben olvasható.

Teljesen hozzájárulok ahhoz a megjegyzéshez, hogy az egységes 
iskola kérdése nem csupán német iskolai kérdés. Valamennyi erköl
csileg fejlett és művelt népnek ugyanezen az úton kell majd haladnia 
és az ő saját neveléstudományi vezetőinek és előkészítő munkásainak 
feladata, hogy ezt az utat világosan kijelöljék és az akadályokat 
eltávolítsák. Ma mindent szétrombló háború tölti be a világot. Ma

1 Dr. F. Eulenburg legutóbb a Berliner Tageblatt 451. (szept.) sz.-ban 
fejtegette nézeteit. Erre válaszol J. Tews ugyanannak a lapnak 464. (szept.
9.) sz.-ban «In der Schule gut — im Leben mittelmässig» c. cikkében. K. F.

2 Ism. M. P. 1914 : 171. 1. A szerk.
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magyarok és németek fegyvertárakként véres munkában állnak 
többszörösen nagyobb tömegű ellenséggel szemben. De el fog jönni 
a nap, amikor ismét egészen a béke munkájának szentelhetjük magun
kat. Akkor bizonyára az egységes iskola nem egy államban, hanem 
sok államban fog valóra válni s ezzel minden gyermeknek biztosítani 
fogja osztályrészét népének szellemi kincséből. Az egységes iskola 
ezt nem csak akarja, hanem ludja is valósítani és ezért jönni fog.

(Berlin.) J. Tews.

IRODALOM.
Bartók György: Háború, közm ivelődés, nem zetnevelés. Kolozs

vár, 1916, a szerző sajátja, 90 1. Ára 3 kor.
A háború első hónapjaiban, mikor mindenkit elfogott az izga

lom és a bizonytalanság, az emberek ösztönszerüen a háború magya
rázatát keresték, hogy a lélek ős okkereső ösztönének engedelmes- 
kedve, próbálják fölfogni az eseményeket. Azután következett a háború 
igazolása, mellyel a háborúért való felelősséget akartuk másra hárítni 
és itt kitűnt, hogy a háború elkerülhetetlen, egyetemes életnyilvánulás ; 
végre gondolunk a háború következményeire, hatásaira, azokra az 
állapotokra, melyeket majd teremtenünk kell. így haladt át a háború
ról való gondolkodásunk egészen praktikus, gyakorlati mezőkre, s így 
látjuk napról-napra világosabban azokat a feladatokat, melyek a há
ború után reánk várnak. Mindenki látja, hogy amilyen természetes a 
gondolkozásnak e praktikus irányba való tolódása, épen olyan fontos, 
hogy minél jobban igyekezzünk megállapítani a háború gyakorlati 
hatásait és tanulságait közéletünk minden mezejére. Bartók György 
könyve tudományos alapozással akarja tisztába hozni e kérdéseket. 
Megállapítja, hogy a háború nem más, mint egy nemzet önállításának 
erőszakos föntartása és megvédelmezése más nemzetek fenyegető föl
lépésével szemben. Ebből a magyarázatból lehet megérteni, hogy csak 
a védekező háború jogos, hogy a gazdasági háború ép oly jogosult, 
mint a létért való szabadságharc, ha az a nemzeti önállítás eszközeit 
védi, s végre, hogy a háborúban az állami utilizmus elve szükség- 
képen kiemelkedik. így teremt a háború értékek pusztulása árán 
értékeket. Itt keresendő a háború hatása az erkölcsiségre, a kultúrára. 
A háború kitünteti az értékeket, megtanít megbecsülni a jót és meg
vetni a rosszat, rámutatott a mi kultúránk sülyedtségére, egyben 
arra, hogy az igazi kultúra eszményi, vagyis önértékeket előmozdító, 
az erkölcsnek társadalmi síkban megvalósuló tevékenysége ; tehát
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rávezetett a nemzeti kultúra gondolatára. A nemzeti kultúrát átadni, 
az újabb nemzedékben öntudatossá tenni a nemzetnevelés van hivatva. 
Ez az egész nemzet nevelése, mely nemzetté nevel, vagyis öntudatos 
tagjává a szellemi közösségnek. Az ilyen nevelés megszünteti az osztály- 
különbsógeket, a nemzetiségek számára új kereteket alkot, melyeken 
belül saját kulturális erőiket kifejthetik, végre az egyházak és fele
kezetek munkáját is a saját nevelői munkájába taglalja be. Ami most 
e nemzetnevelés bővebb tartalmi oldalát illeti, ennek eszményinek és 
ennélfogva erkölcsösnek kell lennie. így teremt új erkölcsisóget, új 
művelődést, új társadalmat, a melyben a nemzeti szellem öntudatra 
jutott. így ad új világnézetet, mely kezdődik a családi életben, foly
tatódik az iskolában, diadalt ül a tudományos intézetekben. Csak 
ilyen új világnézet fogja nemzetté emelni a magyart. — Legnagyobb 
érdeme a könyvnek az, hogy tudományos, filozófiai alapon van föl
építve s így előnyösen üt el a sok, itt is, ott is olvasató, kapkodó 
ötletszerűséggel összeállított cikkecskéktől. Örömmel látjuk itt azt a 
gondolatot, hogy a nemzetnevelés eszményi célok szolgálatában álljon, 
mert most bizony nagyrészt gazdasági, utilista célok szolgálatában 
áll, s éppen szükségünk volt annak hangsúlyozására, hogy új világ
nézetre és a nevelésben világnézetre való nevelésre van szükségünk. 
Az a sok alacsonyság, ami társadalmi életünkben ki-kiütötte magát, 
a hedonizmusnak, vagy legjobb esetben az utilizmusnak a világnézete 
volt az oka annak, hogy nálunk nemzeti kultúráról beszélni alig 
lehetett. A nemzetnek mint a kultúra egyedüli forrásának és egyedüli 
letéteményesének kiemelése olyan gondolat, amely méltó arra, hogy 
foglalkozzunk vele. Bartók könyvének elvi megállapításai után most 
már gondolkoznunk kell azokról a gyakorlati kérdésekről, amelyek 
ezekből fölmerülnek. A könnyen érthető, világos nyelvezetű könyvet 
ajánljuk mindazok figyelmébe, akik komolyan akarnak gondolkozni 
e kérdések felől. 1. L.

.1. A dam s : The Evolution o f  Educational Theory. 8°, 401 1.
London, 1912. Macmillan and Co.

E munka egy sorozatos vállalat egyik része gyanánt jelent 
meg ; a sorozat a filozófia történetét ismerteti. Bészei : a) A görög 
filozófia története, b) A modern filozófia története, c) A filozófia al
kalmazása : 1. a nevelés elméletére, 2. a politika elméletére. Adams 
műve a nevelés elméletének fejlődésével foglalkozik. A Platon-fóle 
«theoria» értelmezéséből indul ki. Minden új tér, melyet elérünk, 
képessé tesz bennünket arra, hogy olyat is megértsünk, amely eddig 
a megértésünkön kívül esett. Emberi tapasztalás szerint sohasem fog-

28M agyar Paedagogia. XXV. 8.
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lalhatja magában az elmélet látóhatára a tudás egész körét. Éppen 
ezért Platon felfogásával ellentétben, az elmélet mindig aktiv legyen. 
Meg kell lenni az érintkezésnek az élet valóságaival; hogy tehát 
bölcs elméletiek lehessünk, okosan gyakorlatiaknak kell lennünk. — 
A nevelés elméletével nemcsak a hivatásos nevelőknek kellene fog
lalkozni, hanem szélesebb rétegeknek is művelődési szempontból. 
Rámutat arra a közkeletű tévedésre, mely szerint a növendéknek 
(educand-nek nevezi) csak passzív szerepe van. Az mutatja a sikert, 
ha a tanítványt cselekedtetni tudjuk. A szükséges testi és szellemi 
tevékenységet kell benne életre kelteni, mert amíg csak a feladat 
pontos betanulásánál marad, addig csak tanítvány és semmi más. Ha 
azonban vizsgálja önmagát, jobbá akar lenni, akkor már önmagának 
nevelőjévé válik. Ez jelzi a nevelés egész folyamatát: tanítványból >  
önmagának nevelője. Itt tehát két, objektív és szubjektív mozzanatot 
látunk.

Az életben a különböző állású emberek arra törekszenek, hogy 
nélkülök meglenni ne lehessen. Ezzel ellentétben, a jó tanítónak az 
legyen a célja, épp úgy, mint a jó orvosnak, hogy nélkülözhetővé 
váljék. A tanítvány csak akkor veheti ki saját neveléséből a részét, 
ha a nevelés folyamatának tudatában van. A tudatosság gyakorlati 
értéke nagyjában a következő: észrevóteti, hogy bizonyos tények a 
rendestől eltérően hatnak a szervezetre. Az oktatás csak a tudatosság 
által hathat. Azonban a tanító személyének is van befolyása. Nem 
szükséges, hogy a tanítvány többó-kevésbé pontos mása legyen, amint 
ezt sokan hiszik. De ezt nem is érhetjük el mindig, mert az után
záson kívül állandó ellenhatás is működik. Idézi J. Stuart Millt, aki 
«Önéletrajz»-ában mondja saját tapasztalatából, hogy erős akaratú 
szülőknek gyenge akaratú gyermekeik vannak. Az életben gyakran 
látni, hogy az egyik egyén önzetlensége a másikat önzővé neveli. 
A tanító igyekezzék minden növendékben a neki megfelelő és nála 
lehetséges eszményi jellemet felfedezni és azután úgy hasson rájuk, 
hogy azt kifejlessze. Ez a gondolat több formában visszatér Adams 
könyvében. Szerinte a nevelés célja: ön-megvalósítás («self-realisa
tion »), ez a növendék természetén alapszik; továbbá a sokoldalú ér
deklődés (v. ö. Herbart ; Adams az ő követőihez tartozik), amely 
a növendék és a tudomány között levő hatásra vonatkozik. Nem kö
vethetjük a szerzőt további világos okfejtésében, amellyel még az 
angol tudományos irodalom művelői között is kiválik. A legelvontabb 
kérdéseket is oly érthetően adja elő, hogy kezdő pedagógusok is 
könnyű szerrel tájékozást szerezhetnek. Az egyes fogalmi meghatá
rozásokban nem mindig a régi elnevezésekhez ragaszkodik, ez azon
ban nem von le a mű tudományos értékéből, mert az új kifejezések
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találóak. Behatóan foglalkozik a pedagógia alapvető kérdéseivel, azután 
a jövőt rajzolja. Az eugenetika — szerinte — bár nem tartozik szo
rosan a neveléshez, kapcsolatos vele, tekintettel arra, hogy a tanító 
emberanyaggal dolgozik. Fejlődtek-e pl. Platon óta az emberi képes
ségek? A tanító csak azt remélheti, hogy megfelelő kiválasztás által 
elérheti az emberi képességek legmagasabb fokát és a szabad fejlő
dést gátló elemeket kiküszöbölheti. A kísérleti pedagógiára támasz
kodhatunk. Ergográf segítségével a gyermek képességeiről tájékozód
hatunk. A személyi adatokat tartalmazó lapok majd a mérések ered
ményeit is fel fogják tüntetni ; többek közt ott lesz figyelmének, 
emlékezetének minősége. Ennek a személyi lapnak különösen a pálya- 
választásnál lesz nagy jelentősége. Nem kerülik el a szerző figyelmét 
az említett módszernek az esetleges hibái. Az osztályozás által u. i. 
bizonyos kasztokba csoportosítjuk a gyermekeket és tévedésünknek 
káros hatása lehet. Éppen ezért időnkint ellenőrizzük adataink helyes
ségét. Kérdés, hogy kell-e az olyan tárgy tanulását erőszakolni, 
amelyre nincs képessége a gyermeknek ? Adams az ilyen tárgyak alól 
felmentené. Sokat vár ettől a módszertől, amely azonban — feltéve, 
hogy beválnék — a gyakorlatban a mai tömegtanítás és iskolai szer
vezet mellett kivihetetlen. — Ez a munka nagyon gondolatébresztő, 
még ha nem értünk is mindenben egyet a szerzővel. Igazán meg
érdemelné, hogy magyarra lefordítva, sokak számára hozzáférhetővé 
váljék. M. Hamvai Erzsébet.

L exen, Fr. : 1. Zur Reform  unserer G ym nasien. 1—40 1. — 2. Vor
sch läge zur Organisation der Schulw anderungen. 1—19 L —
3. Die inn ere Ausstattung unserer neuen M ittelschule und  
das H eim atm useum . 1—14 L (Separatabdruck aus der Kronstädter 
Zeitung.) Nagyszeben, 1912—14, a szerző kiadása.

A szerző, a brassói Honterus-gimnázium tanára, e tanulmá
nyaiban nemzetiségének gimnáziumát akarja a kor kívánalmainak 
megfelelően javítani. A reáliák oktatására nagyobb súlyt kíván he
lyezni ; az órákat pedig a latin és görög nyelvből akarja elvenni, 
mert a szász nemzetiségi gimnáziumokban 7 latin órával és 2 görög 
órával több van, mint az áll. gimnáziumban. Nem hiszi, hogy azért 
a klasszikus nyelvekből többet tudnának a szász gimnázium tanulói, 
mint az államiaké. A klasszikus nyelvek oktatására elegendőnek 
tartja az állami gimnáziumok ezekre fordított óraszámát s az így 
nyert 9 órát a földrajz, természetrajz, fizika és biológia tanítására 
kívánja fordítani. Sürgeti a francia és angol nyelvnek, mint fakultativ 
tárgynak oktatását ; az ú. n. rövid, órák alkalmazását. A tanulókat

28*
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nagyobb öntevékenységre kell szoktatni. Kívánja a kéziügyességek taní
tását, a tornaórák számának 2-ről 3-ra való emelését, a játékdélutánok 
szervezését. A 18. lapon tévesen állítja, hogy a francia nyelv a porosz 
gimnáziumban fakultativ tárgy, mert az ott kötelező tárgy (L. Lehr
pläne u. Lehraufgaben für die höheren Schulen in Preussen von 1901. 
Halle, 1903.) : heti 20 órája van és a harmadik osztálytól kezdve tanít
ják ; az angol fakultativ tárgy a gimnázium három felső osztályában. 
Helytelenítem, hogy az erdélyi községek, hegyek, stb. nevét csak 
németül említi. — Másik értekezésében a kirándulások ügyét ajánlja 
melegen a tanárok és szülők figyelmébe az ország és népei viszonyai
nak, a földnek megismertetése és megszerettetése céljából. A kirándu
lás jó előkészítő az életre is és önállóságra nevel ; tanárt és tanítványt 
közelebb hozza egymáshoz. Részletesen ismerteti azokat a német- 
országi intézményeket, melyek a kirándulásokat megkönnyítik és 
olcsóvá teszik. (Ezek az árak a háború előtti időből valók : ma oly 
potom árak hihetetlenek.) — Utolsó helyen említett értekezése inkább 
helyi jellegű ; utasításokat kíván adni az új gimnázium felépítésére 
és berendezésére vonatkozólag.

Mindhárom dolgozatban sok szép gondolatot, melegséget, ügy
szeretetei és az áll. iskolák iránt tárgyiasságot találtam. Ajánlom 
azoknak figyelmébe, akik a szász középiskolák belső életét meg akar
ják ismerni. Endrei Gerzson.

Ú J KÖNYVEIK.

1. Hazai művek.

A pannonhalm i főapátsági fő iskola  évkönyve az 1915/16. 
tanévre. Közzéteszi Z o ltv á n y  I r é n  főisk. igazg. Pannonhalma, n 8°, 435 1.

Az Orsz. Reform átus T anáregyesület Évkönyve az 
1915/16. tanévre. Szerk. S. S z a b ó  J ó zse f . XIV. évf. Debrecen, 8°, 42 1. — 
Hivatalos közlemények.

B alanyi György, Az á llam p olgári nevelés. Különös tekin
tettel a középiskolára. Kny. a szegedi vár. főgimn. 1915/16. ért. Szeged, 
n 8°, 66 1.

Ballai Károly, A m agyar k isdednevelés fejlődéstörténe
tének vázlata 1843—1914. Bpest, Ranschburg G. biz., n 8°, 16 1., 60 f.

B ittenbinder Miklós, A leányközépiskolák  szervezésének  
kérdése. Kny. a Nemzeti Nőnevelés 1916. évf. Bpest, 8°, 30 1.

H altenberger Mihály, H áborús vonatkozások a földrajz
tanításban. Késmárk, az 0. K. T. E. szepesi körének kiadása, 8°, 30 1.

Juba Adolf, A csecsem ő és  gyerm ekgondozás tanának ter-
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jesztése a népoktatási intézetekben. A Stefánia-Szővétség (IV. Semmelweis- 
ntca-u. 4.) Kiadványai, 3. sz. Bpest, 8°, 11 1.)

K eller  Imre, A jövőnk. Évzáró beszéd. Mezőtúr, к 8°, 21 1.
K em ény Gábor, Párisi tanulm ányút! észrevételek, Kny. 

az O. K. T. K. XLIX. évf. Bpest, n 8°, 15 1.
S. Szabó József, Debreceni és sárospataki papok a re

form áció  századában. A reformáció nógyszázados emlékére. Debrecen, 
Hegedűs és Sándor, 8°, 51 1., 1 К 20 f.

Szelényi Ödön, Tessedik Sám uel élete  és m unkássága  
( 1742— 1820). Iparosok Olvasótára XXII. évf., 7. sz. Bpest, Lampel, 
n 8°, 51 1., 60 f.

2. Német könyvek (1916 máj.—aug.).

Achinger C. : Zur Frage der Einheitsschule. Elberfeld, Burchard, 
115 1. 1-20 M.

Der Aufstieg der Begabten. Vorfragen. Lpz., Teubner, VI+208 1., 3 M.
Bauer 0. : Ziele und Aufgaben des Geschichtsunt. als Gegenwarts

kunde. Bielefeld, Velhagen & Klasing, IV+152 1. 2’80 M.
Bone C. : Von guter Erziehung. München-Gladbach, Volksvereins- 

Verlag, 2'40 M.
Cohn G. : Ethik und Soziologie. Leipzig, Barth, IX+316 1., 10 M.
Die deutsche Schule und die Zukunft. Beiträge zur Entwicklung 

des Unterrichtswesens. Gesamm. und hg. v. /. Wychgram. Leipzig, Nem- 
nich, XVIII+467 1., 7 M.

Diederichs A. : Ein seltenes, ja wunderbares Lehrerleben. Bonn, C. 
Georgi, 4-50 M.

Gassmann F. : Sprache und Erlebnis. Zürich, Füssli, IV+147 1., 
2-50 M.

Greissl G. : O. Willmann als Pädagog und seine Entwicklung. 
Paderborn, Schöningh, XI+243 1. 5 M.

Grünweller A. : Nationale Einheitsschule oder Deutsche National
schule ? Elberfeld, Burohard, 101 1., —’75 M.

Hildebrandt E. : Die schwedische Volkshochschule. Ihre polit, und 
soz. Grundlagen. Berlin, Heymann, XVI—155 1., 4 M.

Klemm G. : Kulturkunde auf heimatlicher Grundlage. Dresden, C. 
Heinrich, 3'50 M.

Koethe E.—Zancke M. : Pädag. Psychologie, Erziehungs- und Unter- 
riohtslehre. Lpz., Teubner 124 1., P60 M.

Lang L. : Die Einheitsschule. Lpz., Haase, 83 1., P25 M.
Langermann J. : Muttersprache und Schulreform. Darmstadt, Fal- 

ken-Verlag. 121 1., 2 M.
Loserth J. : Die prot. Schule in Steiermark im 16. Jh. Berlin, 

Weidmann, 10 M.
Mollberg A. : Heimat und Charakterbildung. Lpz., A. Haase, 71 L, 

1-35 M.
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Noikoff : Das Bildungswesen in Bulgarien. Lpz., Parlapanoff.
Ranschburg P. : Die Leseechwäche und Bechenschwäche der Schul' 

kinder im Lichte des Experiments. Berlin, Springer, VII+69 L, 2-80 M,
Beligionsunt. in der Fortbildungsschule. Kempten, Kösel, 3' 30 M.
Rothfeld M. : Lüftung und Heizung im Schulgebäude. Berlin, Sprin

ger, VI +  124 1. 4-80 M.
Schiemann P. : Der Anschauungsunt. als Grundlage für die Sprach- 

bildung in den ersten Schuljahren. Dresden, Heinrich, 149 1., 2'75 M.
Schremmer W. : Die deutsche Schule auf deutscher Grundlage. Lpz., 

Haase, IV+171 1., 3'20 M.
Schremmer W. : Die Zukunftsaufgaben der deutschen und öster

reichischen Lehrerschaft. Lpz., Haase, 40 1., —’50 M.
Spranger E. : 25 Jahre deutscher Erziehungspolitik. Berlin, Union, 

VIII+58 1., 1 M.
Stoltenberg H. L. : Soziopsychologie. Berlin, Curtius, 3 M.
Störring G. : Psychologie des menschlichen Gefühllebens. Bonn, 

Cohen, VIII+289 1., 9 M.
Sträter H. : Die Heiligung der Kinderwelt. Dülmen, Laumann, 

286 1., 2-20 M.
Die Universitäten im Deutschen Beiche. Leipzig, Barth, V I+350+ 

XXV. 1., 2 M.
Winneberger O. : Gegenwartserleben unserer Jugend. Frankfurt a. M., 

Auffarth, 52 1., —-50 M.
A háború irodalmából :
Brammer H. : Der Kampf um den Beligionsunt. im Lichte des 

Weltkrieges. Berlin, Zillessen, 35 1., —'75 M.
Heine G. : Die Mobilmachung der Schule. Pädag. Gedanken. Lpz., 

Xenien-Verlag, 1 M.
Herzfelder H. : Schule und Wehrkraft. Wien, Grünfeld, 23 1., —’25 M.
Jandl W. : Kriegspädagogik. Lpz., Akad. Verlagsges. VII+416 1.,

8 M.
Karstadt O. : Kinderaug’ und Kinderaufsatz im Weltkriege. Oster

wieck, Zickfeldt, X+271 1. 3'50 M.
Kühn H. : Kulturaufgaben des d. Volks Schullehrers nach dem Kriege. 

Langensalza, Beyer & Söhne, 35 1., -—'50 M.
Lamb К. : Der Einfluss des Krieges auf die Jugend. Mannheim, 

Haas. 20 1., —'35 M.
Mauder E. : Krieg und Naturlehre. Lpz., Haase, 69 1., 1'35 M.
Nuszhag F. : Schule und Jugendwehr. Heidelberg, Wolff, 32 1., 

—•80 M.
Quast H, : Der Weltkrieg und der Aufsatz in der Vorprüfung. Ber

lin, Gerstmann, 108 1., 2 M.
Scholz : Die deutsche Schule nach dem Weltkriege. Langensalza, 

Beyer & Söhne, 37 1., —"60 M.
Spahr : Physikunt. und Krieg. Straszburg, Straszb. Verlagsanst. 

2-20 M.
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Völkerkrieg und Jugendführung. Tatsachen und Anregungen. Donau
wörth, Auer, 119 1., 1'50 M.

Walter F. : Die Wiedergeburt der deutschen Familie nach dem 
Weltkrieg. Innsbruck, Tyrolia, 2'50 M.

Weich G. : Lehrstoffe für den ßeligionsunt. im Krieg. Straszburg, 
Straszb. Verlagsanst., 117 L, 1*50 M.

Wendling K. : Das Kriegsgedicht in der Schule. Straszburg, Straszb. 
Verlagsanst. 2’25 M.

Wolf H. : Der Unterschied staats- und volksbürgerl. Erz. während 
des Krieges. Lpz., Dieterich, 2'50 M. Gy. Á.

3. Amerikai, angol, francia, olasz és orosz könyvek (1916 jan.—aug.).

Cubberley, E. P. : Public school administration. Boston, 1 ‘75 dollár.
Goodsell, W. : A history of the family as a social and educational 

institution. New-York, 2 dollár.
Hinchmann, W. S. : The American school. A study in secondary 

education. New-York, 1 dollár.
Holmes, A. : Backward children. Indianopolis, 1 dollár.
Moore, E. C. : What is education ? Boston, P25 dollár.
Payne, G. H. : The child in human progress. New-York, 2'50 dollár.

Bacer, J. : American university progress and college reform. Lon
don, 4 sh 6 d.

The Child Welfare Annual. Vol. I. London, 7 sh 6 d.
Holt, E. B. : The Freudian wish and its place in ethics. London, 

4 sh 6 d.
Keatinge, M. W. : Studies in education. London, 5 sh.
Kilpatrick, W. H. : Froebel’s Kindergarten principles critioally 

examined. London, 4 sh.
Law, Narendra Nath : Promotion of learning in India during Mu- 

hammodan rule. London, 14 sh.
Mais, S. P. B. : A public school in war time. London, 3 sh 6 d.
Morgan, A. : Education and social progress. London 3 sh 6 d.
Rose, J. H. : Nationality as a factor in modem history. London, 

4 sh 6 d.
Varley, K.: Fool culture. On education, culture, misgovernment 

and destiny. London, 2 sh 6 d.
Young, M. : The mentally defective child. Written specially for 

school teachers. London 3 sh 6 d.

Alaux, L. P.—Puaux, R. : Le deolin de l’hellénisme. Paris, 2'50 fr.
Annuaire de l’instruction publique et des beaux arts (1912—1913). 

Paris, 12 fr.
Bellet, B. : Mentalité teutonne. Paris, 3-50 fr.
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Chabert, J.—Labernadie : Les vices de prononciation et leur cor
rection. Paris, 3'50 fr.

Dautrin, E. : Nos petits pendant la guerre et nos grands. Paris, 2 fr. 
Faria de Vasconcellos, A. : Une école nouvelle en Belgique. Paris, 3 fr. 
Gauthier, P. : La mentalité allemande et la guerre. Paris, P25 fr. 
Petit, E. : De l’école à la guerre. Paris 3-50 fr.
Renaudet, A. : Prèreforme et humanisme à Paris pendant les pre

mières guerres d’Italie. Paris, 20 fr.
Sarraut. A. : L’instruction publique et la guerre. Paris, 3-50 fr.

Brenna, E. : Metodológia dell’ insegnamento storico, con spéciale 
riguardo alla scuola popolare. Milano, 2‘50 lira.

Codice deli’ istruzione elementare. Bacoolta compléta delle leggi e 
dei regolamenti per le scuola elementare e i mæstri. Milano, 4’25 lira.

De Sanctis, S. : Educatione dei deficienti. Milano, 3 lira. 
Ferrannini, L. : La rieducazione professionale degli invalidi dglla 

guerra. Milano, 2'50 lira.
Lambruschiri, R. : Della educazione. Torino, 3 lira.
Picciniri, C. : Il Fénelon e le sue idee pedagogiehe. Firenze, 

l ‘50 lira.
Rocco, A. : Elementi di legislazione scolastica. Koma, 2-25 lira. 
Rosmini, A.: Del principio supremo della metodica et l’educazione 

dell’ infanzia, con altri scritti pedagogici. Torino, 4-50 lira.
Ruffini, F. : L’insegnamento di Cavour. Milano, 1 lira.
Saffiotti, F. U. : La misura deli’ intelligenza nei foneiulli. Borna,

6 lira.
Sapienza Castagnola, G. : Storia moderna della pedagógia italiana. 

Catania, 4 lira.
Sermonti, A. ; Saggio di psicologia criminale del minorenne. Вота,

4 lira.
Tommasseo, N. : Della educazione. I—II. Torino, 6 lira.
Vidari, G. : Per la educazione nazionale. Torino, 3 lira.
Visconti, L. : La dottrina educativa di G. A. Fichte et i discorsi 

alia nazione tedesca. Firenze, 2'50 lira.

Akty i Dokumenty otnosjasciesja kistorii Kievskoj Akademii. Otd.
III. (1796—1869.) [Adatok és okmányok a kiewi egyetem történetéhez.
III. rész. (1796—1869.)] Kiev, 4 rubel.

Fedrorov, A. F. : О moral’nom vospitanti junosestva. [Az ifjúság 
erkölcsi neveléséről.] Odessza, 1 rubel.

Luppov, P. : Némeckija nacal’nyja skoly v Bossii. К voprosu о né- 
meckich na russkoj zemlé. [A német elemi iskolák Oroszországban.] Petro
grad, —'50 rubel.

Páráin, A. : Skol’noe délo Bossii [Oroszország iskolaügye.] Moszkva, 
2 rubel.

Skola inorodceskaja. Sbornik statej i materialoo po voprosam ino-
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Yodőeskoj skoly. [A nem-oroszok iskolája. Értekezések és anyaggyujtemény 
az oroszországi nem orosz iskolák kérdéséhez.] Petrograd, 1'50 rubel.

Troíin, Gr.\: Sravnitel’naja psiohologija normal’nych i nenormal’nych 
détej. [A normális és anormális gyermekek összehasonlitó lélektana], 
Petrograd, 3 rubel. Gy. A.

S Z E M L E .

A cselekvés iskolája felé.
Ismeretes, hogy nevezetes gondolkozók évtizedek óta hirdetik 

az iskola csődjét в egyre hangosabban követelik az új iskolát, melyre 
az a fontos hivatás vár, hogy a korhadásnak indult, vénhedt társa
dalomba új életet öntsön. A könyvek iskolája (vagy mint a németek 
mondják : Lemschule) helyébe a cselekvés iskoláját akarják állítani. 
Az amerikai John Dewey adott talán először nyomatékosabb kifeje
zést ennek a gondolatnak, de gyökerei igen régi időkbe nyúlnak 
vissza. Tudvalévőén nem csupán Amerikában akadtak lelkes apostolai 
a munkaiskolának, hanem Európa nyugati nagy nemzeteit is élénken 
foglalkoztatja a jövő iskolájának problémája.

Érdekes és jellemző dolog, hogy éppen azok a nemzetek köve
telik legerélyesebben a cselekvés iskoláját, melyek a cselekvéshez 
amúgy is derekasan értenek. A legtevékenyebb nemzetek fiai hirdetik 
elsősorban, hogy az értelem legtökéletesebb kiképzése sem olyan ala
kító hatású az erkölcsi jellem fejlődésére, mint maga a cselekvés. 
Valóban el kell ismernünk, hogy az erkölcsi jellem magva, az akarat, 
sokkal inkább fejlődik és izmosodik a tettek iskolájában, mint a 
gondolatok sápadt világában, ahol az okoskodás sok nagy tervet 
«kifordít medriből».

Az alkotó munkának s a tanulók cselekvő foglalkoztatásának 
rendkívüli fontosságát ma már minden nevelő elismeri ; a megszokás 
hatalma mégis arra kényszerít bennünket, hogy tüskén-bokron keresz
tül védelmére siessünk egy korhadt épületnek, melyben idegen világ
nak szelleme kísért, mely csak szemléletre szoktat bennünket, a férfias 
cselekvésre azonban banausiát kiált. Mintha csak azt mondanók : 
jobb a kipróbált rossz, mint a ki nem próbált jó. Be kell zárni tehát 
aj tót-ablakot, hogy be ne találjon törni az iskola avatag szentélyébe 
az új idők lehellete. A közmondásos magyar maradiság szinte ön
magán is túltesz az iskolát illető kérdésekben. Az újabb pedagógiai 
mozgalmak szellete elhatolt ugyan már mihozzánk is, erősebb hullá
mokat vetni azonban nem tudott. Egy-két cikk, egy-két könyv és
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egy-két halkhangú nevelő képviseli mindössze nálunk ezeket az új 
eszméket. Pedig ha valahol szükség van olyan iskolára, mely tevé
kenységre, munkára szoktat, nálunk százszorosán, sőt ezerszeresen 
szükség van reá. Fajunkban igen értékes értelmi és érzelmi tulajdon
ságok rejlenek ; ezek szép jövőt biztosítanának a magyarságnak, ha 
szalmaláng-természetünk, könnyen hevülő, de hamar ellankadó vér- 
mérsékletünk reánk nem nehezednék átkos örökség gyanánt. A helyes 
és céltudatos nevelés hatalmával lassanként meg lehetne szabadulnunk 
e szalmaláng-örökségtől, helyébe néhány nemzedéken keresztül képe
sek volnánk jelentékeny akaraterőt önteni fajunkba, ha megkövesedett 
iskolánkat a cselekvés, az alkotás, a kezdeményezőképesség, az ön
állóság és a lankadatlan munkásság iskolájává változtatnék.

E tények ellenére, a szlöjddel való kísérletezéstől eltekintve, 
semmiféle alkotó munka nem tudott ezideig utat törni iskoláink 
merev falai közé. Az élet mind a mai napig hasztalan kopogtatott az 
iskola ajtaján, a holtak birodalmának csöndjét nem tudta megzavarni. 
A világháború ezer borzalmának kellett ránkszakadnia, hogy jelentős 
lépést tehessünk az új iskola felé. Ez a lépés azonban nem céltudatos 
elhatározás eredménye, hanem csak olyan reflexmozgásféle volt, me
lyet a háborús idők kényszerítettek reánk. A kormány ugyanis 
elrendelte, hogy az iskoláknak ez idén is ki kell venni részüket a 
munkáshiány miatt megakadt gazdasági munkából. E rendelet lerom
bolta azt a régi felfogást, mely minden testi munkát, főképen minden 
hasznos munkát megbélyegzett s az iskolától távoltartani igyekezett. 
Jól tudjuk, hogy ez a gazdasági munka a békés idők programmjába 
felvéve nincsen, mindamellett nagyjelentőségűnek kell tartanunk isko
láink történetében. Ez a fizikai munka, bármilyen szándékkal ren
delték is el, mégis csak fizikai munka, mely a termények arányos 
felosztása révén még a vállalkozási szellemet is próbára teszi. A ta
valyi példa annyiról már meggyőzött bennünket, hogy e gazdasági 
tevékenység a nevelésre hátránnyal nem jár. Reméljük, hogy az idei 
tapasztalatok alapján továbbjutunk e negativ megállapításnál s be
látjuk mindnyájan, hogy a közös testi munka nemcsak hogy nem 
káros, hanem egyenesen javára válik a nevelésnek. Valóban, a fizikai 
munka a testi ügyességen kívül hathatósan elősegíti a társadalmi 
közösséggel való együttérzést, edzi az akaratot s megtanítja az ifjú
ságot egy fontos erényre, a munkásságra s a munka megbecsülésére.

Reméljük, hogy e kényszerűségből fakadó, mely csak a háború 
idejére szóló kezdeményezés, annyira beválik, hogy a béke boldog 
éveiben rendszer lesz belőle. Sőt talán alapja lesz annak az új isko
lának, mely ma még a jövő zenéje, de annyi bizonyos, hogy sokat 
nem várathat magára. Iskoláink gyökeres átalakítása nélkül hiába
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hullatják apáink, fiaink és testvéreink a drága magyar vért, hiába 
aratunk diadalt diadalra, hiába győzzük le a félvilágot, mert a nem
zetek békés versenyében okvetetlenül el kell buknunk, hacsak fajunk 
nemes erényei mellé új erényt nem plántálunk a magyarságba. Ez 
új erény az iparkodó munka erénye, s ennek előfeltétele a faj 
akaratereje.

(Fogaras.) Majtényi Károly.

H A Z A I  L A PO K BÓ L.

A Cél (VII. évf., IV. sz.). Karafiáth Marius «A család és a nemzet- 
nevelés» c. folytatja ugyané folyóirat VI. évf. 652. s köv. lapjain kezdett 
fejtegetéseit (Gondolatok a nemzetnevelésről). Kiindulása az a gondolat, 
hogy mindenkinek kötelessége szóval, cselekvéssel, példaadással közrehatni 
a jó emberek szaporításán. A családnak is kötelessége ez s mert benne 
sok a hiba, ezt előbb ki kell irtani. Ilyen hiba a magasabb osztályok 
utánzása, a gyermekek igényeinek túlzottá növelése, az önmegtagadás, 
lemondás, önfegyelmezés erényének teljes elhanyagolása, az önhittség ül
tetése az önérzet helyére. A szülők nagy része nem ismeri saját gyerme
két, nem tudja fejleszteni és erősíteni akaratát. A nemzet érdekében kellene 
minden szülőnek felkeltenie gyermekében az igazság érzését ; a gyermek 
előtt is érthető apró hazudozással nem szabad rontania a becsületérzést ; 
gondosan kell ügyelnie az olvasmányokra, ápolnia a vallásosságot és a 
nemzeti összetartozandóság érzését. Az apák heves politikai állásfoglalással 
gyakran azt a hitet keltik fiaikban, hogy a hazafias kötelesség teljesítésére 
elegendő nagyhangú szólamok hangoztatása és így sodródik az ifjúság 
sokszor kellő tudás és tapasztalat nélkül, éretlenül a politikai élet árjába. 
A politikai, felekezeti osztály-elfogultságot legtöbbször a szülők meggon
dolatlansága és korlátoltsága fejleszti ki a gyermekekben. — Ez a cikk 
felolvasás volt a lévai Beviczky-Társaságban s örömmel látjuk benne annak 
a fontos köznevelési gondolatnak az alapul vevését, hogy mindenki nevel. 
A nevelői gondolkodás még igen távol van attól, hogy általánosnak mond
hassuk, de terjedését mégis csak észlelhetjük.

A Gyermek (3—4. sz.). Nagy László «Az ifjúság erkölcsi nevelése 
a háború tanulságai alapján» c. cikkében azt írja, hogy «akár a jelen kor 
társadalmának hangulatát, akár az ifjaknak a háború hatása alatt kifejlő
dött lelkületét tekintsük, arra a meggyőződésre kell jutnunk, hogy most 
nem múló hatással van dolgunk, hanem az erkölcsi érzéseknek s gondol
kodásnak évtizedekre vagy éppen évszázadokra szóló gyökeres alakulásáról. 
Hisszük, hogy a háború előtt meglazult erkölcsi felfogás egyhamar vissza
térni nem fog. De ha talán nem szívódott is eléggé mélyen a társadalom 
vérkeringésébe az új erkölcsi érzület, úgy akkor, sőt éppen ezért minden 
kulturális tényezőnek, irodalomnak, művészeteknek, igazságszolgáltatásnak 
s a pedagógiának mindent el kell követnie, hogy ez kiirthatatlanul meg
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gyökeresedjék. Kell, hogy a pedagógusok figyelme fokozott mértékben 
terelődjék a nevelés erkölcsi eszményei felé.» «Az erkölcsi nevelés ölelje 
fel az összes erkölcsi érzelmeket, de tegye harmonikussá a kiképzést oly 
módon, hogy az egységes erkölcsi öntudat kialakítása végett az erkölcsi 
nevelés középpontjává a nemzeti érzést tegye.» — E  legutóbbi kívánság
ban egyetértünk talán valamennyien. A háború erkölcsi hatását azonban 
immár nem látjuk rózsás színben. Eleinte valóban sok jót láttunk, de 
akkor nem siettünk mindezt elmélyíteni, teljesen szabadon hagytuk az 
utat a kedvezőtlen hatásoknak, s így azok a nemesítő hatások ma már 
csak emlékezeti képek, még pedig öntudatlanul eszményített alakban. 
Minél tovább folyik a háború, a sok és nagy rossz hatása annál többfelől 
és annál mélyebbről bukkan fel. Természetesen annál nagyobb szükség 
van a helyzet ismeretén alapuló, következetes nevelésre.

K a th o lik u s  N evelés (5. sz.). Túri Béla «Nevelés a háború után» 
elmen azt a tapasztalatot írja le, hogy a háborút minden borzalmassága 
mellett is az erkölcsi erők hatalmas felébresztőjének kell elismerni ; az 
emberek látják, hogy él valami az egyéniségen felül, van az egésznek 
élete, él, amit úgy hívnak : nép, haza, állam ; a nemzetek és egyének előtt 
egységes cél, fenséges eszme csillant fel : a haza megmentése. Ebből azt 
a tanulságot vonja le, hogy az egyént és a társadalmat az menti meg a 
szűkös, önző, anyaghoz tapadó gondolkodástól, az egyéni léhaságtól és 
nemzeti tespedéstől, ha az egyének és nemzetek gondolatvilágát nagy esz
mék varázsa alá helyezzük. A német irodalomra hivatkozva megállapítja, 
hogy a háború mindenütt a nemzeti érzések ápolását helyezte előtérbe s 
a haza, az állam eszméje ma a legelevenebb, legszínesebb és az ember 
természetét legjobban megragadó világkép. «A nemzeti géniusz szellemével 
kell átjárni» a magyar ifjak lelkét is, de nem szabad röghöz kötni az 
eszméket: «a nemzeti individualitás természetes kifejtése mellett, ami az 
egyénnek is csak gazdagságot, tradíciókból és nemzeti célokból kisugárzó 
energiát ad, az általános emberi vagy helyesebben krisztusi eszmét és 
világnézetet be kell vetíteni a lelkekbe» ; a Krisztus gondolataitól egyese
ket és tömegeket mozgató hatást várhatunk, «ha azok a maguk tiszta 
eszményiségében tüzelnek az emberiség égboltján».

U rá n ia  (5. sz.). Eilend József újabb részletet közöl a sárospataki 
főiskola múltjára vonatkozó tanulmányaiból ; mostani tárgya : a jogaka
démia a Bach-korszakban. Nagy érdeklődéssel kísérjük mindenik közle
ményét, de sajnálattal látjuk, hogy így különböző helyeken közöl egy-egy 
részletet s nem remélhetjük, hogy az egészet együtt ki is adja. Aiár a 
főiskola elöljárósága, akár maga az egyházkerület találhatna módot a 
sárospataki főiskolai és egyházkerületi levéltár köréből újabban ismét szép 
számmal kikerülő közlemények egybefoglalására. — Rapaics R. a tudo
mányok történelmének nevelő hatásáról írva, nagyon helyesen arra hívja 
fel a figyelmet, hogy a tudományok történetében, különösen a hazai tudo
mányosság múltjában a nevelés szempontjából mindeddig fel nem használt 
kínos rejlik. Idézi Budai Ézsaiást, aki 1804-ben javasolta, hogy a debre- 
czeni főiskolában mindenik tanár adja elő tudományának irodalmát és tör
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ténetét is. Ha túlzásnak tartjuk is azt, hogy «mindenféle iskolában egy- 
képen igen fontos lenne a tudományok történetének tanítása», felettébb 
szükséges ez a főiskolában s — ha valaha lenne nálunk az egyetemre 
átvezető líceum — a tudományos tanulmányokra való előkészítésben is 
nevezetes helynek kellene erre jutnia. S hogy a magyar tudomány múlt
járól mily keveset tudunk, arra bizony méltán gondolunk szégyenkezve. — 
Strömpl Gábor a tájékozódó képesség fejlesztéséről szól röviden, de figye- 
lemreméltóan. Eszköze : a térképolvasás és a kirándulás, a kettő együtt 
is. A térképolvasást ismert vidék térképén kell kezdeni, mert csak így 
tudhatja a tanuló a valóságot a kicsinyített képével, a térképpel, össze
egyeztetni. Az oroszok a térképolvasást komolyan gyakoroltatják ; erről a 
szerző egy kubani kozákkal való beszélgetésben győződött meg.

K Ü L F Ö L D I LAPO K BÓ L.

A céh, az é le t és  az  iskola. Ezen a elmen a berlini Tag 1916 : 
15. sz.-ban G. Budde újra felemlíti azt a nálunk sem ismeretlen körül
ményt, hogy a középiskolai reform kérdésében nagyon sokan csupán a 
saját szaktudományok érdekeit nézik és így a nevelés meg a művelődési 
politika egyetemes szempontjai kevéssé érvényesülhetnek. Ezt a jelenséget 
emberileg érthetőnek találja, de az egészséges fejlődés veszedelmét látja 
benne. Az egyes tudományok szakemberei ugyanis nem mindig és nem 
eléggé tudnak megszabadulni céhbeli előítéletektől és egyoldalúságoktól, 
holott az iskola kérdéseit általános nevelési célok és az élet követelményei 
alapján kellene megoldani (1. Deutsche Blätter für erz. Unt. XLIII. évf., 
25. sz.). Ez a vélemény most egyszerre több oldalról hangzik. Jak. Férd. 
Schmidt, a pedagógia egyetemi tanára Berlinben, a középiskolai túlterhelés 
okát abban látja, hogy a követelményeket az egyes szakok egyetemi tanárai 
szabják meg, de nem az iskola, hanem a saját szakjok egyetemi művelése 
szempontjából (1. Norrenberg kötetében : Die deutsche höh. Schule nach 
dem Kriege). S ugyanezt a gondolatot fejezi ki teljesebben Gaudig : a 
német iskola átalakításán gondolkozni kell, mert a német nép élete lénye
gesen átalakul a háború után, az iskola pedig ennek az életnek a része ; 
de meg kell változnia a mai állapotnak : az iskolai kérdésekben nincs 
helye a szakérdekeknek (Fachegoismus), csak egyetemes, alapvető elvek 
adhatnak helyes irányt és ilyen elvek megvitatása lehet az iskola meg
újítására az egyedüli komoly kiindulás ; nem elég «iskolás» módon gon
dolkozni, azaz úgy, mintha az iskola falán túl nem volna élet, hanem az 
iskolát a mai élet mozgalmaiban kell néznünk s a jövőre irányuló fel
adatait az élet mindenféle jelenségeiből kell megállapítanunk (Zschr. f. 
pæd. Psych, u. exp. Päd. 1916 : 5—6. sz.) E szavaknak talán nagyobb ha
tása lesz, mint néhány évvel ezelőtt Ostwaldn&k, ki Wider das Schulelend 
c. füzetében (1907) egészen hasonlót mondott. — Ezek idézésének különben 
nem az a megnyugtatás a célja, hogy íme, még a németek sem tudtak
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a pedagógiai gondolkodás tisztult alakjához eljutni. Bár megelőznők őket. 
Evégre érdemes lenne több oldalról fejtegetni a szakember (filológus, ma
tematikus stb.), a pedagógus és a művelődési politikus viszonyát. Nagy 
szükségünk van arra, hogy nevelésünk alapkérdéseiről nyilvánosan többet, 
beszéljünk.

A háborúban m egsérültek  n ev elése  W. Stern szerint a 
neveléstudomány részére sok tanulsággal járhat. Ezért nem tartja elégnek, 
hogy csak egyes helyeken és esetleges egyéni érdeklődés vagy jóakarat 
következtében történjék a sérültek pedagógiai gondozása, hanem szüksé
gesnek tartja, hogy ezt a tevékenységet valamennyi kórházban szervezzék 
s minél több szakember közreműködésével az itt felmerülő pedagógiai 
kérdésekről áttekintést szerezzünk. Nem az apró részletekre gondol, ha
nem a helyzettől adott különleges célokra és eljárási módokra, a sérül
tekkel való foglalkozás lélektani körülményeire. Ezek a «növendékek» 
ugyanis felnőttek, már folytattak is valamilyen foglalkozást. A lélektani 
szempontok alkalmazása nemcsak magát a sérültek nevelését teszi jobbá 
hanem új kilátásokat nyit a lélektan számára is. By szempontokul Stern 
ezeket jelöli meg : a) Miként jelentkezik a felnőtt növendék érettebb volta 
akarati és értelmi tekintetben (szorgalom, önkéntes dolgozás, kitartás ; 
figyelem, gyors és érett felfogás, nagyobb önállóság, a tanultak alkalma
zására való képesség) ? A nevelői eljárást miként kellett és lehetett mó
dosítani ? b) Miben nyilatkozott az ifjú növendékekkel szemben csekélyebb 
eredmény vagy nagyobb nehézség ? Az ellátási díj nem csökkenti-e a tanu
lásra való kedvet ? c) Miben nyilatkozik az életkorok (18—45 évesek) kü
lönbsége ? d) A tanulás és gyakorlás különböző fajait hogyan fogadják ? 
Egyeseknek ugyanis újra kell megtanulniok olyasmit, amit már tudtak 
(pl. a sérült agyúnak a beszélést), másoknak másféleképen kell csinálniok 
valamit, mint eddig (pl. a jobb kéz helyett a balt kell használniok), egye
seknek egészen új dolgot kell megtanulniok (új fajta kereső munkát vagy 
pl. a megvakultnak a vakok Írását) stb. e) Lehet-e az új pálya megválasz
tásában tekintetbe venni a sérültek hajlamait s hogyan lehet ezeket lélek
tanilag megállapítani ? Végül f) miként hat a sérültek kedélyére az, hogy 
így nevelik őket, miként hat maga a foglalkozás, a munkaképesség re
ménysége ? A Zschr. für päd. Psych, u. exp. Päd, 1916 : 5—6. sz. Stern 
eme cikkén kívül külön szól a vak katonák pedagógiai-lélektani kezelésé
ről (L. Cohn). Ide tartozik Ruttmann alapvető fejtegetése is : «A tehetség, 
munkabírás és pályaválasztás» címen. Ugyanő már 1915-ben szólt (u. o. 
451—463.) a rokkantügy pedag. és pszich. kérdéseiről.

Jelszavak. A Zschr. f. d. österr. Gymn. 1916 : 3. sz. Kemény 
Ferencnek újabb, háborús szemléjét közli. «Jelszavakkal való nevelés» 
címen nagy sokaságát állította össze a napjainkban szállongó nevelési 
jelszavaknak. Ezek tömören fejeznek ki elveket és célokat ; könnyen ter
jednek, de éppen olyan könnyen bajt is okozhatnak, mivel az értelmezé
sük sokféle lehet és gyakran a fogalmat helyettesítik. K. P. a háború 
előtt közvetlenül hangoztatott nevelési jelszavakat is számba véve rámutat, 
hogy a háború azokat alakította, mélyítette és újabbakkal szaporította.
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Ahány jelszó, annyiféle irányt, sőt irányzatot akarnak kidomborítani. Úgy 
látja, hogy ma ezek uralkodnak : 1. hazafias, helyesebben mondva nemzeti 
nevelés, 2. vallásos nevelés, 3. honvédelemre való nevelés (Erz. zur Wehr
haftigkeit), 4. a takarékosságra és kevéssel megelégedésre való nevelés, 
5. «weltvölkische Erziehung». — Ez az utolsó a németségnek azt a vágyát, 
törekvését, sőt eltökéltségét fejezi ki, hogy vezető néppé váljanak a vilá
gon s az ifjúságban ezt a hangulatot és e feladatra való készséget fejt
sék ki. Mi természetesen ettől a jelszótól mentesek vagyunk. Azt azonban 
igen szükséges és hálás feladatnak látnok, hogy alaposan elemezzük az 
itt használatos és gyakran tartalmatlan jelszavakat. Sok látszólagos ellen
tétet lehetne eloszlatnunk és tisztultabb közvéleményt lehetne teremtenünk 
a magyar nevelés kérdéseiben.

MAGYAR PÆ DAGOGIAI TÁRSASÁG.

Felolvasó ülés 1916 május 20-án.

Fináczy Ernő elnöklésével jelen van Alexander Bernât, Benisch 
Arthur, Bozóky Endre, Bursics Ernő jegyző, Danilovics János, Éltes 
Mátyás, Gyomlai Gyula, Gyulai Ágost, Hegedűs István, Hajós Ernő, 
Karsai Ervin, Kemény Ferenc, Lechnitzky Gyula, Pruzsinszky János, 
Quint József, Somogyi Géza, Szemere Samu, Sztankó Béla, Teveli 
Mihály, Urhegyi Alajos, Wohlmann János és több vendég.

L Vida Sándor felolvassa Világnézet tanítása a középiskolában 
c. értekezését (1. a M. P.-ban).

H. A titkár bemutatja Kemény Gábornak Saint Pierre apát 
pedagógiája c. tanulmányát (megjelenik a M. P.-ban).

H ivata los nyugtázás.
A M. P. T. pénztárába 1916 április 27-től1 1916 szept. 14-ig a 

következő befizetések történtek :
Alapító tag : Kir. m. József-műegyetem könyvtára 200 K.
Rendes tagok : Bódiss Jusztin Pannonhalma 4, Bursics Ernő 4 K.
Kültagok befizetései :
1912- re : Novák F. Bádimó. Pittner A. Makó. Szinok Z. Er- 

zsébetfalva.
1913- ra : Korentsy S. Kistapolcsány. Koscs J. Bártfa. Novák F. 

Bádimó. Pittner A. Makó. Szathmáry Á. Kolozsvár. Sziklás A. Szinok 
Z. Erzsébetfalva. Tordai L. Lupény.

1 A legutóbbi kimutatásban (383. 1.) tolihiba miatt volt febr. 21. 
ápr. 27. helyett.
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1 9 1 4 - re : Brimovszki E. Losoncz (2 kor.). Bricht L. Ember J. 
Fodor Gy. Gaberdeen E. Bákospalota. Görg Gy. Abony. Horváth J. 
Nagyvárad (2 kor.). Kardos I. Újvidék. Klepeisz A. Kovácspalota. 
Kovács R. Koscs J. Bártfa. Kövessy J. Kispest. Lovass A. Hajdúnánás. 
Mohär J. Csurgó. Nagyváthy F. Nyíregyháza. Neiszer A. Neiszer L 
Novák F. Eádimó. Papp 8. Garamkovácsi. Pittner A. Makó. Polácsi J. 
Szabolcsbánya. Eévész E. Bieser V. Temesvár. Schultheisz Y. Sebők J. 
Tata. Seprődi J. Kolozsvár. Sugár I. Keveháza. Szathmáry Á. Kolozs
vár. Szeifárt Y. Moór. Sziklás A. Szinok Z. Erzsébetfalva. Szőnyi E. 
Szüts A. Tokay Nagy K. Nagytoronya. Tordai L. Lupény (2 kor.), 
Yarga D. Nagyvárad. Yámos S. Zoltán K. Halmi.

1915- re : Antal G. Pápa. Bartalus A. Béres J. Kökényes. Binder L. 
Kolozsvár(2 K.). Bóbita E. Kassa. Bricht L. Brunovszky E. Losoncz. Czavar
J. Pitvaros. Dankó I. Eger. Dékány I. Nagyszeben. Dénes K. Balassa
gyarmat. Eisler M. Kolozsvár. Eltscher S. Nyíregyháza. Ember J. Er- 
dődi A. Vágujhely. Fest S. Fodor Gy. Folkmann J. Zólyom. Gaber
deen E. Bákospalota. Gaitsa J. Csíkszereda. Gál K. Kolozsvár. Gergye 
I. Keszthely. Platz E. Görg Gy. Abony. Gratzer A. Pozsony. Gyuris 
G. Hazay O. Händel Y. Selmecz. Holtzmann K.-né. Horváth J. Nagy
várad. Horváth L. Erdó'köz. Jónás S. Pürkerecz. Kardos A. Somoskő
újfalu. Kardos A. Újvidék. Károsi S. Temesvár. Klepeisz A. Kovács
palota. Kovács J. Felsőlövő.* Kovács R. Kováts A. Kováts K. Herét. 
Kőtse I. Pápa. Kövess J. Kispest. Kupi F. Lathvesen Gy. Lovass A. 
Hajdúnánás. Mihalcsik B. Szilágysomlyó. Mászoner Gy. Martikány L 
Kunszentmárton. Mohär J. Csurgó. Morócz E. Komárom. Mészáros I. 
Csikeria. Nagyváthy F. Nyíregyháza. Neiszer A. Nemessányi A. Új
vidék. Paál I. Jászárokszállás. Pastinszky J. Újpest. Perhács S. Sze
ged. Pittner A. Makó. Polácsi J. Szabolcsbánya. Pózsvai J. Zombor. 
Pöcz J. Békés (2 kor.). Eévész E. Eieser V. Temesvár. Rosta F. 
Sopron. Eöser A. E. Scherer S. Seprődi J. Kolozsvár. Schultheisz Y. 
Schüssler A. Sípos A. Sugár I. Kevevára. Stern Á. Szász A. Eger. 
Szász F. Ujverbász. Szeifárt V. Moór. Szamosi J. Orosháza. Szőnyi E. 
(2 kor.) Szurmó A. Nagykőrös. Szűcs A. Tokay Nagy K. Nagy
toronya. Tóth J. Szatmár. Török L. Nyíregyháza. Török L. Bártfa. 
Varga D. Nagyvárad. Vargha L. Vámos S. (2 kor.) Várhelyi Gy. 
Balassagyarmat, Végh K. Viezner Gy. Temesvár. Vikár K. Kolozsvár. 
Zalai M. Zircz. Zeniczy Gy. Szentgotthard. Zoltán K. Halmi. Zrínyi
K. Csáktornya. (Folytatjuk.!

K érelem . Felkérem a Társaság ama tisztelt tagjait, akik 
tagdíjaikkal még hátralékban vannak és azokat, akik 1916-ra tag
díjat még nem fizettek, hogy a Magyar Paedagogia idei első füzetéhez 
mellékelt m. kir. postatakarékpénztári befizető lapot a tagdíj beszol
gáltatása céljából felhasználni szíveskedjenek.

Dr. Bozóky Endre, s. k. 
kir. tan., áll. középisk. igazgató, pénztáros. 

Budapest, II., Albrecht-út 31.



SZAKOKTATÁSUNKRÓL.

— Elnöki megnyitó a M. P. T. 1916. évi okt. ülésén.

Mit г a harmadik iskolai év elején járulok Önök elé azzal az 
óhajtással, hogy mindnyájunknak hozza meg a közel jövő a boldogító 
békét és nyugalmat. Az elmúlt tanévek ezt a kívánságunkat, sajnos, 
nem váltották valóra, s fáj megállapítanunk, hogy az események most 
sem jogosítanak fel bennünket a közeli megoldás reményére.

Ámde nemcsak szenvedésekben lettünk gazdagabbak, amelyek 
kemény próbára teszik bízó türelmünket, hanem értékes tanulságok
ban is. A háború sok mindenre megtanított bennünket, amire azelőtt 
képteleneknek hittük magunkat. Mindezt sokszorosan és sokszorta 
elmondották már : bízvást állíthatni, hogy közéletünknek alig van 
oly jelentős mozzanata, mely a majdani békekötés után előálló új 
helyzet meggondolásakor a cikkek és előadások áradatában szóba ne 
került volna. Mégis azt hiszem, hogy a már levont tanulságok közt van 
kettő, melyekre a közoktatás munkásainak különösen és ismételten 
rá kell eszmélniök.

Egyik annak a ténynek világos felismerése, hogy a legnagyobb 
tömegekkel szemben is mily elhatározó szerepe van az erkölcsi erő 
fensőbbségének, az eszmények igazságába vetett hitnek s az ebből 
folyó ellenálló képességnek és kitartásnak. Ez a tapasztalat, melyet 
nemzetünk fegyvertényeinek hosszú sorozatával lehet immár igazolni, 
nekünk, az ifjúság nevelőinek, fokozott mértékben teszi feladatunkká, 
hogy saját hatáskörünkben is járuljunk hozzá annak az erkölcsi aka
ratnak megalapozásához, mely a kezdeményezés, az erőkifejtés, az 
állhatatosság képességeiben nyilvánul. Olyan nemzedékre van szük
ségünk, mely, mikor nagy és nemes célokat lát veszélyeztetve, szakí
tani tud a mindenbe belenyugvás kényelmes megszokásával, rendkívüli 
erőfeszítésektől nem riad vissza, és a legválságosabb helyzetekben is 
állhatatosan kitart. Ha a jelek nem csalnak, a háború lezajlása után 
az ethikai kultúrának új korszakába fogunk lépni, melynek eszköze 
az akaratnevelő munka. Az iskolának valóban munkaiskolává kell
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válnia. E mondásban nagy igazság rejlik, feltéve, hogy a munka
iskolát nem helyezzük ellentétbe, mint sokan teszik, a tanítóiskolával. 
Munkaiskola az, mely megtanít becsületesen dolgozni ; mely arra 
tanít, hogyan kell egy bizonyos nemes cél érdekében teljes erőnk 
latbavetésével munkálkodnunk. Ez az erős, kitartó munka az, melyet 
a jövő nemzedéktől várunk. Most már végkép lejárt a könnyű elméjű 
és tág lelkiismeretű életművészek kora, akiknek egyetlen törekvése, 
hogy éltöket könnyű szerrel és kevés fáradtsággal mentői kényelme
sebbé tegyék. Az élet a háború után igen nehézzé fog válni. Erre a 
nehéz életre kell nevelnünk a fiatalságot.

A másik tanulság, hogy ez a háború nemcsak fegyvereknek, 
hanem egyúttal gazdasági erőknek mérkőzése. Kézzel foghatóvá lett, 
hogy gazdasági életünk erősítését -— Széchenyiről emlékezve — a 
legmesszebb menő gondoskodásunk tárgyává kell tennünk.

Mindenkinek el kell ismernie, hogy ezt a feladatot, melynek 
jelentősége csak most tárul fel előttünk mérhetetlen nagyságában és 
könyörtelen valójában, eddig csak részben teljesítettük. Váltig panasz
kodtunk gazdasági életünk elmaradottsága miatt ; hibáztattuk iparunk 
fejletlenségét és külországoktól való függésünket ezen a téren ; emle
gettük vállalkozóképességünk csekély voltát és forgalmunk egyoldalú
ságát ; fájlaltuk általános szegénységünket a nyugati államok jómód
jával szemben, de gazdasági előrehaladásunknak sok mindenféle eszkö
zét — nem utolsó helyen szakoktatásunkat — több szempontból 
mostoha elbánásban részesítettük. És habár gazdasági életünk fellen
dülése nem éppen csak a szakoktatástól, hanem sok egyébtől is függ, 
kétséget nem szenvedhet, hogy a helyesen berendezett szakoktatás a 
fejlődés igen fontos tényezői közé tartozik. Erről a mi szakoktatá
sunkról óhajtanék ma néhány szót ejteni.

A baj igen mélyen gyökerezik. Középiskolákat végzett társa
dalmi osztályaink, nyilván avitikus ösztönök hatása alatt, még ma is 
bizonyos fölényes önérzettel tekintenek le a szakiskolákra s nem 
ritkán azokra is, kik belőlök kikerültek ; mintha sejtelmük sem volna 
arról, hogy egy egészséges állami életben az anyagi és szellemi kul
túra tekintetéből mily fontos a szakoktatás szervezettsége és gazdag
sága. A nevelőiskola és a szakiskola közt nem szabad rangbeli 
különbséget megállapítani. Pedig a tények még mindig ilyen különb
ségtételekre vallanak. S ha körültekintünk hazánk szakoktatásán, 
egyes jól megművelt részek mellett parlagon heverő avagy rendezetlen 
területeket fogunk találni ; tökéletlen szervezeteket, melyeknek javí
tása elodázhatatlan ; kiáltó hézagokat, melyek sürgős betöltésre várnak. 
Ezzel szemben gimnáziumaink szinte félelmetes módon szaporodnak, 
jelentéktelen helyeken, mondhatni falvakban is, ahol a megfelelő köz-
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művelődési feltételek egészen hiányoznak s ahol jó polgári iskola 
fölött, a helyi viszonyok követelte középfokú tiszta szakiskola bizo
nyára jobb hivatást teljesíthetne. Nincsen senki, aki nálam magasabbra 
becsülhetné a klasszikus műveltség folytonosságának biztosítását, de 
hitem szerint ennek a műveltségnek a fája akkor fog valóban egész
séges gyümölcsöket teremhetni, ha a teljes jogú klasszikus oktatás 
koncentrálódik, azaz : kevesebb helyen ugyan, de annál intenzivebben 
ápoltatik.

Mi volna tehát a teendő ? E kérdésre már sokszorosan meg
feleltek azok, kik a szakoktatás minden legkisebb vonatkozását jól 
ismerik. De talán megengedhető, hogy a távolabb állók is nyilatkoz
hassanak : olyanok, kik nem valamely meghatározott szakma látó
szögéből, hanem általában mint pedagógusok ítélik meg közművelt
ségünket. Ez az egyetemes szempont mentheti csak azt a vállalkozá
somat, hogy egy pedagógiai társaságban felvetem a szakoktatás 
szervezeti kérdéseit s róluk néhány töredékes és igénytelen gondolatot 
előadni merészelek.

Az a benyomásom (mert csak benyomásokról s nem ítéletekről 
számolhatok be), hogy legelső teendőnk volna az ismétlő oktatás szak
szerű szervezése az egész vonalon. Mint ismeretes, hazánkban az 
alsófokú iparostanonc- és alsófokú kereskedelmi iskolákon (inasisko
lákon), továbbá az alsófokú (önálló és nem önálló) gazdasági iskolá
kon (gazdasági népiskolákon) kívül vannak még nagy számmal 
(1913/13-ban 11,226) úgynevezett általános ismétlő iskolák, jobban 
mondva a mindennapi iskolával kapcsolatos általános ismétlő tanfolya
mok. Ily intézményeknek ott, ahol a mindennapi tankötelezettség csak 
6 éves, tagadhatatlanul nagy jelentőségük volna. Azonban tudva van, 
hogy 1868 óta ezeket az általános ismétlő iskolákat minden igyekezet 
dacára sem sikerült életrevalókká tenni. Nagy részök ma is csak 
papíron vagy fölötte kezdetleges állapotban van. Úgy látszik, ennek 
az iskolatípusnak minálunk nincsen igazi talaja, sőt kérdés lehet, 
vájjon — jó népiskolai mindennapi oktatást feltételezve — egyáltalán 
nem célszerűbb-e ilynemű intézményeket elvileg is szakszerű irány
ban szervezni. A népiskolát végzett 12 éves gyermek, aki már ki
lépett az életbe s gyakorlati foglalkozást kezd, hasonlíthatatlanul 
nagyobb érdeklődéssel fog három éves ismétlő tankötelezettségének 
megfelelni, ha az, amit az iskolában tanul, összefüggésben van 
hivatásszerű foglalkozásával, melyet az életben folytat, mint ha a 
már egyszer elsajátított ismeretanyag kitaposott útjain haladó úgy
nevezett általános képzésben részesül továbbra is. Az általános 
ismétlő iskolák helyébe tehát, úgy vélem, alsófokú kereskedő
iskoláknak vagy (műhelyekkel ellátott) iparos-tanonciskoláknak vagy
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gazdasági népiskoláknak kellene lépniök ; ahol pedig ez merőben 
lehetetlen, az általános ismétlő oktatás legalább is szakszerű irányban 
volna szervezendő, azaz úgy, hogy a közművelődési elemek a helyi 
viszonyok szerint elkülönülő szakra való vonatkozásukban taníttassa
nak. Hogy ezenfelül az ismétlő oktatás külső feltételeiről is jobban 
kell gondoskodnunk, mint eddig tettük, csak mellékesen érintem.. 
Európai baj ez, melynek teljes orvoslása, az óriási költségeket tekintve, 
a mostani világrengető háború közbejötté nélkül is csak a legmesszebb 
jövőben volt remélhető.

A középfokú szakoktatás körében a laikus szemlélő is hiányokat 
állapíthat meg.

Egyik ilyen hiány a szorosan vett gazdasági szakoktatásban 
mutatkozik. Vétene az igazság ellen, aki szemet hunyna ama haladás 
előtt, mely e téren az utolsó két évtizedben végbement s melyről a 
földmívelési kormánynak idevágó hivatalos kiadványai tanúskodnak. 
Vannak szép számmal gazdasági népiskoláink s van 7 gazdasági fő
iskolánk; van továbbá hazánkban 2 gazdasági tanítóképző, 2 női 
gazdasági tanintézet, 24 földmíves-iskoia, 10 vincellérképző s 14 egyéb 
gazdasági tanintézet. Amíg tehát alsófokú intézményekkel és főisko
lákkal el vagyunk látva, a középfokú gazdasági oktatás egészen hiány
zik (különösen mióta a gazdasági tanintézeteket akadémiákká alakí
totta át a földmívelósügyi kormányzat). Ez a tátongó hézag oly 
államban, melynek elhatározó jellegét a legfejlettebb ipar feltételezése 
mellett is mindenkor a mezőgazdaság fogja megadni, soká betöltellen 
nem maradhat. Ezért részemről melegen üdvözlöm a törvényhozás elé 
terjesztett polgári iskolai törvényjavaslatnak azt a részét, mely oly 
helyeken, ahol polgári fiúiskola van, a föléje emelkedő önálló gazda
sági szakiskola szervezéséről (sajnos, csak fakultativ hatállyal) in
tézkedik.

Az ipari szakoktatás rendkívüli jelentőségét mindenki el
ismeri. Nem kell bizonyítani, hogy nagy különbség van ama kész
ség között, melyet valaki egy mester oldalán kizárólag empirikus 
módon szerez, egy-egy fogást ellesve, egy-egy szűk területet meg
munkálva és aközött a készség közt, mely mögött szakszerű elméleti 
belátás rejlik. Egyik a puszta utánzáson alapszik, a másik tudatos, 
okadatoló s ezért új utak követésére is képes, az egyéni leleményt is 
megengedő, tágabb körben mozgó. Ennek az igazságnak tudatában 
az államkormány 1892 óta (amikor az iparoktatás országos szerve
zetet nyert) tagadhatatlanul igen sokat tett új intézmények felállítása 
és fejlesztése s általában e soká elhanyagolt ügynek föllendítése körül* 
amiről kiki meggyőződhetik, ha a kereskedelmi minisztérium által 
kiadott hivatalos jelentéseket forgatja. Az avatatlan szem is észre-
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veszi, hogy ezt az akciót céltudatosság vezeti : egyrészt az a szem
pont, hogy csak oly arányban és oly minőségben kell az intézménye
ket szaporítani, amint erre a tényleges szükségletek utalnak ; másrészt 
az a törekvés, hogy az iparoktatás az egész vonalon mentül szorosabb 
kapcsolatba lépjen az ipari élet valóságával. Elfogadva ezt az állás
pontot, tényleg különbséget kell tenni a jövő teendőkre nézve az ipari 
szakiskolák és a felső ipariskolák közt. Amazokat, melyek iparos
segédeket nevelnek, extenzive kell fejleszteni, mert leginkább alkal
masak gyakorlati iparunk érdekeit előmozdítani, amennyiben az 
ezekből az iskolákból kikerült növendékek leginkább remélhetik a 
hazai iparban való alkalmazásukat. Viszont a felső ipariskolák, melyek 
önálló iparosokat és művezetőket képeznek, inkább intenzive fejlesz
tendők, tekintettel arra, hogy a szükségletet meghaladó produkció 
(mely, rohamos fejlesztés mellett, múlhatatlanul bekövetkeznék) ezen 
a téren vagy a külföldnek válnék javára, vagy az elégedetlenek egy 
új nemét teremtené meg. Mindamellett az óvatosság, mellyel a kor
mány e téren eljár, mégis kissé túlzottnak látszik, ha meggondoljuk, 
hogy a 4 meglevő felső ipariskola mindegyikében párhuzamos osztá
lyokat, sőt a budapestinek bizonyos ágazataiban hármas párhuzamos 
osztályokat kellett állítani. Hogy ezeket az iskolákat ne áraszthassák 
el nagyobb mértékben oly elemek, melyek nem hivatásszerűen keresik 
fel őket, annak elegendő biztosítékát látom szigorú elméleti és gya
korlati felvételi vizsgálat megkövetelésében.

Az iparoktatásra s általában a középfokú szakoktatásra nézve 
még egy elvi követelményt kell hangsúlyoznia közműveltségünk figyel
mes szemlélőjének : azt, hogy bármennyire speciálizálódjék és diffe
renciálódjék az oktatásnak ez a neme és foka, sohasem szabad telje
sen elszakadnia a közműveltség egészétől ; a tanulónak nem szabad 
elvesztenie az összefüggést a nemzet szellemi életével. Erre valók a 
közismereti, különösen nemzeti tantárgyak, melyeket — habár talán 
különlegesen színezett anyagkiszemeléssel, elrendezéssel és feldolgo
zással — de minden szakiskolának egyaránt komoly ápolásban kell 
részesítenie. Ez nem jelentheti azt, hogy a szakiskola kiforgattassék 
szakszerű jellegéből, avagy hybrid, kétcélú iskolává váljék, de viszont 
kizárja a merev elszigetelést egy korlátolt területre s lehetővé teszi 
itt is az önzetlen művelődés szükségességének legalább némi meg
érzését s egyúttal a történeti fejlődés ismeretéből meríthető eszmól- 
kedést. Azt kell akarnunk, hogy legyenek szakjukban kitünően képzett, 
de egyúttal művelt gazdáink, iparosaink és kereskedőink, kik nem 
állanak teljesen idegenekül közműveltségünkkel szemben s megértik 
a nemzet eszményi törekvéseit is.

Középfokú kereskedelmi oktatásunk a magam benyomása és



454 FINÁCZY ERNŐ.

igen sok, nálam illetékesebb szakférfiú ítélete szerint helytelen me 
derbe jutott. Túlságosan sok az ilyen iskolánk; sokkal több, mint 
amennyire szükségünk van. Nincs oly európai állam, melynek arány
lag annyi középfokú kereskedelmi iskolája volna, mint nekünk. Pedig 
a nyugati államok kereskedelme mennyiség és minőség dolgában 
túlszárnyalja a mienket. A mi felső kereskedelmi iskoláink (oly okok
ból, melyeket ez előadás keretében nem részletezhetek) mindenféle 
máé célnak szolgálnak, holott csak egyetlen feladatuknak kellene 
lenniök, hogy művelt kereskedőket képezzenek. Sokat vitatott kérdés 
mostanság az is, hogy nem kellene-e a felső kereskedelmi isko
lának három éves tanfolyamát egy évvel megtoldani. Nem merek e 
részben állást foglalni, de nekem úgy tetszik, hogy ez a kibővítés 
elvileg csak akkor lehet jogosult, ha általa el nem homályosul ennek 
az intézménynek igazi szakiskolai, kereskedelmi iskolai jellege. Vi
szont kereskedői körök, melyeknek talán szintén van szavuk e kér
désben, azt kívánják, hogy a leendő kereskedők minél előbb bo
csáttassanak ki a gyakorlati életbe. Bármint legyen, azoknak, akik 
bővebb elméleti képzést keresnek, erre később lehet módot nyújtani 
a kereskedelmi főiskolai oktatás megfelelő berendezése útján.

S ezzel rövid elmefuttatásom során eljutottam a főiskolai szak
oktatáshoz, melynek területén, úgy látom, épp kereskedelmi irányban 
volna legtöbb teendőnk. Jelenleg van két kereskedelmi akadémiánk, 
van önálló keleti kereskedelmi akadémiánk, van kiviteli kereskedelmi 
akadémiánk, van kereskedelmi iskolai tanárképzőnk. Mindezek az in
tézmények azonban szerves kapcsolat nélkül egymás mellett és egy
máson kívül működnek. Vájjon nem volna helyénvaló oly kereske
delmi főiskolát alkotni, mely valóban egyetemes és tudományos volna ; 
melyben az összes kereskedelmi tudományok a gyakorlati életre való 
folytonos tekintettel ugyan, de a tudományos kutatás módszereivel 
adatnának elő, önként érthetően a kapcsolatos jogi és gazdasági tudo
mányokkal egyetemben, s melyben a kereskedelmi tanárképző is 
helyet foglalhatna? Oly intézményre gondolok, aminő például a ber
lini kereskedelmi testülettől fenntartott önálló kereskedelmi főiskola 
a maga 50 előadójával és 9 szakcsoportjával, vagy akárcsak olyanra, 
aminő az egyetemmel és műegyetemmel kapcsolatos müncheni fő
iskola.

Végül, mindent meg kell tennünk, hogy a közgazdasági tudo
mányok összes főiskoláinkon mindenkire nézve hozzáférhetőkké 
tétessenek. A műegyetemi gazdasági fakultás, melyet miniszterünk 
legutóbb szervezett, csak a kezdetét jelentheti a jövő fejlődésnek. 
S nemcsak alkalomadásra, hanem kötelezésre is gondolok. A leendő 
papokat és tanárokat, orvosokat és mérnököket is kötelezni kellene
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arra, hogy főiskolai tanulmányaik tartama alatt legalább valamennyire 
ismerkedjenek meg a közgazdaságtan alapjaival, hogy ilyen módon a 
nemzet gazdasági életének nagy feladatai iránt való helyes érzék a 
vezető osztályok minden rétegében gyökeret verhessen. —

Mindezek után azonban azt kérdhetik Önök tőlem, hogy én, aki 
röviddel ezelőtt az eszményekről és valóságokról szóltomban oly el
határozónak mondottam a tényéktől független értékeket, miképpen 
tartom megegyeztethetőnek e gondolatmenettel a tényékhez kötött, a 
valóságok körében mozgó gazdasági javakat, s illetőleg a szolgálatukba 
szegődő szakoktatásnak ily rendkívül erős hangsúlyozását? Az ellent
mondás csak látszólagos. A gazdasági élet is csak akkor lehet való
ban értékes, ha ethikai alapon áll. Jó kereskedő, iparos vagy gazda 
is csak az lehet, akinek lelki szeme előtt a hivatását normáló esz
mények lebegnek. Nemcsak az fontos, hogy kereskedőink, iparosaink 
és gazdáink szakjokban képzettek és műveltek, hanem hogy egyúttal 
becsületesek is legyenek s hogy az üzleti élet köznapiságában se feled
kezzenek meg sohasem arról a felebaráti szeretetről, mely nemcsak 
jogot, hanem méltányosságot is követel, s mely egyedül teszi lehetetlenné 
az anyag bálványozását és egyedül biztosíthatja a szellem diadalát

F ináczy E bnő.

VILÁGNÉZET TANÍTÁSA KÖZÉPISKOLÁBAN.
—  F e lo lv asá s a  M. P . T. 1916 m á ju s i ü lésén . IL ,  befejező k ö z lem én y . —-

IV. Az újabb filozófiai vizsgálódások közt alig van jelentékenyebb 
és termékenyebb annál, mely az értékproblémát állította a bölcseleti 
gondolkodás középpontjába s mely az érték fogalmának elmélyítésével 
az egyetemes emberi kultúra alapjainak és struktúrájának, a tudomány
ban, erkölcsben, jogban, vallásban, művészetben megnyilvánuló kultu
rális funkciók általános érvényű feltételeinek felfedésére irányul. Ez 
órtékfilozófia tanai oly nagy szerepet játszanak a modern világnézetek
ben, hogy az utóbbiakba való mélyebb behatolás az értékfilozófia 
elemi fogalmainak ismerete nélkül nem lehetséges.

Az e körbe tartozó vizsgálódások is joggal tarthatnak tehát 
igényt arra, hogy némely alapvető eredményeik bejussanak a közép
iskolai világnézet-tanításba. Ez eredmények között a legfontosabb és 
legegyetemesebben elismert megállapítás a tényeknek és értékeknek, 
a evan» és «keil» világának, a kauzális meghatározásnak és a nor
málásnak, a természeti és normativ törvényeknek, a konstatálásnak 
és értékelésnek szigorú elkülönítése, ez elkülönítés jogosultsága és
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szükségessége. Az értékelmélet főbb tanításait a mi szempontunkból 
a következőkben foglalhatjuk össze.1

Mi a világgal nemcsak mint passziv, közönbös szemlélők, nem
csak mint tisztán elméleti lények állunk szemben, akiknek egyedüli 
céljuk az előttük lepergő világszínjátóknak tudomásulvétele, a jelensé
geknek s azok törvényszerűségeinek konstatálása, hanem mint értékelő 
és aktiv egyéniségek is, akik a dolgok között különbséget tesznek, 
egyeseket bizonyos szempontból kívánatosaknak tartanak s másoknak 
eléje helyeznek, némely tényeket helyeselnek, megcsodálnak, másokat 
elítélnek és megvetnek, s akik kényszerítve érzik magukat, hogy emez 
ítéleteik alapján a külső történésbe és saját lelki életükbe módosítólag 
belenyúljanak. Elmondhatjuk ezt úgy a mindennapi élet viszonyai 
közt fölmerülő jelenségekre, szükségleti cikkekre és gyakorlati foglal
kozásokra nézve, mint egy új tudományos tételt, művészi alkotást, 
történelmi eseményt illetőleg. A valósággal szemben tehát kétféle 
álláspontot foglalhatunk el, a konstatálóét vagy magyarázóét és az 
értékelőét vagy megitélőét. A magyarázat segítségével felfogni, meg
érteni törekszünk a tényeket, a megítéléssel a jelenségeket értékesek
nek vagy értékteleneknek mondjuk ki. A tudomány arra tanít bennün
ket, hogy a valóságos lét körében bizonyos természeti szükségesség 
uralkodik, melynek kifejezői a lelki törvényszerűségek és a természet- 
törvények. Azért nem volna semmi értelme a valóság elméleti célú 
magyarázatában valamit dicsérni vagy hibáztatni. A valóságismeret 
szempontjából ép oly értelmetlen az őrült félrebeszélését, egy kezdő 
művész félénk kísérleteit, valamely gonosztevő rémtettét elítélni, mint 
ócsárolni a vihart, mely vetéseinket tönkretette. Itt csupán arról van 
szó, hogy kikutassuk a vizsgált jelenség okait és következményeit. 
Mi azonban nemcsak abból a tekintetből mondunk ítéletet a valóság
ról, hogy milyen, hanem abból is, hogy milyennek kellene lennie. 
Nemcsak azt állapítjuk meg, hogyan történik valami, hanem azt is, 
hogy hogyan kellene történnie; hogy van, aminek érdemes, vagy 
legalább érdemesebb megtörténnie, mint más valaminek. Már most 
ahogy vannak törvények, melyek a jelenségek tényleges lefolyásában 
uralkodnak, föl kell vennünk olyan törvényeket is, melyek azt hatá
rozzák meg, hogyan kell vagy kellene valamely tüneménynek be- 
állania, lefolynia, valamely dolognak, eseménynek alakulnia, hogy az

1 A k ö v e tk ező  fe jteg e tések re  nézve 1. O. Liebmann: Zur Analysis 
der Wirklichkeit. S tra s s b u rg , 1911., 581— 587 . 1. (Id ea l u n d  W irk lich k e it)  ; 
W. Windelband : Präludien. Tübingen, 1911., I I .  B d., 59— 98. 1. (N orm en
u. N aturgesetze) ; Pauler Ákos : Az ethikai megismerés természete. B u d a 
pest, 1907., p a ss im .
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bizonyos értékkel bírjon. Ez utóbbiak, vagyis az értékelés legfőbb 
mértékei a normák. A normák által való értékelésnek pedig az adja 
meg az alapját, hogy még ha a természeti és lelki törvényszerűség 
kivételt nem ismer és nem tűr is, e törvényszerűség érvényesülése 
mégsem zárja ki a norma értelmében való történés lehetőségét. A nor
mára való eszmélés már most képessé tesz bennünket egyrészt a 
természeti szükségességgel lefolyó jelenségek értékelésére, másrészt a 
norma ismerete a maga részéről megadja a lehetőséget, hogy a norma, 
mint meghatározó ok, belekapcsolódjék általunk a történések láncola
tába s azokat irányítsa ; hogy úrrá legyen a mechanikus folyamatokon 
s azokban megvalósuljon. Bármily szilárdul meg legyünk is győződve 
hogy az egész természeti és lelki élet megváltoztathatatlan törvények 
uralma alatt áll, épp oly biztosan tudjuk a gyakorlathói azt is, hogy 
értékítéleteink az értékesnek megvalósítását okozhatják, hogy ezek az 
ítéletek úgy az egyes emberek életében, mint az emberiség egyetemes 
történetében a valóság tényezőiként, ösztönző, akaratindító, alakító 
kulturális erőkként érvényesülnek.

Az értékeknek nagyon sokféle faja van. A mindennapi élet 
értékítéleteiben legnagyobb szerep a hasznossági értékeknek jut. A filo
zófiát ezek a hasznossági értékek közelebbről nem érdeklik, hanem 
igenis azok, melyeket önálló értékeknek szoktak nevezni, t. i. az 
igaz, a jó és a szép, másként a logikai, ethikai és esztétikai értékek.

Vegyük most már vizsgálat alá a tények és értékek, a (pszichi
kai és természeti) törvények és normák viszonyát e három érték
területen belül, tekintettel a középiskolai filozófiai oktatásra. Jó anya
got nyújt e nembeli fejtegetések számára első sorban a gondolkodásnak 
pszichológiai és logikai szempontból való magyarázata, a psychologi- 
cumnak és logicumnak a gondolkodási folyamatban való elkülönítése, a 
gondolattartalom érvényességének, mint a gondolkodás végbemenetelé
től független mozzanatnak kiemelése. Más követelmény ugyanis a 
kauzális összefüggés szerint sorakozó gondolatok egymásrakövetkezé- 
sének felderítése s más a gondolat helyességének, igazságának meg
állapítása. Az előbbi tényvizsgálat, az utóbbi értékkutatás. Mások 
lesznek ehhez képest azok a törvények, melyek a tényleges képzet
összeköttetést meghatározzák, s mások azok, melyeknek érvényesülése 
a képzetösszeköttetésnek ismeretértéket ad. A gondolati tények egy- 
másrakövetkezésében a causa és effectue kategóriája alá tartozó pszichi
kai törvényszerűségek uralkodnak s így ezek szolgáltatják a magyarázó 
elvet ; de már hogy egy gondolatsor az igazságot fejezze ki, azaz az 
ismeret értékével bírjon, ehhez szükséges, hogy az illető képzet-, vagy 
fogalomkapcsolatok megfeleljenek bizonyos szabályoknak, követelmé
nyeknek, melyek korántsem érvényesülnek azzal a szükségszerűséggel,
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mint az asszociációk. Magában a gondolkodási mechanizmusban, 
amennyiben a logikai normákra való eszmélés nem érezteti hatását, 
éppen úgy megvan a lehetőség a tévedést, mint az igazságot kifejező 
gondolatösszeköttetésekre, sőt az előbbi fajtájúakra még több az eshe
tőség, mert hisz a gondolatfolyamatok mérhetetlen sokféle lehetősége 
közt aránylag kevés felel meg az igazság követelményeinek. A logikai 
törvény a gondolatelemeknek egy meghatározott kapcsolási módja, 
mely a gondolkodás természetes lefolyása által létrehozható, de létre- 
hozatlanul is maradhat. A pszichikai törvényszerűség az igaz és a 
téves gondolatsorban egyformán érvényesül: épp oly kivételt nem tűrő- 
leg határozza meg az őrült képzetjátékát, mint a bölcs okoskodásait.

Hasonló viszonyokat találunk az erkölcsi és esztétikai jelen
ségek körében is. Itt is rámutathatunk a lelki folyamatoknak az em
lített két szempontból való megitélhetőségére, azok valóságos, ténybeli 
lefolyására s egy ideális értékre való vonatkoztatásukra. Utalhatunk 
egyrészről azokra a szubjektív és objektiv feltételekre, melyek az illető 
akaratnak vagy érzelemnek a tudatban való keletkezését létrehozzák, 
s azokra, a lelki folyamatoktól független, de bennük többé-kevésbbé 
megvalósuló célképzetekre, értékekre, melyekre való tekintettel fog
lalunk el a tapasztalt lelki jelenséggel szemben egy meghatározott 
ethikai vagy esztétikai álláspontot. Minden akarás és cselekvés ki- 
szakíthatatlan tagja a lelki élet törvényei szerint végbemenő pszichikai 
történésnek. Minden akaratbeli cselekvény, mint tény, keletkezését 
tekintve természetszerű eredménye a motívumoknak, vagyis a meg
előző tényeknek s a jó cselekedet éppoly törvényszerűleg jő létre, 
mint a rossz. Egészen természetesnek tartjuk, hogy valamint az egyik 
ember öröklött és szerzett tulajdonságai s az úgynevezett szerencsés 
véletlen folytán helyesen cselekszik, úgy a másik eredeti hajlamainál 
s a környezet káros behatásainál fogva gonosztevővé lesz. E törvény- 
szerűleg lefolyó akarások és cselekvések magyarázata, azaz keletke
zésük és végbemenetelük feltételeinek kimutatása ténymagyarázat. 
Ethikai látószög alatt, azaz az értékelés szempontjából tekintve a cse
lekedetet, nem az a kérdés, hogy miként illeszthető be a cselekvés a 
tényleges ok- és okozatsorozatba, hanem az, hogy mi az erkölcsi ér
téke, hogy az illető tett jó-e vagy rossz, helyeselendő-e vagy helytele
nítendő. Az erkölcsi megitélés pedig végső elemzésben attól függ, 
hogy az akarat, illetőleg az érzület megfelel-e bizonyos szabályoknak, 
erkölcsi normáknak vagy nem. Hogy a cselekedet erkölcsi értéke s 
tényleges létrejötte közt van-e valami összefüggés, ez már oly kérdés, 
melyre nézve eltérnek a vélemények. A két fejtegetett szempont el- 
különíthetése végett csak az a lényeges, hogy a jó és rossz cselekedet, 
mint a valóság része, egyformán a lelki történés törvényeinek uralma
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alatt áll, amely törvények által meghatározott lelki folyamatban az 
erkölcsi norma követelménye realizálódhatik ugyan, de realizálatlanul 
is maradhat.

A tetszés és nem-tetszés is, mely valamely természeti tárgy vagy 
művészi alkotás szemlélete nyomán keletkezik bennünk, sok bonyolult, 
de a természeti élet egyetemes összefüggése által determinált lelki 
folyamat eredménye; de hogy az ilyen módon létrejött érzelmek 
melyikének van esztétikai értéke, annak megállapítása már kívül esik 
a jelzett összefüggés kutatásának körén ; ez már attól függ, hogy az 
illető érzelmek megfelelnek-e és mennyiben (a hedonikusokkal ellen
tétben) az esztétikai normáknak.

A gondolatfolyamatok, akarások, műólvezósek és műalkotások — 
a maguk természeti lefolyásában — tények, a bennük megvalósuló 
igazság, jóság, szépség ellenben értékek, melyek gondolatainkkal, csele
kedeteinkkel, érzéseinkkel szemben bizonyos betölthető, de betöltet
lenül is maradható követelményeket támasztanak. A lelki és termé
szettörvények ehhez képest magyarázó eszközei a tényeknek, a való
ságnak, maguk is egyetemesített tények, a normák pedig az igazság, 
jóság és szépség, szóval bizonyos értékek, eszmények megvalósulásának 
módját meghatározó szabályok s a valóságban rejlő értékek megálla
pításának vezérlő elvei.

A tények és értékek különbsége természetszerűleg kifejezésre jut 
az ítéletekben is s így az ítéletfajok fejtegetése is alkalmat ad a jelzett 
különbség kidomborítására. Minden megállapítás, t. i. akár tényekre, 
akár értékekre vonatkozik, ítéletben jut kifejezésre ; csakhogy míg 
bizonyos ítéletek, az ú. n. konstatálók, elméleti természetűek, azaz 
vagy a fizikai és pszichikai világ jelenségeinek viszonyait ismertetik 
meg velünk vagy bizonyos gondolatbeli szintézisek eredményeit, addig az 
értékítéletekben valaminek értékességét vagy értéktelenségét nyilvánít- 
juk ki. Ezekben tehát nem a dolgok reális tulajdonságairól vagy 
viszonyairól van szó, hanem valamely dolognak egy értékelő tudathoz 
való vonatkozásáról.

Ezzel aztán körülbelül el is jutottunk ahhoz a határhoz, ameddig 
a középiskolában elmehetünk, mert ezen túl már a filozófiai iskolák, 
a logikai, ethikai és esztétikai elméletek tarka változatossága követ
kezik. Az értékek különböző fajainak és fokozatainak, az értékesség 
eredetének, a normák kötelező voltának problémái már oly szerteágazó 
nézetekhez s oly mélyreható eltérésekhez vezetnek, hogy a közép
iskolai oktatás céljaira alkalmas egységesítés, kiegyenlítés, az ellen
tétek fölé emelkedő formulázás nem lehetséges. Meg kell elégednünk 
azzal a ma már általánosan elismert ténnyel, hogy az emberek bi
zonyos normákat kötelezőknek, bizonyos célokat követendőknek, bizo-
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nyos eszményeket megvalósítandóknak ismernek el s hogy e célok, 
eszmények és normák megkülönböztethetők és megkülönböztetendők 
a tényéktől és tény törvényektől ; meg kell elégednünk e megállapítás 
kategorikus természetű ismertetésével s az előbbiekben vázolt három
oldalú megvilágításával. A többit már, legfeljebb csak mint problémát 
érintve, a növendék egyéni tanulmányaira, gondolkodására és tapasz
talataira kell bíznunk.

Y. Mindazok a gondolatok, melyeket megelőző fejtegetéseinkben 
mint modern világnézet alkotásához szükséges alapismereteket kísérel
tünk meg felmutatni, ennek a kialakítandó világnézetnek majdnem 
kizárólag logikai oldalát illetik, vagyis elsősorban szigorúan tudo
mányos tényezőire vannak tekintettel. Csak az utolsó pontban érin
tettük a filozófiai vizsgálódásnak oly területét, melynek gyümölcsei 
már nem pusztán az értelemnek, hanem az emberi szellem másnemű 
képességeinek, tevékenységeinek táplálására is szolgálnak; ezek jogai
nak és igényeinek meg világítása sem hiányozhatik a középiskolai 
világnézet-tanításból, ha azt akarjuk, hogy az egyoldalú ne legyen, 
hanem lehetővé tegye valamint az értelmi, úgy a kedólyéletbeli szük
ségletek kielégítését is.

Korunknak a XIX. század hagyatékaként megmaradt egyik fő
jellem vonása : racionalizmusa és intellektualizmusa. Az a szigorúan 
tudományos módszerekkel dolgozó természetkutatás, mely a múlt 
század első felében felvirágzott romantikus természetfilozófia ellen
hatásaként keletkezett, szinte beláthatatlan jelentőségű és jövőjű új 
felfedezésekkel ejtette bámulatba a világot. Ennek eredménye lett a 
természettudományi módszernek uralomra jutása a szellemi tudomá
nyok terén is, ennek következménye pedig egy erős pozitivisztikus 
áramlat, mely a tapasztalat exakt magyarázatát állította oda az em
beri szellem törekvéseinek csúcspontjául, főcéljául. Ez a felfogás a 
tapasztalati tudománytól s annak haladásától várja az emberi termé
szet minden igényének kielégítését, az egyén és társadalom boldo- 
gítását. Innen az értelmi munkának, az ismeretszerzésnek túlbecsülése 
egyéb természetadta képességeink, lelki működéseink rovására. Ez a 
szellemi irányzat egészen természetesen fejlődik ki tudományos érdek
lődéssel biró tanulóinkban is, kik életük lefolyt részére visszatekintve, 
mindaddig, ameddig csak emlékezetük ér, azt látják, hogy komoly 
foglalkozásuknak majdnem egész tartalma ismeretek gyűjtésében merül 
ki. Ismeretnyujtás a főgondja s fő nevelési eszköze az iskolának, főleg 
ismeretszerzésre sarkalnak a szülők, mert ez az anyagi boldogulásnak 
az alapja. Pedig egyebek közt a most dúló világháború is félreért
hetetlen és fólremagyarázhatatlan módon világított rá az érzelmi és 
akaratbeli erők rendkívüli fontosságára. Korunknak éppen az volt
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eddig egyik főhibája, hogy az értelem kedvéért elhanyagolta a szel
lemi élet oly elemeit, melyek az emberi személyiségnek legsajátabb, 
legbensőbb, s ha el nem sorvadnak, leghatékonyabb tényezőihez tar
toznak s melyeknek az örökéletü kulturális alkotások létrehozásában 
nem volt kisebb szerepük, mint az értelemnek. Már a XIX. század 
végén támadnak, később mindjobban erősödő és terjedő hangok, me
lyek erélyesen figyelmeztetnek az értelem és tudomány jelentőségének 
korlátoltságára ott, ahol az emberi szellem összes szükségleteinek be
töltéséről van szó ; hangok, melyek a természettől belénk oltott, 
öröklés útján erősített, a kulturális haladás által tovább fejlesztett, 
de időnként elnyomott vagy letompított lelki követelmények, vágyó
dások, aspirációk kielégítésének szükségét hirdetik. «Bármilyen nyil
ván ulását tekintsük is az életnek — mondja Boutroux 1 — azt látjuk, 
hogy attól a perctől fogva, amelyben az emberi, tudatos és értelmi 
életről van szó, más követelményeket is magában foglal azokon kívül, 
melyek a tudományban első helyen állanak. » Ennek az új, bár lénye
gében ősi, de periodikusan eltűnő és visszatérő áramlatnak tagad
hatatlan jogosultságú gyakorlati követelményeire, melyek egy cselek - 
vőbb, érzelmileg mélyebb és teljesebb lelki élet élésének követelésében 
csúcsosodnak ki, szintén figyelmeztetnünk kell a tanulót.

Tudatára kell juttatnunk, tán legalkalmasabban az egyéniség és 
jellem tárgyalásánál, hogy értelem, érzelem és akarat, nemes kifejlett
ségükben, egyforma fontosságú tényezői lelki életünknek, melyek j ogait 
ennélfogva egyenlő módon tiszteletben kell tartanunk s melyek fej
lesztésén, tökéletesítésén, az eszmények felé való irányításán is egy
forma gonddal kell munkálkodnunk. Rámutathatunk ennek megvilá- 
gosításául a világtörténelem emberi nagyságainak különféleségóre. 
Rámutathatunk arra, hogy az emberi szellem képviselői közé nem
csak azokat számítjuk, kik értelmük erejével, a tudományok és a 
tudományos technika hatalmas előbbre lendítésével érdemelték ki 
ezredévek háláját, hanem mindazokat is, akik az élet misztikumá a 
való mélységes elmerüléssel vagy erkölcsi életüknek minden alantason 
győzedelmeskedő energiájával és tisztaságával vívták ki kortársaiknak 
és az utódoknak fölemelő és követésre késztető bámulatát ; közéjük 
soroljuk azokat, kik a szépség feltárásával és megörökítésével, egy 
tökéletesebb világ érzékeltetésével és vágyával nemesítik egész korok 
és nemzetek lelkét, valamint azokat, kik életük feláldozásával tettek 
bizonyságot hazájuk vagy az emberiség iránt tartozó kötelességek át- 
érzéséről. Szóval a nagy tudósokhoz egyenlő rangú társakul csatla
koznak a nagy vallásalapítók és erkölcsi apostolok, a művészi láng-

1 Tudomány és vallás. Ford. Fogarasi Béla. Budapest, 1914. 389.1.
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elmék s az önfeláldozás vértanúi, mindmegannyi valódi hősök, kik 
egyforma tiszteletet és csodálatot követelnek és nyernek a művelt 
emberiség nagy egészétől.

Meg kell értetni növendékeinkkel, hogy az emberi cselekedet 
emberi jellegét és becsét valamely eszményi értékre való vonatkozás 
adja meg ; enélkül a cselekvés csak az állati életet szolgálja. Ha van 
a világnak reánk emberekre nézve valami értelme, ez csak az lehet, 
hogy végtelen terület a jelzett értékek megvalósítására, a szellem 
valamennyi kulturális funkciójának gyakorlására.

Szellemi természetünknek ez a felfogása a tudományt is az 
élettel szorosabb kapcsolatban, bensőbb viszonyban tünteti fel. Egy
részt a tapasztalat magyarázata mellett új kutatási területet jelöl ki 
neki az értékek és eszmények vizsgálatában, másrészt új feladatot ró 
reá az eszmények felé vezető út feltárásában. Mert bár a tudományos 
kutatás, mint logikai művelet, öncél s az igazság felmutatásán kívül 
egyéb vezérlő elvet nem ismer, de viszont semmi akadálya annak, 
hogy az ily módon nyert eredmények az ember tökéletesedése szá
mára gyümölcsöztessenek. A tudományok e szempontból nemcsak 
arra valók, hogy a gazdasági életet felvirágoztassák és az emberi ké
nyelmet növeljék, hanem elsősorban arra, hogy eszközöket szolgál
tassanak azoknak a módoknak, melyek az adott körülmények között 
az értékmegvalósulást lehetségessé teszik, felfedésére s így végül gon
dolkodásunknak, érzéseinknek, cselekvéseinknek, szóval életünknek az 
ideális normák szerint való berendezésére.

VI. Ilyenek volnának, igen tisztelt Társaság, azok a vezérlő gon
dolatok, melyek — nézetem szerint — alkalmasaknak látszanak arra, 
hogy a tanulót világnézetek tanulmányozására ösztönözzék s őt 
magát is valamiféle tudományos világnézet kialakítására, nyert isme
reteinek kiegészítésére, az eléje tárt problémák továbbgondolására 
serkentsék.

A felsorolt tételek megválasztása, mint könnyen észrevehető, 
nem valamely rendszernek deduktiv úton nyert eredménye, hanem a 
tanítási gyakorlat folyamában felvetődött tapasztalatok alkalmi ter
méke. Távol áll tőlem'ennélfogva a gondolat, hogy az elmondottakban 
nyújtott vázlatot szilárd, befejezett és változtatást nem tűrő egésznek 
tekintsem vagy kivánjam tekintetni; mindössze szerény kisérlet akar 
az lenni a középiskolai világnézet-tanítás lehetőségének bizonyítására 
s útjának egyengetésére. Hogy az egyes pontokban foglalt megálla
pításokból mennyi vihető és viendő be tényleg az oktatásba, mivel 
lehet és kell ez anyagot esetleg kibővíteni, ez az osztály anyagától is, 
de másrészt és főleg a tanár egyéniségétől fog függni, annál is inkább, 
mert tankönyveink között csak igen kevés akad, mely a közkeletű
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lélektani és logikai fogalmakban rejlő támaszpontokon kívül valamivel 
bővebb alapot nyújt az efajta tanításra.1

Ami most már a tanítás módját illeti, úgy gondolnám a tervet 
legmegfelelőbben kivihetőnek, hogy a tanár, valahányszor a tananyag 
tárgyalása közben a világnézet-tanításba bekapcsolható részlettel fog
lalkozik, azt mindjárt felhasználja a megfelelő alapgondolatnak, esetleg 
filozófiatörténeti adalékokkal is támogatott fejtegetésére, hangsúlyozva 
egyszersmind a gondolatnak világnézetben jelentőségét s rámutatva a 
kilátásra, mely a további vizsgálódások felé nyílik. Az egész anyag 
letárgyalása után pedig sor kerülhetne az összes megbeszélt tételeknek 
csoportosítására és összegezésére. Nagyon hasznos volna természetesen, 
ha a többi tárgyak tanárai is hozzájárulnának alkalomadtán egy-egy 
megjegyzéssel, utalással, felvilágosítással a filozófia-tanár munkájához. 
A természettudományok tanárai részéről e közreműködés annál na
gyobb súllyal esnék latba, mert a természettudományokkal való fog
lalkozás, a világnézet-tanítás követelményeként jelzett kritikai meg
jegyzések híján, különösen alkalmas arra, hogy a tanulóban a filo
zófiától már szerencsésen meghaladott materialisztikus tendenciákra 
és bizonyos dogmatizmusra való hajlandóságot fejlesszen ki.1 2

Úgy vélem, igen tisztelt Társaság, hogy a középiskolai filozófia
tanításnak a felhozott s a felhozottakhoz hasonló szempontokkal való 
kibővítése csak hozzájárulna e tantárgy érdekességének, tartalmassá
gának és színvonalának emeléséhez, mert amellett, hogy már némi 
embrionális világnézetet is nyújtana, a szoros értelemben vett lélek
tani és logikai tananyag bármely részénél is mélyebb bepillantást en
gedne a modern filozófia tulajdonképpeni tárgykörébe s a gondolkodás 
azon örök és nagy problémáiba, melyeknek valami módon való végig
gondolása minden igazán művelt embernek elutasíthatatlan szükség
lete és kötelessége. V ida Sándor.

A HUMANISZTIKUS GIMNÁZIUM ÉS A NÉMETEK.

Mikor századok folyamán gyarapodott, műveltségünkkel egybe
forrt és szentesített szellemi értékeknek háttérbe szorításáról, a gim
názium által képviselt humánus műveltségnek állítólag életrevalóbbal

1 Legtöbb anyagot találtam e célra a K o m is-félő Lélektan- és 
logikában.

2 E. M ach: Die A nalyse der E m pfindungen, 2. Aufl., Jena, 1900., 21.1. 
jegyz. a követk. mondja : Man nimmt mit dem Werthvollen der physikali
schen Lehren nothwendig eine bedeutende Dosis falscher Metaphysik auf, 
welche von dem, was beibehalten werden muss, reoht schwer losgeht.
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való kicseréléséről tanakodnak oktatásunk ügyének intézői : talán nem 
haszontalan dolog, még az utolsó órában sem, még a múzsákat el
hallgattató fegyverek zajában sem, körül tekintenünk s szemügyre 
vennünk és meghallgatnunk, mi történik e téren hozzánk legközelebb, 
abban a nagy országban, mely a tudomány és műveltség kérdéseiben 
eddig is sok tekintetben irányadónk volt s mely a nagy európai peri
peteia következtében a jövőben nyilván még sokkal nagyobb mérték
ben fogja velünk éreztetni messzire és mélyre ható befolyását. Hogy 
az annyi vérrel megpecsételt, szívünkkel, lelkűnkkel annyira egybe
forrt új frigy bizonyos következményekkel jár mindkét félre nézve, 
az természetes és helyes. Ha mi, akik már a múltban is sokat tettünk 
arra nézve, hogy a német műveltséget megismerjük s nemzeti egyéni
ségünk lehető megőrzése mellett el is sajátítsuk, ma még többet 
akarunk tenni abban a tekintetben, hogy magunkat a németekkel a 
mi fáradságunk árán megismertessük s a kultúra művelésében és 
fejlesztésében is méltó szövetségesnek bizonyuljunk : az érthető és 
méltánylandó törekvés, valamint mi is örömmel és megelégedéssel 
halljuk, hogy ma már a nagy német nemzet is foglalkozik velünk és 
egyik-másik egyetemén vagy intézetén a magyar nyelv és irodalom 
számára tanszéket állít. Vigyáznunk kell azonban, hogy a német nyelv 
és irodalom még nagyobb kultuszával, szinte főcélul kitűzött tanulá
sával ne lőjünk túl a célon s szellemi téren való ily nagy behódo- 
lással ne fokozzuk azt a veszedelmet, melyet a nagyobb nemzetek 
kultúrája mindig magában rejt a kisebb nemzetek kultúrájának 
egyéniségére nézve. Tanuljunk németül és tanuljunk a németektől, 
mint eddig vagy jobban, azaz még több önállósággal, de ne akarjunk 
általuk civilizálódni, — mire hál’ istennek nincs szükségünk, — 
hanem törekedjünk az általuk követett úton haladva, de saját egyéni
ségünk kifejtésével érni el a kultúrának általuk elért fokát. A német 
kultúrának pedig a görög-római kultúra a fundamentuma ; ugyanaz 
a görög-római kultúra, melynek jótékony melege és élesztő kovásza 
nélkül ma mi is a kezdetnek kezdetén volnánk, úgy hogy, ha ma a 
német oktatásügy intézői megszüntetnék a humanisztikus gimná
ziumokat s a görög-latin tanulmányt a német ifjúságra nézve most 
már nélkülözhetőnek nyilvánítanák, nekünk még akkor sem volna 
szabad az emelkedésnek emez eszközeiről, a haladásnak e fegyvereiről 
lemondanunk mindaddig, míg segítségükkel legalább odáig nem ju
tottunk, ahol a németek ma vannak. Annál kevésbbé engedhető, hogy 
ezeket a szellemi fegyvereket letegyük, míg ők és más nagy nemzetek 
erősen kezükben tartják.

Igaz, hogy a modernizmus mai bacchanáliájában, mely mindent, 
ami múlt, fölösleges kölöncként le akar rázni magáról, Németország-



ban is elegen vannak, akik a meggyőző okok hiányát pótolni kívánó 
stentori hangon lejártnak hirdetik a humanisztikus képzést ; e többé 
nem aktuális, reális hasznot nem hajtó tanulmány helyett életrevaló, 
praktikus és közvetetlenül gyümölcsöző stúdiumokat kívánnak s meg
megkongatják a humánus gimnázium lélekharangját. Azonban ezeket 
a zagyva hangokat elnyomja egy harmonikus karének, mely azoknak 
a kebléből tör elő, kik mint a humanisztikus képzés hívei és harcosai 
lelkes falankszként állottak fel megvédeni nemzetük egyik legdrágább 
kincsét, azt az örök forrást, melynek üde habjai nélkül a német kul
túra legszebb virágai hervadásnak indulnának.

Erről a mozgalomról kívánok egy kissé bővebben szólani,1 mert 
hiszen: «tua res ugitur, paries cum proximus ardet».

1900-ban a porosz középiskoláknak új szervezetet adtak, melynél 
fogva a gimnázium (G.) elvesztette régi kiváltságát, mert a reálgim
názium és a felső reáliskola teljesen egyenjogúvá lett vele. Eemólhető 
volt, hogy ez az egyenjogúsítás meg fogja nyugtatni a G. ellenségeit, 
hiszen a G. barátai belenyugodtak. Ahelyett azonban, hogy megszűn
tek volna a támadások, még erősebbekké és hangosabbakká váltak. 
Főképp a német napisajtó folytatta támadásait fokozott hévvel a G., 
mint olyan intézmény ellen, mely már nem illik bele a mai korba. 
Már-már azt lehetett hinni, hogy a G. végső napjait vagy legalább 
esztendeit éli. Ekkor 1904-ben támadt Berlinben az a mozgalom, 
melynek élén Scholtz egyházi férfiú, korábban a Joachimsthali G. 
tanára állott s mely céljául tűzte ki a humanisztikus G. barátainak 
egyesülése útján a klasszikus tanulmányok megvédését és a közvéle
ménynek helyes útra térítését Mert van ugyan s már 1890 óta mű
ködik Németországban a Gymnasialverein, folyóiratot is ad ki (Das 
humanistische G.), de az inkább szakemberek zárt egyesülete, mely 
szélesebb rétegekre nem terjeszti ki hatását. Az új egyesület hívei 
éppen ezt tekintik fő feladatuknak. A következő felhívással kezdték 
meg működésüket :

«A legkülönbözőbb oldalakról az a kívánság nyilvánult, hogy 
Berlinben is alakuljon egyesület az ó-humanisztikus műveltségi ideál
nak barátaiból. Minél hangosabban és ellenmondástalanabbul viszik a 
szót ellenségei a sajtóban és gyűléseken, minél inkább félni lehet, 
hogy a közvéleményt félrevezetik s végre a mértékadó körökre is be
folyást nyernek, annál szükségesebbé válik, hogy azok is tömörüljenek 
és megmozduljanak, kik a G. fennmaradását és fejlődését éppen a

1 Y. ö. Veröffentlichungen der Vereinigung der Freunde des huma
nistischen Gymnasiums in Berlin und der Provinz Brandenburg. 5. Heft. 
Herausgegebon von Dr. Eug. Grünwald. Berlin (Weidmann) 1913.
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görög által meghatározott jellegzetes sajátosságában általános hazai 
érdeknek tekintik. Ily egyesülés Berlinben annyival szükségesebb és 
hathatósabb, mivel itt, mint a birodalom fővárosában kell majd meg
történnie a döntésnek is. Alulírottak ezért szövetkeztek, hogy a G. 
barátainak berlini egyesülete útján mindazokat egyesítsék, akik a G. 
alapjainak fennmaradásáért küzdeni kívánnak. Berlin, 1904 okt.»

E felhívást 94-en írták alá a legkülönbözőbb életpályák és tár
sadalmi rétegek képviselői, köztük nagynevű, tekintélyes egyéniségek. 
Az alakuló gyűlés 1904 nov. 29. a kir. Wilhelm-G. aulájában minden 
várakozást meghaladó sikert mutatott fel. Kiváló férfiak, mint Dr. Adolf 
Hamack professzor, Dr. Carl Michaelis városi iskolatanácsos, Dr. Bo
bért Lück G.-igazgató tartottak nagyhatású beszédeket. Az utóbbi az 
egyesület céljait fejtegette s azt a reményét fejezte ki, hogy az évi 
közgyűléseken mindig akadni fog a jelenkor szellemi vezérei közt 
szíves vállalkozó, aki szót emel az ó-humanisztikus műveltségi ideál 
érdekében, hogy szemhatárunkat tágítsa és szívünket felmelegítse. Ez 
a remény, mint az azóta elhangzott közgyűlési előadások fényes so
rozata mutatja, teljes mértékben valóra vált. E sorozat külön meg
jelent füzetei a következők :

1904. A. Hamack : Die Notwendigkeit der Erhaltung des alten G.-s 
in der modernen Zeit. — 1905. Gustav Roethe : Humanistische und na
tionale Bildung. — 1906. E. Meyer : Humanistische und geschichtliche 
Bildung. —• 1907. E. Gothein : Das Ideal der klass. Bildung im Wandel 
der Neuzeit. — 1908. A. Riehl: Humanistische Ziele des mathemat. und 
naturw. Unterrichts. — 1909. P. Cauer : Wissenschaft u. Schule in ihrem 
Verhältnis zum klass. Altertum. — 1910. O. Immisch: Das Erbe der Alten. 
Sein Wert und seine Wirkung in der Gegenwart. — 1911. Th. Kipp : 
Humanismus und Rechtswissenschaft. — 1912. B. Kern: Humanistische 
Bildung und ärztlicher Beruf. — 1913. A. Hillebrandt : Das G., seine 
Berechtigung und sein Kampf in der Gegenwart. — 1916. O. Immisch : 
Das alte G. und die neue Gegenwart.

Ezeknek az előadásoknak legnagyobb része a Weidmann-cégnél 
külön kis füzetekben megjelent. Ezenkívül eddigelé hat füzet (Ver
öffentlichungen der Vereinigung . . .) kisebb cikkekkel és az egye
sületi élet ismertetésével. Ezekben is nagyon sok érdekes és tanul
ságos anyag van felhalmozva, de megelégszem, ha felhívom rájuk 
az érdeklődők szíves figyelmét s áttérek célomra, az említett köz
gyűlési előadások .ismertetésére. Tudtommal nálunk eddig még nem 
esett szó ezekről, pedig igazán megérdemlik a tudomásul vételt. 
Olyan férfiak lépnek ezekben sorompóba a G. harcosaiként, kik
nek szava a tettek erejével hat. Nem a speciális szakszerűség 
szempontja, nem a szakembernek esetleg elfogult álláspontja nyilat-
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kozik meg bennük, hanem általános, nagy szempontok, nagy nemzeti 
és művelődési érdekek hangsúlyozása. Ma már a német sajtó és a 
parlamenti körök is érdeklődnek az egyesület működése iránt. Igaz, 
hogy ellenmondó hangok is támadtak, de az egyesület kerülte a meddő 
polémiákat és nem törekedett azokat is megtéríteni, akik már eleve 
megtóríthetetleneknek mutatkoztak. Erejét inkább a G.-i kérdés álta
lános jelentőségű nagy harcainak szentelte. A legerősebb próbát
1911- ben állotta ki, mikor a G. ellen az ismeretes «frankfurti me
rénylet»-et intézték. Az eredmény örvendetes volt, mert bebizonyult, 
hogy a klasszikus G.-nak a német népben igen erős alapja van s azok, 
akik ellene törnek, hatalmas ellenállással találkoznak. Az egyesület 
fő fegyvere a békés megértés és jóakaró megértetés. A fennálló közép
iskola-fajok egyenjogúságának híve. Benső, szíves viszony van közte 
és a német Gymnasialverein közt. Példájára alakult egy évvel később 
a rokon bécsi egyesület, melyet kezdetben Stürgkh osztrák miniszter- 
elnök vezetett Dr. Frankfurter kormánytanácsos közreműködésével.
1912- ben megalakult «a Bund der Freunde des humanistischen Gym
nasiums in Frankfurt a. M. und den Nachbarstädten». S ezek a kez
deményezések hatottak a rokon magyar egyesület megalakulására is.

Harnack Adolf előadása az alakuló gyűlésen hangzott el, 
méltó megnyitója az előadások sorozatának, s ezeknek harmo
nikus, humánus alaphangját is megadta. Nemcsak elismeri a három
féle középiskola létjogát és egyenlő jogosításának helyes voltát, 
hanem a modern élet magasabb feladatainak bonyodalma kívánta 
követelménynek mondja, hogy az élethivatás szempontjából a művelt
ségnek és képzésnek több útja álljon nyitva a tanuló előtt. Mind
egyiknek megvan a maga hivatása, célja és ideálja. A G. ideálja «az 
antik műveltségen és a történelmen képződött, filologiailag kiképzett 
ifjú humanista». Mivel semmi emberinek nem szabad számára ide
gennek lenni, szereznie kell bizonyos ismereteket a mathematikában 
és a fizikában is, de voltaképpeni területe a szorosabb értelemben 
vett emberi, az ember és nagy példája a klasszikus ókor. Régebben 
csak ezek előtt álltak nyitva az államnak, egyháznak, a társaságnak 
vezérlő állásai ; ma ezek a nem-humanisták előtt is megnyíltak. Mi 
már most a műveltségnek az az ideálja, mely e magasabb hivatásokra 
lépés föltétele? Felelet: «az ifjú ember, aki megtanult gondolkozni 
és szellemileg foglalkozni, ki az emberiség erejéről, erőkifejtéseiről, az 
ideális javak értékéről a történelem és az idegen nyelvek útján vilá
gos fogalmat szerzett ; aki a természeti törvények alapvonásait ismeri 
és a nagy tanulmány körök egyikére bizonyos mértékig már előkészült». 
Ez az ideál egy iskola útján el nem érhető ; egy iskola mindenre 
egyaránt nem készíthet elő, mert különben féltudással kellene be
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érnie. Mindegyiknek a maga módja szerint egy bizonyos irányban 
kell megadnia a későbbi haladás föltételeit. Eszerint a G.-ot sem 
gyöngíteni, hanem a maga irányában erősíteni kell. S fenn kell tar
tanunk három okból: 1. mert a göröggel és latinnal, mint a gram
matika és a gondolkodás iskolájával, egy modern nyelv se versenyez
het: 2. mert e két nyelv és e két nép kultúrája a mi szellemi fejlő
désünknek alapja; nem hatolhat be műveltségünk történetébe, aki 
görögül és latinul nem tud. Az antik világ három alkalommal volt 
elhatározó befolyással Németország és egész nyugati Európa történe
tére szellemével, irodalmával és művészetével : a kereszténység elter
jedésekor, a renaissance idejében, azután Winckelmann és Humboldt 
Vilmos korában. 3. Az ifjú ember sehol sem érintkezik biztosabban 
személyes élettel, szabad egyéniséggel, zseniális naivsággal ; sehol sem 
szerezhet érzéket a felsőbbrendű és személyes élet mozgékonysága és 
szabadsága iránt, mint az ókor alakjain. Épp ezért a G. a legjobb 
iskola a filológus, a theologus, továbbá az államférfiak és jogászok 
nagy részére nézve. Válaszol ezután az ellenfelektől hangoztatott ellen
vetésekre. Kimutatja, hogy fordítások útján nem lehet az ókori kultúra 
képző elemeit elsajátítani, mert éppen azt a munkát nem lehet pótolni 
semmivel, melyet az eredeti szöveg megértésére fordítunk. Különben 
fordítások is csak addig tehetnek szolgálatot, míg elegen vannak, akik 
az eredetit olvassák és magyarázni tudják. A fordítás : kamat, el
tűnik, mihelyt a tőke oda van.

Azoknak, kik szerint a klasszikus képzés nem nevel a praktikus 
életre, ezt feleli : természettudósaink, technikusaink, medikusaink, kik 
jórészt még a régi G.-ot járták, még mindig megállották a versenyt 
más nemzetek fiaival ; bizonyos hivatások számára meg éppen a régi 
nyelvek praktikusak és aktuálisak ; végre azt kérdi : vájjon hány 
fiatalemberre nézve vált praktikussá és aktuálissá a logarithmusok és 
gömbszelvények ismerete ?

Azoknak, akik szerint a G. csak ismereteket nyújt, képességeket 
nem, azt feleli, hogy a képességek dolgában a praktikus iskolák se 
jutnak sokkal többre; a modern nyelvek dolgában is alig mutatnak 
fel jobb eredményt, mint a G. a görög-latin nyelvek tanításában. 
Szól még e tárgyak állítólagos nehézségéről és arról a vádról, hogy 
a humanisztikus G. felfuyalkodottakká teszi növendékeit. Nehézséggel 
és veszedelemmel a legjobb dolog is járhat. Ha a három iskolát 
Lessing három gyűrűjéhez hasonlítjuk, azt mondhatjuk : mindahárom 
valódi, de az egyik nekünk mégis legkedvesebb.

Gustav Roethe nagy szeretettel, lelkes avatottsággal szól a hu
manisztikus és a nemzeti műveltség viszonyáról ; méltóan folytatja 
azt a hangot, mely Goethének mindjárt az első lapon idézett nyilat-
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kozatában megcsendül : « Wenn wir uns dem Altertum gegenüber
stellen und es ernstlich in der Absicht anschauen, uns daran zu 
bilden, so gewinnen wir die Empfindung, als ob wir erst eigentlich 
zu Menschen würden. »

Elismeri a többirányú és sokoldalú nevelés hasznát s nem kí
vánja a szellemi képzés túltengését. De ez nem változtat azon semmit, 
hogy a szellemi törzskarnak még sokáig, sőt — ha ember Így szól
hat — örökké Hellas és Eóma iskolájában kell képződnie. Humánus 
és nemzeti műveltség közt nincs ellentét. A jelenkort is a görögök 
értetik meg az ifjúsággal. E műveltség szelleme halhatatlan, mert 
nem pillanatnyi érdekek szolgálatában áll. Csakhogy e műveltségnek 
kulcsa az eredeti nyelv, melyet semmiféle fordítás, a legjobb sem 
pótolhat. Hisz a jó fordításnak fő érdeme, ha vágyat ébreszt az eredeti 
után. Kifejti ezután, mit köszönhet a klasszikusoknak a germán faj. 
Eégi igazság, bár nem kellemes, hogy e fajban eredetileg hiányzik a 
formaérzék. Már pedig műveltség és műalkotás forma nélkül el nem 
képzelhető. A klasszikusoknak köszöni a német irodalom, művészet, 
nyelv formális kifejlődését, úgy hogy aki ma a német lelket meg 
akarja ismerni, annak ugyanazt a latin iskolát kell végigjárnia, melyet 
a német nemzet századokon át végigjárt. Behatóan elemzi ezután a 
klasszicizmus hatásait a német történeten át s kimutatja, hogy a 
német nemzetet azok tették azzá, amivé lett. A klasszicizmus hatásá
hoz képest az angol, sőt francia hatás is nagyon összezsugorodik. 
«Nem aggódom — úgymond — hogy a hellenek, akik bennünket 
közvetve Eóma útján s még szebben közvetetlenül a saját útjokon 
annyiszor előbbre vittek, tovább is vezetőink maradnak. S attól a 
szociális és materialisztikus barbárságtól, mely duzzadva árad felénk, 
s melytől a technika minden diadala sem fog bennünket megmen
teni, — mert technika és barbárság nem zárják ki egymást, — ezek
től a kultúraellenes időjárásoktól a helléneknek kell s a hellenek 
fognak ismat megvédeni, a hellenek és remélhetőleg a G. is, nem 
vallástani és hazafias oktatás, hanem a nemes forma szent ereje által.»

Azonban a G.-ot nem szabad egyéves önkéntességre vezető in
tézménynek tekinteni, hanem Humboldt Vilmos szellemében vissza 
kell adni önmagának és rendeltetésének. Valamint Goethe szavaival 
kezdte, azokkal végzi is: a Die Schule der Griechen blieb noch offen, 
das Tor schlossen die Jahre nicht zu.»

Eoethe magvas, szép előadásának történeti szempontja még in
kább előtérbe jut Eduard M e y e r  mélyen szántó, nagyon tanulságos 
előadásában. Találó párhuzamot vonva a mai modernizmus s a szofisták 
kora és szereplése közt, megállapítja az általános műveltség mivoltát, 
melynek atyja Isokrates, mig az igazán tudományos irányú munkál-
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kodást Sokrates és tanítványai képviselik. A két irányt nagy ür 
választja el egymástól : míg a tudomány befejezetlen, végtelen, prob
lémákkal teljes, addig az általános műveltség befejezett, véges és 
dogmatikus, paragrafusokba és compendiumokba foglalható. A G.-nak 
nem az a feladata, hogy, mint más iskolák, egész életre szóló be
fejezett szakképzettséggel bocsássa el növendékeit : a G. a tudományos 
munkásság alapvetője. Bizonyos fokig ugyan az általános műveltséget 
közvetíti, de ezzel nem elégedhetik meg : tudományos neveléssel tudo
mányos munkára kell növendékeit képesítenie. A tudás végtelen anya
gát természetesen nem merítheti ki, csak félig-meddig nyújthatja, 
de az a fél, melyet nyújt, több a sekélyes egésznél.

Ugyancsak Sokrates és a szofisták korában született meg a tör
ténelem tudománya. Valamint Sokrates az objektiv megismerés lehe
tőségét, úgy Thukydides a történeti tények objektiv megismerésének 
lehetőségét állapította meg. A modern kritikai történettudomány azon
ban csak a XIX. században alakult ki Németországban. Nem az álta
lános ember, nem a világpolgárság, hanem a nemzeti nópelem, a 
nemzeti öntudat lett ideáljává. Míg a természettudományok és a 
mathematika mindenben az állandót, a törvényt keresik, addig a tör
ténettudomány az egyes embereknek, mint individuumoknak örökké 
változó és sohasem teljesen azonos dolgaival foglalkozik annak a két 
tényezőnek irányító hatása alatt, melyeket a természettudományok 
nem ismernek ; e két tényező a véletlen és a szabad akarat. Modern 
szofisták e két faktort hiába iparkodtak kidisputálni a világból. A tör
ténelemben vannak ugyan nagy analógiák, de azért nincs két teljesen 
azonos szituáció. Fontos azonban, hogy minden jelen a múlton épül 
fel, annak eredménye és következménye. Magunkat és jelenünket csak 
akkor érthetjük meg, ha létrejöttünket, azaz múltúnkat megértettük. 
A G. feladata ezt a tudományos megértést előmozdítani, az ifjakat 
problémákkal megismertetni és önálló felfogásra vezetni. A nemzeti 
történet e célból nem elegendő, mert az csak egy darabja az általá
nosnak ; a történeti megismerésnek másik megbecsülhetetlen területe 
a klasszikus ókor. A forrásokat itt a tanító kezébe kapja, a teliből 
meríthet, mert az ókor a maga befejezettségében, áttekinthetőségében 
a történeti felfogás legjobb iskolája.

Gyönyörűen szól ezután a történelem nevelő hasznáról, ki
emelve különösen a történeti képzésnek az erkölcsi felfogásra és aka
ratra való hatását, mely legüdvösebb ellensúlyozója a Nietzsche-féle 
korlátlan individualizmusnak, önistenítésnek, mely minden kultúrának 
eltiprására, minden nemesnek megsemmisítésére vezetne. A történelem 
tanít meg arra, hogy a morál nem szolgalelkek fékentartására kitalált 
béklyó, — mint Nietzsche hiszi, hanem az ember legfőbb java.
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mert azonos saját akaratunknak a törvény alá való önkéntes alá
rendelésével.

Ha nem tesszük is magunkévá azt a különvéleményt, melyet 
Ed. Meyer az általános műveltség és a tudományos képzés szembe
állításában hangoztat, s azt hisszük, hogy a helyesen felfogott, igazj 
általános műveltség a tudományos képzettség legjobb bevezető isko
lája, nem vonhatjuk ki magunkat a fejtegetések hatása alól, melyek
ben annyi elmemozdító gondolat nyilvánul.

A tudomány szempontjának kiemelésében rokon Ed. Meyer 
előadásával a Paul Cauer-é. A G.-ot fenyegető külső ellenségnél 
veszedelmesebbnek mond egy belülről származó bajt. A modern kritika 
eltér a régibbtől, mert a sokáig föltétlenül magasztalt remekeket 
bírálat tárgyaivá teszi s még a legnagyobb írókban is talál kivetőt. 
Az atyáink által elérhetetleneknek tartott ideálok földi valóságokká 
válnak, melyek a kritikát foglalkoztatják. Hogyan épüljön az ifjúság 
e kritikának sokszor romboló működésén? hogy merítsen e rombo
lásból életet? Vannak, akik meg is akarják kímélni az iskolát ettől 
az illúzió-romboló kritikától ; csak az egyhangúlag elfogadott ered
ményeket akarják oda bevinni s azt kívánják, hogy az ókori állam
férfiak és írók maradjanak tovább is csodálat tárgyai, a szépnek és 
jónak örök szabályozói. Cauer nem ért egyet ezekkel : sajnálná a 
lelkes, fiatal tanárt, ha éppen arról kellene lemondania, hogy tudása 
javát tanítványaival közölje, mivel a mélyebb nevelőhatásnak elenged
hetetlen föltétele a tanár saját hitvallása. Eámutat arra a haszonra, 
mely a történeti nyelvtudományból háramlott a tanításra. A nyelv 
után következik a stílusba, a kompozícióba való kritikai bepillantás. 
A görög és mindenféle költészet megértésére szükséges a benne érvé
nyesülő valóságra való törekvésnek fölismerése. A görög képzőművé
szetnek nem az idealizálás, hanem a természetnek mentül hivebb 
ábrázolása volt a célja (?) Ez ismétlődik a költészetben. Homeros 
semmi őszinteségtől nem riad vissza. A legnagyobb meglepetésekkel 
szolgál a görög tragédia. A nyelv zenéje, a kifejezések szabatossága, 
a gondolatok fensége mögött mozgalmas, meleg élet lüktet, mely a 
szenvedésnek és szenvedélynek minden mélységét felkavarja. A három 
nagy tragikusnál főleg a valóságnak növekvő érzéke hatott, mellyel 
ezt az életet maguk és nézőik előtt tudatossá tették. Csak tőlünk lát
szanak messze állani a thébai, az argosi királyi család alakjai, pedig 
alapjukban véve olyan emberek, mint mi. Elektrában, Antigonéban 
kíméletlen realizmus uralkodik, mely alig csekélyebb annál, melyet 
napjaink drámai költészete ismét elérni törekszik. A görög tragikus 
a mythikus kor alakjaiban és tetteiben gyakran kora alakjait és azok 
tetteit rajzolja. Ezért a tanulóval is meg kell értetni azt, ami a köl
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tészet fényes leple alatt lappang. Szól ezután a platoni olvasmány 
jelentőségéről, mely alkalmat ad a politikai gondolkodás legkomolyabb 
problémáinak felvetésére. Nem kell attól visszariadnunk, hogy nagy 
embereknek hibáit is feltárjuk s ezzel a zavartalan lelkesedés lángját 
lohasszuk. Fődolog, hogy jelentős férfiak működése megihlesse az ifjút 
saját élete irányításában; de nem kell őt abban a balhiedelemben 
kibocsátanunk az életbe, hogy a nagy férfiak hiba nélkül valók. Azt 
is beláttathatjuk vele, kivált politikai alkotásoknál, hogy nem egyes 
emberek szereplése volt létrejöttükre döntő hatással. Lykurgos vagy 
Servius Tullius alkotmánya pl. nem egy ember alkotása, hanem lassú 
fejlődés eredménye.

A tudománynak fölszabadító hatása van. Két nagy hatalomtól 
függünk, a természettől és az ember világától. Hogy a természet erőit 
szolgálatunkra tudjuk kényszeríteni, az hatalmas szellemi munka ered
ménye. A filológia — mint Usener mondta — az emberről való tudo
mány. Általa tanulunk más embernek a leikébe helyezkedni, hogy 
onnan megértsük, amit tesz és mond ; így a filológia egyúttal meg- 
becsülteti velünk az idegen gondolkodásmódot és önállóságra vezet 
saját gondolkodásunk tudatában. Ezért ma az ókor nem dogma többé, 
a modern emberiség önállóvá lett, de azért szüksége van az idősebb 
barátra, kivel, mint magákoz hasonlóval érintkezik, kihez hozzá nő, 
mialatt vele jár.

Le kellett róla mondanunk, hogy Cauer szép gondolatait kellő 
összefüggésben reprodukáljuk. Vitatkozni sem akarunk vele, bár a 
tárgy csábító. Csak egy rövid megjegyzést teszünk. Szerintünk túl 
lőne a célon az a fiatal tanár, aki Cauer tanácsaitól felbátorítva teljes 
konzekvenciájuk szerint akarna eljárni. Szerintünk a mai tudomány 
kritikáját a tanításba csak cum grano salis szabad bevinni, még pe
dig 1. ott, ahol kétségbevonhatatlan eredmények a régibb nézeteket 
lerombolták s ahol az illúziók fenntartása egyértelmű volna a hazug
sággal ; 2. ott, ahol nem vétünk Juvenalis szabálya ellen : maxima 
debetur pueris reverentia. A tudomány az érett kor gyümölcse: óva
kodnunk kell attól, hogy ezt a gyümölcsöt minden válogatás nélkül 
a naiv ifjú lélek táplálékává tegyük, nem törődve azzal, ha a bizva- 
bizó optimizmus és idealizmus helyébe a pesszimizmus és skepsis 
fáját ültetjük. S vigyázzon a lelkes ifjú tanár arra is, hogy ne olyan 
tudományt hintsen az ifjú elmékbe, amelyet ő talán már kétség
telennek tart, de amelynek érvénye még nagyon kétes. Hányán hir
dették már, kivált a német iskolákban, Lachmann elméletét kétség
telen igazságként, hogy Homeros sohasem élt, az Ilias 18 önálló dalból 
van összetákolva, s ma a német tudomány is mindinkább és inkább 
visszatér a már elavultnak hitt meséhez és a nagy mesemondóhoz !
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Gyakorlati jelentőségénél fogva nagyon érdekes és fontos az a 
három előadás, melyeknek ismertetésére áttérek s melyek a klasszikus 
műveltségnek a mathematikus és fizikus, a jogász és az orvos szem
pontjából való szükségét bizonyítják. Szóljunk — az időrend megbon
tásával — először Theodor Kipp berlini egyetemi tanár, jogtudós 
előadásáról. Ennek nevezetes előzménye is vala. Bomhak berlini 
jogtanár a Monatschrift für höhere Schulen 1910 nov. számában a 
jogász szempontjából fölöslegesnek nyilvánította a görög nyelvet. A jo
gászok ezt nem hagyták felelet nélkül. A Monatschrift 1911 jan. szá
mában Leist giesseni és Partsch göttingeni tanár, majd külön füzet
ben Heymann marburgi tanár lépett sorompóba ellene. Ezekhez 
csatlakozik Th. Kipp. Először is kimutatja a római jog ismeretének 
rendkívüli fontosságát és nélkülözhetetlen voltát a szakszerű képzés 
szempontjából, amennyiben a római jogtörténet a német jogtörténet
nek egyik jelentős darabjává lett. De a római jogot csak római 
nyelven lehet megismerni ; aki fordításra van utalva, az egyes esetek 
elbírálásában önálló ítéletre képtelen. Azonban maga a római jog 
sem önálló alkotás : forrásait • a görögöknél találjuk. A justinianusi 
novellák és pandekták jó része, a Basilikához és a Hexabiblioshoz 
való scholionok, továbbá a napjainkban meglepően szaporodó papyrus- 
leletek, melyek Egyiptomnak a római uralom idejében való jogálla
potaira vonatkoznak, mind görög nyelvű szövegeket nyújtanak. Az 
államról, jogról és államformákról szóló fejtegetések pedig Platonra 
és Aristotelesre utalják a kutatót. Az egyetemeken szokásos görög 
kurzusok nem elégségesek arra, hogy a jogászt e források használa
tára képesítsék. Tudományos kutatás enélkül lehetetlen, sőt a kívánatos 
általános műveltség is fogyatékos. Mindezért óhajtandó, hogy a jövő
ben is mentül több jogász legyen, kik a humanisztikus G.-ból lépnek 
az egyetem jogi fakultására.

Berthold Kern « Generaloberarzt» előadása a klasszikus stú
diumok hatása iránt való hálás elismerésnek egyik legszebb nyilvá- 
nulása. Nem tartja sem fontosnak, sem jogosultnak azok panaszát, 
akik kifogásolják a G.-ot, hogy ismeretanyag dolgában nem készít elő 
az orvosi hivatásra. Ezt az állítólagos hiányt teljesen pótolva látja 
abban, amit a humanisztikus G. nyújt; nyújtja a kutatás vágyát, 
nyújt erkölcsi és értelmi értékeket, melyek nélkül humánus orvos el 
sem képzelhető. A humánus szellemmel — úgymond — ellenkezik a 
tudományban élni anélkül, hogy történeti fejlődését ismernék ; ellen
kezik : fogalmakat és kifejezéseket használni, anélkül, hogy eredetüket, 
etimológiájukat és változásaikat tudnók ; ellenkezik : nemzedékeknek 
a vállain állani anélkül, hogy életviszonyaikról, gondolkodásukról, 
nyelvükről tájékozva volnánk. Ha erről nem gondoskodunk, hiába
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szaporítjuk a természettudományi tárgyak ófaszámát, mert azok nem 
pótolhatják a humánus tárgyakat. A G. a szellem munkásainak és az 
ethizált egyéniségeknek képző intézete. Az orvosnak igazi emberbarát
nak kell lennie s ez csak akkor lehet, ha el tud mélyedni humánus 
tartalmú életviszonyokba, ha meg tudja becsülni a klasszikus népektől 
ránk maradt szellemi örökséget, mely nemzeti jellemünk kialakulásá
hoz lényegesen hozzájárult. A humanisztikus G.-ban nemzeti kincset 
kell védelmeznünk, melynek veszte nemzeti jellemünknek mélyreható 
változását vonná maga után.

Alois Riehl-nek a math, és természett. oktatás humanisztikus 
céljairól szóló előadása Herakleitosnak híres mondásából : л oXufiadír] 
vóo'j otJ didácrxec indul ki. A G. nem bizonyos meghatározott pályákra 
készít elő; az általános műveltség nem a mindenben való jártasságban, 
hanem a minden iránt való fogékonyságban és abban áll, hogy a szel
lem bármely tudományanyagot teljesen el tudjon sajátítani. Általánosan 
képző ismeretanyag több van, de általános műveltség csak egy lehet : 
ez szellemünk és lelkünk képességeinek készsége minden iránt, ami a 
természetben és az ember lényében nagy s mindig abban nyilvánul, 
hogy átélve megértjük az emberiség szellemi érdekeit a múltban és a 
jelenben, hogy ezzel a jövőt előkészíthessük. Bonitz szépen megfogal
mazta az osztrák G. célját e szavakban : «Súlypontja nem a klasszikus 
irodalomra esik, sem vele együtt a hazaira, hanem minden tantárgy
nak egymásra való kölcsönös vonatkozására. Ennek minden irányban 
utánajárni és emellett a humanisztikus elemeket, melyek a természet- 
tudományokban is bőven megvannak, mindenütt gondosan felhasz
nálni : ez látszik a jelen feladatának.» Valóban, korunk természet- 
tudományába bevonult a humanisztikus szellem. Szemünk előtt megy 
végbe a filozófia újjászületése az exakt tudomány szelleméből, végbe
megy az exakt tudománynak mindig megvolt, bár annyiszor eltűnt 
filozófiai céljához való emelkedése.

Tanulságos példákkal kimutatja, hogy az exakt tudományok is 
a klasszikus ókorban gyökereznek : az antik mathematika és termé
szettudomány ma is fontos e tudományok művelőjére nézve. Az antik 
mathematika, kivált geometriájában, a fogalmi szigorúságnak és pon
tosságnak olyan példáját teremtette meg, mely ma sem múlható 
felül ; amit Newton és Leibnitz teremtett, csak folytatása a régi böl- 
cseség törekvéseinek.

Az ókorral szemben ma már nem kizárólag irodalmi-esztétikai, 
hanem hisztorikus álláspontot foglalunk el. A humanisztikus stúdium 
reálissá lett, mert történetivé vált. Humanizmus és realizmus többé 
nem ellentétek : feltalálták egymást a régi kultúra talaján, melyből 
kinőttek. Minden oldalról az emberhez jutimk. Az ember belsejéből
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sugároznak ki azok a lelki tehetségek és energiák, melyeket általá
nosan művelő neveléssel ki kell fejleszteni. «Látom — úgymond — 
a jövő iskoláját. Az nem lesz sem csupán ó-klasszikai, sem csupán 
modern természettudományi, mivel ezt a különbséget nem ismeri. 
A methodusnak s ezért a történeti szemlélésnek iskolája lesz. Neve
lésünk nem lehet el tradíció nélkül. A természet is megtartja, amit 
kifejlesztett és e megtartás útján halad előbbre. Erre biológiai eszköze 
az öröklés. A szellem életében is van öröklés, ez a tradíció, mely — 
nem úgy, mint a fiziológiai öröklés — egészen a mi hatalmunkban 
van.» Ha saját lelki fejlődésünkben a görög nép kultúrájának egyszerű 
alapformáit megismételjük, azokat a jelentős stádiumokat, melyeket 
ez a kultúrára kiszemelt nép fejlődésében megfutott, rekapituláljuk, 
ez minden más képző eszköznél közvetetlenebbül beállít bennünket a 
jelenbe is és tiszta áttekintéssel, melyet sem tudományos, sem egyéb 
babonák meg nem tévesztenek.

Említsük meg, hogy a fizikai tanítás humanisztikus feladatairól 
már 1888-ban írt Dr. Alois Höfler a Zeitschrift für den physikalischen 
und chemischen Unterricht c. folyóiratban, ugyané tárgyról szóló elő
adásával foglalta el Willmann tanszékét a prágai egyetemen s jelenleg 
a bécsi egyetem tanára. Előadása Braunschweigban jelent meg 1904-ben.

Hogy Immischneк két előadásáról együtt szólhassunk, lássuk 
most Alfred Hillebrandt előadását. Mindjárt az elejéről valók e 
szavak : «Sorompóba lépünk egy olyan iskola érdekében, melynek 
mi, melynek hazánk a műveltségre való fölemelkedését és a népek 
fölött való tudományos felsőségét köszönheti. Vájjon az életünk fölött 
eltekintő visszapillantás azt mutatta, hogy mi, a G. tanítványai má
soknál kevésbbé voltunk felkészülve, hogy tudományos vagy gyakorlati 
téren kiszálljunk a síkra? Oly kevéssé voltunk munkára szoktatva, 
hogy a nyilvánosság követelményeinek eleget tenni képtelenek vagyunk, 
avagy a munka úgy elnyomott bennünket, hogy nincs többé szemünk 
meglátni az élet feladatait ? Nem volt bennünk elegendő nemzeti erő 
és készség, megértés a jelen és jövő iránt? Igaz, hogy ifjúkorunkban 
tekintetünk az Akropolisra irányult, de onnan Athénra, Sophokles 
és Platon Athénjára esett és látta .dicsőséges tengeredet, halhatatlan 
Salamis*. Látta a görög hajóhadat megtérni diadalmas ütközetből, 
látta vitorlásait, amint az ión tenger szigeteiről s a kisázsiai partok
tól kincsekkel megrakodva megtértek. Valóban már ifjúkorunkban a 
tengerre irányult tekintetünk, mert, mint a görög példa mutatta, a 
tenger a «népek nagyságának forrása».

Sohasem volt nagyobb szükségünk a humanisztikus G.-ra, mint 
ma. Nem hunyunk szemet korunk vívmányai előtt, de hibáit is meg
látjuk. Látjuk az ideálokat eltipró materializmust és a durvasággá
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fokozódó élvezetvágyat. Mindent a haszon szempontjából mérlegelnek. 
Nemzeti klasszikusaink leszorulnak a színpadról. Az időnek ebben az 
árjában ott emelkedik a humanisztikus G. szilárd falaival, magas 
ormaival, melyeken belül az ifjúság a legnagyobb feladatokra készül 
elő, s ez a vár dacol az idővel.

Azt kívánják, hogy az életre készítsük elő az ifjakat! Nincsen 
olyan iskola, mely mindenkit eleve fölszerelhetne azokkal az ismere
tekkel, melyekre esetleg szüksége lesz. Aztán hisz’ vannak egyes 
hivatásokra előkészítő intézetek. A G. nem szakképzést nyújt, hanem 
kifejleszti a szellemi erőket, hogy az ifjú az életben mindenütt maga 
törhessen utat magának. A G. legjobban teljesíti azt a feladatot, hogy 
kultúránk fejlődésében az összefüggést fenntartja és megérteti ; hogy 
alapos nyelvtanítással a szellemnek szigorúbb iskolázottságát eszközli 
és egyenletesebb képzettséget nyújt minden tudományos hivatásra, 
mint bármely más iskola. A humanisztikus G. nyit útat műveltségünk 
forrásaihoz. Görögország volt és marad bölcsője minden tudomány
nak. A görögök a technikában is úttörők. Humboldt Sándor Theo
phrastus nyomán indult. A klasszikusokat még olvashatjuk fordításban 
is (bár kell olyanoknak lenniök, akik fordítani tudnak és olyanoknak 
is, akik a fordítást meg tudják bírálni), de e  középkor és a későbbi 
korok forrásaival szemben legtöbbször hiányzik ez a segítség. Coper
nicus, Kepler, Comenius, Leibnitz, Linné latinul írtak. A latinnak, 
igaz, még sokan megkegyelmeznek, hogy annál hevesebben támadják 
a görögöt. Pedig éppen ez a mi ideálunk, éppen a páratlan görög 
költészettől nem akarjuk az ifjúságot megfosztani. Enélkül sohasem 
fog irodalmi kérdésekben önálló Ítéletet tanúsítani.

A kereszténységnek, mint művelődési tényezőnek, fejlődési fo
lyamata kétezer éven keresztül csak az antik világkép kereteiben lesz 
világossá. A nyelvi tanulmánynak is csak a klasszikus nyelvek tudása 
nyújt biztos alapot, s ez a tudás csak akkor ver gyökeret az ifjú 
elmékben, ha korán kezdik elsajátítani. Ezért oly fontos a latin éppen 
az alsó osztályokban.

A G. más pályákra is egyenletesebb és bensőleg teljesebb elő
készületet nyújt, mint bármely más iskola. A gimnazisták a polytech- 
nikumon is megállják helyüket. Azoknak, akik vádolják a G.-ot, hogy 
görögöket és rómaiakat nevel, azt feleli, hogy akkor a reáliskoláról 
azt lehetne mondani s a nyelvek aktualitása szempontjából jogosabban, 
hogy angolokat és franciákat nevel. Rámutat a cél elérésének egyes 
akadályaira, minő pl. a tanulók nagy száma vagy az érettségi bizo
nyítvány megkövetelése minden téren, ami a színvonalat tetemesen 
alábbszállítja.

«Mi — mondja végül — az ifjúságot az emberiség legnagyobb
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múltjához akarjuk vezetni, hogy érzékét megerősítsük és a jövőre 
megérleljük ; megerősítsük a görög szellem szabadságán s a római 
államgondolat nagy hatalmán. Nem száraz tudás a cél. ,Nem tudó, 
vagy tudni hivő, hanem érző tanítványokat akarunk — mondja La- 
garde, — mert, mint minden jó, a megismerés is az akarat szülötte 
s ennek szárnyai az érzés és a képzelet, s lendítő ereje a szeretet*».

Otto Immisch königsbergi professzornak — az egyetlen kiasz- 
szikus filológus az előadók közt — két előadásával találkozunk. 
Az elsőben az igazi humanizmusról és az igazi ideáloknak elpusztít
hatatlan mivoltáról beszól. A mai humanizmus nem fordul el a jelen
től, sőt éppen a jelen számára akarja gyümölcsöztetni a múltnak 
örökségét. Korunknak mélyebb szellemi élet után való vágya új erők
kel gazdagította az antikhoz osatlakozó humanizmust. Burckhardt és 
Nietzsche hatása alatt modern költők egész sora mutatja a görögség 
iránt való lelkes szeretetet és a hatása iránt való fogékonyságot (bár 
nálunk is így volna !), így Gerhard Hauptmann, Stephan George és 
köréből főleg Hoffmannsthal. Hauptmannak különösen Griechischer 
Frühling c. könyvéből (Berlin, 1908) idéz a görögség iránti exaltált 
rajongásról tanúskodó passzusokat, melyek főképp a görög táj hatását 
tükröztetik vissza. De a föld alól nem sejtett mennyiségben nap
fényre kerülő műemlékek is megteszik hatásukat. Ezeknek köszön
hetjük, hogy művészeinkben ismét feléledt az ókor szeretete. Ma 
mindenütt, ahol csak a művészet nagyot akar, a nagy antikokat ipar
kodott magába olvasztani. (V. ö. Georg Treu: Hellenische Stimmun
gen in der Bildhauerei von einst und jetzt. Első füzete a Cnisius, 
Zielinski és Immisch szerkesztette Das Erbe der Allen c. vállalatnak). 
Igaz, hogy ez az antik iránt támadt lelkesedés gyakran Nietzsche 
hangulatában, filologia-ellenesen, egyoldalúlag és hamis világításban, 
műenthuziasmusként jelentkezik. De a G.-i tanítás helyes iránya, az 
eleven szemléltetés, jól vezetett tanulmányutak józanabb irányba fog
ják terelni azt a képzelődésbe merült filhellenizmust. Épp ezért a 
humanista csak örvendhet az ókor iránti érdeklődés gyarapodásának, 
bár tudja, hogy az esztétikai fiihellenizmus hamis történeti föltevéseken 
nyugszik. Ó a történetileg híven felfogott ókorból indul ki és ezzel 
nem kockáztat semmit, mert a történeti kritika és a valódi nagyság 
iránti tisztelet nem ellenkeznek egymással. A G. nem tehet eleget az 
élet feladatainak minden irányban, de saját irányában a legszebb 
feladatot teljesítheti, csak biztosabb és kizárólagosabb alapot kell neki 
adnunk humanisztikus tartó-oszlopaiban.

Immisch második előadása vonatkozásban van az előbbivel, de 
ez már háborús előadás. Hogy az antiquitas vonzóereje növekedett, 
nem bizonyult csalódásnak, sőt a jövőtől még nagyobb gyarapodást
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várhatunk. A G. a háború szempontjából is kiállotta a tűzpróbát. De 
vájjon a régi G. meg tud-e felelni az új idők szellemének, új fel
adatainak? Vagy újjá kell neki is alakulnia? Az újítás vágya minden 
téren mutatkozik. Nem csoda, lia az iskolát is reformálni akarják. 
Óva int az elhamarkodástól és új törvények felállításától, melyek 
most ab írató származnának. Ami maradandót a jelen nagy élménye 
magába zár, azt a mulandótól megkülönböztetni csak az tudja, aki 
bizonyos távolságból Ítél. Kivételes állapot nem alkalmas talaj tartós 
intézmények sélesítésére. (Ugy-e, ez nekünk szól?) Különös jelenség 
a leányiskolák képviselőinek és barátainak G.-i kérdéseinkbe való, 
mindinkább növekvő beavatkozása. Ajánlanak nagy haladást jelző, 
bölcs leányiskolái tanterveket. Különösen jól sikerült — mint mond
ják — a klasszikus tanítás megszorítása. Hogy ily megszorítás lehet
séges, az tiszta sor; hogy üdvös-e, azt csak a jövő fogja megmutatni.

1908-ban, mikor ezeket a leányiskolákat berendezték, az volt a 
jelszó (óh jelszavak ! ezeket mi még jobban ismerjük), hogy tekin
tettel akarnak lenni a női lélek sajátosságára s nem akarják a fiú
iskolák sablonját azon módon átvenni. Miért nem érvényesül most 
ez a szempont vice versa is? A leányiskolákra nézve megállapított 
olvasmánytervezet pl. egyáltalában nem csábító. Hiszen még az is 
megvan benne állapítva, mely fejezeteket kell olvasni. Szabad, füg
getlen tudományos személyiség legyen a tanár, nem gép vagy szám.

Az egyetemeket, sajnos, nem kérdezik meg. Hiszen az egyetem 
pl. a nyelvek terén nem lehet el a G., mint előkészítő intézet nélkül. 
A nyelvtanítás csak akkor érheti el a célját, ha korán, lenn kezdődik. 
Idő és nyugodt tempó kell az egészséges növekedésre.

Kifejti ezután, mily jogosulatlanok a vádak a G. ellen, így pl. 
hazafiság dolgában. Mi is a nemzeti nyelv és irodalom uralmát akar
juk, de ebből nem következik, hogy ezt a célt tanításuk extenzitásával 
kell elérnünk. Athénen és Rómán keresztül visz az út Weimarba.

Nem vagyunk reakcionáriusak, nem akarjuk visszaállítani a G. 
monopóliumát. Hívei vagyunk az egyenjogúsításnak, csak azt kíván
juk, hogy más is hagyja meg nekünk azt, ami a mienk.

Az antiquitas, mint a kereszténység is, nem egyik vagy másik 
nemzet féltékenyen őrzött magánbirtoka, hanem az egész emberiségé. 
Mikor a «német barbár» nemrég megnyitotta Varsó főiskoláit, Beseler 
tábornok megnyitó beszédében azt vallotta, hogy az igazi tudomány 
szellemében csak egy célra törekedhetünk, a nemes emberiesség cél
jára. E jelszó a mienk is, s e jelszóval a G. diadalra jut.
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Szemlémnek végére jutottam. Sajnálnám, ha kivonataim héza
gossága és szárazsága elriasztotta volna a szíves olvasót attól, hogy 
szemlémen végigkísérjen. Könnyű lett volna részletesebben bemutat
nom ezeket a szép és lelkes előadásokat, de attól tartottam, hogy 
cikkem hosszadalmassá és fárasztóvá válik. Ugyanezért arról a szán
dékomról is leteszek, hogy megjegyzéseket fűzzek hozzájuk. Hiszen 
nagyon érthetően beszélnek s igen gyakran úgy tetszik, mintha rólunk 
és nekünk szólanának. Csak egy megjegyzést kívánok tenni. Azt 
hiszem, a magyar klasszikus-filologusok álláspontját juttatom kifeje
zésre, ha azt mondom : mi is elismerjük a meglevő középiskola-fajok 
jogosultságát és szükséges voltát, helyeseljük a szakiskolák felállítását, 
sőt azt is szívesen vesszük, ha tanügyi kormányunk nálunk is meg
valósítja az ú. n. reálgimnáziumot, mely a görög nyelvet valamely 
modern nyelvvel pótolja ; csak azt kívánjuk és műveltségünk érdeké
ben tudományos meggyőződéssel azt követeljük, maradjon meg egyéb 
típusok mellett a klasszikus irányú humanisztikus gimnázium is a 
maga mivoltában érintetlenül ; maradjanak és legyenek olyan közép
iskolák, mélyek nem az időről-időre változó praktikus hasznot, hanem 
a szellem és tudás örök ideális értékeit szolgálják ; melyek nem 
sablonosán kiszabott ismeretanyagot, hanem történetileg megalapozott 
lelki műveltséget plántálnak az ifjú nemzedékbe ; melyek nem gya
korlati célok szerint szétágazó, hanem egységes és egyöntetű képzés 
megadására vannak hivatva. Mert lehet-e ott egységes, koncentrált, 
methodikus tanításról szó, ahol pl. a tanulók egy része görögül, más 
része a helyett franciául vagy angolul tanul? Hiszen az az irodalmi 
alkotás, mely az egyiknek például szolgál az elméleti okulásra, a 
másik előtt terra incognita! Ne asszimiláljuk a klasszikus alapú
G.-ot a belőle kivált és elkülönült, gyakorlati célokat követő intéze
tekhez, hanem tartsuk meg a maga mivoltában, kiterjedésben meg
fogyatkozva, de intenzitásában annál inkább gyarapodva. Adjunk neki 
a réginél is erősebb, biztosabb klasszikus fundamentumot, hogy azon 
büszkén emelkedve hivatásának minél tökéletesebben megfelelhessen 
s méltó propyleuma lehessen a tudományok Alma materének.

(Kolozsvár.) Csengeki J ános.

TERMÉSZETRAJZI GYAKORLATOK.

Évtizedek óta únos-untalan halljuk, hogy a reális tárgyak taní
tása csak tapasztalati alapon, csak gyakorlatias kezeléssel, csak szem
léltető módszerrel lehet célravezető. De magát az elvet még máig 
sem tudtuk kellőképen érvényesíteni a gyakorlatban és a helyes meg
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oldás módozatai még mindig a nyílt kérdések rovatába tartoznak, a 
kísérleti tapasztalat irányítására várnak, mint a természeti tudomá
nyok módszertanának annyi más kérdése is.

Eleinte a szemléltetés volt a szállóige. Megismertük, hogy a 
közvetetten látás milyen becses eszköze az ismeretszerzésnek és meg
állapítottuk, hogyan kell helyesen szemléltetni. Hogy aztán mit kell 
szemléltetni a természetrajz tanításában és hogy van-e mit szemlél
tetni, azt jobb, ha nem kérdezzük ezúttal, ha nem akarunk természet
rajzi szertáraink szomorú állapotának kérdésébe tévedni. Ez külön 
fejezetet érdemel.

Mielőtt a helyes és fontos szemléltető elv kellően érvényesül
hetett volna, már nyilvánvaló lön, hogy emellett okvetlenül szükséges 
még az úgynevezett leíró természetrajzban is a kísérletezés. A szem
léltetésnek ez a tágabbkörű formája az újabb kézikönyvek útján el
terjedt minden iskolánkban, ahol legalább az elemi kísérletekhez 
megfelelő eszközökkel rendelkezhetnek. A kísérletezés a történés ele
venségével leköti a tanuló figyelmét és megindítja okoskodását, követ
keztetését. De egy hiánya ennek is van : nem maga a tanuló végzi.

Ezen a hiányon már csak a helyesen vezetett önálló kísérletező 
foglalkozás, az iskolai természetrajzi vagy biológiai és kémiai gya
korlat segíthet. Sok esetben már a helyes és teljes megértésnek is 
egyenes föltétele ez a gyakorlatozás, de ha nem rideg formai tudást, 
hanem tárgyszeretetet, önállóságot, természetes érzéket és eredetiséget 
is várunk az ifj aktól, akkor a gyakorlatozás éppen megbecsülhetet- 
lennek, nélkülözhetetlennek bizonyul különösen azoknak, akik gya
korlati pályára készülnek. Mivel pedig kezdetben nem dönthető el, 
hogy kik lesznek éppen a gyakorlati pályákra hivatottak, nem fölös
leges, ha az ismeretszerzés ez ágában az alkalmat mindenkinek meg
adjuk, aki önként vállalkozik. Kedv és hajlam nélkül a természetrajzi 
gyakorlat is csak terhes kényszermunka lenne, a kelletlen növendékek 
csak hátráltatnák a többiek haladását, tehát az ügy érdekében azt 
kell kívánnunk, hogy a középiskolai gyakorlat soha és sehol se legyen 
kötelező. De viszont legyen meg hozzá az alkalom minden középisko
lában, különösen az esetleg reális irányú tagozatokban.

Eddig is megtörténhetett, hogy egy-egy jelesebb, tárgyaszerető 
tanár érdeklődő tanítványaiból maga mellé vett egyeseket és saját 
munkálkodása közben gyakorlati ügyességüket előmozdította. Az ilyen 
asszisztens-féle tanulók helyzete azonban sokfélekép alkalmatlan lehe
tett és az együttes oktatás elvével sem volt egyeztethető. Másrészről 
az önként vállalkozó tanárnak rendkívül megszaporította a dolgát s 
mégis a megfelelő eredmény nélkül. Sohasem helyeselhetjük az óra
szám fölötti tanítást és a gyakorlatoknak is csak akkor lesz igazán
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sikerük, ha a vezetést nem önkéntes, soronkívüli munkakifejtésként 
várjuk a tárgya iránt lelkesedő és áldozatkész nevelőtől, hanem a 
rendes óraszám kereteibe illesztve rendszeresítjük. Ezzel az óhajtással 
kapcsolatban pedig azt is meg kell állapítanunk, hogy a gyakorlati 
óra a hozzá szükséges előkészület és a megosztott figyelem miatt 
semmiesetre sem jelent a tanárra nézve kevesebb fáradságot, mint a 
közönséges tanórák átlaga ; tehát a tárgy érdekében a tanerők ilyen 
módon való túlterhelése egyáltalában nem kívánatos.

Nem kell elméleti úton bizonyítgatnunk, hogy a helyesen veze
tett gyakorlatoknak milyen áldásos a hatásuk, milyen mérhetetlenül 
becsesek a nevelő eredményeik. Bizonyság erre a német középiskolák 
sok évi tapasztalata. Sok ezer ügyeskezű, értelmes és találékony férfit 
neveltek már azok a német iparnak, kereskedelemnek és gazdaságnak 
s elvitathatatlan tényezői voltak annak a gyakorlatias szellemnek, 
amely ma a német tisztet és a német technikust a világháborúban 
diadalra segíti. De mielőtt az eredményt vizsgálnék, ismerkedjünk 
meg előbb a gyakorlatok anyagával.

Az első kérdés az, hogy nem nyujt-e a mai középiskola valami 
olyant, ami gyakorlatainkban felhasználható volna. Két dolog juthat 
eszünkbe e kérdésre : a gyűjtés és a kristályminta-készítés.

Az újabb biológiai irányzat ügyet sem vet a gyűjtésre vagy 
legföljebb értéktelen időtöltésnek, haszontalan szenvedélynek és fölös
leges terűnek ítéli. Vegyük a kérdést alaposabban szemügyre. Káros 
lehet a gyűjtés, ha nem korlátozzuk, nem irányítjuk, még inkább, 
ha annak eredményét minősége vagy mennyisége szerint osztályozás 
alapjául alkalmazzuk. A kötelező gyűjtés éppen úgy nem helyes, 
mint a kötelező természetrajzi gyakorlat. Ellenben pusztán a tárgy
szeretet felébresztésével könnyen elérhetjük azt, hogy a szemléltetett 
főbb életalakok, típusok, egy-egy szétboncolt vagy lepréselt példányát 
a tanulók kis kézi gyűjtemény alakjában megőrizzék. Némi buzdítás 
és elismerés meghozza az eredményt, legfeljebb egy-két kelletlen
kedvetlen tanuló marad adós. Egyesek különös ügyességet és buzgó- 
ságot tanúsítanak, mások kiváló ízléseket árulják el, némelyek ellen
ben házi segítséggel próbálnak elismerésre vergődni s ezt nem lehet 
kellőkép ellenőrizni. Tehát a legszebb kristályminták és a legnagyobb 
növénygyűjtemény vagy ezek hiánya magában véve nem lehet az 
osztályozás alapja. Ne feledjük azonban, hogy a természeti tárgyakon 
nemcsak tüneményeket, hanem alakiságot is tanítunk és csak a kettő 
összefüggésében nyer tudatunk teljes képzeteket ; éppen ezért az alak
ismeretet sohasem szabad sutba vetnünk, sőt alkalmas eszközökkel 
fejlesztenünk is kell. Erre pedig a helyesen vezetett gyűjtésnél jobb 
alkalmat nem ismerek.

M agyar Paedagogia. XXV. 9. 31
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A legközönségesebb 20—30 ásványt játszva megismeri a tanuló, 
ha mindegyikből van bár csak egy-egy mogyorónyi darabkája, amit 
megtapogathat, ami az övé, amit kedves emlékként őrizhet a fiókjá
ban vén koráig. Ahol a helyi viszonyok nem adnak alkalmat ásvány- 
gyiijtésre, ott segítsen ezen a tanszerrel való hivatalos ellátás. Ugyan
így, kézipéldányok gyűjtése vagy szétosztása útján ismerhetne meg a 
tanuló néhány vezórkövületet és néhány kőzetet. Ha egy láda agyagba, 
futóhomokba belemarkolhat, jobban megismeri, mintha órahosszat 
magyarázgatunk róluk. Ilyen értelemben tehát a tanításnak hasznosabb 
eszköze nem is képzelhető, mint egy kicsiny kézigyüjtemény. A leg
közönségesebb kristályalakokat játszi könnyűséggel megkülönbözteti a 
tanuló, ha kezébe veheti, ha maga készíti el vagy mástól kapja és 
nem tíz-húsz lépésről látja, egy pillanatra, a tanár kezében. Kézi- 
gyűjteménybe való néhány jellemző fajú csigaház, szétszedett, szántott 
rovar, verébcsontváz, egérkoponya, néhány termés, mag stb.

Lássuk már most a gyakorlatok tárgyanyagát osztályonkint.
I. Az ásvány-földtani gyakorlat anyagát leginkább a 

kirándulások lehetőségei szabják meg vidékenként. Alföldi iskoláink 
földtani oktatása csakis egy bányavidékre irányított őszi kirándulás 
tapasztalataira alapítva indulhat meg helyesen. Ami gyakorlati anyag 
e tárgy körében kínálkozik, azt jobbára a tervbe vett vegytani gya
korlat óráin ismertethetjük. Ide tartoznak az ismertebb ásványok 
fizikai és kémiai tulajdonságaira vonatkozó kísérletek stb.

II. Az á lla tta n i gyakorlat anyagára nézve jócskán talá
lunk útbaigazítást a német irodalomnak idevágó kis kézikönyveiben. 
Ezek már az anyira kedvelt biológiai gyakorlatok számára készült 
vezérfonalak. Az újabbak és jobbak közül való Schaffer, Schmitt és 
Bertel munkája.

Schaffer1 könyvének 14—20. fejezete foglalkozik állatkísérle
tekkel (az előzők növónyélettaniak). A rendszer sorát követve, először 
az ázalókállatkákkal való kísérleteket mutatja be : egy paramecium- 
kultura előállítását, a mikroszkopikus papucsállatkák gyülekezését a 
víz színén, a fenekén, vonzódásban vagy menekvésben nyilvánuló 
érzékenységüket különböző sóoldatok, hőváltozások, széndioxid és 
világosság hatására (tropizmusok). Hasonló kísérleteket végez aztán 
különféle gerinctelenekkel. A hidra szaporítása, etetése vízibolhákkal, 
a remeterák lakásváltoztatása és a virágállatokkal való barátsága, a 
rákok fény- és színérzékenysége, az üveglapon fölmászó s maga előtt

1 Dr. В. Schmids Natw. Schülerbibliothek : 18. Dr. C. Schaffer : 
Biologisches Experimentierbuch für jugendliche Naturfreunde. Teubner. 
Leipzig. 1913. 4 M. 272 lap. 100 rajzzal.
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létrát szövő hernyó, a vízkilöveléssel úszó szitakötő-lárva, a tegzér- 
lárvák ügyessége, a hangyaleső homoktölcsére és vadászata, minden
féle bogár, lepkenevelés megannyi kedves, megkapó tanulság. Még 
több és érdekesebb látnivalót nyújt az értelmes társasrovarok, hangyák, 
méhek, darazsak életének és mesterséges tenyésztésének szemlélete. 
Schaffer könyvecskéje az emberélettanra is kiterjed. A kilehelt szén
dioxid kimutatása és a lélekzést szemléltető modellek szerkesztése, a 
vér megalvadása, fibrin kiválása, az oxigénnel és széndioxiddal színe- 
ződő vérszérum, a vérkeringés modellezése, a szívbillentyűk és a 
pulzusváltozások szemléltetése, sőt az emésztés egyes fázisai is nagyobb 
nehézség nélkül, egyszerűen bevezethetők. Tömérdek sok, érdekes és 
mégis egyszerű kísérletet meríthetni az optikából és általán az érzék
szervek életjelensógeiből. Mindezekből mi csak a tengeri rákok és 
virágállatok bemutatását nélkülözzük egyelőre, mert tengeri akváriu
munk, sajnos, még az egyetemi tanszékek használatára sincsen.

C. Schmitt 200 kísérletét1 azzal a célzattal állította össze, hogy 
semmiféle állatkínzásra és éheztetésre alkalmat ne adjon. Ezt az elő
szóban is kifejezi. Ez az alapjában ideális terv azonban nem mindig 
sikerül neki, sőt az 50., 75., 88., 109., 110., 128., 129. és 135. számú 
kísérletekben ép ellenkezőleg cselekszik. Természetes dolog, hogy a 
viviszekció és a kínzással járó állatkísérletek nem az iskolába valók, 
de az ellenkező véglet sem helyes. Az emberiesítósre hajló gyermek- 
lélek még az elajándékozott kis macskát és az eltaposott hernyót is 
hajlandó megsiratni és később sokat szenvedhet túlfinomított érzé
kenysége miatt. Az élethez a meghalás is hozzátartozik; ne titkoljuk 
előle és inkább szoktassuk hozzá azzal a megnyugtatással, hogy a 
kártékony és veszedelmes apró állatokat kínzás nélkül elpusztítani 
helyes. Ha a kártékony cserebogarat a tyúkokkal etetjük, az két
szeresen is hasznos. Az sem baj, ha a nem ismerés révén véletlenül 
egy-két hasznos rovar is gombostűre kerül eközben a benzines üvegből.

C. Schmitt könyvének sok kedves, tanulságos részlete van, de 
hibája a rendszertelenség és az évszakosságnak mellőzése. Anyagát 
kilenc fejezetbe osztja, ezekben az érzékenységről, a védőszervekről, 
a színbeli alkalmazkodásról, kisebb állatok fogásáról és tenyésztéséről, 
a szimbiózisról, az állatok lakásairól, fejlődéséről, mozgásáról, táplál
kozásáról ad kísérleti példagyűjteményt. De sem a rendszer ismeretét 
nem fejleszti, sem avval nem törődik, hogy a szükséges vizsgálati 
anyag az illető helyen és időben beszerezhető-e. Az anyagbeszerzéshez 
való utasítás pedig nagyon is szükséges magának a vezető tanárnak is.

1 C. Schmitt : 200 Tier-У ersuche für die Hand der Schüler. Freising. 
Datterer. 1913. 48 lap.

31*
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Mindkét szempontnak talán leginkább megfelelne R. Bertel * 
vezérfonala. Első része, a gyűjtést, akvárium- és terrarium-kószítést 
vázoló fejezet, jól beválik az őszi hónapokra. További fejezetei pedig 
az állatrendszer sora szerint válogatják tárgyukat s így az ősszel 
gyűjtött élőanyag alapján télen is alkalmazhatók. Behatóbban foglal
kozik az állatboncolással is.

Messze vezetne, ha az idevágó irodalomról kimerítő képet akar
nánk nyújtani. Csupán egyes példákat idéztünk a tárgy megjelölése 
kedvéért. Hiszen a kínálkozó anyag idővel úgyis módosulhat, újabb 
tapasztalatokkal és közlésekkel bővülhet s ennek máris útja nyílt 
két folyóiratban, amelyek kizárólag a természettudományos tanítás 
ügyét szolgálják.1 2 3

A német iskolák állatélettani gyakorlatának anyaga mellett a 
mi gazdasági viszonyaink azt kívánják, hogy legyünk nagyobb figye
lemmel az állattenyésztés kicsinyben való megkedveltetésére, adjunk 
alkalmat a selyemtenyésztés, méhészet és legalább a házi szárnyasok 
hasznának megismerésére, mutassuk be a tejtermékek előállítását stb. 
Szervezzünk az ifjúság körében madárvédő ligát, hogy a «madarak 
napja» necsak egy napig élő jelszó maradjon.2

A gyűjtő-kirándulásokon ne mulasszuk el az életjelenségek meg
figyeltetését. A tanulmányi kirándulások tervezésekor el ne feledkez
zünk a Nemzeti Múzeum világhírű állattáráról és a tanulságosan 
berendezett budapesti állatkertről. A nagyenyedi Bethlen-kollégium 
első híres természetrajz-tanára, Benkő Ferenc, maga csinált volt kis 
állatkertet a maga kertjében a tanulóknak s mi mostanában fedez- 
getjük fel, hogy milyen nagy jelentősége volna minden iskola mellett 
egy-egy jól rendezett biológiai kertnek.4

A gyakorló műhelyben legyen néhány terrarium és akvárium, 
lehetőleg tengervízzel is egy, a biológiai kertben pedig legyen egy-két 
jól benépesített műtavacska a vízi élet kedves tündérvilágának szem
léltetésére.

III. A növén ytan i gyakorlat a növényólettanból merített 
egyszerű kísérletekkel foglalkoztatja a tanulót. Idevonatkozó anyagot

1 B. Bertel : Anleitung zu den zoologischen Schülerübungen an 
Mittelschulen und verwandten Lehranstalten. Wien. A. Holder. 1913. 
74 lap. 7 rajzzal.

2 Aus der Natur. Zeitschr. f. d. naturwis. u. erdkundl. Unterricht- 
Leipzig (13. évf.) s Monatshefte f. d. naturw. Unterricht. Leipzig.

3 Mádai és Chernél : Madárvédelmi törekvések Magyarországban. 
Budapest, 1911. Pátria. 194 lap. 3 K.

* Pinkert: A biológiai iskolakert berendezése. Kiskunfélegyháza, 1913-
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több német kézikönyvben találunk. Ilyenek B. Sehmid, W. Oels, R. 
Bertel, R. Rein, W. Schönichen stb. munkái. Kivételesen olyan sze
rencsés helyzetben vagyunk, hogy jól sikerült magyar munkánk is 
van, amely mindezeknek ismerete alapján készült és olyan jól fel
használta az eddigi irodalom megfelelő' anyagát, hogy bátran hivat
kozhatunk rá minden egyéb idézet helyett, de a gyakorlatok vezér
fonalául is örömmel ajánlhatjuk. Ez az első magyar növénytani 
gyakorlókönyv Húsz Ödön főgimn. tanár derék munkája: Gyakorlati 
bevezetés a biológiába. (Módszeres vezérfonal. L rész. Növénybiológia. 
Budapest. Kókai L. 1915. Csinosan kiállított 140 oldalas könyvecske 
40 ábrával.) Tartalomjegyzéke megmutatja, hogy mire terjedhet ki 
leginkább a gyakorlatozás : a mikroszkópium használata és a növény 
mikroszkópiumi szerkezete, a táplálkozás, a növényi test elemzése, a talaj 
vegyi összetételének és fizikai tulajdonságainak hatása a növényre, a 
táplálék felvétele, szállítása, az áramlást végző erők, a párolgás, a 
fölvett anyagok átalakítása, a lélekzés, a táplálékszerzés más módjai, 
a nitrogén asszimilálása, az együttélés, a növekedés, ivartalan szapo
rodás, az érzés és mozgás jelenségei. Egyazon tétel megvilágítására 
két vagy több kísérletet is találunk Húsz könyvében és éppen azért 
a magasabb osztályú tanuló, sőt az érdeklődő közönség igényeit is 
kielégítheti, a gyakorlatozók szellemi mértékéhez alkalmazható.

Csupán az a kérdés merülhet fel ezek után, hogy a német 
középiskolákban elterjedt és könyvünkben megtalálható növényélettani 
kísérleteken kívül lehet-e még egyéb is, ami esetleg éppen a mi 
viszonyaink közt hasznos és pedagógiai szempontból értékes alkotó
része lenne a növénytani gyakorlatnak. Ha tudjuk és átérezzük azt, 
hogy első sorban földművelésre és őstermelésre hivatott állam va
gyunk, akkor ne zárkózzunk el nevelésünk, oktatásunk gyakorlatias 
irányításától, legkivált ne ott, ahol valósággal gyakorlatról van szó. 
Nálunk, sajnos, majd mindenki jogásznak készül s csak a vidéki 
körülmények sodra veti át a «doktor urat» gyakran nem kis bosszú
ságára az eke szarvához. Ott jut eszébe, hogy erről is jó lett volna 
valaha valamit tanulni. De a mai középiskolától ezt a valamit hiába 
várjuk. A gimnáziumi tanuló nem értesül arról (hacsak otthon meg 
nem tanulja), hogy miért és mikor szokás szántani, miből és hogyan 
készül a mindennapi kenyér ; a legtöbb érettségizett tanuló nem tudja, 
hogy mit dolgozik a tímár, a takács, a bognár meg a göröncsér, 
talán a nevüket sem hallotta ; hogy vájjon mit művel az erdész, 
vagy a kultúrmérnök stb., effélét ne kérdezzünk tőle, mert a közép
iskola «nem lehet szakiskola», ott az ember csak «általános művelt
séget» szerezhet. A világháború keserű leckét adott arról, hogy milyen 
kár ennyire ridegen elzárkózni az élettől, a gyakorlatias szellemtől.
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Itt az ideje, hogy ezen is segíteni igyekezzünk, még pedig lehetőleg 
az új középiskolai tantervben. A természetrajzi gyakorlat keretében, 
a németországi részben kissé tudományos ízű biológiai kísérletek 
mellett egyelőre a következő eszközöket vehetjük fontolóra : 1. a slöjd 
fölkarolását, 2. az iskolai kerteket, 3. a műhelylátogatást, 4. a tanul
mányi kirándulásokat.

1. A slöjd, mint tudjuk, a leghasznosabb, legkedvesebb munka
játék. Talán éppen így is nevezhetnénk. A kézügyesség, munkakedv 
és találékonyság fejlesztésének ezt a megbecsülhetetlen eszközét egyet
len középiskola sem mellőzheti, kivált az alsó osztályokban. Nálunk, 
ahol a munkaszeretet még ritka erónyszámba megy, nem lehet az 
iskola erkölcsnevelő törekvésének nagyobb érdeke, mint a munka- 
szeretet fejlesztése. Ennek pedig jobb eszköze nincs, mint a slöjd, a 
munkajáték, kivált ha természeti tárgyakkal való foglalkozással egé
szítjük ki s ezzel a mi mezőgazda-életünkkel szerves és nemzeti 
irányú kapcsolatba hozzuk.

A magyar gyermeket csak télen elégítheti ki a fából, sárból, 
papirosból építő művészet. Nyáron már inkább selyemhernyót nevel, 
békafiat ápol,1 fiatal háziállatokat pásztorol, aztán a berekben meg
tanulja a neki hasznos növények ismeretét, hogy miből csinálhat 
nádi hegedűt, hogy a fűzfából hogy «duvad a dilinka», a kukorica
szárból hogy épül vízimalom stb. íme, ez a magyar slöjd forrása. 
Gyűjtsük össze a magyar nép munkajátókait és megtaláljuk a helyes 
kapcsolatot a slöjd és a természetkedveltető foglalkozás között. A bur- 
rogtató és a muharkosárka után majd következhet a palántálás, dug
ványozás, a virágrészek szétszedése és a beporzó mechanizmus mo
dellezése papiroskártyából stb. (L. : W. Schoenichen : Naturgeschichte 
und Handfertigkeit. Aus der Natur. 9., 1912, 44. L 15 ábra). Az alsó 
osztályok slöjdóráit termékenyítsük meg a szabadban való természet- 
rajzi játékokkal és a magasabb osztályok természetrajzi gyakorlatába 
vonjuk be a kézimunka hasznos örömeit.

2. Iskolai biológiai kertre a termószetrajzi gyakorlat érdekében 
minden iskolában szükség van. Elrendezését jórészt a tanulók maguk 
végezhetik a szaktanár vezetésével. Legyen benne egy sorozat kőtuskó, 
a főbb kőzetek tömeges bemutatására tüzetes feliratokkal, egy-egy 
tartályban agyag, márga, homok, humusz is. Legyenek meg benne 
közönségesebb fáink, cserjéink, füveink, legalább 100 faj s egy terület 
a növénytermelő-kísérletekhez, néhány állatlakás és mű-tó, melegház

1 A népi gyermeknyelv a béka minden fejlődési alakját meg tudja 
nevezni : 1. ebihal, 2. pochai, 3. kutyúka, 4. békacimpó. (A magyar nép
nyelv állatnevei c. dolgozatomból. Természettud. Füzetek. XXXI. 1907.)
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stb. Vidéki iskolákban nagyon célszerű volna kis, házikezelésű minta- 
gazdaságot létesíteni, pl. a bentlakó tanulók ellátására, ahol az ifjúság 
egyúttal a földművelésre ösztönző példát láthatna. Az enyedi kollé
gium növendékei egykor maguk is művelték szünidőkben az alma 
mater gazdag földjeit s a termésben való részesedés sok szegény fiút 
tartott, nevelt a kultúra számára. Ezt a nálunk rég feledett jó szokást 
ma kétkedő csodálattal szemléljük, mint új találmányt az amerikai 
cserkészfiúk gazdaságaiban. A magyar gazda pedig a lateiner gimná
zium káros csábítására úrnak neveli fiát, nem gazdának.

3. A műhelylátogatást, slöjd hijján, sőt amellett is, jó sikerrel 
alkalmazhatjuk az ipari pályák megkedveltetésére, a kézügyesség és 
egyúttal a termószetrajzi tapasztalás javára. Nemzetiségektől körülvett 
magyar városkánk iparosai évek óta panaszkodtak, hogy nem találnak 
többé inasnak vállalkozó magyar fiúkat. Egy kis hazafias biztatásra 
aztán annyi tanítványom jelentkezett, hogy minden jobb iparos mű
helyében foglalkozott néhány önkéntes gimnázista, aki örömmel töl
tötte szabad idejét a neki legjobban tetsző szerszámok mellett, néha 
fölváltva több iparágban is. A negyedik osztály után nagyon sokan 
mentek aztán ennek hatása alatt ipari pályára még a jobb tanulók 
közül is. Fel kell világosítani a megtévelyedett szülőt, aki csak rém
képnek emlegeti az egykor nemes csizmadia mesterséget rossz tanuló 
fiának ; a fiút pedig meg kell győznünk, hogy hazánknak nagyobb 
szolgálatot ma nem tehet, mintha az elhanyagolt ipari vagy egyéb 
gyakorlati pályát választja. Kellő beosztással és ellenőrzéssel ez a 
műhelylátogatás nagyon jó hatású és a természetrajzi, részben fizikai 
gyakorlatok mellé tapasztalás alapján ajánlhatom.

4. A tanulmányi kirándulás nem új dolog nálunk, csak az a 
baj, hogy ritkán, elvétve, kevés tanuló élvezheti, nem eléggé tervszerű 
és inkább csak turisztikai célokat követ. Az Aldunára meg Velencére 
költekezünk, de az érettségiző tanulók nagyobb része még hazánk 
gyönyörű fővárosát sem látta. Necsak az iskolák rendezzenek kirán
dulásokat, hanem szervezzük az olcsó és egyszerű diákvándorlást a 
régi legátus-szupplikáns módszer nyomán, de annak hibái nélkül. 
Legyenek az alkalmas központokban olcsó és tanárok ellenőrzése alatt 
álló diákszállók s az azokban gyülekező fiúkat csoportonként vezesse 
az illető vidéket jól ismerő turista-szaktanár a közeli nevezetességek
hez, necsak a régiségekhez, hanem a gyárakba, a morénákhoz, a 
homokbuckákhoz, a Balaton turalásaihoz és a Karszt töböreihez is. 
Ez is a természetrajzi gyakorlathoz tartozik. Mindez pedig kezdődjék 
el gtt, ahol a város falai végződnek, a legközelebb kínálkozó szabad 
természetben : a parti berek, a kis határerdő, az első útszéli pocsolya 
mind megannyi forrása az élet tudományának, a természetismeretnek,
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csak hagyjuk otthon a száraz könyveket és olvassunk, olvastassunk a 
teremtés legszentebb könyvéből. Ezt a város végén kezdődő tudományt 
is a német fedezte fel nemrég (Heimatkunde) s immár nálunk is 
kezdik emlegetni.

A háború előtti években a városi ifjúság hazafias érzésében az 
elfogulatlan szemlélő nagy hanyatlást tapasztalhatott. A márciusi 
szólamok elhangzottak szokásból, de üresen és őszinte érzés nélkül. 
Akárhány tanuló nyíltan mosolygott a tanár urak érthetetlen hazafias 
fölbuzdulásain és éretlen felsőbbséggel nemzetközi elveket dicsőített. 
Aki észrevette, szidta érte az újságokat, a szocialistákat, a fölvilágo- 
sodottakat s végül már a természettudományi szakú tanárokat is. Ki 
hát a bűnös, ha a magyar tanuló a sok általános műveltség közepette 
nem érthette meg, hogy mi is a haza szent fogalma ?

Ne kutassuk a bűnösöket. Hanem inkább vezessük majd ki 
fiainkat a természetrajzi gyakorlat óráin a kis erdőbe, ahhoz a virá
gos partú békástóhoz meg a füzes berekbe . . .  És ha szivükben az 
ibolyás bokoraljtól az útszéli bojtorjánig minden apró emlék össze
szövődik, azokból aztán önként fölépül az édes otthonnak megszokott, 
kedves képe. Azt majd nem feledteti aszfalt és kávéház. Nyomában 
elkövetkeznek a vidám diákvándorlások és aki Tátrát és Alföldet, 
Adriát és Budapestet láthatott, csodálhatott, megismerhetett, az nem 
kérdi majd tőlünk, mi a haza.

(Nagyenyed.) Szilády Zoltán.
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Az intuíció szerepe a növendékek megítélésében.

A gyakorlati életben mindenütt kiszámíthatatlan fontossága 
van az intuíciónak. Legtöbbször nem a mathematikai és a logikai 
szabályok öntudatos alkalmazásával járunk el. Ezek pontos meg
tartásával napi munkánk nagyon kis részét tudnók csak elvégezni, 
mert a legtöbb esetben sokkal gyorsabban kell cselekednünk, semhogy 
pontos kiszámításra időnk jutna. S micsoda műszer-tömeget kellene 
vinnie az embernek csak egy turista-kirándulásra is, hogy az idő
járást, időpontot, távolságot, irányt, stb.-it illetőleg minden lépését 
kiszámított pontossággal tehesse, a legkisebb fáradsággal a legmeg
felelőbb időben a legtöbb kellemes benyomást nyerhesse s az időjárás 
minden változását előre kiszámítva, biztos fedél alá vonulhasson. 
Azonban vagy egyáltalában nem, vagy csak pár műszert viszünk 
magunkkal, mert gyorsabban és mégis megközelítő pontossággal tud
juk tájékozni magunkat pusztán intuíciónkkal is. A kereskedő, ki 
állatokat, ki bort vesz, a vállalkozó, az üzletember, a hadvezér, az 
orvos, az ügyvéd mind intuícióval oldja meg legbonyolultabb s előre 
ki nem is számítható vállalatát.

így van a nevelő is. Ő is intuícióval dolgozik. Sehol se szembe- 
ötlőbb ez, mint tanítványai tehetségének a megállapításában. Logikai 
és mathematikai biztossággal ezt csakis a kísérleti lélektan és a kí
sérleti pedagógia módszereivel állapíthatná meg. Micsoda óriási mun
kát kellene végeznie és mégis hányszor járna úgy, mint a meteorológus 
az iskolázatlan földművessel szemben ! Nagyszerűen megokolná lépés- 
ről-lépésre a következtetését és az mégsem válnék be. Pedig a mód
szerkülönbség a kísérletező meg a gyakorlati pedagógus megállapítá
sában ugyanaz, mint a meteorológus és a földműves időprognozisában.

A kísérletező pedagógus beülteti a tanulót laboratóriumába s 
nagyon sokszor nem praktikus és pedáns mérést végez. Mivel a 
tehetség nem egyszerű, hanem összetett, azért közvetlenül meg nem 
mérheti. Ehelyett móri az elemeit, az emlékezetet, képzettársulást,
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ítélő erőt, az érzékszervek kiválóságát, a feltalálóképességet, az érdek
lődés erejét, a fantáziát stb. Csakhogy, amint James W. mondja 
(Lélektani előadások, 94. 1.), a gyermeknek sem emocionális, sem 
morális energiáját, sem kitartását nem lehet egyes kísérletekből meg
állapítani, hanem csak valamennyi tevékenységéből. Azonkívül vala
melyik képesség hiánya vagy erős fejlettsége még nem döntő az 
ember összképességére. Az összes lelki erők együtthatása az, ami 
értékes az életben és az egyik tökéletlenségét kiegyenlítheti a többiek 
fokozott tevékenysége (i. h. 95. L). Tehát a kísérletező pedagógusnak 
az eme tényezők közt levő mennyiségtani viszonyt is ki kellene szá
mítania. Csakis így állapíthatná meg, hogy egy serdülő Shakespeare- 
rel, Eodinnel, Newtonnal, Darwinnal vagy Bismarckkal áll-e szemben.

Ha minden egyes növendéke vizsgálására legalább egy évet for
dítana, akkor se tudná ezt megállapítani. Ép úgy lehetetlen, mint 
geometriai pontokból vonalat szerkeszteni. És mi magunk se tudjuk, 
hogy mire vagyunk képesek. Vegyük ehhez még azt, hogy a gyakor
lati nevelőnek nem egy, hanem sokszor 100—150 tanítványa van. És 
ott vannak a dolgozatok, a szertárak s ott a még súlyosabb családi 
és anyagi gondok. S a társadalom mégis méltatlankodik, hogy a pe
dagógusok jeles bizonyítványokat adnak olyan növendékeknek, kik az 
életben nem tudják megállani a helyüket s elégségeset azoknak, kik 
az életben később kiválnak. Feledik, hogy itt nem akták másolásáról, 
nem is mérnöki mérésekről, hanem bonyolult intuitív munkáról van szó-

A gyakorlati nevelőnek tehát se ideje, se módja nincs arra, 
hogy tanítványai tehetségét kísérleti úton megállapítsa. Pedig meg
állapítása tudományos bizonyosságú csakis ezen az egy úton lehet. 
És tanítványai tehetségének tudományos és biztos megállapítására 
több okból szüksége is volna. Osztályzatot kérnek tőle és ezt tévesen 
a tanuló munkaképessége mértékének tekintik. Szegény gyermekre 
nézve az osztályzat sokszor az egész életre döntő fontosságú. Ha rossz 
a bizonyítványa, szülei nem fogják tovább taníttatni. A legnagyobb 
eredményt a pedagógus is csak úgy érheti el növendékeivel, ha azok 
képességének sajátos jellemét kiismerte és ezt meg is állapítja. Nem 
tudományos úton ugyan, nem kísérletekkel, hanem intuícióval.

Ennek az intuíciónak külső lefolyását könnyű leírni, mert 
napról-napra majd mindenki él vele, midőn új emberrel ismerkedik 
meg. Pár szót váltunk vele s rögtön bizonyos értékelő ítéletet alko
tunk róla. Értékelésünkben legelőbb is megjelenése és fellépése be
folyásol bennünket. Osztönszerűen megérezzük, hogy külseje épúgy 
tükre az ő egyéniségének, mint szavai s az azokkal közölt gondolatai. 
Érezzük, hogy a tükröződésükben megnyilvánuló különbség nem is 
lényegbeli, hanem fokozati. Érezzük, hogy már az első társalgáskor



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 491

érintkezünk az egész emberrel. A jeleket csak meg kell érteni és 
felfogtuk az egész embert. így tesz a pedagógus is. Az első felelet 
után rögtön intuitiv ítéletet alkot a tanuló tehetségéről. A felelet elő
adása, a közbevetett kérdésekre adott válaszok általában tájékoztatják. 
Ha gyorsan és helyesen felfogja a tanuló a kérdéseket, ha nehéz 
helyzetben könnyen kivágja magát, ha valamely tételnek vagy cse
lekvésnek a helyességét könnyen belátja, abból értelmének magasabb 
fokára következtetünk. Egy-egy iskolai feleletben tulajdonképen meg
nyilvánul a tanuló egész tehetsége, emlékezete, képzettársítása, figyelme, 
koncentrálóképessége, képzelete, kitartása stb. Csak ki kell találni, 
hogy mennyi része van a feleletben a tanuló emlékezetének, szorgal
mának és a többi elemi képességének.

Minél nagyobb a pedagógus értelmi ereje, és minél nagyobb a 
gyakorlata, a divinatio annál könnyebb rá nézve és intuitív értéke
lése is annál biztosabb. Az első feleletre azonban még a leggyakor
lottabb pedagógus se tudja megalkotni mindenkor a helyesen értékelő 
ítéletet. Mint ahogy a pragmatikus filozófia szerint minden igazságot 
kompromisszum útján mindig újabb és újabb igazsággá módosítunk, 
úgy tesz a pedagógus is első, viszonylagos igazságú megállapításával. 
Az új feleletek nyomán lassanként újabb és újabb igaz megállapítá
sokra jut. Végleges, abszolút igazságra, mint általában senki, úgy ő 
sem juthat. Gyakorlati igazsága azonban rá nézve és a társadalmi 
életre nézve is elégséges. Annál is inkább, mert tőle a társadalom 
tulajdonképen nem is tanítványa tehetségéről kór nyilatkozatot, hanem 
a tananyag elsajátításának a minőségéről kér osztályzatot Bár a 
kettőt egymástól elválasztani nem lehet, a jó pedagógust éppen az 
jellemzi, hogy az érdemjegyben a tehetségről való nyilatkozatot job
ban kifejezésre tudja juttatni. A tehetségre vonatkozó ítélet intuitiv 
bizonyosságát a bizonyítványban az növeli, hogy a sok osztályzatban 
nemcsak egy, hanem több pedagógusnak az értékelő Ítélete jut ki
fejezésre, s ezek egymást kölcsönösen ellenőrzik.

A pedagógus intuíciójának külső formáját láttuk. Nézzük az e 
mögött végbemenő lélektani folyamatot. Heymans G. szerint az in
tuíció magyarázatát az új lélektannak a nem tudatos szellemi tevé
kenységre és a képzetek másodlagos funkciójára vonatkozó felfedezései 
adják. Elhatározásainkat és nézeteinket nem lehet mindig vissza
vezetnünk azokra az okokra vagy érvekre, melyeket előbb öntudato
san átgondoltunk. Ellenkezőleg, következtetéseink megalkotásában 
közreműködnek mindenkor nem tudatos, de másodlagos funkciójukban 
megmaradó képzeteink is. És ezek az érvek ugyanazok szerint a 
logikai szabályok szerint működnek, mint a tudatosak. A nem tudatos 
érvek a tudatosokkal együtt szerepelhetnek bizonyos nézet létrehozá-
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sában, azonban magukban is létrehozhatják. A következmény látszólag 
közvetlenül áll elő az öntudatban, anélkül, hogy aztán lehetséges 
volna számot adni létrejöttének a módjáról.1

A tanuló tehetségének a megbecsülése is nem tudatos következ
tetések formájában jön létre. A pedagógus pályáján már számtalan 
tapasztalatot szerzett arról, hogy bizonyos külső nyilvánulások minő 
képességgel voltak kapcsolatban az egyes tanulókban. Ezek a tapasz
talatok, mint külön benyomások talán már rég elvesztek az emléke
zetéből. Nem tudja, hogy melyik vagy hány tanulónál, mikor és hol 
tapasztalta. Ezek az előbbi tapasztalatai nem is kerülnek bele tudata 
világába. Csakhogy az újabb lélektan kimutatta, hogyha a képzetek 
és benyomások eltávoztak is a tudatból, azért hatásuk nem szűnt 
meg, továbbra is éreztetik. A képzeteknek ezt a hatását másodlagos 
funkciónak nevezzük. A pedagógus régebbi tapasztalatai gondolkodá
sát, cselekvését, akaratát befolyásolják lelke homályos mélységéből, 
éreztetik hatásukat a jelenben is. Azok a benyomások, miket új tanít
ványairól szerez, felkeltik régi tapasztalatainak másodlagos funkcióit 
s tudata hátterében megkezdődik tanítványára vonatkozólag az érvek 
és ellenérvek harca. Az egész folyamat a tudat alatt megy végbe s a 
pedagógus tudatába csak az érvek harcának a kész eredménye, az 
ítélet jut s így mondja ki, hogy az illető növendék tehetséges vagy 
tehetségtelen, közepes, szorgalmas vagy lusta, de tehetséges stb.

Rövid pár perc alatt kész az ítélet. Ez annál többet ér, a pe
dagógus értelmességét itt nem tekintve, minél több régi tapasztalattal 
rendelkezik az illető és növendékeivel minél tartósabban s több 
oldalról érintkezett. Ezért ítélnek jobban általában az idősebb peda
gógusok s ezért jobb, ha kevesebb osztályban kisebb számú tanulót 
több órán át tanítanak. Viszont annál értéktelenebb az intuíciója, 
minél fiatalabb, minél érzékenyebb a pedagógus s minél kevesebb és 
kevésbbé nyugodt, zavartalan lelkiállapotban nyert benyomásokon alap
szik az ítélete. Ilyen állapotban ugyanis egyes, értelmileg színezett 
benyomások nem engedik meg, hogy a többi előbbi tapasztalat és 
benyomás is kifejthesse rendes másodlagos funkcióját. Mielőtt ezek 
hatásukat éreztethetnék, az értelmileg színezett benyomás már létre
hozza az elfogult Ítéletet. Az érzelmeik hatása alatt álló nevelőknek 
az a bajok, hogy az első felelet nyomán nyert benyomásuk döntő a 
tanuló későbbi elbírálására is. Első értékelő ítéletök elfogulttá teszi 
őket. Nem tudják meglátni tanítványuk egyéb tulajdonságait.

A pedagógus intuíciója főleg akkor mond csődöt, mikor egészen 
sajátos tehetségű növendékre vonatkozik, amikor tehát régi tapasz-

1 G. Heymans, Die Psychologie der Frauen. 175. 1.
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talatai másodlagos funkciójukkal nem támogathatják. Ekkor tévednek 
leginkább. Ez magyarázza meg, hogy az iskola miért bírálta el oly 
sokszor helytelenül sajátos lelkületű, zseniális növendékét. A peda
gógus intuíciója legjobban az átlagos tanulókkal szemben válik be. 
Az intuíció egészen új tényekkel szemben általában helytelen. Hey- 
mans (i. h. 180. 1.) a nőkről mondja, hogy új tapasztalatokkal szem
ben úgy járnak, mint az alföldi ember, ha hegyes vidékre kerül. 
Újra kell tanulniok a távolság megbecslését. Nézetünk szerint épúgy 
van ezzel a pedagógus is.

Intuíció vagy lelki elemzés. Ez a két módszer áll a pedagógu
sok rendelkezésére a tanulók képességének a megállapításában. A lelki 
elemzés előnyösebb volna, mert a tévedés eshetősége ezzel csekélyebb. 
Csakhogy a nevelésben nem használható az idő rövidsége, a növen
dékek nagy száma miatt és azért sem, mert a nevelőnek nemcsak ez 
a feladata. Sőt az osztályozás a legkisebb feladata. Neki nagytömegű 
anyagot kell növendékeivel elsajátíttatni : nevelnie és alakítania kell 
őket. Ha igazán eredményt akar elérni, munkáját sokkal jobban 
elfoglalják ezek, semhogy növendékeinek lelki elemzését még csak 
meg is kísérelhetné.

Használható módszernek tehát csak az intuíció marad nagyobb 
pontatlanságával és a tévedés több eshetőségével. Azonban ennek a 
módszernek a kísérletivel szemben mégis megvan az a megbecsülhe
tetlen előnye, hogy a nevelő gyors cselekvését nem teszi lehetetlenné. 
Pedig neki minden pillanatban cselekednie kell. Ez a módszer az 
élet bonyolult görbéjéhez, mint Heymans mondja (i. h. 182. 1.), tel
jesen hozzásímul. Az élet is ezzel dolgozik. És amíg barátainkat ezzel 
választjuk meg, míg ismerőseinket ezzel értékeljük, míg a gyakorlati 
életben az emberek a legtöbb esetben ezt használják, addig a nevelő
nek sincs oka e módszer tökéletlensége miatt szégyenkeznie és má
soknak sincs joguk emiatt valamit is a szemére vetniök. Tévedései 
nem nagyobbak és nem számosabbak, mint az életben általában. Hisz 
az is állít embereket oda, hova azok nem valók s fedez fel nagy 
tehetségeket napról-napra az ismeretlenség homályából.

(Erzsébetváros.) Kovács János.

A magyar nyelv tanítása Horvátországban és Boszniában.
A magyar nyelv nem tartozik a világnyelvek közé, megtanu

lása kevés előnnyel kecsegtet s így természetes, hogy a szűkebb haza 
határain kívül egy ország iskolájában se szerepel kötelező tantárgy
ként. Yan azonban két közjogilag hozzánk közelálló, de közoktatási
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téren teljesen autonom terület, hol nyelvünk ismerete sok emberre 
nézve előnyökkel járhat s ezért gondoskodás történt arról, hogy az 
egyes iskolákban mint rendkívüli vagy mint viszonylag kötelező ren
des tantárgy taníttassák. E két terület Horvát-Szlavonország és Bosz
nia-Hercegovina.

I. H orvát-Szlavouország. Mielőtt a magyar nyelv tanításá
nak jelen állapotát ismertetném, nem tartom fölöslegesnek egy horvát 
munka alapján a magyar nyelv Horvátországban való tanításának 
múltjáról és vázlatosan megemlékezni. Úgy vélem, a megírandó ma
gyar irodalomtörténetben külön fejezetet kell szentelni ez érdekes 
kérdésnek is ; most megelégszem a már megirt hatalmas, ötkötetes 
horvát iskolatörténet1 erre vonatkozó adatainak kivonatos közlésével.

Az 1792 : YM. t.-c. tudvalevőleg kimondta, hogy a magyar nyelv 
az anyaország közép- és főiskoláin rendes tárgyként taníttassák, míg 
a kapcsolt részekben «maradjon meg rendkívüli tantárgynak». Már
II. Lipót alatt bevitték Horvátország iskoláiba (ide nem értve ter
mészetesen a katonai határőrvidék területét) a magyar nyelvet. El
rendelték, hogy a magyar nyelvet mint nem kötelező, rendkívüli 
tárgyat a zágrábi jogakadémián s a gimnáziumokban tanítsák; e célból 
350 írt évi fizetéssel magyar tanszékek szervezendők, melyek tanítói 
a magyaron kívül szükség esetén a többi tantárgyat is tanítják he
lyettesítésképen. A varazsdi gimnáziumban már az 1792/93. tanévben 
működött mint magyar tanár Delpini Antal volt kőrösmegyei jegyző. 
Kezdők s haladók számára heti 2—2 órai tanítás volt ; e kurzus 
benépesítésére a felsőbb tanügyi hatóság nagy súlyt helyezett s hall
gatóit ösztöndíjak s ingyen internátusi helyek kilátásba helyezésével 
csalogatta (id. m. I. 592. 1.). 1805-ben a magyar rendek azt kíván
ták, hogy a magyar nyelv a kapcsolt részek iskoláiban is rendes 
tantárgyként taníttassák. Ez ellen Yrhovac Miksa zágrábi püspök til
takozott s a rendek kívánsága nem is teljesült. Az 1811-iki horvát 
sabor is foglalkozott e kérdéssel s kijelentette, hogy gondoskodni 
kíván arról, hogy a horvát ifjúság is megtanulja a magyar nyelvet ; 
csak ily módon érhető el az, hogy a közös hivatalokban is érvénye
sülhessenek magyarul tudó horvátok. Ez irányban azonban a be
következett Mettemich-éra alatt nem történt semmi. Az 1825. évi 
saborban egyesek indítványozták a magyar nyelvnek rendes tantárgy
ként való tanítását ; a többség azonban a fennálló állapothoz ragasz
kodott, melynek értelmében a magyar rendkívüli tantárgy.

1 Cuvaj Antal: «Gradja za povijest skolstva kraljeviná Hrvatske i 
Slavonije od najstarijik vremena do donas I—V. Zagreb 1907—1912. Orszá
gos könyvnyomda. Szerző a müvet az országos kormány költségén adta ki.
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Az 1830. évi országgyűlésre Pozsonyba küldött horvát követek
nek még utasításba adta a sabor, hogy követeljék a magyar nyelvnek 
a horvátországi iskolákba rendes tantárgyként való bevezetését. A ve
zérlő' vármegye, Zágráb, a saborba küldött követeinek ugyanakkor 
részletes utasítást adott e tárgyban. Kívánta, hogy oly népiskolákban, 
hol a tanító magyarul tud, azonnal tanítsák a magyar nyelvet ; a 
jövőben ne lehessen tanító, gimnáziumba fel se vétessék oly deák, 
aki nem tud magyarul épógy olvasni, mint horvátul és latinul. 
A gimnáziumokban az első osztálytól kezdve legyen kötelező a ma
gyar nyelv tanítása, még pedig minden nap. Tanár se kapjon alkal
mazást ezentúl, ha nem tud magyarul tanítani. Ugyanakkor Varasd 
megye is kijelentette, hogy «a horvátok ép oly hévvel kívánják a 
magyar nyelv tanítását, mint maguk a magyarok» (id. m. 679. 1.).

E hő kívánság azonban egyelőre nem teljesült. 1830-ig szinte 
teljes volt a harmónia a magyar s a horvát nemzet között s mint 
fentebb láttuk, a magyar nyelv tanításán maguk a horvátok buzgól- 
kodtak minden felső nyomás nélkül. Az udvar azonban mindig aka
dályokat gördített a magyar nyelv terjeszkedése elé s ugyanebben az 
évben, 1830-ban megjelent Budán Gáj Lajosnak első munkája. Gáj 
a legizzóbb magyargyűlöletet hirdette minden sorában ; neki s köréje 
sereglett társainak igen rövid idő alatt sikerült a horvát közhangulatot 
teljesen megfordítani. Bár a magyarbarát hangok 1848-ig se némultak 
el teljesen, a többség hamarosan Gájék pártjára állott s a pozsonyi 
országgyűléseken heves jelenetek játszódtak le a magyar rendek s a 
magyar nyelvnek Horvátországban való érvényesülése ellen küzdő 
horvát követek közt. Az 1844 : II. t.-c. 8. §-a, mely szerint a magyar 
nyelv a kapcsolt részekbeli «fő- és minden középiskolákban mint 
rendszerinti tudomány taníttassák», már nem érte el célját az illiriz- 
mus lázában égő horvátság között.

A magyar nyelvet egyébként azelőtt se tanulta valami nagy 
buzgalommal a horvát deákság. Minden buzdítás és jutalmazás elle
nére a tanárok panaszkodnak, hogy a szorgalmas tanulók közül is 
alig akad, ki a kurzusra jelentkeznék. A varazsdi gimnázium tanárai, 
mikor ő Felsége 1834-ben elrendelte a magyar nyelvnek kötelező 
tanítását, kérték a rendelkezés hatályon kívül helyezését, mert a 
gimnázium tanulóinak jórésze stájer s a horvátok is főleg papokká s 
gazdálkodókká lesznek, mely pályákon a magyar nyelvre semmi szük
ségük nincs. Ugyanez iskola egyik kimutatása szerint 1831-ben 
288 tanuló közül 28 tanult magyar nyelvet s a megjegyzés szerint 
«A’ tsillaggal Feljegyzettek (3) magyar ékesen szólló beszédeket 
mondtak». Itt a magyar nyelvet minden osztály külön tanulta.

A tanügyi felsőbb hatóságok egészen 1848-ig pontosan alkalmaz-
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kodtak a törvényhez. Mikor pl. megtudták, hogy az eszéki gimnázium
ban két tanéven át szünetelt a magyar nyelv tanítása, az igazgató 
szigorú megrovást kapott s azonnal küldtek tanítót a magyar nyelv 
tanítására. Mikor a zágrábi gimnáziumot az akadémiától különválasz
tották s az előbbi számára külön igazgatói állást szerveztek, ő Felsége 
elrendelte (1844), hogy erre az állásra csak magyarul tökéletesen tudó 
egyének pályázhatnak. 1842—43-ban még a karlóczai gör. kel. szerb 
gimnáziumba is be kellett vezetni a magyar nyelvet, holott ugyan
akkor a szerb nyelvet még tantárgyként se tanították.

A «Systema scholarum elementarium», melyet V. Ferdinánd 
1845. évi rendelete léptetett életbe, nemcsak Magyarországra, hanem 
Horvátországra is érvényes volt s meghagyta, mely osztályban mily 
terjedelemben kell a magyar nyelvet a kapcsolt részek népiskoláiban 
is tanítani. Cuvaj művében nincs arról említés, hogy e rendeletet, 
melyet egyébként az abszolutizmus kezdetén hatályon kívül helyeztek^ 
valóban végrehajtották-e; valószínű, hogy a magyar nyelvet az elemi 
iskolákban nem tanították.

Az utolsó rendi alapon összegyűlt saborban, 1847-ben még 
mindig volt egy magyarbarát kisebbség, melynek programmja a kö
vetkező volt : « Minthogy a magyar nyelv ismerete igen szükséges 
azok számára, kik közszolgálatba óhajtanak lépni s mivel úgy, amint 
most nálunk tanítják, nem lehet alaposan elsajátítani, kívánják a 
követek, hogy :

1. a horvát tanulók minden normális és nemzeti iskolában, 
tanítóképzőben, gimnáziumokban s az akadémián naponkint két órán 
át tanuljanak magyarul. Minden intézetben e célból új tanárokat kell 
alkalmazni megfelelő fizetéssel, kik jártasak e nyelvben ;

2. hogy a tanulóknak megkönnyíttessék e nyelv ismerete, tör
vényileg rendeltessék el, hogy a zágrábi s pozsegai püspöki interná- 
tusok, valamint a zágrábi nemesi konviktus növendékei s a pap
növendékek felváltva megfelelő magyar intézetbe küldessenek vagy pedig 
adjanak pénzt azoknak, kik magyar iskolákat óhajtanak látogatni ;

3. a törvény által megállapított időn túl Horvátországban s 
Verőcze-, Pozsega- és Szerém megyében Magyarország történetét s a 
hazai jogot magyarul adják elő, mert egyébként a gyermekek az 
alsóbb iskolákban hiába tanultak volna magyarul.

A tapasztalat igazolja, hogy az ifjúság ki van szolgáltatva oly 
tanítóknak, kik az illirizmussal eltelve, gyűlöletet oltanak belé a ma
gyarok ellen. Azért kívánják a rendek, hogy ezentúl a tanítók válasz
tásánál politikai megbízhatóságukra is tekintettel legyenek, a mostani 
tanítóknak pedig hagyják meg, hogy törvényes módon tanítsák az 
ifjúságot. >
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Ezekkel az utasításokkal bizonyára a legsovinisztább magyar 
politikus is megelégedett volna, de természetesen nem emelkedtek 
törvényerőre ; Gáj vetése megérett s a horvát nemzetet hamarosan 
Jellassich vezette egészen más irányban . . .

1848-ban a Drávántúl mindenütt megszűnt a magyar nyelv 
tanítása. A zsarnok magyar uralom helyett, mely a magyar nyelv 
tanítását is kötelezővé tette, jött a horvát fegyverek által is elősegí
tett Bach-rendszer, mely Horvátország középiskoláiból kikergette a 
horvát tanárokat s germanizált szlovén és cseh tanerőkkel kizárólagos 
német tannyelvet vitt be jórészt még az elemi iskolákba is. Az 
abszolutizmus mégszünése, a inagyar-horvát kiegyezés létrejötte nem 
szerezte többé vissza a magyar nyelv elvesztett pozícióját; 1847-től 
1894-ig csakis néhány, magyarok számára engedélyezett magyar tan
nyelvű elemi iskolában tanították.

¥

1894-ben az akkori közoktatásügyi osztályfő, dr. KrSnjavi Izidor 
ankétet hivott össze a reáliskolák átalakítása tárgyában. Akkoriban 
Horvátországban 7 osztályú, osztrák mintára szervezett reáliskolák 
voltak, melyeket a társadalom nem kedvelt s így egészen elnéptele
nedtek. Az ankéten elhatározták, hogy a reáliskolákat 8 osztályú 
reálgimnáziumokká alakítják át. Az országos kormány megszerezte 
a király beleegyezését s 1914 őszén a zágrábi, a következő évben az 
eszéki és zimonyi főreáliskolák s valamennyi alreálisk. fokozatosan át
alakult az ú. n. «zágrábi» (modern) típusú reálgimnáziummá (Horvát
országban van egy másik, régibb típusú reálgimnázium is). Ennek 
tantervét részletesen nem ismertetem s csak annyit jegyzek meg, 
hogy a két alsó - latin-nélküli — osztály után bifurkálódik latin s 
latin nélküli irányra; az utóbbiban a III.-tói a VHL-ig franciát taní
tanak. Az Y. osztálytól kezdve azonban a latin nélküli irány újra 
kettéválik : az egyik részen folytatják a franciát, melyet a HL—IV.-ben 
9 órán tanítottak, míg a másikon abbahagyják s helyette magyar 
nyelvet kezdenek tanulni heti 3—3, összesen tehát 12 órában. Az 
indokolás szerint a magyar tagozatot azoknak szánták, kik a buda
pesti műegyetemet szándékoznak látogatni (Horvátországban nincs 
műegyetem) vagy vasutas pályára akarnak lépni.

E most is életben levő típus hibás volta szembeötlő. Minek annak, 
ki a magyar nyelvet szándékszik tanulni, a III—IV. osztályban a 
franciába belekezdeni ? Ily módon franciául édes-keveset tanulhat 
meg s a magyar nyelv kellő elsajátítására se marad kellő ideje. Ha 
tehát a magyar nyelvet csakugyan meg akarják tanítani, épúgy, mint 
a latint s franciát, а Ш. osztálytól kezdve kellett volna tanítani.

32Magyar Paedagogia. XXV.  9.
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Jelenleg a magyar nyelvet mint relative kötelező tárgyat a következő 
reálgimnáziumokban tanítják : Zágráb I, Zágráb II, Eszék, Vukovár, 
Zimony. A suéaki reálgimnáziumban szintén tanítani fogják a magyar 
nyelvet ; ennek az idén nyílt meg a III. osztálya.

A magyar nyelvet tanulók szánm nem valami nagy. 1911/12-ben 
az említett öt intézet Y—VIEL osztályaiba 241 tanuló járt, kik közül 
156 (64'73°/o) franciát, 85 (35‘27°/o) magyart tanult. A következő 
tanévben a «magyarok» s «franciák® száma az egyes intézetekben a 
következő volt :

Zágráb I. 74 franciát, 29 magyart tanult
« П. 38 <Z 18 <í a

Eszék 20 « 17 a «
Vukovár 9 a 19 « <l
Zimony 31 « 7 « «

Az 1914/5. tanévben Zimonyban, hol a legkevesebb magyar ta- 
nu ló van, nem volt tanítás, Eszéken pedig az V. osztály valamennyi 
tanulója (17) a magyar irányra ment át s annak folytán a «magya
rok® aránya 40-re emelkedett. Minthogy egy-egy osztályra aránylag 
igen kevés tanuló jut, a viszonyok a tanításra igen kedvezők volnának, 
ha a kormány érthető takarékosságból a tanórák számát le nem szál
lítaná. Zágrábban a 2 reálgimnázium magyar tanulói együtt tanulnak, 
Eszéken a VI—VUL osztályokban a magyarra 3 helyett csak 2—2 
óra jut, Vukováron pedig az V—VI., valamint a VII—VIII. osztály 
á magyar órákon együtt tanul.

A magyar nyelv tanításának tanterve a következő : V. osztály : 
A nyelvtan főszabályai, magyar szólásmódok fordítása horvátra, szavak 
s szólásmódok emlézése. A II. félévben havonkint két írásbeli dolgo
zat (fordítás magyarra). VI. osztály : Igeragozás, mondattan. Fordítás 
magyarra, magyar olvasmányok olvasása, szavak s kisebb költemények 
emlézése. Kéthetenkint írásbeli dolgozat. VII. osztály : Olvasmányok, 
mondatszerkezetek, szólásmódok, költemények tanulása, olvasmányok 
tartalmának elmondása. Félévenkint 3 iskolai s 3 házi dolgozat (for
dítás magyarra, reprodukciók). Vili. osztály : Újabb magyar költők 
olvasása, költemények könyvnélkül, olvasmányok tartalmának elmon
dása, társalgás. A magyar irodalom áttekintése. Félévenkint 2 iskolai 
s 3 házi dolgozat (olvasmányok tartalma vagy szabad témák). Tan
könyvekül az V—VI. osztályban Bojnicic magyar nyelvtanát, a VII. 
osztályban Négyesy László Stilisztikáját, a VIII. osztályban Riedl 
Poétikáját s Névy László vagy Gaal Mózes Kis irodalomtörténetét 
(Stampfel) használják.
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Tanítják azonkívül a magyar nyelvet mint nem kötelező rend
kívüli tantárgyat három, velünk szomszédos helyen : a karlóczai szerb 
főgimnáziumban, hol 1912/13-ban 2 csoportban 2—2 heti órában 
tanulták IV—VIII. osztályosok, a második csoportban Arany Toldiját 
s Tóth Kálmánnak «A király házasodik» c. vígjátékát olvasva ; to
vábbá az 1912/13-ban megnyílt rumai alreálgimnáziumban, hol az 
I. osztályból 73 fiú- s leánytanuló jelentkezett a magyar nyelvre, melyet 
2 csoportban, heti 2—2 órában tanítottak ; végül a kapronczai al
reálgimnáziumban, hol a III. osztályúak heti 3, a IV. osztályúak heti 
2 órában (összesen 24 tanuló) tanulják. A felső kereskedelmi iskolák 
tantervében szintén szerepel a magyar, mint szabadon választható 
harmadik nyelv (heti 2—2, összesen 8 órában) ; az értesítőkben azon
ban sehol sem találtam nyomát, hogy csakugyan tanították.

II. Bosznia-Hercegovina. A magyar birodalomhoz tartozó 
Horvátország, mint láttuk, nagyon szerény érvényesülési teret enged 
a magyar nyelvnek iskoláiban. Evvel ellentétben az annektált tarto
mányok középfokú iskoláiban a magyar nyelv igen előkelő, a némettel 
teljesen paritásos állást foglal el — papiroson. A dolog ugyanis úgy 
áll, hogy a magyar delegációban elhangzott kívánságra a közös pénz
ügyminiszter kimondta a magyar és a német nyelv paritását, vagyis 
a középiskolai, tanítóképzői, felső leányiskolái, kereskedelmi iskolai 
tanuló az intézetbe lépéskor kijelenti, a német vagy magyar nyelvet 
választja-e kötelező rendes tantárgyul. Aki a magyart választja, a 
németet, aki a németet, az a magyar nyelvet mint rendkívüli tan
tárgyat díjtalanul tanulhatja.

Hogy ez a rendelkezés tényleg is megvalósítható legyen, a ma
gyar nyelv tanítására magyar tanárokat alkalmaztak. Ezek közül ma 
még kettő működik. A legtöbb iskolában egyáltalán nem alkalmaztak 
magyarul tudó s a magyart tanítani képes tanerőt s így a két nyelv 
közti választás nem volt lehetséges. A Bilinszky-regime alatt a ma
gyar nyelv tanítására előszeretettel alkalmaztak nem magyarokat, 
elsősorban magyarországi szerbeket.

Bizonyára senki előtt sem volt kétséges, hogy a versenyben a 
némettel szemben a magyar nyelv akkor sem számíthatott volna 
győzelemre, ha a kormányzat valóban a teljes paritás alapjára áll s 
mindenütt gondoskodott volna a magyar nyelv tanításának lehetővé 
tételéről. A horvát-szerb anyanyelvű ifjúságnak nem lehet az az ér
deke, hogy mint egyedüli idegen modern nyelvet a magyart tanulja, 
melynek elsajátításával járó előnyök meglehetősen elenyészők a német
tel szemben ; ez, amellett, hogy világnyelv, a boszniai vasútnak, postá
nak s részben a közigazgatásnak is hivatalos s a társas érintkezésnek 
is a horvát-szerb után leginkább használt nyelve.

32*
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Az 1913/14. évi Értesítők alapján a magyar nyelv tanításáról 
a következő képet nyerjük :

1. Középiskolák: Egyáltalában nem tanították a magyar nyel
vet a fejlődőben levő bihacsi algimnáziumban,s a derventai alreál- 
gimnáziumban, bár az előbbiben a magyarok iránt barátságosabb 
mohamedánok nagyobb száma, az utóbbiban a Magyarországhoz való 
közelség folytán valószínűleg lettek volna a magyar kurzusnak hallgatói.

Csak rendkívüli tárgyként tanították a banjalukai főreálban
2 csoportban heti 2—2 órában (összesen hat tanuló 388 közül !) 
Mint kötelező tárgyat tanította a sarajevoi főreálban a III. és VI. 
osztályban Uvality Nebojsa tanár, a sarajevoi főgimnáziumban a 
VUL osztályban Balassa György tanár (magyar) két magyar anya
nyelvű tanulónak (563 tanult németet, 2 magyart !), a mostari fő- 
gimnázimban az L és a VIII. osztályban Pennavin Elemér tanár 
(magyar) összesen 7 tanulónak (létszám 402) s a tuzlai főgimnázium
ban Fuderer József tanár (magyar) a IV., VI. és VIII. osztályokban. 
Mint nem kötelező tantárgyat a sarajevoi reálban 2 csoportban 6, a 
gimnáziumban 3 csoportban (à 2 óra) 24, a mostari gimnáziumban
3 csoportban 13, a tuzlaiban 1 csoportban 23 növendék tanulta.

2. A fejlődőben levő sarajevoi nógyosztályú kereskedelmi aka
démia I—П. osztályában a magyart mint kötelező tárgyat 4—4 órá
ban s mint rendkívüli tárgyat 2 csoportban (7 tanuló) Biró József 
és Uvality N. tanárok tanították.

3. A tanítóképzők közül a mostari tanítóképzőben egyáltalán 
nem, a sarajevoi tanítónőképzőben mint rendkívüli tárgyat 2 csoport
ban (18 tanuló) s az ugyanottani tanítóképző IV. osztályában mint 
kötelező tárgyat tanították a magyart.

4. A felső leányiskolák (=  polgári iskola, 4 osztállyal) közül 
Banjalukán egyáltalán nem, Sarajevoban s Mostarban mint rendkívüli 
tárgyat tanították nyelvünket.

5. A kereskedelmi iskolák (az elemi 4 osztályára épülő 4 vagy 
6 osztályos kisebbfokú általános műveltséget is nyújtó szakiskola) 
közül a livnoiban, trebinj eiben s tuzlaiban a magyart egyáltalában senki 
sem tanulta. Ellenben a Magyarországhoz közelebb levő s magyar 
lakossággal is bíró Bijeljina, Brcsko, továbbá Sarajevo, Travnik és 
Mostar kereskedelmi iskoláiban a magyar nyelvet több-kevesebb osz
tályban (pontos adatokat nem közölnek az értesítők), mint kötelező 
tárgyat is többen tanulták.

A háború előtt híre járt, hogy a bosnyák kormány a magyar 
nyelvet választottak igen csekély száma miatt, takarékossági szem
pontokra hivatkozva, a magyar nyelvet törölni akarja a viszonylago
san kötelező tantárgyak sorából s csak mint rendkívüli tárgyat kívánja
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taníttatni ingyenes kurzusokban oly helyeken, hol elegendő számú 
tanuló jelentkezik. Az 1914/5. évben a magyar nyelv tanítása valóban 
meg is szűnt Boszniában, 1915/6-ban azonban újra megkezdődött. 
Ezt a függő kérdést is, mint annyi mást, a háború után kell végleg 
megoldani ; a döntés remélhetőleg nem a magyarok kárára fog meg
történni. Benisch Arthur.

IRODALOM.
Dr. Szelényi Ödön : Tessedik Sám uel é lete  és m unkássága  

(1742—1820). Iparosok Olvasótára XXII. évf. 7. sz. Budapest, 1916, 
Lampel. 8°, 52 L Ára 60 fillér.

Szelényi Ö. a magyar nevelés múltjának érdekes részletét mu
tatja be Tessedik Sámuel életrajzában, aki hamar észrevette, hogy 
iskoláink nincsenek tekintettel a különböző életpályákra, hanem egy
forma tudós műveltséget akarnak adni mindenkinek. A természet- 
tudományokhoz vonzódó s a népet őszintén szerető Tessedik lelkében 
korán megvillant a magyar népnek való gyakorlati iskola terve. 
Amikor a német egyetemeket látogatta, útjában sok terv fogamzott 
meg benne, melyekkel hazája elmaradt állapotán kívánt segíteni. Alig 
várta, hogy hazakerüljön és a látottakat meg hallottakat hazája szá
mára gyümölcsöztesse. Mint szarvasi ev. lelkészt a végtelen sok 
anyagi, erkölcsi és szellemi nyomorúság látása nem verte le. Munkába 
fogott : iskolákat alapított, tanítókat nevelt. Hogy elveit érvényre 
juttassa, a filantropistók szellemében meg a porosz Bochow példája 
nyomán új intézetet, gyakorlati gazdasági és ipariskolát szervezett 
1779-ben. Ezzel az intézetével József császárnak és II. Lipót királynak 
a figyelmét is magára vonta. A XYHI. század 90-es éveinek végén 
még egyszer aranykorát éli intézete, amikor királyi irat rendeli el, 
hogy tanrendszere mind az egyetemen, mind a többi akadémián be
vezettessék. Az intézet mégis nemsokára hanyatlásnak indult : a hu
mánus nevelő irány annyira erős volt, hogy a Tessedik gyakorlatias 
elveit ellenzők által felállított latin iskola következtében intézete 
1806-ban végleg meg is szűnt. Az egyház és a társadalom egyéb dol
gaiban is ellene fordult a hangulat. Személyét se hagyták bántat- 
lanul annak a papnak, aki «mint egy népes gyülekezetnek a papja, 
annyifélével foglalkozik». Legszívesebben gazdasági kísérleteken elmél
kedett és mert másoknak akart használni, tapasztalatairól sok munkát 
írt. Amikor idősebb korában ismét Németországba ment, megint csak 
azokat az ismereteket kutatta, amelyekkel népének, hazájának hasznot 
vélt hajtani. Élete estéjén mégis megérte azt az örömet, hogy a
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nagyszentmiklósi gyakorlati gazdasági intézetet az ő terve alapján 
nyitották meg. Hatással volt az 1797-ben alapított Georgikonra is. 
1805-ben Ferenc király nemes tevékenységéért nemesi rangra emelte. 
1820-ban azzal a reménnyel tért a földbe, hogy «ki fognak kelni ama 
virágok, melyeknek magvait talán idő előtt, talán terméketlen földbe, 
jó remény fejében elvetette».

Tessedik életének vázolásával is bemutatja Szelényi Ö. az em
berbarátot és gyakorlati értékű pedagógust, ki Magyarország népének, 
közelebbről az Alföld földmíves népének anyagi, szellemi és erkölcsi 
emelését szolgálta. Ebből az eszményéből fakadtak Tessedik elméleti 
nézetei, ezt szolgálták könyvei, melyek közül írónk két főművet is
mertet. Ezekben találjuk meg T. főeszmóit. E művekben nemcsak az 
alföldi gazdálkodás javításáról van szó — írja Szelényi — hanem az 
alföldi paraszt teljes anyagi és erkölcsi fölemeléséről is. Az új nemes 
Magyarország gazdasági nyomorúságának egyik okát elavult alkot
mányunkban látja : első dolognak tartja a nép felszabadítását. Mái-
Т. is látja, hogy gazdaságilag függő nemzet nem lehet hatalmas és 
művelt. Szelényi egyfelől Bochowhoz, másfelől Pestalozzihoz hason
lítja Tessediket és talán nem is túloz, amikor úgy ítéli meg, hogy e 
magyar fő mindkét férfiút egyesíti magában. Tessedik főbb kívánságai 
ezek voltak : A hazai ipar fejlesztése érdekében a meglevő iskolaalap 
ipariskolák felállítására fordíttassék, a földbirtokos urak az ipar külön
féle ágaival tegyenek próbát jószágaikon ; hazánk terményeit gondosan 
meg kell ismertetni, mert igen sok az iparhoz szükséges anyagunk, 
de senki sem tud róla és nem törődik vele. Eles szemével látja, 
hogy a házi-ipar üzóse a parasztot a téli hónapok alatt kitűnő 
mellékfoglalkozással látná el ; ezért az általa alapított iskolában a 
mezőgazdaságot összekapcsolta az ipari munkával. Mindent összevéve,
T. gazdasági szakoktatásunk úttörői közé tartozik.

Ezek után Tessedik alkotásait, kivált gyakorlati gazdasági és 
ipariskoláját ismerteti Szelényi részletesebben. Mindig kimutatja T. 
vezérelveit (a kisgazdák fiainak kenyérkeresetükre való gondos ki
képzése !). ír  T. iskolája tanulmányi rendjéről, tanítási módjáról, 
nyilvános vizsgálatairól és munkatársairól (tanítóiról). A méltatást T. 
munkásságának összefoglaló rajza zárja be. Helyesen mutat rá Sze
lényi Ö., hogy eljött az a késői kor, amely igazságot szolgáltatott 
Tessediknek, de ő még sem nyerte el teljesen a jussát, mert meg
feledkeztek róla. Kevesen, még a szakemberek közül is kevesen tudnak 
róla. E világosan megírt, gondosan jellemző és körültekintő tanul
mányt azért is szívesen olvassuk, mert hozzájárul ahhoz, hogy a múlt 
század feledékenységét most némileg jóvátegyük s Tessedik eszméi 
szélesebb körben ismeretessé váljanak. Kováts Alajos.
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Bullái Károly: A m agyar k isd ed n ev e lés  fe jlöd éstör lén etéu ek  
vázlata 1843—1914. B pest, 1916, R a u sc h b u rg  G. biz., u 8 ° 161., 60 fill.

A kisdedóvási törvény (1891 :XV. te.) megalkotásának 25. év
fordulója szolgált alkalmúl e füzet kiadására. A címlap is, a szöveg 
is hangoztatja, bogy a szerző tisztában van munkája vázlatosságával ; 
elég tehát ezt itt is csak felemlítenünk. Aki ezzel a kérdéssel még 
nem foglalkozott, innen megláthatja a magyar kisdednevelés múlt
jának némely főbb mozzanatát s láthatja, hogy szerző az ú. n. gyer
mektanulmányi irány érvényesülését tekinti e téren is az eddigi fej
lődés legértékesebb jelenségének. Szükséges volna azonban ki is 
mutatni, hogy ez az irány valóban uralkodik a mai magyar kisded
nevelésben. Ez az igazolás megtörténhetett volna akár azzal, hogy a 
felemlített lőcsei kiállítás (1910) tanulságait előadja, akár azzal, hogy 
Peres Sándor munkájának folytatásául a «Kisdednevelés» c. folyóirat 
utóbbi évfolyamait ismerteti. Ebből valamennyire mégis tényeket lát
tunk volna az egyébként nem tagadott állítás igazolására. Morlin 
Emil millenniumi tanulmánya pedig (A magyar kisdedóvás múltja és 
jelene) lehetővé és kívánatossá teszi, hogy az abban foglaltak ismét
lése nélkül az újabb fejlemények adassanak elő. Ezt itt kevéssé ta
láljuk. Különösen tanulságos lehetett volna, ha — éppen mert «fejlő
déstörténet »-et Ígér, tehát a benső alakulás rajzát — azt veszi számba : 
miként dolgoztak és hogyan hatottak a kisdedóvóképző-intézetek. Nem 
sok van. Ezek s a már átalakult intézetek volt növendékeitől azok 
munkájára nézve is gyűjtve adatot, nem lett volna nehéz rámutatni : 
mit jelentett ezen a téren az állami gondoskodás, milyen szellemet 
vittek szét egy-egy képzőből az óvónők, s akkor mélyebb pillantást 
vethettünk volna a fejlődés rejtett mozgatóiba. A «Kisdednevelés» 
kötetei bőven szolgáltak volna adatokkal ; azokból megismertünk volna 
nehány olyan nevet is, amelyeknek szerény viselői nélkül a magyar 
kisdednevelés nem volna ott, ahol van. Ilyen volt pl., hogy csak el
hunytat említsek, Fodor Lajos hódmezővásárhelyi mintaóvó. A ré
gebben múlt időből meg azt lett volna jó, sőt manapság célszerű, 
kidomborítani, hogy a XX. sz. első felének nagy politikusai a kisded
óvástól a magyarság jövője érdekében vártak sokat. — Reméljük, hogy 
a szerző lelkes jóakarata egyszer a kisdednevelés történetét teljesebben 
is elénk adja. i. s.

Dr. Adalbert Czeruy: D ie Erziehung zur Schule. S ch riften  des 
D e u tsch en  A u ssch u sses fü r  den m a th , u n d  n a tu rw iss . U n te r ric h t, 
II. Folge , H e ft 1. L e ip z ig  u. B e rlin , 1916, T e u b n e r, n 8 °  18 1., — ‘80 M.

A szerző a berlini egyetemen a gyermekgyógyászat tanára s 
ebben a füzetben az orvos és a nevelő közös nézőpontjából szól az
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iskola és a szülői ház viszonyáról. Teljesen gyakorlati, de mélyreható 
megjegyzések, nyilván orvosi tapasztalataiból származó megfigyelések 
ezt a különben sokszor fejtegetett tárgyat érdekessé és egész előadását 
tanulságossá teszik. Abból indul ki, hogy a szülők nagyon hajlandók 
a gyermek beiratásával a nevelést egészen áthárítani az iskolára, 
holott ez a család előkészítő és állandóan segítő munkája nélkül célt 
nem érhet. Sokan vannak és szaporodnak, akik az iskolát szükséges 
rossznak, sőt egyenesen károsnak tartják a gyermekre nézve és ezért 
nem is törekednek arra, hogy gyermekeikben az iskolától megköve
telt sajátságokat kifejlesszék. Legtöbben csupán a testi épségről gon
doskodnak. Kétségtelenül érdeke azonban az egyénnek, családnak és 
nemzetnek, hogy a szülők egyfelől minden tekintetben gondosan elő
készítsék a gyermeket az iskolai életre, másrészt a tanulás megkez
dése után is állandóan igyekezzenek kedvezően befolyásolni. Az iskolai 
nevelés sikerének első feltétele, hogy a gyermek ismerje el a tekin
télyt, azaz tudja magát mások akaratának alárendelni, tudjon magán 
uralkodni ; orvosi szempontból, az idegrendszer egészséges fejlődése 
érdekében is szükséges ez, de egy-gyermekes családokban, beteges 
gyermekek nevelésében, előkelők köreiben és hirtelen meggazdagodott 
családokban erről gyakran megfeledkeznék. Másik követelmény, hogy 
tudjon a gyermek egy tárggyal kitartóan foglalkozni; ennek nagy 
akadálya a sokféle játékszer. Azután : szokjék önállósághoz, tehát 
káros a gyermeket mindenben kiszolgálni és «kisasszony»-t adni 
melléje. Legyen éber a kötelesség tudata, amit nem nehéz egészen 
apró korától fogva ébresztgetni ; fejlesszék a gyermekben a megfigyelő
képességet s a kéz ügyességét és keltsenek benne vágyat az iskola és 
a tanulás iránt. Ezek egyszerű és éppen nem új kívánságok. Czerny 
azonban mindezekről állandóan orvosi észleletek alapján szól s ez 
megóvja attól, hogy szavait ezerszer elmondott igazságok ismétlésének 
nézzük. Nem tudjuk, vájjon kik olvassák az ilyesmit Németországban. 
Nálunk aligha mások, mint iskolai nevelők, pedig a szülőknek volna 
rá nagy szükségök. i. s.

Ú J K Ö N Y V E K .

1. H azai m űvek .

A F ővárosi Pædagogiai K önyvtár Könyvjegyzéke, I .  ré sz . 
N ev eléstu d o m án y . B pest, le s  8°, X II - ) -207 1.

A m agyarországi latin és görög  szertartása róm . kát!«, 
népiskolák tanterve. K iad ja  a  K a th . T a n ü g y i T anács. B p est, S z e n t 
Is tv á n -T á rs . b iz. n  8 ° , 78 1., 80 fill.
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Az Orsz. T estn evelési Tanács m unkálatai :
5a. Jegyzőkönyv az O. T. T. két állandó választmányának az iskolai 

testnevelés reformja dolgában szakértők bevonásával tartott tárgyalásairól. 
131 L

5b. Az iskolai testnevelés reformjának irányelvei. 8 1.
7. Galambos Ede, «Hasznos tudnivalók» a testnevelés keretébe tar

tozó iskolai évközi és szünidei kirándulásokról. Tájékoztató a kirándulások 
vezetői és résztvevői számára. 16°, 18 1.

9. Bély Mihály és Kmetykó János, A felső kereskedelmi iskolai test
nevelés új tanterve. Lex 8°, 29 1.

Becker Vendel, T em esvár knlturgeográfiai hatása a d él
vidékre. Szeged, Szt. István-T. biz., n 8°, 76 1., 2 К 40 f.

Czakó Ambró, A katliolikiis papság lélektana. Valláspszich. 
tanulmány a magyar r. k. papságról. Bpest, Rényi K., n 8°, 174 1., 4 K.

Kovács Sándor, Protestáns esték. Felolvasások a vallás, ne
velés, irodalom, történelem és társadalom köréből. Szerk. és közzéteszi —
3. k. Bpost, n 8°, XVI+688 1., Hornyánszky V., 12 kor.

Krummer József, Az oktatástan elveinek  gyakorlati m eg
valósítása az iskolában. Pozsony, n 8°, 47 L, 1 kor.

N etollczka Oskar, Ist eine N eugruppieriing der w issen 
schaftlichen U nterrichtsfächer an unseren G ym nasien erfor
derlich und durchführbar ? Brassó, 8°, 22 1., kny. a «Kronstädter 
Ztg.» 1916. évi 106—109. sz.

Tamás Károly, A nem zeti és állam polgári n evelés alap
kérdései és a polgáriskola. Bp„ Szt. István-T. biz. n 8°, 76 1., 2-40 K. 2

2. Német könyvek (1916 szept.).

Bohnstedt H. : Die Mädohenbildung in Preuszen. Breslau, Hirt, 
XVI+174 1. 4 M.

Eberhard O. : Bildungswesen und Schulreform in der neuen Türkei. 
Dresden, Bleyl & Kæmmerer, 63 1. 1‘80 M.

Fischer A. : Aufgabe und Entwicklung des deutschen Schulwesens 
nach dem Krieg. Leipzig, Klinkhardt. —-60 M.

Francke О.: Geschichte des Wilhelm-Ernst-Gymnasiums in Weimar. 
Berlin, Böhlau, 10 M.

Fritsche C. : Die Einheitsschule. Dresden, Globus, 82 1. 1*50 M. 
Griessmayr M. : Deutschvölkische Erziehung. Prag, Haase. P50 M. 
Gründer F. : Land-Erziehungsheime und freie Schulgemeinden. 

Leipzig, Klinkhardt, 5'20 M.
Kirste E. : Das Prinzip der Kindergemäszheit und seine psych. 

Probleme. Leipzig, Klinkhardt, 3'60 M.
Linke K. : Der deutsche Aufsatz auf der Unterstufe. Hamburg, 

Janssen, 3 M.
Kühnei J. : Der Neubau des Rechenunterrichtes. Leipzig, Klinkhardt, 

6-80 M.
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Meyer H. Th : Die Einheitsschule. Leipzig, Teubner, VI+-60 l. 
1-80 M.

Ottsen O. : Die Lehrerschule als Vorbereitung für die zweite Prü
fung. Halle, H. Gesenius, 32 1. —-50 M.

Ruttmann W. J. : Grundlagen der Jugendführung. Leipzig, Haase, 
78 1. 1-20 M.

Ruttmann W. J. : Berufswahl. Leipzig, Teubner, 125 M.
Sander E. : Lebenskunde. I. Bd. Leipzig, Klinhardt, 4‘40 M.
Schneider G. A. : Schulgesundheitslehre. Leipzig, Klinkhardt, 2'60 M.
Staar P. : Produktiver Sprachunterricht in der Dorfschule. Ham

burg, Janssen, 2-70 M.
Stolze A. : Die deutschen Schulen und die Bealschulen der Allgäuer 

Beichsstädte bis zur Mediatisierung. (Mon. Germ. Paed.) Berlin, Weidmann, 
XIV+175 1. 6 M.

Stössner A. : Erziehungslehre. Leipzig, Klinkhardt, 3 M.
Ulbricht W. : Grundlagen, Ziele und Wege zur Mädchenerziehung 

fürs neue Deutschland. Dresden, Huhle, 70 1. 1 M.
Von Art und Arbeit des Gymnasiums. Hrsg. v. F. Boesch. Berlin, 

Weidmann, XI+137 1. 2 M.
Wickert R. : Geschichte der Pädagogik. Leipzig, Klinkhardt, 3-60 M.
Wolffheim N.: Fragen der weiblichen Berufswahl. Nürnberg, Nister, 

112 1. 1-20 M.
Zeissig E. : Für Geist und Gemüt der Elementaristen. Leipzig, 

Klinkhardt, 4 M. Gy. A.

SZ E M L E .
A minisztérium reformmunkálatai.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter ez év júniusában két tör
vényjavaslatot terjesztett a törvényhozás elé : egyik a középiskoláról,1 
másik a polgáriskoláról 2 szólt ; júliusban kiadta a felső leányiskolák 
új szervezetét1 2 3 és tantervét ; 4 szeptemberben pedig nyilvánosságra

1 Törvényjavaslat a középiskolákról és azok tanárainak képesítéséről 
szóló 1883. évi XXX. t.-e. módosítása és az 1890. évi XXX. t.-c. hatályon 
kívül helyezése tárgyában. — 1281. sz. képviselőházi iromány.

2 Törvényjavaslat a népiskolai közoktatás tárgyában alkotott 1868. 
évi XXXVIII. t.-c. módosításáról. — 1282. sz. képviselőházi iromány.

3 A leányközépiskolák (felső leányiskolák, leánygimnáziumok és 
felső kereskedelmi leányiskolák) szervezete és rendtartása. Kiadta a v.- és
k. m. kir. min. 1916. évi július hó 14-én 86.000. sz. a. kelt rendeletével. 
Bpest, 1916, n 4°, 128 1., 2 К  60 f.

4 A leányközépiskolák (felső leányiskola, lánygimnázium és felső 
kereskedelmi leányiskola) tanítástervei. Kiadta a v. és k. m. kir. min. 
1916. évi júl. hó 14-én 86.100 sz. a. kelt rendeletével. Bp., 1916, n 4°, 
76 1., 1 К 30 f.
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jutottak a tanítóképzőintézeti oktatást részletesen szabályozó rendel
kezések.1 E helyen most mindezek főgondolatait ismertetjük.

A középiskolai törvényjavaslat három újítást céloz : 1. Az ed
digi ú. n. görögpótló tárgyak helyett még egy élő nyelvet iktatna a 
gimnáziumi oktatás rendes tárgyai közé, iskolánként külön állapítva 
majd meg, hogy ott melyik nyelvet tanítsák (az Indokolás a francia, 
angol és olasz, meg a román, szerb és tót között enged választást).
2. A görögöt nem tanulók s a reáliskolai érettségit csupán latinból 
pótolók is felvehetők lennének az egyetemek és egyéb főiskolák bár
melyik karára. 3. Osztályvizsgálatok helyett június második felében 
az évi tanítási anyagból osztályonként befejező összfoglalások lennének.

A polgáriskolai törvényjavaslat az eddig törvény szerint hat 
osztályos polgári fiúiskolát négy osztályúvá kívánja tenni olyan tan
tervvel, amely a középiskola négy alsó osztályával lehetően párhuza
mosan halad s minden tantárgy tananyaga befejezett egészet alkot ; 
az eddig is négy osztályú polgári leányiskola tantervének a felső 
leányiskoláéval kell ugyanilyen viszonyban lennie. Olyan helyeken, 
ahol p. fiúiskola van, a javaslat 5. §-a értelmében «az azt végzett 
tanulók számára önálló gazdasági irányú szakiskola is szervezhető 
3 évfolyammal». Az Indokolás szerint a p. fiúiskola mai tantervének 
átdolgozása érdekében első feltétel, hogy a «p. fiúiskola mint a leány
iskolával megegyező négy osztályú tanintézet újra szerveztessék, ami 
annyival inkább indokolt, mert csak így juthat kapcsolatba alkalma
san a középfokú oktatási intézetekkel».

Tudvalevő, hogy a középiskola és polgáriskola újjáalakítására 
részletes munkálatok készültek és hosszú tanácskozások folytak az 
Orsz. Közokt. Tanácsban. E javaslatok nem azoknak az eredménye, 
azoknak csupán egyes pontjai vannak itt ; bizonyára mindkét iskolára 
alkalmazható a polgáriskolai tj. Indokolásának utolsó mondata, hogy 
«ily terjedelmesebb munkálatnak a törvényhozás részéről tárgyalása 
most nem lenne időszerű s ezért csak az elodázhatatlan rendelkezések 
iránt» tett a miniszter úr javaslatot. Eleddig csak a közoktatási bi

1 Tanmenet a m. kir. állami elemi népiskolai tanító- és tanítónő- 
képző-intézetek és az ezekkel kapcsolatos gyakorló elemi népiskolák szá
mara. Kiadatott a v.- és k. m. kir. min. 11>16. évi május hó 20.-án kelt 
61.800. sz. rendeletével. Első rész. (Tanító- és tanítónőképző-intézetek.) 
Bp., 1916, n 4°, XIV+1051 1.

---------- Második rész. (Gyakorló elemi népiskola. Gazdasági is
métlő iskola. Ifjúsági egyesület.) Bp., 1916, n 4°, ХП -(-460 1.

Utasítás a m. kir. áll. elemi népiskolai tanító- és tanítóképző-inté
zetek tanszerbeli és könyvtári felszereléséhez. Kiadatott a v.- és k. m. kir. 
min. 1916. évi május hó 20.-án kelt 34.180. sz. rendeletével. Bp., 1916, 
n 4°, У1П+152 1.
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zottság tárgyalta a képviselőházban a két javaslatot s teljes egészé
ben elfogadta.

A felső leányiskola ügyében nem volt szükség törvényhozási 
tárgyalásra. Rendeleti úton kiadott új szervezeti szabályzattal és tan
tervvel dolgoznak a tanév eleje óta a most már hivatalosan is leány- 
középiskolának nevezett intézetek. «Magában véve egységes egészet 
alkotó» négy osztályos, közös alsó tagra épül az «általánosan nőnevelő 
irányú» felső leányiskola 3 évfolyammal, «a nőnevelő iránya mellett 
meghatározott főiskolai tanulmányokra előkészítő» leánygimnázium 
4 évf., s «a nőnevelő iránya mellett kereskedelmi életpályákra elő
készítő» felső kereskedelmi leányiskola 3 évfolyammal. Magában csak 
a f. 1. állhat ; szükséglet szerint elágazhatik egyik vagy másik irány
ban s így háromféle iskola lesz : 1. f. L, 2. f. 1. és lg., 3 f. L és 
keresk. isk. De 4. a meglevő önálló lg.-ok is megmaradhatnak kellő 
átszervezéssel mint külön iskolák, sőt 5. a meglevő önáüó női keresk. 
iskolák is fenntarthatok külön és ezek átszervezését az illető (7.) § 
nem is kívánja. A f. 1. VII. osztálya fölé 1 éves nevelönőképző osz
tályt is lehet állítani s ebben nevelőnői képesítést lehet szerezni. 
A szervezeti szabályzathoz részletes tanulmányi rendtartás, a záró-, 
érettségi és képesítő vizsgálatokról szóló szabályzat, a tanárokra, 
igazgatásra és felügyeletre vonatkozó részletes rendelkezések, a függe
lékben meg határidők jegyzéke, tanulmányi kirándulásokra vonatkozó 
rendelkezések és nyomtatványminták csatlakoznak. A külön kiadott 
Tanterv mindenik irány tanulmányait részletesen előírja.

A tanitóképzőintézetek életének kerete nem változik ; rendtartá
sát meg a képesítő-vizsgálatok rendjét pár éve állapította meg1 a 
minisztérium véglegesen ; a most kiadott rendeletek a tanítás rendjére 
és segédeszközeire vonatkoznak. Az állandó, részletes tanmenetek ké
szítését az 1907. évi 40,391. sz. min. rendelet indította meg, meg
jelölte az egyes testületek által követendő alapelveket is. Az így 
készült tanmenetek között lényeges eltérések voltak. Ezért, valamint 
az 1911-ben kiadott új tanterv és utasítás következtében szükséges 
volt a tanmenetek átdolgozása. A tanítónevelés elméleti és gyakorlati 
irányának kívánatos egységessége meg a tanítóképzés színvonalának 
általános emelkedése újabb feladatokat jelölt ki s ezek megoldása

1 Rendtartási szabályzat a m. kir. állami elemi népiskolai tanító- 
és tanitónőképző-intézetek számára. Kiadatott a v.- és k. m. kir. min. 
1914. évi május hó 4.-én 31.152. sz. a. kelt rendeletével. Bpest, 1914, n 8°, 
XII-|-126 1. és 83 lapon nyomtatványminták. — Ugyanazzal a rendelettel 
jelent meg : Képesítő-vizsgálati szabályzat a m. kir. áll. elemi népiskolai 
tanító- és tanitónőképző-intézetek számára. Bpest, 1914, n 8°, 104 1.
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kedvéért a tanmenetek kivatalos kiadása látszott szükségesnek. E hi
vatalos tanmenetek akként jöttek létre, hogy az egyes intézetek 
1911 nov.—1912 júl. 1. között min. rendeletre elkészítették a tan
meneteket ; ezek alapján a minisztérium által megbízott tk. tanárok 
és gyakorlóisk. tanítók új tanmeneteket szerkesztettek ; ezeket ismét 
külön szakbizottságok tárgyalták, végül felülvizsgálták. Az így kiadott 
tanmenet óráról-órára kijelöli a tanítás anyagát, más tárgyakkal és a 
népiskolával való kapcsolatát, a tanszereket, írásbeli dolgozatok szá
mát és tárgyait, kötelező és ajánlott olvasmányokat, biztosítani akarja 
az egyes szaktárgyak keretében a népisk. tantárgyak módszeres fel
dolgozását, a mai háborúból vont erkölcsi, közgazdasági és honvédelmi 
tanulságok értékesítését. A gyakorlati foglalkozást hangsúlyozva, arra 
akar utat mutatni, hogy a tanítónevelésnek nem ismeretek felhalmo
zására kell törekednie, hanem «az ismeretek megszerzésével járó lelki 
erők és képességek fejlesztésére». Célját a min. rendelet szerint főként 
abban kell látnunk, hogy nemcsak egy-egy testületnek, hanem az 
egységes célra törekvő valamennyi intézetnek a munkáját egybehang- 
zóbbá tegye. Ez a szabályozás nem célozza a tanárok egyéniségének 
megkötését, mert ennek «a tanításra kitűzött kérdés feldolgozásában 
az egy óra keretén belül eső tanítói eljárás egészében» kell nyilat
koznia. A tanmenet «nem egyéb, mint tételezett tanterv, vagyis a 
legmagasabb közoktatásügyi tekintetekből kitűzött tanítási célnak in
tézményes biztosítéka». E felfogással a miniszter úr a tanmenet alkal
mazását e tanévtől kezdve teljes egészében és kötelezően elrendelte, 
megengedte azonban, hogy helyi tanmenetek készüljenek az egyes 
intézetek székhelyének sajátos viszonyai szerint. A gyakorló-iskola 
részletes tanmenete egyúttal más, osztatlan népiskolák számára is 
vezérfonalul használható.

A tanszerek, a kötelező, ajánlott és önképzőköri olvasmányok 
jegyzéke a «Laboratóriumok. Praktikumok» c. harmadik résszel együtt 
osztályonként és tárgyanként felsorolja a tanítás segédeszközeit. 
E jegyzékeket három ülésen tárgyalniok kell a tanári karoknak az 
intézet tanulmányi életébe való egyidejű és egységes beillesztés céljából.

_______  i. s.

H A Z A I LA PO K B Ó L .

A kadém iai É rtesítő (1!>16 jún.—júl., 318—9. f.) közli a Gorove- 
jutalomért pályázó hét munka bírálatát. Eszerint a pályakérdés az értelmi 
és erkölcsi nevelés viszonyára vonatkozott, tehát ama neveléstudományi 
részletkérdés nyugodt és beható tárgyalását kívánta, hogy az értelmi és 
erkölcsi nevelés kölcsönhatása mikép biztosíthat igazi sikert. A pályázók
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általános pedagógiai alapvetést igyekeztek adni, holott ezt az alapjában 
véve lélektani kérdést abban az irányban kellett volna mélyíteniök, hogy 
az értelmi megismerés és az erkölcsi értékek felismerése s ezeknek a 
pszichében aktiv energiákká való átalakítása mily eszközökkel érhető el 
legcélszerűbben. E tekintetben egyik munkát sem ítélték a bírálók (Pauler 
Ákos és Fináczy Ernő) a jutalomra érdemesnek, de megjegyzik, hogy 
csaknem valamennyi szerző komoly törekvést árul el és remélhető, hogy 
megfelelő elmélyedéssel értékesebb eredményt is hozhat létre. — A pálya
művek száma azt mutatja, hogy a teljesen időszerű kérdés felkeltette a 
kívánatos érdeklődést és hogy a pedagógiai problémákkal való foglalko
zásra nagyobb a hajlandóság, mint amekkorát általában ismerünk. A bí
rálatnak némelyik munka egyes részeiről szóló elismerő szavai ugyanúgy, 
mint a filozófiai pályaművek bírálatai pár év óta azt a gondolatot erősítik 
meg, hogy a buzdítás céljából kívánatos volna módot találni a jobbacska 
munkák szerzőinek a megismerésére is. A bírálatok többnyire felemlítik, 
hogy a szerzők fiatalságát észlelték a munkákban ; a fiatalokat személye
sen kell ismerni, hogy vezetni lehessen őket. Történeti szempontból fel
jegyzésre méltó, hogy újabban többször jelenik meg az akadémiai pálya
művekben Böhm és Schneller hatása.

Család és  Iskola (13., 14., 15. sz.). Lux Gyula közvetlen tapasz
talataiból ír a harctéren levők lelkületéről. Megfigyeléseiből fontos, amit 
a vallásos érzületről mond : imádkoznak sokan, de azért nem lehet azt 
mondani, hogy «a vallásos élet a háborúban mélyebb gyökeret vert s a 
már homályosulni kezdő vallásosság új életre kelt volna ; ellenkezőleg, a 
vallásos érzület a maga legmélyebb alapjaiban határozottan lerombolódott». 
Nagyon is ránk tartozik az is, amit az idegrendszer szerepéről meg a 
műveltség okozta különbségekről, az alárendelt helyzetű tanult ember 
lelkiállapotáról, a bajtársi érzelmekről stb. mond. Tömérdek apró vonásból 
alakul majd ki az a köziélek, amely a háború után a hazatérő katonák 
szavából, életéből az itthonlevőket is eltölti s amelynek alapos ismerete 
és nevelői szempontból való mérlegelése nélkül megint csak idegenül áll 
majd az iskola az élettel szemben ! Ezért lett volna fontos, hogy a köz- 
lélek alakulásának apró-cseprő mozzanatait is megfigyeljük és feljegyezzük. 
S ezért hasznosak Lux Gy. közlései is.

E gészség (5. sz.). Bozóky Endre az Orsz. Közegészségi Egyesület 
iskolaegészségügyi szakosztályában nyilvános megvitatás bevezetéséül bírá
latot mondott az Orsz. Testnevelési Tanács hivatalos kiadványáról : Kmetykó 
/.-nak «Az iskolai, testi nevelés reformja» c. munkálatáról. Ellene szól 
annak, hogy a nevelő testgyakorlás kötelezettségét törvény mondja ki ; 
elég, ha a tanterv szabályozza ; lehetetlen a szülőket arra szorítani, hogy 
a felmentett tanulókat külön órákon az iskolaorvos és a testnevelő tanár 
vezette gyógytornagyakorlatokra küldjék, mert az orvosválasztás a bizalom 
dolga ; aggályos volna a testgyakorlás miatt az elméleti órákat apasztani 
vagy a kötelező heti óraszámot néggyel emelni. Bámutat B., hogy a ja
vaslatok jórésze hatalmi kérdésekkel, t. i. a tornatanítók iskolai hatalmá
nak a kérdésével kapcsolatos. Általában súlyosnak és egyoldalúnak tartja
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a javaslat követelményeit ; ezek a mai iskolai rendben nem is teljesíthe
tők, a család jogaiba mélyen beleavatkoznak s alkalmasak a tanulónak a 
családi körből való nagymérvű elvonására még akkor is, ha a családi 
viszonyok egészségesek.

Földrajzi Közlem ények (6. sz.). Horváth K. bőven ismerteti 
Norrenberg kötetéből (Die deutsche höh. Schule nach dem Kriege) Lampe 
cikkét a földrajztanítás várható és kívánatos alakulásáról. Bizonyos föld
rajzi gondolkodást kell nevelni ; ez a tárgy ne csak adatokat közöljön, 
hanem az állam minden polgárában fejlessze a haza és a többi országok 
helyzetének okos és alapos megítélésére való képességet. E céllal ki kell 
bővíteni az iskolai tanítás mai anyagát, ki kell használni a földrajz nevelő 
értékét ; evégre több órát s mindenik osztályban helyet kell neki juttatni.

Orsz. Középisk. Tanáregy. K özlöny (L. évf., 1—2. sz.). Ke
mény F. a német «Einheitsschule» kérdésével kapcsolatban (1. M. P. 1916 : 
420. s köv. 1.) 10 pontban fejezi ki véleményét az országgyülés;'előtt levő közép
iskolai reformjavaslatról. Az 1. pont szerint ha a nemzetiségi nyelvek 
szabadon választható tárgyak lesznek, ezzel a gimnázium nyelvi egyolda
lúsága még fokozódik, még jobban eltávolodik a reáliskolától, fokozódik a 
szellemi túlterhelés és csökken a gimn. nemzeti és klasszikus jellege. 
A 2. pont azt mondja, hogy még így sem oldjuk meg az új alakulás kö
vetelte nyelvek iskolai tanítását, mert nincs szó a balkáni nyelvekről 
(bolgár, török, újgörög). Az 5. ellenvetés arra vonatkozik, hogy a jogo
sítás kiszélesítése még nem jelenti «az áhítozott egységes jogosítást». 
A többi pont inkább gyakorlati szempontból emel kifogást a tervezet ellen.

P o lg á risk o la i Közlöny (11—12., 13—14. sz.). Mezey Lajos a 
polgáriskola ügyét érintő újabb mozzanatokat, főként Berzeviczy Albertnek 
a P. Lloyd júl. 9. számában olvasható felszólalását ismertetve, megálla
pítja, hogy az Orsz. Polg. Isk. Egyesület «minden lehetőt megtett, ami 
módjában volt, hogy a reform a p. i.-t köznevelési rendszerünkbe szervesen 
beleillesztve, eredeti rendeltetésének teljesítésére, a közgazdasági irányú 
műveltség széleskörű terjesztésére képesítse». Nagy Lajos az orosházi mező- 
gazdasági irányú p. i.-ról szóló emlékiratában ez intézmény fejlődésének 
a feltételeit fejtegeti. Fogl J. iskolai belső kérdésekről szól (szülői érte
kezletek, a tanulók bukása) ; Kováts A. összefoglalóan ismerteti a csele
kedve tanulás jelszavával folyó mozgalmakat ; Rónai S. az osztályozásról, 
Horváth К. a természettud., másik cikk a rajzoktatásról közöl egyes gon
dolatokat.

U rán ia  (9 ., 10. sz.). Pædagogiai törekvések Magyarországon 1849—1 
8(>7-ig c. Szelényi Ödön két cikkben ismerteti a jelzett korszak nevelési 
irodalmát. Az első cikkben Széchenyi Önismeret-ének megemlítése után 
Dercsényi neveléstanát, Ney Ferenc tanulmányát (A népnevelés hatása 
Magyarhon népeinek erkölcsiségére), Geringer helytartó rendeletét ismer
teti bővebben, azután néhány iskolaszervezeti munkálatot, tantervet s 
nevelési kérdésekkel foglalkozó vállalatot mutat be. A második közlemény 
két népnevelési és néhány középiskolai tervezetet ismertet röviden.
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H ivatalos nyugtázás.

A M. P. T. pénztárába 1916 április 27-től 1916 szept. 14-ig a 
következő befizetések történtek (folytatás az októberi füzetből) :

1916- ra  : Andrási T. Brassó. Antal G. Pápa. Ambrus A.-né Kud- 
zsir. Arató F. Pozsony. Bartalus A. Batiné Stancsics H. Nyílhegy. 
Binder L. Kolozsvár. Both В. Maroshéviz. Bóbita E. Kassa. Bricht L. 
Brunovszky R. Losoncz. Congvay P. Székelyszenterzsébet. Császár M. 
Pozsony. Dékány I. Nagyszeben. Dénes K. Balassagyarmat. Domber J. 
Losoncz. Eisler M. Kolozsvár. Eltscher 8. Nyíregyháza. Ember J. 
Parkas J. Zs. Hódmezővásárhely. Podor Gy. Fodor M. Polkmann J. 
Zólyom. Gaberdeen R. Rákospalota. Gaitsa J. Csíkszereda. Gál K. 
Kolozsvár. Gergye I. Keszthely. Gerecs Sz. Kőszeg. Glatz E. Görögné 
Веке Margit. Gratzer A. Pozsony. Gyurics G. Hazay 0. Hábor S. Lo
soncz. Händel Y. Selmecz. Hellebrand Á. Hittig L. Holtzmann K.-né. 
Horváth J. Nagyvárad (2 K). Inderszt K. Zólyom. Juvancz I. Kardos I. 
Újvidék. Kállai E. Károsi S. Temesvár. Kiss J. Nagyág. Klepeisz A. 
Kovácspalota. Kovács J. Felsőlövő. Kovács R. Kováts J. Nyíregyháza. 
Kovács K. Kolozsvár. Kováts A. Kováts K. Herét. Koleszár L. Bánffy- 
hunyad. Kőtse I. Pápa. Kövess J. Kispest. Kronberger M. Nagy- 
kikinda. Kristóf Gy. Szászváros. Kupi P. Lathwesen Gy. Leeb B. 
Nagyvárad. Lippay M. T. Pécs. Lovass A. Hajdúnánás. Mahalcsik B. 
Szilágysomlyó. Martikány I. Kunszentmárton. Mászoner Gy. Mészáros 
I. Csikeria. Mohär J. Csurgó. Molnár I. Budaörs. Molnár J. Migály A. 
Pinkafő. Morócz E. Komárom. Mutschenbacher Gy. Nagyszombat. 
Nagy Gy. Drenye. Nagyváthy F. Nyíregyháza. Neiszer A. Németh 
Gy. Drávaegyház. Neubauer E. Szatmár. Neuhauser F. Rózsahegy. 
Orbán J. Szeged. Ováry Z. Székelyudvarhely. Paál L Jászárok- 
szállás. Pastinszky J. Újpest. Perhács S. Szeged. Péch A. Kecs
kemét. Polácsi J. Szabolcsbánya. Pózsvai J. Zombor. Reskó J. Nagy- 
tapolcsány. Révész E. Rieser V. Temesvár. Rosta P. Sopron. 
Röser A. E. Scherer S. Schultheisz Y. Schüssler A. Seprődi J. Kolozs
vár. Sípos A. Staindl M. Stern Á. Szamosi J. Orosháza, ifj. Szathmáry
A. Kolozsvár. Szász A. Eger. Szász P. Ujverbász. Szeifárt V. Moór. 
Szenczy Gy. Szentgotthard. Széchy M. Hajdúszoboszló. Szilády Z. 
Nagyenyed, Szinnyey J. Szira J. Abrudbánya. Szomorú I. Magyar- 
pécska. Szöllősi I. Arad. Szőts Gy. Szurmó A. Nagykőrös. Szüts F. 
Rózsahegy. Tóth J. Szatmár. Török L. Bártfa. Török P. Győr. Vadász
N. Szombathely. Vajda Gy. Szabadka. Varga D. Nagyvárad. Vargha L. 
Végh K. Viezner Gy. Temesvár. Vikár K. Kolozsvár. Zalai M. Zircz. 
Zrínyi K. Csáktornya.

1917- re : Arató P. Pozsony. Binder L. Kolozsvár (2 kor.). Both
B. Maroshéviz. Brunovszky R. Losoncz (2 kor.). Kováts A.

1918- ra : Arató F. Pozsony. Kováts A.
Dr. Bozóky Endre, s. k. 

kir. tan., áll. középisk. igazgató, pénztáros. 
Budapest, П., Albreeht-út 31.



KÁRMÁN MÓR.

— Elnöki megnyitó a M. Pæd. Társaság ülésén 1916 november 18-án. —

Tisztelt Társaság !
A mai napon arra kérem Önöket, hogy egy órát szentel

jenek velem együtt oly férfiú emlékének, aki egész életét nekünk, 
magyar tanítóknak és nevelőknek szentelte. Hadd álljunk meg 
a világesemények rohanó árjában nehány pillanatra, ráeszmélni 
Kármán Mórra, hogy önmagunkra jobban eszmélhessünk ; hadd 
érezzük át újból, vele és általa, az ő lelkének sugallatát, mely- 
lyel nemzeti nevelésünk igazi feladatait meglátta és valóra váltá
sukat mindvégig munkálta. Hadd idézzük emlékezetünkbe ez órá
ban mindazt, amit gondolt és tett, hogy azok a fénysugarak, 
melyek leikéből kiáradtak, legalább rövid időre egyetlen gyújtó
pontban egyesülhessenek, és újból felhevíthessék a mi lelkün
ket, mint akkor, amikor e terem falai közt vagy az egyetem tanári 
székéből vagy az ő kedves iskolájában szólt hozzánk. Legyen 
ez a mai emlékünnep nyilvános tanúbizonysága kegyeletünknek 
és hálánknak egy magyar pedagógus iránt, kinek jelentősége 
nemcsak abban rejlik, amit alkotott, hanem talán még inkább 
abban a kényszerűségben, mellyel mindnyájunknak, akik utána 
következünk, újból és újból vissza kell térnünk ő hozzá. A szel
lemi élet mezején mindenkor azoké a legfőbb érdem, akiket 
senkinek sem lehet elkerülnie. Nincsen oly kérdése a magyar 
köznevelésnek, melynek vizsgálata és megoldása el lehetne annak 
megfontolása nélkül, amit Kármán taníto tt róla, s akár nép
oktatásunkat fogjuk továbbfejleszteni, akár középoktatásunk szer
vezetét és tanulmányi rendjét módosítani, akár tanárképzésünk 
reformjára rátérni, mindenkor fontolóra kell vennünk az ő 
elmélkedése eredményeit. Eszméinek gazdagsága és ösztönző 
hatalma, a nemzeti nevelés szentségébe vetett hite, az a mód,

33Magyar Paedagogia. XXV. 10.
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ahogyan a problémákat meglátta és megvilágította, gondolkodá
sának rendszerező ereje, mellyel a nevelés jelenségeit áttekin
tette és egybefoglalta, ezek ütik reá életművére a maradandóság 
bélyegét. Amit ő gondolt, azt nekünk utána kell gondolnunk, 
mielőtt az ő gondolatait továbbfűzzük vagy elmélkedésünknek 
új irányt adunk ; amit ő tanított, azt sem el nem hallgathatjuk, 
sem — súlyos ellenmondások veszedelme nélkül — sajátosságá
ból ki nem forgathatjuk. Minden magasztaló szónál többet nyom 
ez a tett, melynek igazságát át kell éreznie mindenkinek, aki 
a magyar nevelésről gondolkodik és annak munkásává szegő
dött, s nincs nagyobb dicséret, m int annak megállapítása, hogy 
egy emberi élet művének számbavétele nélkül a nemzeti műve
lődés menetének összefüggése valamely időszakban teljesen meg 
nem érthető. Ha képzeletben kikapcsolnók Kármán munkásságát 
köznevelésünk újabb fejlődésének történetéből, értelmét vesztené 
az, amire ma törekszünk.

Ebben a meggyőződésemben nyitom meg mai ülésünket 
és kérem fel Weszely Ödön tagtársunkat emlékbeszéde meg
tartására.

KÁRMÁN MÓR EMLÉKEZETE.
— Emlékbeszéd a M. Pæd. Társaságnak 1916 nov. 18-iki ülésén. —

I .

A  m a i  n a p o t  K á r m á n  M ó r  e m lé k e z e té n e k  sz e n te li  a  M a g y a r  
P æ d a g o g ia i  T á rs a sá g .

K ü n n  a  v i lá g h á b o rú  v i h a r a  d ú l  é s  m i  p e d ag ó g u so k  ö s s z e g y ü le 
k e z tü n k , h o g y  e g y  o ly  fé rf iú  e m lé k é n e k  á ld o z z u n k , k i  e g ész  é le t é t  a  
b é k és  m u n k á n a k ,  a  n e m z e t i  m ű v e lő d é s  e sz m é n y e in e k  s z e n te l te .  E l 
fo r d í t ju k  t e k in t e tü n k e t  a  je le n  s iv á r s á g a i tó l ,  f é lre te s s z ü k  e g y  id ő re  
agg ó d ó  g o n d ja in k a t  a  jö v ő rő l, s a  m ú l tb a  t e k in tü n k  v issz a , h o g y  fö l
id é z z ü k  eg y  az  e m b e r i  m ű v e lő d é s  s z o lg á la tá b a n  e l tö l tö t t  é le t  k ó p é t, 
s e lm e rü l jü n k  a z o k b a  a  g o n d o la to k b a  é s  é rz e lm e k b e , m e ly e k  a  jo b b  
és n e m e se b b  e lm é k e t  m in d e n  id ő b e n  fo g la lk o z ta ttá k ,  s az  e m b e r is é g e t  
a  h a la d á s  és m ű v e lő d é s  ú t j á n  e lő b b re  v i t té k .

E z e k  az  e sz m é k  é s  e sz m é n y e k , m e ly e k  a m ú ltb ó l  d r á g a  ö r ö k 
ség k ép  m a r a d ta k  r e á n k ,  a r r a  ö sz tö n ö z n e k , h o g y  m o s t  m é g  fo k o z o tta b b  
b u zg ó sá g g a l d o lg o z z u n k , m e r t  a  m i  p e d a g ó g ia i m u n k á n k r a  é p p e n  
m o s t fo k o z o tta b b a n  v a n  sz ü k sé g  ; e z e k  az  e sz m é k  és e sz m é n y k é p e k
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azzal biztatnak, hogy a pedagógus művelő munkája a lelkek elő
készítése egy jobb és boldogabb világ számára, s hogy minden áldozat, 
minden szenvedés, minden küzdelem egy szebb és jobb jövendő meg
alapozása.

Kármán Mór emléke, az ő példaszerű életének a képe, az ő 
nagy reformátori munkássága, az ő nagyszabású pedagógiai rendszere 
az ő eszméinek végtelen bősége oly forrás, melyből mindenkor merít
het majd a késői utód nemcsak tudást és okulást, hanem buzdítást 
és lelkesedést is.

Midőn a Magyar Pædagogiai Társaság azzal a megtisztelő fel
adattal bízott meg, hogy ezen az ünnepen Kármán Mór emlékezetét 
fölujítsam s az ő munkásságainak képét megrajzoljam, éreztem a feladat 
minden nehézségét. De bíztam abban, hogy segítségemre jön majd 
a mélyen tisztelt hallgatóság képzelete s kitölti előadásom hézagait, 
kiegészíti a vázlatos képet és közénk varázsolja Kármán Mór alakját

Ki volt Kármán Mór? Mi az ő életének és munkájának értelme? 
Mi az ő életének és munkájának jelentősége ? -— Ezek azok a kér
dések, melyek a gondolkodó előtt fölmerülnek, midőn emlékezetét 
fölujítjuk.

Kármán Mór pedagógus volt. A pedagógus őre és sáfára az em
beriség szellemi javainak s a «vallásalapítók, tudósok, költők nyomába 
lép». «Az ő feladata Kármán saját szavai szerint arról gondos
kodni, hogy amit azok nagyot alkottak, az el ne vesszen, hanem min
dig újabb meg újabb életet nyerjen, hatékony tényező maradjon az 
emberi működés minden körében.1 A nevelői munkásságnak tehát 
nyomon kell követnie a történeti, teremtő munkásságot.»1 2

Kármán Mór azonban, nemcsak az a pedagógus, aki őre és 
sáfára a szellemi kincseknek, nemcsak nyomon kíséri a történeti mun
kásságot, hanem egyúttal teremtő, alkotó munkát is végez, az a pe
dagógus, aki egyúttal tudósa is a maga tevékenységének, aki mint 
tudós gyarapítja is a szellemi vagyont s hozzájárul a művelődés tör
téneti folyamatának irányításához.

Hogy lássuk, mit alkotott, mivel járult hozzá szellemi vagyonunk 
gyarapításához, amennyiben segített irányítani nemzeti művelődésünk 
történeti folyamatát, vessünk egy pillantást életére.

H.
Kármán Mór életét négy korszakra lehet osztani. Az első kor

szakot az előkészület korának nevezhetjük. Ez a korszak (1843—1871)

1 Kármán Mór Pædagogiai dolgozatai I. 4. 12. 1.
2 U. o. L k. 8. 1.
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magában foglalja Kármán Mór tanulóéveit s a két évi lipcsei tartóz
kodással végzó'dik. A második korszak a küzdelmek korszaka, 1883-ig 
tart. E korszakba esnek a gyakorló gimnázium alapítása, a gimnáziumi 
tan terv megalkotása s az ezzel járó küzdelmek. A harmadik korszak 
főképp a tanári munkásságnak van szentelve s a gyakorló főgimná
zium 25 éves jubileumával végződik. A negyedik korszak életének 
alkonya haláláig; ezt az előzőtől négy évig tartó betegsége választja el.

Minden jeles férfiú életrajzából annyi a történelemé, amennyi 
munkásságának magyarázatául szolgál. Az adatok, melyeket mi is ki
emelünk, arra valók, hogy megvilágítsák Kármán Mór tevékenységét, 
alkotásainak eredetét s megmagyarázzák, miképp és miért alakult al
kotó munkája olyanná, minőnek mi látjuk.

Kármán Mór Szegeden született 1843 dec. 25-én. Iskoláit is- 
rövid megszakítással Szegeden végezte. Szegeden és Pesten is a 
piaristák gimnáziumába járt. Az első benyomásokat Szeged szín- 
magyar levegőjében kapta. Ezek az erős benyomások, melyek őt élete 
végéig kísérik, sorsára döntő befolyással vannak s egyúttal magyaráz
zák egész későbbi munkásságát. Ezek az első benyomások a magyar
ság, az erkölcs és a tudomány nemes légköréből valók. Gimnáziumi 
éveiben Szeged tudós főrabbija, Löw Lipót van nagy hatással Kár- 
mánra. Könyvtárát bocsátja rendelkezésére s tanácsokkal támogatja 
tanulmányaiban, sőt együtt tanul vele. Egyrészről a családi kör er
kölcse : «legelőbb az édes anyának őrző gondossága» — mint maga 
Kármán mondja —, másrészről a piarista gimnázium hazafias szelleme 
és tudományos és erkölcsi légköre, valamint Löw Lipót erkölcsi elvei 
s tudománya, alakítják a gyermekből ifjúvá fejlődő Kármán lelki vi
lágát. íme, itt találjuk meg gyökereit azoknak a vezető eszméknek, 
melyek Kármán Mór egész életét és munkásságát irányították.

A magyarsághoz való hozzátartozás erős érzése hatja át egész 
életén keresztül. Midőn Lipcséből távozik, Ziller fölajánlja neki, hogy 
Németországban szerez képzettségének megfelelő állást. О nem fogadja 
el, mert hazájának akarja szentelni munkásságát. A magyarsághoz 
való tartozásának akar kifejezést adni, midőn 1873-ban német nevét 
elhagyva, Kármán-ra magyarosítja. A magyar nemességnek, mellyel 
ő Felsége 1907-ben kitüntette, azért örvend, mert az még szorosabban 
csatolja őt és családját a magyar nemzethez, addig is nemesei közé 
tartozott lelki nemessége révén.

Munkásságának egyik vezető gondolata a nemzeti eszme. « A nem
zeti művelődés közössége» az, ami vezető gondolat gyanánt vonul végig 
működésén, mint azt a továbbiak folyamán ki fogjuk mutatni.

Munkásságának s egész életének második vezető gondolata is itt 
vert mély gyökeret szivében. Ez az az erkölcsi felfogás, mely végig-
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■vonul egész működésén, uralkodik elméleti munkásságában s gyakor
lati tevékenységében egyaránt. A szülői ház, a piarista gimnázium s 
Löw Lipót hatása, mind egységesen mély erkölcsi érzéseket plán
tálnak a fejlődő ifjú szivébe. Hiszen Löw Lipót papnak szánta 
őt, mint Geréb József életrajzában olvassuk.1 íme az erkölcsi alap, 
melyre később egész filozófiája és pedagógiája fölépül. Itt keletkezik 
benne az erős vallásos érzés, mely egész életén át nem hagyta el.

De ennél az érzésnél erősebb volt tudós hajlandósága. Ez a 
hajlam mindenben kereste az elméleti alapot. Ezért tanulja és olvassa 
oly szorgalmasan a szentírást eredeti nyelven, de ezért nem marad 
a papi pályán.

A tudománynak ez a szeretete, a gyakorlati tevékenység elmé
leti elemzésének a szüksége itt is keletkezik, midőn a gimnáziumot 
végzi, de nem éri be azzal, amit ott tanulni köteles, hanem kiegé
szíti tudását a könyvtár olvasásával, sőt Kislaki Mór néven már VIII. 
osztályos tanuló korában könyvet ír.

Ez a tudós hajlam további tanulmányai során mind erősebben 
kifejlődik. Kármán Bécsbe megy nevelőnek s a bécsi egyetemen három 
éven át hallgat filozófiai és filológiai előadásokat. Itt Zimmermann 
Róbert, Herbart híve, figyelmét Herbart munkáira irányítja s a klasz- 
szikus filológus Vahlen pedig a klasszikus népek lelki világába vezeti 
be. E tanulmányok irányítólag hatnak későbbi munkásságára. Mind
végig híve marad a klasszikus gimnáziumnak s mindvégig tovább
fejlesztője Herbart nagy örökségének.

1886-ban a budapesti egyetem bölcsészeti karán leteszi a doktori 
vizsgálatot, mely akkor még más természetű volt, mint ma. Bitka volt 
a doktor, mert nagyon sok volt a tárgy, melyből vizsgálatot kellett 
tenni. De Kármán Mórt a tudás vágya éppen ilyen nehézségek leküz
désére vitte. Oly fényesen tette le a vizsgálatot, hogy Jedlik Ányos, 
a fizika tanára, arra buzdította : legyen fizikus.

íme, a doktor, a tudós, aki azonban még nem is választott 
pályát. Csak a tudomány érdekelte. Az ifjú, kiben a pap és tudós 
erényei egyesülnek, egy, éven át mint vallástanár működik, de ekkor 
már a pedagógiai kérdések állnak érdeklődésének előterében. Bészt- 
vesz a tanáregyesület vitáin s fejtegetései figyelmet keltenek. Ennek 
köszönheti, hogy Eötvös József báró, a közoktatásügyi miniszter 
1869-ben kiküldi Lipcsébe a tanárképzés tanulmányozására. Itt két 
évig tanul Ziller Tuiskon mellett s ekkor alakulnak ki lelkében végleg 
azok az eszmék, melyeknek megvalósítását élete feladatául ismerte

1 Kármán-Emlékkönyv 9—10. 1. s 11. 1. — Kármán Pæd. dóig. I. 
k. 178. 1.
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föl. A lipcsei tartózkodás volt Kármán legnevezetesebb korszaka. Itt 
él boldogan a tudománynak, fejlődésnek, a tanulásnak és elmélkedé
seinek. Itt bontja ki szárnyait s Ziller szemináriumában vezető sze
repe van. Itt köt barátságot a német pedagógia későbbi vezető alak
jával, Bein Vilmossal.

A lipcsei tartózkodás fejezi be Kármán tudományos kiképzését. 
Ezzel záródik életének első korszaka, melyet előkészületnek neveztem, 
mert valóban a szerzés, a gyűjtés korszaka. De több egyszerű szer
zésnél. Igazi tanulmányozás ez, mely elmélyed egészen a tárgyba s 
végig kiséri a gondolatokat egészen a végső eredetig, közben alakítva 
a maga nagy gondolat-épitményét a világról s a maga eszméit a világ 
berendezéséről s reformálásáról.

Midőn Lipcséből hazatér, rendszere már készen van. Nemcsak 
sokat tud, hanem tudja azt is, mit akar s mire fog törekedni.

Kármán életének második korszaka azzal kezdődik, hogy 1871 
őszén Budapestre visszatérve, az egyetemen a pedagógiából és ennek 
alaptudományaiból (pszichológia és etika) magántanárrá hahilitál- 
tatta magát.

Ziller Tuiskon melegen ajánlotta őt a pedagógia akkori egye
temi tanárának, Lubrich Ágostnak figyelmébe, s az erősen katholikus 
Lubrich Ágost minden nehézség nélkül ajánlotta Kármán Mór habili- 
tációját.

B. Eötvös József, aki Kármánt a tanárképzés tanulmányozására 
Lipcsébe küldötte, 1871 február 3-án meghalt. De utóda, Pauler 
Tivadar közoktatásügyi miniszter is szívesen fogadta Kármán javas
latait a tanárképzésre nézve. Kármán ekkor a tanárképzés befejezé
sére s a tanárjelöltek kiképzésére gyakorló-iskola fölállítását javasolta, 
íme, a 28 éves ifjú teljesen kész programmal jött haza. A tanár
képzés szervezése az ő terve szerint történik. A miniszter elfogadja 
javaslatát, Kármán megszervezi a tanárképzés céljára a gyakorló fő
gimnáziumot, ezt az igazán nagyjelentőségű intézményt, mely — 
sajnos — ma is páratlanul áll a maga nemében. Mély meggyőződé
sem, hogy ezzel az intézménnyel Kármán megelőzte korát. Még a 
pedagógus német nemzet sem valósította meg ezt a gondolatot, s bár 
ott sajátos körülményeknél fogva nincs oly nagy szükség ilyen intéz
ményre, mint nálunk, mégis egészen bizonyosan el fog következni 
az idő, midőn Kármánnak ez a gondolata nemcsak általánosan el
ismert, hanem általánosan megvalósított gondolat lesz s a tanárképzés 
elengedhetetlen része gyanánt fog szerepelni.

E nagyfontosságú intézmény szervezésével kezdődik Kármán 
munkássága a magyar pedagógia történetében.

De még nagyobb feladatok várnak rá. 1873-ban a Közoktatási
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Tanács jegyzőjévé lesz s tíz éven át, 1883-ig viseli ezt a tisztet. Bár 
később is résztvett mint a tanács tagja és előadója a Közoktatási 
Tanács munkálataiban s nem egyszer esett a munkából az oroszlán- 
rész ő reá,1 de az a 10 év, melyet mint a tanács jegyzője töltött, 
nemcsak Kármán ily irányú munkásságának legfontosabb része, hanem 
a mi közoktatásunk történetében is döntő fontosságú tíz esztendő. 
Ekkor készül el a gimnáziumi tanterv és utasítás, mely egyike a 
legfontosabb pedagógiai alkotásoknak, az az alkotás, mely elválaszt
hatatlanul Kármán nevéhez fűződik s melybe Kármán a maga peda
gógiai tudását, elveit s szellemét bevitte.

A gimnáziumi tanterv és utasítás az a mű, mellyel kapcsolat
ban legtöbbet emlegették s emlegetik ma is Kármán nevét. Ez a mű 
nagy harcok között született meg. Sőt a harcok akkor is tovább
folytak, mikor a tanterv már életbelépett.

Kétségtelen, hogy Kármán maga is ezt a művet olyannak te
kintette, melyben életének törekvései leghatározottabban kifejezésre 
jutnák. Szervezni a magyar közoktatásügy legfontosabb részét, méltó 
feladat oly férfiú számára, ki azzal a szent vággyal van eltelve, hogy 
a magyar nemzet közművelődését elvi alapokra helyezi s ezzel a 
tudatos nemzetnevelő és nemzetművelő munkát megindítja.

A gimnáziumi oktatás szervezése kétségtelenül legfontosabb 
része volt a Kármán lelkében élő nagy programnak ; hiszen a gim
názium neveli azt az osztályt, mely hordozója a nemzeti műveltség
nek s hivatva van irányítani és vezetni a nemzeti munkát.

Az a mély meggyőződés, mely Kármán lelkét áthatotta, esz
méinek elszánt harcosává tette őt. Az igazságnak mélységes szeretete 
hatotta át egész életében s egész nevelése és a leikébe oltott mély 
erkölcsi felfogás következtében erkölcsi kötelességének tartotta, hogy 
az általa felismert igazságért síkra szálljon, küzdjön s attól egy haj
szálnyira senki kedvéért, semmiféle tekintetből el ne térjen.

Az igazságnak ez a szinte fanatikus szeretete és megvédése 
reá nézve etikai parancs volt.

Ebből származtak életének küzdelmei, elsősorban azok a harcok, 
melyeket a gimnáziumi tanterv és utasítások érdekében küzdött végig, 
de azután mindazok az éles polémiák, melyeket részben nyomtatásban, 
részben élőszóval végigküzdött s melyeknek egy része élete végső 
szakába is elnyúlik.

Kármán Mórnak ez a jellemvonása teszi megérthetővé azt a 
hevességet, amellyel támad és védelmez, azt az éles hangot, mellyel

1 L. Sebestyén Gyula, Kármán és az Orsz. Közoktatási Tanács, 
Kármán-Emlékkönyv 23. 1.



szól és amellyel ír. Nála nincs semmi tekintet, semmi kímélet a 
személlyel szemben, ő csak a tárgyi igazságot látja, s úgy érezzük, 
hogy ezért képes volna inkább vórtanuságot szenvedni, mint egy 
hajszálnyit is engedni. Szent tűz hatja át s ennek a perzselő heve 
érzik szavain.

A nagy ember jelleme sem áll csupa tökéletességből. De a nagy 
ember nagy erényei lényegükben egyúttal az ő gyöngeségei is. Ugyanaz 
a jellemvonás, mely őt naggyá teszi, vált ki visszatetszést azokban, 
kik csak egy-egy vonását ismerik s nem azt az egész lelket, melyből 
ez a sugár kisugárzott. Mint Schiller mondja:

«Aus der Wolke 
Quillt der Segen,
Strömt der Eegen,
Aus der Wolke ohne Wahl,
Zuckt der Strahl.»

A termékenyítő, áldásos eszmék özöne ugyanabból a lélekből fakad, 
melyből a fölháborodás villámai.

Az éles polémiáknak, melyek a tanterv és utasítás körül folytak, 
csak töredékes emlékei maradtak. Egy részük azonban megvan Kármán 
Mór pedagógiai dolgozataiban. Itt elolvashatjuk a tanterv és utasítás 
egész történetét is leghitelesebben, Kármán Mór fogalmazásában, ezen 
a címen: «Visszapillantás gimnáziumi tantervűnk történetére».

A tanterv és utasítás körüli polémiák részben a Közoktatási 
Tanácsban élőszóval folytak, részben a Tanácson kívül a lapokban és 
folyóiratokban.

E polémiák egyik legnevezetesebb emléke Lubrich Ágost könyve, 
melynek címe : u Herbart bölcseleti rendszerének alaptévedései és a 
magyar miniszteriális tanterv» és Kármánnak erre a könyvre írt 
válasza, mely «Herbart és — Lubrich» címen jelent meg előbb a 
Magyar Tanügy hasábjain (1875, 81. 1.) s azután különlenyomatban 
is. Lubrich részletesen foglalkozik Herbart egész filozófiájával s peda
gógiájával s bár elismeri, hogy «Herbart rendkívüli ereje, ritka éles
látása, törhetetlen buzgalma, lángelméjű találékonysága, szemléltető 
talentumának igen sajátságos, az ellentmondások kérdésében óriási 
nehézségek közt vitt nagyszerű harca mindenkit bámulatra ragadnak»,1 
filozófiáját s egész világnézetét helytelennek találja s pedagógiáját, 
mely a filozófián alapszik, általánosságban elítéli.

Kármán Mór éles felelete telve van párhuzamos idézetekkel.

1 L u b ric h , H e r b a r t  bö lcseleti re n d sz e ré n e k  a lap tévedései, B u d a p es t, 
1875. L am p el R . 6 . 1.
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Lange, Überweg, Fichte és Möller egyes helyeit állítja össze hasá
bosán Lubrich könyvéből vett idézetekkel s azt bizonyítja, hogy 
Lubrich minden önállóság nélkül kiírta forrásaiból a Herbartra vo
natkozó állításokat. Ezek után nem is tartja érdemesnek, hogy Lub- 
richnak a tantervre vonatkozó bíráló megjegyzéséivel foglalkozzék s 
azokat cáfolja.

A kérdés lényegében, úgy Herbart rendszerének értékelése —, va
lamint a tanterv alapelveinek helyessége tekintetében is, az idő kétség
kívül Iíármánnak adott igazat. De a késői utód csodálkozva fogja 
olvasni azokat a kicsinylő, gúnyos és megvető sorokat, melyek e 
polémiában elhangzottak. Nem fogja hinni, hogy e mögött nincsenek 
személyi motivumok. Pedig — mint Csengeri János Kármánról he
lyesen megjegyzi: «Éppen mert mindig az ügyet és nem a személyt 
nézte, sokszor kénytelen volt vele, hogy az ügy érdekében kíméletlen 
legyen a személlyel szemben».1

De nemcsak a tanterv és utasítás miatt voltak Kármánnak 
ily vitái.

Az a tíz esztendő, melyben mint a Közoktatási Tanács jegyzője 
működött, összeesik szerkesztői munkásságával. Kármán tíz éven át, 
1873-tól 1883-ig, szerkesztője volt a «Magyar Tanügy»-nek, melyet 
Heinrich Gusztáv alapított 1872-ben. A folyóirat, mely mindenkor 
nevezetes lesz pedagógiai irodalmunk történetében, már a második 
évfolyamában Kármánt vallja társ-szerkesztőjének, 1877-ig Heinrich 
Gusztáv és Kármán Mór együtt szerkesztették a folyóiratot. Ekkor 
Heinrich Gusztáv megválik a szerkesztéstől s Kármán Mór, Malmosi 
Károly, Császár Károly és Mayer Miksa közreműködésével szerkeszti 
a lapot, 1878-tól kezdve pedig egyedül 1883 ig, midőn Alexander 
Bernât veszi át a szerkesztést.

E folyóirat hű tükre a korabeli pedagógiai mozgalmaknak. Ma
gas színvonala föléje emeli minden addigi magyar pedagógiai folyó
iratnak s munkatársai közt ott van a kornak mondhatni minden számot
tevő tanára. Friss, üde szellenTsugárzik ki belőle, meglátszik rajta a kor 
levegője. Az a föllendülés, mely az alkotmányos korszak beállta után 
hazánkban minden téren mutatkozik, a pedagógia terén ekkor kezd 
magasra emelkedni. Tetterős, képzett fiatalok, hazatérve külföldi im
pressziókkal, alapos tudással, eltelve az alkotás vágyával, elégedet
lenek azzal, amink van. A gimnáziumi tanterv reviziója éppen ekkor 
kerül napirendre. Azt akarják, hogy az a kérdés helyesen oldassék 
meg, de mint Heinrich Gusztáv a «Magyar Tanügy» beköszöntőjében 
mondja : ezzel tanügyünk reformja még egyáltalán nincs befejezve,'1 2

1 Kármán-Emlékkönyv 42, 1.
2 Magyar Tanügy 1872. I. 1. f. 1. 1.
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ők többet kívánnak. Egészen új, egészen más áramlatokban él hazánk, 
mint néhány évvel ezelőtt. A politikai levegő más. A régi konzervatív, 
vagy éppen indifferens állásponttal szemben a liberálizmus uralma 
indult meg s ez át akarja alakítani a világot a maga elvei szerint. 
A haladás vágya viszi, ragadja az embereket. A nagy fölpezsdüléssel 
erős kritikai szellem, aggressziv előretörés mutatkozik minden téren. 
Csak természetes, ha a pedagógia terén is mutatkozik ez az áramlat. 
A «Magyar Tanügy» hasábjai tele vannak éles bírálatokkal. A pár
huzamos idézetek összeállitása napirenden van. Pedagógiai irodal
munkban sok volt a dudva, az irtani való. Főképp a tankönyviro
dalom terén virágzott a plágium. A «Magyar Tanügy» bírálatai kímé
letlenül rákoppantottak az ily szerkesztőkre. Azt a hangot, melyet 
Kármánnál megtalálunk, nemcsak Kármán használja, ez a hang ural
kodik a fölpezsdülő politikai és irodalmi vitákban általában.

Kármán Mórnak még egy ilyen éles polémiája volt a «Magyar 
Tanügy» hasábjain, még pedig Gyertyánffy Istvánnal és Kiss Áronnal. 
Kármán szigorú bírálat alá vette azt a könyvet, melyet a «Népiskola 
módszertana» címen írtak Dittes nyomán. Kármán kimutatta, hogy 
Dittes is csak kompilátor s kár volt könyvét lefordítani, de kimutatta 
a fordítók hibáit is.

Ezek után Kármán harci kedve úgy látszik ellanyhul. Ennek a 
harci kedvnek még egy fölóledését látjuk később életének harmadik 
korszakában, midőn Plagiosippus néven Egy tudós koryphaeus című 
röpiratban egy budapesti egyetemi tanár könyveivel foglalkozik.

A nagy mű — a tanterv és utasítás — be van fejezve s Kár
mán 1883-ban lemond a Közoktatási Tanács jegyzői tisztéről s lemond 
a «Magyar Tanügy» szerkesztéséről.

Ezzel végződik életének második s talán legfontosabb korszaka. 
E korszakba esik mindaz, ami Kármán életében döntő fontosságú. 
Egyetemi magántanársága, a gyakorló iskola alapítása és a tanár
képzés szervezése, a gimnáziumi tanterv és utasítások megjelenése, 
szereplése a Közoktatási Tanácsban, a Magyar Tanügy szerkesztése s 
ebben alapvető elméleti pedagógiai értekezései, polémiái, végül ebbe 
a korszakba esik családi életének megalapítása (1875).

E korszakról mondja Sebestyén Gyula : «Kármán korán, fiatalon 
jutott a Tanács jegyzői tisztébe. Alig tért haza hosszabb külföldi tar
tózkodásából tanulmánnyal, tanítói tapasztalattal és egy magas fejlett
ségű kultúrái élet impresszióival gazdagon : menten alkalma nyílt rá, 
hogy közoktatásunk legfontosabb kérdéseinek megvitatásában és el
döntésében részt vehessen . . . talán korán volt. Erősebben hitt esz
méiben, jobban bízott képességeiben, mint amennyire az életet és 
embereket ismerte. Hajtotta a tettrevágyás és magával ragadta a
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munka szenvedélye : hisz olyan sok volt a tennivaló s oly kevés a 
munkára hivatott kéz ! Az akadályok sem meg nem félemlítették, sem 
kedvét nem szegték : csak annál inkább izgatták akaratát s fokoz
ták, edzették erejét. . . fiatal volt.в1

Valóban nincs is egyéb, amiben az e korbeli Kármán külön
böznék a későbbi Kármántól, mint az, hogy fiatal volt. Kármán e 
korban már teljesen kiforrott egyéniség, világnézete, filozófiája tel
jesen kész, pedagógiai elvei megállapodottak s jelleme teljesen ki
alakult. Filozófiai s pedagógiai rendszerének alapvető' elveit ekkor 
foglalja írásba s nagyon jellemző, hogy midőn életének őszén, 1909-ben 
összegyűjtött munkáit kiadja, nem változtat az e korszakban írt s a 
Magyar Tanügyben megjelent értekezéseken semmit.

E korszak így nemcsak a "küzdelmek korszaka, hanem egyúttal, 
az alkotások korszaka is.

Ш.
A küzdelmek lecsillapodása után Kármán Mór tanári hivatásá

nak él. Tanár, aki a tanárok tanára. Tanít az egyetemen, bevezeti 
hallgatóit az etika, pszichológia és pedagógia legmagasabb problémáiba. 
Nemcsak a tanárjelöltek körében van nagy híre és nagy tekintélye, 
hanem a jogászok körében is, kik etikai előadásait látogatják. De a 
tanárjelölteket tanítja a gyakorló főgimnázium elméleti óráin is, a 
konferenciákon és megbeszéléseken is, és tanítja példájával, mikor maga 
odaáll a kis osztályba latin nyelvet tanítani.

Aki benne élt a gyakorló főgimnázium munkájában, arra ki- 
törülhetetlen benyomást tett az ott eltöltött idő. A fontos nem az, 
hogy a jelölt megismerkedett gyakorlatilag és elméletileg a tanítás 
módszerével és technikájával, a fontos az, hogy eltelt pedagógiai 
szellemmel, mely átalakította őt egész lényében.

Kármánnak ez az áldásos tanári munkássága megbecsülhetetlen. 
Nem más feladatot szolgál, mint amelyet kezdettől fogva szolgált. 
De most a súlyt nem a szervezésre helyezte, hanem a tanárok egyé
niségének kialakítására. A tanárra, aki a tantervnek életet ád ; a 
tanárra, aki az ő koncepcióit megvalósítja ; a tanárra, aki az ő esz
méit szétviszi az országba ; a tanárra, aki átplántálja a kicsiny tanulók 
szivébe a nemzeti műveltség azon elemeit, melyek képesekké teszik 
majd őket arra, hogy részt vehessenek tudatosan a nemzeti munká
ban s nemzet-etikai föladatának megvalósításában.

E korszakban mindjobban növekszik a tisztelet Kármán iránt. 
Hallgatói áhítattal csüggnek szavain s csodálattal tekintenek reá.

1 Kármán-Emlékkönyv 23. 1.



- 5 2 4

Szinte sajnálnak megválni a gyakorló-iskolától s vissza-visszatérnek. 
Ha előadást tart valahol, mind összesereglenek s végül is egyesületet 
alakítanak, a Gyakorló Főgimnáziumi Egyesületet, mely minden esz
tendőben megünnepli a gyakorló iskola születése napját, május 16-át.

Különösen nagy ünnepre készülnek Kármán volt hallgatói a 
gyakorló iskola 25 éves fennállása alkalmából, mely egyúttal Kármán 
tanári munkásságának is 25 éves jubileuma. E kedves ünnepre tisz
telőinek és volt tanítványainak munkáiból Volf György és Waldapfel 
János Emlékkönyvet szerkesztenek, mely ha tükre annak a meg
becsülésnek és tiszteletnek, melyet Kármán munkássága megszerzett 
s annak a meleg szeretetnek és hálának, melyet iránta volt tanít
ványai éreztek.

A 25 éves jubileumon, mely a tanári munkásság megbecsülése 
és elismerése akart lenni, sajnos, ennek a munkásságnak befejezése 
is lett. Kármán Mórt a sok szellemi munka, melyet 25 éven át maga 
kímélése nélkül szakadatlanul kifejtett, nagyon megviselte. Mindinkább 
vesztett élénkségéből s idegrendszere lassan-lassan annyira felőrlődött, 
hogy kínzó főfájás, hemikrania, gyötörte s minden munkától vissza 
kellett vonulnia. «Négy évig tanácstalanul állottak mellette az orvo
sok — mondja életrajzírója. — De négy év után csodálatos módon 
meggyógyult s 1902-ben visszatérhetett családja körébe.1

IY.

Életének negyedik korszaka az az idő, mely 18 évet foglal 
magában. E korszak munkája más természetű, minő Kármán eddigi 
munkássága volt. Egyetemi magántanári jogosítását ismét visszakapja, 
s ezt a munkát folytatja, de a gyakorló iskolába nem tér vissza. 
Ehelyett a minisztérium az adminisztrációban akarja igénybe venni 
pedagógiai tudását s ezért az akkori államtitkár a minisztériumba 
osztotta be, az elnöki ügyosztályba s az elméleti kérdések előadójává 
tette. Nem vagyok beavatva a minisztérium dolgaiba s nem tudom, 
mennyiben vették igénybe Kármán Mór pedagógiai tudását. Egy bi
zonyos, ez pedig az, hogy Kármán Mór fiatalkori ideálja : az egész 
közoktatásügynek elvi alapokon felépülő egységes szervezése nem 
valósult meg. ügy látszik, Kármán nem mondott le róla, mert 1911-ben 
uA közoktatás egysége és tanulmányok szervezeten címen 120 lapra 
terjedő könyvben foglalta össze gondolatait. Úgy sejtem, bár nincs 
róla biztos tudomásom, hogy ezek a tanulmányok miniszteri meg-

1 G eréb , K á rm á n  M ór em lékezete . M ag y ar K özm űvelődés. 1916 
ok t. 1. I I .  k. 4. f. 125. 1.

WESZELY ÖDÖN.



KÁRMÁN MÓR EMLÉKEZETE.

bízásból készültek, mintegy előmunkálatul a népoktatás és a többi 
iskola készülődő, de sokáig húzódó reformjához.

Nagyon érdekes, hogy Kármán nem zárkózott el a középiskolai 
reformok gondolata elől. Mutatja élénk szellemét és fogékonyságát, 
hogy szívesen vett volna részt e munkában, sőt szívesen szállt volna 
síkra elveiért, úgy mint ifjú korában. Ettől csak az tartotta vissza, 
hogy egészsége forgott kockán. A középiskolai tanterv terén szüksé
gesnek tartotta a fejlődést, de ezt abban látta, ha most valósítják 
meg, amit terveiből annak idején a maga egészében keresztülvinni 
nem tudott.

Ezzel szemben nem szívesen vette a gyakorló gimnáziumnak nyolc
osztályú gimnáziummá való kiépítését, mert ebben az intézetnek ere
deti céljától való elterelését látta.

De nem szűnt meg dolgozni Alapvető gondolatait akarta mind
jobban kifejteni s életének e korszakában meglepően élénk irodalmi 
munkásságot fejt ki.

Életének ebben a korszakában —• melyet részletesen fest Geréb 
József — a legnevezetesebb esemény eddigi munkásságának «össze
foglalása», pedagógiai dolgozatainak összegyűjtése. « Kármán Mór pe
dagógiai dolgozatai rendszeres előadásban» 1909-ben jelentek meg 
két kötetben.

E rendszeres összeállításra kétségtelenül Fináczy Ernőnek mél
tatása volt hatással, mellyel Kármán Mór irodalmi munkásságát az 
egyetem tanári kara előtt bemutatta s melyet a kiadó Kármán Mór 
művei elé előszó gyanánt kinyomatott. Fináczy Ernő volt az, aki 
kimutatta, hogy Kármán szétszórt dolgozatai «együttességükben egy
séges egészet képeznek» s «együttvéve tudományos alapon álló peda
gógiai elmélet alapvonalait» adják».1 Ez elméleten kívül a dolgoza
tok egy más csoportja a didaktika és módszertant szolgálja, egy har
madik csoport közigazgatási és szervezeti kérdéseket tárgyal.

Kármán Mór pedagógiai dolgozatainak megjelenése nemcsak az 
ő életének, hanem a mi pedagógiai irodalmunknak is nevezetes ese
ménye.

Kármán életének alkonya tele van olyan jelenségekkel, melyek 
mind azt mutatják, mennyire tisztelték és megbecsülték a tudását és 
munkásságát.

Már e munkák megjelenése előtt abban a megtiszteltetésben 
részesül, hogy Frigyes főhercegnek, aki a mai nagy világháborúban 
a mi diadalmas fővezérünk, egyetlen fia, Albrecht főherceg számára 
tanulmányi tervet kell kidolgoznia. A tanulmányi tervhez Kármán me-

1 Kármán, Pted. dóig. Előszó. 1. 1.
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morandumot csatol, melyben a fejedelmi nevelés kérdését fejtegeti, 
belevonva azokat az írókat, kik eddig e kérdéssel foglalkoztak. Ennek 
alapján állította össze egy bizottság, mely az osztrák és magyar kor
mány kiküldötteiből állott, azt a tantervet, mely szerint Albrecht főherceg 
gimnáziumi tanulmányait megkezdte. Vizsgálatát az első osztályról 
1907-ben tette le az ifjú főherceg s magyar részről Kármán volt a 
vizsgálat vezetőse.

Mindenesetre a legnagyobb megtiszteltetés, mely magyar peda
gógusnak juthat, ha a felséges uralkodóház gyermekének nevelésére 
nézve hozzá fordulnak tanácsért.

Kármán Mórt és családját О Felsége 1907-ben szőllőskislaki 
előnévvel és magyar nemességgel tüntette ki.

A tudományegyetem is odanyújtja Kármánnak az elismerés 
koszorúját. Fináczy Ernő föntidézett ajánlata alapján az egyetem 
tanári kara fölterjesztést intéz a miniszterhez aziránt, hogy Kármán 
Mórt az egyetem nyilvános rendes tanári címmel ruházza fel s 
ő  Felsége azt a címet ugyancsak 1907-ben meg is adja.

Pedagógiai dolgozatainak megjelenése alkalom arra, hogy a Tud. 
Akadémia is kitüntesse. Pauler Ákos jelentése alapján az akadémia 
a Marczibányi-jirtaimat adja a munkának.

Tanítványai nagy melegséggel ünnepelték 1912-ben negyven 
éves egyetemi tanári működését s 1913-ban 70. születésnapját. A kül
föld is megtisztelő figyelemmel fogadta, midőn 1908-ban a heidelbergi 
filozófiai s a londoni morálpedagógiai kongresszuson, 1911-ben a 
bolognai kongresszuson s 1912-ben a hágai kongresszuson megjelent. 
A filozófiai kongresszusok állandó nemzetközi igazgatóságába válasz
tották s különösen Bolognában tisztelték meg, ahol az etikai szak
osztály elnöke volt s «Das System der ethischen Ideen» címmel 
etikai rendszerének alapeszméit mutatta be. Úgy ez az értekezése, 
valamint hozzászólásai Poincaré s Dürkheim előadásaihoz nagy figyel
met keltettek.

De bizonnyal legtöbb öröme családi körében volt. «Pedagógu
soknál előfordul — mondotta egyszer nekem — hogy éppen család
juk körében nem sikerül érvényesíteni elveiket. Igazán örülök, hogy 
gyermekeim nevelése olyan jól sikerült.»

A család féltő gonddal őrizte s vigyázott egészségére. Ez a hű
séges gondoskodás tette lehetővé, hogy Kármán szinte élete utolsó 
percéig dolgozhatott. 1915 október 12-én még előadást tartott az 
egyetemen s 14-én váratlanul ragadta őt el a halál.

Az utolsó percig dolgozott s az utolsó percig eszményeit szol
gálta. Nála az a kifejezés: megszűnt élni, annyit jelent : megszűnt 
dolgozni.
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Életpályája teljesen egész, teljes egység. Helyesen mondja 
Alexander Bernât: «Élete nyílegyenes irányú.» 1 Nyílegyenes, mert 
kezdettől végig egy eszmény szolgálatában áll. Kezdettől végig és 
minden részletben ugyanazok a nagy gondolatok vezetik.

Lelkében nagy programra gyanánt az eszméknek egy gyönyörű 
gótikus építményét rejtegeti. Ezt akarja a valóságban is megépíteni. 
A gondolatnak egy nagyszerű rendszere él benne s ezt akarja átvinni 
nemzetünk életébe. Életének mind a négy korszaka ezzel egységes 
egésszé lesz.

Egész élétét, egész munkásságát, összes küzdelmeit csak akkor 
érthetjük és méltányolhatjuk, ha megismerkedünk ezekkel a gondo
latokkal s behatolunk filozófiai és pedagógiai rendszerébe, melyet, 
mint elmélkedő lelkében kiépített, mint szervező és mint tanár a 
valóságba átvitt s megelevenített.

Munkásságának ez a hármas iránya nagy elmélkedő, ki ezzel 
a munkássággal igyekszik alapot vetni úgy saját gyakorlati munkás
sága számára, mint a többiek számára is, kik közre akarnak működni 
abban, hogy a nemzet a maga feladatát, mely neki osztályrészül jut, 
minél tökéletesebben megoldhassa s hivatását teljesíthesse. Ezen az 
elméleti alapon akarja mint szervező a munkát megszervezni, a köz- 
oktatásügy szervezetét szilárdan, egységesen megalkotni. 8 végül mint 
tanár meg akarja mutatni, hogyan kell ezt a nagy munkát a részle
tekben is napról-napra megvalósítani.

Hogy Kármán egész munkásságát megérthessük s értéke szerint 
méltányolhassuk, meg kell ismerkednünk gondolatvilágával.

V.
Maga Kármán is elsősorban elmólkedőnek vallja magát. «Nem 

tagadtam soha — írja1 2 — hogy gondolkodásomban az elméleti haj
landóság az uralkodó elem.» Ez az elmélet, melyet Kármán kialakí
tott, összefüggő egész s így nem értheti Kármán egy-egy töredékét 
az, aki nem tudja azt beállítani ennek az elméletnek egy részlete 
gyanánt.

Hatoljunk be ebbe a dús rengetegbe, ne riasszon vissza bennün
ket a vegetációnak ez a pazar gazdagsága. Ha megtaláljuk a végig- 
kigyózó ösvényt, nem fogunk eltévedni, a dús vegetáció pompája 
gyönyörködtet, de nem térít el, útunk egyenesen visz a cél felé.

Az eszmék e rengeteg sokaságában gyönyörű összefüggés van.

1 Alexander Bernât, Kármán Mór. Budapesti Szemle 1914 január.
2 Kármán, Pæd. dóig. II. 280. 1. továbbá I. 48. 1. (»A pedagógiai 
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Egyik a másikhoz fűződik s valamennyi egy legmagasabb felé tör. 
Lássuk, hogyan függnek össze ezek a gondolatok, mert megérteni 
nem más, mint látni az összefüggést.

Kármán egész gondolkodásában ifjúkorának első kitörülhetetlen 
benyomásai uralkodnak. Az a serdülő ifjú, ki Szegeden szigorú er
kölcsi légkörben élve a szentirást eredetiben tanulmányozza, hogy az 
erkölcsi eszmék eredetéhez menjen vissza, szilárd alapot épített a maga 
egész későbbi gondolkodása számára. Ez az alap : az az etikai gon
dolatkör, mely mindenkor uralkodott Kármán egész elmélkedésén.1

Az etika Kármán gondolatvilágában a központ, a nap. Mindent 
ez világít meg, minden tőle kapja melegét. Kármán minden vizsgáló
dása az etikai feladatok körül forog s egész életének főműve az az 
etika, melyet az egyetemen előadott, melynek kidolgozásához hozzá is 
fogott, mely azonban nem jelent meg. Ezen a munkán dolgozott egész 
életén át, de a többi munkáin is az etika vezéreszméi uralkodnak.

Kármán felfogása szerint az emberiségnek az a feladata, hogy 
ezeket az etikai eszméket megvalósítsa. «Nekünk a történet etikus 
processzus.»1 2 Az emberiség fejlődését a szellemiben rejlő erkölcsi célok 
irányítják.3 *

Ebben az erkölcsi fejlődésben, mely az emberiség feladata, min
den nemzetnek megvan a maga része, a maga külön hivatása. «Az 
emberiség nem alkot oly egységet, hogy összefüggő szellemi életnek, 
értelmi és erkölcsi fejlődésnek alapjául volna tekinthető», — mondja 
Kármán. — «Nemzetek munkássága adja az emberiség történetét, 
csupán a nemzeti fejlődésben szólhatni törvényes fokozatosságról.»*

íme, itt van Kármán gondolatvilágában a második fontos eszme, 
melynek csíráját szintén Szeged levegőjéből hozta magával.

E néhány mondatban már benne van Kármán egész rend
szerének quintesszenciája. Az emberiség föladata a maga etikai fejlő
désen munkálkodni. Az emberiség egész története etikai fejlődés. «Az 
ember történeti lény» — mondja Kármán. — «Társas nemzedékek 
hosszú sorának kellett fáradozni azon tulajdonságok kifejtésében, ami 
az embert emberré teszi.5

A történet Kármán felfogása szerint nem egyéb, mint az em
beriség erkölcsi feladatának fokozatos megvalósítása. Minden nemzet-

1 W ald ap fe l : K á rm án  p h ilo s o p h ia i és psedagogiai e lm élk ed ése in ek  
a lap v o n ala i. K á rm án -E m lé k k ö n y v  96. 1.

2 K á rm á n  : Pæ d. dóig, I I . k. 296. 1.
3 ü .  o. 297. 1. 23. 4. sor.
* ü. o. 297. 1.
5 U. о. I. 48. 49. 1.
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nek megvan a maga erkölcsi feladata. Amelyik nemzet ilyen feladatot 
nem ismer, megvalósítani nem tud, az eltűnik a történelem szín
padáról, mint nemzet megsemmisül. Az etikai föladatot nemzetek 
valósítják meg. «Nemzetek munkássága adja az emberiség történetét, 
csupán a nemzeti fejlődésben szólhatni törvényes fokozatosságról.1

A nemzeti életben részt venni annyit jelent, mint segíteni meg
oldani a nemzet erkölcsi feladatait. Emellett megvan az egyénnek a 
maga sajátos feladata is, a maga erkölcsi feladata, mely családi kö
rülményeiből következik.

A pedagógia feladata az erkölcsi feladat megvalósításán mun
kálkodni. Éppen ezért: «A nevelő munkásság szükségképpen kísérője 
az emberiség történelmi munkájának.»1 2 A pedagógusnak abban kell 
segítenie, hogy a nemzet a maga erkölcsi feladatait megvalósíthassa, 
tudatos történeti életet élhessen.

Mi a pedagógiai munka ? Erre Kármán így felel : «Én azt az 
emberi és nemzeti élet egy sajátságos szükségletén alapulónak találom, 
amelyet minden nemzet ki kíván elégíteni a szőkébb értelemben vett 
nevelő munkásság által : azon a tényen alapul ugyanis, hogy bármiképp 
értelmezzük is az emberiség, vagy akár egy nemzet, de sőt tovább 
megyek, minden egyes kisebb emberi csoportnak a feladatát, ez a 
feladat sohasem oldható meg egy nemzedék munkássáága által.3

«De az emberiség munkássága — mondja más helyen — nem 
ily befejezett valami s távol sem áll, hogy utópiák szervezése által 
valamiképp az emberiség munkássága kimerülhetne. A folyton fejlődő 
emberiség munkássága folytonos történeti egymásutánt követel, meg
követeli azt, hogy egyetlenegy nemzedék se tekintse feladatát azzal 
befejezve, hogy társadalmi életét alakítja, vagy gazdaságát gyarapítja 
vagy irodalmát és műveltségét emeli, hanem gondoskodni kell arról 
is, hogy legyen, aki átvegye azt, amit teremtett és folytassa azt, amit 
ő megkezdett.4

íme, Kármánnál az erkölcsiség történeti folyamat eredménye. 
A pedagógia az az elméleti tudomány, mely a pedagógus munkássá
gát felvilágosíthatja és irányíthatja.5 «Az ember nemcsak társas lény, 
hanem történeti lény s ebben rejlik a nevelés tudományának szük
sége. Ha pusztán társas lény volna — hogy úgy mondjam — akkor 
talán, amint gondolták is, a társadalom alakítása által, valami ideális

1 K árm án  : i 'æ d . dóig . I I .  297. 1.
2 U. о. I . 8. 1.
2 U. о. I. k. 7. 1.
4 K á rm án  : Pæd. dóig . I. k. 8. 1.
5 U. о. I. k. 12. 1.
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társadalmi szervezet útján s az ifjúságnak, a következő nemzedéknek 
ezen ideális társadalomba való behelyezésével minden feladat meg 
volna oldva. Akkor nem is volna ám a pedagógia, hanem tulajdon
képen a politika dolga volna a nevelés módjának megállapítása, amint 
ezt Platónnál és némikép Aristotelesnél is találjuk.1

A politikusnak is feladata az erkölcsi élet alakulását biztosí
tani.1 2 A politikus és pedagógus «közös feladata a történeti munkás
sága biztosítása».3 A pedagógus ezt a feladatot «a műveltség» segít
ségével akarja megoldani. A műveltség pedig nem más, mint az a 
sajátsága az embernek, hogy «tudatával bír munkásságának, hogy 
szándékosan végzi történeti életét, hogy nemcsak cselekszik, akár 
gazdasági téren, akár a politikai élet körében, ösztönszerűleg, hanem 
egyúttal értelmes belátással, tudatos elmélkedéssel oldja meg a fel
adatokat, melyeket maga elé állít.4

A pedagógia feladata tehát ezeket a feladatokat tudatosakká 
tenni, segíteni az egyént és a nemzetet azok megoldásában.

A pedagógia így a műveltség tudománya, a szellemi javak tu
dománya. Helye a tudományok sorában az ökonómia, a gazdaságtan 
mellett s a politika mellett van. Az ökonómia az anyagi javak tudo
mánya, a politika a társadalom állami szervezésének tudománya, a 
pedagógia a szellemi javaknak, a műveltség szervezésének tudománya.

Nem akarok bővebben belebocsájtkozni annak a fejtegetésébe, 
hogy e három tudomány hogyan illeszkedik bele Kármánnál a tudo
mányok egész rendszerébe. Csak utalok Kármán értelmezésére a tudo
mányok osztályozásáról, melyet a heidelbergi filozófiai kongresszuson 
terjesztett elő,5 * s az én rövid dolgozatomra e tárgyról, melyet a 
Kármán-Emlékkönyvbe Írtam.3

A pedagógiának két segédtudománya van — ebben Kármán tel
jesen egyezik Herbarttal, — az etika és a pszichológia. «A pedagógia 
gyakorlati tudomány — mondja Kármán — célja mindenekelőtt a 
gyakorlati, az erkölcsi élet megértésére utalják.» «Megállapodott etikai 
rendszer nélkül minden pedagógiai gondolkodás nélkülözi az alapot, 
a kiindulás pontját.»7 A lélektan azért szükséges, mert «ez képesít 
pszichológiai észlelésre», mert a nevelés és oktatás csak úgy lehetsó-

1 ü. о. I. k. 7. L
2 U . o. 8 . 1.
3 U . o. 8. 1.
4 ü. o. 9. 10. 1.
5 « U n g a risch e  B undschau»  1912.
0 W esze ly  : A ped ag ó g ia  h e ly e  a  tu d o m á n y o k  so ráb an . K á rm á n - 

E m lék k ö n y v  248. 1.
7 K á rm á n  : Pæ d. dóig. I. 15.



KÁRMÁN MÓR EMLÉKEZETE. 5 3 1

ges, ha a tanuló szellemi életére hatást gyakorolunk s erről a lélek
tan világosít föl.

Ámde nagyon jellemző Kármán felfogására az, hogy a két 
segédtudomány közül az etikát tartja fontosabbnak, nem a lélektant. 
«A nevelés munkájának szabályozásában a siker inkább függ az er
kölcsi cél világos tudatától, — mondja — mint a szellemi élet jelen
ségeinek teljes magyarázatától.1

Már ez az egy megjegyzés is mutatja, hogy mi az, amiben 
Kármán pedagógiája különbözik korunk pedagógiai törekvéseitől. Ma 
a vizsgálatok éppen abban az irányban folynak hatalmas kiterjedés
ben és minden vonalon, hogy a lelki élet törvényszerű pontos és 
kísérletileg igazolt ismeretére legyen alapítva a pedagógiai eljárás.

Ámde különös súlyt helyez Kármán a műveltség történeti elem
zésére. Kármánnál ez a történelmi elemzés az alap, melyre épít s 
nem a lélektani elemzés. Az ő felfogása szerint «az emberi szellem 
magának e történeti munkásságnak eredménye, nem alapja».2

Ezek után szinte meglepő, hogy miért nem veszi föl Kármán 
a pedagógia segédtudományai közé a történelmet vagy pontosabban 
szólva ; a művelődés történetét ? Erre is megkapjuk a feleletet, ha 
munkáiba elmélyedünk.

Kármán a műveltségnek ezt a történeti elemzését magának a 
pedagógiának a feladatává teszi. «A nevelés elméletének hitem sze
rint — mondja — különben is legfőbb feladata, megértetni a köz- 
műveltség alakulásában a történeti élet hullámzásait, mert csupán a 
múlt erkölcseinek törvényszerű felfogása segíthet jelenünk megfelelőbb 
alakításában, jövendőnk előkészítésében.»3

Más helyen a pszichológiához csatolja ezt a feladatot. «Egyedül 
lélektanilag megvilágított történetből meríthet okulást, főleg arra 
nézve, ami a nevelő-eszközök kellő méltatását illeti». «Igen kívánatos 
továbbá — mondja — hogy az emberiség haladásának és a népek 
kifejlődésének képe a civilizáció kezdetleges kísérletein és szokásain 
kezdve, fel azoknak a koroknak és egyéneknek érzület- és gondolat- 
világáig, amelyek eddigelé nemünk és nemzetünk magaslatainak kép
viselői, teljes világosságban álljon a nevelő szeme előtt, midőn tevé
kenységének részleteit meghatározza, az eszközöket jelentőségük szerint 
méltatja, az eljárásmódokat a várható eredmény szempontja szerint 
mérlegeli. A művelődés történetének pszichológiai taglalása ekként a 
pedagógiának szintén szükséges előmunkálata.»4

A fejlődés történeti vizsgálata oly erős jellemvonása Iiármán-

1 U . o. 24. 1. —  2  и .  о. I. k. 7. 1. —  3 U. о. I. k. 178.1. —  4 U. o.
I. k. 93. 1.
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nak, mely minden munkásságában mondhatni uralkodó. Etikája volta
képp az erkölcsi eszmék történeti fejlődése. A pedagógia nála a műve
lődés történeti fejlődése. A pszichológia pedig általában az emberi 
szellem történeti fejlődése. Bármely kérdést fejteget, történeti alapon 
indul el. Amit Gyulai Pál mond Arany Jánosról, hogy képtelen volt 
történeti alap nélkül írni, mert így hiányzott számára az etikai hitel, 
áll Kármánra is. Történeti kiindulás nélkül nem fogott valamely 
kérdés fejtegetéséhez, mert számára a történet volt a talaj, melyből 
elmélete kisarjadzott.

De nemcsak az elméleti kérdésekre nézve tartotta irányadónak 
a történeti fejlődést, hanem a gyakorlati kérdések megoldására nézve 
is. A szervezet kérdéseit folyton történetileg világítja meg s a maga 
szervezési javaslatait igyekszik a történeti fejlődéshez hozzákapcsolni. 
A művelődéstörténet elve uralkodik, mint látni fogjuk, a gimnáziumi 
tantervén. De még a tanítás módszerére nézve is szivesen veszi vala
mely tudomány történeti kifejlődésének útjából az irányítást.

«A tanítás eredményének biztosítására megkövetelendő, hogy a 
tanár az egyes tudományokban uralkodó észjárás, eszmemenet fej
lődésmódjával is megismerkedjék,1 mondja.

Kármán az etikai eszméket is történeti produktumoknak te 
kinti s itt is «a történeti fejlődés útját» vizsgálja. Az emberiség 
munkája nem befejezett, «a folyton fejlődő emberiség munkássága 
folytonos történeti egymásutánt követel».2 «Nem mint egyszersminden- 
korra megállapított vég áll az ember előtt hivatása».3 Ezért nem 
barátja annak, hogy sohemákat állítsunk föl. A merev schema ellenkezik 
az eleven élettel, a történeti alakulás, a folytonos változás gondola
tával. «Némi önkénytelen irtózattal gondolhatok csak mindazon tudo
mányos kísérletekre, melyek a világ változatosságát, a természet 
számtalan alakját, az emberi szív gyötrelmeit és a történeti élet vég
telen küzdelmeit néhány, kategória táblázatos hálójába akarják be
fogni,4 mondja egy helyen.

Mégis megkísérli az etikai eszmék ily rendezését, sőt később is 
mindig szivesen rendezi szimmetrikus sorokba elmélkedésének vagy 
analitikus vizsgálatainak eredményét. A vérbeli pedagógus nem ta
gadhatja meg önmagát. Az élő valóság nagy rengetegében nem tud
nánk ilyen útmutatók nélkül eligazodni. Tudjuk, hogy ezeket a 
mutató táblákat a mi gondolkodásunk állítja fel, nem tartoznak az 
élő természet flórájához, de mégis szükségünk van rájuk, hogy tájé
kozódhassunk. Ha fölöslegesekké válnak, elhagyhatjuk őket s bizony
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nyal el is hagyjuk. Olyanok ezek, mint a térképen a délkörök és a 
párhuzamos körök. Tudjuk, hogy a földgömbön a valóságban nincsenek 
meghúzva, de a rajzon, mellyel a földet ábrázoljuk, szükségesek a 
pontos tájékozódás szempontjából.

Mint láttuk. Kármán az emberiség legfőbb feladatát az erkölcsi 
feladat megvalósításában látja s minthogy ezt a megvalósítást a pe
dagógia teszi tudatossá, ez segíti elő, nála a pedagógiai gondolat 
uralkodik s minden fejtegetése, elmélkedése, de egész életének minden 
gyakorlati munkássága is ennek a célnak a szolgálatában áll.

Etikája nem más, mint a pedagógiai munkásság céljának ki
jelölése. «A növendék elé nem tűzhetni más célt — mondja — mint 
amire lelkiismerete mindenkit kötelez : az erényes életét».1 « A nevelés 
törekvése odairányul, hogy az emberi lélekben teremtsen az erkölcsi- 
ségnek hazát».2

De minthogy az «ember előtt nem mint egyszersmindenkorra 
megállapított vég áll hivatása»,3 az erényességnek csak oly fogalma
zása lehet a pedagógia alapja, mely a fejlődés ezen tényét felismeri, 
s nemcsak a végcélt jelöli meg, hanem a hozzá vezető utat is, a 
haladás egyes stádiumait.

Kármán a haladás ezen stádiumait jelöli ki. Kiindul a cselekvés 
lélektani elemzéséből s az emberi cselekvésnek négy jellemző mozza
natát különbözteti meg. Első az érzékenység, ez általában lelki életünk 
alapja. A második a motívumok után való indulás, a harmadik az 
elhatározás, s a negyedik a tett. Minden mozzanatnak megfelel egy- 
egy erkölcsi eszme : az érzékénységnek a tökéletesség, a motivációnak 
a jóság, az elhatározásnak a személyiség, a tettnek a szentség.

Ezek az erkölcsi eszmék azonban fokozatos fejlődésen mennek 
át. Minden eszmének három ilyen fejlődési foka van. A három fok 
együttesen adja végeredményül ezeket az eszméket. A hatalmasság, 
sokoldalúság, összehangzóság összefoglalása : tökéletesség ; a viszonos
ság. törvényesség, jogosság összefoglalása: jóság; az állhatatosság, 
jellemesség, egyéniség összefoglalása : személyiség ; az okosság, cél
szerűség, lelkiismeretesség összefoglalása : szentség.

Ez a felsorolás távolról sem sejteti, a gondolkodásnak mily 
bámulatosan szép alkotásával állunk szemben, mert az egyes eszmék 
megvilágításában s fejtegetésében mutatkozik Kármán nagyszerű dia
lektikája.

Ezeknek az eszméknek a megvalósítása a pedagógia feladata. 
Az érzékenység fejlesztésével foglalkozó részét nevezi Kármán, a 
«zónák kissé tágabb értelmet adva, gimnasztikának.

* U. о. I. 23. 1. — a u . o. L  23. 1. — » и . о. I. k. 24. 1.
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A pedagógia második része a motívumok helyes irányzásával 
foglalkozik, ez a vezetés tana, a hodegetika.

A pedagógia harmadik része az akarati elhatározásokra vonat
kozik, s ez a fegyelmezés tana, a taktika.

Végül az utolsó rész, mely a cselekvés végső motívumaira irá
nyul : ez a didaktika.

A pedagógia e négy része a nevelés négy egymás mellett haladó
irányát tárgyalja s egymással kapcsolatban el akarja érni azt az er
kölcsi eszményt, melyet Kármán így jellemez : «Egyedül oly lélekben, 
melynek sokoldalú érzeti élete nemes összhangzásban fejlődik, lelhet 
a jóindulat, önzetlen szeretet visszhangra ; csupán a törvényesség és- 
jogosság érzelmeinek meggyökereztetése adhat az állhatatos s jellemes 
egyéni akaratnak jelentőségét ; s egyedül igaz, jóravaló elhatározás 
merítheti a tudomány kutatásából azt az öntudatot, hogy mindennél 
becsesebb a meggyőződés igazsága, a lelkiismeretes cselekedet szentsége. »1

Ámde Kármán nem elégszik meg ezzel. Vizsgálja, hogy a tör
ténelem folyamán hogyan alakul az erkölcsi élet. Három típust külön
böztet meg a népélet történeti alakulásában. Első a törzsi vagy atyafi- 
sági, második a rendi, harmadik a nemzeti. Ez a három fokozat a 
művelődés történetében három kort jelent. E felosztást Kármán pár
huzamba állítja Bücher, Hildebrand, Schmoller és Lamprecht fejtegeté
seivel. A gazdasági élet három fokozata : a zárt házi gazdaság rendje, 
a helyhatósági s az országos vagy nemzetgazdaság három foka (Bücher 
szerint), vagy a termény-, pénz- és iuieZ-gazdaság három foka (Hilde
brand szerint) megfelel e három kultúrtörténeti fokozatnak.

Minden egyes fok ismét ketté osztható : az előkészület és a tel
jes kifejlés fokára. így lesz a három fokból hat, ami megegyezik 
Lamprecht történeti fokaival.

Nagyon tanulságos, hogyan jellemzi Kármán e három fokot s- 
hogyan mutatja ki ezeket a mi nemzeti történetünkben.

A hat fok, mely a mi gimnáziumi tantervűnkben is érvényesül, 
a következő :

I. A honfoglalás (Attila, Árpád). II. Az ország berendezése 
(Szt. István, Szt. Gellért, Szt. László). III. Megpróbáltatása idegen 
erők által (Tatárjárás). IV. A magyar lovagkor (Anjouk), V. A nagy 
nemzeti küzdelmek (Hunyadi, Rákóczi). VI. A nemzeti állam megala
kulása (Széchenyi, Kossuth, Deák).

Nem bocsátkozom e nagyon érdekes elmélet részleteibe. Szépen 
kifejtette azt Zlinszky Aladár a Kármán-Emlékkönyvben, maga Kár
mán pedig a Pro domo című cikkben.2

1 U. о. I. 42. 1. — 2 Kármán : Pæd. dóig. II. 286. s. könyv 1.
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íme, így látjuk kialakulni a középiskolai tan terv elvi alapjait.
Ez az elmélyedés Kármán gondolatvilágába világossá teszi, 

hogyan függ össze a tanterv egy nagy filozófiai koncepcióval, egy 
mély értelmű világfelfogás egyes részleteivel s bemutatja, hogyan akarta 
Kármán a magyar iskola munkáját a mi nemzeti feladataink szolgá
latába beállítani s ezzel az emberi haladásnak, az emberi tökéletese
désnek, a világ erkölcsi fejlődésnek szolgálatába szegődtetni.

Ez a nagyszabású pedagógiai rendszer kétségtelenül oly alkotása 
a gondolkodó emberi elmének, mely Kármánt a külföld legkiválóbb 
pedagógusai mellé állítja.

Nem lehet feladatom, bármily érdekes és értékes munka volna 
is ez, e helyen megállapítani ennek a rendszernek összefüggését más 
kiváló pedagógusok és filozófusok gondolataival, sem pedig azt vizs
gálni, hogy az eszmék ily kialakulására kik voltak hatással. Az ere
detiség nem abban áll, hogy minden eddigi gondolkodóval ellentétbe 
helyezkedve olyan gondolatokkal lepjük meg a világot, melyekre eddig 
senki gondolni nem is mert és nem is akart. Különösen ki van ez 
zárva Kánaánnál, ki az emberiség történeti munkájának folytatását 
tartja a legfontosabb emberi feladatnak s ki éppen ennek a törvény- 
szerű továbbfejlődésnek útjait nyomozta, ü  maga óva figyelmeztet : 
«Ne gondoljuk, hogy valami egészen újat mondhasson az ember. 
Ettől nagyon kell óvakodni majdnem minden tudomány terén, de 
kiváltképp a pedagógiánál, melynek oly hosszú története van, hogy 
elterjedt felfogásokat valamely újabb felfogással teljesen semmisnek 
nyilvánítani lehetetlenség. »1

Nagyon szépen rámutatott már Alexander Bernât gyönyörű ta
nulmányában, melyet Kármán Mórral a Budapesti Szemlébe írt,1 2 
Kármán eszméinek összefüggésére Herbert, Hegel, Spinoza egyes gon
dolataival. De nagyon helyesen hangsúlyozta ő is, valamint Pauler 
Ákos is,3 hogy Kármán nem Herbart, hanem Kármán önálló tovább
fejlesztője a pedagógiának s ezzel kapcsolatban a filozófiának. Herbart 
szellemében dolgozik ugyan, de mindazt, amit a régiből vesz, újra 
megteremti s rendkívüli sok ujjal gazdagítja.

Csak egészen röviden utalok arra, hogy pedagógiai rendszerének 
csupán váza egyezik Herbartéval. A nevelés célja Herbart szerint is 
az erkölcsiség. Herbart is a pedagógiának két segédtudományát kü
lönbözteti meg. Herbartnál is vannak erkölcsi eszmék, melyek a

1 Kármán : Paed. dóig. II. k. 5. 1.
2 Alexander Bernât : Kármán Mór. Budapesti Szemle 1914. január. 

445. szám.
3 Pauler Ákos : Akad. Értesítő, 1912. 274. 1.



nevelés munkáját irányítják. A történeti fokozatok megvannak Ziller, 
Yogt, Bein elméletében. A művelődéstörténeti gondolat Willmannál. 
Mindez azt mutatja, hogy Kármán elmélete nem oly eszmeszövedék, 
mely a levegőben úszik, mint ősszel a pókháló-fonalak. Mindez azt 
mutatja, hogy Kármán gondolatai összefüggésben vannak más nagy 
elmélkedő gondolataival s ott szilárd támasztópontokat találnak.

Kármán nem a Herbart merev rendszerének a rabja. Kármán 
továbbfejlesztője a pedagógiának Herbart tudományos szellemében. 
Mint a bűvész, ki egy kicsinyke magból csodás tündérkertet varázsol 
szemünk elé, úgy alakít Herhart kis eszmecsirákból gondolatokat, 
melyek gyönyörű harmonikus rendben szolgálják az egész rendszer 
kialakítását.

Az emberiség s a nemzet feladatának Kármán-féle felfogását 
hiába keressük Herbartban.

Az erkölcsi eszmék rendszere megvan Herbartnál, de megvan 
már Plátónál is.

Az erkölcsi eszmék, melyeket Kármán megállapít, nemcsak 
egészen mások, hanem más alapon nyugszanak, mint Herbartéi vagy 
Plátó eszméi. Plátó négy erkölcsi eszméje, melyeket az «Állam»-ban 
megállapít : a bölcseség, a bátorság, a mértékletesség és az igazságos
ság. Kármánnál is négy erkölcsi eszme szerepel : tökéletesség, jóság, 
személyiség, szentség. Ezek semmiképp sem állíthatók párhuzamba 
Plátó erényeivel, különösen akkor nem, ha elolvassuk Kármán tar
talmi elemzéseit s megismerkedünk azzal, hogy mit ért ő tökéletes
ségen, jóságon, személyiségen és szentségen.

Herbart sok tekintetben áll Plátó hatása alatt. Maga az a kö
rülmény is, hogy igyekszik az erkölcsiség fogalmát ily erkölcsi eszmék 
által konkrétebb módon meghatározni, szintén Plátói hatás. De Herbart 
erkölcsi eszméi nemcsak mások, hanem más elemzésen nyugszanak. 
Nála ezek az eszmék abból a viszonyból vannak levezetve, melyben 
az egyes akarata saját vagy más egyén más akaratával szemben áll.

Herbart öt eszméje: a belső szabadság, a tökéletesség, a jó
akarat, a jog és méltányosság eszméje szintén egészen más termé
szetűek, mint Kármánéi. Az egyik: a tökéletesség eszméje rokon 
Kármánéval s erre maga Kármán is rámutat. De az a felfogás, melyen 
Kármán schemája alapszik, egészen más, mint Herbarté. Kármán az 
erkölcsiség fejlődését vizsgálja s ebben különböző stádiumokat állapít 
meg. A fejlődés minden foka számára más erkölcsiség való s így más 
erkölcsi eszme adja minden egyes fok számára az erkölcsi célt. A négy 
eszme mindegyike három fokot állapít meg. A három fokon szerzett 
három erény negyedikül kiadja minden végső eredmény gyanánt a 
fönt megjelölt négy eszmét.

586 WESZELY ÖDÖN.



KÁRMÁN MÓR EMLÉKEZETE. 537

Általában a történeti fejlődés gondolata Herbart rendszeréből 
hiányzik, csak Willmannál jut szerephez, de távolról sem oly módon, 
mint Kármánnál, kinél — mint előbb láttuk — ez a gondolat alap
vető jelentőségű.

így lehet nyomon követni a többi gondolatot is, melyek mint 
szépen faragott kőtömegek illeszkednek bele Kármán rendszerébe. 
Mindig azt látnók, hogy itt is vannak hasonló alakú kövek, ott is, 
de az épület, mely ezekből a kövekből fölépül, egészen más.

így módosul a kultúrtörténeti fokok gondolata, a koncentráció, 
a formális fokok elmélete. Mindezek beható vizsgálata érdekes munka, 
mely külön tanulmányt érdemel.

A kiemelt főbb vonások talán sejtetik, minő gazdag és értékes 
anyag van fölhalmozva Kármán elméleti munkáiban.

VL
Kármán Mór főjellemvonását a magam részéről elméleti hajlan

dóságában látom s ezt a gondolatrendszert, melyet a részletekbe 
menően kiépített nagyjelentőségű alkotásnak tartom, mégis Kármán 
nevével kapcsolatban a világ inkább gondol arra a szervező munkás
ságra, melyet kifejtett.

Kármán maga is talán jobban szerette a szervező munkát s 
általában a gyakorlati tevékenységet. Az elmélet nála nem öncél, ha
nem a gyakorlati tevékenység irányítása. Arra való, hogy mint ő 
magát kifejezi, «eligazodhassunk» s fölismerve a célokat, a munkát 
tudatosan folytathassuk.

A fontos tehát mindig maga a gyakorlat. «Mert az emberi élet 
nemcsak abból áll, hogy megismerjük a világot ; nem kontempláció 
a mi feladatunk, hanem cselekvés, alkotás», mondja egy helyen.1 
Cselekedni, alkotni akart ő is, még pedig a maga ideáljai szerint cse
lekedni. Az alkotás vágyával eltelve jött haza s a szent tűz, mely 
áthatotta, nemcsak őt hevítette cselekvésre, hanem azokat is, akik 
vele érintkeztek. Elméleti tudása, melyet Lipcséből magával hozott s 
a cselekvésnek ez a szent hevülete szuggesztiv erővel hatott az em
berekre. Egészen fiatalon a szervezés nagy munkájának lesz részese, 
több mint részese, irányítója, vezetője.

Kétségtelenül sok volt Kármánban a reformer lélekből. A nagy 
tudás, a nagy lelkesedés, a nagy szervező képesség, mind szinte pre
desztinálta arra, hogy hazánk közoktatásügyének szervezésében vezető 
szerepet kapjon.

Sajátos viszonyaink következtében nálunk a vezetés, a munka

1 Kármán : Pæd. dóig. I. 231. 1.
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szervezése egybeesik az adminisztrációval, a törvények végrehajtásával, 
a mindennapi közigazgatással. Talán eljön az a jobb kor, midőn a 
szervezés, az ügyek vezetése épp úgy külön lesz választva a közigaz
gatástól, mint ahogy annak idején különválasztották az igazságszol
gáltatást a közigazgatástól. Ily módon nálunk vezető szerephez, a 
szervező munkához most csak az juthat, aki egyúttal vállalja a köz- 
igazgatás teendőit is.

Természetes, hogy Kármán nem ily feladatra készült. Midőn 
az ő szervező munkásságáról beszélünk, voltaképp az ő küzdelmeire 
kell gondolnunk, azokra a küzdelmekre, melyekkel keresztül tudta 
vinni, hogy az ő tervei, az ő szervezete különböző fórumokon, s nem 
mint az ő munkálata, hanem mint az Orsz. Közoktatási Tanács mun
kálata keresztülmenjen s végül mint hivatalos rendelkezés meg
valósuljon.

Kármán szervező munkásságának két nagy és minden időben 
nevezetes alkotása van. Egyik a gimnáziumi tanterv és utasítás, a 
másik a gyakorló főgimnázium. Mindakettő szorosan összefügg az ő 
elméletével, megtestesítői ezek az elmélet egyes részeinek.

A gimnáziumi tanterv, mely 1878-ban elkészült és életbelépett 
s több ízben történt módosítással ma is él, sokkal nevezetesebb köz- 
oktatásügyünk történetében, mint más tantervek.

Ez a tanterv az Entwurf óta az első alkotás, mely szigorú 
elvi alapokon nyugszik. «Az Entwurfot követő időben azok, akik 
hivatalos tanterveinket készítették, nem ismerték fel a tanterv igazi 
lényegét — mondja Pináczy Ernő. — A népszerűség dajkáló hullám
zásaitól vitetve, minden érdemüket abba helyezték, hogy az útszéli 
jelszavakat meglessék s tanterveinket a közhangulathoz szabják. Egy 
percig sem haboztak, ha arról volt szó, hogy egyik osztályból a má
sikba kell áthelyezni a tárgyakat s nagy lelki nyugalommal nyese
gették el az organikus hajtásokat is, ha nem fértek bele az óra
számok keretébe.»1

Az elvi alapnak ez az uralma teszi ezt a tantervet nevezetes 
alkotássá. Ez a tanterv organikus egész, mely tudatosan akarja szol
gálni a nemzeti műveltség ügyét s megoldani azon kérdéseket, melyek 
nemzeti műveltségünk alkotó elemei és hogyan kell azokat a gimná
ziumi tanulmányok ideje alatt az ifjúságnak birtokába juttatni, hogy 
azután képes legyen ezzel az útravalóval a művelő munkán önállóan 
továbbdolgozni.

Az utasítás, mely 1880-ban jelent meg, magyarázója ennek a 
tantervnek s föltárja azokat az elvi alapokat, melyeken az nyugszik.

1 Pináczy Ernő : Gimnáziumi tantervűnk. Kármán-Emlékkönyv. 4<i. 1.
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E szűk keretbe nem fér a gimnáziumi tanterv méltatása és 
elvi alapjainak kifejtése. Mindnyájan ismerjük ezt a tervet, vagy 
tanítottunk ennek nyomán, vagy tanultunk ennek alapján. Csak arra 
az összefüggésre akarok röviden rámutatni, mely a tanterv és Kármán 
egész pedagógiai és filozófiai rendszere között megvan.

Erre az összefüggésre talán legvilágosabban ez a mondat világít 
rá: «Valóságos fejlődő szellemi élet — mondja Kármán1 — más 
nincs, mint határozott nemzeti jellemű, a pedagógus azért, ki az 
erkölcsi haladás munkásává kívánja nevelni növendékét, a nemzeti 
szellem tartalmában keresse eszközeit és a nemzeti fejlődés útjain 
eljárása módjának irányelveit.»

A feladat a növendéket az erkölcsi haladás munkásává nevelni, 
íme, az etikai eszmék uralma. De aki ezt akarja, az keresse eszközeit 
a nemzeti szellem tartalmában, mert más fejlődő szellemi élet nincs. 
Láttuk föntebb, hogy «az emberiség nem alkot oly egységet, hogy 
összefüggő szellemi élet értelmi és erkölcsi fejlődésének alapjául volna 
tekinthető.» «Csupán a nemzeti fejlődésben szólhatni törvényes foko
zatosságról.»1 2 Ezek Kármán szavai. Tehát a nemzeti szellem tartalmá
ból kell venni a képzés, a művelés s ezzel egyúttal a nevelés eszközeit.

A módra nézve pedig, hogy nemzeti műveltség tartalmából így 
kiszemelt anyag hogyan rendezendő, irányadó a nemzet történeti 
fejlődése, mert ebben a fejlődésben van törvényszerű fokozatosság, 
mint azt föntebb láttuk.

Ezek az alapvető gondolatok, melyekből különösen azt a két 
jellemző mozzanatot akarom itt külön is kiemelni, amiben ez a tan
terv más előző, s talán későbbi tervektől is különbözik :3 a nemzeti 
műveltség tartalma, anyaga, a képzés eszköze, nem a formák, melyek
ben e tartalom megjelenik,4 az egymásutánban a történeti fejlődés 
útját kell követni s nem lélektani kategóriákat vagy teljes önkényes 
egyéb konstrukciókat.

A Kármán-féle tervben az egyes tárgyak anyagi oldala ural
kodik. Ez annyit jelent, hogy nem grammatikát, stilisztikát, poétikát, 
retorikát kell tanítani, hanem olvasmányokat. Olvasmányokat a hon
foglalás korára vonatkozólag, Szent Istvánról, Szent Lászlóról, a 
tatárjárásról, a lovagkorról, a nemzeti küzdelmek koráról egészen a 
nemzeti állam megalakulásáig, Széchenyi, Kossuth, Deák koráig. 
A menet itt a történeti fejlődés menete. Az olvasmányokból azután

1 Kármán : Pæd. dóig. II. 298. 1.
2 U. о. II. 297.
3 U. о. II. 289. 1.
4 U. o. 289. 1.



induktive lehet formális tanulságokat levonni, azaz ezen az anyagon 
grammatikai, stilisztikai szabályokat vagy poétikai s retorikai tanul
ságokat is levonni.

De a fó'dolog a tartalom. Épp úgy a mathematikában. A tárgyi 
körök uralkodjanak, ne az összeadás, kivonás vagy egyéb műveletek.

Az erkölcsi fejlődés — mondja Kármán 1 — inkább függ gon
dolataink tartalmától, mint formális képzettségünktől». Sőt tovább 
egyenesen kimondja: «Magam is általában korunk gyermekének: e 
realisztikus pedagógia hívének vallom magam.»1 2

Valóban, Kármán a kor gyermeke. De hozzá kell tennünk, a 
korabeli tudományosság gyermeke. Mindaz, ami korának becses ter
méke s a kor tudományosságának legértékesebb jellemvonása, megvan 
ő benne.

A tantervben ezek a jellemvonások erősen és határozottan ki
fejezésre jutnak. Uralkodik benne az etikai eszme, a nemzeti eszme, 
a műveltség tartalmi része s a történeti gondolat.

Sokszor és sokat bírálták e tantervet, de kevesen nézték ezeket 
az elvi alapokat. Lehetne talán vitatni, vájjon valóban a művelődés 
története a legjobb vezető-e s nem a lélektan útmutatásai, lehetne a 
műveltség konkrét tartalmából kiszemelt anyag fölött is vitatkozni. 
Azonban aki ismeri ezeket az elveket s komolyan tanulmányozta, 
annak be kell látnia, hogy ez igazi nemzeti tanterv, mely a nemzeti 
műveltség legbecsesebb tartalmát vitte be az iskolába.

A konkrét anyag kiszemelésében, különösen a magyar irodalom 
anyagának a megállapításában Kármán alapvető s örökbecsű munkát 
végzett.

Jól mondja Fináczy Ernő : «Elégethetjük összes példányait, de 
a nagy igazság, melyet e tanterv megtestesített, s a tanársággal élő 
példán megéreztetett, el nem enyésztethető, ki nem törölhető, el nem 
pusztítható többé.»3

A gimnáziumi tanterven és utasításon kívül sok más esetben 
is érvényesült Kármán nagy szervezőképessége. Nemcsak a gimná
ziumot kellett volna így elvi alapon szervezni, hanem egész köz- 
oktatásügyünket, Kármán dolgozatai között több van, mely azt a gon
dolatot fejtegeti, hogyan kellene az egész közoktatásügyet egységesen 
elvi alapon szervezni. Am a kivitelre nem került sor.

Kármán szervezőképességének fényes bizonyságát adta nemcsak 
e tantervi munkálatokkal, hanem a gyakorló iskola megszervezésével.

1 U. о. II. 289. 1.
2 U. о. II. 289. 1.
3 Kármán-Emlékkönyv 46. 1.

-540 WESZELY ÖDÖN.



KÁKMÁN MÓR EMLÉKEZETE. 541

Ez az intézmény a tanárképzés igazi, méltó betetőzése. Itt ne
velődhetik a tanár igazi tanárrá. Az egyetem teheti tudóssá, de 
tanárrá ez az iskola teszi. Szinte csodálatos, hogy Kármán keresztül 
tudta vinni ennek a gyönyörű gondolatnak a megvalósítását s hozzá 
egészen fiatalon, midőn alighogy visszatért Lipcséből s nálunk mun
kához fogott. Aki ismeri ezt az intézetet, csak a legnagyobb elisme
réssel szólhat róla. Akik ellene voltak, nem ismerték. Nem hivatásom, 
hogy részletesen ismertessem, csak ki kell emelnem mint Kármán 
oly alkotását, melyet egy későbbi kor talán még jobban meg fog 
becsülni, mint mi.

Ehhez az intézethez fűződik Kármán Mór tanári munkássága 
és módszertanának kialakulása. A tanári munka Kármánnál nem volt 
egyéb, mint folytatása elmélkedő és szervező munkájának. Kármán a 
tanár megvalósította, amit az elmélkedő Kármán termelt s amihez 
a tervező Kármán a kereteket megadta. E tanári munka közben ala
kul ki módszertana, mely le van fektetve azokban a jegyzetekben, 
melyeket hűséges tanítványa, Waldapfel János adott ki.

Nagyon termékenyítő s nagyon felemelő munkásság volt ez. 
Aki hallgatója vagy tanítványa volt, nemcsak a legnagyobb tisztelettel 
és hálával szól róla, hanem felejthetetlen benyomások emlékét őrzi 
lelkében. A nagy egyéniségnek ébresztő, serkentő, előmozdító hatása 
az, mely tanítványait hozzáfűzi és egymás közt is egyesíti.

Megható olvasmányok Kármán tanítványainak vallomásai azok
ról az órákról, melyeket vele töltöttek. Elég rámutatnom a Kármán- 
Emlékkönyvben: Csathó Imre, Léderer Béla, Héber Bernât, Simonyi 
Jenő visszaemlékezéseire. Mennyi hála, mennyi szeretet, mennyi ra 
gaszkodás ! Akinek ilyen tanítványai vannak, arról el lehet mondani, 
hogy szerették az istenek.

Kármán mestere volt a szónak, akár mint tanár, akár mint 
előadó. Az írást kevésbbé szerette, mint igazi tanár, s csak akkor írt, 
mikor valami gyakorlati szükség vette reá.1 S mégis mennyi becses 
munkája maradt ! Irodalmi munkássága változatos képet mutat, de 
ha megértjük, hogy mindegyik bizonyos gyakorlati feladatok meg
oldásának kísérlete volt, akkor megtaláljuk ebben is az egységet.

Fordított (Lotze, Browning, Joly) azért, hogy vezérfonalat adjon 
hallgatóinak. Tankönyvet írt azért, hogy elveinek a gyakorlatba való 
átvitelét megmutassa. Képeskönyvet s ifjúsági olvasmányokat írt, hogy 
kis leánya számára jó olvasnivalót adhasson. íme, mind pedagógiai 
feladat gyakorlati megoldása.

1 L. Geréb : К. M. emlékezete. Magyar Közművelődés. II. k. 4. f.
135. 1.
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Irodalmi munkássága csak kísérője gyakorlati tevékenységének.
Nagy rendszere, a szervezetre vonatkozó gondolatai természe

tesen irodalmi munkáiba vannak lefektetve, s bár a gondolatok faj- 
súlyánál fogva nem tartoznak a könnyű olvasmányok közé, kétség
telenül mindenkor a magyar pedagógiai irodalom standard-munkái 
között foglalnak helyet.

*

íme, előttünk egy egész férfi, ki hivatását betöltötte, akiről el 
lehet mondani, hogy azt az erkölcsi feladatot, mely a nemzeti mun
kából reá esett, minden vonatkozásban híven teljesítette.

A Magyar Pædagogiai Társaság, melynek alapítói között foglal 
helyet s melynek mindvégig alelnöke volt, sokszor látta e helyen, 
nemcsak mint alelnököt, hanem mint előadót is.

Bizonnyal mindnyájan emlékezünk arra a megdöbbentő jele
netre, midőn Kármánt — ki élete alkonyán joggal mutathatott volna 
arra, amit eddig alkotott, — abban a hitben, hogy munkáját meg 
nem értették, hirtelen csüggetegség szállta meg s mély fájdalmunkra 
szinte zokogva mondta: «Hiába éltem!#

Nem, Mester 1 Nem hiába éltél !
A történelem föl fogja jegyezni, mit tettél s ki voltál. Élsz és 

élni fogsz, mert, mint a költő mondja : «Nem hal meg az, ki milliókra 
költi dús élete kincsét.»

Tovább élsz, mint élő energia azokban a hatásokban, miket a 
Te szavad, a Te munkád szivek és elmék ezreibe átvitt.

Munkáddal örök emléket állítottál magadnak s elmondhatod 
Horatiusszal : «Exegi momentum sere perenniusb

Emeltél magadnak emléket, ércnél szilárdabbat !
W e s z e l y  Ö d ö n .

ZÁRÓSZAVAK A KÁRMÁN-ÜNNEPÉLYEN.

Tisztelt Társaság ! Weszely Ödön tagtársunknak köszönettel 
tartozunk, hogy Kármán Mór személyiségéről és munkásságáról 
oly eleven képet festett s gondos tanulm ány alapján elénk állí
totta őt m int tudóst, mint iskolaszervezőt, mint tanárt és m int 
írót. Végig vezetett bennünket közművelődésünknek egy moz
galmas korszakán s megmutatta e korszakot eszméivel és törek
véseivel, intézményeivel és embereivel. E változatos és gazdag 
szellemi alakulásból egy nagy gondolat emelkedik ki, nemzetünk
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sajátos történeti életének megértésén felépülő köznevelésünk 
eszménye, mely Kármán szeme előtt lebegett s mely vezette őt 
tervező és alkotó művében. Ezt a gondolatot hagyta reánk 
örökül. Ezt kell ápolnunk és őriznünk, ennek jegyében kell a 
világháború lezajlása után is dolgoznunk, még pedig erősebben 
és hathatósabban, öntudatosabban és kitartóbban, mint eddig. 
Magyar voltunkat, melyet ez a mérhetetlen küzdelem sajátos 
zománcának teljes fényében ragyogtatott, majdan a béke nap
jaiban is igazolnunk kell, erős történeti érzékkel és politikai 
belátással és műveltségünk nemzeti vonásainak tudatos fejlesz
tésével. Nem akkor fog bennünket igazán becsülni a világ, ha 
gondolatainkat és érzéseinket ehhez a nagy világhoz alkalmaz
zuk s belemerülünk a mindent egyenlősítő világpolgárság ára
datába, hanem ha az európai kultúrát a mi ősi erőforrásaink
ból m erített képességeinkkel dolgozzuk fel minmagunkban, 
önállóan, jellemzetesen, a mi nemzeti életünk középponti gon
dolatának értelmében. Az emberi közösség iránt is akkor fogjuk 
leróni legjobban kötelességeinket, ha saját nemzetünk iránt 
rójjuk le őket teljesen és egészen, a magunk módja szerint, a 
magunk szellemében. Ezt az igazságot érezte át oly mélyen 
Kármán Mór s ennek az igazságnak hangoztatásával zárom be 
az ő emlékezetének szentelt mai felolvasó ülésünket.

F ináczy E rnő.

BEVEZETÉS AZ ERKÖLCSI NEVELÉS ELMÉLETÉHEZ.1
Kármán Mór hagyatékából.

(A nevelés feladatainak tagozása, a nevelés kötelességének eredete, az er
kölcsi nevelés fogalmi meghatározása, az erkölcsi nevelés tagozása, az 
erkölcsi nevelés viszonya a társadalomhoz, a társadalmi fejlődés fokozatai.)

Mindenekelőtt az előadások célját fogjuk kitűzni. Úgy van hir
detve, hogy az erkölcsi nevelés rendjét kívánjuk e félévben tárgyalni. 
Ezzel a fogalmazással hozzájárultunk ahhoz a felfogáshoz, amely e

1 A következőkben édes atyánk utolsó három pedagógiai előadását 
adjuk Fried Jolán k. a. gondos jegyzése után. Az 1914/15. tanévben a peda
gógia alapvetését és a testi nevelés elméletét adta elő, az 1915/16. tanév 
első felében az erkölcsi nevelés rendje lett volna előadásának tárgya. 
Úgy hisszük, e sorok olvasása közben sokan fogják gondolatait és szavait 
szívesen emlékezetükbe idézni. Dr. Kármán Joze/in és Tódor.
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téren általában el van terjedve. T i. a nyugati népek mindnyájánál, 
különösen az angoloknál, franciáknál és azoknál, akik ezek hatása 
alatt állanak, szokás már másfél század óta beszólni arról, hogy 
háromféle nevelés van : fizikai, morális és intellektuális nevelés. 
A sorrend rendszerint más : a fizikai nevelést előre téve, az intel
lektuális nevelést teszik másodiknak és csak a végén említik a 
morális nevelést. így van tárgyalva a nevelés kérdése a Eatio Educa- 
tionis-ban is, a magyar oktatásügy alapvető' könyvében, mely egész 
fejezetet szentel az ifjúság általános nevelésének és ezt mint fizikai, 
intellektuális és morális nevelést tárgyalja.

Visszamegy azonban a nevelésnek ez a felosztása Aristotelesig, 
ki először tárgyalta tudományosan a kérdést. Műveiben két Ízben is 
kellett foglalkoznia a nevelés kérdésével : az Ethiká-ban és a Politiká
ban. Az Ethiká-ban említi, hogy az emberek véleménye szerint jóvá 
háromféle módon válhat az ember. Némelyek szerint a jóság, az erköl- 
csiség természetadta, velünkszülött adomány, mások szerint szoktatás 
útján jutunk hozzá, még mások véleménye, hogy csak tanulás útján 
sajátítható el. Eszerint nem elég a természetadta adomány, nem elég 
a szokás, hanem külön elmélet is szükséges hozzá. Itt tehát az embe
rek e tárgyban való véleménye egymás mellé van állítva. Mai napig 
is eltérnek e tekintetben a vélemények. Vannak, akik az erkölcsösséget, 
az erkölcsös jellemességet velünk született adománynak tekintik. Ha nem 
is tudjuk megitélni, mily okból, ténynek látszik, hogy mégis némelyek 
már eredettől fogva képesek az erkölcsös életre, mások természettől 
fogva képtelenek erre. Akik az ú. n. antropologiai alapon állnak a 
büntetőjogban, azok beszélnek született gonosztevőkről és bizonyos 
külső jelekből vélik megismerhetni azt, hogy valaki született gonosz
tevő-e vagy nem. Vannak, akik különösen a környezettől, amelyben 
az ember él, teszik függővé az erkölcsösséget, amint azt egy görög 
filozófus kifejezte, aki, midőn valaki azt a kérdést intézte hozzá, hogy 
hogyan biztosíthatja gyermekei erkölcsösségét, azt válaszolta, hogy 
válasszon egy olyan államot, ahol jó polgárok élnek. Maga Plato is 
úgy gondolta annak idején, — bár nem ez volt az egyedüli véle
ménye, — hogy átalakíthatja az egész társadalmat, megvalósíthatja az 
ideális államot, ha a gyermekeket kivonja a szülők hatása alól. A mai 
társadalom szerinte nem alkalmas az erkölcsös nevelésre ; új kolóniát 
kellene alapítani és a gyermekekkel lehetne új, erkölcsös társadalmat 
létesíteni. Akik így vélekednek, azok az erkölcsösséget külső befolyás 
alatt állónak gondolják.

Újabb időben e tekintetben el van terjedve az a nézet, hogy a 
környezet sem elegendő, hanem csakis morális tanítás útján, az erköl
csök oktatása alapján lehet erkölcsösségre nevelni. Az erkölcsnek biz



tosítéka a tudatosság, ez azonban nem szerezhető meg máskép, mint 
hogy az ember egyszersmind fogalmilag szervezi a belátást. A három 
különböző nézetet azért említettem meg, mert a nézetkülönbségek 
ma is el vannak terjedve. Sőt némiképpen bizonyos ellentétet látnak 
sokan az erkölcsösségre való nevelés és az oktatás között. Némelyek 
azt tartják, hogy az oktatás nem biztosítja az erkölcsösséget, csak a 
szoktatás, mások azt mondják, hogy a megszokás nem elegendő, ha 
nem járul hozzá valóságos belátás. Aristoteles Politica-jában még 
pontosabban van ez az álláspont odaállítva. Szerinte erkölcsösek az 
emberek csak mindhárom feltétel által lehetnek. Az erkölcsösséghez 
phüsis, ethos és logos szükséges. Nem lehet az ember erkölcsös, ha 
nem rejlik természetében, de ez a természetes adomány még nem 
biztosítéka az erkölcsösségnek, ezt még gyakorolni is kell. Ezt a gya
korlatot követi aztán a belátás. Csak aki már gyakorolta az erkölcsös
séget, aki erkölcsös társadalomban élve hozzászokott az erkölcsösséghez, 
az lesz képes arra, hogy elmélkedjék róla. Ez az elmélkedés az erköl- 
csössé-létel betetőzése. Ez az álláspont összefüggött Aristoteles általános 
elméleti felfogásával. 0  az erényességet magát is három szempontból 
nézte : beszólt fizikai erényekről, amelyek adva vannak, beszólt továbbá 
ethikai erényekről, ezeket teszi a középre, beszólt végül a megszokás 
erényeiről, morális erényekről. Az erények egész sorát sorolta fel. Ide 
tartozik az igazság, a szeretet is. De az erényesség koronáját a dia- 
noetikus erények alkotják, ezekben mutatkozik az ember legmagasabb 
feladata. Ezekre vonatkozólag azonban általában ferde nézet van el
terjedve, mert Aristoteles az emberi munkásságnak egész körét, nem
csak a tudományt sorolja ide. Az intellektuális erények közé számítja 
magát a prudentiát, az okosságot is, amely alatt a gyakorlati okosságot, 
a praktikus észt kell érteni. Ide számítja a technikus ügyességet : a 
művészetet is. Csak harmadiknak szerepel a tudás, a tudomány. Ezt 
a kontemplativ, theoretikus tudást tekinti a legmagasabbnak, de nem 
az egyedülinek. Háromféle ész van tehát szerinte : 1. praktikus ész,
2. poótikus, művészeti ész, 3. theoretikus ész. A legutóbbit tekinti a 
legmagasabbnak az észbeli erények között, ez az emberi tökéletesség.

Hogy hogyan értem ón az erkölcsös nevelést, annak bővebb 
kifejtése céljából hozzácsatlakoztam az e téren uralkodó szokásos fel
fogáshoz. Az aristotelesi felfogásból egyet elfogadhatónak tartok. T. i. 
ami az erkölcsös és az intellektuális, értelmi nevelést illeti, bizonyos, 
hogy az erkölcsösségre való nevelés megelőzi az értelmi nevelést. Ez 
praktikus szempontból tekintve is magától értetődő. Ha valakinek 
értelmét akarjuk kifejteni, nevelni akarjuk őt értelmi úton, tanítani 
akarjuk, ez feltételezi azt, hogy bizonyos erkölcsös viszony legyen 
tanító és tanítvány között, feltételezi, hogy ez a viszony erkölcsileg
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M agyar Paedagogia. XXV, 10.
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meg legyen alapozva. Az igazság szeretete, az igazság tisztelete felté
tele annak, hogy valaki taníthasson, mert ha nem tartja kötelességének, 
hogy az igazságra tanítson, akkor egyáltalában nem is fog tanítani. 
Ha viszont a tanítvány nem akar tanulni, ha nincs szándékában 
tanítást elfogadni, erkölcsileg tehát szabadnak tekinti azt, hogy eltér
jen a tanítástól, akkor nem tanulhat Ezzel az egyszerű parasztlogiká
val is bizonyíthatjuk tehát, hogy erkölcsös viszony létesítése feltétele 
annak, hogy valakinek értelmét kiműveljük. Ez az egyszerű okoskodás 
igazolja az aristotelesi felosztást. Az egymásutánt tehát úgy kell meg
állapítanunk, hogy először beszélnünk kell az emberi természet ápo
lásáról és gyakorlat útján való kifejlesztéséről, azután kell beszélnünk 
az erkölcsösség megalapításáról, erkölcsös vonások létesítéséről, és 
csak azután beszélhetünk értelmi nevelésről. Először jön a gyakorlati 
életbe való belátás, a gyakorlati okosság, azután a művészi és végre 
a tudományos elmélkedés kifejtése, mondja Aristoteles. Magam azon
ban már az előbbeni előadások során kifejtettem, hogy nem tartom 
egészen elfogadhatónak ezt a hármas rendet ilyen értelemben. Más 
értelmet kell adni neki. •

Kiindultam e tekintetben a módosításnál abból a tényből, hogy 
min alapul tulajdonképpen a nevelés szüksége, miért vagyunk kény
telenek neveléssel foglalkozni? Az igaz, hogy a természet rendje is 
valami nevelői tevékenységre késztet bennünket. A természet rendje 
azt mutatja, hogy az ember nagyon elhagyott lényként jő a világra ; 
ha nem gondoznák, elveszne. Testi, fizikai és lelki elhagyottsága (mert 
a testet és lelket együtt kell venni) minden korban kényszerítette az 
embert, hogy gondozza gyermekét. A természet rendje megadta e 
tekintetben a szülőknek azt a hajlandóságot, hogy szeretettel fogadják 
gyermekeiket és gondoskodjanak róluk. A Basedow-féle iskola, mely 
Bousseau hatása alatt a természetes nevelést tekintette feladatának, 
egy képben már a gyermekeket is figyelmeztette erre. Egy oktató 
képen a születés előkészítése volt lerajzolva. Az anya betegágyban 
fekszik és mellé egy kis asztalra oda van téve egy kis főkötő és egy 
sapka. E kép azt akarta a gyermekeknek bemutatni, hogy milyen 
gondos egy szülő, még nem tudja, hogy fiú lesz-e születendő gyer
meke, vagy lány, de mindkettőre előkészül ; ha lány lesz, ott van a 
főkötő, ha fiú lesz, ott a sapka. Ilyen naiv módon akarták megmutatni, 
hogy milyen lekötelezettje a gyermek a szülőknek, a szülők hogyan 
gondoskodnak róla. Azonban az is bizonyos, hogy a természetadta el- 
hagyottság nem elegendő a nevelés kötelességének érzésére. Nemcsak 
primitiv népeknél látjuk, hogy a gyermekek felnevelését nem tekintik 
erkölcsi kötelességnek. A tekintetben, hogy fel akarják-e nevelni gyer
mekeiket vagy sem, bizonyos szabadságuk van a szülőknek. Aki nem
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akarja felnevelni, az kiteszi gyermekét. Ez a görög, római világban 
általános volt. Sőt némely népnél egyenesen megölik a gyermekeket. 
Némelyek a nőket nem akarják felnevelni, inkább rabolják őket más 
törzsektől. Csak a fiúkat nevelik fel, mert ezek alkalmasok, harci nomád 
életük folytatására. Látjuk tehát, hogy a természetadta rend nem hat 
kényszerítőén a nevelés, mint erkölcsi kötelesség teljesítésére.

Ami a megszokást, a szoktatást illeti, az együttélés, a társadalmi 
rend sem egészen elegendő arra, hogy a nevelést kötelességgé tegye. 
Az ember csak társadalomban lehet emberré, együttélés nélkül el
képzelni sem lehet, nem fejlődött volna ki. Itt az együttélés tehát az 
emberi élet megbecsülésére tanít, ezért tehát felnevelik a gyermeket, 
de nem magáért a gyermekért, hanem a társadalom érdekében. Fonto
sabbá válik a nevelés akkor, ha az emberiség igazi célját vesszük tekin
tetbe. T. i. az a tapasztalat, az a megfontolás vezet a nevelés szüksé
gének felismerésére, hogy nincs olyan munkássága az emberi életnek, 
ami valamiképp nem szorulna rá, hogy folytatódjék. Nincs egyetlenegy 
olyan emberi tevékenység sem, amelyre az ember élete elég hosszú 
volna. Minden emberi törekvés (és itt nem kell a magasabbakra 
gondolnunk) rászorul arra, hogy az emberi életen túl is folytatódjék, 
így kénytelen az ember arról gondoskodni, hogy törekvése hiábavaló 
ne legyen, hogy legyen, aki folytassa. Ezt történeti szempontnak 
nevezem. Csak az embernek van története, azaz oly munkássága, 
amely rászorul arra, hogy nemzedékről nemzedékre átvétessék és 
folytatást nyerjen. A filozófia, vagyis a gondolkozás fejlődésében ezt 
az alapelvét az erkölcsi ségnek Kant említi meg először. 0  figyelmeztetett 
arra, hogy mi különbség van ember és más élőlény : állat, növény 
között, hogy mi az ember megkülönböztető tulajdonsága '? Aristoteles 
szintén abból indult ki, hogy mi az ember és állat közti különbség. 
О az ész kifejtésében látta az emberit, ezért állította az intellektuális 
erényeket legmagasabbaknak. Kant azonban más, az emberiséggel 
szorosabb összefüggésben álló tényre utalt. Az egész természet rendjé
ben, ahol élőlényekről csak beszélhetünk, heleértve az állat- és növény
világot is, minden egyén képes veleszületett tulajdonságainak teljes 
kifejtésére. Nem fejti ki ugyan mindegyik, tökéletes példája nem lesz 
minden növény a maga fajtájának, sem minden állat, mert ez a 
körülményektől függ, azonban lehetne. Mindegyik elérhetné a termé
szet által elészabott célt. Az embernél ez nincs iígy. Az ember képes
ségeinek kifejtése nem az egyénnek a tiszte, feladata, hanem az egész 
emberi nemnek. Csak az emberi nem, az egész emberiség mint 
olyan, mint egész fejtheti ki az ember természetadta tulajdonságait 
tökéletesen. Az emberiség történetében nincs, nem lehet példa arra, 
hogy egy nemzedék mindenben kifejezésre juttassa az emberi képessé
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geket. Ez adott sajátság. Sem egyén a maga elszigeteltségében, sem 
egy egész nemzedék vagy egy egész nemzet el nem képzelhető, amely 
teljes kifejezésre juttathassa az emberi nem képességeit egy időben, 
egy helyen. Csak ha az egész emberiséget a maga összességében 
összetartónak fogjuk fel, mutathatjuk azt, hogy mire való az ember, 
mi az ember igazi képessége ; azért szükséges, hogy minden egyén 
részt vegyen ebben a munkásságban, minden egyes, minden nemzet : 
az egész emberiség. Bárminő törekvésnél tehát, hogy ez hiábavaló 
ne legyen, gondoskodnom kell arról, hogy utánam legyen valaki, aki 
azt folytassa. Nemcsak arra szorulok, hogy velem együtt dolgozzanak, 
hanem gondoskodnom kell arról is, hogy ha én, aki e munkásságot 
bizonyos fokig vezettem, többé nem vagyok, legyen valaki helyettem, 
aki azt folytassa, Ezen a tényen (mert ezt faktumnak és nem hipoté
zisnek nevezhetjük) alapul a nevelés kötelessége. Bármiként fogom 
fel az egyén munkásságát, ha nem szerez utódot a maga számára, 
aki a megkezdett munkásságot folytassa, akkor az a munkásság elvész, 
hiábavaló.

A nevelés tehát hármas szükségen alapul:
1. az elhagyatottságon, amely gondozást követel;
2. az együttélés szükségén, mert csak társadalmi együttességben 

lehet az ember emberré ;
3. azon a történeti tudaton, amely azt mondja, hogy megkezdett 

munkánkat folytatni kell. Semminek nem érhetjük el a tökéletességét, 
ha abbanmarad a folytatás ; ezért kell nevelnünk a magunk helyébe 
egy más nemzedéket, mely megkezdett munkásságunkat folytassa, 
befejezze. Ezen a történeti munkásságon alapszik leginkább a nevelés 
szüksége.

Újabb időben pszichológusok és ethikusok az ember tudatosságá
ban is megkülönböztették ezt a hármat. Azt mondották, hogy van az 
embernek egy ú. n. egyéni tudatossága, vagyis természetadta tudatos
sága. A test és lélek együttessége adva van és mint egyén, mint 
individuum van jelen ; mint ilyen, ez is megköveteli a gondozást. 
El azonban mindnyájunkban az egyéni tudatosságon felül az a tudat, 
hogy hozzátartozunk egy bizonyos csoporthoz, hogy családnak, nem
zetnek, emberiségnek is tagjai vagyunk. Ilyen kisebb-nagyobb csopor
tokból számtalant lehet megkülönböztetnünk. A munkamegosztás miatt 
az emberek mind egymásra vannak utalva. Az egyéni Énen felül van 
tehát társadalmi Én is. Ennek az Énnek a felismerését nevezhetjük 
társadalmi tudatosságnak. Van azonban ezen a társadalmi Énen felül 
egy harmadik Én is. Ezt némelyek szellemi Énnek nevezték el. Van 
egy szellemi erkölcs, amely összefűzi az embert nem a vele együtt- 
élőkkel, hanem azokkal, akik előtte éltek vagy utána fognak élni.



Vannak olyan törekvések, — majdnem minden számbavehető emberi 
törekvés hozzátartozik, — melyek kiterjednek az emberiség egészére, 
múltat és jövendőt összefoglalva. Ezt némelyek spirituális, szellemi 
Énnek hívják, mert valami szellemiség fejlődésének tagjai vagyunk. 
Mások elnevezték abszolút Énnek, függetlennek, mert mindenben 
megnyilatkozik, mintegy uralkodik. Én legegyszerűbbnek tartom, hogy 
történeti tudatnak, történeti tudatosságnak, történeti Énnek mond
juk. Beszélhetünk tehát egyéni, társadalmi és történeti tudatosságról. 
Ezen a történeti tudatosságon alapul leginkább a nevelés szüksége. 
Hogy ennek a történeti folyamatnak tagjai legyünk, ebben helyet 
foglaljunk, ez a legfontosabb nevelői feladat, ez a tulajdonképpeni 
nevelői feladat. A másik kettő : az, hogy egyéni és társadalmi tuda
tosságunk kifejlődjék, ennek előfeltétele, úgy hogy e hármas feladatot 
a következő viszonyba hozzuk : az egyéni tudat, tehát az individuális 
Én kifejtése nélkül nem lehet valaki a társadalom tagja, társadalmi 
tudat nélkül pedig nem lehet tagja a történeti folyamatnak. így 
kapunk hármas feladatot, amit kapcsolatba hozhatunk az aristotelesi 
tannal. Amit ő fizikai nevelésnek mondott, azt mi egyéni nevelésnek 
mondjuk, amit ő erkölcsinek tekintett, azt mi társadalminak, amit ő 
szelleminek, intellektuálisnak nevezett, azt mi a történelmi tudatos
ságra való nevelésnek mondjuk. A nevelés munkáját így tekintve, a 
történeti tudatosság kifejtése a tulajonképpeni feladat, előzetes felté
telei azonban ennek a társadalmi és egyéni tudatosság kifejtése. Az 
erkölcsösség a társadalmi tudatosságon alapul. Csak társadalomban élő 
embernek vannak erkölcsi képzetei, erkölcsi gondolatai. Ha az embert 
mint különálló egyént gondolnók el, akkor nem is beszélhetnénk 
erkölcsös vonásokról. Az, amit erkölcsösségnek nevezünk, annyira a 
társadalmi élethez van fűzve, hogy a társadalom számára való nevelés 
nem egyéb, mint erkölcsi nevelés. Ez azonban még nem a nevelés 
legmagasabb felfogása, mert mondottuk — a történeti tudatosság 
kifejtése a tulajdonképpeni nevelői teendő, de előfeltétele ennek az 
erkölcsös nevelés, ennek pedig az individuális nevelés. Társadalmi 
nevelés alatt tehát ugyanazt akarjuk érteni, mint erkölcsi nevelés alatt, 
ez azonban csak előfeltétele a történeti tudatosság kifejtésének.

Ezzel feladatunkat meghatároztuk.
*

Az erkölcsi nevelés megértésére az embert mint a társadalom 
tagját fogjuk fel. Abból a tényből indulunk ki, hogy erkölcsiség csakis 
a társadalomban mutatkozik, azon a tényen alapul, hogy az egyén 
csak a társas együttélésben érhet célt. Ebből a tényből iparkodunk 
majd pedagógiai eljárásokat megállapítani.
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Az egyén élete célját csak mint társas lény érheti el ; kiindul
hatnánk tehát az életcélból. Ezt azonban különbözőképpen állapítja 
meg a közhit, a vallásosság, a tudományos felfogás, sőt a tudományos 
felfogás körén belül is sokféle nézet áll e tekintetben egymással 
ellentétben. Erre vonatkozólag a különböző korok nagyon eltértek 
egymástól. Életünk céljának meghatározásából tehát éppen ezért nem 
indulhatunk ki, kiindulhatunk ellenben abból a tényből, hogy erkölcsi 
felfogásról, erkölcsi magaviseletről csak társas együttélésnél lehet 
szó, mert ez minden felfogásban benne van. Mert azok is, akik 
életünk célját a túlvilágban látják, kénytelenek elismerni azt, hogy a 
földi élet rendjétől függ a túlvilági boldogság is. Aki a túlvilág szá
mára kívánja nevelni az embereket, az sem fogja őket eltávolíthatni 
a társadalomtól és így óvni lelkűket, hogy méltók legyenek a túlvilági 
életre, mert ha elkülöníti is őket, akkor sem tett egyebet, mint egy 
külön kis társadalmat szervezett, amelyben ki akarja fejleszteni a 
világtól való elvonatkozást és a túlvilágra való előkészülést. Senki 
sem állíthatja tehát azt, hogy egy magában álló ember erkölcsi fel
fogáshoz juthat. Akármiként állapítjuk tehát meg az élet célját, minden 
célmegállapításban szerepelni fog az a felfogás, hogy csakis társadalom
ban élve érhető el ez a cél.

Ebből két kérdés áll elő :
1. Milyen legyen az a társadalom, amelyhez az egyén nemes 

érzülettel forduljon? Mivel az egyén csak társadalomban érheti el 
célját, a társadalomban neki helyet kell foglalnia. A tanítvány lelkét 
meg kell nyerni a társadalom számára, hogy nemes érzelemmel csüggjön 
rajta, különben nem hathat rá. Milyen legyen tehát az a társadalom ?

2. Miként nyerhetjük meg a társadalom számára a gyermeket? 
Az egyénnek helyet kell foglalnia erős akarattal a társadalomban. 
Erős érzülettel, nemes gondoskodással kell csüggnie a társadalmon, 
hozzá kell fűződnie. Az még nem az erkölcsiség teljessége, hogy va
laki a társadalomban helyet foglal és megáll benne. Csak akkor fog 
majd benne erkölcsiség kifejlődni, ha szeretete, kedvtelése vonja a 
társadalom felé. Erős akaratot akarunk ezért benne létesíteni.

A kettős kérdés tehát a következő :
1. Milyennek kell a társadalomnak lennie, hogy megragadja a 

gyermek lelkét ?
2. Milyen legyen a gyermek lelke, hogy a gyermek ennek a 

társadalomnak komoly tagja lehessen?
Ebben a két kérdésben, melyhez egyszerű elemzés útján jutot

tunk, kb. az van kimondva, amit Herbart úgy állít óda, mint a 
nevelés oly jellemző vonásait, melyek erkölcsiséget akarnak előidézni. 
Ő t. i. két erkölcsi nevelést ismer : 1. közvetett és 2. közvetlen erkölcsi



nevelést. Közvetett erkölcsi nevelés az, amikor a gondolkodást fejleszt
jük, mint pl. tanítás közben. Közvetlenül nevelünk erkölcsiséget akkor, 
midőn akaratot tanítunk. így állítja ő a tanítás ^Unterricht) mellé a 
közvetlen hatást, a fegyelmezést (Erziehung). Az összes erkölcsös 
követelések együttessége nála az erényesség. Nem ismer többféle erényt, 
hanem azt tartja, hogy többféle idea szerint alakul az ember erköl- 
csisége. Ha minden idea ki van fejtve, akkor mondjuk az embert 
erényesnek. Erény az erkölcsi eszmék összessége. Ennek csak a meg
közelítésére igyekezhetünk, mert az ideált : a teljes, tökéletes embert 
sohasem érhetjük el, csak megközelíthetjük. «Tugend ist ein Ideal. 
Die Annäherung dazu drückt das Wort Sittlichkeit aus.» Mivel a 
nevelés abból áll, hogy az erkölcsös vonásokat megerősítjük, az erkölcs
teleneket pedig kiirtjuk, tehát a nevelés főfeladata: megerősíteni az 
erkölcsösséget az erényesség iránti tökéletesedésben, vagyis «Charak
terstärke der Sittlichkeit» a fegyelmezés feladata. Két feladat van 
tehát : Sittlichkeit és Charakterstärke. Első dolog erkölcsiséget vala
kiben létesíteni, amit mi úgy fejtettünk ki, hogy a társadalmon 
csüggni, érte élni ; a másik vonás már most ebben a nemes érzületben 
erősnek lenni. Nagyon világos dolog, hogy a Sittlichkeit megelőzi a 
Charakterstárke-t, a jellem erősségét, mert a Sittlichkeit ben kell 
megerősödni. Előbb kell azokat a vonásokat kifejleszteni, amelyek a 
társas életre vonatkoznak, amelyekből az erkölcsiség keletkezik, azután 
kell arról gondoskodni, hogy ez a törekvés megerősödjék. A kétféle 
tulajdonságot együtt kell kifejleszteni, de a megfontolásban egymás 
után következnek.

Még világosabban van e két vonás együttessége kiemelve egy 
régibb ethikusnál : Spinozánál. Ezt lehetne tudományos szempontból 
igazi alapvetésnek tekinteni. Amit Spinoza e tekintetben mond, azt csak 
úgy érthetjük meg, ha az ő terminológiáját ismerjük. Az «Ethika»
3. könyvének 59. propoziciójához fűz egy megjegyzést, amely így 
szól : Omnes actiones, quæ sequuntur ex affectibus, qui ad mentem 
referuntur, quatenus intellegit, ad Fortitudincin refero, quam in Ani-; 
mositatem et Generositatem distinguo. «Minden olyan cselekvést, mely 
az indulatokból ered, ha őket az emberi elmére vonatkoztatom, amely 
értelmiséget mutat: a fortitudo erényéhez sorolok.» О t. i. az emberi 
elme sajátosságát ama képességben látja, hogy meg tud érteni valamit, 
hogy értelme van. A ratio az emberi elmének veleje, valósága. Minden 
olyan affeetus, mely az értelmes munkássággal áll összeköttetésben, 
az emberi erőt mutatja. Ez összefügg avval a nézetével, hogy minden, 
ami emeli az ember valóságát, erősebbé is teszi. Katio lévén a való
sága, erőt azáltal nyer, hogy értelmos munkát folytat Ezt a fortitudot 
azonban két nyilvánulásában mutathatjuk ki : animozitásnak mondja
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az egyiket, generozitásnak a másikat. Magyarul az elsőt lelkességnek, 
a másikat, nemességnek mondhatjuk. О meg is határozza, mi az 
animozitás. Animozitás, azaz lelkesség alatt értem azt a törekvést 
(cupiditatem), amely arra van irányozva, hogy az ész parancsa szerint 
önmagát, az önmaga valóságát fenntartsa : suum esse et solo Rationis 
dictamine conservaret. A lelkes ember az ész parancsa szerint fenntartsa 
a maga valóságát. A maga valósága a gondolkozásban mutatkozik. Ha 
az ész parancsa szerint fenntartja magában az intelligenciát, akkor lelkes, 
animozus az ember. A generozitás azonban olyan törekvés (cupiditas), 
ami arra készteti az embert, hogy megint az ész parancsa szerint a 
többi embert segítse, et sibi amititia iungere : és magához fűzze 
barátság, szeretet által. Itt két elv van : 1. a magára irányult tevé
kenység, a saját maga fenntartását biztosító animozitás ; 2. a többi 
emberre irányuló generozitás. A két irány itt meg van különböztetve 
és egymástól elválasztva, mégsem fejlődhet ki az animozitás generozitás 
nélkül. Önmagunkat az ész szabályai szerint fenntartani csak akkor 
lehet, ha előbb megvan bennünk a hajlandóság, minden embert segí
teni, ha megvan bennünk az a nemes érzület, amelyet generozitásnak 
nevez Spinoza. Mindenki az önmaga fenntartását tekintse főfeladatnak, 
de erre nézve egyedüli segítség az a belátás, hogy társadalomban 
élünk és csak a más emberekkel való érintkezés útján érhetjük el 
főfeladatunkat. Önmagában élő sohasem tarthatja fenn a maga való
ságát. Úgy lehetne ezt megfontolással elemezni, hogy előbb kell igye
kezni, hogy generozussá váljunk, ez azonban csak segítség arra nézve, 
hogy animozusak legyünk. így van a kettő megkülönböztetve egymás
tól. A nemes érzület, a generozitás vonatkozik embertársainkra, a 
lelki erő, az animozitás, arra vonatkozik, hogy a segítséget, melyet 
nyerünk azáltal hogy másokkal együttélünk, felhasználjuk arra, hogy 
az önmagunk valóságát fenntartsuk, ami Spinoza szerint egyúttal az 
istennel való összeköttetés, mert az istenségnek két attribútumát is
merjük csak, melyek közül a mens, az emberi elme az az attribútuma 
az istenségnek, amely a lelki életben mutatkozik.

Nem azért említettem meg sem Herbartot, sem Spinozát, hogy 
belőlük induljunk ki, csak az ő megkülönböztetésüket párhuzamba 
helyeztem azzal az egyszerű elemzéssel, amit magam adtam.

Annakidején, mikor az erkölcsi célról beszéltem, már utaltam 
érre. Az ókorból maradt ránk, még a kathekizmusban is benne van, 
hogy négy kardinális erény van :

1. sapientia =  bölcseség, emberi értelem, az emberi ész töké
letessége ;

2. iustitia =  igazság, ami a társadalmi életre vonatkozik, az em
bert mint társas' lényt veszi figyelembe ;
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3. fortitudo =  bátorság, lelki erő ;
4. temperantia =  érzelmeink mérséklete.
Az elsőt és negyediket tisztán egyéni erénynek tekinthetjük, 

a másik két közbeeső erény (iustitia és fortitudo) marad meg olya
noknak, melyek az erkölcsi nevelésben leginkább irányadók. Min
den emberrel szemben igazságosak legyünk és ebben a törekvésünkben 
maradjunk állhatatosak, mert a fortitudo éppen ebben az állhatatosság
ban áll. a bátorságban mindennel és másokkal szemben, minden kísér
téssel szemben ; a bátorság nem csupán katonai bátorság, hanem 
elsősorban az önmagunk felett való uralom jellemzi leginkább. Ez a 
kettő veendő elsősorban figyelembe a négy erényből, amit az ókorban 
megállapítottak, még pedig a megállapított sorrendben. Előbb iustitia 
fejlődjék ki, arra kell törekedni, hogy a társadalomhoz fűzzük az 
ember lelkét és evvel együtt, párhuzamosan az igazság iránti törek
vésben minél állhatatosabbá tegyük.

Ezt a négy erényt említik ugyan meg, azonban Cicerónál kettő
kettő van együtt mondva és ez jobban mutatja ezt a gondolatot. 
A sapientia mellett ott van a prudentia (gyakorlati belátás) és a 
iustitia (igazság) mellett a bonitas (jóság). Oly társadalomban kell 
élni, .amelyben élve lassankint kifejlődik az indulat e sajátságos vonása : 
az igazságérzet és a jóság, jóindulat. A fortitudo, a bátorság két 
irányban mutatkozik : 1. hogy nem félünk, á. hogy uralkodunk ön
magunkon. Ez az igazi bátorság, a nagy lélek, a magnanimitas, a lelki 
nagyság. A temperantia mellett előfordul a decorum, a tisztességérzet, 
mely esztétikai alakulata az emberi léleknek. Itt is megjegyezzük, 
hogy két erény a társaséletre vonatkozik, az egyént mint társadalmi 
lényt veszi tekintetbe: ezek a iustitia és a bonitas.

Kettős feladat háramlik tehát mindenkire. A gyermek környe
zetét kell aként megalakítani és életét benne úgy irányítani, hogy 
elősegítjük benne azt a szellemi eggyéolvadást, melyből az erkölcsiség 
ered. Ez nem annyira a gyermekre magára, mint inkább a társada
lomra vonatkozik, amelyben a gyermek él, ezt kell szervezni, hogy a 
gyermek evvel a társadalommal egyiittérezhessen. Olyan társadalomban 
kell a gyermeket elhelyezni, amelyben élve a gyermekben azok a vo
nások, amelyek csak a társadalmi együttélésből származhatnak, kifej
lődnek. hogy eggyé olvadjon vele, hogy kifejlődjék benne a szociális Én, 
hogy ne magára gondoljon, hanem mindig arra, hogy ő csak másokkal 
együtt jő tekintetbe. A szellemi eggyéolvadásból indul ki minden 
erkölcsiség. Ezt a nevelő munkásságot nevezzük vezetésnek. Ezt a 
kifejezést elfogadták Németországban is, hol ezt a feladatot Führung- 
nak mondják. Vezetjük a gyermekeket abban a körben, amelyben 
van. Először magát a kört úgy alakítjuk, hogy azzal eggyéolvadhasson.
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másodszor úgy vezetjük az életét, hogy eggyé legyen a társadalommal. 
Ez a vezetés feladata.

Ha a gyermek környezetét olyanná alakítottuk, hogy ahban ő 
jól érezheti magát, evvel párhuzamosan gondoskodni kell a másik 
feladatról. A két feladat nem egymásután következik, hanem egymás
sal egyidejűleg oldandó meg. Magára a növendék akaratára kell hatnunk. 
Herbart és Spinoza fortitudonak mondotta azt az erényt, mely «meg
erősít bárhonnan eredő oly befolyások ellen, melyek a tudatos köte
lességteljesítésnek útját állhatják». Mert az egyén kötelezve van a 
társadalom iránt. Hogy teljesítse is ezt a kötelességét, ehez akaraterő 
kell. Megerősíteni akaratát mindennemű kisértés ellen, mely köteles
ségétől el akarja vonni : ez volna a második feladat. A nevelő tevé
kenység ezen részét fegyelmezettnek fogjuk mondani. Hogy önmagának 
ura legyen, hogy semmiféle külső hatás vagy a maga leikéből eredő 
indulatok el ne térítsék attól, amit kötelességének ismer, erre való a 
fegyelmezés. Itt is csak segíthetjük őt ebben, leginkább sajátmagá- 
nak kell ezt az erőt nyernie és erős lelkűnek mutatkoznia. Fegyel
mezett ész. fegyelmezett elme, fegyelmezett lélek : ezekben mutatkozik a 
lelki erő.

A kettős feladatot így is meghatározhatnék : az egyik az ember 
társas érzületét neveli, hogy az erkölcsiség benne kifejlődjék, a társa
dalommal való együttélést ápolja. Ez a vezetés. A másik az akaratot 
erősíti. Ez a fegyelmezés. Ezen fejezetek alatt tárgyalták a két feladatot 
eddigelé is a pedagógiában. Beszéltek a kedélynek (Gemüt) neveléséről, 
azután beszéltek az akarat neveléséről. Az erkölcsi érzelmeket nevelni 
volna az egyik feladat (érzelem másféle is van, de ez nem tartozik 
ide), amellett az akaratot erősíteni volna a másik.

Mi nem a lelki élet kategóriái szerint fogjuk ezt tárgyalni, 
mert még a pszichológia sem állapodott meg a tekintetben, hogy 
hogyan vonatkoztassa az egyes teendőket a lelki életre, mert mikor 
a társadalmi eggyéolvadást akarjuk elősegíteni, akkor nemcsak az ér
zelmek jönnek tekintetbe, hanem gondolkodni is kell, cselekedni is 
kell, bizonyos viselkedést is kell mutatni. Nem lehet tehát az érzületet 
elválasztani a gondolkodástól, az egész ember szerepel itt mindenkor. 
Akaratról is beszélhetünk, de ott sem csak az akarat jő tekintetbe, 
hanem felvilágosítások, parancsok, tilalmak is adandók, ezeket meg is 
Kell érteni Nemcsak akarat van jelen, hanem mindannak a megértése, 
amit parancsolunk vagy tiltunk. Azért nem lehet tehát pszichológiai 
kategóriák szerint haladnunk, mert részint még a pszichológia sincs 
egészen tisztában ezekkel a fogalmakkal, de leginkább azért, mert a 
pedagógiában nem csak a lelki élet egyes vonásaival van dolgunk, 
hanem az egész embert kell venni a maga valóságában. Nem lehet
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a gondolkozást figyelmen kívül hagyni, ha érzületről szólunk és nem 
lehet az érzületet mellőzni, ha az akarat fejlődéséről beszélünk. Akik 
elválasztva tárgyalják, azok zavart idéznek elő, azért iparkodunk a 
dolgoknak pedagógiai elnevezéseket adni. Vezetésnek fogjuk nevezni 
a társadalmi eggyóolvadásra irányult tevékenységet, amely gondolato
kat, érzéseket, akaratot cselekvéseket követel, tehát az egész embert. 
A cél ki van tűzve : hogy tagja legyen annak a társadalomnak, hogy 
magát szociális Ennek tekintse. Fegyelmezésnek nevezzük pedig azt a 
törekvést, amely ezen szociális Én kifejtésében mindennemű külső vagy 
belső kísértés ellen megerősíteni törekszik az egyént.

Ami az irodalmat illeti, természetesen olyan történeti alapon álló 
tárgyalás, mint amilyet mi adunk, nincs, pedig a pedagógiában nagy gondot 
kell fordítni az egymásutánra, mert a nevelés hosszú folyamat, mely tör
téneti életet tüntet fel. Azonban olyan gazdag irodalom áll e tekintetben 
rendelkezésünkre, hogy több művet ajánlhatok, melyek nem így tárgyalják 
ugyan e kérdéseket, mint mi, de mégis a kérdések összességét érintik 
lélektanilag vagy erkölcstanilag felfogva. Ezek :

P a u l N a to rp  : «Socialpädagogik». Theorie der Willenserziehung auf 
Grundlage der Gesellschaft. (Az akarat nevelése, az embert mint a társa
dalom tagját felfogva.) A többi pedagógusnak, különösen Herbartnak sze
mére veti, hogy egyoldalúan az embert csak egyénnek nézik (Individual
pädagogik). О az embert mint társadalmi lényt veszi tekintetbe (Social
pädagogik). Támadása igaztalan, mert Herbart Ethikájában az individuális 
erények mellett a társadalmi szervezetről is beszél, mely az egyes erkölcsi 
ideáloknak megfelel és a pedagógiát éppen ezen társadalmi elvekkel hozza 
összeköttetésbe. Második kiadása 1904-ben jelent meg Stuttgartban. Ebben 
a könyvben az egész pedagógia aelva van társadalmi szempontból. Mi már 
tudjuk, hogy ez is egyoldalú, mert az embert mindhárom szempontból 
kell tekinteni : mint egyént, mint társadalmi és mint történoti lényt. Mi 
hajlandók vagyunk tulajdonképeni pedagógiának venni csak a történetit.

A franciák közül kiváló: Ju les P a y o t :  «L’éducation de la volonté», 
mely 16 év alatt 33 kiadást ért el. Az első kiadás lS!)4-ben. az utolsó 
1910-ben jelent meg. Magyarra Weszely fordította «Az akarat nevelése* 
címen. Ez a mű a fegyelmezés szempontjából fontos, de egyoldalú már a 
Szerkezeténél fogva is. Az akaraterőt, a maga fölött való uralmat akarja 
kifejteni és az egyetem ifjúságához fordul. Parenthetikus, buzdító könyv. 
A fiatalságot akarja kötelességére figyelmeztetni, arra, hogy akaraterőt 
nem lehet másként, mint teljes önismerettel megszerezni. Ezt nagy ügyes
séggel, szép nyelven adja elő, azonban csak egy oldalát adja az erkölcsi 
nevelés feladatának és nem fektet súlyt a társadalmi együttélésre, csak 
az akaraterő fejlődésére.

Ezt a müvet kiegészíti egy másik könyv : P a u l F e lix  T h om as  nak 
«I/éducation des sentiments» c. könyve, melynek ötödik kiadása 1910-ben 
jelent meg. Jelesen szerkesztett könyv, do többet ad, mint mi, mert min
den érzelemre kiterjészkedik. Vallásos, intellektuális, esztétikai érzelmekről
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is szól, de tárgyalja az erkölcsi érzéseket is. Tárgyalja az érzület kifejtését, 
az ember és a társadalom eggyéolvadásának érzését, azt az érzést, hogy 
ő a társadalommal együttérezzen, vele szellemi közösségben éljen.

Mindkettőre — az akarat és érzés kifejtésére — tekintettel van 
A le x a n d re  M a r tin  «L’éducation du caractère» (A jellem nevelése) című 
könyve, mely gyengébb és kisebb kísérlet. 1887-ben jelent meg Párisban. 
A jellemben együtt van úgy az érzület, mint az akaraterő.

Az angol könyvek közül figyelemreméltó : John Mac C u n n  «The 
Making of character» (A jellem kialakulása) -— megjelent Cambridgeben 
1903-ban — mely az erkölcsiség szempontjából veszi tekintetbe a jellem  
kialakulását. Ez tehát némileg tekintetbe vétele az ethikának a nevelésben. 
Ez azért veendő figyelembe, mert egész Európában el volt terjedve a nézet, 
hogy az angol nevelés van leginkább a jellem fejlődésére tekintettel. Mindig 
kiemelték, hogy az angol nevelés a jellem nevelése. Ez azért tévedés, mert 
jellem alatt inkább a jellem erősségét önállóságát, vették figyelembe, nem  
pedig az erkölcsi oldalakat. Az önállóságot becsülték nagyra az angol 
nevelésben. A cambridgei egyetem vállalkozott egy könyvsorozat kiadására, 
mely a nevelést tárgyalja. Ez a könyv e sorozat első könyve. Az angol 
pedagógiának adja kivonatát és ezért figyelemreméltó.

Egy másik művet, mely szintén gyűjteményben jelent meg, egy 
gyűjteményben, melyet a walesi egyetem pedagógia-tanárai adtak ki és 
amelynek több kötete van, W e ite n  írt, az egyik kötetet B la n d  f o r d - dal 
együtt «Principles and methods of moral training» címen. Az erkölcsi 
nevelés módjait tárgyalja, különös tekintettel az iskolai tanításra. Meg
jelent Londonban az 1909. évben.

Egy amerikai író : G rig g s  E d w a r d  «Moral education» című könyve 
Newyorkban jelent meg 1904-ben. Amerikában az erkölcsi nevelés kérdése 
nagyon előtérben áll. Az említett könyv minden tekintetbe jöhető kérdést 
tárgyal, bár nem abból a szempontból, amelyből mi. Befejezésül teljes 
bibliográfiát is ad, amelyben nemcsak amerikai, hanem német, francia, 
angol könyvek is meg vannak említve. Igen jól szerkesztett bibliográfia, 
ahol nemcsak megemlítve, hanem jellemezve is van minden könyv; belőle 
azt is megtudhatjuk, hogy egy-egy könyvben a kérdés melyik oldala van 
legjobban kiemelve.

*

Kitűztük feladatunkat és láttuk, hogy az erkölcsi nevelést két 
szempontból tárgyalhatjuk: 1. a vezetés, 2. a fegyelmezés szempontjá
ból. A vezetés célja, hogy meghonosítsa a növendéket a társadalomban, 
hogy társadalmi együttérzésre nevelje. A «társadalom» szóval azonban 
nagyon bonyodalmas dolgot jelöltünk meg. Társadalom alatt értjük 
azt a szervezett közösséget, amelyben élünk. Nyelvünk különbséget 
tesz társaság és társadalom között. A többi nyelvekben ez hiányzik. 
A német «Gesellschaft» szó alatt mindkettőt értjük. A francia «société», 
a latin «societas» szintén mindkettőt jelenti. Nálunk a képző által 
van megkülönböztetve a kettő. Minden kicsi vagy nagy, egyszerű



vagy bonyodalmas közösség, aipely szervezetet képez, vagyis amelyben 
megkülönböztethető, hogy a részek az egészért vannak, társadalomnak 
mondható. Ha bármely kicsi vagy nagy csoport egy teremben vagy 
színházban vagy utcai demonstrációk alatt összejön, együtt van, az 
csak társaság vagy közösség, vagy csoport, vagy tömeg. A társadalom 
sajátosságát az adja meg, hogy szervezve van.

Járhatnánk úgy el, hogy figyelemmel kisérhetnők, hogy a 
gyermek a mai művelt világban minő társadalmakba jut egymás után. 
Előbb a családnak mint társadalmi közösségnek tagja lesz, azután 
iskolába küldik, azután valami mesterséget vagy hivatást vállal, vég
tére tagja lesz a legnagyobb társadalomnak, amelyet eddig ismerhe
tünk : az államnak. Beszélhetnénk sorban arról, hogy hogyan lehetne 
a gyermeket mindezen társadalmak hasznos tagjaivá tenni. Ez nem 
rossz módja a tárgyalásnak, de nagyon is gyakorlati. Ebben az eset
ben úgy vennők a mai társadalmat, mintha szükségkópi volna s mi
után a gyermek megszületett, azonnal beleszületik, az állam ráteszi a 
kezét, az egyház ráteszi a kezét, megkereszteli, az állam megparan
csolja, hogy iskolába kell küldeni, szinte alig várják az emberek, hogy 
közéjük jöjjön. Ezt a társadalmat tehát úgy vennők, mint kényszerű 
módját az életnek, amelybe a gyermek beleszületik. Gyakorlatilag 
lehetne igy szólni a dologról, lehetne azt kutatni, hogy ebbe az adott 
társadalomba hogy’ illeszkedjék bele a gyermek és ha nem volnának 
más céljaink, mint ez a gyakorlati cél, akkor ez a tárgyalás helyén volna. 
Mi azonban annak idején úgy állítottuk be a pedagógiát, hogy az ne 
csupán gyakorlati tudomány legyen, hanem a dolog elméleti részét 
is akarjuk vizsgálni. Ez fogja megértetni velünk a tényeket ; annak 
■okát, értelmét fogjuk keresni, hogy a gyermek különböző társadal
makba jut. Fel fogjuk vetni a kérdést : miért van ez így ? A tényle
ges állapotokat sohasem szabad szükségkópenieknek vennünk. A tény
leges állapotokban sokszor ellentmondásokat is találunk. Pl. kutat
hatjuk annak a törvényes állapotnak az okát, jogosságát, hogy az 
állam születésekor azonnal számba veszi a gyermekeket, iskolaköteles
séget mond ki stb. Némelyek azt mondjak, hogy csak a családnak 
van joga a gyermek nevelésére és még az iskolakötelezettséget sem 
tartják helyesnek. Az iskolát ezek Szükséges rossznak tekintik (mint 
ahogy vannak és voltak is ilyen iskolák). Az iskolát úgy tekintik, 
mint szükséges segítőjét a családi nevelésnek és így joggal megkíván
hatják tőle, hogy az iskola alkalmazkodjék a családhoz, ne pedig a 
család az iskolához. Egyház, állam és család, a gyermeknevelés terén 
sok helyen úgy áll egymással szemben, hogy vitatkoznak egymással. 
A  polgári társaság másféle céljai is ellentétben állnak részben az 
iskolával, részben egymással. A gyermeket már 10—14 éves korábaD
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lekötik például és egy mesterségre készítik csak elő, amelyről azt 
sem tudhatjuk, hogy vájjon azon a ‘pályán boldogulni fog-e. Sokan 
jószándékkal mondják, hogy "annyira kell nevelni a gyermeket, hogy 
ha egyik pályán nem tud boldogulni, azonnal más pályát választ
hasson. Egy pálya számára a gyermeket olyankor lekötni, mikor még 
egyénisége, hajlamai nem bontakoztak ki, talán nem jogosult. Nem 
akarom egyik felfogásról sem kimondani, hogy igaz vagy nem igaz, 
azonban igazolni akarom azt az állításomat, hogy a mai állapotot 
mint szükségképi állapotot elfogadni nem szabad, mert akkor csak 
gyakorlati szempontból tárgyalnók a nevelés kérdését. Nem volt a 
társadalom mindig olyan, mint ma. A társadalom bonyolultsága csak 
lassanként alakult ki a történelem folyamán. Minden időben tehát más 
és más nevelés volt. A nevelés társadalmi munka volt mindig, a 
fiatalság mindig vezetésre szorult, sőt a felnőtt emberek is. Az elmé
leti tudomány feladata, hogy mindent megértsen, mindennek az okát 
kutassa. Nemcsak elemezni kell tehát a társadalmat, hanem meg
figyelni haladásában és megfigyelni azt, hogyan alakult ki ez a társa
dalom. Mivel a mai társadalom fejlődés eredménye, ezt a fejlődést 
kell megérteni és ehhez a fejlődéshez alkalmazni a pedagógiai eljárást. 
Nézni kell, hogy a fejlődés egy-egy fázisában minő alakot öltött a 
nevelés. Gyakorlatilag csak azt nézhetjük, hogy mostani álláspontunk 
mit követel tőlünk. Ha ismerjük a múlt társadalmakat és gondolunk 
arra, hogy a fejlődés még nincs befejezve, némely tekintetben előzete
sen megállapíthatjuk, hogy a jövendő érdekében hogyan kell eljárnunk. 
A gyakorlat inkább a fejlődés rendjének előkészítésével foglalkozik. 
Ha a fejlődést tekintjük, akkor az a főkérdés : hogyan alakul ki a tár
sadalom és hányféle alakját ismerjük, miként alakult ki egymás után 
a társadalmi élet.

Arra nézve, hogy mik voltak a fejlődés fokozatai, biztos feleletet 
nem igen találunk. A mai tudomány erre nézve nem állapodott meg. 
A társadalmi élet tudományát, mely nem az egyes társadalmi körökkel, 
hanem az egész társadalmi élettel általában foglalkozik : « szociológián - 
nak szokás nevezni. Azonban maga ez a tudomány sem állapodott 
meg egészen ebben az elnevezésben. Annyi szociológia van, ahány 
kiváló elme foglalkozik vele, úgy, hogy köre, módszere még nagyon 
kérdéses. A szociológia most még azon a fokon van, hogy alapelveit, 
magát a társadalom meghatározását és az alapelvektől függő módszere
ket keresik, kutatják. Nem mondható az sem, hogy csak azóta jutott 
valami eredményhez, mióta mint új tudományt Comte szociológiának 
nevezte el. (Comte a pozitivista filozófia megalapítója volt.) Comte 
maga elismeri, hogy az első igazi filozófus : Aristoteles politikájában 
már tulajdonképpen társadalomtudományt ad, csakhogy annak nem
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volt hosszú ideig folytatója, bár követői voltak. Az egész középkoron 
át hatott, sőt még mai napig is érdekes olvasmány Aristoteles Politi
kája, meg ami vele összefügg : Ethikája. Azonban Aristoteles Politikája 
nem adhat nekünk irányadó tudományt, mivel azóta a társadalmi élet 
teljesen átalakult. Beszél kisebb másnemű társadalmakról is, nem
csak az államról. Beszél a családról és a családi életről, beszél másnemű 
közösségekről is, azonban a legtöbb súlyt az állami életre fekteti. Mindent 
figyelembe vett, amit a maga korában tapasztalt, mert biztosan tudjuk, 
hogy 150 állami életet vett alapul. Az athéni állam fejlődésének leírását 
teljes egészében megtalálták.

Durkheim nek, a párisi egyetem szociológia-tanárának szerkesz
tésében egy gyűjtemény jelenik meg évenként «L’année sociologique» 
címen, mely számba veszi a szociológia haladását. Immár 15 éve ad 
számot a megjelent szociológiai művekről. Különösen négy nemzet 
irodalmát tartja számon : a franciát, angolt, németet és olaszt. Azonban 
más nyelvű jeles munkákat is megemlít. Azonkívül, hogy biblio
gráfiát ad. még bírálja is az egyes szociológiai műveket. Tanulmányo
kat is tartalmaz, amelyek egy-egy alapvető kérdést tesznek vizsgálat 
tárgyává. E folyóirat harmadik kötetében Steinmetz jeles hollandus 
tudós, leydeni professzor tárgyalja azt a kérdést, amelyet most én 
igyekszem megvilágítani a magam felfogása szerint : az egyes társa
dalmak típusait. Avval foglalkozik, hogy kimutatja, hogy e fejlődő 
tudománynak : a szociológiának területén eddigelé hányféle felfogás 
mutatkozik. Valami 23 felfogást jellemez és bírál, kimutatja mindegyik 
hiányát. Arra a kérdésre, melyek volnának a társadalmi fejlődés igazi 
fokozatai, egy elmélet sem ad teljes felvilágosítást. О maga is felállít 
egy elméletet mint kísérletet. Én a magam gondolkodása és belátása 
szerint voltakép nem ezt a kérdést akarom tárgyalni, hanem pedagó
giát akarok adni, azonban a pedagógus éppen pedagógiai szempontból 
kénytelen ott, ahol az illető tudományban még nincs is megállapodás 
valamire nézve, megállapodást keresni. Én pedagógiai szempontból, nem 
tisztán szociológiai szempontból iparkodom bizonyos kérdésekre felvilá
gosítást adni és abból a meggyőződésből indulok ki, hogy az ethika 
tulajdonképpen a társadalomtudomány alapvetése. Az ethikai elvek 
fejlődésszerű áttekintése vezetett ahoz a megállapodáshoz, amelyhez 
jutottam abban a kérdésben, hogy hányféle társadalmat különböztetünk 
meg, melyek mindegyikében más-másnemű felfogása uralkodik az er- 
kölcsiségnek.

A legtöbb szociológus a fejlődést úgy fogta fel, mint ahogy az 
a biológiában lefolyik, vagyis a biológiából vett mintát a társadalomra 
nézve. Az állati organizmust vették figyelembe. Mások a pszichológia 
kategóriái szerint akarták megállapítani a különböző társadalmakat.
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Senki sincs, aki azt nézte volna, hogy erkölcsiség szempontjából az 
erkölcsi felfogás szempontjából minő társadalmak keletkeztek és hogy 
az erkölcsiség fogalmában magában, van-e arra útmutatás, hogy az 
erkölcsiségnek különböző fokozatai vannak. Nagy hiba az ethikában, 
ha beszélnek végső erkölcsiségről. olyan ideákról, amelyeket igyekezni 
kell megközelíteni és azt nem veszik figyelembe, hogy az erkölcsiségben 
magában is van bizonyos fejlődés és hogy vannak és voltak bizonyos 
társadalmak, melyek a maguk fejlődési sajátosságánál fogva nem felel
hettek meg a legmagasabb erkölcsiségnek. Azután kifejlődhet egy adott 
társadalomból másnemű társadalom, mely az első társadalom eredmé
nyeit is megőrzi, de annák eredményeit továbbfejleszti. Ezt felválthatja 
egy még haladottabb társadalom és a társadalmak végnélküli sora és 
kérdés, meg tudjuk-e állapítani egy olyan fogalmazását az erkölcsiség
nek, amely felé közeledünk. Ilyen értelemben iparkodtam az ethika 
segítségével a társadalmi élet megértését megkönnyíteni és ezzel a 
nevelés tudományát megvilágítani.

«Pædagogiai dolgozataim» I. kötetében «À történeti élet útja» 
című értekezésemben világítom meg ezt a kérdést. Ajánlom tehát, 
olvassák ezt el a mai előadásom mellett bővebb felvilágosításul. Ez 
csak egy része annak az értekezésemnek, amely 1908-ban jelent meg 
a Budapesti Szemlében «Egy kis történetfilozófia» címmel, amely az 
európai társadalmak, tehát egyszersmind a mi társadalmunk kialaku
lását is tárgyalja, annak fejlődésében bizonyos törvényszerűségeket 
kutat. Függelékképpen azután hozzátettem a magyarság fejlődését és 
kimutattam, hogy annak is ugyanazon fokozatai vannak, mint Európa 
többi államainak, azonban az európai fejlődés egyes fokozatai később 
jutottak el hozzánk, még pedig körülbelül 150 évnyi különbséggel. 
A mi föllépésünk 900-ra tehető és mivel mi Szent Istvánnal a Karo- 
ling-monarchia alkotmányát fogadtuk el, mely 750-ben alakult ki, 
tehát a különbség 150 év. Mi az európai fejlődési fokozatok elérésében 
mindig 150 évvel hátrább maradtunk. A fejlődés minden fokozata az 
európai fejlődésben mintegy 300 évig tartott és minden 300 év két 150 
éves periódusra oszlik, az első 150 év a fejlődés, a következő 150 év 
az átalakulás korszaka. Minden 300 évben az erkölcsiségnek egy-egy 
tipusa tűnik fel a társadalmi fejlődésben olyaténképpen, hogy kifejlő
dik 150 év alatt, minden 150 évben egy kis fordulat áll be, amely 
fordulatot mi mindig csak 150 évvel később értük el. Azóta sikerült 
nekem az elméletem helyességét a római társadalomban is kimutatni. 
Ott a kutatás azért nehezebb, mert a római társadalom eredetét, 
kezdetét nem ismerjük úgy, mint az európai népekét. Görögország 
eredetét sem ismerjük. A görög történetben az erkölcsiség 300 éves 
periódusokban való fejlődése szintén tisztán megmutatkozik. így pl.
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az athéni korszak, a hét bölcs korszaka Kr. e. 600-ban kezdődik és 
300-ig tart, azután megszűnik az igazi görögség és kezdődik a helle- 
nikus fejlődés. Az erkölcaiség fejlődését úgy értem, mint ahogy a fejlő
dést az állat- és növényvilágban érteni szokták, hogy a magasabb 
tipusokban az alsóbbfokú fejlődés nyomai is megmutatkoznak és nem 
lehet valami felsőbb fokot elérni anélkül, hogy át ne ment volna az 
összes alsóbb fokokon. Más-más fejlődési fokozatok vannak az erkölcsi- 
ségben is, különböző erkölcsi felfogásokat lehet megkülönböztetni, 
azonban az egyik a másikból alakult mindig ki. A második tipusnál 
megmarad mindig az első típus hagyományos nyoma és a második típus 
átalakítva megmarad a harmadikban is.

A fejlődésben három típust különböztetünk meg. Eövid nevet 
adtam mindháromnak. Az első oly társadalom, mely súlyt vet a 
vérségi kötelékre, azok tartoznak bele, akik egy atyafiságot alkotnak, 
egy atyától származóknak tekintik magukat. Ez a törzsi szerkezet, ez 
az első típus. A második társadalmi forma a rendi társadalom, ahol 
együvétartozóknak tekintik egymást azok, akik egyféle társadalmi 
feladat elvégzését vállalták magukra a munkafelosztás alapján. Hogy 
melyik rend alakul ki előbb és melyik később, az a különböző^ társa
dalmaknál különböző. Azokat tekintik együvétartozóknak, akik a társa
dalom egy rendjéhez, egy osztályához tartoznak. Az atyafisági, vér
ségi kötelékeken épülő törzsi társadalom az ókori, a rendi társadalom, 
a középkori társadalmi forma. Ez a középkori gondolkodás megmarad 
később is. Pl. a papi rendhez tartozó inkább tekinti magához valónak 
az idegen papot, a nemes ember az idegen nemest, semmint a saját 
népéhez tartozó polgárt vagy parasztot. Akik egy rendhez tartoztak, 
azok álltak szellemileg összefüggésben egymással. A haza fogalma 
nem is szerepel igazán. A magyar rendek pl. szövetségre lépnek a 
cseh rendekkel. Protestánsok protestánsokkal, katholikusok katholiku- 
sokkal tartanak inkább, mintsem a saját országukbeliekkel. A követ
kező társadalmi fok az, amikor a személyiség, az egyén felszabadul a 
szűk rendi kötelékek alól, de egy sajátságos feladatban : a történeti 
élet folytatásában mindnyájan részt vesznek. Történeti összetartozandó- 
ságot, kapcsolatot vesznek alapul. Ez a nemzeti élet,, a nemzeti társa* 
dalom. Egész Európa, velünk együtt benne van ebben a kialakulásban. 
Az átalakulást nem egyik percről a másikra kell képzelnünk, a törzsi 
szerkezetből nem válhat azonnal rendi, a rendi szerkezetből minden 
átmenet nélkül nemzeti, hanem egy körülbelül 150 évig terjedő fokot 
alkot egy-egy társadalmi forma kialakulása és ugyanennyi ideig ter
jedő fokot annak uralkodása. A honfoglalás mondája úgy szól, hogy 7 
magyar törzs vett abban részt. A 7 törzs azonban mind egy közös 
őstől származott. Az atyafiságból lesz a nemzetség, a . nemzetségből a
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törzs, sok törzs összeáll azután. Míg ez igy lassan kialakul, ez is egy 
korszak. Az így lassan kialakult forma azután uralkodik. Mindenütt 
meg lehet különböztetni tehát egy előkészítő és egy uralkodó kor
szakot. Eddigi fejlődésünkben hat korszakot kell megkülönböztetni. 
Ezek közül az európai fejlődésben az első ismeretlen, a második is 
a legtöbb nemzetnél történet előtti időre esik. Négy korszakot már 
egészen világosan figyelemmel kísérhetünk. Midőn a törzsi szerkezet 
átalakul rendivé, azt már világosan ismerjük. Nálunk Szent Istvánnal 
kezdődik a rendi társadalom kialakulása. Először a papság alkot 
rendet, majd kialakul a nemesség, később a polgárság. A rendi szer
vezet teljesen Nagy Lajos idejében válik uralkodóvá. Később azután 
a nemzeti élet lép a rendi élet helyébe. A rendi gondolat azonban 
még mindig szerepel, a régi felfogás küzd az újjal. A régi felfogás 
azonban lassanként egészen háttérbe szorul és előtérbe lép a nemzeti.

Vizsgáljuk azt, hogy mi e három típusnak jellemzője erkölcsi 
tekintetben. Abból, hogy együvétartozóknak tekintik az egy őstől 
származókat, bizonyos ethikai szokások származnak. Az ős emléke 
igen sokszor nem maradt fenn. Az őst tulajdonképpen maguk alkotják 
maguknak. A mondákból ez a társadalom tükröződik vissza. A hébe
reknél pl. 12 törzsről beszélnek mint Jákob fiairól, Jákob pedig Izsák 
fia és Izsák Abrahám fia. Azért tartozunk együvé, mert egy ősünk 
van, mondják, de ez az ős inkább csak mint ideál szerepel, amely 
kialakult bennük. Magában a mondában a 12 törzs csak Jákobnál 
kezdődik, ott is bizonyos kivételek vannak, mert egyik fiának : 
Józsefnek nincs törzse. Két fia azonban törzsöt alakít: Efraim és 
Manasse. Józseftől tehát már két törzs is származik. Az a hit, hogy 
egy apától származik, ideális felfogása a népnek. Ebből az ideális 
felfogásból származik, hogy az erkölcsiség hagyományon alapszik. 
A hagyomány irányadó az életmódra nézve. Ami erkölcsileg irányadó, 
az nincs törvénybe foglalva, hanem szokáson alapul. A hagyomány, a 
szokás választotta el a különböző törzseket egymástól. Ez és ez nálunk 
szokás, aki más szokásokat követ, az nem tartozik közénk. Egy-egy 
törzs vallási felfogása is más. Az erkölcsiség összeköttetésben van a 
vallási felfogással is. A vallás is a származáson alapul. A legtöbb nép
nél az ős fogalma összeköttetésben áll az istenséggel. Nem úgy mint 
az izraelitáknál, ahol Abrahám szerződést köt az istennel, Isten meg
ígéri, hogy nagy néppé fogja tenni népét, ha híve lesz. hanem sokszor 
egyenesen kiterjesztik az atyafiságos kötelékeket istenre és ősnek tekin
tik magát az istent. Az ősök istentől származnak, isteni eredetűek és 
így az ősök tisztelete nemcsak a hagyomány tisztelete, hanem személyi 
motívumok is vannak benne, a vallás az ősök személyes tisztelete is 
egyúttal. Nemcsak az istent tiszteli, hanem az ősök lelkét is és a csa-
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ládi kötelékben legtöbbnek veszi, hogy az ő gyermeke az ő személyisé
gét is tiszteletben fogja tartani. Azért tartja fontosnak, hogy gyermeke 
legyen és azért neveli, hogy őt halála után tisztelje. A halhatatlanság 
csak annak van biztosítva, akinek utódja van, aki neki majd áldozatot 
mutat be. Istennek is áldozatot mutatnak be, mert véleményük szerint 
az isteneknek is szükségük van életük fenntartásához áldozatokra. Mikor 
a római embert megismerjük, az magasabb fokon áll. Azonban a pená- 
teszek és láreszek tisztelete, a házi tűzhely és az ősök tisztelete fenn'- 
maradt itt is. Ennek a nyoma megmaradt mindenütt. Most már a társa
dalmi élet gazdagabb lévén, ez nem áll a gondolkodás középpontjában, 
hanem pl. a zsidóknál most is általános szokás, hogy áldást mond а 
gyermek apja halála napján és hogy nagy súlyt fektet arra a felnőtt, 
hogy legyen fia, aki ezt az áldást majd el is mondja, mert mintegy 
hagyománykép maradt meg az a felfogás, hogy ő tartsa fenn emlékét 
az áldás elmondása által, sőt arról is szoktak gondoskodni, hogy ha 
valakinek nincs fia, alapítványt tesznek, hogy haláluk napján más 
valaki mondja el ezt az áldást helyettük. Ez iz csak megmaradása a 
régibb felfogásnak. Hogy mi ebben a felfogásban az erkölcsi momen
tum, arra csak később fogok rátérni. Most csak jellemezni akartam 
evvel az egészet. Összetartja tehát a társadalmat az a tudat, hogy egy 
őstől származnak. Csak az tartozik ehhez a társadalomhoz, aki ettől 
az őstől származik Van annak is módja, hogy idegent felvegyenek : 
adoptálják a családba. Mindent ami szent, amit tisztelek, már őseimtől 
vettem át, ezen módosítani nem lehet, mindent a hagyomány ír elő. 
Kötelességet, tehát a szeretet kötelességét is csak annyiban ismerem 
el. amennyiben a hagyományhoz tartozik, az idegen már nem köve
telhet szeretetet. felvehetem. vendégül tekinthetem, de csak addig, 
ameddig az én körömben van, amikor abból kilép, akkor már minden 
közösséget megtagadhatok vele. Vámbéri említ egy anekdotát, mely 
ezt a felfogást szépen illusztrálja. Tatárok közé jutott, hol szívesen 
fogadták. A tatárok még törzsi szerkezetben élnek. Mint vendéget 
szívesen fogadták, és nem fogadtak el tőle semmi pénzt azért, amit 
adtak neki, szíves vendéglátással látták, de észrevették, hogy van 
pénze, mert akart fizetni. Mikor elbúcsúzott tőlük, jó szívvel bocsátották 
el, de amint kilépett a tatár faluból, ott állt vendéglátója előtte és 
kérte tőle pénzét.

Ez volt Kármán utolsó pedagógiai előadása ; a társadalmi fejlődés 
erkölcsi fokozatai kedves témája volt, melyre előadásaiban, irataiban több-1 
szőr visszatért. Teljesség okáért, mivel ez az előadás csak az olső fok, a 
törzsi szervezet képét adja, idecsatoljuk egy régibb (ethikai) előadásából, 
a második és harmadik fok, a rendi és a nemzeti társadalom jellemzését.
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A második korszak már most egészen más jellegű ; ott meg
szűnik a vérségi köteléknek az egész népre való alkalmazása, ott 
már semmiképen sem gondolnak arra, hogy akik együtt élnek, azok 
valamiképen egy őstől származnak, sőt inkább tudják egész világosan, 
hogy nem úgy történt. Most nem terjeszkedhetünk ki arra a kérdésre, 
hogy hogyan jutott el az emberiség erre a második fokra, csak annyit 
említek meg, hogy rendesen a népvándorlással kapcsolatban, a nép- 
vándorlással párhuzamosan történik ez az átalakulás. Nincs történet, 
nincs népnek története, amely ne indulna ki ilyen népvándorlásból. 
Különböző okokból hagyhatja ugyan el egy nemzet a hazáját, de 
mindenütt mutatkozik az, hogy mikor elhagyja a hazáját, a hagyo
mányok némikép elvesztik értéküket; minden hagyománynak az a 
jellemző vonása, hogy összefügg a környezettel ; fel van ugyanis véve 
a hagyományokban az a föld, amelyen tartózkodik, ha már most 
azt elhagyja, látnivaló dolog, hogy talán megmarad ugyan a hagyo
mány értéke, de hiányzik belőle az, ami a népet összetartaná. Még 
inkább dönt azután az, hogy egy nép sohasem megy más körbe, 
más földre, hogy ott ne találna egy másik népet ; úgy, hogy ez a 
vándorlás egyszersmind hódítással is összeköttetésben áll. A vándorlás 
a hagyományt gyengíti, a hódítás pedig arra készteti, hogy az idegen 
néppel, amelyiket ott talál, akár legyőzi, akár pedig megalkuszik vele, 
valamiképen kiegyezkedjék. Ennek a kiegyezkedésnek rendesen az a 
módja, hogy összeköttetésben áll a gazdasági és mondhatjuk a szel
lemi munkának valami módon való megosztásával. Munkafelosztás 
van ugyan már a törzsi szervezetben is, de a munkafelosztás ott ter
mészetes alapon nyugszik ; látnivaló ugyanis, hogy a törzsi szerke
zetben más a szerepe és a dolga a férfinak, mint a nőnek ; más az 
idősebbek feladata, mint a fiataloké ; ez mind természetes alapja a 
munkafelosztásnak. Ha egy idegent meg nem ölnek, hanem befogad
ják az országba, akkor az rendesen szolgai állapotba jut, a szolgának 
pedig más a kötelessége, mint magának a szorosan a törzshöz tarto
zónak, de ez is természetes alapja a munkafelosztásnak ; a szolgát is 
úgy tekintik, mint aki a törzshöz tartozik. Némelykor a szolgára át 
is megy az a kis birtok, amin gazdálkodik ; de, ismételjük, az a munka
felosztás, ami ebben a korszakban megvan, az bizonyos természetes 
alapon nyugszik. Az igazi munkafelosztás csak most kezdődik tulajdon
képen, amikor a hódítások így megkezdődnek, a népek egymással ki
egyezkednek, ekkor történik az elhelyezkedésnek az a nagyon sajátságos 
módja, hogy egymásmelleit azok telepednek meg, akik ugyanazzal az 
életfeladattal bírnak, akik a gazdasági élettel foglalkoznak, vagy a 
szellemi élettel vagy a társadalom vezetésével ; mindezekre a felada
tokra külön-külön csoportok alakulnak. Az tartozik együvé, aki egy
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forma munkát végez. Akik a haza védésével foglalkoznak, akik valami 
szellemi feladatot teljesítenek, akik gazdasági munkát végeznek, azok 
összetartoznak. Némely népnél azután megmarad az első foknak oly 
értelemben való hagyománya, hogy aki különböző munkát végez, az 
különböző eredetű is. Az indusoknál pl. egy monda is van, amelyik 
azt mondja, hogy az isten különböző részeiből keletkeztek az egyes 
kasztok, a fejből keletkeztek a papok, karjaiból a harcosok, lábaiból 
a munkások és így tovább ; akik isten különböző részeiből származ
tak, azok más eredetűek. A törzsi felfogás itt tehát átment a második 
korszakra is. Ez a kapcsolat általában ritkán fordul elő ilyen hatá
rozottsággal, az egyiptomiaknál pl. nincs úgy, de mégis a különböző 
foglalkozású osztályok egymástól el vannak különítve, el vannak 
osztva; és a mi társadalmi életünkben is így el voltak osztva, azért 
nevezzük ezt a második társadalmi fokot rendi társadalomnak. Az 
egyes rendek ugyan tudják, hogy egy nagy közösségbe tartoznak, de 
mégis abban a közösségben így megoszlanak ; igazi erkölcsi össze
köttetésben az egyes ember csak azzal áll, aki az ő rendjébe tartozik. 
Annyira uralkodik ez a gondolat, hogyha sok nép él egy nagyobb 
területen egymás mellett, mint pl. Európában a papi ember inkább 
tekintette a maga fajtájának azt az idegen papot, mint a maga népének 
a munkását ; a nemes az idegen nemest inkább magához tartozónak 
tekintette, mint a maga népének a parasztját. Azt lehetne mondani, 
az egyes emberek internacionális életet élnek inkább, mikor az a fel
adat dönt, hogy kit tekintenek magához tartozónak, hazafiságot nem 
ismernek, értve természetesen alatta a néphez való ragaszkodást, a föld
höz való ragaszkodást. Majdnem olyasvalami, mint amit mi manapság 
is láthatunk magunk között — és ez mutatja, hogy ez esetben nem 
valami magasabb álláspontról van szó — nálunk is, de egész Európá
ban a proletariátus szervezetében ; azért mondják erre, hogy inter- 
nacionálista szerkezet. De ez a rendi szervezkedés abban a korban 
mindenkire, a papokra, a nemesekre, a kereskedőkre, az iparosokra 
is egyaránt érvényes volt. Összefügg ezzel pl. az is, hogy mikor egy 
mesterember, mondjuk egy lakatos, eljön egyik városból a másikba, 
akkor az az első kérdése, hogy hát hol van a lakatosok korcsmája 
vagy a fogadója ? Mindegyiknek megvan a maga sajátságos társa
dalma és így van ez az egész középkorban mindenütt. Ez a rendi 
társadalom.

Jellemző vonása ennek a kornak, amit ki akarok emelni, 
hogy nem a hagyomány dönt már többé, nem a szokás, hanem a 
szabály, a törvény. Minden rend a maga munkásságát figyelembe 
véve, szabályokat állít fel ; azért olyan gazdag a középkor szabályok
ban, törvényekben. Ez a rendiség meglátszik a középkori embernek



KÁRMÁN MÓR.

már a magatartásán, a ruházkodásán is, meg is volt állapítva, hogy 
az egyes rendhez tartozóknak hogyan kell öltözködniük. Még nálunk 
is, most is, ahol bizonyos körökben döntő a rendi felfogás, még ma
napság is irányadó az öltözködés ; a katonát, a papot pl. a ruház
kodásáról is meg lehet ismerni, ez hozzátartozik, mert egy sajátságos 
feladatnak áll szolgálatában. 1848-ban a pesti diákok — piárista 
gimnázium volt akkor Pesten — megtették, mint annakidején az 
egyetemi hallgatók, hogy kiadtak egy proklamációt, hogy mit kíván
nak ők és ennek az utolsó pontja az volt, hogy a tanárok ne reve
rendában járjanak az iskolába, hogy ne a reverendát tiszteljék benne, 
hanem az embert, a tanárt. Ez összeköttetésben volt a rendi felfogás 
elleni mozgalommal. Csak a rendi kor ismertetőjeleként hozom fel 
újból, hogy minden szabályozva van ebben a korban. A másik pedig 
az, hogy az egyes rendek viszonyát is szabályozni kell. Az egyes rendek 
ugyanis némiképen egymással harcban, versengésben állottak, ez azután 
arra késztette őket, hogy a rendek közt is valami rendet létesítsenek, 
így beszéltek azután első, második, harmadik stb. rendről. Sőt pl. a 
harmadik rendben, a mesteremberek rendjében azután még apróbb 
rendek is voltak, a különböző mesterségek körében ; ha processziót 
tartottak, meg volt állapítva, hogy melyik mesterség megy előbb, 
milyen sorrendben következnek ; a takácsok jártak legelői, azok ma
gasabb rendet képviseltek, azután a kovácsok, aszerint, hogy melyik 
mesterség a régibb keletű. Ebből a korszakból maradt azután az 
egyetemi fakultásoknál is az a bizonyos sorrend, hogy első a teológia, 
második a jogi, harmadik az orvosi és utolsó a bölcsészeti fakultás. 
Mindenütt az a szükség áll elő, hogy szabályozni kell a dolgot, tehát 
a szokás helyébe a törvény lép. Mindent törvénnyel kell rendezni, ez 
tulajdonképen a döntő ebben a korban. De hozzá kell tennem, hogy 
nem olyan törvényről van itt szó, amely örök időkre szól, hanem 
mindig módosítják, szabályozzák ; ez is a középkornak egyik saját
sága, mert a jelen, a most megoldandó feladat itt a döntő ; az első 
fokon a múlt volt az irányadó, itt a jelen feladata az irányadó, 
annak szabályozását mindig újra és újra tanulmány tárgyává kell 
tenni, módosítani, újat hozzátenni, átalakítani. Ez a folytonos, mindig 
a megoldandó feladattól, a jelenben megoldandó feladattól feltételezett 
szabályozás jellemzi ezt a második rendi korszakot. Ezen belül is két 
kisebb korszakot különböztetünk meg. Először azt a korszakot, amikor 
a törzsszerkezetből a rendiségbe történik az átmenet, azután meg az 
a korszak, amikor a rendiség az uralkodó.

Ismét máskép áll a dolog a harmadik fokon, ahol a jövendő az 
irányadó. Az első fokon a mult, a másodikon a jelen, a harmadikon 
a jövő az irányadó. Ekkor egymáshoz tartozónak tekintik magukat
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azok, akik egy nagy erkölcsi vagy akárminemű feladat szolgálatában 
állnak, de nem egy elkülönített, hanem az egész emberiséget, az em
beri életet magában foglaló feladatnak szolgálatában. Mindenki em
lékszik Széchenyi nevezetes szavaira — mindig idézik — hogy 
«Magyarország nem volt, hanem lesz» ; tulajdonképen az van benne 
mondva, hogy Magyarország még nincs, de legyen. Nem úgy mondta, 
hogy ez a reménye, hanem, hogy tőlünk függ, hogy úgy legyen. 
Vannak még sajátságos vonásai, amelyek még nem fejlődtek ki, ezeket 
kifejleszteni az emberiség érdekében, ez itt a feladat. Amit ő mindig 
hirdetett, az volt, hogy ami bennünket elválaszt, a rendi, a felekezeti 
különbség, annak meg kell szűnnie, hogy egy nagy egységet kell te
remteni, avégből, hogy bizonyos erkölcsi sajátságok itt valamiképen 
kifejlődjenek. Nem kesereg a múlt bűnein, nem említi a múlt dicső
ségét, hogy az adjon nekünk célt, hanem új feladatokat és tulajdon
képen még megoldandó és minden időre érvényes és irányadó fel
adatokat kell szemünk előtt tartani és azokat megvalósítani. Ez a 
sajátságos hivatása a harmadik korszaknak, a nemzeti korszaknak. 
Tekinthetjük épen az első fok ellentétének, ott azok tartoztak össze, 
akiknek a múltjuk közös, akik egymástól származnak, itt pedig azok, 
akiknek egy a jövőjük. Egy francia filozófus, nagy gondolkodó, aki 
erkölcstudománnyal is foglalkozott, úgy különbözteti meg a kettőt, 
hogy az egyikről azt mondja, hogy clhnikus faj, azért tartozik 
össze, mert egy őstől származik, a másik pedig ethikus faj, ethikai 
faj. Az első egy népfaj, ez pedig egy erkölcsi faj, amelyik nem ősei
nél fogva tartozik együvé, hanem erkölcsi feladatainál fogva. Mind
azok, akik történetileg e tekintetben egy életet akarnak élni, akik azt 
mondják, hogy mi minden időre együvé akarunk tartozni — a tör
téneti kapcsolat nem a múlt, hanem a jövendő, a megoldandó felada
tok — azokat tekintjük a mienknek. Hogy azután ebből miféle 
erkölcsi következmények származnak, azt nem tárgyalhatjuk itt, de 
nagyon jellemző erre vonatkozólag, hogy összeesik mindenütt — 
amint látni fogjuk — a nemzeti tudatnak a keletkezése két dologgal. 
Először is egy nagyon sajátságos nemzeti irodalomnak az uralmával ; 
a magyar is akkor lett nemzet, amikor igazi magyar költészetet 
teremtett. Azelőtt is írtak ugyan magyarul, de mindig azt mondták : 
én olyan akarok lenni, mint Homeros, mint Horatius, Vergilius 
stb., ez az irodalom nem volt igazán magyar. Mióta olyan írók és 
költők lettek hazánkban, akik sajátságos felfogást, a mi felfogásunkat 
juttatták leginkább érvényre költészetükben, mint Petőfi és Arany — 
Arany még inkább, mint Petőfi — azóta keletkezett egy sajátságos 
nemzeti, magyar nemzeti irodalom. Ebbe a nemzeti költészet fogal
mába beleértjük a gondolatok kifejezésmódját is, A második jellemző
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vonás pedig a tudományok keletkezése, olyan gondolatok megalkotása, 
amelyek örökérvényűek. Ügy, mint a római jogban tanulták, hogy 
volt szokásjog, prætori jog és tudósjog ; amikor a tudósjog keletke
zett, akkor keletkezett a nemzeti tudomány. így van ez a görögöknél 
is ; a görögöknél csakis Sokrates után beszélhetünk nemzeti tudo
mányról. Sokrates fejezi ki legeló'ször a nemzeti gondolatot, mikor 
azt mondja, hogy nem az a hellén, aki neme szerint, eredete szerint 
tartozik a hellénséghez, hanem aki a hellén műveltséghez tartozik; 
nem a «genos», a «paideia# a döntő arra nézve, hogy ki a hellén. 
Tehát a sajátságos költészet, az örökérvényű tudomány a jellemzője 
ennek a harmadik korszaknak. Ez az átalakulás Európában a renais- 
sance-szal indult meg, azóta vannak Európában nemzetek, akkor indult 
meg tulajdonképen ennek a sajátságos műveltségnek, ennek a saját
ságos költészetnek és örökérvényű tudománynak a kialakulása és az 
ennek nyomán fakadó sajátságos erkölcsi felfogás. Itt is azután két 
kisebb korszakot kell megkülönböztetnünk, először a rendiségből való 
kiválást a nemzeti gondolat felé és azután magát a nemzeti gondolat
nak az uralmát.

Ez a három sajátságos típusa a társadalomnak, amely szerint 
a népek történetében eligazodhatunk.

Mikor azt a tanulmányomat megírtam, melyben az európai 
fejlődésben kimutattam e fokozatokat, kimutattam a törvényszerű
séget még olyan értelemben is, hogy minden egyes 300 éves korszak
ban még azt is meg lehet különböztetni, hogy 150 évig tart, míg az 
illető korszakban elérik az igazi tetőpontot, azután történik az átmenet 
a másikhoz. Tehát az is bizonyos törvényszerűséggel történik, nem
csak 300 éves, hanem 150 éves alfokozatok is mutatkoznak. 150 évig 
tart, míg egy irány eléri tetőpontját. Mutatkozik ez a szabályosság a 
rómaiak, a görögök és a héberek történetében is, mint majd ezeknek 
az államoknak egyenként való tárgyalásánál is rá fogok utalni.

Természetesen ezzel az osztályozással nem mondtam azt, hogy 
talán ennél már nem létezik magasabb fok ; elgondolhatunk maga
sabb fokozatot, amikor nemcsak a nemzet él egységes életet, hanem 
a nemzetek együttesen szeretnének ilyen történetet élni, csakhogy ez 
még nem alakult ki és nincs is alakulóban. Vannak ugyan kísérletek, 
amelyekre ma már tényleg gondolnak ; a gazdasági nagy konferen
ciákkal valami sajátságos nemzetközi kapcsolatot létesítenek a népek 
között, azok a szerződések, amelyeket újabb időben a különböző népek 
kötnek, úgy akarják elintézni a maguk sérelmeit, hogy ne legyen 
háború, hanem valami módon bizonyos bíráskodás útján igyekeznek egy 
nagy internacionális jogot létesíteni, amely minden nemzetre érvényes 
lenne ■— az ily kísérletek mind már ezt az előzetes gondolatot engedik



feltételezni. Es meglehet, hogy eredményre is vezetnek ezek a sajátsá
gos kísérletek, mert éppen ennek a századnak a közepén kell Európa 
népei között egy sajátságos fordulatnak beállni. De erről még nem beszél
hetünk, mert ilyent még nem láttunk. Róma ugyan létre tudta hozni 
a nemzeti államot, de azt nem tudta kifejleszteni, belebukott ; his
torikusok azt is kimutatták, hogy miért. Rómában voltak olyan népek, 
amelyek különböző erkölcsiségüek voltak és ezért tört bele a derekuk 
az egységesítésbe ; a barbár népek, akik a műveltségnek a legprimi
tívebb fokán voltak, mindinkább betódultak és meggyőződhetünk róla, 
hogy ezekután Rómában, a császárság korában, hogyan száll alá 
mindinkább az erkölcsi felfogás, éppen azért, mert ilyen népek be
tódultak. Annyit tudunk a történetből, hogy mikép szűnik meg egy
általán az, hogy a császárok rómaiak, hogy Kr. u. kb. 150-ben a 
nemzeti emberek helyett egyszerűen mások kerülnek a trónra, nem 
is rómaiak, más lesz a harcolási mód, mint addig ; a nép vallását is 
elhanyagolják, saját nemzeti vallásukat hozzák be és végtére, úgy 
300 körül Kr. u. a kereszténységet. Ezek voltak azok az okok, amelyek 
Rómában nem engedték a nemzetiesség kifejlődését. Európában ki
fejlődhetett ez a nemzetiesség és a nagy vezetőnépeknél ki is alakult ; 
nálunk csak most van alakulóban. Angliában már 1650-ben meg
kezdődött a kialakulás, Cromwell idejében, az angol szellem uralmá
nak kezdetét oda szokták visszavezetni, míg nálunk csak 1800 körül, 
tehát 150 évvel később kezdődik, csak akkor kezdünk nemzeti neve
lésről beszélni, csak akkor lesz a nemzeti szó közkeletű, csak akkor 
kezdjük követelni a magyar nyelv használatát törvényhozásunkban, 
közoktatásunkban, mindez csak akkoriban kezd magyarrá válni. Addig 
a magyar nyelv nem volt használatban ; az átmenet ugyan már előbb 
is megkezdődött, mert Erdélyben már használták a nemzeti nyelvet, 
de az csak előkészíti ezt az irányt, az csak átmenet a rendi életből 
a nemzeti életbe ; körülbelül csak 100 éve annak, hogy nemzeti élet
ről beszélhetünk, hogy a nemzeti erkölcs gondolata kezd kialakulni 
a felekezetekkel és rendekkel szemben. De még ma sem tudjuk ennek 
a mozgalomnak a legmagasabb fokát elérni, még ma is harcolni kell 
mellette a régibb felfogásokkal szemben.

Hogy van-e és minő a társadalom erkölcsi felfogásában a még ennél 
is magasabb fok, arra most nem terjeszkedünk ki, majd később, ha 
az ethika alapelveit megállapítjuk, akkor beszélhetünk arról is, hogy 
van-e egy magasabb erkölcsi felfogás, amelyet az emberiség erkölcsi 
felfogásának nevezhetünk.
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Kármán emlékezete a kolozsvári tanárképző-intézetben.

A kolozsvári középiskolai tanárképző-intézet tanári testületének 
1915/6. tanévi első rendes ülésén, 1915 október 30-án Schneller István, 
a tanárképző-intézet igazgatója, Kármán Mórról mint a nemzet ha
lottjáról emlékezett meg. Előterjesztése történeti világításba állítja. 
Kármán működését főként a tanárképzés szempontjából s adalék 
arra nézve, hogyan Ítélték azt meg a személyes hatásától távolabb 
állók is. Az előterjesztés így hangzott :

«A kolozsvári tanárképző önmagáról feledkeznék meg, ha 
hálásan meg nem emlékeznék arról, aki a tanárképzés ön- és céltudatos 
szervezésében, és pedig a nemzeti konszolidáció érdekében, a munká
sok elseje volt.

Igaz, hogy hazánkban már Apáczai helyezte a tanügy egészét 
a magasabbrendű magyar intelligencia fejlesztésének követelésével a 
nemzeti tömörülés és emelkedés szempontja alá; igaz, hogy Bél Mátyás 
a felekezeti korlátokon felülemelkedve a «drága haza» felvirágoztatása 
céljából szervezte Pozsonyban a már alkalmazott tanárok testületében 
a tanárképzést : de mind a két nagy nemzeti pedagógus műkö
dése — Erdély különleges állásánál és a pozsonyi líceum felekezeti 
jellegénél fogva — az egész országra kiható nem lehetett, lígy, hogy 
a nemzeti tespedés hosszú ideje alatt hatásuknak csaknem nyoma veszett.

A reform-országgyűlések előkészítették hazánk ébredését A szel
lemi szabadság elve alapján, a függetlenség zászlaja alatt talpra állott 
a nemzet s ez elv alapján kívánta államilag szervezni tanügyét is. 
Nem tehette ezt; egyelőre győzedelmeskedett fölötte az abszolutizmus, 
de a nemzeti vágyak és értékek a nemzet szívébe visszahúzódva itt 
csak megszentesültek és erejükben növekedtek. E nemzeti szellem az 
abszolutizmus osztrák szoldateszkájának mai hű szövetségesünk útján 
való leverésével újra felszabadult és pedig oly elemi erővel, hogy 
ez még az abszolutizmus legértékesebb alkotását, a tanügy terén 
életbeléptetett Organisations-Entwurfot is kíméletlenül félre tolta.
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Nagy Eötvösünk belátta azt, hogy a magyar nemzet fennmaradását és 
dicső jövőjét nem ily lebontó, negativ munkássággal és nem lelkesítő 
szavakkal biztosíthatjuk, hanem építő, kulturális munkával, amellyel 
nemzetünket mint az emberiség egy sajátos, nélkülözhetetlen szervét 
bevisszük а кulturnemzetek respublikájába. Ezért is rajokban küldte 
ki studenseinket, sőt a hivatalos állásban levőket is, nevezetesen 
azokat a tanárokat, akik a kultúráért, a tudományért lelkesültek, a 
kulturnemzetek kultúrájának és tudományának megszentelt fokusaiba.

Ezek között volt Kármán Mór is. Leipzigbe jutott. Ziher Tuisco 
avatta be Herbart pedagógiai és didaktikai világába. Ziher gyakorló 
iskolája pedig alkalmat nyújtott az itt nyert értékeknek tervszerű 
átültetésére az érdeklődésre felkeltett ifjú lelkekbe. Büszkén hivatkozott 
előttem is Ziher Kármánra, mint gyakorló iskolájának tanárára. 
Kármán azonban nem a külföld tudósai által való elismerés után 
vágyott. Szeme előtt magasabb cél lebegett : hazánk szebb jövője ! 
Ez — meggyőződése szerint — az általános műveltség képviselőinek 
lelki értékén fordult- meg. Ezért is a társadalomnak ezt a rétegét 
kell egységes kultur-értékekkel fokozatosan, tervszerűleg átitatni s e 
kultur-érzéseket mind a magyar nemzet geniusával áthatni és elvként 
mozgatni. Alkalmazni kell tehát a Herbart iskolájában kifejlődött 
módszeres eljárást a középiskolára, a tananyag egészét pedig a nemzeti 
eszme szolgálatába kell helyezni, amint nevezetesen ez az eszme 
a magyar nyelvben és irodalomban és a nemzet történetében kialakult. 
A  középiskolai tanterv és az ahhoz készült utasítások e meggyőződés 
érett gyümölcsei. Avégett pedig, hogy e középiskolai eszmény tisztán 
megtartassék és az új tanári nemzedék lelkében is meleg otthont 
találjon : életbe lépett a minta-gimnázium és pedig mint az új tanári 
nemzedék jelesebbjeinek Kármán és bizalmasai által vezetett gyakorló 
gimnáziuma. Kármán jövőre irányuló lelkének a jövőt biztosító emez 
intézmény volt a kedvenc alkotása.

Ezért is most, midőn a nemzet gyásza hálás érzelmekkel állja 
körül annak sírját, ki mint első kívánta nemcsak a tanárok nevelő 
személyiségében, hanem intézményileg a tantárgyak egészében is a 
magyar nemzeti géniuszt, mint központi mozgató erőt érvényre juttatni, 
természetes, hogy a kolozsvári tanárképző-intézet, mely Kármán 
történeti érdemeit mindig igazán méltányolta, Kármán halála alkal
mával mély meghatottságát és igaz részvétét fejezi ki azokkal szem
ben, kiket ő hivatásszerű életében legjobban szeretett.»

Ugyanez volt a szövege a budapesti gyakorló-főgimnázium tanári 
karához intézett részvétiratnak s ezt jegyzőkönyvbe iktatva őrzi a 
kolozsvári tanárképző-intézet Kármán «elévülhetetlen érdemeit», i. s.
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Kármán a minisztériumban.
A véletlennek nagy szerepe van az emberek életében. Kármán 

Mór életében is tragikus fordulatnak kellett bekövetkeznie, hogy a 
közoktatásügyi minisztériumba kerüljön, oda, ahova őt jellemének 
tisztasága, törekvéseinek nemessége, becsületes akarata, erős nemzeti 
érzése, bámulatosan sokoldalú ismerete, filozófiai készültsége, a peda
gógia egész birodalmában való ritka tájékozottsága, teremtő ereje és 
mindenekfölött tiszteletet parancsoló energiája szinte predesztinálta. 
A munkásságában beállott kényszerű szünet után, egészségének helyre
álltával lépett a minisztériumba s ott ő, aki tanulók és tanárok 
egész nemzedékeit felnevelte, élete alkonyán az iskolai közigazgatás 
minden ágában, szervezeti és elvi jelentőségű kérdésekben, törvény- 
előkészítő munkálatokban újból tündököltette ragyogó elméjét.

Talán nem is a hivatalos körökön múlt, hanem tisztán Kár- 
mánon önmagán, hogy még férfikora delén nem került a miniszté
riumba. Hátrahagyott írásai arról tanúskodnak, hogy Treforttól kezdve 
mindegyik közoktatásügyi miniszter felismerte Kármán nagy értékét 
és számos nagyfontosságú közoktatásügyi kérdésben kikérte vélemé
nyét. Ismeretes, hogy Kármán végtelen szeretettel csüngött az iskolán, 
a tanításon és bizonyára alig-alig cserélte volna föl a tanári katedrát 
a minisztériumi hivatalszobával. Hogy miként fogta fel életének azt 
a nagy fordulatát, amidőn a kultuszminisztériumba került, arra élénk 
világot vet Molnár Viktorhoz intézett levele (1. Közoktatásügyi Ta
nulmányok I., ajánlás), amelyben ezeket mondja : «Életem sorsa úgy 
esett, hogy miután teljes negyedszázadon át közvetlenül az ifjúság 
tanításában szolgáltam nemzeti nevelésünk ügyét, most az oktatás
ügyi közigazgatás kérdéseivel kell foglalkoznom, mintha magamnak 
egy személyben kellene közöttünk tanúságot tenni róla, mennyiben 
válhatik bölcseletileg tájékozódott pedagógiai elmélkedés jó segedel
mére a munkásságnak a köznevelés mindenik ágában. Őszintén meg
vallom, előbbeni feladatom mélyebben érintette szívemet; személyes 
erkölcsösségem kialakulására sokkal áldásosabb volt hatása, semmint 
amennyit új munkaköröm eredményeitől talán jogosan várhatni. Azon
ban régibb tapasztalataimból egyet áthoztam ide, azt, hogy kicsinyben 
is, apróbb részletekben hűnek lenni az elvekhez, lelkiismeretesnek 
lenni : a kötelességteljesítésnek egyedül helyes módja».

És ha — amint írja — az ifjúság nevelése közelebb volt szí
véhez, bizonyos, hogy mi, tanítványai meg nagy hálával tartozunk a 
mester emlékének azért a negyedszázadért I *

*
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A súlyos betegségből fölépült Kármánt AVI assies Gyula minisz
terségének végső szakában rendelték be a minisztériumba. E beosztá
sának akkor nem volt egyéb célja, csupán az, hogy reaktiválják. «Az 
érdemes múlt kötelezett erre bennünket» Írja Molnár Viktor hozzám 
írt levelében. «A munkakör lassan-lassan alakult ki, mert Kármánt 
nagy pedagógiai és egyedül álló enciklopédikus műveltsége mindenre 
használhatóvá tette. Minden törvény előkészítésében részt vett ; az 
iskolán kívüli oktatás szervezésében különösen hasznos munkatársam 
volt. A külföldre szóló tájékoztató jelentéseket hazai oktatásügyünkről 
ő készítette ; a külföldi tanügyi mozgalmakat Kármán tartotta nyilván 
és kezelte a tanügyi hírlapirodalmat és pedagógiai könyvtárt. Izabella 
főhercegasszony kérésére Kármán dolgozott ki a fiatal főherceg szá
mára tanulmányi rendet, amelyet részben követtek is.»

Tulajdonképpen Berzeviczy Albert minisztersége idején kezdett 
kialakulni Kármán munkaköre. Akkor, amidőn Berzeviczy törvény- 
előkészítő (XII.) ügyosztályt szervezett, ennek vezetésével Csorba 
Ferenc min. tanácsost bízta meg. Ebben az ügyosztályban kezdte meg 
Kármán munkásságát. Első dolga az volt, hogy kicsiny, de értékes 
pedagógiai könyvtárt állított egybe. Szinte magam előtt látom, amint 
kis közös szobánkban magyarázgatta nekem, egykori tanítványának, 
hogy mi mindenből kell ilyen minisztériumi kis könyvtárt összeállí
tani. Hetenkint kétszer-háromszor jött be az ügyosztályba és mind
annyiszor hozott a hóna alatt egy két törvényt, egy-két alapvető 
német, francia, angol pedagógiai munkát és folyóiratot. Nagy segít
ségére volt ezek összeállításában Csorba Ferenc, aki tudós munka
társát tisztelettel, sőt mondhatni tanítványi szeretettel vette körül és 
teljesen önálló hatáskörrel ruházta fel. Talán ennek a megbecsülésnek 
tulajdoníthatom, hogy Csorba Ferenc Kármán számára «Központi 
Tanulmányi Főigazgatói» állást akart szervezni a XII. ügyosztályba 
való sorolással. A hátrahagyott iratok között egy kis feljegyzést talál
tam, amely nagy vonásokban szabja meg azt a rendkívül érdekes 
munkakört, amellyel ezt az állást tervezték. A feljegyzés így szól: 
«A Központi Tanulmányi Főigazgatónak a rendes folyó munkálatokon 
kívül teendője lett volna a középfokú intézetek (középiskola, tanítóképző, 
kereskedelmi iskola stb.) tanárainak képzésével és képesítésével meg
bízott intézetek és bizottságok működésének főleg pedagógiai irányban 
való ellenőrzése és irányítása. Szükségessé tette volna ez állás szerve» 
zését az a körülmény, hogy főleg a gyakorlati képzés a szükség sze
rint és helyesen, nem történik többé egy intézet kebelében, hanem 
több középiskolát bíztak meg vele. Azonfelül célszerű lett volna, hogy 
valaki a központban évenként a közvetlen felügyelettel megbízott fő
igazgatókkal és egyéb megbízottakkal a tapasztalatok egybevető meg
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vitatására értekezleteket tartson. Adminisztratív teendők ez állással 
nem jártak volna, azért lett volna a megbízott címe csupán Tanul
mányi Főigazgató. Egyelőre kísérletnek tervezték ezt a tiszti állást 
és csak azután óhajtottak dönteni afelől, hogy vájjon állandósítsák-e 
vagy esetleg ki is bővítsék a közoktatás különböző ágai szerint. De 
úgy látszik, elejtették a tervet1 és Kármán továbbra is mint a mi közös 
«Doktor» urunk a maga egyszerűségében végezte Csorba mellett mun
kásságát. Csorba lépten-nyomon éreztette Kármánnal, hogy ő csak 
kifelé hivatalfőnök, bent az ügyosztályban azonban teljesen egyen
rangúnak érezte magát Kármánnal. Hálás is volt ezért Kármán, 
«A közoktatás egysége és a tanulmányok szervezete» című munkáját 
(Budapest, 1911. Eggenberger) Csorbának ajánlotta »együttműködésük 
emlékére».

Berzeviczy rövid minisztersége után gróf Apponvi Albert — 
Csorba személyes jogának fenntartásával — megszüntette a törvény
előkészítő osztályt és ekkor Kármánt az elnökséghez osztották be és 
ebben a beosztásában maradt haláláig.

Ámbár Kármán is «központi szolgálattételre berendelt» volt, 
mégis az ő működése nagyon különbözött minden más berendeltétől. 
A szó szoros értelmében «Wissenschaftlicher Mitarbeiter»-je volt a 
minisztériumnak. Az egyetemen tovább is rendesen megtartotta elő
adásait és tudományának élhetett. Nem kellett neki, mint más be
rendelnek, napról-napra a legváltozatosabb ügyekkel foglalkoznia, 
hanem tisztán szakkérdések megvilágítására szentelhette idejét. Csak 
olyan hivatalos ügyet kapott, amelyben elvi jelentőségű, nagyfontos
ságú iskolaügyi kérdésekről vagy egy-egy készülő törvényjavaslatról 
kellett véleményt mondania. Innen van az, hogy minden egyes kérdés
ről egész tanulmányt írt. Ezek nagy része könyvalakban is megjelent.

A minisztérium részére írt munkálatai az egyetem, a középfokú 
oktatás és az elemi népoktatás körére egyaránt kiterjedtek. Vannak 
köztök bevégzett tanulmányok s vannak hátrahagyott iratai között 
található apróbb feljegyzések, jelentések és fogalmazvány-tervezetek. 
Ezek közül felsorolom a következőket ;

A) Bevégzett tanulmányok :
I. Törvénytervezet az egyetemekről és egyetemi főiskolákról. 

(Mint előadói javaslat nyomtatásban: Bpest, 1906, 8° 77 1.)
II. Tennivalóink a középfokú oktatás (felső népiskola, polgári 

iskola, gimnázium, reáliskola) terén. (Megjelent : A közoktatás egysége

1 Említést tesz erről Kármán a belga népoktatási törvényjavaslatról 
szóló «Vélemény»-ének befejező részében (21. old.).
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és a tanulmányok szervezete c. kötetben 55—82. 1. Bpest, 1911. 
Eggenberger.)

П1. A felekezeli oktatás és az állam részvéte a népiskola szer
vezésében a nyugateurópai államokban. A Berzeviczy-féle népiskolai 
törvényjavaslat alkalmával készült jelentés. (Megjelent : Közoktatás- 
ügyi tanulmányok I. Bpest, 1900. Franklin-Társulat.)

IV. A népiskolai törvényjavaslatokról : 1. Tankötelezettség és 
tanulmányi rend. 2. A tanítóképzés és tanítóképesítés. 3. A népiskolai 
hatóságok. 4. A tanítók javadalmazása 5. Teendőink a népoktatás 
politikai vonatkozásainak tekintetéből. (Megjelent: К. M. Pedagógiai 
dolgozatai rendszeres összeállításban, IL k. Bpest, 1909. Eggenberger.)

V. Vélemény a belga népoktatási törvényjavaslatról (kézirat).
VI. Albrecht főherceg nevelésére vonatkozó tervezet. (Megjelent 

Pedag. Dóig. I. : Dolgozatok a fenséges királyi ház egy tagjának ne
velése és oktatása tárgyában. A tantervet ő Felsége is jóváhagyta, 
amiről Kármánt Izabella főhercegnő főudvarmesteri hivatala értesí
tette 1908 ápr. 7.) Az egész tanítási rendszerben érvényesült a ma
gyar államnak az a különállása, amit az 1867. évi törvények az addig 
érvényben álló összbirodalmi jogfelfogással szemben érvényre juttattak.

B) Kisebb tervezetek :
I. Az egyes iskolafajok célszerű kapcsolata tárgyában meghivó- 

tervezet egy szélesebb körű értekezletre. (1908. E tervezet szerint elvi 
megállapodásra van szükség az egyes iskolafajok között a kölcsönös 
átlépések megkönnyítése céljából, az egyének megfelelő nevelése s 
nemzeti és állami életünk egységes kialakulása érdekében.)

II. Középoktutási nemzetközi értekezleten megvitatható kérdések 
tárgyában fogalmazvány a nemzetközi értekezlet egybehivására. (Kár
mán irataiból úgy látom, hogy ő volt ennek az ügynek előadója s 
hihetően ő állította össze a hazai szakférfiaktól bekért bizalmas véle
ményeket is.) 1

A következőkben csupán azokat a tanulmányokat ismertetem, 
amelyek nem forognak közkézen, még pedig az egyetemekről és egye
temi főiskolákról szóló törvénytervezetet s a belga népoktatási tör
vényjavaslatról irt véleményt.

I. Az egyetemekről és egyetemi főiskolákról szóló törvényjavaslat 
két részből áll. Az első rósz a 38 törvényszakaszt tartalmazza, a má
sodik rész pedig a terjedelmes «indokolás». Az indokolás ismét három

1 Az eszme történetére nézve 1. Kemény, I/Enseignement inter
n a tio n a l. Historie. Etat actuel. Avenir (Ostende, 1914, 32—36. 1.) s и. ő, 
Ztschr. für das Realschulwesen 1909: 449—463. 1.

575
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részből áll : az első azt a kérdést tárgyalja, hogy mik legyenek az 
egyetem fogalmának lényeges ismérvei ? A másik, hogy van-e nálunk 
a felekezeteknek joguk arra, hogy egyetemet alapítsanak, azt fenn
tartsák és kormányozzák? A harmadik pedig, hogy mily rendelke
zéseket tartalmazzon a törvény, amely az egyetemek alapításának, 
fenntartásának feltételeit és módozatait általánosságban szabályozza ? 
Az indokolás első részéből az összefoglaló részt emeljük ki ; ez élesen 
rávilágít a törvénytervezet legfőbb szakaszára (2. §.), amely arról 
szól, hogy az egyetemen miféle tudományok kellő tanításáról kell 
gondoskodni. Az indokolás második és harmadik részének ismertetését 
helyszűke miatt mellőzöm.

A nyugateurópai és északamerikai fejlődés mai iránya szerint 
az egyetem igaz főhivatását az önálló tudós munkára való képessé 
tevésben kell látnunk. Ha ez iránnyal közösségben akarunk ma
radni — mondja Kármán —, úgy az önálló tudós munkára való 
képesítésben kell nekünk is az egyetem legfőbb hivatását keresnünk. 
De ez a hivatás, mely tehát ma az egyetem lényeges ismérve, egyéb
ként nemcsak az egyetemnek, hanem más tudós intézetnek, sőt más 
főiskolának is hivatása lehet. Es itt fölveti azt a kérdést, hogy mi az 
a legfőbb ismérv, amely kizárólag csak az egyetemre vonatkozik ? 
Rögtön meg is felel rá : ilyen csak egy van és ez az, hogy az egye
temnek az elméleti tudományok összességét kell tanítania. Ami az 
elméleti tudományok összessége alatt értendő, az a tudományok fejlő
désének arányában változik és bővül. Az egyetemeknek e mérték te
kintetében mindig a korral kell haladniok. De másrészt természetes, 
hogy az elméleti tudományok összességét csakis főágaiban lehet és 
kell tanítaniok. Mióta az egyetem intézménye kialakult, az egyetem 
szervezetének időben és térben egyaránt változatlan, legjellemzőbb 
sajátossága, hogy az elméleti tudományok terén mint «Universitas 
studiorum : omnia docet».

Ezután a törvényalkotás szempontjából foglalkozik Kármán az 
egyetem fogalmának lényeges ismérveivel. És itt az előbb megálla
pított első lényeges ismérv tekintetében mindjárt szükségesnek tartja, 
hogy a tudományoknak mai állása szerint a törvény az egyes tárgyak 
névszerinti felsorolásával állapítsa meg,, hogy mik azok a tárgyak, 
amelyeket az elméleti tudományok összessége alatt ért. Az eljárásnak 
ez a módja az oktatási kodifikáció szempontjából különben nem lenne 
novum. Hisz az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk 11. §-a is a fele
kezeti népiskolák nyilvánossági jogát egyebek közt ama feltételhez 
köti, hogy a törvényben név szerint felsorolt minden egyes tárgynak 
tanításáról gondoskodás történt légyen. De így van ez a középiskolai 
és egyéb törvényeinkben is.



Az egyetemen a tudomány mai állása szerint a következő tudo
mányok tanitása jelenti az elméleti tudományok összességéről való 
gondoskodást :

I. Nyelv és irodalom köre : 1. Magyar nyelvészet (grammatika, 
poétika, retorika) és irodalom. 2. Görög, 3. latin, 4. germán, 5. ro
mán, 6. szláv nyelvészet és irodalom. 7. Sémi (főleg bibliai) nyelv és 
irodalom.

II. Társadalmi tudományok és történelem : 1. Államtudomány 
és irodalma. 2. Jogtudomány és jogintézmények története (bölcseleti 
alapon). 3. Közgazdaságtan és története. 4. Magyarország története.
5. Keleti népek története. 6. Görög és római történet. 7. Újkori népek 
története.

III. Mathematika és természettudományok köre : 1. Analízis, 
arithmetika (számelmélet) és algebra. 2. Geometria egész köre. 5. Fizika 
és asztronómia. 4, Chemia és geológia (mineralógia). 5. Általános 
biológia és növénytan. 6'. Anatómia és állattan. 7. Fiziológia és an
tropológia.

IV. Filozófia köre : I. Metafizika (ismeretelmélet, logika és a 
filozófia története). 2. Etika, pszichológia és pedagógia (nevelés és 
elméletének története). 3. Esztétika és képzőművészetek története.1

Minthogy tehát az elméleti tudományok összességének tanítása 
az egyetlen ismérv, amely az egyetemet a főiskoláktól jellegzetesen 
megkülönbözteti, egyetemnek eszerint minden oly főiskolát el lehetne 
ismerni, amelyben a nyelv és irodalom, avagy amelyben a társadalom- 
tudomány és történet, avagy végre a mathematika és természettudo
mányok fentebb felsorolt egész köre taníttatik és azonkívül a filozófiai 
tárgyak egész köre. E csonka egyetemek egyetemi főiskoláknak lenné
nek nevezhetők.

A második ismérv, amelyet az egyetemi élet fejlődésének fokán 
az egyetem lényeges ismérvéül kell tekintenünk, az, hogy az egyetemek 
hallgatóit oly képzésben kell részesítenie, amely őket önálló tudomá
nyos munkálkodásra képesekké teszi. A harmadik pedig, szintén igen 
lényeges ismérve a mai egyetemnek : a tanszabadság, amelyről Kár
mán szintén hosszan és igen érdekesen fejti ki alapos véleményét. 
De az egyetem e most felsorolt három lényeges ismérvéhez — mondja 
tovább — mint külső tartozék, illetve mint formai kellék járul az,
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1 Csorba Ferenc min. tanácsos az előadói javaslatban *) alatt 
a következő megjegyzést tette: «Az említett tudományok főágainak a 
tudomány mai állása szerint való ez összeállítását kiváló filozófusunk és 
pedagógusunk : Kármán Mór tanár úr volt szíves kérésemre tervezetként 
készíteni és én azt változatlanul elfogadtam».

Magyar Paedagogia. XXV. 10. 37
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hogy a doktorátus és egyéb, azt megelőző tudós fokok adása az egye
temnek, illetve az egyetemi főiskolának kiváltsága és hogy egyetem 
létesítéséhez a törvényhozás külön engedélye kell. Ha az egyetemről 
törvényt alkotunk és abban az egyetem fogalmát meghatározni kíván
juk, e most felsorolt ismérveket kell a törvényben is felsorolnunk.

Az egyetemeknek karokra való tagolását Kármán nem tartja 
lényeges ismérvnek. És pedig annál kevésbbé, mert ha az egyetem
állítási jog kodifikálásában liberálisak akarunk lenni, iígy már elvi 
szempontból is nagyon kívánatos, hogy szervezetileg adjuk meg a 
lehetőséget arra, hogy esetleg oly egyetem is kelet.kezhessék, amely 
közhivatalokra és egyéb közpályákra való előkészület megadásával 
egyáltalán nem, hanem csakis az elméleti tudományok tanításával, 
vagyis oly tudományok mívelésével kíván foglalkozni, amelyek a ma 
szokásos karok valamennyiének tárgyanyagát érintik. Előrelátható 
azonban, hogy minálunk, legalább egyelőre, a gyakorlat e szervezeti 
lehetőséggel nem igen fog élni és nyilvánvaló, hogy az ezután kelet
kező egyetemeken is, talán kivétel nélkül az elméleti tudományok 
igényeinek biztosításán felül, egyik vagy másik magasabb képzést 
igénylő közhivatal vagy egyéb közpálya érdekéből is fognak karok 
szerveztetek1

II. A belga népoktatási törvényjavaslatról szóló Vélemény érde
kessége abban van, hogy Kármán a törvényjavaslatnak tisztán peda
gógiai és közoktatási tanulságait méltatja és amidőn összeveti a főbb 
pontokat hazai viszonyainkkal, mindenütt utal már föntebb emlí
tett népoktatási tanulmányaira. Arra az eredményre jut, hogy a tör
vényjavaslat négy cím alatt mind oly ügyeket intéz el, amelyek saját 
népoktatásunk körében is sürgős intézkedést követelnek s elintézésük 
módja sok tekintetből méltó a figyelemre.

Mindjárt a tankötelezettség idejének megszabásánál kijelenti, 
hogy a mi törvényünk intézkedése, mely 9 évre szabja a tankötele
zettséget, az elemi népiskola mindennapos folyamát 6 évre szorítva s 
azonkívül ismétlőiskolát állítva, nemcsak viszonyaink tekintetéből he
lyesebb, mint a belga törvényjavaslatban szervezett 8 esztendő, hanem 
elvi tekintetekből is. Csakhogy azt kívánja Kármán, hogy egyrészt 
pontosabban kellene szabályozni középfokú oktatásunk viszonyát az 
elemi oktatáshoz (Belgiumban a gimnáziumi tanfolyamba, az athe- 
næumba csak 13. évében, az elemi tanfolyam teljes befejezésével 
léphet a tanuló. Szintúgy van Hollandiában). Másrészt pedig életbe

1 Erről a törvénytervezetről említést tesz Kármán «A közoktatás 
egysége és a tanulmányok szervezete» e. munkájának A magyar egyete
mek kérdése c. fejezetében ; 109. 1.
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kell léptetni törvényünk intézkedéseit a felső népiskolákra vonat
kozólag. Megelégedéssel állapítja meg, hogy a belga törvényjavaslat 
életbelépteti az elemi oktatás szentesítésére vonatkozó bizonyítványt 
(certificat d’etudes primaires), amint ezt ő is «Népoktatásunk szerve
zése és iijabb törvényhozás szüksége» c. dolgozatában számunkra 
szintén kívánatosnak mondotta s most nómikép (1. i. m. 102—3. 1.) 
előbb az 190S:XLVI. t. c. (az elemi népiskola ingyenességéről) 7. §-a, 
majd újabb törvényünk (1913) a választójoggal kapcsolatban meg
állapította.1

Eendkívül érdekes a törvényjavaslatról szóló Véleménynek a 
szorgalmi időről szóló fejezete. Ezt a kérdést — írja Kármán — al
kalma volt a minisztérium kebelében bővebben tanulmányozni s arra 
az eredményre jutott a hivatalból bekövetelt adatok alapján, hogy 
népiskoláink nagy többségében a tényleges iskolázás évenkint 5—6 
hónap (20 vagy 24 hét). A Berzeviczy-féle javaslat újabb fogalmazá
sában már bennfoglaltatott, hogy városokban 10 havi legyen a tanítás 
és még a tanítási napok számát is megkívánta szabni : kisközségek
ben legalább 150, nagyközségekben 170 s a városokban legalább 
190 napot követelvén. Erre nézve idézi Kármán dolgozatának 11. lap
ját, amelyen megtette észrevételeit és a 12. lapon újabb szövegezést 
ajánlott.

Dicséri Kármán a belga javaslatnak azokat a szakaszait, ame
lyek arról szólnak, hogy az iskolakötelesek iskolábajárását szigorúan 
kezeljék, hogy minden iskolába beiratkozott gyermek valóban el is 
járjon. A mi viszonyainkat ezzel szemben erősen bírálja és rámutat 
statisztikai évkönyveink fogyatékosságára, különösen arra, hogy ép a 
székesfőváros, mely különben nagy buzgóságot látszik kifejteni isko
láinak szaporításával, már évek hosszú során át úgy szerepel a sta
tisztikai évkönyvben, hogy kebelében a tankötelezettek száma isme
retlen (1. Statisztikai Évkönyv 1912, 340. 1. «az iskolába be nem írt 
tankötelesek Budapesten nem írattak össze»). Ajánlja, hogy a tan
kötelezettség érvényesítése, a tankötelesek számbavétele és ellenőrzése, 
valamint az iskolábajárás biztosítása tekintetében Európa nyugati 
államaiban kifejlett módozatokat tanulmányozzák.

A törvényjavaslat harmadik címe a tanítók fizetésének rende

57 9

1 Ez a gondolat Kármántól származott. Ezt bizonyítja Csorba Fe
rencnek Kármán hátrahagyott iratai között levő levele ; abban a többek 
között ez áll : « A kormány elfogadta, hogy a választói jognak az iskolával 
való kapcsolata biztosok útján olykép szabályoztassék, mint ahogy azt 
k. Professor úr javasolta, akinek erre vonatkozó munkáját én jelentésem
mel be is terjesztettem».

37*
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zésével foglalkozik, és itt ismét utal Kármán a népoktatásunk szerve
zéséről írt tanulmányának IY. fejezetére (97—102.1.), ahol kifejtette, 
hogy nézete szerint miféle elvi szempontok döntők a tanítók javadal
mazásában. A magunk viszonyaihoz mérten három fokozatot (meg
felelően az állami tisztviselők 11., 10. és 9. fokának) és három külön 
(tanítói, fő tanítói és igazgatótanítói) vizsgálatot hozott javaslatba.

Különösen behatóan foglalkozik a törvényjavaslatnak az oktatás 
ingyenességéről szóló részével és helyesli, hogy a belga törvény- 
javaslat nem akarja oly értelemben általánosítani az elemi oktatás 
körében az ingyenességet, amint nálunk büntetés terhe alatt (az 
1908: XLVI. t.-c. 6. §.) történt. Idézi Kármán az 1868:XXXVIIL 
t.-c. 31. §-át, amely kimondja, hogy a szegénységüket kimutató gyer
mekek könyveket ingyen kapnak az iskolától, de kifogásolja, hogy 
ezt nem mindig hajtják végre az egész vonalon. Idézi még 1848-ból 
a népiskolai oktatásra vonatkozó törvényjavaslat 6. §-át is, mely így 
szólott: «Az elemi nevelés minden közintézetekben ingyen adatik.» 
E paragrafus megvitatásakor sok helyesléssel találkozott az az indít
vány, hogy szegények gyermekeiről és vagyontalan árvákról, ha azok 
a szükséges iskolakönyvek és megkívánható ruházat híjával volnának, 
az illető község fog gondoskodni. Utal arra, hogy Ped. Dóig. II. kö
tetében e kérdéssel bővebben foglalkozott.

A törvényjavaslat utolsó címének fejtegetésénél, amely cím 
különféle határozatokat tartalmaz és főleg a községi oktatás előmoz
dítására irányuló intézkedéseket állapít meg, erősen kifogásolja, hogy 
nálunk a községi iskolák rendkívüli mértékben megfogyatkoztak, pedig 
a régi magyar közfelfogás szerint a községi iskola lehetne alapja a 
népoktatásnak. A Vélemény befejező részében figyelemre méltónak 
mondja, hogy a belga kormány előterjesztésének végén pontosan 
egybe vannak állítva mindazok a pontok, melyekre nézve az új tör
vény a fennálló iskola szervezeti, vagy amint nálunk mondják, alap
törvényét módosítja. Érdekes Kármán szerint a pontosság abban is, 
hogy a kormány javaslatainak indokolására nagy mértékben felhasz
nálja az idegen államok törvényhozásainak s rendelkezéseinek tanul
ságait. Ezzel kapcsolatban említi itt föl újból azt a gondolatot, hogy 
nálunk is mennyire indokolt volna a minisztérium kebelében egy 
tanulmányi osztálynak a szervezése egyáltalán és különösen törvény- 
javaslatok előkészítésére. Sajnos, Kármán már nem érhette meg, hogy 
ez az óhaja teljesült. Jankovieh Béla vallás- és közoktatásügyi mi
niszter immár megalakította a pedagógiai ügyosztályt, amely ezekkel 
a kérdésekkel is foglalkozik.

Mindez csak töredék Kármánnak minisztériumi működéséről. Ez 
a pár adat is jelzi azonban ottani tevékenységének széles körét éa
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mélységet. Munkálataiból a nagy gondolkodó elme, az európai látó
körű pedagógus szól hozzánk. Még a legapróbb kérdésben is, a bü
rokratikus vélemények rendes szokásától eltérően széles történelmi 
és irodalmi világításban és ennek megfelelő magas szempontokból 
mondott véleményt. Egy-egy véleménye valóságos remeke a pedagógiai 
tanulmánynak. S ezekből érthető, hogy működése nemcsak az isko
lában, hanem a minisztériumban is mély nyomokat hagyott.

Körösi Henrik.

Kármán gimnáziumi munkája.
E sorokban életrajzi adalék gyanánt rövid áttekintést kívánok 

adni arról, hogy miféle tantárgyakat tanított Kármán huszonöt éven 
át (1872—1897) a gyakorló-főgimnáziumban. Az adatokat iskolájának 
értesítői szolgáltatták, s ezek is tanúságot tesznek a mester egyetemes 
szellemi érdeklődéséről, tudományos és pedagógiai lelkiismeretéről, 
mely gyakorlati munkában érlelte meg elméleti álláspontját és elvi 
alapon szervezte gyakorlati eljárását is.

A latin nyelvet & «kis» osztályban majdnem mindig ő tanította ; 
ö volt egyszersmind az I. és II. osztályban az osztályfőnök, ki az 
apró diákok ügyes-bajos dolgait a legnagyobb türelemmel és szeretettel 
intézte el. Két ízben tanított latint a III. osztályban és egyszer 
a IY.-ben is.

A magyar nyelvet az alsóbb (I—IV) osztályokban főleg az 
iskola első decenniumában tanította, egyszer az V.-ben is. Később 
csak a poétikát tanította a VII. osztályban, még pedig három ízben.

A görög ngelv kezdő tanítását is ő látta el, míg az iskola az 
országos tantervet el nem fogadta, mely e tárgyat a felsőbb osztályokba 
tolta fel. Egyszer a III., háromszor a IV. osztályban indította meg 
e nyelv tanulását, mindig a homerosi himnuszok és az Odysseia alapján,

A görögpótló irodalmat is ő vezette be 1891-ben az iskolába, 
de nem bánta, hogy Volf György mint igazgató nagyon kevés tanuló
nak engedte meg e tárgynak választását, sőt gyakran egynek sem 
engedte meg, hogy így a klasszikus tanítás egységét megóvja.

A német nyelvet az iskola első éveiben Kármán főleg a kezdő 
fokon tanította, de később a középső osztályokban is adott a gyakorlati 
eljárásra példát. A VII—VIII. osztályban majdnem mindig az ő 
kezében volt e nyelv tanítása.

A történelmet négy tanévben adta elő, a IV., V., VI. és VIII. 
osztályban.

A földrajzot egy ízben tanította a II. osztályban.
A filozófia a VIII. osztályban mindvégig az ő kezében maradt.
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Az iskola első éveiben hetenként 23 vagy 22 órán át tanított. 
Később 18 órája volt, ez az osztályok és a tanári kar szaporodásával 
fokozatosan 14-re olvadt le; az utolsó években felváltva 13 és 12 
órája volt hetenként. Azonkívül voltak theoretikumi órái a tanárjelöl
tekkel és az egyetemen is mindvégig heti 6 órában adott elő. Ez való
ban oly óriási feladat, mely két embernek is teljesen elég. Huszonöt 
évi munka után csakugyan annyira kimerült, hogy csak hat évi pihenés 
adta vissza szellemi és testi energiáját.

És milyen volt ez a gimnáziumi munkája?
E kérdésre feleletet egynéhány tanárjelöltje és tanítványa 

igyekezett adni. Legtalálóbb azonban talán annak az Ítélete volt, 
ki sok éven át mint tanártársa, később mint a gyakorló-főgimnázium 
igazgatója figyelhette meg leginkább működését, Volf György.1 Szavai 
szerint soha egy hajszálon sem ment túl a hatáskörén, soha egy 
pillanatra sem hagyta el a pedagógiai vezetés terét, hogy csak leg- 
kevésbbé is az igazgatás vagy a szakvezetés ügyeibe avatkozzék. 
Az igazgató mindenkor legerősebb támaszát, legjobb tanácsadóját, 
leghívebb barátját látta benne és ilyennek tapasztalták minden 
időben a szakvezető tanárok is. A gyakorló tanárjelölteknek igazi 
lelki atyjuk volt, kik teljes bizalommal fordultak hozzá mindennemű 
nehézségükben és kétségükben. Mennyire szeretett közöttük lenni, 
arról bizonyságot tesz az, hogy elejétől fogva mindig a közös tanári 
szobában tartózkodott. Mikor a mostani iskolaépület tervei készültek, 
határozottan kikötötte, hogy neki ne legyen külön helysége. A tanárt 
szobában volt íróasztala, ahol valamennyi vezető és gyakorló tanár 
minden percben megfordult. Itt érezte magát igazán jól, ahol minden
kivel érintkezhetett, ahol maga is mindenkinek könnyen hozzáférhető 
volt. Nem is volt egy szabad perce ; mindig körül volt véve és 
fáradhatatlanul adott fölvilágosítást. E mellett maradt annyi frissesége, 
hogy egész lélekkel tudta tanítani a növendéktanulókat. Megható 
volt, hogyan ereszkedett le a legapróbbakhoz is, akiket mindig ő 
vezetett be az iskolai életbe. Jóságosán foglalkozott mindnyájukkal 
órán, folyosón, udvaron, mindennemű alkalommal. így osztotta meg: 
nagy elméje, mély tudománya, nemes szíve kincseit a legkisebb diáktól 
kezdve mindenkivel, akit a jó Isten hozzá vezérelt. Geréb József.

Kármán a kereskedelmi iskolai tanárképzésről.
A Budapesten 1913 augusztus 31-től szeptember 5-ig tartott

X. kereskedelmi oktatásügyi nemzetközi kongresszuson Kövesligethy
1 L.'Kármáu-Emlékkönyv 63—66. 1.
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Eadó, egyetemi tanál-, a m. kir. keresk. iskolai tanárképzőintézet 
igazgatója előadást tartott a keresk. iskolai tanárképzésről. Az előadó 
a keresk. iskolák tárgyait négy csoportba osztja : az első csoport a 
nyelveket és a levelezést, a második a társadalmi tudományokat (jog, 
közgazdaságtan, gazdaságtörténet és gazdasági földrajz), a harmadik 
a természettudományokat (természettan, vegytan, technológia és árú
ismeret), a negyedik a matematikai és kereskedelmi tudományokat 
(mennyiségtan, politikai és keresk. számtan, könyvvitel) tartalmazza. 
Szerinte az első három csoport tanárainak külön képzéséről gondos
kodni nem szükséges, mert erre alkalmasak az okleveles középiskolai 
tanárok, illetőleg jogi és politikai doktorok, csupán megfelelő kiegé
szítő vizsgálatot kell tőlök követelni. A negyedik szakcsoport tanárait 
az egyetemekkel kapcsolatos keresk. isk. tanárképzőben kell képezni 
s ide csak középiskolai, de nem keresk. iskolai érettségi vizsgálat 
után vehetők föl a jelöltek. Az előadás után a kongresszuson több 
fölszólaló vitatta, hogy indokolt és helyes-e a keresk. iskolai érettségit 
tett jelölteket a keresk. tanárképzőből kizárni s ha ezek nem, hát kik 
vehetők föl oda ; mivel pedig fontos, hogy annak, aki kereskedelmi 
tudományokat tanít, necsak elméleti, hanem kereskedelmi gyakorlati 
tudása is legyen, az a kérdés, hogy ki lehessen kereskedelmi iskolai 
tanár s hogyan és hol szerezze meg a kereskedelmi iskolai tanárjelölt 
a szükséges elméleti és gyakorlati tudást. Az egyetemen, a műegye
temen, gyakorlati főiskolán-e? E kérdésekhez több külföldi és hazai 
fölszólaló után általános nagy érdeklődés közben szólt Kármán Mór 
is. Németül mondotta el a következőket : 1

«Tisztelt Gyülekezet! Mikor a kérdéshez hozzászólok, az egész 
nemzeti művelődés szempontjából teszem ezt, nemcsak a szakoktatás 
szempontjából. Hisz’ a kérdés nagyjelentőségű és az egész oktatásügyet 
érinti. Tulajdonképpen a következő kérdésekről esett itt szó. Az első ? 
Lehet-e az egyetem az a hely, ahol a keresk. iskolai tanárokat ké
pezik, vagy nem ? A második kérdés aztán az, hogy mily előkészült- 
séget kell ehhez a tanárképzéshez megkívánni, és a harmadik, hogy 
a keresk. iskolai tanárok hogyan álljanak összeköttetésben a gyakor
lattal, azaz a kereskedelemmel.

«Ami most már az első kérdést illeti, erre vonatkozólag nézetem 
ez : Az olyan középiskolák tanárai, amelyeket szakiskoláknak tekintünk 
(hiszen vannak még alsófokú keresk. iskolák), nem lehetnek más kép
zettségűek, mint a többi középiskolai tanárok. Olyan kiképzést kell

1 A felszólalásnak gyorsírással lejegyzett német szövege A X. kevés
kédé' mi oktatásügyi nemzetközi kongresszus közleményei c. munka II. ré
szének 55—57. lapjain jelent meg.

5 8 3
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nyerniük, amelynek valóban tudományos alapja vau és e szempont
ból természetesen az egyetem az egyedüli hely, ahol középiskolai 
tanárok — még pedig úgy általánosan mívelő tantárgyakra, mint 
szaktárgyakra — kiképzésüket nyerhetik. De ennek van egy feltétele. 
Nevezetesen az, hogy az egyetem ezt a feladatot magához méltó, igazi 
feladatának tekintse. (Elénk tetszés.) Ameddig ezt nem teszi, nem is 
képes erre. (Egy hang : Ezt nem is lehet megkövetelni.) Ez az első 
feltétel. Ha azt teszik, ami már többször megesett, hogy iskolákat 
állítanak fel és azt mondják, ezek főiskolák, mert a főiskola nevet 
adják nekik, akkor ez tulajdonképpen a névvel való visszaélés. Vala
mely főiskola, szakszerű főiskola azáltal válik főiskolává, hogy az 
egyetemen belül helyezkedik el. (Fölkiáltások : Úgy van.) A főiskola 
fogalma feltételezi, hogy a különböző tudományok között érintkezés 
legyen, amelyet persze előre nem lehet áttekinteni, de amelyet nem 
szabad valamely tudománynak a többiek köréből való kizárásával 
megakadályozni. Ha azonban, ahogy nálunk történt, kereskedelmi 
iskolai tanárok számára főiskolát állítanak fel és ezt azáltal vélik az 
egyetemmel összeköttetésbe hozni, hogy ebben az iskolában egyes 
egyetemi tanároknak bizonyos foglalkozást adnak, akkor az nem fő
iskola, sőt egyáltalában nem is igazi iskola. Szükséges mindenesetre 
hogy az egyetem érezze, hogy itt egy oly feladat előtt áll, amelyet 
neki kell teljesítenie. (Helyeslés. Egy hang : Ezt nem érzi.) Az egye
tem kerete n belül kell felállítani kereskedelmi főiskolákat, főiskolákat 
kereskedők számára és ezeken történjék a tanárok képzése. (Helyeslés 
és taps.) Nem vagyunk messze ettől. Holnap i nnepli Magyarország 
egyik legjelentékenyebb férfia, első közoktatásügyi minisztere, báró 
Eötvös József születésnapjának századik évfordulóját. Ez a férfiú 
annak idején, mikor a parlamentben előterjesztette azt az egyetemi 
törvényt, amely sajnos nem lépett életbe, egyúttal előterjesztést tett 
egy műegyetem felállításáról is ; a műegyetemmel kapcsolatosan tervbe 
volt véve olyan osztály is, amelynek a kereskedők gyakorlati kikép
zéséről a főiskolán belül kellett volna gondoskodnia és evvel akarták 
összekötni a tanárképzést is. Ez az az út, amelyen haladni kell. Saj
nálatos, hogy nálunk, Németországban és itt, megkülönböztetnek 
egyetemet és műegyetemet. Ez hiba és ezt annakidején az egyetem 
követte el. Angliában nem akadnak fenn azon, hogy pl. Londonban 
a közgazdasági fakultás összeköttetésben van az egyetemmel és keres
kedőket is képez.

«A második kérdés, kiket kell felvenni? Ebben meg az egye
temeknek nem szabad oly szűkkeblűeknek lenniök, mint amilyenek 
jelenleg. (Helyeslés.) Hogy miért ne mehessenek oda népiskolai ta
nítók, azt nem értem. (Elénk helyeslés.) Hogy miért ne mehessenek
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oda és lehessenek egyetemi hallgatók kereskedők — akik akár esetleg 
fölvételi vizsgálatot tegyenek — azt sem értem. (Élénk helyeslés.) Annak
idején az egyetem, amikor éppen egyetemmé lett, gyermekeket is vett 
fel és vezetett az iskolában a tudományhoz. Ez most már nem szük
séges, mert hiszen vannak népiskoláink és középiskoláink. De hogy az 
egyetem azt mondja : én csak egészen meghatározott középiskolák elvég
zése után veszek fel embereket; hogy az egyetem azt mondja: aki 
itt tudományt keres, anélkül, hogy bizonyos előre megállapított tanul
mányi menetet elvégzett volna, azt kizárom, ha különben megvannak 
is a képességei, — ez az egyetem fogalmával ellenkezik. (Élénk tet
szés.) Hogy végül keresk. iskolai tanárok azt mondják, hogy az ő 
saját tanítványaik, akiket ők maguk neveltek, nem arra valók, hogy 
keresk. iskolai tanárokká képezzék ki őket, — ez meg éppenséggel 
teljesen érthetetlen. (Viharos helyeslés.)

«A harmadik kérdés, amelyet említettem, a tanárnak a kap
csolata a kereskedelmi világgal. Ez is egyetemi kérdés, mert az egye
tem olyanná fejlődött, hogy tulajdonképp már igazán nem áll semmi 
összefüggésben a való világgal. (Derültség és helyeslés.) Nem is olyan 
régen a jogi fakultások még összeköttetésben voltak az igazságszolgál
tatással. Ma már nem úgy van. Ezek a fakultások ma már nézetem 
szerint nem is a jogi tudományok otthonai. Az olyan tudomány, 
amely nem áll összeköttetésben a gyakorlattal, nem is tudomány. 
(Élénk helyeslés.) Hiszen minden tudomány a gyakorlatból veszi a 
problémáit, minden tudománynak a gyakorlatból kiindulva kell fej
lődnie. Hogy aztán a kereskedelmi tudományoknak ezek az egyetemi 
szakosztályai miként legyenek összeköttetésben a kereskedelmi világgal, 
illetve a kereskedelem- és közlekedésüggyel és egyebekkel, ezt itt; nem 
lehet kifejteni, de mint szükségességet itt hangsúlyozni kell. Ahogy 
az orvosi fakultás összeköttetésben van a gyakorló orvosokkal, úgy 
kell a jogi fakultásnak összeköttetésben lennie a jogszolgáltatással és 
fgy kell majd a kereskedelmi főiskolának összeköttetésben lennie a 
kereskedelmi világgal. Ezek az én észrevételeim.» (Nagy tetszés és taps.)

A keresk. iskolai tanárképzés kérdését Kármán szavai láthatóan 
valóban széles hátterűnek mutatták be. Jelzik egyszersmind azt is, 
hogy az egész közoktatás szervezetébe miként óhajtotta volna a ke
reskedelmi szakoktatást is éppen tanárainak képzése útján szervesen 
beilleszteni. Heinrich János.



IRODALOM.58(>

IRODALOM.
K árm án Mór m unkái é s  (lolífozatai.*

1862.
A  róm ai irod a lom  történetének  v á z la ta . Gymnasiumi segédkönyv. 

Dr. Kopp s egyéb kútfők után Kislaki Mórtól, Szeged. Burger 
Zsigmondnál.

1868.
B irálat E rdély i J á n o s «E gyetem es irod alom történ et»-e  I. fü ze térő l.

Tanügyi Füzetek, szerk. Császár Károly. Új folyam, V. füzet.
A  zsidó nép  és irodalom  története. Cassel I). után ford. Pest. Aigner,

1870.
V adem ecum  fü r  d ie  P rak tik an ten  des pæ dagogischen  S em in ars zu  

L eipzig, üerausgegeben von mehreren älteren Praktikanten. Leip
zig. Verlag für erziehenden Unterricht.

1871.
Szervezeti ja v a s la t az egyetem  bö lcsészetk arán ak  kebelében fe n n á lló  

középtanodai tanárképezdének  p æ d a g o g ia i szak osztá lyát ille tő le g .
Melléklet a Philologiai Közlöny 1871. évi VII. füzetéhez, újonnan 
lenyomatva: «A gyakorlati iskola működése. Volt tagjainak
levelei. Budapest 1892».

1872.
É szrevételek  a  k ö zo k ta tá si tanács ja v a sla tá ra . Magyar Tanügy 16—22, 

320-323. 1.
A  közok ta tásü gy i budgetvita . Magyar Tanügy 82—87, 144 — 148. 1.
A  gyakorló  isk o la . Magyar Tanügy 258 — 263. 1.

1873—1882.
Szerkesztette a «M agyar Tanügy» c. tudományos és közoktatásügyi 

folyóiratot; 1876-ig dr. Heinrich Gusztávval együtt.

1873.
* Módszertani értekezletek. Magyar Tanügy II. k, 65—71. 1. 
K özéptanodai törvén yjavasla t. Magyar Tanügy II. k. 42—50, 155—164.1.

* E jegyzéket 1896-ig maga Kármán Mór állította össze. 1896-tól 
máig dr. Kármán Jozejin egészítette ki, de nem vett bele néhány, Kár
mán által is mellőzött névtelen közleményt. Nyomtatásban ugyan nem 
j lent meg, de legalább itt említést kíván K. magántanári dolgozata : 
Cher die Ableitung der praktischen Ideen und über die Lust als ethisches 
Princip. Ez az értekezés a lierbartisták évi közgyűlése számára készült 
1870-ben s kéziratban volt alapja a magántanári képesítésnek.

A csillaggal megjelölt dolgozatok megjelentek a «Pædagogiai dol
gozatok »-ban.
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T antervtanu lm ányok . Magyar Tanügy II. k. 263 266, 401 — 406. 1.
A  néptan ítók  n yu gd íjazása . Magyar Tanügy I . k. 2S8—294.
A  tanárképezde g y m n a siu m á n a k  ta n k ö n y v ei. Magyar Tan ügy I I . k.

551-553.
1874.

A  tanárképezde g y m n a siu m á n a k  ta n k ö n y v e i : I. M agyar o lv a só k ö n y v  
középtanodai h aszn á la tra . Budapest, Aigner. (2. kiadás 1875,
3. kiadás 1877, 4. kiadás 1879. Eggenberger.)

A  tantervek  e lm életéh ez. Magyar Tanügy III. k. 97—103. 1.
*Az új qt/mnasiumi tanle,rvjavaslut. /. Történelem. II A nyelvek.

Magyar Tanügy III. k. 289-304, 391-402. 1.
*Psyclwloyiai irányok. Magyar Tanügy III. k. 717 -727. 1.
Hivatalos munkálatok : *Az új lanlervjnvadutok. Magyar Tanügy

III. k. 1 24.
*A közoktwásügyi temár:s jelentései róluk. Magyar Tanügy

III. k. 481—493. 648 -  679.

1875.
M agyar o lv a só k ö n y v  közép isk ola i h aszn á la tra . II. rész. Bpest, Eggen- 

berger. (2. kiadás 1880, 3. kiadás 1883.)
H erbart és L ubrich . Magyar Tanügy IV. k. 81 — 115, különlenyomat- 

bau Bpest, Aigner.
A  tanárképzés reform ja . Magyar Tanügy IV. k. 624 627.
Hivatalos munkálat : E m lék irat a k ö zo k t. tanács ügyében, M a gyar  

Tanügy IV. 455-467.
1876.

M agyar O lvasókönyv. III. rész. (2. kiad. 1883.)
H avi szem le. Magyar Tan'gy V. k. 32—45.. 134—110., 458 465. 1. 
Hivatalos munkálat : A z új k özép isk o la i ren d 'aríás. Magyar Tanügy

V. 425—433.
1877.

*.l pacduqogia alapvetése. I. Az érin tési fi halul. Magyar Tanügy
VI. k. 1 9. 1.

B írálat «A nép isk ola  m ódszertana. D r. D ittes  u tán  szerkesztették  G yer- 
tyánffy István  és K is Á ron " c. műről Magyar Tani gy VI. 92—107.
és 209-219. 1.

Hivatalos munkálat: M ódszeres értek ezletek  középiskoláinkban. Magyar 
Tanügy VI. 174 176.

1878.
K ö zo k ta tá sü g y i törvén yek  és ren d eletek  tára. Az 1868. év óta 1877.

év végéig közrebocsátott és a népoktatásra vonatkozó törvények, 
min. rendeletek, tantervek és szabályzatok gyűjteménye. Hivatalos 
adatok nyomán. Budapest. Eggenberger.

*A pacilaqoqiu alapvetése //. A nevelés munkája. Magyar Tanügy
VII. 14 - 24.

B oeckh  és a p h ilo log ia i tan ítás. Magyar Tanügy VII. 24—31.
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Fordítások : Henan, A természeti és a történeti tudományok. Magyar 
Tanügy VII. 1—14. 1.

Berthelot, Az ideális és a positiv tudomány. U. o. 65—80. 1.
Purkinje, A  gymnasiumok reformja, tekintettel a természeti 

tanulmányokra és egy cyklikus oktatási rendszer rövid is
mertetése. U. o. 80—94. 1.

Lazarus, A nyelv és paedagogiai jelentősége. U. o. 313—324. 1.
Hivatalos munkálatok : A z orsz. k ö zo k ta tá si ta n á cs felterjesztése a  

középisk. ta n á rk ép zés  tárgyában. U. o. 414—425.
A z orsz. k ö z o k t. tanács je len tése  a  k özép iskolákban  h a szn á lt  

ta n k ö n y v e k  tárgyában. (Történet, Magyar nyelv, Német nyelv)
U. o. 225—245. 1.

1879.
Fordítás : Matthew Amiold, Iskolai tanulmányok. Magyar Tanügy VIII. 

129—138. 1.
Hivatalos munkálatok : A  közoktatásügyi ta n á c s  vélem ényes je len tése  

az egyetem  b ö lc s , karának a ta n árk ép zést ille tő  javaslata  tárgyá
ban. Magyar Tanügy VIII. 111 — 126. 1.

* Gy rnnasiu main к újjászervezése. (Általános utasítás. Utasító 
észrevételek a magyar, latin, görög, német nyelv és történet 
tanításához.) Magyar Tanügy VII. 177—199, 280—319, 
368—394. 1.

V ilágtörténet röv id  e lőadásban . Felsőbb népiskolai intézetek, kiil. pol
gári iskolák számára, Freemann Edward után angolból. Budapest, 
Eggenberger.

1880.
*A történeti fejlődés útja; a történeti élet első foka. Magyar Tanügy 

IX. 14—27. 1.
Fordítás : Lotze, A philosophia az utolsó negyven évben. Magyar 

Tanügy 1—13, 204—209. 1.
Hivatalos munkálat: * Utasító észrevételek a földrajz, természetrajzK 

mathematika, rajzoló mértan és szabadkézi rajz tanításához. 
Magyar Tanügy ÍX. 61—66, 140—141, 151—168, 1.

1881/2.
+Pro domo. A magyar irodalmi tanítás olvasókönyveiről. Magyar 

Tanügy X. 8 4 -8 7 . 196—201, 296—303, 406-4Í2 . 1.
V álasz dr. H u n fa lv y  J á n o s egyet, tanár ú rn a k . Magyar Tanügv X. k. 

75—83. 1.
Fordítás : Jules Simon, A tudomány hatása. Magyar Tanügy X.

* Visszapillantás gymnasiumi tantervűnk történetére. Magyar Tanügy
XI. 329-352, 449 — 471. 1.
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1884.
A  p h ilosoph iai tan u lm án yok  a lap von ala i. I . L ogika  és a pbilosophia  

en cyk lop aed iája . Lotze Hermann diktátumai. Fordítva és jegy
zetekkel ellátva. Budapest, Athenæum.

*A korszerű hitoktatás elvei. Magyar-Zsidó Szemle.

1885.
A  n ev elés  e lm életén ek  története. Bevezető' tanulmány. Irta Browning 

Oszkár. Angolból. Könyvészeti és életrajzi jegyzetekkel ellátott 
átdolgozás. Budapest, Athenæum. (2. kiadás 1907. Eggenberger.)

1886.

P h ilo so p h ia i propæ deutika. A psych o log ia  és lo g ik a  vázlata. Joly H . 
párisi egy. tanár után franciából. Budapest, Eggenberger.

1887.
A  p h ilosop h ia i tan u lm án yok  a lapvonalai II . P sy ch o lo g ia . Lotze Hermann 

diktátumai. Budapest, Athenæum.

1888.
K ö zép isk o la i tantervek . A főbb á lla m o k  k özép fok ú  tanterveinek rend

szeres egybeállítása . I. Ausztria, Németország, Franciaország és 
Olaszország gymn., reálgymn. és lyceumi tervei. A tanárképző 
int. főgymn. értesítőiben és külön : Budapest, Eggenberger.

* Ünnepi beszéd a gyak. főgymn. épületének felavatása alkalmából. 
A tanárk. int. gyak. főgymn. értesítőjében.

1889.
K épes ABC. — M agyar G yerm ekkönyv, e lső  o lva sá si gyakorlat. Mon-

dókák, versikók, mesék, dalok 4—6 éves gyermekek számára. 
Budapest, Eggenberger.

+A görög nyelv kérdése. A közokt. tanács számára készült véleményes 
jelentés. Orsz. Középisk. Tanáregy. Közlöny. XXIII. 4, szám.

1890.
G örög és róm ai á llam régiségek . Dr. James Gow műve után. Buda

pest, Eggenberger.
B eisp iel ein es rationellen  Lehrplans für G ym nasien . Sammlung paedag. 

Abhandlungen, herausgeg. von Dr. 0. Frick und II. Meyer, 
Halle, Waisenhausbuchhandlung ; később szerb nyelven Seme 
Milan fordításában. Belgrad, 1896.

A  tanárképzés ü g y e  hazánkban. Orsz. Középisk. Tanáregy. Közlöny 
XXIV. 517—528. 1.

K é t fe jeze t egy á lta lános pæ dagogiâbôl, előadások alapjául (A pæda-
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gogia alapjai és felosztása .s A vezetés elvei). A tanárk. iát. gyak. 
főgymn. értesítője.

1891.
*Az oktatás és tanterv elméletéhez. Egy fejezet az általános pæda- 

gogiából. A tanárk. int. gyak. főgymn. értesítője,
A esopus. T a n u lságos m esék . Színes fametszetű ábrával. Budapest, 

Eggenberger.
1892.

F ran cia  tün d érm esék . (Contes de fées.) Forgó bácsi könyvtára. Buda
pest, Eggenberger.

*A testi nevelés feladatai. (Áttekintés.) Magyar Pædagogia I. évf. 3. sz.
*Az erkölcsi nevelés feladatai. (Áttekintés.) Magyar Pædagogia. I. 5. sz.
E gy tu d ós k oryp h æ u s. Elet után ismerteti és tudós köreinknek, aka

démiánknak, egyetemnek figyelmébe ajánlja Plagiosippus. Buda
pest, ltévai Leó.

A  tudós k o ry p h æ u s vá laszának  ig a zsá g o t szo lg á lta t P lagiosippus. U. o.
A  ta n á rk ép zésrő l. Közgyűlési előadás. Orsz. Középisk. Tanáregy. 

Közlöny. XXV. k. 67—74. 1. és 93—96. 1.

1895.
*A tanárképzés és az egijetemi oktatás. Pædagogiai tanulmány. (Mel

léklet : A budapesti tanárképző int. szervezetére vonatkozó mun
kálatok és ügyiratok.) Budapest, Eggenberger.

A tanárképzés és a német philosophiai karok. (Mutatvány az előbbi 
műből.) Magyar Pædagogia IV. 145—161.

1896.
Ü nnepi b eszéd  a  gyak . főgym n. m ille n iu m i ünnepén. A tanárk. int. 

gyak. főgimn. ért.
A középiskola tanulmányi rendje. Tanügyi kongresszusi előadás. Orsz. 

Középisk. Tanáregy. Közlöny XXX. évf. 157—161, 173 175,
189—192. 1. — Később «A közoktatás egysége és a tanulmányok 
szervezete» c. műben. Budapest, 1911.

* A paedagogia helye a tudományok sorában. Tanügyi kongresszusi 
előadás.1

A  n ép isk o la  szerv ezete  s tan u lm án yi rendje , kü lönös tek in tettel a  fő 
városra , Magyar tanítók kaszinója 1&96 dec 5., 9—14. 1.

1897.
D ie O rgan isa tion  des höheren  U n terrich ts in  U ngarn. Handbuch der 

Erziehung und Unterrichtslehre für höhere Schulen, herausgeg. 
von A. Baumeister, München.

1898.
f  Adalékok a gymnasiuini oktatás elméletéhez. Összeállította dr. Wald

apfel János.
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1903.
K özok tatásü gyü n k  eg y ség es  szervezetéről. (Alapvető gondolatok ) Fel

olvasás a gyak. főgymn. egyesületben. Orsz. Iiözépisk. Tanáregy. 
Közlöny XXXVII. 253-255.

A d alék ok  a ta n árk ép zésh ez. (Levél a szerkesztőhöz.) Orsz. Középisk. 
Tanáregy. Közlöny. XXXVII. 240—246. 1.

1904.
A z érettségi v izsgá la t ïe j lô d é se  a  külföldön. (Előadás a budapesti tanári 

körben.) Orsz. Középisk. Tanáregy. Közlöny. XXXVII. 453 - 465, 
589 596. 1.)

A  felek ezeti ok tatás és az á llam  részvéte a  n ép isk o la  szervezésében .
Budapesti Szemle CX1X. k. 161 — 198. 1., 338—377. 1. ; CXX. k. 
71—109. 1. Megjelent később függelékkel bővítve mint a Köz- 
oktatásügyi Tanulmányok I. kötete. Budapest, 1906. Franklin. 

V élem én y  a ta n ító k  k ép zése  és képesítése tárgyában a  népoktatás egész  
körét tek intve. Magyar Tanítóképző XIX. évf. 30- 38. 1.

1905.
A z  em ber tragédiája. (Elemző tanulmány.) Bp. Szemle CXXIV. k. 

57—115. 1.
E lő a d á s a  T ársadalom tud . T ársaság v itaü lésein  a  k özép isk o la i kérdésről.

Gyorsírói jegyzet alapján. A Huszadik Század Könyvtára. 12. 
I. k. 239—265. 1.

1906.
*Népoktatásunk szervezése és újabb törvényhozás szüksége. Bp. Szemle 

CXXV1I. k. 333-374. 1., CXXVHI. k. 47-69, 238—268, 379 — 
388. 1. Megjelent mint külön munka Х + У -tól. Budapest, 1906, 
Eggenberger.

T een d őin k  a k ö zép fok ú  o k ta tá s  (felső nép iskola , p o lgári isk o la , gym n a
siu m , reáliskola) terén . Magyar Pædagogia XV. 617- 642.1. Később 
különlenyomatban függelékekkel. Budapest, 1907, Eggenberger. 

*Feminismus és puedagogia Elnöki megnyitó a M. Pæd. Társaság 
XIV-ik közgyűlésén. Magyar Pædagogia XV. 114—126.

Á lla m  és egyház v iszo n y a  a m agyar n ép ok ta tásü gy  körében. Nép
művelés I. évf. 1. k. 21—33. 1.

M ásodfokú közoktatás ren d je  Európa különböző á lla m a ib a n . Népművelés 
I. évf. 2. k. 355 371. 1.

Törvénytervezet. E lő a d ó i jav a sla t az egyetem ek  kérdésében . Dr. Csorba 
Ferenccel együtt. Budapest, Márkus Samu nyomdája.

1907.
A  m agyar egyetem ek  k érd ése. Bp. Szemle CXXXI. k. 161 — 189. 1. —

Később «A közoktatás egysége és a tanulmányok szervezete» c. 
kötetben (1912).



592 IRODALOM.

1908.
E gy kis tö rtén etp h ilosop h ia . Bp. CXXXV. kötet, 1—29. 1.
D ie K lassifik ation  der W issen sch a ften . (Előadás a heidelbergi nemzet

közi philosophiai kongresszuson.) — Később Ung. Rundschau
1912. I. 337— 396. 1.: Das System der Wissenschaften.

D ialek tik  der eth isch en  Ideen . (Előadás a heidelbergi nemzetközi p h ilo 
sophiai kongresszuson.) Bericht ü. den III. intern. Kongress für Phi
losophie zu Heidelberg. 928—940. 1. Később: Ung. Rundschau. UL 

A ufgaben der s ittlich en  E rziehung. Papers on moral educatiou Lon
don 1909. 23 — 29. 1. Később Zeitschrift für Philosophie und 
Pædagogik 1909. Jahrgang XVI. Heft 7. 280—289- 1.

A  nevelés célja  é s  fe lad ata i. Emlékkönyv dr. Beöthy Zsolt t isz te le 
tére, 5‘11—505.

1909.
P æ d agog ia i d o lg o za to k  rendszeres összeá llítá sb an . 2 kötet. B u d a p est, 

Eggenberger. Különlenyomatok e műből :
Denkschrift über die Erziehung der Herren Erzherzoge von 

Oesterreich. Budapest, 1910, Eggenberger.
A nevelés feladatai. Adalékok a gyrnn. oktatás elméletéhez. 

Budapest, 1914, Eggenberger.

1910.
K özo k ta tá sü g y ü n k  p o litik a i von atk ozása i. Előadás a M. Paed. T ársa

ságban. Magyar Pæd. XIX. 465—479. 1., továbbá Indítványok 
ehhez az előadáshoz 363 —364. 1.

K özo k ta tá sü g y ü n k  szervezetbeli fo g y a tk o zá sa i. Emlékkönyv Alexander 
Bernât hatvanadik születése napjára. Bpest, 1910, 314—324. 1. 

P æ dagogia i d o lg o za ta in a k  bem utatása . M. Pædagogia XIX. к. 62—63. L

1911.
D as System  der eth isch en  Ideen  und d ie  E n tw ick e lu n g  der S ittlich k e it .

Atti del IV. congresso internationale di Filosofia. Bologna, 1911,
III. k. 64—74. 1. — L. Jb. d. Vereins für wiss. Päd. 44. k. 36—48.1. 

H ozzászó lások  és a  k ongresszus bezáró ü lé sén  tartott beszéd. U . о. I .  k.
138—139. 1., 329-331. 1.

F elek ezetiség , n em zetiség , társadalm iaskodás és a m a g yarság  érdeke.
Előadás az Orsz. Középisk. Tanáregyesület választmányi ülésén,
0. K. T. K. 44. évf. 593—612. 1.

L öw  Lipót em lék eze te . A lk a lm i beszéd ek . (Ünnepi beszéd Lőw Lipót 
születésének 100. évfordulóján, «Nemzeti és Felekezeti Elet», az
1. M. I. T. milleniumi díszülésén s «Az isteni hit ereje» zsina- 
gógiai beszéd 1869-ből.) Budapest, Singer és Wolfner.

A  közoktatás e g y ség e  és a  tan u lm án yok  szervezete . Alkalmi fejtegeté
sek. Budapest, Eggenberger.

K özok tatásu n k  m ú ltja . (Közoktatásügyi Tanulmányok I I .)  B u d a p est,
Franklin. E mű részletei előbb a Budapesti Szemlében :

a) Közművelődésünk fejlődése a szatmári békéig. CXLV. k .  
28—69. 1.
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bJ Közoktatásunk országos szervezésének nehézségei a XVIII.
században ; CXLV. k. 218—239. 1., 394—429. 1.

c) A nemzeti nevelés eszméjének kialakulása 1848-ig; CXLVII.
k. 48—74. 1., 209—232. 1., 363—392. 1.

Később német nyelven 1. Ungarisches Bildungswesen.

1912.
E th isch -h istorisch e G esich tsp u n k te zur T heorie des L ehrplans. Mémoires 

présentées au deuxième congrès international d’éducation morale
III. r. 593—600. 1.. később megjelent Jahrbuch des Vereins für 
wissensch. Pædagogik 1914. 46. к. 166—183. 1.

1914.
A  m ű v eltség  első th eo retik u sa . Isokrates. Egyetemi előadások nyomán. 

Közműveltség 1. sz.
A  zsidóság  h ivatása  és  a  rabbiság feladata . Múlt és Jövő IV. évf.

1915.
U ngarisches B ild u n gsw esen . Eredetileg W. Rein : «Encyklopædisches 

Handbuch der Pädagogik П. Aufl. » számára készült munka ; 
megjelent a vallás- és közokt. minisztérium megbízásából.

1916.
A  sop h isták  és S okrates. Utolsó egyetemi előadása 1915 okt. 12-ón. 

Hagyatékából kiadta a Magyar Közművelődés, 1916.

VEGYES.
Kármán Mór egyetemi előadásai 1872/1915.

1871  72. tanév . II. félév. A methodika alapelvei.
187 2  73. I. 1. Etika, mint a politika és pedagógia alaptana (a 

tanárképzőben ; 4 óra). — 2. Az iskolaügy elmélete, különös tekintettel 
a középtanodai oktatásra (a tanárképzőben).

IL 1. Az iskolaügy elmélete (folytatva; 1 ó ra).— 2. Az oktatás 
pszichológiai alapjai (2 óra).

1873  74. I. 1. A pszichológia elemei (3).
II. 1. Az oktatás pszichológiai alapjai (2). — 2. A görög filo

zófia története (gyakorlatok a tanárképzőben ; 2).
187 4  75. 1. 1. Etika, mint a politika és pedagógia alapja (4). —  

2. A tudományos kutatás módszerei (2).
II. 1. Logika, főleg a tudományos kutatás módszerei (2 óra 

előadás, 1 óra repetitorium ; utóbbi egyedül a tanárképző elsőéves 
tagjai számára). — 2. Etika, mint a pedagógia alapja (2 óra előadás,

38M agyar Paedagogia. XXV. IC.
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1 óra repetitorium a tanárképző' másodéves tagjái számára). — 3. Di
daktika, főleg a gimnáziumi oktatás szempontjából (2 óra előadás, 
1 óra repetitorium a tanárképző harmadéves tagjai számára).

1875  7 6 . I. Bevezetés a filozófiába, tájékoztatásul az ismerettan 
problémái körül (2). — 2. A pszichológia elemei (3). — 3. Általános 
pedagógia (2). — 4. Etika mint a politika és pedagógia alaptana (4).

II. 1. Etika, különös tekintettel a pedagógiára. — 2. Didaktika, 
különös tekintettel a középiskolai oktatásra (1). — 3. Ingyenes elő
adások a tanárképzőben : a) Repetitorium a logika főtételei felett 
(I. évesek számára, 1); b) Repetitorium a pedagógia főtételei felett 
(П. évesek számára, 1) ; c) Az újabb pedagógia története (Ш. évesek 
számára, 1).

1 8 7 6  7 7 . I. 1. Etika (filozófiai erkölcstan), különös tekintettel a 
történetére (4). — 2. Pszichológia (3). — 3. Általános pedagógia (2).

II. 1. Gimnáziális (általános középiskolai) pedagógia, tekintettel 
az iskölaügy történetére (4). — 2. A görög bölcsészet története, te
kintettel különösen a morális tudományok fejlődésére (1). — 3. Lo
gika, a tudományos kutatás módszerei (2).

187 7  78 . I. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan) mint a politika és 
pedagógia alaptudománya (4). — 2. Didaktika, az egyes tantárgyak 
módszere (2).

II. 1. Általános pedagógia (3). — 2. Logika, különösen a tudo
mányos kutatás módjai (3).

1 8 7 8  7 9 . 1. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan) mint a politika és 
pedagógia alaptudománya (4). — 2. Pszichológia (3). — 3. Gimná
ziális pedagógia, I. rósz : A gimnáziális ügy fejlődésének áttekintése (2).

II. 1. Gimnáziális pedagógia, II. Gyakorlati rész (2). — 2. Lo
gika, különös tekintettel a tudományos kutatás módszereire (2). —
3. A pedagógiai tudomány története (2).

187 9  1 8 8 0 . 1. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan) mint a politika 
és pedagógia alapja (4). — 2. Pedagógia története : A görög és római 
pedagógia (2).

II. 1. Általános pedagógia (2). — 2. Pszichológia (2). -— 3. A pe
dagógia története : Az újkori pedagógia (2).

1 8 8 0 /8 1 . 1. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan) (4). — 2. Európa 
nevezetesebb államai közoktatásügyének ismertetése (1). — 3. A pe
dagógia története а XVIII. század óta (1).

II. 1. Gimnáziumi pedagógia, különös tekintettel a gimnáziumi 
tanítás új tervéhez kiadott utasításokra (3). — 2. Európa nevezetesebb 
államai közoktatásügyének ismertetése (folytatva ; 1). — 3. Pedagó
giai pszichológia, különös tekintettel az oktatás feladataira (2).

1 8 8 1 /8 2 . I. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan), mint a politika és 
pedagógia alaptudománya (4). — 2. Pedagógiai pszichológia, különös 
tekintettel az oktatás feladataira (2). — 3. Logika, a tudományos 
kutatás módszerei (1).

11. 1. Általános pedagógia (a nevelés elmélete) (2). — 2. A pe
dagógia története (2).

188 2  83 . I. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan), mint a politika és 
a pedagógia alaptudománya (4). — 2. Bevezetés a filozófiába, különös 
tekintettel a különböző rendszerek ismertetésére (1).
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IL 1. Logika,, különös tekintettel a tudományos kutatás mód
szereire (2). — 2. Általános pedagógia (3).

1883  84 . I. 1. Etika (bölcsészeti , erkölcstan), mint a politika és 
pedagógia alaptudománya (4). — 2. Általános pedagógia (2).

II. 1. Gimnáziális pedagógia, tekintettel az európai főbb álla
mok tanügyére (2). — 2. Bevezetés a filozófia tanulmányába (filo
zófiai enciklopédia) (1).

188 4  85. 1. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan), tekintettel az etika 
történetére (4). — 2. A pedagógia története (2).

11. 1. Pszichológia, tekintettel a pedagógiai gyakorlatokra (3).
2. A pedagógia története (folytatva) : Újkor, különösen a középiskolai 
tanítás szempontjából (2).

1885 86. I. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan), különös tekintettel 
történetére (4). — 2. Általános pedagógia (2).

II. 1. Bevezetés a filozófia tanulmányába, tekintettel a filozófia 
történetére (2). — 2. Gimnáziumi pedagógia, tekintettel a főbb európai 
államok tanügyi állapotaira (2).

1886 87 . I. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan), tekintettel történeti 
fejlődésére (4). — 2. A nyelvi és történeti tárgyak tanításának mód
szere, tekintettel irodalmára (1). — 3. A természeti és mathematikai 
tárgyak tanításának módszere (1).

II. 1. Alkalmazott (gyakorlati) etika, a család, társadalomr 
állam és egyén erkölcsi élete (4). — 2. A pedagógia története. I. 
Ókori pedagógia (2).

1887 88. I. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan), tekintettel történe
tére (4). — 2. A pedagógia története. П. Újkori népek (2).

II. 1. általános pedagógia (3). — 2. A pedagógia története. 
Ujabbkori népek (folytatva) (2).

1888  89. I. 1. Etika, különös tekintettel történetére (4). —  
2. A filozófiai pedagógia története Locke óta (2).

II. 1. Alkalmazott etika, társadalmi és egyéni erkölcstan (4). — 
2. Középiskolai pedagógia : a gimnáziumi és reáliskolai tanítás elmé
lete (3).

1889 1890. 7. Etika, különös tekintettel történetére (4). —  2. Be
vezetés a filozófiába, az egyes problémák és történetük (3).

II. 1. A pedagógiai elmélet története (3). — 2. A pszichológia 
elemei, tekintettel a pedagógiai alkalmazásra (2).

1890  91. 1. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan), különös tekintettel 
történetére (4). — 2. A pedagógiai elmélet története. Újkori népek (3).

II. 1. Általános pedagógia (4). — 2. A pedagógiai elmélet tör
ténete (folytatva) a XVIL század óta (3).

1891  9 2 . I. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan), tekintettel törté
netére (4). —  2. Bevezetés a filozófia tanulmányába : problémák és 
álláspontok (2).

II. 1. Gimnáziumi (középiskolai) pedagógia, tekintettel az európai 
főbb államok iskolaügyére (4). — 2. A logika elemei (2).

1892  93 . I. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstudomány), különös te
kintettel történetére (4). —■ 2. A pedagógia története. I. Ó-kor (2).

II. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan) alkalmazott része (4). — 
2. A pedagógia története. II. Újkori népek (3).

38*



596 VEGYES.

1 8 9 3  9 4 . I. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan), tekintettel történe
tére (3). — Logikai repetitorium a tanárképzőben (2).

II. 1. Etika, folytatva és alkalmazott része (2). — 2. A gimná
ziumi pedagógia : Általános rész (2). — 3. Logikai repetitorium, foly
tatva (1).

1 8 9 4  9 5 . I. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan), különös tekintettel 
történetére (4). — 2. Gimnáziumi pedagógia : Az egyes tanulmányok 
methodikája (2). — 3. Pszichológiai repetitorium, főkép tanárképezdei 
tagok számára (1).'

II. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan) alkalmazott része (4). —
2. Gimnáziumi pedagógia (folytatva): Az egyes tanulmányok mód
szere, az iskolai szervezet (2). — 3. Pszichológiai repetitorium, főkép 
tanárképezdei tagok számára (1). — 4. A főbb európai államok (Anglia, 
Francia-, Németország) közoktatásügyének ismertetése (2).

1895  9 6 . I. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan), tekintettel történe
tére (4). — 2. Bevezetés a filozófia tanulmányába : a tudományok 
osztályozása, alapelvek és álláspontok (1). — 3. Ókori pedagógia tör
ténete (2).

IL 1. Etika alkalmazott része (4). — 2. Újkori pedagógia tör
ténete (2). — 3. Bevezetés a filozófia tanulmányába (folytatva) (1).

18 9 6  9 7 . 1. 1. Etika; alapvetés, különös tekintettel történe
tére (4). — 2. A nevelés elméletének története (folytatva) : a filozófiai 
pedagógia (2).

IL 1. Etika alkalmazott része (2). — 2. Pszichológia (2). —
3. A nevelés elméletének története (folytatva) (2).

1897, 9 8 . I. 1. Etika, különös tekintettel történetére (4). — 
2. Pszichológiai fejtegetések, tekintettel pedagógiai alkalmazásukra 
(2). — Nem tarthatta meg.

1904  9 0 5 . I. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan), tekintettel törté
neti fejlődésére (4 ). — 2. À tudományok osztályozása és filozófiai 
alapjaik; bevezető előadás minden karbeli hallgatók számára (1).

II. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan), tekintettel történeti fejlő
désére ; (folytatva és alkalmazott része) (3). — 2. A tudományok osz
tályozása és filozófiai alapjaik (1).

1905  9 06 . I. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan) (4). — 2. Peda
gógia : A nevelés (közművelődés) elmélete (3).

II. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan) (4). — 2. Pedagógia: A ne
velés (közművelődés) elmélete (folytatás) (3).

1906  9 0 7 . 7. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan) (4). — 2. Peda
gógia : A nevelés (közművelődés) elmélele (2).

H. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan) (4). -— 2. Pedagógia: A ne
velés (közművelődés) elmélete (2).

1907  908 . I. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan) (4). — 2. Beveze
tés az egyetemi tanulmányokhoz ; a tudományok osztályozása és alap
fogalmaik rendszere (2).

II. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan). — 2. A tudományok osz
tályozása és alapfogalmaik rendszere.

1908  909 . I. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan) rendszere (4). — 
2. A tudományok osztályozása és alapfogalmaik rendszere a XIX. szá
zadbeli fejlődésnek különös tekintetbevételével (2).

II. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan) rendszere (4). — 2. A tu-
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dományok osztályozása és alapfogalmaik rendszere a XIX. századbeli 
fejlődésnek különös tekintetbevételével (2).

1909  10. 1. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan) rendszere, mint a 
társadalmi tudományok alapja (4). — 2. Bevezetés az egyetemi tanul
mányokhoz : A tudományok rendszere, alapfogalmaik és módszereik (2).

II. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan), mint a társadalmi tudomá
nyok alapja (4). — 2. A tudományok osztályozása, alapfogalmaik és 
módszereik (2).

1910 11. I. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan), mint a társadalmi 
tudományok alapja (4). — 2. Pszichológia : A lelki tények csoportjai 
és fejlődésük törvényszerűsége, kiil. tekintettel a nevelés feladataira (2),

II. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan), mint a társadalmi tudomá
nyok alapvetése (4). — 2. Pszichológia : A lelki tények csoportjai és 
fejlődésük törvényszerűsége, kül. tekintettel a nevelés feladataira (2).

1911 12. I. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan), mint a társadalmi 
tudományok alapvetése (4). — 2. Bevezetés az egyetemi tanulmá
nyokba : a tudományok rendszere, alapelveik és módszereik.

II. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan), mint a társadalmi tudomá
nyok alapvetése (4).

1912  13 . 1. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan), mint a társadalmi 
tudományok alapja (4).

II. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan), mint a társadalmi tudomá
nyok alapvetése (4). •— 2. Pedagógia : A nevelés elmélete (2).

1913  14. I. 1. Etika (filozófiai erkölcstan), mint a társadalmi 
tanulmányok alapvetése (4). — 2. Pedagógia: A nevelés feladatainak 
és eszközeinek rendszere (2).

II. 1. Etika (filozófiai erkölcstan), mint a társadalmi tanulmá
nyok alapvetése (4). — 2. Pedagógia : A nevelés feladatainak és esz
közeinek rendszere (2).

1914  15. I. 1. Etika (bölcsészeti erkölcstan), mint a társadalmi 
tudományok alapvetése (4). — 2. Pedagógia : A nevelés feladatainak 
és eszközeinek rendszere (2).

II. 1. Etika, mint a társadalmi tudományok alapvetése (4). — 
2. Pedagógia: A nevelés feladatainak és eszközeinek rendszere (2).

1915 16. I. 1. Etika, mint a társadalmi tudományok alap
vetése (4). — 2. Pedagógia : Az erkölcsi nevelés feladatainak és esz
közeinek rendszere. (2)1

1 E jegyzéket ár. K árm án Jozefin összeállításában közöljük. A ré
gebbi előadások közül megjelent sokszorosított jegyzet alakjában: «Gymna- 
siumi pædagogia, különös tekintettel a gymnasiumi tanítás új tervéhez 
kiadott utasításokra». 1881. Kiadta Gyomlay Gyula és Istvánffy Gyula. 
Az utóbbi években tartott etikai és pedagógiai előadások teljes szövege 
gyorsírói feljegyzések alapján a család birtokában van s kiadásra vár.

A szerk.
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A Magyar Közművelődés Kármán-száma.

A Gyakorló Főgimnáziumi Egyesület minden évben május 16-án 
szokta tartani évi közgyűlését az iskola jelenlegi és volt tanárainak 
s volt tanítványainak jelenlétében. Az idén történt először, hogy erről 
az összejövetelről hiányzott Kármán Mór. Ezt a napot az ő emléke
zetének szentelték ; az egyesület közleményeit tartalmazó Magyar 
Közművelődés c. folyóirat pedig 1916 okt. 1-én kiadott számában 
(П. kötet, 4. füzet, 119—165. 11.) közölte az emlékünnepen elhang
zott beszédeket, Kármán legutolsó egyetemi előadását s a ravatalnál 
mondott négy gyászbeszédet.

Petz Gedeon elnöki megnyitójában igen eleven jellemzést talá
lunk K.-ról; rámutatott egyéniségének szinte ellentétesnek tetsző vo
násaira, tevékenységének látszólag heterogén köreire. «Majd úgy tűnik 
fel — úgymond —, mint akinek a legelvontabb okoskodás, az elmélet 
az igazi eleme ; majd meg úgy, mint a gyakorlat embere, akinek 
szabályzataiban, módszeres utasításaiban tagadhatatlanul eleven prak
tikus érzék nyilatkozik. Feltűnő sajátossága egyrészt a nyugati népek 
minden szellemi nyilvánulása iránt való szinte lázas érdeklődés, az 
igazán európai, modern felfogás, másrészt az erős, szinte makacs ma
gyar érzés, mely valóban a magyar alföld fiára, Szeged szülöttjére 
vall. Tanító munkássága is szinte végletek közt mozog : a napnak 
egyik órájában az egyetemi katedrán az etika bonyolult problémáit 
fejtegeti, a másik órában tízéves fiúcskákat a latin deklináció elemeibe 
vezet be. Sokoldalúságáról azonban leginkább irodalmi munkásságá
nak gazdag termékei tanúskodnak . . .  E sokféleségben azonban nem 
nehéz felismerni a rendszert, a harmóniát, az egységet : egy eszme 
lelkesíti őt mindig, a nemzeti eszme, működését a nemzeti művelődés 
érdekei irányítják s egész munkássága a magyar közoktatásügy szol
gálatában áll.»

Geréb József emlékbeszéde azt 'a  18 évet ismerteti, amelyet 
Kármán a gyakorló főgimnáziumtól elszakadva töltött. Számos, jel
lemző adalékot nyújt Kármán életéből, ezekkel kapcsolatban nehány 
fontos kérdést is megpendít s arra eszmélteti az olvasót, hogy egy-egy 
kiváló ember életén végig gondolva, nemcsak ez élet eseményeit, ha
nem az események magyarázatát is keresni érdemes. Nagy kérdésre, 
sőt egész köznevelésünk legnagyobb kérdésére figyelmeztet pl. az a 
jóformán csak odavetett megjegyzés, hogy K.-t minisztériumi tévé 
kenysége közben sokszor elkeserítette a politikának csaknem minden 
fontos kérdésben észlelhető káros befolyása. — Általánosabb érdeklő
dést és megfontolást érdemelne, mint amilyenben részesül, Kármán- 
nak a magyar egyetemekről az új egyetemek tervezetével kapcsolatban 
a M. Pæd. Társaságban elmondott véleménye. «Tudományra és a tu
domány ápolására szánt több intézetre, másra, mint aminő van, talán 
egy népnek sincs nagyobb szüksége, mint a magyarnak.» Ebből a 
tételéből származott K.-nak egész tervezete. — Egészen a mai kornak 
szól az az intése is, hogy az európai nagy közösségben teremtsünk 
magyar iskolát, legyen bátorságunk az önálló alkotásra. -— Mikor K. 
meghalt, írásban is, beszéd közben is hallszott az a kérdés : miért is 
nem volt Kármánnak tanszéke az egyetemen? Geréb azt tartja, hogy
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«К. nem volt professzori személyiség s kedvezőbb közéleti és tudo
mányos viszonyok között neki másutt és másnemű állás megfelelőbb 
lett volna». Utal is arra. hogy milyen: «. . . mint pedagógusnak nem 
volt kisebb a vágya, mint az egész közoktatást modern és egységes 
alapon újra szervezni». «Kedvezőbb viszonyok között nagy reformok 
keresztülvitelére vállalkozó miniszter olyan különleges állást adhatott 
volna neki, amilyent pl. Poroszországban Althoíf kapott, ki a minisz
tériumban majdnem az összes iskolafajok igazgatását tartotta kezében.» 
Amint a M. P. e számának egyik közleménye mutatja, ilyen állást 
szervezni is akartak, mikor látták, hogy K. személyében megvan reá 
az alkalmas ember. f Érdemes különben itt is idéznünk Kármánnak 
ezeket a szavait: «Én magamat nem tekintettem tudósnak és nem is 
viselkedtem sohasem úgy, mintha tudós volnék. Nekem a tudományos 
foglalkozás kora ifjúságomtól fogva nem arra szolgált, hogy a tudósok 
körében helyet foglaljak, hanem mindenkoron eszköznek tűnt fel 
előttem, eszköznek arra, hogy ami feladatot nekem majd juttat az 
isteni Gondviselés e hazában, azt teljes tudatossággal tölthessem be. 
Nekem a tudomány a tudatos, az eszméletes munkásságnak az esz
köze. Olyasmi, hogy : a tudományt a tudományért magáért kellene 
becsülni, előttem még gyermekkoromban sem volt értelmes beszéd» 
(Bartal Antal emlékezete. A gy.-fg. Ért. 1910., 16—17. 11.).

Kármán utolsó egyetemi előadása (A sophisták és Sokrates) 
becses részlet kiadásra váró munkáiból. A ravatalnál mondott búcsúz
tatók közöl Fináczy Frnő beszéde a M. P. 1915:529. lapján jelent 
meg első ízben, fischer Gyula egyházi búcsúztatója azt hangsúlyozta, 
hogy K. egyéniségének «minden megnyilatkozása a hála és hódolat 
érzelmeit váltja ki iránta mindenek keblében». Négyesy László az Orsz. 
Középisk. Tanáregyesület nevében azért mondott Kármánnak köszö
netét, «mert a kiegyezés utáni Magyarország nemzetépítő munkájában 
az iskolának oly kiváló szerepet vívott ki, a magyar oktatásügy, a 
magyar tanári rend etikai és szellemi képének kialakulására oly sokat 
tett, s amíg a magyar tanítást reformálta és európai színvonalra 
emelte, eddig a magyar közlélek legnagyobb képviselőinek, egy Szé
chenyinek és Deáknak, egy Eötvösnek és Aranynak hagyományait 
áhítatos hűséggel ápolta s éltető erőként bevitte a magyar iskolába». 
A gyakorló fg. nevében szóló Császár Elemér arra mutatott rá, hogy 
Kármán szelleme ebben az ő legsajátosabb alkotásában mint él to
vább : «akik munkádban osztoztak, fölneveltek bennünket a Te szel
lemedben, mi fölneveljük e szellemben utódainkat, azok átadják a 
maguk követőinek e drága kincset». S ez a beszéd belekapcsolja K. 
élete munkáját abba a történeti folyamatosságba, amelyben kell is 
néznünk, ha értékét tárgyiasan akarjuk megállapítani. Ez a pont így 
szólt : «Kora ifjúságodtól egy nagy eszme lebegett előtted, valóra vál
tani azt a gondolatot, mely közéletünk legjobbjait, Bessenyeitől kezdve 
Kazinczyn és Széchenyin át Eötvösig, hevítette : megteremteni és ki
fejleszteni közműveltségünk ; alapját, a magyar és modern, a nemzeti 
és tudományos iskolát.» i. s.



MAGYAR PÆ DAG OGIAI TÁRSASÁG.

Felolvasó ülés Kármán Mór emlékezetére 1916 nov. 18-án.

Fináczy Ernő elnöklésével jelen van: Alexander Bernât, Anderkó 
Aurél, Balassa József, Bánóczi József, Bárány Gerő, Bárczy István, Веке 
Manó, Веке Manóné, Berzeviozy Albert, Bielek Dezső, Bozóky Endre, 
Böngérfi János, Bursics Ernő jegyző, Császár Elemér, Csorba Ferenc, 
Demeczky Mihályné, Dénes Szilárd, Endrei Gerzson, Fialka Margit, 
Fischer Gyula, Friml Aladár, Gerhárd Lajos, Goldziher Ignác, Gold- 
ziher Károly, Gundy Lároly, Gyulai Ágost, Hajnal Adolf, Halász Ignác, 
Havas Irma, Havas István, Hegedűs István, Heinrich Gusztáv, Heller 
Bernât, Hidasi Sándor, Horváth Károly, Imre Sándor, Kármán Mórné, 
Kármán Jozefin, Kármán Elemér, Kármán Miklós, Kármán Tódor, 
Karsai Ervin, Kemény Simon, Kerékgyártó Elek, Kopp Vilma, Kopp 
Lajos, Körösi Henrik, Kövér Ilona, Krusché Vilma, Lasz Samu, 
Lechnitzky Gyula, Mahler Ede, Málnai Mihály, Migray József, Miksits 
Anna, Mosdóssy Imre, Moussong Géza, Négyesy László, Ozorai Frigyes, 
Palágyi Lajos, Papp László, Péter János, Petri Mór, Pruzsinszky 
János, Puhr József, Quint József, Badák Olga, Badó Vilmo3, Bévész 
Géza, Bigler Ernő, Scherer Sándor, Sós Ernő, Suppan Vilmos, Székely 
István, Szemere Samu, Sztankó Béla, Sztojanovits Lily, Vángel Jenő, 
Vida Sándor, Volenszky Gyula, Waldapfel János, Wekerle Hilda, 
Weszely Ödön, Weszely Ödönné, Wildner Ödön, Winkler Ernő, Wolf 
Ágoston, Zelenka Frigyes, Zlinszky Aladár, Zsengeri Samu és sokan 
mások.

Az ülés tárgysora :
1. Fináczy Ernő elnöki megnyitó beszéde,
2. Weszely Ödön emlékbeszéde,
3. az elnök zárószavai.
Mindhárom beszéd szövegét a M. P.-nak ez a füzete közli.



PÆ DAGOGIAI REPERTORIUM.

A m agyar paedagogiai irodalom  1915-ben.

Az egész világot elfoglaló nagy esemény a múlt évben még 
bénítóbban hatott az oktatásra, irodalomra. Ezt látjuk a peda
gógiai irodalomban is. A tanárok és tanítók közül számosán a harc
téren küzdenek, sokan el is estek. A szaklapok közül a legtöbb kor
látolt terjedelemben jelent meg ; s több folyóirat és szaklap meg sem 
jelent. Ez az oka annak, hogy a pedagógiai irodalom repertóriuma 
is kisebb az előző évinél. A múlt évben nem jelent meg :

Borsodmegyei Tanügy.
Délvidéki Tanügy (1. szám jelent 

meg).
Erdélyi Tanügy.
Foaia Scolastica. 
Fogarasvármegyei Népoktatás. 
Gazdasági Népiskola (1. sz. jelent 

meg).
Görög Katholikus Népiskola. 
Győregyliázmegyei Tanügy. 
Keresztény Tanító. 
Kisküküllőmegyei Tanügy. 
Közműveltség.
Magyar Gyôgypædagogia.
Magyar Szociâlpædagogia.
Magyar Tanítójelölt (1. szám je

lent meg).

Nemzeti Iskola.
Nemzeti Kultúra (Gyula).
Nemzeti Népművelés.
Keuniunea In vií tű torul.
Skolski Glasnik.
Tanügyi Értesítő (Besztercze). 
Tanügyi Értesítő (Besztercze- 

bánya). _
Tanügyi Értesítő (Győr). 
Udvarhelyi Nópnevelós. (1., 2. sz. 

jelent meg).
Vasmegyei Tanítók Lapja.
Vatra Scolara.
Veszprémmegyei Tanügyi Köz

löny.

A repertórium anyagát az eddigi csoportokba osztottam. A há
borúval kapcsolatos cikkeket az idén is önállóan gyűjtöttem össze, 
azzal a különbséggel, hogy az oly cikkeket, melyek egyes elméleti és 
módszertani kérdéseket a háborúval együtt tárgyalnak, mint pl. 
háborús psedagógia, háború és történelem, háború és a földrajz, stb. 
az illető módszertani csoportba is felvettem.

Az önálló munkákat az idén is vastagabb betű különbözteti meg 
a folyóiratbeli cikkektől.

A csoportok, melyekbe az 1915. év pscdagógiai munkái és cikkei 
be vannak osztva, a következők :

Magyar Paedagogia. XXV. 6—7. a



II HELLEBBANT : PÆDAGOGIAI BEPERTOBIÜM.

1. Elméleti és gyakorlati pædagôgia és didaktika.
2. Módszertan.
3. Iskolai törvényhozás, szervezet, felügyelet.
4. Tanító- és tanárképzés.
5. Testi nevelés.
6. Kisdednevelés.
7. Nőnevelés.
8. Szakoktatás.
9. Gyógyító pædagôgia.

10. Külföldi tanügy.
11. Neveléstörténet.
12. Iskolán kívüli oktatás.
13. Vegyes.
14. A háború és a nevelés.

1. Elméleti és gyakorlati pædagôgia és didaktika.

Abonyi Ármin. A tanítás alaki fokozatai. Néptanít. Lapja 8. sz.
Ábrányi Aladár. Az osztály közszelleme. (Süsstrunk P. a «Schweizer 

Lehrerzeitung»-ban megjelent cikkének kivonata.) Izr. Tanügyi 
Értés. 216—218. 1.

Adamcsek József. A hatéves gyermek képzettartalmának vizsgálata. 
Hevesm. Tanügy. 1., 2. sz.

Ágotái Béla. Az iskolai vizsgák és a tanítók felmentése. Népnevelők 
Lapja 5. sz.

— Az iskola és az élet. Népnevelők Lapja 6. sz.
Alexander Bernât. A háború mint nemzetnevelő. (Háborús előadások 

a budapesti m. kir. tud. egyetemen 58—71. 1. Búd. Szemle 161. 
köt. 84—97. 1. (Külön is. Hadi beszédek 16.) Budapest, 1915. 
(8-r. 20 1. 10 fill.) — Ism. Gyulai Ágost. Magy. Pædag. 189. 1.

Alpáry Lajos. Magyar népiskolát ! Nemz. Kultúra 3. sz. (Hevesvm. 
tanfelügyelőjének felhívása, hogy Hevesvm. népiskoláinak magyar
ajkú tanulóserege magyar iskolát és kisdedóvodát építsen Sáros 
vármegye tótajkú gyermekei részére.)

Andronicus. Utazás a kultúra kulturátlan útjain. Tanító 49—52. sz. 
(Kevés a közoktatási szakértő, kevés a kulturpolitikusunk, keresi 
ennek okát. Továbbá kérdi, van-e kultúrpolitikánk, mi a célunk 
és az ehhez vezető utunk.)

Apponyi Albert gr. A mai háború és a magyar gyermek. Népoktatás 
(Kalocsa) 1—5. L

Apró tanulságok és a napi munka. Néptanít. Lapja 2. sz. (Beszél
getések, észleletek közlése útján . . . elősegíthetjük a nevelésnek a 
mai helyzethez való idomulását.)

Avar Gyula. Gondolatok. Polgárisk. Közi. 4. sz. (Jellemszilárd magyar 
embert kell nevelnünk. Á kötelesség elvégzésére kell oktatni. Az 
iskolák a maguk hőseivel is foglalkozzanak.)

B. Háborús pedagógia. Népnevelő 7. sz.
B. St. Falusi továbbképző iskolák. Néptanít. Lapja 32. sz.
Baditz Lajos. Háború és nevelés. Dunántúli Protest. Lap. 25. sz.
Balogh István. Miként vehetnek részt a patronázs-egyletek tagjai a
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hadbavonultak családtagjainak s főként gyermekeinek támogatásá
ban és erkölcsi védelmében. Gyermekvédelem Lapja 39—42. 1.

Barabás Zoltán. A háború befolyása a gyermekek kedélyére. Egész
ség 249-251. L

Bárány Geró'. Ethikai előadások. (Néptanítók Könyvtára. 51—52.) Bu
dapest, 1915. Lampel R. (8-r. 207 1.,) 2 K. Ism. Sebestyén Károly. 
Néptanít. Lapja 23. sz. — r. Nemz. Nőnevelés 331. 1. — Nép
művelés 429. 1.

Barczán Endre. A háború mint a tanítás anyaga. Ipolysági állami 
főgimn. 1914/15. értés. 3—7. 1.

Bárd Bezső. Tanítsunk tovább ! Izr. Tanügyi Értés. 26. 1.
— Jelentés a pesti izr. hitközségi fiúiskola nyári napközi otthonáról. 

Izr. Tanügyi Értés. 246—249. 1.
Barna Jakab és Újhelyi Sándor. A játék pedagógiai jelentősége. 

(Mutatvány — játékkönyvéből.) Izr. Tanügyi Értesítő 211 — 
213. 1.

Bartha Pál. Valljunk színt ! Nemz. Kultúra 4. sz. (A tanítóság egy
ségéről, egyetemes céljairól.)

Bauer József. A középiskolai felsőbb osztálybeli tanulóknak mértéken 
felül való iskolai elfoglaltsága és ennek tárgyalása. (Besztercze" 
bányai tankerület 4. igazgatói értekezlet jegyzőkönyve 61—76. 1.

Baumann Gyula. Belső életre való nevelés Eucken filozófiája alapján. 
Család és Iskola. 8. sz.

— A gópiesség szerepe a nevelésben. Család és Iskola 12. sz.
Becker, Julius Maria. Der pädagogische Impressionismus. 1913. —

Ism. Gerely Jolán. A Gyermek 290—292. 1.
Bemerkungen zur Lehrerpersönlichkeit. Schul- u. Kirchenbote 13. sz.
Benyovszky Ida. A gyermek, annak erényei és hibái ! Jász-Nagykun- 

Szolnoki Népművelés. 1. sz.
Beöthy Zsolt. Háború és cultúra. (Búd. Szemle 161. k. 26—33. 1.) — 

Ism. Gyulai Ágost. M. Pædag. 184. 1.
Bereczky Imre. A középiskolai önképzőkörök és szervezetük. — Ism. 

Szőts Gyula. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 93. 1.
Bertalan Vince. A szorgalomidő megrövidítése faluhelyeken. Tanító 

12. sz.
Berzeviczy Albert. Humanizmus és világháború. Búd. Szemle 163. 

köt. 321—336. L
Blaskó Mária. A népiélek költészete. Népnevelő 9. sz. (A népet saját 

lelke szépségeinek felismerésére kell vezetni ; erre egy nemes, kép
zett értelmiségnek van ereje.)

Bodrossi Lajos. Áz órarend összeállításáról. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 
125. 1.

Bolton, F. E. Principles of education. London. — Ism. M. Hamvai 
Erzsébet. M. Pæd. 189—191. 1.

Boróczy Kálmán. A tanító föladata a szociálizmus terén. Népoktatás 
(Kalocsa) 70. 1.

Bozga Miklós. A hazaszeretet. Tanító 20. sz.
Bozóky Endre. A tankönyvengedélyezésről. Magy. Pæd. 476—489., 

543—556. 1.
Brandsch, H. Der Krieg und unsere Schularbeit. Schul- u. Kirchen

bote. 6—9., 16., 17. sz.
a*
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Budde, Gerhard. Noologische Pädagogik. — Ism. P. Népoktatás 
(Kalocsa) 236—238. 1.

Burger, Eduard. Arbeitspädagogik. 1914. — Ism. Ozorai Frigyes. 
Népművelés 169—171. 1.

Burján Károly. Értékelés és iskola. Magy. Középiskola 140—150. 1.
Bursics Ernő. A történettanítás eró'sítése a népiskolában. 1914. •—■ 

Ism. G. L. Népművelés 175. 1. — Bursics megjegyzése. U. o. 336. 1.
Claparède Ede. Gyermekpszichológia és kísérleti pedagógia. Fordította 

Weszely Ödön. (Néptanítók Könyvtára 4 9 —50.) Budapest, 1915. 
Lampel R. (8-r. 255 I.) 2 K. —■ Ism. i. t. Orsz. Pædag. Könyvtár 
Értés. 10. sz. — E. Athenæum 332—336. 1. — Lázár Szilárd. 
M. Pæd. 623—625. 1. — Molnár Oszkár. Család és Iskola 16. sz. — 
n. Nemz. Nőnevelés 332. 1. — Weszely Ödön. Népművelés. 296— 
298. 1. — U. o. 502. 1.

Cohn, Jonas. Der Sinn der gegenwärtigen Kultur. 1914. -— Ism. 
Vajticzky Emánuel. Tanító 28. sz.

Cs. K. Az akarat nevelése. Népművelés 309. 1.
Csiky Béla. Korai kapuzárás. Tanító 19. sz. (Az iskola sürgős be

zárása következtében mit tegyenek a tanulókkal, hogy foglalkoz
tassák őket hasznosan.)

— Imádkozzunk és dolgozzunk. Tanító 25. sz.
— A tanítói munka megbecsülése. Tanító 47. sz.
Czapek József. Az erkölcsi nevelés. Hevesmegy. Tanügy 2. sz.
Dabóczi György. Háborús tapasztalatok a nevelésben. Székely Tanügy

12., 13. sz. (A népiskolai tanulóknak a hadiállapot idején . . . 
végzett munkájuk mennyiben volna pedagógiailag értékesíthető . . . 
stb. ?)

Darvas János. Falusi és városi tanítók. Nevelés 32. évf. 110—114. 1. 
(A tanítók működéséről.)

Demjén Elemér. Elmélkedés az iskolákról. Keresk. Szakoktatás 23. 
évf. 208—210. 1. (Az iskola vonzóvá tételéről. Csökkenteni a tár
gyak formális számát. A szemléltetést minél terjedelmesebbé kell 
tenni.)

Dénes Sándor. Mi a teendőnk a folyó iskolai évben ? Iskolák Újságja
9. sz. (Adatgyűjtés és az azokból eredő tapasztalatszerzés haszon
nal értékesíthető munkássága.)

Derzsy Gizella. A tanító munkája a háborúban. Szilágy vármegyei 
Tanügy 2. sz.

Dienes Károly. Az alkotó munkára való nevelés. (Kritikai megjegy
zések.) Népoktatás (Kalocsa) 27—34. 1. (Diviaczky szerzőnek a 
«Család és Iskolás-bán megjelent cikkére tesz megjegyzéseket.)

Domokos Lászlóné. Erkölcsnevelés és gyermektanulmány. A Gyermek 
117—120. 1.

Dreisziger Ferenc. A háború és a tanterv. Népoktatás (Kalocsa) 
51—58. 1.

— A nemzeti szellem az iskolában a háború után Népoktatás. (Ka
locsa) 9—15., 59—67., 98—107., 149—155. 1.

— Egy ötlet. (A turánizmus mint magyar nemzetnevelő eszmény.) 
Népoktatás (Kalocsa) 193—199. 1.

Eckinger János. A kath. intézeti nevelés elmélete és gyakorlata. Ford. 
Fallenblichl Ferenc. Nagyszombat. (8-r. 204 I.) 2 К 50 t. —
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Ism. F. I. Kath. Szemle 231. L — Károly Ignác M. Kultúra I.
43. 1. — S. S. Egy h. Közi. 4. sz.

Eisenhaus, Th. Der Krieg als Erzieher. 1914. — Ism. i. s. Magyar 
Pædag. 92. 1.

Elek Gyula. Tanító és tanítvány. Képek az iskolai nevelés koréból 
3. bővített kiadás. Kolozsvár. (8-r. 196 I.) 7 K. — Ism. Tóth Irma.
Család és Iskola 1. sz.

— Nyári teendőink. Család és Iskola 12. sz.
Az első háborús év pedagógiai mérlege. Néptanít. Lapja 36. sz.
Éltes Mátyás. A gyermeki intelligencia vizsgálata. 1914. — Ism. V. S. 

Tanáregyl. Közi. 48. óvf. 22. 1. — Gárdos Dezső Népművelés 
171—173. 1.

Ember János. A gyermek munkája. Néptanít. Lapja 15. sz.
Ember Károly. A neveló'tanítás módszere. Neveléstani és módszertani 

jegyzetek. — előadásai nyomán kiadták a növendékek. 1897 1915.
IV. lenyomat. Budapest, 1915. Stephaneum. (8-r. 93, 1 I.) 2 К 50 f.

— Az eredmény. Népnevelő 9—12. sz. (A tanulók osztályozása.)
Enciklopédiája, Az elemi népoktatás . Szerkesztették Körösi Henrik

és Szabó László. 3. köt. P—Zs. Budapest, 1915. Franklin-T. (8-r. 
XII, 4 6 4  I.) 16 K. — Ism. К. T. Tanárgyl. Közi. 48. évf. 346. 1. — 
Kristóf Domokos. Népművelés 629.1. — n—y. Búd. Szemle 163. k. 
159. 1. — Sz. Ö. Theol. Szaklap 156. 1. — Teveli Mihály. Magyar 
Pædag. 286. 1. — Népnevelők Lapja 8. sz.

Erasmus. A gyermekek nevelése. Ford. Péter János. 1913. — Ism.
Szabó Ignác. Népművelés 173—175. 1.

/. a. A nemzeti érzés lényege. Magyar Középiskola 180 1. (Meumann 
Ernő értekezésének ismertetése.)

Fábián Gyula. A háború és a polgáriskola. Polgárisk. Közi. 3. sz. 
Faragó János. Az ifjúság ellenőrzése. Dunántúli Prot. Lap 41. sz. 
Farkas Gyula. A háborús tapasztalatok a nevelés szolgálatában. 

Pozsonyvm. Népoktatása IY. 8. sz.
— Az élet felé . . . (Önképzőkörök és diákkaszinók a polgáriskolában.) 

Polgárisk. Közi. 1. sz.
Ferencz Ella. Néhány szemelvény a gyermekek háborús feleleteiből. 

A Gyermek 141—143. 1.
Fináczy Ernő. Kultúra ̂ és a háború. Nóptanít. Lapja 1914. 47. sz. —- 

Kövid ism. Gyulai Ágost. M. Pædag. 185. 1.
Fodor Márk. Osztályozásról — vizsgákról. Tanáregyl. Közi. 48. óvf.

233. 1. — Kemény F. válasza. U. o. 235. 1.
Fogl János. A polgári iskolai fogalmazástanítás. Újvidék. (8-r. 24 1.)

Ism. Dreisziger F. Népoktatás (Kalocsa) 239. 1.
Földes Géza. A háborús idők iskolalátogatásai. Iskolák Újságja 7. sz. 
Földváry Ferenc. Javító vizsgálatok az elemi iskolákban. Tanító 10. sz. 
Freund Bernât. Állampolgári nevelés. Magy. Kisdednevelés 8. sz. 
Friml Aladár. Az állampolgári nevelés és a háború. Bdp. Vili. kér.

főgimn. 5—20. 1. és Orsz. Pædag. Értés. 4. sz. (Külön is 8-r. 29 1.) 
g. Suferinta ca pedagog. Biserica çi çcoala 33. sz. 
g. a. Kerschensteiner a háború és a nevelés viszonyairól. Népművelés 

238. 1.
Gamauf István. Emberfaragás. Kath. Nevelés 103—107. 1.
— Ki tud fegyelmezni? Havi Közi. 430—433. 1.
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Gantzer, Otto. Die Jugendpflege. 1912. — Ism. Imre Lajos. Magyar 
Pædag. 290. 1.

Gárdos Dezső. A tanítási vázlat. Iskolák Újságja 12. sz.
— Megváltoztathatja-e a világháború tanításunk módszerét? Nép

művelés 573—576. L
Gárdos Mór. Az állampolgári nevelésről. Izr. Tanügyi Értés. 3—6., 

8—12. sz.
Gáspár Ármin. A magyar tanító munkája. Tanítótest. Értés. (Torda.) 

1. sz.
Gassmann, E. u. Schmidt, E. Der sprachliche Auffassungsanfang 

des Schulkindes. 1913. — Ism. Gyulai Á. A Gyermek 122. 1. 
Geduly püspök a tanári munkáról. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 237. 1. 
Gesammtunterricht im 1. u. 2. Schuljahr. Leipzig, 1914. — Ism. S. 

Népművelés 254. 1.
Giese, Fritz. Das freie literarische Schaffen bei Kindern und Jugend

lichen. 1914. — Ism. Nádai Pál. M. Pædag. 82—85. 1. — Frank 
Antal. A Gyermek 292—296. 1.

Gockler Lajos. Egy új neveléstudományi rendszer alapvonalai. M. 
Pædag. 127—141. 1.

— A háború káros hatása az ifjúságra. Népművelés IL 694. 1.
— Montessori Mária elvei. Kisdednevelés 10. sz.
Görgey István. A tanítógyermekek sorsa. Tanító 4. sz. (Árvaházakat 

és internátusokat a tanítók gyermekeinek.)
— A népiskolák tanítási nyelve. Tanító 11. sz.
Gulyanits Mihály. A tankötelesek nyilvántartásáról. Nevelés 32. évf. 

47—49. 1.
— Állva vagy ülve feleljenek és olvassanak-e a tanulók? Nevelés 

32. évf. 14—17. 1.
Gy. Összehasonlító pedagógia. A Gyermek 138. 1. (Kretzschmar cik

kének [Arch. f. Pádag.] ismertetése.)
Gy. Â. A háborús pedagógia tízparancsolata. M. Pædag. 80—82. 1. 
Gyé. Az erkölcsi nevelésről. Jász-Nagykunszolnoki Népművelés 7. sz. 
György Sándor. A szeretet. Néptanít. Lapja 20., 21. sz.
Gyulai Aladár. A háború és a népiskola. Néptanít. Lapja 7. sz.
— A földreform és a nevelés. A Gyermek 112—117. 1.
A háború didaktikája. Nóptanít. Lapja 3. sz.
A háború pedagógiája. Prot. Szemle 417—424. 1.
A háború és a tanterv. (Westdeutsche Lehrerzeitung után.) Néptanít. 

Lapja 1. sz.
Háborús olvasókönyvek. Néptanít. Lapja 44. sz.
Háborús pedagógia. Néptanít. Lapja 37. sz.
Háborús tapasztalatok értékesítése a nevelésben. (Még egy javaslat.) 

Székely Tanügy 14—16. sz.
Hacker Boriska. À háború «nevelő» hatása. A Nő 8. sz.
— A gyermek egyéniségének kifejlesztése. A Gyermek 12—22. 1.
— A koedukáció. Az Újság 205., 212. sz.
Hackl N. János. Az ifjúsági egyesületek jövendő hivatása. Népnevelő

18. sz.
Hackl N. Lajos. A jövő kulturális feladatai. Népnevelő 22. sz. 
Hajtmann Etelka. A gyermek képzeletének nevelése az írásbeli fel

adatokkal. A Gyermek 378—384. 1.



h e l l e b r a n t : PÆDAGOGIAI REPERTORIUM. VII

Halász Anna. Szociális érzés nevelése az iskolában. Magyar Kisded
nevelés 21. sz.

Haller István. A katholikus Népszövetség, a politika és az intelli
gencia. M. Kultúra L 312—319 1. — Giiger Miklós. Hozzászólása 
«katholikus intelligencia nevelésének» problémájához. U. o. 4-10— 
414. 1. — r. Hozzászólás. U. o. 509— 510. L — Ernszt Sándor.
U. o. 552—555. L — Katona János. U. o. H. 191—194. 1. — 
Ragány Bertalan. U. о. II. 281—286. 1. — Bangha Béla. Végszó.
U. о. II. 386—391. 1.

Hamvas József. A szülő, a gyermek és a háború. Pozsonyvm. Nép
oktatása IV. 9. sz.

Hanuy Ferenc. Keresztény világnézet és az egyetemi ifjúság. Alkot
mány 165. sz.

Havadi Barnabás. Új Magyarország felé. (Gondolatok az állampolgári 
nevelés ügyében.) Népművelés II. 713—721. 1.

— A pedagógia háborús megzavarodása. Népművelés 284—288. 1. 
Havas Alice. A napközi otthonokról. Iskolák Újságja 11. sz.
Havas Irma. Az igazság a nevelés gyakorlatában. Népt. Lapja 36. sz. 
Hercsuth Kálmán. Gyermekeink. Szülők és neveléssel foglalkozók szá

mára. Ipolyság, 1914. Honim. ált. Tanltóegyl. (8-r. 192 I.) 4 K.
Herget, A. Psychologie und Erziehungslehre. Prag, 1914. — Ism.

H. B. Népművelés 255. L
Hézser Aurél. A háború pedagógiai tanulságai. Polgárisk. Közi. 7. sz. 
Hídvégi Aurél. Mintaleckék. Évzáró vizsga az I. osztályban. Néptanit. 

Lapja 16. sz.
Hisztorikus. A tankötelesek beiskoláztatása és a tanítás ellátása. 

Tanító 31. sz.
— Pótlások az iskolai élet köréből. Tanító 36. sz. (A 2. és 3., a 3. 

és 4. osztályok vonassanak össze. A pótlások az alsóbb osztályok
nál az összevonások által könnyen eszközölhetők.)

Horváth Crjrill. Tanítás és mérséklet. Népművelés 433—438. 1. 
Horváth Károly. Az élet felé. (Tanulógyakorlatok a polgáriskolában.) 

Polgárisk. Közi. 4. sz.
Huszár Imre. Hadbavonult tanítók helyettesítése. Népoktatás (Lugos) 

20. évf. 33—37. 1.
i—gy. Szükségesek-e a vizsgák? Keresked. Szakoktatás 22. évf. 176. 1. 
Imre Lajos. Irányelvek egy magyar ifjúsági mozgalom számára. Nép

művelés 81—93. 1.
Imre Sándor. A magyar nevelés feladatai és a református iskolák. 

Orsz. Ref. Tanárgyl. 1914/15. évkönyve. (Külön is. 8-r. 20 1.) — 
Ism. D. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 132. 1.

— Nemzetnevelés. — Ism. Gy. V. Polgárisk. Közi. 11. sz.
— A köznevelés belső egysége és a nemzeti egység. Orsz. Pædag. 

Könyvtár Értesítője 4. sz. (Külön is. 8-r. 38 1.) — Ism. m. Prot. 
Szemle 548—551. 1. — к—i. Néptanít. Lapja 31. sz.

— A háború és a pedagógia. Búd. Szemle. 164. köt. 135—152. L — 
Ism. К—ny. Néptanít. Lapja 41. sz.

— Nevelési szempontok az elzüllés ellen irányuló küzdelemben. 
1914. — Ism. (Ms.) Prot. Szemle 149—151. 1.

— Magyar vonások a nevelésben. Néptanít. Lapja 47. sz.
— A nemzet iránt való érdeklődés és a nevelés. Népt. Lapja 9. sz.
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Imre Sándor. Magunk erején. Népt. Lapja 4., 5. sz. (Minden magyar 
ember a közös jövőért való felelősség érzésével állja meg a helyét. 
Az iskola neveljen ily embereket.)

— Nemzeti felelősségérzés és az elemi iskola. Néptanít. Lapja 13. sz.
— A mostani szünidő. Néptanít. Lapja 25. sz. (A szünidő új fel

adatokat ír elő. Szerző a tennivalók megállapításának vezető gon
dolatait ismerteti.)

— A polgáriskolai tanárság mai tennivalója. Polgárisk. Közi. 3. sz.
Irányzatos nevelés. X. Tanító 7. sz.
Az iskola megbecsülése. (Levelek a harctérről.) Néptanítók Lapja

13. sz.
Az iskolaév bezárása előtt. (A tanító beszéde.) Néptanít. Lapja 15. sz.
Az iskolai osztálytermek levegőjének portartalma. Orsz. Pæd. Könyv

tár Értesítője 9. sz.
Jámbor György. Lélektani szempontok az órarend összeállításánál. 

Tanáregyl. Közi. 48. évf. 87—90. 1.
Jászi Oszkár. Háború és kultúra. (Huszad. Száz. 1914. 11., 12. sz.) -  

Ism. Gyulai Ágost. Magyar Pædag. 188. 1.
Jávosné Márton Berta. A háború hatása a gyermek lelkivilágára. 

Néptanít. Lapja 16. sz.
Jeney Gyula. Hazafiság és az iskola. Népoktatás (Lugos) 20. évf. 

86—88. 1. és Beregvm. Tanügy 2. sz.
Jovicza Ignác. A gyermek és a háború. (Miféle új fogalmakhoz és 

ismeretekhez jut a gyermek a háború révén ?) Népművelés 75—77.1.
Juha Adolf. A középiskolai tanulók szünidei kirándulásai. Egészség
l“ ' 145—156. 1.
K. Dualismus és az iskola Népművelés II. 689—691. 1.
— A háború pedagógiája. Népművelés 57. 1.
— A háború hatása a módszerre. Népművelés 245. 1.
— A Magyar Gyermektanulmányi Társaság 1914. éve. Népművelés 

406. 1.
— A népiskolai eredmény fokozása. Nevelés 32. évf. 105—110. 1.
— Nevelői és tanítói kötelességeink a második háborús évben. Népt. 

Lapja 48. sz.
— A testi büntetés az iskolai nevelés szempontjából. Tanító 40., 

41. sz.
Kadocsa Béla. A polgáriskola a produktiv életpályákra nevelés szol

gálatában. Tiszafüredi áll. polg. fiúisk. 1914/15. értés. 3—5. 1.
Kaiser Jakab. A népiskolai tanulóknak a hadi állapot idején végzett 

munkájuk mennyiben volna paedagógiailag értékesíthető s mennyi
ben szolgálhatná béke idején az állampolgári nevelést és az iskola 
munkájának az élethez való alkalmazkodását? Tanügyi Tanács
kozó 6. sz.

Karádi Győző. Sok tanulás — kevés tudás. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 
432-438. 1.

Kárffy Ödön. Anyátlan gyermekek. Néptanít. Lapja 48. sz.
Karpinecz Emánuel. Hit, remény, szeretet. Népnevelő 4. sz.
Káth József. Nagy idők átérzése. Népoktatás (Kalocsa) 115—120. 1. 

(A mai nemzedéket a nagy idők tudatával kell áthatni.)
— A világháború és az oktatás. Népoktatás (Kalocsa) 244—249. 1.
Kd. A háború és a gyermeki lélek. Népművelés 617. 1.
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Kd. A háború és a pedagógia. Népművelés II. 774. 1. (Imre S. a Búd. 
Szemlében megjelent javaslatáról.)

Keleti. Néphangulat és az iskola. Népművelés 613. 1.
— A fővárosi tanulók szünideje. Népművelés 479. 1.
Keleti Adolf. A tanulás és tanítás lélektanából. Népművelés 553—560. 1.
— A nevelés jövő feladatai. Népművelés 100—103. 1.
— A főváros polgári iskolái. Népnevelők Lapja 8. sz.
Keller Imre. Munka és szeretet. (Évzáró beszéd.) Nemz. Nőnevelés 

301—309. 1.
Kemény Ferenc. Erős hatások. Néptanít. Lapja 9., 10. sz. (Az erős 

hatások problémája a köznevelésre.)
— Hadi vakáció. Néptanít. Lapja 17. sz.
— A jövő kulcsa. (Umlernen.) Néptauít. Lapja 28. sz.
— «Nagy idők». Népanít. Lapja 51. sz. (Az ifjúság elméjében a nagy 

időkhöz méltó gondolatokat, szívében ugyanilyen érzelmeket kell 
felkelteni.)

— Az osztályozás és a vizsgák eltörléséről. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 
165—172. 1.

— Takarékos nemzedék. Néptanít. Lapja 4. sz. (Az angolok a mai 
háborúban Németországot és minket kiéheztetéssel akar legyőzni, 
azért az iskolában a tanulókat ki kell oktatni takarékosságra.)

— A típusok osztályozásához. M. Pædag. 301. 1.
— Új idők. (Adatok a háborúnak a művelődés ügyére tett hatásá

hoz.) M. Pædag. 28—53. 1.
Kemény, Franz. Der pädagogische Imperativ. 1914. — Ism. Szőts 

Gyula. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 135. 1.
Kemény Gábor. Az osztályozás és a vizsgák eltörléséről. Tanáregyl. 

Közi. 48. évf. 229-232. 1.
Kemsies, F. Lohn und Strafe in der Erziehung. — Ism. Szabó Mózes. 

Népművelés H. 706—710. 1.
Kerekes Szidónia. A nevelés hibái. Kisdednevelés 7—8. sz.
Kerschensteiner. A háború és a nevelés. (Az előadás ismertetése.) 

Magy. Középiskola 179. 1.
Kerschensteiner György. Kemények. Néptanít. Lapja 50. sz. (A fel

támadt állami érzület.)
Keszler Károly. Mi lesz a háború után? (A kultúrpolitika újjászüle

tése.) Nevelés 32. évf. 36—40. 1.
Kf. Háború és pædagôgia. Néptanít. Lapja 43. sz.
— A hadi vakáció problémája. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 498. 1.
K. F. Ne tágítsunk ! Néptanít. Lapja 31. sz. (Összpontosítsuk minden 

erőnket arra a nagy jövő nemzeti problémára, mely a ma tanul
ságait a holnap javára óhajtja gyümölcsöztetni.)

Kiss Elek. A személyiség pedagógikájának alaptényezőiről. Kolozsvár,
1913. — Ism. Zempléni Karolina. Család és Iskola 3. sz.

Kiss József. A vizsgálatokról. Dunántúli Protest. Lap 10. sz. (Az év
záró vizsgálatokat a nagy munkaidő beállta előtt tartsák meg.)

Kiss Vilma. Engedelmességre nevelés. Kisdednevelés 20. sz.
Kl., Joh. Individualität und Persönlichkeit Schul- u. Kirchenbote 11. sz.
Klacskó Győző. Tanári értekezletek. Polgárisk. Közi. 7. sz.
Klein Adolf. Vázlatok a modern nevelésről és oktatásról. Budapest, 

1912. — Ism. mi. Kath. Nevelés 137. 1.
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Knospe, P. Der Kinematograph im Dienste der Schule. 1913. — 
Ism. pr. f. Orsz. Psedag. Könyvtár Értesítője 10. sz.

Koller István. Az eredetiség kérdése és a nevelés. Nemz. Kultúra 
5—7. sz.

Kondert, J. Stimmung im Unterricht. Schul- u. Kirchenbote 15. sz. 
Kovács Ábel. A tanító munkája. Néptanít. Lapja 14. sz.
Kovács Alajos. Javaslat a kér. tanterv revíziójának kérdéséhez. Dunán

túli Protest. Lap 52. sz.
Kováts Alajos. Önképzőkörök és diákkaszinók a polgáriskolában. 

Polgárisk. Közi. 13., 14. sz.
Kovács Ferenc. Az elemi iskolai növendékek erkölcsi nevelése. Kath. 

Nevelés 389—395. 1.
Kovács János. Lélektanilag igazolt önnevelési elvek James alapján. 

Erzsébetvárosi áll. íogimn. 1914/15. értés. 3—12. 1.
— Az iskolai osztályok lélektanából. Magyar Pædag. 490—493. 1.
— Bergson felfogása az emlékezetről. M. Pædag. 274—283. 1.
— A gyakorlati pedagógiáról és egyik metafizikai mozzanatáról. Nép

művelés 541—553. 1.
Kováts S. János. Egyről-másról. 1. A katonás nevelésről. 2. Háborús 

tanulság. 3. Reform a fegyelemben. Keresk. Szakoktatás 23. évf. 
154—158. 1. — 4. Ügyeletesi rendszer. 5. Egy két szó a keresk. 
levelezés methodikáiához. 6. Szükségesek-e a vizsgálatok? U. o.
200-205. 1.

— Iskolai élet a hadi állapot alatt. Keresked. Szakoktatás 23. évf. 
57—60. 1.

Krecsméry Károly. Melyek középiskoláink legégetőbb hajai ? (Szegedi 
tanker. V. igazg. értekezl. jegyzőkönyve.)

Krmann Jenő. Az iskolának egészségtana. Nógrádvm. Tanügy 7., 8. sz. 
Kuthi Zsigmond. Emberszeretet és takarékosság. Népt. Lapja 9. sz.
— Az iskolás gyermekek háborús munkássága. Népt. Lapja 30. sz. 
—- A tanítás sikere a háborús időben. Nóptanít. Lapja 12. sz. 
Lakatos Lajos. A magyar szív. Népoktatás (Kalocsa) 241—244. 1.
— A háborúval kapcsolatos röpke gondolatok. Népoktatás (Kalocsa) 

145—149. 1. (A jövő iskola feladatáról.)
Lamprecht Karl. Krieg und Kultur. Leipzig, 1914. — Ism. Gyulai 

Ágost. Magyar Pædag. 179. 1.
Laurentzi Vilmos. Új nevelési ideák. M. Figyelő L 46—50. 1.
Lázár Szilárd. Adalékok a tanulás pszichológiájához. A Gyermek 

65—87., 355—371. 1.
Le Bon. A nevelés-oktatás lélektani elmélete. (A tudatosnak tudat

lanná való változtatása. (— Psychologie de l’Éducation c. művé
ből.) Ford. Baumann Gyula. Tanügyi Tanácskozó 2., 3. sz. 

Lechnitzky Gyula. A pedagógiai munka szervezésének új feladatai.
Orsz. Pædag. Könyvtár Értesítője 4. sz. (Külön is 8-r. 38 1.) 

Lederer Ábrahám. A figyelem. Izr. Tanügyi Értés. 8—9. sz. (Külön 
is 8-r. 11 1.)

Lederer Mór. A tanítási tekintély emelése. Pozsonyvm. Népoktatása
IV. 5. sz.

Leskó József. Hibák a nevelésben. (Szemelvények Salzmann Rák- 
könyvecskéjéhől.) Hevesm. Tanügy 1—7. sz.

Locke, J. A tanulásról. Ford. IViutschenbacher Gyula. — Gyula, 1915.
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Dobay J. ny. (8-r. 32 I.) 1 K. -  -  (Megjelent a gyulai r.-k. főgimn. 
1914/15. ért.-ben is.) Ism. К. Gy. Magyar Középiskola 236 
238. 1.

Locke. Gondolatok a nevelésről. Ford. Mutschenbacher Gyula. 1914. - 
Lakatos Vince. Magyar Középiskola 166—168. L — i. s. Magyar 
Pædag. 291. 1. — H. Nagy József. Bud. Szemle 162. к. 319. 1. —
V. S..,Tanáregyl. Közi. 48. évf. 134. 1.

Loysch Ödön. tanév megnyitó-beszéd. Rimaszombat, Lévay J. ny. 
(8-r. 23 I.)

Major Károly. Milyen tárgyakat vegyen fel a mai középiskola jelen
legi alakjában, hogy lépéseket tarthasson a fejlődő élettel? (Szegedi 
tanker. V. igazg. értekezlet jegyzőkönyve.)

Makkay János. A gyermekek érzelmi alakulása. Néptanít. Lapja 9. sz.
Makra Imre. Pályaválasztás. Tájékoztató az összes életpályákról, tan

intézetekről és tanfolyamokról. A legújabb törvények, tanintézeti 
szabályok és értesítők nyomán. Budapest (1915), Légrády (8-r.). 
1. Mezőgazdasági, állattenyésztési, állategészségügyi pályák és szol
gálatok. (64, 56 I.) 1 К 20 f. -  2. Erdészeti, bányászati és kerté
szeti pályák és szolgálatok. (64, 56 I.) 1 К 20 f. — 3. Kereskedelmi 
pályák és szolgálatok. (101 I.) 1 K. 4. Műszaki és ipari pályák és 
s olgálatok. (163 I.) 1 К 50 f. 5. Közlekedési pályák és szolgá
latok. (136 I.) 1 К 20 f. — 6. Posta-, távirda- s távbeszélői páiyák 
és szolgálatok. (83 I.) 1 K. — 7. Jogi pályák és szolgálatok. (98 I.) 
1 K. 8. Közoktatási pályák és szolgálatok, a) Felső- és középiskolai 
oktatás. (132 I.) 1 К 50 f. — 9. U. a. b) Népoktatási intézetek. 
(172 I.) 1 К 50 f. — 10. Egyházi és művészeti pályák és szolgá
latok. (147 I.) 1 К 50 f. 11. Közegészségügyi pályák és szolgála
tok. (104 I.) 1 K. — 12. Közigazgatási, csendőri és rendőri pályák 
és szolgálatok. (131 I.) 1 К 50 f. — 13. Pénzügyi pályák és szol
gálatok. (128 I.) 1 К 20 f. — 14. Katonai és haditengerészeti pályák 
és szolgálatok (222 I.) 2 K. 15. Állami, politikai és diplomáciai 
pályák és szolgálatok (96, 45 I.) 1 К 50 f.

Marosa György. Nevelésünk iránya. Tanító 31. sz.
Maráén, 0. Swett. Pushing to the front, or success under difficulties. 

London, 1914. — Ism. I. L. M. Pædag. 90. 1.
Marót Károly. A nevelés kérdése és a regényirodalom. M. Pædag. 

364—367'. 1.
Marszma Alajos. A nevelés alapgondolatai (különös tekintettel a hit

oktatásra). Kath. Nevelés 10—17., 54—61., 97—102., 145—152., 
193 200., 241—246. 1.

Marios Ágostné. Esztétika a tanításban. Néptanít. Lapja 22., 23. sz.
Maleiu, Joan. Organizarea corpului didactic primär. Transilvania 

71—75. 1.
Medgyesi János. A tanterv, a tanító szabadsága és a haladás. Magyar 

Pædag. 205—208. 1.
Méhes Endre. A kísérleti és megfigyelési módszer jelentősége. Tanító 

48. sz.
— A nemzeti kultúra egységének hatása. Tanító 27. sz.
Merk Andor. Bírálat az olvasókönyvekről. Jász-Nagykun-Szolnoki 

Népművelés 14., 15. sz.
Mészáros Jenő. Jobbak lettek-e az emberek? Néptanít. Lapja 5. sz.
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Меитапп, Е. Vorlesungen zur Einführung in die experimentelle 
Pädagogik stb. 1913/14. — Ism. i. s. M. Pædag. 288. 1.

— Abriss der experimentellen Pädagogik. 1914. — Ism. i. s. Magyar 
Pædag. 288. 1. — Néptanít. Lapja 39—46. sz.

Mező Dezső. Tanítás, nevelés. Dunántúli Protest. Lap 10. sz. 
mi. Caritas educatoris. Kath. Nevelés 417. 1.
Migray József. A jövő iskolája. Népművelés 300—304. 1.
Mihalicska János. A hazafiság és a nevelés. Népoktatás (Kalocsa) 

199—207., 249—257. 1.
— Az erkölcs hatalma. Népnevelő 31. sz.
— Fegyelem és jellem. Népnevelő 17. sz.
Miklós Elemér. Budapest és a magyarság jövendő kultúrája. Nép

művelés II. 633—642. 1.
Mikor fejezzük be az iskolai évet? Népnevelők Lapja 2. sz.
Molnár Jenő. Iskolaberendezésekről. Magyar Iparoktatás 19. óvf.

170— 189. 1.
Molnár Oszkár. Szociális pedagógiai intézmények. Kolozsvár, 1915. (8-r.

220 I.) 4 K. — Ism. Barcsai Károly. Nevelés 32. évf. 159—161. 1. — 
gy. á. Orsz. Pæd. Könyvt. Értés. 7., 8. sz. — Lechnitzky Gyula. 
M. Pædag. 499—502. 1. — Ozorai Frigyes. Népművelés 425. 1. — 
Népnevelők Lapja 7. sz.

Molnár Viktor. Háború és kultúra. Alkalmi beszédek. Budapest, 1915. 
Athenaeum. (8-r.) 1 K. — Ism. B. J. Nemz. Nőnevelés 442. 1.

— A háború nemzetnevelő hatása. Uránia 1. 1.
A munka-tanítás értékéről. X. Y. Nóptanít. Lapja 18. sz.
My. Pályaválasztási tanácsadás tudományos alapokon. Népművelés II. 

850. 1.
Nagy Béla. Gyermekeink neveléséről. Tanító 4. sz.
Nagy I^ajos (Sassi). A turánizmus mint nemzeti ideál. M. Tanító

képző 218—222. 1. és M. Pædag. 74. 1.
— Időszerű észrevételek. 1. A decemberi érettségi. 2. Iskolai élet a 

hadi állapot alatt. 3. Az új tanítástervezetről. Keresk. Szakoktatás 
27. évf. 92. 1.

Nagy Lajos. A polgáriskola és a gyakorlati élet. Polgárisk. Közi. 
8—10. sz.

Nagy László. A háború és a gyermek lelke. Adatok a gyermek ér
telmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez. 1. rész. (Gyermektanul
mányi Könyvtár. 5. kötet.) Budapest, 1915. Eggenberger. (8-r. 
143 L) 3 K.

— A háború hatása az ifjúság lelkére. Az Újság 135. sz.
— Adatok a gyermek lelki fejlődésének történetéhez. A Gyermek

171— 199. 1.
Nagy, Ladislaus. Beiträge zur Geschichte der seelischen Entwicklung 

des Kindes. Auf Grund der Datensammlung in Ungarn Uber die 
Umfrage : Die ,Auffassung des Kindes Uber den Krieg. Budapest, 
1915. Druck. Á. Fritz. (8-r. 14 I.) Megjelent A Gyermek 312— 
317. 1. Franciául u. о. 320—324. L)

— Zusammenhang zwischen den Unterrichts Systemen verschiedener 
Stufen der Schulen. A Gyermek 53—56.1., Franciául u. о. 60—62. 1.

Németh Gyula. Különféle tényezők befolyása a szabad akaratra. Kath. 
Nevelés 3—10., 49—54. 1.
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A nemzet nevelőihez. M. Pædag. Társ. M. Pædag. 593—595. 1. 
Nitschinger Pál. Neveljük fel gyermekeinket az Úr tanítása és intése 

szerint. Pozsonyi ág. ev. népisk. 1914/15. értés. 3—6. 1.
Nógrády, Lad. Kind und Märchen. A Gyermek 219—225. 1. — 

Franciául u. o. 226—230. 1.
A néperősítés eszköze és módja. Herkules 9., 10. sz.
Neumann Hilda. Amikor a kicsinyek iskolába készülnek. A Gyermek 

273—277. 1.
Obermüller Ferenc. Egy vidéki iskola háborús pedagógiája. A Gyer

mek 255—268. 1. — Németül u. o. 430—433. 1. — Franciául 
u. o. 438—440. 1.

Öreg rektor. Népiskolai tankönyveink. Dunántúli Prot. Lap 26. sz. — 
Szekeres László. Egy kis hozzászólás. U. o. 34. sz.

Osnova, specijalna nastáva — srpske pravosl. vei. gymnazije u Ujvidéky. 
1. 5. razred. (8-r. 12, 9 I.)

Oszoly Jolán. Hazaszeretet és imádság. Népnevelő 10. sz.
Paedagógiai Könyvtár. Szerk. Kornis Gyula. 1—4. 1913/14. — Ism.

Szelényi Ödön. Theol. Szaklap 74. 1.
Paál István. A tanítás módszerének egészségtani követelményei. Jász- 

Nagykun-Szolnoki Népművelés 3., 4. sz.
Pál István. Tanításügyi beszédek 1913. — Ism. Péter János. Kath. 

Szemle 109—111. 1.
Ifjúsági beszédek. Székelyudvarhely. — Ism. Péter János. Kath. 
Szemle 110. 1.

Pap Mózes. Világháborúnk nevelő hatása. Szókelykereszturi unitárius 
főgimn. 1914 15. értés. 22—43. 1.

Papp Sándor. A ma és a jövő tanítója. Szilágyvárm. Tanügy 10. sz. 
Parászka Gábor. Tanulmányi kirándulások. Néptanít. Lapja 50. sz. 
Pártos Ferenc. Pedagógiai karcolatok. 1. A család. 2. Az apa. Nép

oktatás (Lugos) 20. óvf. 91—94. 1. — 3. Az anya. U. o. 101— 
103. 1. — 4. A gyermek. 117—119. 1.

— A család, iskola és a hazaszeretet. Népoktatás (Lugos) 20. évf. 2—7. 1. 
Pataki Ferenc. Kötött vagy szabad marsrutát kövessünk-e a tanítás

ban ? Beregmegyei Tanügy 4. sz.
Péch Aladár. A koedukáció Magyarországon. Magyar Középiskola 

91—95. 1.
A Pedagógiai Laboratorium ez évi működése. Népművelés 413—423. 1.

1. Fáradságmérések. Wilde Margit. U. o. 484—489. 1. — 2. Ered
mények az I. elemi fiúosztályban. Miksits Anna. U. o. 490. 1. —
3. Kísérletek а П. fiúosztályban. Jancsó Ilona. U. o. 492—498. 1. —
4. Kísérletek a H. leányosztályban. Wekerle Hilda. U. o. 499. 1. 

Pedagógus. Iskolai adminisztráció. Család és Iskola 4. sz.
Péter János. A tanulók önkormányzata. Népművelés 447—451. 1. 
Pelres Elek. A gyermek vallás-erkölcsi nevelése a családban és az 

iskolában. Székely Tanügy 2. sz.
Petz Gedeon. Az egyetemi év kezdetén. Búd. Szemle 164. köt. 229— 

238. 1. (Külön is megjelent 8-r. 11 1.)
Pogány Antal. Magyar ízlésre való nevelés föladata iskoláinkban. 

Népnevelő 17. sz.
Pogány FHgyes. Népünk műveltsége. Néptanít. Lapja 3. sz. (Buday 

László akad. székfoglalójának ismertetése.)
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Pokoli/ Kálmán. A tanító, az iskola és a gyermekvédelem. Szilágy- 
várm. Tanügy 3. sz.

Popoviciu, G. Cäteva cuvinte despre educatia copiilor. Biserioa çi 
seoala 27. sz.

Porubszky Géza. A háború nevelő ereje. Havi Közi. 242—245., 324— 
328. hasáb.

Prinz, P. Zeitgenössische Pädagogen. 1914. — Ism. Gáspár Pál. Kath.
Szemle 670. 1. — S. Népművelés 256. 1.

Proal, Louis. L’éducation et le suicide des enfants. Paris, 1907. — 
Ism. Madarász István. Kath. Nevelés 379—382. 1.

Prohászka Ottokár. A karácsony pædagôgiâja. Néptanít. Lapja 51. sz. 
Quint József. Mit csináljanak most az ifjúsági egyesületben. Néptanít. 

Lapja 13. sz.
Quintus. Háború és kultúra. Az Újság 1915 jan. 10. — Ism. Gyulai 

Ágost. M. Pædag. 186. 1.
R. A. Tandíjmentesség. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 244. 1.
Rácz Pál. Abszolutizmus a fegyelmezésben. Beregm. Tanügy 5. sz. 
Radlmaier, Lorenz. Pädagogische Zeitfragen. Zöglingsfehler, Zensur 

und Strafe. 1914. — Ism. Fallenbüchl Ferenc. Magyar Középiskola 
177—179. 1.

Repay Dániel. Háborús vonatkozású pedagógiai s gyermektanulmányi 
kiállítások. A Gyermek 329—359. 1.

Révész Imre. Nevelés az egyháztörténelmi kathedrán. Székfoglaló érte
kezés a kolozsvári ref. theol. akadémián. Kolozsvár, 1915. (8-r.
13 I.) Bövid ism. M. Pædag. 630. 1. (Megj. a Ref. Szemlében is.) 

Rózsa Ignác. Az új iskola felé. 1913. — Ism. mi. Kath. Nevelés 
88—90. 1.

S. Egyszerűsített intelligenciavizsgálatok. Népművelés 229—231. 1.
— Munkatanítás és játék a háború alatt. Népművelés 151. 1.
— A normális gyermekek szellemi és testi fejlődéséről Népművelés 

II. 697. 1.
& M. A gyermek ítéletének állandóságára vonatkozó kísérletek. Nép

művelés 304. 1.
— A háború pedagógiai tanulságaiból. Népművelés 288—290. 1.
— Az iskola nemzetgazdasági jelentősége. Népművelés 588. 1.
— A munkaiskolái tanítás hatása a kezdő tanulók testi fejlődésére. 

Népművelés 591. 1,
Salgó Jakab. Gyermekeink nyilvános szerepeltetése. A Nő 2. sz. 
Satyr. A gyermekek és az újságolvasás. Szilágyvárm. Tanügy 6. sz. 

és Beregmegyei Tanügy 7—8. sz.
Schaub, G. Durch welche Reformen kann die heutige Lernschule zu 

einer Arbeitsschule umgestaltet werden ? Wien, Leipzig é. n. — 
Ism. a. c. Orsz. Paed. Könyvtár Értesítője 10. sz.

Scherer I^ajos. Iskolai kirándulások. 1914. — Ism. О. Tanáregyl. 
Közi. 48. évf. 300. 1.

Schiffkorn Aranka. A katholikus tanító. Népnevelő 15. sz.
Schwaner, Wilhelm. Der Schulmeister. Schul- u. Kirchenbote 13. sz. 

(A « Volkserzieher » -bol.)
Seidl, Robert. Das Ziel der Erziehung vom Standtpunkt der Sozial

pädagogik. Zürich, 1915. — Ism. Migray József. Népművelés H. 
710—712. 1.
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Staatsbürgerliche Belehrungen in der Kriegszeit. Berlin, 1915. 
Ism. i. s. Magyar Paedag. 198. 1.

Slaindl Mátyás. Meumann a nemzeti érzésről. Népművelés 466 -469. 1. 
Stanca, I. Scoala activá. Contribula claselor culte íntru r&spándirea 

culturii tehnice $i intelectuale. Biserica jcoala 23—25., 33. sz. 
Stanca, Josif. Orfanii neamulai §i Yetrele ^colare. Biserica §i jcoala 

35. sz.
Steiner Eszter. A szabadban. Népművelés 584—586. 1. (A «Neue 

Bahnen»-ban megjelent Burkhard B. cikkének kivonata.)
Stern, H. Kriegspädagogik. Schul- u. Kirchenbote 12. sz. (A «Paed. 

Ztg.»-ból.)
Stern, W. Psychologie der frühen Kindheit bis zum 6. Lebensjahre. 

1914. — Ism. i. s. M. Paedag. 371. 1. — Kornis Gyula. Magyar 
Középiskola 45—48. 1.

Stier, Ewald. Wandertrieb u. pathologisches Fortlaufen bei Kin
dern. — Ism. Ács Károly. A Gyermek 299. 1.

Stoll Ernő. A mese a nevelés szolgálatában. Beregmegyei Tanügy 
2., 3. sz.

— A tanító-egyesületek a népoktatásügy és a társadalom szolgálatá
ban. Ev. Népiskola 3., 4. sz.

Stuhlmann Patrik. Háború és erkölcsiség. Budapest, 1915. Szt.-lstv.-T.
(8-r. 39 I.) 1 K. — Ism. Cis. Magy. Középiskola 295. 1.

Szabó Aladár. A gyermekek evangéliumi keresztyén neveléséről 
Dunántúli Protest. Lap 48. sz.

Szabó Imre. A háború hatása a nevelésre. Tanítók Lapja 2—3. sz. 
Szabó László. A háború ethikai vonatkozásai az iskolában. Országos 

Psed. Könyvtár Értés. 4. sz. (Külön is 8-r. 15 1.)
— Helyi elemek a tanításban. Néptanít. Lapja 13. sz. (Külön is meg

jelent 8-r. 16 1.)
«Szász Döme. Akarat és jellem fejlesztése a népiskolában. Beregm. 

Tanügy 5. sz.
— A fegyelem nevelő hatása. Beregm. Tanügy 4. sz.
— A tanulók kérdéseiről. Beregm. Tanügy 6. sz.
Szémán József. Szociálpedagógia. M. Kisdednevelés 17. sz.
Szepessy Sándor. A tanító közgazdasági tevékenysége. Tanító 11. sz.
— A tanító önállósítása. Tanító 25. sz.
Szigeti Vilmos. Miért legyen az iskola szoros kapcsolatban a szülői, 

házzal? Budapest YI. kér. felső keresk. isk. 1914/15. értés. 
5 -14. 1.

Szikra. Háború és kultúra. Az Újság 219. sz.
Szobolovszky István. Az Abc-és könyvekről. Család és Iskola 1. sz.
— A balkéz kiművelése. Család és Iskola 6. sz.
— A gazdasági munka nevelő értéke. Népművelés 567—573. 1.
— A gyermek öntevékenysége. Gyermekvédelem 2—4., 6., 7. sz.
— A háború hatása a tanítási tárgyakra. Család és Iskola 16. sz.
— A háború és a munkaiskola. Beszterczebánya és Yidóke 11. sz.
— A háború tanulságai a nevelésben. Népművelés 455—459. 1.
— A mai háború, a gyermek öntevékenységére való hatásai. Gyer

mekvédelem 8., 9. sz.
— A mostani háború tanulságai a nevelésben. Család és Iskola 3. sz. 

A negativ és pozitív tudás. Népnevelő 29. sz.
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Szobolovszky István. A nemzeti nevelés. Család és Iskola 14. sz.
— A szabadban való nevelés és a háború. Népoktatás (Kalocsa) 

67—70. 1.
— A tanuló környezete. Iskolák Újságja 15. sz.
— A tanuló tanulmányozása. Iskolák Újságja 17. sz.
— Újságolvasás az iskolában. Bars 39. sz.
Szobolovszky János. A keresztény szeretet cselekedeteinek iskolája. 

Népnevelő 8. sz.
— A hibás akarat és a háború. Népnevelő 3. sz.
— A szociális akarat és a háború. Néptanít. Lapja 2. sz.
— A nyugdíjazott tanítók reaktiválása. Népnevelő 4. sz.
Szokolu Leó. Gyermekvédelmi közigazgatás és pedagógia. Népművelés 

П. 741—751. 1.
Szölgyémi Ferenc. Eszményeink a békében és a háborúban. Magyar 

Középiskola. 1—5. 1. (Hazafias tanításról.)
Szöllősi István. Mintaleckék. Tanítási vázlatok. Néptanít. Lapja 46. sz.
Tamás Károly. A nemzeti és állampolgári nevelés alapkérdései és a 

polgáriskola. Polgárisk. Közi. 12—14. sz.
Tandíjmentesség, (a.) Tanáregyl. Közi. 28. évf. 176—178. 1.
Tanításterve, A budapesti m. kir. állami felsőbb leányiskola és leány- 

gimnázium gimnázium-irányú —, Budapest, 1915. Orsz. Közp. Köz
ségi ny. (8-r. 15 I.)

A tanítók felmentése. Tanító 37. sz.
Tanterv a polgári fiúiskolák számára. Az 1868-ki XXXVIII. t.-c. értel

mében. Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
1879. évi szeptember hó 12-én 25,409. sz. a. kelt rendeletével. 
Budapest, 1915. Egyet. ny. (8-r. 20 I.) 80 f.

Tanterve, Az orsz. m. kir. szépművészeti akadémia —. (Képzőművé
szeti főiskolák C 1.) Budapest, 1915. Kellner E. ny. (8-r. 11 I.)

Tanterv és utasítás az elemi népiskola számára. Kiadta a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter 1905. évi június hó 16-án 2202. 
ein. számú rendeletével. Budapest, 1915. Egyet. ny. (8-r. 335 I.) 
3 К 30 fill.

Tarján Pompejusz. A hat éves gyermek ismeretvilága. Tanügyi Ta
nácskozó 2 , 3. sz.

Tas Ferenc. A polgáriskola statisztikája és elhelyezkedése. Polgárisk. 
Közi. 8—10. sz.

Téglás Julianna. Pádagógiai karcolatok. Kötelességre nevelés a kis
dedóvodában. Népoktatás (Lugos) 20. évf. 150. 1.

Tóth Kálmán. A világháború nagy tanulsága az ifjúság számára. 
Kath. Nevelés 294—306. L

Troeltsch, Ernst. Der Krieg und die Internationalität der geistigen 
Kultur. 1914. — Ism. Gyulai Ágost. M. Pædag. 182. 1.

Az Uj Iskola megalakulásáról. A Gyermek 372—378. 1.
Új Pædagôgia. Néptanít. Lapja 49., 51. sz.
Az újságolvasás mint tantárgy. Orsz. Pædag. Könyvtár Értesítője

10. sz.
Az új tanév előtt. Tanító 34. sz. (A tanítók az új tanévben haza- 

küldendők a harctérről.)
Urbányi C. József. Üj idők hajnalhasadása. Népnevelő 5. sz. (Er

kölcsi nevelésről.)
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Urhegyi Alajos. A háború és a hazaszeretetre nevelés a népiskolában. 
Orsz. Pædag. Könyvtár Értés. 3. sz. (Külön is 8-r. 9 1.) és Nép
tanítók Lapja 13. sz.
A népiskolai részletes tanmenetekről. Néptanít. Lapja 33. sz. 

Útmutató a gyermekek megfigyelésére a szülői házban. Népművelés 
592. 1.

V. F. A tanári tekintély megóvása. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 91. 1. 
Vajticzky Emánuel. A háború és a nevelés. Előszóval ellátta Körösi 

Henrik. Budapest, 1915. Kókai. (8-r. 93 I.) 2 К 50 f. — Ism. 
Barczán Endre. M. Pædag. 625. 1. — Körösi Henrik. Néptanítók 
Lapja. 35. sz. — Zibolen Endre. M. Középiskola 285. 1.

— A fegyelmezés lélektana. Néptanít. Lapja 24. sz.
— A háború hatása a módszerre. Néptanít. Lapja 8. sz.
— Háborús paedagógia. (Tekintettel középiskoláink hadi történetére.) 

Katonai Nevelés 5., 6. sz.
— A jellemnevelés feladatai. Néptanít. Lapja 18., 20. sz.
— Kulturmissziók a háború alatt. Néptanítók Lapja 13. sz.
— Mit csináljunk a szünidőben? Tanító 26. sz.
-  Az önismeret és nevelés. Néptanít. Lapja 31. sz.

Várady István. A néptanító. Néptanít. Lapja 26. sz.
Vay Gáborné gr. A jövő feladata. Nemz. Nőnevelés 183—186. 1.

(A gyermek mentése, oltalma és neveléséről.)
Keress István. Külső és belső kultúra. Debreczeni Protestáns Lap 

41. sz.
Vikár Kálmán. Problémák a tanításban. Néptanít. Lapja 40. sz. 
Villányi Henrik. A tancélok és a háború. Keresk. Szakoktatás 23. évf. 

251. 1.
Waldapfel János. A középiskolai tanárság érdekei. — Ism. s. Tanár

egyl. Közi. 48. évf. 24. 1.
Walter János. Liliom a viharban. Bózsahegy, 1914. — Ism. kf. M. 

Pædag. 571. 1.
Warstat, Willi. Die Schulzeitschrift und ihre Bedeutung für Erzie

hung, Unterricht u. Jugendkunde, 1915. — Ism. i—t. Országos 
Pædag. Könyvtár Értesítője 9. sz.

Weber, Josef. Batgeber für die praktische Erziehung. 1914. — Ism.
F. J. Magyar Középiskola 122. 1.

Werner Adolf. Mikép volna legpraktikusabhan áthidalható az elemi 
és a középiskola. (Szegedi tanker. V. igazg. értekezl. jegyzőkönyve.) 

Weszely Ödön. Népiskolai oktatástan. 1914. — Ism. Quint József. 
M. Pædag. 191—195. 1. — Népnevelők Lapja 2. sz.

— A vezérkönyvekről. Népnevelők Lapja 5. sz.
— A módszertan tudományos feladatai. Népművelés 12—24. 1.
Wick Gyula. Életpályaválasztás. M. Kisdednevelés 14. sz.
X.  y. A lelki fejlődésről. Néptanít. Lapja 29. sz.
— A szuggesztió. Néptanít. Lapja 31. sz.
Zachralka (Zádor) József. Az erkölcsi nevelés jövője. Kath. Nevelés 

342—346. L
— A jövő ifjúsága. Kath. Nevelés 395—398. 1.
Zagyva József. Az iskola nagy átalakulásban. Tanító 33—37. sz.
— A jövő nevelése. Tanító 51. sz.
— Tanév végén. Tanító 22. sz. (Az elemi iskola vizsgálatairól).
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Zagyva József. A tanítóság és a társadalom. Tanító 24. sz. (Az iskola 
és a társadalom együttműködéséről.)

— Új idők, új rendszer. Tanító 16. sz.
Ziegler, Th. Kriegspädagogik u. Zukunftspädagogik. — Ism. Néptanít. 

Lapja 42. sz.
Zsombolyai. A mintaleckékről. Néptanít. Lapja 48., 49., 51. sz.

2. Módszertan.

Beszéd- és értelemgyakorlatok.

Bardócz Pál. A beszéd- és értelemgyakorlatokról, Népművelés 201 —
210. 1.

Beszéd- és értelemgyakorlatok. (Disznóölés.) Néptanít. Lapja 5. sz.
Bodor Dénes. Mintaleckék. A mocsárvilág környékének lakói. (Beszéd- 

és értelemgyakorlat a II. oszt.-ban.) Néptanít. Lapja 31. sz.
Földváry Ferenc. Mintaleckék. A mező. (Beszéd és értelemgyakorlat 

az I. oszt.-ban). Néptanít. Lapja 21. sz.
Hercsuth Kálmán. A beszéd és annak zavarai. Honti Tanügy 2—8. sz.
Jurassa Endre. Mintaleckék. A szerb-bolgár háború című olvasmány 

tárgyalása. Néptanít. Lapja 6. sz.
Kristófcsák Lajos. A szamár ismertetése. (Egy félóra a beszéd- és 

órtelemgyakorlatok köréből.) Család és Iskola 1. sz.
Málnai Mihály. A beszéd- és értelemgyakorlatok anyaga. Néptanítók 

Lapja 13. sz. és Izr. Tanügyi Értés. 4., 5. sz.
Mátyás Illés. Mintaleckék. A házi légy. (El. isk. Y—YI. oszt.) Nép

tanítók Lapja. 4. sz.
Mintalecke. Az ősz. Beszéd- és értelemgyakorlat a П. osztályban. 

Néptanít. Lapja 36. sz.
Nagy László. A beszéd- és értelemgyakorlatok tárgya, célja, mód

szere. Magy. Tanítóképző. Gyakorlóiskola 1—15. 1.
Szobolovszky István. A beszéd fonetikai művelése. Család és Iskola 

18. sz.
U. A. Beszéd- és órtelemgyakorlat. Az asztal. (I. osztály.) (А Ш. éves 

tanítójelöltek előtt tartott mintatanítás vázlata.) Magy. Tanítóképző. 
Gyakorlóiskola 5. 1.

Ének és zene.
Bognár Károly. Énektanítás 3—4. osztály. Ev. Népiskola 9., 10. sz.
Domokos Lászlóné. A zenetanítás új módjai. A Gyermek 269—273. 1. 

Német kivonat. U. o. 433. 1.
Az énektanítás fontossága az ifjúság nevelésében. Jász-Nagykun- 

Szolnoki Népművelés 5. sz.
Glatt Ignác, Az énekoktatás módszeres vezérfonala. Gyakorlati útmutatás, 

mikép lehet 30 hét alatt, heti 2 órával gyermekeket annyira vinni, 
hogy az egyházi énekkaroknál mint megbízható énekesek alkalmaz
hatók legyenek. Eger, Nyomda r.-t. 1915. (8-r. 128 I.) 4 K. Meg
jelent a Kath. Kántor 4. s köv. sz.-ban is.

Hackl N. Lajos. Az egyházi népéneklés az iskolákban. Népnevelő 
23. sz.
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Kacsóh Pongrác. A székesfővárosi zenetanfolyamok tanítási terve. II.
kiadás. Hivatalos használatra kiadta Budapest székesfőváros tanácsa. 

Budapest, 1915. Székest, házi ny. (8-r. 31 I.)
Die Königshymne. Eine vaterländische Gesangstunde. Schul- und 

Kirchenhote 2. sz.
Kristófcsák Lajos. A «Csikós dala» c. dal tanítása. (Énektanítás hal

lás után a népiskola I—П. osztályában.) Család és Iskola 6. sz. 
Ságody Otmár. A zenei nevelés reformja. A Gyermek 204—207. 1. 
Ságody, <). Reform der musikalischen Erziehung. A Gyermek 318. 1. 
lárcza Bertalan. A modern énektanításról. Szilágyvárm. Taniigy 2—

5. sz.
Tóth Mihály. A népiskolai énektanítás vezérkönyve. 1914. — Ism.

Steiner Észter. Népművelés 334 -336. 1.
Zoltai Mátyás Ének. Az 5. hanglépcsó' ismertetése. M. Tanítóképző'. 

Gyakorlóiskola 17—25. 1.
- Ének. Hangpróba. (Az elemi népiskola I—П. osztályában.) Magyar 

Tanítóképző. Gyakorlóiskola 113—116. 1.
Az osztatlan elemi népiskola III—VI. osztályának tanmenete az 
énekből. M. Tanítóképző. Gyakorlóiskola 74—80. 1.

Földrajz.

B. St. A háború és a földrajz. «The Teachers Aid» nyomán. Népt. 
Lapja 23. sz.

Biró Gyula. A földrajztanítás és a háború. Polgárisk. Közi. 3. sz. 
Bodor Dénes. Mintaleckék. Földrajz. Bevezetés a térkép-olvasásba. 

Néptanít. Lapja 27—28. sz.
Braun Angéla. Földrajz. A Duna folyása Dévénytől Váczig. IV. oszt.

Magyar Tanítóképző. Gyakorlóiskola 145—150. 1.
Braun, Fritz A földrajz egy tanárának gondolatai a jövőről. Orsz.

Pædag. Könyvtár Értesítője 10. sz.
Czirbusz Géza. A földrajztanítás és a háború. M. Középiskola 6—9. 1.
— Katonai geográfia. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 438. 1.
— Forgalmi geográfia — jöjj en el a te országod. Keresk. Szakoktatás 

23. évf. 121. 1.
Drozdy Gyula. Mintaleckék. Földrajz. 1. Az északkeleti hegyesvidék. 

Néptanít. Lapja 24. sz. — 2. Az északkeleti hegyesvidék vár
megyéi. U. o. 25. sz.

A földrajztanítás reformja. Iskolák Újságja 17. sz.
Harmos Sándor. Földrajz. A török birodalom. (V. és VI. osztály.)

M. Tanítóképző. Gyakorlóiskola 55—62. 1.
Havas Irma. A földrajzi öntudat nevelése. Nóptanít. Lapja 27. sz. 
Homátli. A világháború a földrajztanításban. Népművelés 299. 1. 
Horváth K. A szülőföld a népiskolában. Népművelés IL 688. 1. 
Horváth Károly. A földrajz tanításához. Polgárisk. Közi. 13., 14. sz.
— A földrajztanítás segédeszközei. Földr. Köziem. 356—367. 1.
— A háború és a földrajz. Népművelés 140—142. 1.
— A földrajz tanítása a világháború alatt. Népművelés 469—471. 1. — 

Honismeret. Népművelés 561—567., 678—686. 1.
Kondert, J. Heimatskunde. Schul- u. Kirchenbote 15. sz.

b*
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Lakatos Sándor. Mintaleckék. Földrajz a VI. osztályban. Néptanítók 
Lapja 8. sz.

Littke Aurél. A háború és a földrajz. Budapest, 1915. (8-r. 24 I.)
— A földrajzoktatás reformja és a háború. Földr. Közi. 101—113. 1.
Mit tanítson a geográfia a háború után? Magy. Középiskola 306. 1.
Péter János. A szülőföld vagy lakóhely a népiskolai oktatásban. 

Néptanít. Lapja 35. sz.
Prinz Gyula. A föld arculatának megismerése és a földrajzi kutatá

sok. Nemz. Nőnevelés 24—44. 1.
Resti István. A térkép és a háború. Népoktatás (Kalocsa) 107—115, 

155 159., 208-212. 1.
Stanciu, Victor. Kázboiul çi geográfia. Transilvania 65—71. 1.
sz. a. Háború és geográfia. Magyar Középiskola 183. 1. (Walter M. : 

«Mit követeljen a geográfia tanára a háború után?» című cikk 
ismertetése.)

Teleki Pál gr. Háború és földrajzi műveltség. Keresk. Szakoktatás 
23. évf. 226—231. 1.

Uj földrajzi tanítási eszköz. Orsz. Pædag. Könyvtár Értesítője 10. sz.
Vécsey Özséb Zoltán. Háború és földrajz. .Katonás Nevelés 7., 8. sz.
Vitm Béla. A földrajzi alapfogalmak összefoglalása. (Tanítás a beszéd- 

és értelemgyakorlatok köréből.) Család és Iskola 9. sz.
Wiedemann, J. Reliefkarten für den geographischen Unterricht. Gera, 

1914. — Ism. Prohászka Ferenc. Orsz. Pædag. Könyvtár Érte
sítője 10. sz.

Zoltai Mátyás. Földrajz. Földünk forgása. (Tanítás az elemi népiskola
VI. osztályában.) Magy. Tanítóképző. Gyakorlóiskola 81—90. 1.

írás-olvasás.

Adamcsek József. Az újabb írás-olvasási módszerek kritikai méltatása. 
Hevesm. Tanügy. 7—10. sz.

Árpásy János id. À szótagolva olvasás-tanítás nyelvtani alapon való 
tanítása az elemi isk. I. osztályában. Eredeti tanulmány. Kalocsa, 
Werner K. ny. (1915). (8-r. 8 I.) Megjelent előbb Népoktatás (Ka
locsa) 270—279. 1.

— «írva-olvasás» vagy «olvasás-írás?» Népoktatás (Kalocsa) 213— 
216. 1.

Avar Gyula. Mintaleckék. Fogalmazás az V. osztályban. (Levélírás). 
Néptanít. Lapja 23. sz.

Bakos István. Az írásbeli dolgozatok külső alakja és a szépírás.
Tanáregyl. Közi. 48. évf. 239—241. 1.

Balassa József. A fogalmazás tanításáról. Néptanít. Lapja 51. sz. 
Bodor Dénes. Mintaleckék. Együttes fogalmazás. A farkas és a gólya. 

(1П. oszt.) Néptanít. Lapja 35. sz.
Csallóközi Jenő. Az ifjúsági könyvtáraknak a fogalmazástanítás szem

pontjából való fejlesztése és ennek tárgyalása. (Beszterczebányai 
tankerület 4. igazgatói értekezlet jegyzőkönyve 77—88. 1.)

K. Csapó Róza. Vezérkönyv a fogalmazás tanításához. Budapest, 
1914. — Ism. Gesztesi Gyula. Polgárisk. Közi. 7. sz. és Nyelvőr 
218. 1.
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Damaszlovszky Mihályné. Néhány szó a fogalmazás tanításáról. M. 
Tanítóképző' 25—27. 1.

Dékáni Kálmán. Az írástanításnak egy új módszere. Nópt. Lapja 6. sz.
Dienes Károly. Az alkotó munkára való nevelés a fogalmazás taní

tásában. Rajzoktatás 119—126. 1.
Exner Leó. Irva-olvasás az óvodában. Néptanít. Lapja 28. sz.
Fekete József. A tanítónövendékek kötelező magánolvasmányai. Magy. 

Tanítóképző 281—290., 315—328. 1.
Gergely Ferenc. Betűismertetés. Magy. Tanítóképző. Gyakorlóiskola 

i 19—123. 1.
Hoffmann Mária. A szépírás tanításának methodikája a népiskolában 

követendő eljárás fokozatos részleteinek ismertetésével. Jász-Nagy
kun-Szolnoki Népművelés 10., 11., 13. sz.

Hollós Károly. Az írásbeli dolgozatok külső alakja és a szépírás. 
Rajzoktatás 4-2—44. 1.

Hölszky Sándor. Ki tanítson szépírást? (Megjegyzések Bakos I. in
dítványára.) Tanáregyl. Közi. 48. óvf. 339—341 1. — Arnhold 
Nándor megjegyzése. U. o. 393. 1.

Hunyadi Béla. A rendszeres és módszeres helyesírási oktatásról. 
Polgárisk. Közi. 1. sz.

Az írástanításnak egy új módszere. Megjegyzés Dékáni cikkére és 
Dékáni felelete. Néptanít. Lapja 15. sz.

Katona Dávid. A gyorsírás tanulásáról és előnyeiről Keresk. Szak
oktatás 23. óvf. 134. 1.

Kelemen Béla. Hogyan írjunk? Útmutató a magyar fogalmazásban a 
tanuló ifjúság és a nagyközönség számára. 1914. — Ism. Kristóf 
György. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 188- 190. 1.

Kinn Antal. Az ifjúsági olvasmányok. M. Tanítóképző 45—53. 1.
Kohlbach "Bertalan. Az írásbeli dolgozatokról. M. Pæd. 493—496. 1.
Kollányi Ödön. Segédkönyv a fogalmazás tanításához. Polgári iskolák 

használatára. 500 írásbeli téma és vázlat. Tapolcza, 1915. Löwy, 
(8 r. 120 I.) 2 К 50 f. Ism. Gyulai Ágost. Hiv. Közi. 18. sz.

László Béla. Háborús viszonyok és a gyorsírás. Keresk. Szakoktatás 
23. óvf. 97. 1.

Leitsätze für den Unterricht im Rechtschreiben. Schul- u. Kirchen
bote 5. sz.

Maurer Mihály. Hangoztatási kezdőgyakorlatok. (Mássalhangzók han
goztatása.) Néptanít. Lapja 1. sz. — Magánhangzók hangoztatása. 
U. o. 3. sz.

Mészáros Sándor. Vélemény az olvasmányokról. Keresk. Szakoktatás 
23. évf. 82—84. 1.

Moravcsik Erika. Az elemi iskolai fogalmazás. Iskolák Újságja 16. sz.
Nagy József. Az olvasásról. Uránia 171—173. 1.
Ozorai Frigyes. A fogalmazástanítás reformjának a vezérelvei. Nép

művelés 224—226 1. (Scharrelmann H. a «Der Säemann»-ban 
megjelent cikkének kivonata.)

Pállá Jenő. Szépírás — művészi írás. Rajzoktatás 168—170. 1.
Pintér Zsigmond. Az írástanításról. Izr. Tanügyi Értés. 270—278. 1.
& Olvasástanítás a továbbkópzőiskolában. Népművelés 239. 1.
Sajó Sándor. Stílustanítás. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 73—85., 281— 

284. 1.
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Scharrelmann, Heinrich. Richtlinien der Aufsatzreform. Schul- und 
Kirchenbote 5. sz. (A « Säemann »-bóL)

Simonyi Zoltán. A magyar fogalmazvány. Izr. Tanügyi Értés. 197— 
204. L

Strissovszky János. A fogalmazás és helyesírás tanítása a népiskolá
ban. Magyar Kisdednevelés 17., 18. sz.

Székely Károly. Mintaleckék. A két fuvaros. Fogalmazás és helyesírás 
tanítása az elemi iskola IV. osztályában. Néptan. Lapja 37., 38. sz.

Szitár János. Hogyan érhetünk el nagyobb eredményt a helyesírás 
és fogalmazás tanításában különösen nemzetiségi vidéken. Bereg- 
megyei Tanügy 10. sz.

Szuhács János. Az olvasás és írás higiéniája. Néptanít. Lapja 33. sz.
Tomcsányiné Czukrász Róza. Fonomimikai eló'gyakorlatok az olvasás és 

írás tanításához. 10. kiadás. Budapest, 1915. Nagel 0. (8-r. 79 I.) 
3 К 30 f.

Trencsény Károly. Az új tanítástervben kijelölt olvasmányokról. 
Keresk. Szakoktatás 23. évf. 60—65. 1.

— Még egyszer az olvasmányokról. Keresk. Szakoktatás 23. évf. 
127—129. 1. — Mészáros Sándor válasza. U. o. 129—131. 1.

U. A. Betűismertetés az egyesített jelképes és fonomimikai eljárás 
alapján. Magy. Tanítóképző. Gyakorlóiskola 65—68. 1.

Ujj György. Fogalmazás tanítása. Honti Tanügy 6—8. sz.
Pékné Krasznopolszky Ida. Március 15.-i gondolatok, eszmefuttatás 

növendékeink ((Háborús benyomások» címén beadott fogalmaz
ványairól. Székesfehérv. fels. leányisk. 1914 15. értés. 3—8. 1.

Kézimunka.
Dalmát Piroska. Háborús kézimunka — békében. Nemz. Nőnevelés

201—203. 1.
Diviaczky Rezső. Néhány célszerű szlöjdmunka. Magy. Tanítóképző. 

Gyakorlóiskola 141—143. 1.
— Kézimunka. Játékszerek készítése gyufás-dobozokból. Magy. Tanító

képző. Gyakorlóiskola 27—30. 1.
— Szalagdíszek tervezése szlöjddel kapcsolatban. Magy. Tanítóképző. 

Gyakorlóiskola 117—119. 1.
Gludovácz Ilona. A női kézimunka-tanítónők képzésének reformja. 

Pozsonyi áll. fels. leányisk. 1914/15. értés. 7—12. 1.
Nagy Teréz. Magyarország kézimunka-tanítónőihez. Iskolák Újságja 

7. sz. (Hósapka és érmelegítő készítést ajánl, a rendes kézimunka 
helyett.)

Poznan Jolán. Kézimunkatanítás és a háború. Polgárisk. Közi. 3. sz.
Scherer Gyula. Az újpesti I. sz. áll. polgári leányiskolával kapcso

latos női kézimunka- és női szabóipari tanfolyam. Polgárisk. Közi. 
8—10. sz.

Sulyok János. A kézügyesség tanítása, célja, anyaga és módszere a 
népiskolában. Tanítók Lapja 4—6. sz.

Zilahi György. A háború és a tanulók. Keresk. Szakoktatás 23. évf. 
37. 1. (A női keresk. iskolákban is el lehetne rendelni a női kézi

munkát katonáink szükségletei részére.)
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Klasszikus nyelvek.
Acsay István. Latin szöveggyűjtemény az iskolai auktorokból rögtön

zött fordítások gyakorlására. 1914. — Ism. Vajda György. Tanár- 
egyl. Közi. 48. évf. 94. 1.

Bitter Blés. Tanítsuk-e a latint? Magy. Középiskola 159—165. L 
Dohai János. A latin nyelvi tanítás reformkérdései. Aradi főgimn. 

1914/15. értés. 7—13. 1. (Külön is. 8-r. 29 1.) — Ism. Karsai Ervin. 
Magy. Középiskola 286. 1.

Horváth Dezső. A latin régiségtan és irodalomtörténet tanításának 
módszere. 1914. — Ism. Vértesy Dezső. Egy. Philol. Közi. 430. 1. 

Kaszap Gyula. Pár szó a latin fő- és melléknevek declinációjának 
tanításáról. 1914. — Ism. Keibner Márton. Egy. Phil. Közi. 669.1. 

Kelemen Béla. Milyen legyen Pirchala könyvének új kiadása ? (Szé- 
kesfehérv. tanker. IV. igazgatói értekezl. jegyzőkönyve.)

Kis Albert. A görög nyelv és irodalom tanítása a középiskolában.
1914. — Ism. Vértesy Dezső. Egy. Philol. Közi. 429. 1.

Komonczy Gáspár. A görög nyelvtanítás gerebenezóse. Magy. Közép
iskola 79 90. 1.

Láng Emil. Gallus. Budapest, 1914. Stephaneum. (8-r.) 2 kor. — Ism.
Bódiss Justin. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 299. 1.

Lippay György. A latin nyelvtanítás eredménytelensége. 1914. — Ism.
Beibner Márton. Egy. Philol. Közi. 425—429. 1.

Schmidt Márton. Eómai irodalomtörténeti adatok értékesítése Hora
tius olvasásánál. Bpesti I. kér. áll. fog. 1914/15. értés. 6—11. 1. 

Vekerdi Béla. Tanítsuk-e a latin nyelvet ? 1914. Ism. Szőts Gyula. 
Magy. Pædag. 626. 1.

Magyar nyelv.
Avar Gyula. Mintaleckék. Költeménytárgyalás. (Honfidal.) Néptanít. 

Lapja 12. sz.
Barczán Endre Nyelvtisztaság az iskolában. Honti anügy 1. sz. 
Bertalan Vincze. A magyar nyelv és erkölcs érdekében. Tanító

44. sz. — Wurm Károly. Válasz. U. o. 47. sz. — Bertalan V. 
felelete. U. o. 47. sz.

Biró Gyula. A magyar nyelv tanítása és a háború. Polgárisk. Közi. 2. sz. 
Bodnár János. Modern nyelvtanórák. (Tanítási gyakorlat az elemi 

isk. IV. oszt.-ban.) (Magyar nyelvtan és fogalmazás.) Néptanít. 
Lapja 50. sz.

Bodor Dénes. Nyelvtan. A birtokos jelző. (IV. oszt.) Magy. Tanító
képző. Gyakorlóiskola 102—107. 1.

Cavalloni József. A magyar nyelv és irodalom új tanításterve. Keresk. 
Szakoktatás 23. évf. 20—23., 109—112. 1. — Mészáros Sándor 
válasza. U. o. 112. 1.

Drozdy Gyula. Nyelvtan. A tulajdonságjelző. Néptanít. Lapja 14. sz. 
Franz, M. u. Salmen, Norbert. Die chriftlichen magyarischen Ar

beiten in der Mittelschule. Schul- u. Kirchenbote 12. sz. 
llarmos Sándor. Költeménytárgyalás. V—VI. osztály. «Gyulai Pál: 

Hadnagy uram.» Magy. Tanítóképző. Gyakorlóiskola 36 41. L 
Koller István. A «Toldi» lélektani tárgyalása. Polgárisk. Közi. 11. sz.



XXIV h e l l e b b a n t : p æ d a g o g ia i  e e p e e t o e iü m .

Kovács Ernő. Tanulságok. Magy. Tanítóképző 259—264. 1. (Az idegen 
szók elleni küzdelemről és a tanultaknak a begyakorlásáról.)

Mateiu, J. Limba maghiará ín çcoalele noastre poporale. Telegr. Bo- 
man. (Különnyomat 36 1.)

Maurer Mihály. Nyelvtani magyarázatok. A határozói mellékmondat. 
(Y. o.) Magyar Tanítóképző. Gyakorlóiskola 91—96. 1.

—• Mintaleckék. Költeménytárgyalás. (A szegény özvegyasszony.) Népt. 
Lapja 11. sz.

Mészáros Sándor. A magyar nyelv új tanításterve. Keresk. Szakokt. 
23. évf. 41—45. 1.

Réger Béla. A magyarnyelvi olvasmányok. 1914. — Ism. Szabó Ignác. 
Tanáregyl. Közi. 48. évf. 297—299. 1.

Sarudy Ottó. Minta a nyelvtani gyakorlatok tanítására. (Anyag : 
A mondat fogalma. III. oszt.) Család és Iskola 17. sz.

Schön József. A «Himnusz» tárgyalása a népiskola IY. osztályában. 
Népművelés 577—583. 1.

Sebestyén Ernő. Mintaleckék. Fáy András : A gondviselés csodálatos 
útja. (Olvasmánytárgyalás a haza- és emberszeretetre való nevelés 
szolgálatában.) Néptanít. Lapja 20. sz.

Simonyi Zsigmond. A tanítók és a magyar nyelv. Népt. Lapja 51. sz.
Szász Döme. Direkt módszer a magyar nyelv szolgálatában. Bereg- 

megyei Tanügy 7., 8. sz.
Tettamanti Béla. Adatok a magyar irodalomtörténeti tanítás gyakor

latához. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 288-291. 1.
Urhegyi Alajos. Költemény tárgyalás. (IIL o.) (Petőfi S. : Füstbe ment 

terv.) Népanít. Lapja 51. sz.
— Yezérkönyv a magyar nyelv tanításához. Budapest. — Ism. Yikár 

Kálmán. Népművelés II. 868—870. 1.
Varga Zsigmond. A mondat ismertetése. Család és Iskola 19—20. sz.

Mennyiségtan.
Csada Imre. A függvény és differentiál-hányados fogalmára vezető 

fizikai kísérlet. Magy. Tanítóképző 140—143. 1.
Dénes Sándor. Mintaleckék. Számolás. (A 4-es számkör ismertetése.) 

Népt. Lapja 2. sz.
Drozdy Gyula. A gúla és a kúp. (Y—YI. oszt.) Népt. Lapja 32. sz.
— Mintaleckék. írásbeli kivonás. Nyereség, veszteség, megtakarítás. 

(IV. oszt.) Néptanít. Lapja 47. sz.
Ember Gergely. Az írásbeli kivonás. Népoktatás (Lugos) 20. évf. 

19—22. 1.
Gerely Jolán. A számtan tanításáról. (A Pedag. Seminary amerikai 

folyóirat cikkének kivonata.)
Hdbán Mihály. A differenciál- és integrál-számítás kötelező taní

tása és ennek tárgyalása. (Beszterczebányai tankerület 4. igazgatói 
értekezlet jegyzőkönyve 88 —105. 1.)

Hfiemesch) H. K. Bechenaufgaben in der Kriegszeit. Schul- u. Kir
chenbote 3. sz.

Hoppé Lipót. Gyakorlati útmutatás a tanulók tömeges és könnyű felel- 
tetéséhez az ábrázoló mértanból. Zilah, 1915. Seres-ny. (8-r. 7 I.)

Imrefi József. Az «Utasítás» egy homályos pontja. Hevesm. Tanügy



HELLEBEANT : PÆDAGOGIAI BEPEKTOBIUM. XXV

8. sz. (A 8. oszt.-ban a négy alapművelet különnemű számokkal 
is gyakorlandó ) — Vargha Tivadar megjegyzése. U. o. 9. sz.

József Dezső. Az ábrázoló geometria nehézségeinek legyőzéséről. Pol
gáriak. Közi. 12. sz.

Jutassa Endre. Mintaleckók. Számtanítás 5-ig. (Összeadás, kivonás.) 
Néptanít. Lapja 34. sz.

Katz, D. Psychologie und mathematischer Unterricht. 1913. — Ism. 
Oberle Károly. Magy. Pædag. 87. 1. — Lázár Szilárd. A Gyermek 
34-41. 1.

Kovács Béla. A példák megoldásának kérdéséhez. Magy. Tanítóképző. 
Gyakorlóiskola 157. 1. — Urhegyi Alajos válasza. U. o. 159. 1.

Ligárt Mihály. Számtan. I. oszt. Magy. Tanítóképző. Gyakorlóiskola 
129—136.' 1.

Milotai Gáthy Barnánk, Völgyi Alice. Auto-analitikus (önként elemző) 
módszeres vezérkönyv az elemi iskolák számtan-tanításához. — 
Bír. Amberg József. Hivat. Közi. 1. sz. — Gáthy B.-né ellenészre
vétele és Amberg válasza. U. o. 1. sz. — L. M. Nemz. Nőnevelés 
263. 1.

Ripszler Rezső. Elmélkedés a számolás tanításáról. Népoktatás (Ka
locsa) 166—169., 225—229. 1.

Schnell, H. Aufgaben zur graphischen Darstellung. 1913. — Ism. 
Goldziher Károly. Orsz. Pædag. Könyvtár Értesítője 9. sz.

Schönvizner János. Számtan. (Tanítási egység : írásbeli összeadás. 
Osztály: III.) Magy. Tanítóképző. Gyakorlóiskola 108—110. 1.

Stoll Ernő. A zenés egyszeregy és a típusok. Evang. Népisk. 11- 12. sz.
U. A. Számtan. Példák megoldásának módja. Magy. Tanítóképző. 

Gyakorlóiskola 33—35. 1.
- Mértan. A kör kerülete. V—VI. o. Magy. Tanítóképző. Gyakorló- 

iskola 123—128. 1.
Viszlay Ernőnk. A számtan tanításáról általában. Jász-Nagykun- 

Szolnoki Népművelés 9. sz.

Modern nyelvek.
Babarczy Lukács. A német nyelv intenzivebb tanítása. Nemz. Kultúra

10., 12. sz.
Bartha Pál. Niksz dájcs . . .  ? Nemz. Kultúra 2. sz. (A német nyelv 

intenzivebb tanítása ügyében a miniszter rendeletéről.) — Zeke 
Balázs. U. o. 3. sz.

Bertalan Vince. A német nyelv és az iskola. Tanító 26. sz. (A német 
nyelvtanítása még a városi népiskolákban sem különösen szükséges.)

Zwei Gedichte. Schul- u. Kirchenbote 3. sz. (A német nyelv tanítására 
alkalmas megfelelő harcidalok tárgyalása. Két költeményt közöl.)

Gross, Hans. Die deutsche Sprachlehre in den vier Unterklassen der 
Mittelschule (68 I.) — (A brassói Honterus-Gymn. 1914/15. értés, 
melléklete.)

Kovács Ernő. A német beszéd elsajátításának célszerű módja. Magy. 
Tanítóképző 29/—33. 1.

Martos Ágostné. Útmutatás a német nyelvnek szemléltető módszer 
szerint való tanításához. 1913. — Ism. Ács Károly. A Gyermek 296. 1.

Módszeres utasítás a német nyelv és német kereskedelmi levelezés



XXVI h e l l e b b a n t : p æ d a g o g ia i e e p e b t o b iu m .

tanításához. Második jav. kiadás. (Budapesti kereskedelmi akadémia.) 
Budapest, 1915. Károlyi Gy. ny. (8-r. 16 I.)

Potoczky Lajos. A nyelvtanítás élénkítésének kérdéséhez. Tanáregyl. 
Közi. 48. évf. 337—339. 1.

Reich Manó, A modern nyelvek tanításáról. (Válasz Vonház István 
cikkére.) Keresk. Szakoktatás 23. évf. 29. 1.

Schuh, Laurenz. Einführung in das Lesebuch für die Oberstufe der 
Volksschulen. Paderborn, 1915. — Ism. Binét Stefi. Népt. Lapja 
28. sz.

Simái Ödön. A német társalgás anyaga és módszere a nó'i kereske
delmi tanfolyamokon. Keresk. Szakoktatás 23. évf. 30—34. 1. 

Tews, J. Wie_sagt man’s deutsch? Schul- u. Kirchenbote 5. sz. 
Tímár Izsó. Újabb feladatok az idegen nyelvek tanításához. Keresk. 

Szakoktatás 23. évf. 122—124. 1.

Művészeti oktatás.
Ács Lipót. A népművészet és a népiskola. A Gyermek 93—107. L 

Németül. U. o. 217—219. 1. Franciául U. o. 230—232. 1.
Boros Rudolf. Az esztétikai érzet. Magy. Iparoktatás 19. évf. 490—

504., 527—539. 1.
Csizik Gyula. Műremekek ismertetése a középiskolában. Bajzoktatás 

142—147., 157— 163. 1.
Dienes Károly. A művészeti képzés értéke és az egységes rajzoktatás. 

Bajzoktatás 1—7., 33—39., 49—59., 69—74., 93—102. 1. — U. A. 
bírálata. U. o. 75. 1. Dienes válasza. U. o. 75—78. 1.

Gonda Béla ifj. Művészeti kultúra és psedagógia. Néptanít. Lapja
42., 43. sz.

—■ A gyermekek művészeti kultúrája. A Gyermek 200—204. 1.
Gonda, B. Zur Kunsterziehung der Kinder. A Gyermek 317. 1. — 

Franciául. U. o. 325. 1.
A művészet a népiskolában. Népművelés 393. 1.
Szobolovszky István. A művészeti nevelésről. Magy. Iparoktatás 19. évf. 

486—489. к
— A természeti szép, mint a művészeti nevelés alapja. Bajzoktatás 

185. 1.
Urhegyi Alajos. Művészi kép tárgyalása. Honfoglalás. (Festette Mun

kácsy Mihály.) Magy. Tanítóképző. Gyakorlóiskola. 97—103. 1.

Filozófia.
kf. A kísérleti lélektan jogosultságának korlátozása. M. Pædag. 79. 1.

Rajz.
Ács Lipót. Megjegyzések «A rajztanár továbbképzése» című cikkhez. 

Bajzoktatás 11. 1. — Cs. Sebestyén Károly. U. o. 25. 1. A szer
kesztőség válasza. U. o. 12. és 26. 1.

Az agyagmintázás vezérkönyve. Kiadja a Pestalozzi iskolai rendtartási 
naplók kiadóhivatala. Budapest, 1914. 10 kor. — Ism. 8. M. Nép
művelés 254. 1.
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Antal Sándor. Az iparművészeti irányú tervezgetés tanításának újabb 
módja. Néptanít. Lapja 27. sz.

Arnhold Nándor. A tanuló festékpalettája. Rajzoktatás 126—130. L — 
Szunyoghy Farkas. A paletta. U. o. 165—167. 1.

Babocsay János. Rajzolás a népiskolában. Népnevelő 2. sz.
Boros Rudolf. A szakirányú rajztanítás az iparostanonc-iskolában. 

Magy. Iparoktatás 19. évf. 1—7., 65—74., 129—140., 193—200. L
Dienes Károly. A modern rajzoktatás irányelvei az elemi népiskolában. 

Részletes utasítások és gyakorlati leckék tanítók számára. Kalocsa, 
1915. Werner K. ny. (8 r. 186, 3 I.) 2 K.

— Reformgondolatok az elemi iskolai rajzoktatásról. Magy. Tanító
képző 54—63. 1.

— Háborús gyermekrajzok kiállítása. Népművelés 606-613. 1.
— Rajztanítás az V—YI. oszt.-ban. (VHI. lecke. Másolás.) Népoktatás 

(Kalocsa) 81—86. 1. (IX. lecke. Kombinálás, variálás, virágtanul
mányozás.) U. o. 134—142. 1. (X. lecke. Tervezés, magyar díszítő 
elemekből.) U. o. 185—188. 1.

— A rajz és kézügyesség alkalmazása a tantárgyak körében. Nép
oktatás (Kalocsa) 229—235., 279—285. 1.

Diviaczky Rezső. A mozgás ábrázolása az illusztratív rajz keretében. 
Család és Iskola 10. sz.

Gencsy Ferenc. A rajztanításról. Székely Tanügy 3., 4—6. sz.
17. Mintázás a polgári fiúiskolában. Rajzoktatás 63. 1.
Háborús gyermekrajzok kiállítása az Orsz. Iparművészeti Múzeumban. 

Orsz. Pædag. Könyvtár Értesítője 9. sz.
Hollos Károly. Férfipedagógia. Rajzoktatás 163—165. 1. (Felel Glück

lich V.-nak «A Nő» c. lapban megjelent cikkére, melyben Gl. ki
mondja, hogy legalább az iskola falain belül fenn kell tartani a 
nembeli egyenlőség elvét.)

Ifkovits Sándor. Miért fontos a magyar díszítő elemek rajzoltatása. 
Néptanít. Lapja 31. sz.

K. Vizsgarajzok bemutatása. Rajzoktatás 147—149. 1.
— Kell-e a rajzoláshoz, festéshez tehetség? Népművelés 246. 1.
Kovácsi Pál. Vezérkönyv az elemi népiskolai rajztanításhoz. 1914. —

Ism. Jovicza Ignác. Népművelés 333. 1.
Márkus László. Gyermekrajzok. Alkotm. 218. sz.
Maurer Mihály. Rajzolás az ecsettel. Néptanít. Lapja 13. sz.
Nádai Pál. Háborús gyermekrajzok. Művészet 364—368. 1.
Nerno. Rajztanítóhiány a polgári iskolákban. Népnevelő 26. sz.
Normál-tanmenet az általános irányú középfokú rajzoktatás számára. 

Készítette az orsz. m. kir. Rajztanárképző Főiskola tanári karából 
kiküldött bizottság, a Magyar Rajztanárok és Rajztanítók Országos 
Egyesülete által delegált tagok közreműködésével. Bírálta, elfogadta 
és közreadásához hozzájárult a Rajztanárképző Főiskola tanári testü
leté. Budapest, 1915. Magyar Rajztanárok és Rajztanítók Országos 
Egyesülete. (2-r. 161 I.) 20 kor.

Olhmcr, Albert. Wandtafel und Kreide im Elementarunterricht. — 
Ism. Néptanít. Lapja 48. sz.

Pállá Jenő. Iparművészeti jellegű rajzolás és tervezés a középiskolá
ban. Rajzoktatás 181—185. 1.
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1— y. Középiskolai értesítők. Eajzoktatás 171—176. 1. (A rajzoktatás 
szempontjából írt ismertetés.)

Raffay László. A szakrajz az iparostanonc-iskolában. M. Iparoktatás
19. évf. 577—591. 1.

Tanterve, Az orsz. m. kir. rajztanárképző’ főiskola —. (Képzőművészeti 
főiskolák с) II.) Budapest, 1915. Kellner E. ny. (8-r. 23 I.)

Teszár Irén. Háborús gyermekrajzok. Család és Iskola 17. sz.
Az új oktatás képes vezérkönyve. Kiadja a Pestalozzi iskolai rend

tartási naplók kiadóhivatala. Bpest, 1914. 10 kor. — Ism. 8. M. 
Népművelés 253. 1. (Az illusztráló rajzolás vezérkönyve.)

Vízhányó Károly. A rajzszertár anyagának milyenségéről, annak gyűj
tési módjáról és a rajzteremről. Magy. Tanítóképző 299—304. 1.

Widter F. Kell-e a rajzoláshoz, festéshez tehetség? Eajzoktatás 17— 
22. 1. — Keuler József. Hozzászólás. U. o. 64. 1.

Tei'mészettudományok.
Bankó Lajos. A kémia és árúismeret új tanítási tervezete. Keresk. 

Szakoktatás 23. évf. 159—163. 1.
Bányai János. Kísérletek a geológia tanitásához. Polgárisk. Közi. 12. sz.
Batta István. A középiskolai fizikatanítás néhány kérdéséről. Békés, 

1914. - — Ism. Bozóky Endre. Magy. Pædag. 289. L
Biológiai iskolai munkásság. Orsz. Pædag. Könyvtár Értés. 10. sz.
Bodor Dénes. Mintaleckék. Vegytan. A szénsav. Néptanít. Lapja 18. sz.
— Mintaleckék. Halmazállapotok. (Természettan a népiskola VI. osztá

lyában.) Néptanít. Lapja 43. sz.
Csada Imre. Az Archimedes-féle törvény lehúzására szolgáló egyszerű

sített kísérlet. Magy. Tanítóképző 265. 1.
D. A térfogat-meghatározás egyszerű módja. Magy. Tanítóképző. Gya

korlóiskola 143. 1.
Diviaczky Rezső. A tanító által készíthető fizikai eszközök. Magy. 

Tanítóképző. Gyakorlóiskola 41—48. 1.
Drozdy Gyula. Mintaleckék. A szoba növényei. Néptanít. Lapja 7. sz.
Az éghajlattan tanítása. Népművelés 604. 1.
Felczán József. Mintaleckék. Természetrajz. (Tanítási anyag : bakté

riumok, ragályos betegségek.) Néptanít. Lapja 22. sz.
Fogl János. Amit kifelejtettek a tantervből. Polgárisk. Közi. 11. sz. 

(A meteorológia tanításáról.)
G. D. A természettudományok és az ifjúság katonai kiképzése. Nép

művelés 149. 1.
— Kerschensteiner a nyelvi és természettudományi képzésről. Nép

művelés 687. 1.
H. K. A természetrajzi szertárak — gyakorló helyiségek. Népművelés 

239. 1.
Horváth Károly. A természetrajztanítás feladata és célja. Népművelés 

H. 823—832. 1.
— A természettudományok és a háború. Népművelés 290—296. 1.
— A természettudomány szava a pályaválasztásban. Népművelés II. 

860 1.
Húsz Ödön. Gyakorlati bevezetés a biológiába. Módszeres vezérfonal 

biológiai gyakorlatokhoz. I. rész. Növénybiológia. Középiskolák felső
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osztályai, tanítóképző-intézetek számára és magánhasználatra. Dés, 
Medgyesi és Tsa ny. 1915. (8-r. 148 I.) 3 K. — Ism. Kerékgyártó 
Árpád. Magy. Középiskola 296—298. 1. — Horváth Károly. Nép
művelés II. 870—872. 1.

Húsz Ödön. Adalék természetrajzi oktatásunk múltjához. M. Pædag. 
283—287. 1.

Kersrhensteiner, Georg. Wesen u. Wert des naturwissenschaftlichen 
Unterrichts. 1914. — Ism. Horváth К. Népművelés 226—229. 1. 

Könnyei, T. Beiträge zur Methode des chemischen Unterrichts.
A Gyermek 143. 1. — Franciául. U. о. 149. 1.

Kovács János. Kerschensteiner a természettudományi tanítás értékéről. 
Magy. Pædag. 351—361. 1.

Krtstof'csák Lajos. Természetrajz. A juh. (Y—VI. o.) Magy. Tanító
képző. Gyakorlóiskola 30—32. 1.

— Természettan. Az úszás. (VI. o.) Magy. Tanítóképző. Gyakorlóiskola
111. 1.

Lázár Szilárd. A munkaiskola és a fizikai gyakorlatok. Bpesti IV. kér. 
főreálisk. 1914/15. értés. 6—10. 1.

Móczár Miklós. A biológiai gyakorlatokról. Magy. Tanítóképző 282— 
294. 1.

Nagy Sándor. A biológiai gyakorlatok fontossága a népiskolai termé- 
szetr ajzi oktatás szempontjából. Magy. Tanítóképző 94—102. 1. 

Némethy Samu. Fizikai praktikum. 1. Anyagok. Polgárist Közi. 7. sz. 
Fizikai szertár. U. o. 11—14. sz.

Péch Aladár. A természettudományi tárgyak tanításáról. Magy. Közép
iskola 151—158. 1.

Phleps, Otto. Die biologischen Übungen an der Oberrealschule in 
Hermannstadt. (Festschrift d. Hermannst. Oberrealschule 67 71.1.)

Ploch, Ludwig. Biologische Exkursionen. 1914. — Ism. Horváth Ká
roly. Népművelés 503. 1.

Rónai Sámuel. Embertan tanítása a polgáriskolában. Polgárisk. Közi.
11. sz.

S. V. B. Fizikai szertár. Polgárisk. Közi. 4. sz.
Schmid, Bastian. Biologisches Praktikum für höhere Schulen. 2. Aufl. 

1914. —- Ism. Koch Nándor. Orsz. Pædag. Könyvtár Értesítője
10. sz. és Magy. Középiskola 299—301. 1.

Schober Emil. Állattani gyakorlatok. Zoológiái praktikum. Szatmár
németi kath. fó'gimn. 1914/15. értés. 3—73. 1.

Szécsi Jenő. Fizikai jelenségek és eszközök a háborúban. (Ezek fel
említése a polgáriskolai fizikatanításban.) Polgárisk. Közi. 1. sz.

A természettudomány felhasználása a nevelés céljának elérésére. (Ir
galmas nővérek pápai tanítóképző in t 1914/15. értés. 3—16. 1.)

U. A. Vegytan. A levegő alkotórészei. (VI. oszt.) Magy. Tanítóképző. 
Gyakorlóiskola 136—141. 1.

Zum Unterricht in der Naturlehre. Schul- u. Kirchenbote 11. sz. 
Urhegyi Alajos. Mintaleckék. Természetrajz. A petunia. (V—VI. oszt., 

Néptanít. Lapja 30. sz.
— Mintaleckék. Vegytan. (VI. o.) Testünk melege. Népt. Lapja 44. sz.
Vadász M. Elemér. Â földtan-tanítás elmélete. Módszertani vázlatok.

Budapest, 1915. Kilián. (8-r. 47 1.) 1 К 50 f. — Ism. Polgárisk. 
Közi. 12. sz.
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Vásony Lajos. A kémia az iskolában és az életben. Nemz. Nőnevelés 
81 92. 1.

Vörös Ferenc. A népiskolai természettan tanításának haszna. Nép
nevelő 21., 22. sz.

Történelem.

A legújabb kor ismertetése. Néptan. Lapja 43. sz.
Asshoff, R. Heimatpädagogik. 1914. — Ism. Péter János. Magyar 

Tanítóképző 143—145. L
Balanyi György. Történettanításunk reformja és a világháború tanú

ságai. Magy. Középiskola 270—280. 1.
Baló József. Alkotmánytan. A katonai kötelezettség. Magyar Tanító

képző. Gyakorlóiskola. 49—55. 1.
Blaskó Mária. Háború. (Párbeszéd a tanító és tanítványa közt.) Nép

nevelő 3. sz.
Drozdy Gyula. Mintaleekék. Polgári jogok és kötelességek. Az adók.

(V—VL oszt.) Néptanít. Lapja 40. sz.
Földvámj Ferenc. Alkotmánytan az osztatlan iskola YI. osztályában. 

Néptanít. Lapja 9., 10. sz.
Fritz, Friedrich. Stoffe und Probleme des Geschichtsunterrichts in 

höheren Schulen. 1915. •— Ism. Balanyi György. Magy. Középisk. 
244—247. 1.

Gaberdeen Rezső. Beflexiók. Nemzeti Kultúra 11. sz. (A történet- 
tanításról.)

— Néhány szó a polgári fiúiskolái történettanításról. Nemz. Kultúra
12. sz.

Hildebrand, К. Der Krieg als Lehrmeister für den Geschichtsunter
richt. Schul- u. Kirchenbote 2. sz.

Kallós Ede. A háború és a történettanítás. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 
161—165. 1.

Keszler Károly. Háború és történettanítás. Nevelés 32. évf. 69—74. 1.
Laurentzi Vilmos. A jövő' középiskolájának történelmi felfogása. Brassó,

1915. (3-r. 16 I.) — (Kny. a brassói főreálisk. 1914/15. értes.-ből.)
— A történelemtanítás szerepe az új tanítási tervben. Keresk. Szak

oktatás 23. évf. 2—5. 1.
Madarász István. Összefoglaló egyháztörtónelmi kérdések. Kath. Ne

velés 61—70. 1.
Madzsar Imre. Történelmi szemináriumok, feladataik és eszközeik. 

Orsz. Pædag. Könyvtár Értesítője 10. sz. (Külön is 8-r. 14 1.)
— A történettanítás előkészítése. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 331—337. 1. 
Márki Sándor. A háború, az iskola és a történetoktatás. Kolozsv.

Hirl. 358. sz.
Marszina Alajos. Tudjátok-e mi a haza? Népnevelő 7. sz.
Ország Gábor. Március 15-én. Ev. Népiskola 5., 6. sz.
Pogány Antal. Világtörténelmi események a nemzetnevelés szolgála

tában. Népnevelő 30. sz.
Szende Pál. A jelenkor történetének tanítása. Huszad. Száz. 32. köt. 

396—399. 1.
Szmetka L. Ödön. Történettanítás a váradolaszi temetőben 1914 okt. 

14-én reggel 8—9 óráig. Tiszántúl 236. sz.
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Tarródy János. A mai történettanítás szempontjai. Polgárisk. Közi. 
2. szám.

U. A. Történelem. Kettős királyválasztás. Y—VI. osztály. Magyar 
Tanítóképző. Gyakorlóiskola 151 — 157. 1.

Urhegyi Alajos. A népiskolai történelmi szemléltető faliképek. Magy. 
Tanítóképző 356 — 360. 1.

— Mintaleckék. A háború. Néptanít. Lapja 19. sz.
— Mintaleckék. Történelem. (V—VI. o.) (Az etelközi vórszerződés.) 

Néptanít. Lapja 39. sz.
Vikár Kálmán. Mintaleckék. Történelem. Mátyás király. Népt. Lapja 

17. sz.
Virágh László. A történelem tanítása az elemi iskola V. és VI. osz

tályában. Népnevelők Lapja 9. sz.
Der Weltkrieg im Unterricht. Vorschläge u. Anregungen zur Behand

lung der weltpolitischen Vorgänge in der Schule. 1915. — Lm. 
Balanyi György. Magy. Középiskola 302—305. 1. — Horváth Ká
roly. Földr. Köziem. 313—315. 1. — Néptanít. Lapja 28. sz.

Zum Geschichtsunterricht. Schul- u. Kirchenbote 4. sz. (A mostani 
világháború tárgyalása. A «Schaffende Arbeit und Kunst in der 
Schule»-ból átvett cikk.)

Vallás.
Ábrányi Aladár. A háború és a hitoktatás. Izr. Tanügyi Értés. 4., 5. sz. 
Barbu, Petru. Elemente de catiheticä sau metodica réligioni. Edit. II. 

(Religiunea ín §colile poporale I.) Arad, 1915. tip. diec. (8-r. 
86 I.) 3 kor.

Benczédi Pál. A vallástanítás története. Kereszt. Magvető. 43—52., 
100—114., 163—172., 206—221., 260-272. 1. (Külön is 8-r. 74 1.) 

Brandsch, Gottlieb. Was fangen wir mit der Kinderlehre an ? Kirchl. 
Blätter VH. 28—30. sz.

Carolyn. A mutató-módszer. Kath. Nevelés 307—310. 1. — Schuster 
János. Hozzászólás. Bokán György. Jagicza Juvenál. U. o. 353—357.1. 

Dobay Károly. Gyakorlati tanítás. IV. óra. (Az I. osztályban.) A ke
resztvetés. (Szavak nélkül.) Kath. Nevelés 34—37. 1. — V. óra. 
A szentháromság. A keresztvetés szavai. U. o. 74—78. 1. — VI. óra. 
Az imádság. U. o. 119—121. 1. — VII. óra. A Miatyánk. U. o. 
173—175. 1.

Dornis István. A szertartástan tanítása. Kath. Nevelés 214—220. 1. 
Füssyné Hmzár Amália. Az ima hangsúlya. Kisdednevelés 6. sz.
Gy. J. Népiskolai imatanításunk kihatása az életre. Dunántúli Prot. 

Lap 11. sz.
Juhász Béla. Gyakorlati tanítás. Az oltáriszentségről két óra alatt az 

elemi iskola első oszt.-ban. (46., 47. óra.) Kath. Nevelés 229—231. 1. 
Kaip Vilmos. Hitoktatási vázlatok. III. osztály. 11. óra. Anyag: Jákob 

fiai. Isten fölmagasztalja Józsefet. Havi Közi. 126—130. hasáb. — 
12. óra. Anyag: József testvérei Egyptomban. Jákob átköltözik 
Egyptomba. U. o. 199—201. hasáb. — 14. óra. Anyag: Mózes 
gyermekkora. Isten kiválasztja Mózest az izraeliták vezérévé. U. o. 
290—292. hasáb. — 15. óra. Anyag : A tíz egyptomi csapás. A hús
véti bárány. Izrael népe kivándorol Egyptomból. U. o. 356—358.
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hasáb. — 16. óra. Anyag: Isten kihirdeti a tízparancsolatot. Józsue 
elfoglalja az ígéret földjét. U. o. 436—438. hasáb. — 17. óra. 
Anyag : Dávid legyőzi Góliátot. Dávid király. U. o. 564—566. 
hasáb. — 18. óra. Anyag: A hálátlan Absalom. A próféták. U. o. 
656. 1. ■— 21. óra. Anyag : A parancsolatokról általában. A fő
parancsolat. U. o. 756. 1. — 22. óra. Anyag : Az Isten és fele
barátunk iránt való szeretetről. U. o. 820—822. hasáb. 

Krasznyánszky János. Az első szentáldozásról szóló pápai rendelet. 
Kath. Nevelés 28—34. 1.

Kupa Dömötör. A szertartástan tanítása. Kath. Nevelés 246—249. 1. — 
Aubermann Miklós. U. o. 249'—256. 1.

Lienert, Hans. Das Alte Testament in der Volksschule. Schul- u. 
Kirchenhote 17., 18. sz.

Márton Mátyás. Hittani lecke az első osztályban. (A keresztségről.) 
Népoktatás (Kalocsa) 35—39. 1.

— Gyakorlati tanítás. A szentlélek eljövetele. Szent Péter Jeruzsálem
ben. Kath. Nevelés 408—412. 1. — Szent Péter Kómában. Az anya- 
szentegyház. (I. és П. elemi osztály számára.) Jézus születése. 
U. o. 457-463. 1.

— Gyakorlati tanítás. Jézus mennybemenetele. (I. és II. elemi osztály 
számára.) Kath. Nevelés 357—360. 1.

Mayer Kér. János. A nevelés szerepe a hitoktatásban. Havi Közi. 
121—125. hasáb.

Mikes Lajos. Háború és vallásos megújhodás. Miskolczi érs. leány
nevelő int. 1914 15. értés. 3—8. 1.

Nemeth Gyula. Az első hitoktatási óra. Népoktatás (Kalocsa) 182—185.1. 
—• A katholikus hitoktatás jelen állapota. Kath. Nevelés 398—405. 1. 
Némethy Ernő. A bibliai szemléltető képek értéke a valláserkölcsi 

nevelésben. Kath. Nevelés 256—259., 405—408. 1. (Eleje a múlt 
évi folyamban.)

Pártos Ferenc. A vallás. Népoktatás (Lugos) 20. évfolyam 17—19. 1. 
(A vallástanítás mellett.)

Plébános. Gondolatok a háborús hitoktatáshoz. Havi Közi. 288—290. 
hasáb.

Porubszky Géza. A hitoktató személyisége és a tanítás eredményes
sége. Katii. Nevelés 443 — 450. 1.

Prohászka Ottokár. A vallásosság jelentkezései a világháborúban. 
Budapesti Szemle 161. köt. 161 —181. 1. — Ism. Gyulai Ágost. 
M. Pæd. 188. 1.

Pröhle Henrik. Vallásórák az elemi népiskolában. Ev. Népisk 7., 8. sz. 
Rabenseifer Alfréd. Gyakorlati tanítás. Isten kegyelméből. (Katekézis 

az el. III. o.) Kath. Nevelés 320—328. 1.
Román Ernő. Mi következése lenne, ha népiskoláinkból a vallás- 

oktatás kizáratnék ? Lelkészegyl. 46—49. 1.
Rónai Sámuel. Csodabogarak polgáriskolákban. Polgárisk. Közi. 6. sz. 

(A nagyváradi orthodox izr. polg. fiúisk. értesítőjéből vett példák 
a hit- és erkölcstan elvégzett tananyagából.)

Rovó Lajos. A nagy tisztítótűz nyomán. Népoktatás (Kalocsa) 97. 1. 
(A hitvallásos iskolát ápolni kell.)

Sebes Ferenc. Háború és vallás. Szegedi városi főgimn. 1914/15. értés. 
57—63. 1.
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S. Szabó József. Jelentés a ref. középiskolák vallásoktatásáról 1913— 
1914-ben. Sárosp. Eef. Lapok 15—17. sz.

Szabó Lajos. A vallásoktatásról. Debreczeni Protest. Lap 5—7. sz.
Szobolovszky János. A hitre nevelés a háborúban. Népnevelő' 5. sz.
Vargha Damján. Az elemi iskolai gyermekimakönyv kérdéséhez. 

Kath. Nevelés 220—229. 1.

3 . I s k o la i  t ö r v é n y h o z á s ,  s z e r v e z e t ,  f e lü g y e le t .

ap. Kincstári vagy katholikus. Nemz. Kultúra 3. sz. (A kincstári is
kolák kincstári vagy r. k. felekezeti jellegűek-e ?)

Aubermann Miklós. A magyar középiskolák reformja. Kath. Nevelés 
34G—352. L

B. K. A középiskola reformja. M. Kultúra II. 349. L
Barabás Endre. Osztálytanácsi intézmény a dévai állami tanítóképző

intézetben. Magy. Tanítóképző 105—112. 1.
Benisch Artur. A horvát középiskolai tanárság válsága. TanáregyL 

Közi. 48. óvf. 15—18. 1.
Bertalan Vince. Hamis lobogók. Népoktatás (Kalocsa) 72—81., 128—

134., 176—181. 1. (Zigány Zoltánnak a Tanítók Lapja 1914. 36., 
37. sz.-ban megjelent cikkével foglalkozik, melyben azt állapítja 
meg, hogy az áll. oktatás minden tekintetben felette áll a fele
kezetinek ; 2. a felekezeti vallásoktatás mai állapota nem kielégítő.) 
(Külön is megjelent 8-r. 20 1.)

— Nagy eszmék, nagy gondolatok. Tanító 4. sz. (Tisza I. gr.-nak a 
románoknak ajánlt engedményekről s az 1907 : XXVII. t.-c.-ről.)

— A népoktatásügy reformja. Tanító 28. sz.
Bozga Miklós. A tanügy érdekében. Tanító 12. sz. (A tanítók át

helyezéséről, decentralizációról.)
Bruckner Károly. A középiskolai reform és ennek tárgyalása. (Besz- 

terczebányai tankerület 4. igazg. órtekezl. jegyzőkönyve 6 — 51. 1.)
Csiky Béla. A jövő alakulásai. Tanító 33. sz. (Az új iskolák felállí

tásánál jövőre nagyobb körültekintéssel kell lenni.)
D. J. Szakarány. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 129. 1.
Dandea, Joan. Reforma învatâmântului secundar. Telegraf. Roman. 

101—103. sz.
Dézsi Dénes. A pártfogó. Tanítótest. Értés. (Torda) 23. sz.
Ember Károly. Iskoláink fejlesztése. Népnevelő 15. sz.
Erős Jenő. A szakfelügyelet és a háború. Nemz. Iskola 3. sz.
Fináczy Ernő. Az iskolai felügyeletről. M. Pædag. 1—9. 1. és Nemz. 

Nőnevelés 13—23. 1.
Fogl János. A tantestületi szellem. Polgárisk. Közi. 13., 14. sz.
Földes Vilmos. A polgárság iskolája. Nemz. Kultúra 1. sz.
Folytatni kell a reformot ! x. Polgárisk. KözL 12. sz.
Gockler Lajos. A jogi oktatás reformja. Népművelés 477. 1.
Grekus. Az iskolák államosítása. Tanítók Lapja 7. sz.
Gyomlai Zsigmond. A jogi oktatás reformja. Az Újság 205. sz.
Győry V. Visszhang. Polgárisk. Közi. 5. sz. (A polgáriskola kikép

zéséről.)
Az igazgatói megbízás — külön munka — ugyanazért a fizetésért. 

Nemz. Kultúra 4. sz.
M agyar Paedagogia. XXV. 6 -7 . c
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Javorik János. Adminisztrácionális kazuisztika. (Szegedi tanker. Y. 
igazg. értekezl. jegyzőkönyve.)

K. a. Uj ügykör beosztása a közoktatásügyi minisztériumban. Tanító
20. sz.

Keuler József. A polgári fiúiskola reformja és a rajztanítás. Eajzoktatás 
81—84, 1.

Klauber Frigyes. A középiskolai reform kérdéséhez. — Ism. I. Tanár- 
egyl. Közi. 48. évf. 23. 1.

Kocsár István. Gondoljunk a jövőre. Tanítók Lapja 9. sz. (Az álla
mosításról.)

Kovács Andor. A református akadémiák jövője. Prot. Egyh. Isk. Lap
19., 20. sz.

A kultúrpolitika iránya. Tanító 19. sz.
Madzsar E. Szükséges-e az új középiskolai típus (roformgimnázium). 

(Szegedi tanker. Y. igazg. értekezl. jegyzőkönyve.)
Majthényi Károly. A középiskola reformja. P. Napló 156. sz.
May 1. Az 1907. évi XXY. és XXVII. t.-cikk 9. §., illetőleg 4. §-a 

alapján igazgatókká előléptetett tanítók sérelme. Tanító 17. sz.
Méhes Endre. A népiskola egységességének feladata. Tanító 29. sz.
Mezey Lajos. Evvégi szemle. Polgárisk. Közi. 7. sz. (A polgáriskolai 

státus kérdéseiről.)
Nagy Sándor. A nem állami tanárok nyugdíjtörvénye. Tanáregyl. 

Közi. 48. évf. 120- 123. 1.
Nyomtatványai, Az Orsz, Közoktatási Tanács —. 1915. évi IV. szám. 

Teendőink az állami elemi népoktatás terén. Az állandó bizottság 
jelentése és javaslata a királyi tanfelügyelőknek 1911. évi beszámo
lása alapján. Budapest, Franklin-ny. (4-r. 98, 1 1.).

Pedagógiai ügyosztály. Tanító 18. sz.
Portik Andor. A magyar népiskola teljes kiépítése. Csal. és Isk. 15. sz.
s—r. Népoktatási törvényeink revíziója. Tanító 17—-19. sz.
Sajó Sándor. Jelentés egyesületünk köreinek és reformbizottságainak 

a középiskolai reformra vonatkozó határozatairól. Tanáregyl. Közi. 
48. évf. 40—44. 1.

Schneller István. A középiskolai reformról és annak egyik alakjáról. 
Tanáregyl. Közi. 48. évf. 209—229., 273—281., 321—330., 369—380.1.

A szakfelügyelet. Iskolák Újságja 8. sz. (Igazi szakfelügyelet intézze 
az ügyet s ne paragrafusokon nyugvó.)

Szepessy Sándor. A tanfelügyelet reformja. Tanító 8. sz.
Szervezete, A debreczeni m. kir. állami fémipari szakiskola — és tan

terve. Kiadta a kereskedelemügyi m. kir. miniszter 1908. évi június 
hó 18-án 52.354. sz. a. kelt rendeletével. Debreczen, 1915. Hoff
mann és Kronovitz-ny. (8r-. 27 I.)

Szigeti Rezső. Széljegyzetek. Polgárisk. Közi. 13., 14. sz. (Polgár
iskoláról.)

— Széljegyzetek. 1. A gondnokságról. 2. A tanárképzésről. Polgárisk. 
Közi. 6. sz.

Szobolovszky István. A modern pedagógiai reformok. Népoktatás (Ka
locsa) 264—267. 1.

— A modern tanfelügyelet. Iskolák Újságja 9. sz.
Tarródy János. Szombathely mozgalma a polgáriskolai reform (ipar- 

technologiai irány) mellett. Polgárisk. KözL 8—10. sz.
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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, 1915. Egyet.-ny. (8-r. 191 I.) 
2 К 12 fill.

Vajticzky Emánuel. A középiskolai reform és a háború. Tanáregyl.
' Közi. 48. évf. 490-494. 1.

4. Tanító- és tanárképzés.

a) Tanítóképzés.

Barabás Endre. Tanítóképzésünk és a falusi népiskola kapcsolata. 
Magy. Tanítóképző' 273 281. 1.

Dékány Mihály. A tanítóképző-intézeti tanár és a népiskolai felügyelet. 
Magy. Tanítóképző 89—94. 1.

Frank Antal. A tanítóképző-intézetek és a népiskolák szellemi kö
zössége. Magy. Tanítóképző 195 201. 1.

-  Kollektiv munka a tanítóképző-intézetben. Magyar Tanítóképző 
17—27. 1.

G. L. A tanítónők képzéséről. Népművelés 478. 1.
Gömöri Sándor. Tanítóképző-intézeti igazgatói értekezletek. Magyar 

Tanítóképző 266- 277. 1.
Hollós Károly. Egyenlő elbánás. Nemz. Nőnevelés 423 427. 1. (A kö

zépiskolai női-rajztanároknak kézimunka-tanítónői képesítéséről.) 
K. Az állami tanítóképző-intézetek új rendtartása. Nevelés 32. évf. 

53—57. 1.
Kd. A falusi tanító kiképzése. Népművelés П. 859. 1.
Keszler Károly. Állampolgári nevelés, tekintettel a tanítóképzésre. 

(Jegyzetek egy német véleményhez.) Magy. Tanítóképző 241—253., 
306-314. 1.

Kirchnerné S. Mária. A tanítóképző-intézetek magyarnyelvi oktatá
sának filozófiai vonatkozásairól. Magy. Tanítóképző 277—282. 1. 

Kőhegyi József. Katholikus hitélet a magvar tanítóképezdékben. Kath.
Nevelés 108—118., 162—171., 200—214. 1.

Kóródy Miklós. A képezdei növendékek beszélő-képessége. Magyar 
Tanítóképző, 253—258. 1.

Láng Károly. Új tanító-nemzedék. Izr. Tanügyi Értés. 245. 1. 
Lechnitzky Gyula. A kulturállam megteremtése és a tanítóképzés. 

Magy. Tanítóképző 257—266. 1.
Margiiai József. Az ifjúsági cserkészet a tanítóképzés szolgálatában. 

Magy. Tanítóképző 294 —298. 1.
Molnár Oszkár. A tanítóképzés az 1913/14. isk. évben. M. Pædag. 

97-101. 1.
Quint József. A háború és a tanítóképzés. M. Tanítóképző 121—133. 1. 
— A tanítóképzői pedagógiai múzeum. Magy. Tanítóképző 348—356. 1. 
Sarudy Ottó. A tanítóképző-intézetek normál tanmenetei. Magyar 

Tanítóképző 41—45. 1.
c*
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Szabályzat a felső nép- és polgári iskolai tanítók és tanítónők képesítő 
vizsgálatáról. Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
1902. évi február hó 19-én 539. ein. sz. a. kelt rendeletével. Buda
pest, 1915. M. kir. Egyet.-ny. (8-r. 16 I.) 1 К 10 f.

Szabályzat a polgári leányiskolái, felsőbb 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 rendeletével. Budapest, 1915. Budapest, ifj. Kellner 
E. ny. 1915. (8-r. 35 I.) — Magy. Iparoktatás 19. évf. 98—124. L

Szigeti Rezső. A tanárképzésről 1. Szervezet csoportban is.
Szivák József. A hatodosztálybeliek «képesítője». Népt. Lapja 13. sz.
Szobolovszky István. A fonetika szerepe a tanító- és tanítónőképzőben. 

Magy. Tanítóképző 103—104. 1.
— A szociológia tanítása a tanító- és tanítónőképzőben. Magy. Tanító

képző 27. L
— A tanítóképző reformja. Iskolák Újságja 10. sz.
A tanítóképző-intézetek és a háború. Magy. Tanítóképző 34—36., 81., 

233—236., 267. 1.
Tanterv és tantervi utasítások az áll. elemi iskolai tanító- és tanítónő- 

képző-intézetek számára. Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. miniszter 1911. évi június 30-án 78,000. sz. a. kelt rendeleté
vel. Budapest, 1915. Egyet.-ny. (4-r. IV. 181 I.) 3 К 40 fill.

Tanterve, A budapesti állami polgári iskolai tanító- és tanítónőké iző- 
intézetek —. Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1901. 
évi május hó 22-én 498. ein. sz. a. kelt rendeletével. Budapest, 
1915. Egyet.-ny. i8-r. 65 I.) 2 К 10 fill.

Végh Ferenc. A pedagógia keretei a tanítóképzőben. Magy. Tanító
képző 202—218. 1.

b) Tanárképzés.
Fodor Márkus. A középiskolai tanárképzés reformja. Magy. Psedag. 

62—73., 160—171. 1.
Osztiadal Anna. Az 1914. évi szünidei tanfolyam. Nyíregyházi polg. 

leányisk. 1914 15. értés. 3—8. 1.
Szabályzat a középiskolai (gimnáziumi és reáliskolai) tanárvizsgálat

a ában. (Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
, évi 50,098. sz. és 1908. évi december hó 14-én 79,679. sz. 
rendeletéivel. Budapest, 1915. Franklin-ny. (8-r. 72 I.) 1 kor.

A tanárképzés és tanárnevelés. Népművelés II. 865. 1. ■

5. T e s t i  n e v e lé s .

Bardócz Pál színes fali táblái az egészségre való nevelés szolgálatá
ban. — Ism. Ujsághyné Szánthó Vilma. Család és Iskola 4. sz. 

Bély Mihály. A mozgástánról. 2. fűz. Budapest, 1915. Anglo-ny. (8-r. 
34 I.) 60 fill.

Bihari Mór. A székesfőváros nyári gyermekvédelme. Egészség 291— 
294. 1.

Bodó János. Ifjúságunk katonás nevelése a háború után. Katonás Ne
velés 7., 8. sz.
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Boqnár Károly. Tornázás tanítás közben. Magy. Tanítóképző. Gya
korlóiskola 63. 1.

Boltz, R. Yon der Gesundheitspflege während der Pubertätszeit. — 
Ism. Szabó Mózes. Népművelés 431. L 

Breznay Imre. A népiskolai testgyakorlás. Hevesm. Tanügy 5. sz.
— Egy mostoha gyermekről. (A népiskolai testgyakorlás.) Népoktatás 

(Kalocsa) 169—174. 1.
A falusi fiatalság testi nevelése. Gyermekvédelem 3., 4. sz.
Farkas Geiza. Mintaleckók. Alkoholellenes mese. Népt. Lapja 15. sz. 
Freund Bernât. Iskola s katonaság. Beregmegyei Tanügy 9. sz. 
Gockler. A tanulóifjúság katonai nevelése. Népművelés H. 691. 1. 
Görgey István. Az ifjúság katonai nevelése. Tanító 14. sz. 
Gyógytorna a fővárosi iskolákban, s. Iskolák Újságja 6. sz.
Hedrich Richard. A hadsereg népnevelő munkásságáról. Katonás Ne

velés 10. sz.
Az iskolai katonai gyakorlatok. Herkules 13—14. sz.
Az iskolai testi nevelés reformja. Herkules 23., 24. sz.
Az iskolán kívüli testnevelés reformja. Herkules 7., 8. sz.
Jánossy Ferencné Dietrich Tini. A kisdedóvónő szerepe és munkája 

a tüdővész és a fertőző gyermekbetegségek elleni küzdelemben. 
Kisdednevelés 12—15. sz.

Juba Adolf. Az iskolán kívüli testi nevelés reformja. (Az Országos Test- 
nevelési Tanács munkálatai. II.) Bpest, 1915. Egyet.-ny. (8-r. 43 I.)

K. Ifjúsági fegyver. Népművelés 600. 1.
K. F. Az ifjúság katonai előkészítése. Néptanít. Lapja 48. sz.
— Katonai irányzat a testi nevelésben. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 

284—288. 1.
Karafiáth Márius. Gondolatok a nemzetnevelésről. A Cél 652—664. 1. 
Karafiáth Jenő. Ifjúsági honvédő egyesületek. Herkules 7—10. sz. 
Karafiáth M. A testi nevelés és a németek harcra edzettsége. Bars 

35. s köv. sz.
Katonai képzés a veszprémi r. k. főgimnáziumban. Herkules 1., 2. sz. 
Katonás Nevelés. (Katonás Nevelés) 1. sz.
Kemény Ferenc. Alkohol és háború. Néptanít. Lapja 46. sz.
Kis János szuperint. «A testet tárgyazó nevelésről.» Közli Hajnóczi 

B. József. Tornaügy 33 évf. 4. sz.
Kmetykó János. Az iskolai testi nevelés reformja — előadói javaslata. 

(Az Országos Testnevelési Tanács munkálatai. III.) Budapest, 1915. 
Egyet. ny. (8-r. 264 I., 1 tábla) 3 kor.

— A svéd irányzatú testgyakorlás az elemi népiskolákban. Magyar 
Tanítóképző. Gyakorlóiskola 68—74. 1.

— A tornaszerek valódi értékéről. Orsz. Pæd. Könyvtár Értés. 9. sz. 
Kons József. Az antialkoholizmus szerepe a középiskolákban és ennek

tárgyalása. (Beszterczebányai tankerület 4. igazg. értekezl. jegyző
könyve 52—61. 1.)

Kövess Tivadar. Hadijátékok. Néptanít. Lapja 40. sz.
Kristóf Domokos. Alkoholellenes oktatás. Népművelés 614—616. 1.
L. M. A testgyakorlatok módszertanából. A mértékversenyek szerve

zéséről. Herkules 1., 2. sz. — Az öntevékenységre nevelés módjai. 
U. o. 3., 4. sz. — M. V. A gyaloglás tanítása. U. o. 5., 6. sz. — 
Nyilvános osztályozás. U. o. 9. sz.
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Láng Géza. Dal és torna. Nevelés 32. évf. 49—52. 1.
A magyar köznép testi nevelése. Herkules 21—22. sz.
Megyesi Ferenc. A testnevelés kérdése különös tekintettel a cserkész

mozgalmakra, katonai lövőgyakorlatokra és sportokra. (Szegedi 
tanker. V. igazg. értekezl. jegyzőkönyve.)

Méry, II. et Genévrier, J. Hygiène scolaire. 1914. — Ism. S. Nép
művelés 631. 1.

Molnár Oszkár. Pedagógia és hygiène. Család és Iskola 1—3. sz.
Munkálatai, Az Országos Testnevelési Tanács —. Ili, Kmetykó János. 

Az iskolai testi nevelés reformja — előadói javaslata. Budapest, 
1915. Egyet. ny. (8-r. 264 I.) 3 kor. IV. Az iskolai testi nevelés 
reformja tárgyában készült előadói javaslatra írásban beküldött 
szakvélemények kivonata. Budapest, 1915. Egyet. ny. (8 r. 63 I.)

Nagy Olivér (Eöttevényi). A katonás nevelés reformja. Katonás Ne
velés 4. sz.

A nemzeterősítés. Herkules. 7., 8. sz.
Nergert Vilma. Az iskola és a tüdővész. Izr. Tanügyi Ért. 288—290. 1.
— A gyermek antituberkulotikus nevelése. Gyermekvédelem Lapja 

290—292. 1.
— A nő és a tuberkulózis. Nemz. Nőnevelés 358—361. 1.
— Az ifjúság a tuberkulózis ellen. Polgárisk. Közi. 12. sz.
Ottó József. Iskolai testinevelés és katonás nevelés. Magy. Középiskola 

129—139. 1.
Quint József A háború és a testi nevelés. Néptanít.Lapja 10., 11. sz. 

és Orsz. Psed. Könyvtár Értesítője 3. sz. (Külön is 8-r. 41 1.)
— A testi élet ismertetése. 1914. — Ism. Gockler Lajos. Népművelés 

628. 1. —- Barcsai József. Magy. Tanítóképző 69—71. 1. — Molnár 
Oszkár. Család és Iskola 9. sz. — Népnevelők Lapja 9. sz.

Rónai Sámuel. A somogymegyei polgáriskolák tornaversenyei. Polgár
isk. Közi. 5. sz.

Schusehny Henrik. Iskola és egészség. 1914. — Ism. I. J. Magy. 
Pædag. 195. 1.

Stelly Gizella. A kisdedóvónő szerepe és munkája a tüdővész és a 
fertőző gyermekbetegségek elleni küzdelemben. Kisdednevelés
16., 17. sz.

Szobolovszky István. A tanulók katonai nevelése. Család és Iskola 
10. sz. és Bars 17. sz.

•—• A katonás nevelés. (Katonás Nevelés) 10. sz.
Testi nevelés a máramarosszigeti kir. katb. főgimnáziumban. Her

kules 19—20. sz.
Testnevelés a nagyváradi premontrei főgimnáziumban. Herkules 3., 4. sz.
Testnevelés a rozsnyói kir. főgimnáziumban. Herkules 1., 2., 13—14. sz.
A tornatanítás reformja. Herkules 23., 24. sz.
Várady István. A tüdővész és az iskola. Néptanít. Lapja 49., 51. sz.
A vérszegénység befolyása a tanulók munkaképességére. Népműv. 590.1.

6. K is d e d n e v e lé s .

Balga Zsuzsó. Kérelem. Kisdednevelés 21. sz. (Gyújtsunk alaki munka
mintákat, anyagot, kézikönyveket a menekült óvónőknek és az ú. 
felvidéki óvodák számára.)
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Bullái Károly. А К. О. Е. jövő feladatai. Kisdednevelés 9. sz. 
Bardócz Pál. A kisdednevelő intézetek foglalkoztatási tervéről. Különös 

tekintettel a fővárosi dvódákra. (A Kisdednevelők Könyvtára 8. sz.) 
Budapest, 1915. Athenaeum ny. (8-r. 21 I.) 1 kor.
Képek a kisdednevelés köréből. Beszámoló németországi és hollandiai 
tanulmányúinkról. Budapest, 1915. Fővárosi Házinyomda. (8-r. 75 I.) 
2 kor. — Ism. Gárdos Dezső. Néptanít. Lapja 43. sz.

— A fővárosi óvodák foglalkoztatási tervéről. Kisdednevelés 7—9. sz.
Barna Jakab és Újhelyi Sándor. Játékkönyv gyermekek és a serdülő

ifjúság számára. (8-r.) 4 kor. Ism. Biró Samu. Izr. Tanügyi 
Értés. 226. 1. — Tanügyi 'Tanácskozó 6. sz.

Benkő Anna. Kisdednevelés. Nincs kapuzárás. Tanügyi Tanácsk. 1. sz. 
Berzy Amalia. Az óvoda a háború áldozatainak a támogatásában. 

Kisdednevelés 3. sz.
Erödi Ödönné. Az árvák rózsái. (A Budapesti Óvókör beszámolója.) 

Kisdednevelés 12. sz.
Fejér Anna. A kisdedóvás reformja. Hevesm. Tanügy 4. sz.
ForgácU Júlia. Szerdahelyi Adolfné. Kisdednevelés 1. sz.
H, Zs. Hősök gyermekei az óvodában. Kisdednevelés 3. sz.
Hermann Gyuláné. Elnéptelenedés. Kisdednevelés 21. sz. (Az óvodá

kat júl.-aug.-ban be lehet zárni.)
A honvédóvónő. Kisdednevelés 4. sz. (A küzdelmek eredményeiből 

vonható tanúságról.)
Hortoványi Erzsébet. A kisdedóvónő mint anyanevelő. Kisdednevelés 

24. szám.
Jgnáczyné Szondy Izabella. Magyarul. Kisdednevelés 18. sz. (Nem

zetiségi vidékeken a gyermekeket a magyar beszédbe kell bevezetni, 
rá kell szoktatni a magyar nyelv használatára.)

Kerekes Szidónia. A beszélgetés módja nemzetiségi vidéken. Kisded
nevelés 22. sz.

Klaringer Hilda. A háború hatása a kisgyermekre. (Az óvónő meg
figyelése.) Kisdednevelés 14. sz.

Konccsny Irma. Állatképek szemléltetésre. Kisdednevelés 7. sz.
Mező Dániel. A nagybecskereki ankét. Kisdednevelés 7. sz. (Az óvó

nőről, a gyermekről és az óvodáról elmondott nézeteit védelmezi.) 
Nagy Béla. Anyagnak időszak szerint való beosztása. Kisdednevelés 

17. sz.
-  Óvodáink nyári néptelensége. Kisdednevelés 19. sz.

Nagy Ferencné. Állatkópek szemléltetése. Kisdednevelés 5. sz. 
Nugrády László. A kis gyermek és a mese. Kisdednevelés 3- 4. sz. 
Papp Ilona. Értsük meg egymást. Kisdednevelés 8. sz. (Az alaki mun

káról és a munka túlhajtásai ellen.)
Papp Izabella. Visszaemlékezés. (Imre Sándor «Pedagógiai főkérdések 

a kisdednevelés szempontjából» című előadására. (Kisdednevelés
6. szám.

Paulay Pál. A kisdedóvás szerepe a háborúban. Kisdednevelés 5., 6. sz. 
Radich Lenke. Az óvodai hangsúly esztétikája. Kisdednevelés 1. sz. 
Salatiné Kun Zsófi. Mit tehetünk? Kisdednevelés 12. sz. (Az óvónők 

munkájáról és céljáról.)
Stelly Gizella. Ali lesz a háború után? Kisdednevelés 18—20 sz. 

(A háború tanulságait fel kell használnunk gyermekeink nevelésé
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nél. — A kisdednevelő intézetek számát szaporítani kell. — A női 
szakfelügyelet mielőbbi megoldását kéri.)

Stenner, Luise u. Tontsch, G. Lieder u. Spiele für Kindergarten u. 
Familie. Kronstadt, 1914. — Ism. Ss. Korrbl. Ver. siebenb. Lan- 
desk. 4-0. 1.

Stermeczkyné V. Teréz és Keresztesi) Karolin. Háborús kötelességek. 
Kisdednevelés 10. sz.

Stoll Ernő. Gyermekjátékok gyűjtése. Bvang. Népiskola 13—-14. sz.
Számord Ignác. A r. kath. kisdedóvóintézetek foglalkoztató anyagá

nak tervezete. Esztergomi érs. kisdedóvónőképző 1914/15. értés. 
3 25. 1.

Takács Gizella. Az óvoda rendeltetéséről, fontosságáról, a kisdedek 
fogalmáról. Szilágyvárm. Tanügy 7., 8. sz.

Tiefbrunner Vilma. Hozzászólás. Kisdednevelés 7. sz. (Mező Dániel
nek a Kisdednevelés szept. 1. sz.-ban megjelent beszámolójában tett 
azon megjegyzésére, «hogy az óvoda nem nevelő intézet», tehát 
nincs helye az ismeretek fejlesztésének, cáfolatot ír.)

Végh József. A háború és a kisdedóvoda. Orsz. Pæd. Könyvtár Értés.
1. sz. (Külön is 8-r. 10 1.)

Verböczy Jánosné. A múlt esztendő. (Titkári jelentés a közgyűlésnek.) 
Kisdednevelés 11. sz.

Zsomboryné Urschitz Anna. A háborús események hatása az óvodás 
gyermekekre. Kisdednevelés 21. sz.

7. N ő n e v e lé s .

Alfa. Nők az egyetemen. Búd. Hirl. 345. sz.
Bárczy István. A kultúra és a nő. Népművelés H. 793—797. 1.
Berta Ilona. A magyar nőkhöz. Nemz. Nőnevelés 117—126. 1. (Ne

veljük e nagy idők hatására leányainkat, gyermekeinket igazabb 
emberekké.)

Blaskó Mária. A kongreganista tanítónő. Népnevelő 23. sz.
Dörfler Janka. A leányiskolák női igazgatása. Nemz. Nőnevelés 141 — 

144. 1.
f. a. Leánynevelés és a háború. Magy. Középiskola 182. 1.
Fehér Géza. A nemzeti tudatosság nevelése a leendő leányközépisko

lában. Magy. Pædag. 596—608. 1.
Fodor Ferenc. Leányok a fiúiskolákban. Nemz. Nőnevelés 416—422. 1.
Földes Gábor. A női kereskedelmi szaktanfolyamok. Polgárisk. Közi. 

8—10. sz.
Gonda Béla ifj. Az ízlés világa és a nőnevelés. Nemz. Nőnevelés 

127 134. i.
Gusztáv Ágostné. A háború és a nőnevelés. Siklósi polg. leányisk. 

1914 15. értés. 3—5. 1.
Gyertyánffy István. Theano három részben. (Az ötven évvel ezeló'tt 

(1864—5.) írt részek: 1. Theano, Wielandnak «Die pythagorischen 
Frauen» c. értekezése. Ezzel kapcsolatban 2. Elmélkedések, eszme
töredékek a hazai nőnevelés Ugye felett. A most (1915.) ezekhez 
kapcsolt rész : 3. Egy magyar Theano rövid élet- és jellemrajza. 
Budapest, 1915. Lampel R. (8-r. 184 I.) 3 К 50 f. — Ism. Berta 
Hona. Nemz. Nőnevelés 337—348. 1. — Gy. Á. Orsz. Pæd. Könyv-
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tár Értés. 9. sz. — L S. M. Pæd. 498. 1. és Népt. Lapja 33. sz. — 
Sztankó Béla. Magy. Tanítóképző 361—368. 1. — Kovács Dániel. 
Udvarhelyi Híradó 36., 37. sz.

Jacobi Gyula. A háború és a nőnevelés. Népművelés 655—661.1. 
Keleti. Nők a polgári fiúiskolákban. Népművelés 404—406. 1. 
Kerékgyártó Ilona. A leányiskolái ifjúsági könyvtárak. Magy. Pædag. 

619—623. 1.
Kóbor Tamás. A nők az egyetemen. Az Újság 303. sz. — Wlassics 

Gyula válasza. U. o. 309. sz.
Kőhegyi József. Katholikus hitélet a felsőbb leányiskolákban. Kath.

Nevelés 17—27. 1. •
Koncz Aurélné. Néhány szó a ref. polgári leányiskola kérdéséhez. 

Debreczeni Protest. Lap 26. sz.
Kömyei Tódorné. Pedagógiai kísérlet a polg. leányiskola harmadik 

osztályában. A Gyermek 1—7. 1.
Kovácsyné Szemere Ilona. A háború utáni nőnevelésről. Nemz. Nőnev. 

408—415. 1.
Krammer József. A polgári leányiskola alakulása 1869 óta. Polgárisk. 

Közi. 8—10. sz.
L. 1\ Nemzeti nőnevelés. Pesti ffirl. 352. sz 
Leányifjúsági kongregációk. Népnevelő 3. sz.
A magyar leánynevelés. Gyermekvédelem 8., 9. sz.
Nők az egyetemen. V.-Hacker Boriska. — Vadász M. Elemér. Nemz. 

Nőnevelés 349—357. 1.
Rábold Gusztáv. Leánygimnáziumaink szervezéséről. Tanáregyl. Közi. 

48. évf. 417—424. 1.
Sebestyén Károlyné. Az asszony a világháborúban. Néptanítók Lapja

8. sz. (A mai válságos kor hatása az anya szempontjából.) 
Sebestyénné Stetina Ilona. A nők egyetemre bocsátásának huszadik 

évfordulóján. Nemz. Nőnevelés 391—397. 1.
Steiner Eszter. A jövő leánynevelése. Népművelés II. 752—755. 1. 
Szikla. Egyházunk és a nőnevelés. Evang. Őrálló 32. sz.
Tódor László. A háború okulásai a nőkérdésben. Marosvásárh. r. k.

elemi és polg. leányisk. 1914/15. értés. 3—7. 1.
Vadász M. Elemér. Nők az egyetemen. Nemz. Nőnevelés 285—289. 1. 
Vajticzky Emánuel. Leányiskoláink különböző iránya. Népt. Lapja

44., 46. sz. (Eleje múlt évi folyam 35. számában.)
Y. A leányiskolák női igazgatása. Nemz. Nőnevelés 145—147. 1. 
Zigány Zoltán. Női kertészeti, gazdasági és háztartási tanfolyam. 

Polgárisk. Közi. 8—10. sz.

8 . S z a k o k t a t á s .

Ágotái Béla. Az iparostanonc-, az ismétlő-iskolák és a háború. Nép
nevelők Lapja 7. sz.

Csizmazia Kálmán. A műhelyoktató személyzet továbbképzése, illetve 
a műhely fejlesztése a fémipari szakiskolákon. Magy. Iparoktatás 
XIX. évf. 632 -634. 1.

Czakó Elemér. Iparművészeti oktatásunk jövője. Budapest, Iparműv. 
isk. ny. 1915. (4-r. 14 1.)
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Elektrotechnikai alapismereti tanfolyamok tantervé. Magy. Iparoktatás 
XIX. évf. 210—215. 1.

R. Fucsek Gyula. Konyhakertészet a népiskolában. Jász-Nagykun- 
Szolnoki Népművelés 9. sz.

Gonda Béla ijj. Iparművészeti oktatásunk és a háború. Magyar- 
ország 241. sz.

Jakó Géza. Kerámiai iparunk és szakoktatásunk. Magy. Iparoktatás 
XIX. évf. 519 527. 1.

Jaschik Álmos. Könyvkötőipari szakoktatásunk. Magyar Iparoktatás 
XIX. évf. 7 18. 1.

Kimutatás a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszteri tárca fő
hatósága alá tartozó iparoktatási intézetek 1913—1914. tanévi 
állapotáról. Magy. Iparoktatás XIX. évf. 356—375.. 412—429. 1.

Kimutatás az állami iparoktatási intézetekben az 1912—1913. tanév
ben tartott kazánfűtői, lokomobil- és cséplőgépkezelői, stabilgép
kezelői, dynamogépkezelői, elektromos és gázmotorkezelői tanfolya
mok népességi viszonyairól. Magy. Iparoktatás XIX. évf. 25—29.1.

Kőrösfői-Kriesch Aladár. Iparművészeti oktatásunk és az iparművé
szeti iskola. Magyarország 331. sz.

Közgazdasági nevelés, x. y. Néptanít. Lapja 25. sz.
Krasznay István. Iparoktatás Magyarországban. Népművelés 396. 1.
L. A hadi év és a tanoncoktatás. Magy. Iparokt. XIX. évf. 200—206. 1.
Litlván Sándor. A tanoncotthonok az 1913/14. tanévben. Magyar 

Iparoktatás XIX. évf. 449—475. 1.
Márki Sándor. Katonai tudományok az egyetemen. Magy. Pædag. 

20—28. 1. és Hadsereg 2., 3. sz.
A mezei munka és az iskola. Néptanit. Lapja 7. sz.
Mintalecke. Gazdaság- és háztartástan a YI. osztályban. Szilágyvárm. 

Tanügy 5. sz.
Muraparti. A néptanítói oktatás és nevelés a honvédelem szolgálatá

ban. Tanító 18. sz.
Szabályzata, A magyar kir. posta műszerészi tanonciskolájának —. 

Magy. Iparoktatás XIX. évf. 29—49. 1.
Szakoktatásunk 1913-ban a kormány Jelentésében. Keresk. Szakokt. 

23. évf. 255 260. 1.
Szobolovszky János. A tanulók és a gazdasági munka. Népnevelő 10. sz. 

(A tanulóknak a gazdasági munkában való részesedése a háború
ban épp úgy, mint a békében szükséges.)

Takáls József. A kismartoni áll. polgáriskolával kapcsolatos lakatos 
ipartanműhely. Polgárisk. Közi. 8—10. sz.

Tanulmányok a közgazdasági szakképzés köréből. írták Balogh Elemér, 
Buday Béla, Ferenczi Imre, Hoór empis Mór, Méhely Kálmán, 
Szladits Károly, Tonelli Sándor, Vágó József, Varró István. Bpest, 
1915. Magy. Közgazd. Társ. kiadása. (8-r. XVII, 352 I.) 4 kor.

A tanulók gazdasági munkája. Katii. Nevelés 419. 1.
Tímár Izsó. Ifjúságunk és háborús közgazdasági irodalmunk. Keresk. 

Szakoktatás 23. évf. 252. 1.
Tones Gusztáv. A közgazdaságtan a felső kereskedelmi iskolában. 

Keresk. Szakoktatás 23. évf. 237-—241. 1.
Varró István. Adatok a főiskolai gazdasági oktatás kérdéséhez. Köz

gazd. Szemle 53. köt. 48—129., 169—197. 1.
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Véleményes jelentés a jogi oktatás reformja tárgyában. Sárosp. Eef. 
Lapok Ül., 22., 24 sz.

Wolff Jenő. A kereskedelmi tudományok tanítása az egyetemen. A vallás- 
és kö okt. miniszter és a kereskedelemügyi miniszter elé terjesztett 
tanulmányi jelentés és javaslat. Pozsony, 1914. Drodtleff. (8-r. VII, 
122 I.) 3 kor. — Ism. ó —a. Keresk. Szakoktatás 23. évf. 223. 1. és
V. F. U. o. 2G6. 1.
A kereskedelmi tudományok tanítása az egyetemen. (Kivonatos is
mertetés.) Pozsony, Eder ny. (8-r. 5 I.)

9 . G y ó g y ító  p æ d a g ô g ia .

Bárczy Gusztáv. Intézeteink ifjúsági életéről. Magy. Siketnéma-oktatás 
2—13. 1.

Beszámoló az osztrák siketnéma-intézeti tanárok 1914. évi ápr. 14'. és 
15-én Wienben tartott V. általános nagygyűléséről. M. Siketnéma- 
oktatás 94—98. 1.

Borbély Sándor. A némák megszólaltatása. — Ism. Schulmann Adolf. 
Nevelés 32. évf. 22—24. 1.

Dévai, Flora. Die Märchenmethode in der Erforschung normaler u.
abnormaler Kinder. A Gyermek 51—53. 1. — Franciául. U. о. 59. 1. 

Éltes Mátyás. Gyöngeelmójűek oktatásának fejlődése hazánkban. 
Népnevelő 30. sz.
Hol kellene hazánkban kisegítő-iskolákat állítani. A Gyermek 
107—112. 1.

Zur Frage der Taubstummenbildung in unserer Landeskirche. Kirchl. 
Blätter VII. 11., 12., 27. sz.

Friedl József. Felügyelet és foglalkoztatás az internátusokhan a taní
tási időn kívül. Magy. Siketnéma-oktatás 36 45. 1.

Gácsér József. (Nekrolog.) Magy. Siketnéma-oktatás 66—71. L 
Gerlits Sándor. A gyógynevelés és az erdei iskolák. Orsz. Pædag. 

Könyvtár Értesítője 10. sz.
Létesítsünk minél több gyógynevelő erdei iskolát 1 Gyermekvéde
lem 5. sz.

A gyengeszervezetűek testgyakorlása. Tornaügy 33. évf. 1. sz.
Heller, Theodor. Pædagogische Therapie für praktische Ärzte. 1914 — 

Ism. Vértes 0. J. Magy. Pædag. 88. 1.
Herodek Károly. Mentsük meg a vakot! Tanulmányuti jelentés az 1914. 

évi június hó 18 -24-én tartott londoni nemzetközi értekezletről és 
jelesebb külföldi intézetekről. Budapest, 1915. Stephaneum. (8-r. 73, 
1 I.) 1 kor.

Hermann Antal. A siketnéma a költészetben. (Petheő : A néma gyer
mekek. Mikszáth : Prakovszky a siket kovács.) Magy. Siketnéma- 
oktatás 100. 1.

Huba Mihály. Gyógypedagógiai elméletek. 1. A kettős öntudat. A Ta
nító 15. sz. — 2. Az altudat. U. o. 17. sz. — 3. A szuggestio. 
U. o. 19. sz. — 4. A tömegszuggestio. U. o. 22. sz. — 5. A szug
gestio szerope a nevelésben. U. o. 24. sz. — 6._ Autoszuggestio. 
Hallucináció. U. o. 25. sz. (Szemelvények Forel A. könyvéből.)

- Gyógypedagógiai elméletek. Tanító 22., 24., 25., 27., 31—33., 35.,
37., 39., 40. sz.
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Kádas György. A vakok néhány szervezeti és mozgási külső fogyat
kozása. A Gyermek 7—11. 1.

Kádas, Georg. Über etliche organische und äussere Gebrechen der 
Blinden. A Gyermek 144. 1. — Franciául. U. о. 150. 1.

Klug Péter. A siketnéma mint a közműveltség munkása. Szeged, 1915. 
Ougonics-ny. (8-r. 23 I.) — (Megjelent A Gyermek 233—255. 1. 
Németül. U. o. 428—430. 1. Francia kivonat. U. o. 436. 1. és 
Magy. Siketnéma-oktatás 11., 12. sz. mellékleteként is.) _

Maior, Gustav. Schwererziehbare Kinder. 1913. — Ism. Acs Károly. 
A Gyermek 289. 1.

S. Normális gyermekeknél előforduló szellemi rendellenességekről. 
Népművelés П. 851—853. 1.

Schreiner, Josef. Zur Frage der Taubstummenbildung. (Referat über 
die Notwendigkeit und Möglichkeit der Errichtung einer «Landes
kirchlichen Taubstummenanstalt».) Kirchl. Blätter VII. 34., 35. sz.

A siketnémákról. 1. De l’Epée, a siketnémák atyja. Vasárnapi Könyv 
I. 19. sz. — 2. Cházár András, a magyar siketnémák jótevője. 
U. o. 20. sz. — 3. Hogyan tanul a siketnéma beszélni? U. o.
21. sz. — 4. A budapesti siketnéma-intézet. U. o. 22. sz.

Staindl. A Binet-Simon-féle próbák megismétlése gyengetehetségű 
gyermekekkel. Népművelés 473. 1.

Stern Oltó. A mássalhangzók (konzonánsok) kifejlesztése a siketnómák
I. (artikulációs) osztályában. Ford. Várady Zsigmond. Magy. Siket
néma-oktatás 45—53. 1.

Szobolovszky István. A fogyatékos érzékű gyermekek oktatása a háború 
után. M. Pædag. 650. 1.

— A gyógypedagógiai-képző reformja. Nóptanít. Lapja 30. sz.
— A gyógypedagógia és a háború. P. Napló 162. sz.
— A gyógypedagógia a tanítóképzés vonatkozásaiban. Magy. Tanító

képzés 328—332. 1.
— A siketnémák a háború szolgálatában. Iskolák Újságja 16. sz. és 

Bars 25. sz.
— A siketnéma és a háború. Magy. Siketnéma-oktatás 13—14. 1.
— A siketnémák intézetei a háború vonatkozásaiban. Magy. Siketnéma- 

oktatás 33—35. 1.
— Képzőnk reformja. Magy. Siketnéma-oktatás 72—74. 1.
— A siketnéma-oktatás kiépítése. Magy. Siketnéma-oktatás 120. 1.
Tervezete, A harctéren megsiketült, nagyfokban nagyothallóvá, siket

némává lett, megnémult vagy beszédhibát szerzett katonák oktatá
sának —. Magy. Siketnéma-oktatás 110—119. sz.

Vértes 0. József. A gyógyító pedagógia fogalma és köre. (Pedagógiai pszi
chológiai könyvtár 4.) Budapest, 1915. Stark F. (8-r. 20 I.) Külön
nyomat a M. Pædag. 141—160. L-ról.

— Jankovich miniszter nyilatkozata a gyógyító paadagógiáról. Népt. 
Lapja 42. sz.

— Vakok középfokú oktatása. Néptanít. Lapja 15. sz.
— Mi a gyógyító paedagógia? Néptanít. Lapja 38. sz.
— A háború gyógyító pædagôgiâja. Néptanít. Lapja 52. sz.
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10. K ü lfö ld i t a n ü g y .

Ágner Lajos. Az új Kina és a köznevelés kérdése. Magyar Pædag. 
361—364. 1.

Az amerikai iskolák esti előadásai. Népművelés 394. 1.
Angolország háborús iskolaügye. Néptanít. Lapja 30. sz.
B. Az amerikai középiskolák és a háború. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 

499. 1.
A bázeli mintaszerű iskolakertek. Népművelés 589. 1.
Belgrader Margit. Az ipari üzemben dolgozó gyermekek iskoláztatása 

Olaszországban. Magy. Iparoktatás XIX. évf. 18—24. 1.
— A bergamói műszaki iskola ipari szakosztálya. Magy. Iparoktatás 

XIX. évf. 94-98. 1.
- Törvényjavaslat az iparoktatás fejlesztésére Olaszországban. Magy. 

Iparoktatás XIX. évf. 286—296. 1.
-  A testnevelés Olaszországban. Magy. Iparoktatás 140—153. 1.
-  Az ipari, kereskedelmi és gazdasági oktatás céljaira szolgáló ala

pítványok ellenőrzése Olaszországban. Magy. Iparoktatás XIX. évf. 
376-381., 430—435. 1.

Benisch Arthur. Bosznia-Hercegovina középiskolái. Tanáregyl. Közi. 
48. évf. 85-87. 1.

— Az osztrák nemzetiségek harca a középiskolákért. Magy. Pædag. 
534—543. 1.

Bericht über den IX. Yerbandstag der Hilfschulen. Deutschland zu 
Bonn am 24—26. März 1913. — Ism. Éltes Mátyás. M. Pædag. 
567—570. 1.

Berlin iskolaügye a háború első félévében. Népművelés 598. 1.
A berlini iskolásgyermekek szünidei szórakozása és a munkásság. 

Népművelés 598. 1.
Binét Stefánia. Az Egyesült-Államok közoktatásügyének hibái. Nép

művelés 190—201. 1.
— Kina mai kultúrája. Népművelés II. 833—845. 1.
A breslaui városi tanszermúzeum 1914—15-ben. Orsz. Pæd. Könyvtár 

Értesítője 9. sz.
Buday Jolán. Auguszta-Viktória-lyceum Greifswald ban. Nemz. Nőnev. 

310-314. 1.
Cz. G. Amerikai geogr. kézikönyvek. Magy. Középiskola 305. 1.
Der deutsche Lehrer. Schul- u. Kirchenbote 3. sz.
E. G. A francia iskola, mint a háború kohója. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 

246. 1.
Elekes Pál. Svéd és norvégországi tanulmányutamról. Aradi főreálisk.

1914/15. értés. 5. 1. (II. fejezete a szlöjdről.)
Endrei Gerzson. Egy amerikai cseretanár véleménye a német közép

iskolákról. Uránia 216—220. 1.
Engelbrecht, Kurt. Der Deutsche u. dieser Krieg. Berlin, 1914—15. — 

Ism. Gyulai Ágost. Magy. Pæd. 177. 1.
Építőipari szakiskolák Amerikában. Magyar Iparoktatás XIX. évf. 

206—210. 1.
Erős Jenő. Scherer és Danzer munkaiskolái. Népművelés 104—121. 1. 
f. a. Iskolai kiállítás a háborúban. Magy. Középiskola 122. 1. (Berlin.) 
Fehér S. Sándor. A bukaresti kereskedelmi és ipari akadémia szer-



XL VI HELLEBKANT : PÆDAGOGIAI REPERTORIUM.

vezeti és ügyviteli szabályzata. Magy. Iparokt. XIX. évf. 4-9 -56., 
78-91. L

Fest Aladár. Az olasz középiskolák új tandíj- és vizsgadíjszabályzata. 
Tanáregyl. Közi. 48. évf. 380—385. 1.

— Az olasz internátusi intézmény. M. Középiskola 10—26. 1.
A francia iskolapolitika. Néptanít. Lapja 38. sz.
A francia ifjúság katonai kiképzése. Népművelés 602. 1.
G. I). A háború a bajor iskolákban. Népművelés 148. 1.
-  Az elemi oktatás Oroszországban. Népművelés 392. 1.

Gárdos Dezső. Az amerikai új iskolarendszer. Népműv. II. 761 -763. 1.
-  A németek iskolái külföldön. Népművelés II. 846—848. 1.

— A társalgás mint tanítási módszer a Berthold Ottó-féle iskolában. 
Népművelés II. 767—769. 1.

— A bajor szülői egyesületek. Népművelés 389—391. 1.
Gáspár Pál. A «revanche»-eszme a francia oktatásban. Alkotm. 114. sz. 
Gerely Józsa Jolán. A Dewey-féle munkaiskola Chicagóban. A Gyer

mek 22—30. 1.
Gerhardtné Zigány Jolán. A Vili. nemzetközi közgazdasági tanfolyam 

Barcelonában. Keresk. Szakoktatás 23. évf. 5—8. 1.
Goekler Lajos. Modern pedagógusok. Montessori Mária. Család és 

Iskola 5., 7.. 9. sz.
Gröndahl, Christen. Staatsbürgerliche Erziehung in Dänemark. Leip

zig. — Ism. Keleti Adolf. Népművelés II. 733—741. 1. 
gy. a. Német középiskolák háborús hírei. (Időelőtti érettségi osztály 

vizsgálatok.) Tanáregyl. Közi. 48. évf. 292. 1.
Győri Vilmos. Az osztrák polgáriskola kialakulása és jelen állapota.

Pozsonyi áll. polg. fiúisk. 1914/15. értés. 3—37. 1.
Gyulay Ferenc. A revanche-eszme Franciaország iskoláiban. Nép

művelés 122—127. 1.
— A demokrácia fejlesztése. Népművelés 438—447. 1. (Franciaország.)
E. Halasi Ödön. Iskolák (Német-Belgiumban). Világ 326. sz.
A hamburgi intelligencia-vizsgálatok testsorozata. Ford. Kopp Vilma. 

Népművelés 416—424. 1.
Hanvai Ilonka. Szövetségeseink. Nemz. Nőnevelés 290—300. 1. 
Háztartástanítás Ausztriában. Népművelés 394. 1.
Herodek Károly. A vakok brüsszeli tanintézetei. Népnevelő 18. sz. 
Herzfelder, Henriette. Ein amerikanischer Erziehungsstaat. — Ism.

Keleti Adolf. Népművelés II. 756—761. 1.
Honismertető múzeum Berlinben. Orsz. Pæd. Könyvtár Értés. 10. sz. 
Hoppé. Deutsche Krüppelheime in Wort u. Bild. 1914. — Ism. Vértes 

0. József. M. Paedag. 627. 1.
Horváth Károly. A földrajztanítás reformja Németországban. Földr. 

Közi. 71-78. 1.
— Biológiai kiállítás. Népművelés II. 763—765. 1. (Berlin.)
I. L. A francia rajzoktatás. Tanügyi Tanácskozó 4., 5. sz. 
Iskolaszövetkezetek Olaszországban. Néptanít. Lapja 48. sz.
Janicsár. Az angol tanügyi és tudományos állapotok. Alkotm. 360. sz. 
K .  A Dewey-féle munkaiskola ismertetése. Népművelés 244. 1.
— Német, belga, francia oktatásügy és tanítók. Népművelés H. 694. 1.
— Német és osztrák háborús pedagógia. Népművelés П. 692. 1. 
Kemény Ferenc. Nemzetközi mozgalmak. Magy. Pedag. 505—516. 1.
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Kemény Gábor. A francia középiskolák szelleme. Magy. Pedag. 330— 
350. 1. (Külön is 8 г. 24 1.)
A francia középiskolák szervezete. Kereszt. Magvető 273—294. 1. 
(Külön is 8-r. 24 1.)

K. F. A háború és az iskola Ausztriában. Nóptanít. Lapja 16. sz.
-— Elmélkedések egy emlékezetes levél felett. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 

429 — 432. 1. (Br. V. d. Goltz basa leveléről, melyben azt írja, hogy 
Németországban a jövő fiatal nemzedéket keményen, szívósan, ki
tartóan. okosan kell nevelni.)

Kf. Bobért Baden-Powell. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 341. 1. Loisch 
János. Baden-Powell és a cserkészek. U. o. 390. 1. —• Kf. meg
jegyzése. U. o. 391. 1.

— A háború és az iskola Németországban. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 
128. 1.

Kindlovits Pál. Németek és franciák városi iskoláiban. Budapest. 1915. 
Pallas. (8-r. 104 I.) 2 kor. — Ism. Horváth Károly. Polgárisk. 
Közi. 13., 14. sz.

Klassenlektüre während des Krieges. Schul- u. Kirchenbote 3. sz. (Egy 
berlini tanító a háború kitörésekor Kleist Hermannsschlacht-ját 
olvastatta.)

Kovács Jenő. A Galata Szeráj. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 242—244. 1. 
Kún József. A tanítás mestereinél. Népnevelők Lapja 2 3. sz. (Jenái

gyakorlóiskolában végighallgatott öt tanítás vázolása.)
Lanson, Gustave. Trois mois d’enseignement aux Etats-Unis. 1913. — 

Ism. Lukács Károly. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 251. 1.
Lechnitzky. A bécsi-wáhringi hatéves tanítóképző. M. Tanítóképző. 

291—298. 1.
Littván Sándor. A tanoncoktatás Ausztriában. M. Iparoktatás XIX. 

évf. 257—28G. 1.
Löwy J. A bécsi zsidó diákság. Múlt és jövő. 231. 1.
Mafolcsy László. A bremeni « Neuphilologentag ■>. Tanáregyl. Közi. 

48. évf. 481—490. 1.
Mátrai Rudolf. A franciák keleti iskolái. Kath. Szemle 233—235. 1. 
Miaray József. Az angol népművelő és jóléti intézmények. Népműve

lés 127—139.. 21G 223.1.
A Montessori-féle munkaiskola. Népnevelő 2. sz.
Morvay Győző. Német militárizmus és német nevelés. Magy. Közép

iskola 65—75. 1.
My. A francia szünidei gyermektelepek. Népművelés 387 -389. 1.
-  A történettanítás reformja Németországban. Népművelés II. 854. 1. 

Német felsőbb népiskola tervezése Newyorkban. Népművelés 394. 1. 
Olaszország népoktatásügye. (A Körösi-Szabó-féle enciklopédiából.) 

Néptanít. Lapja 21—23. sz.
Oldenburg. G. Handbuch für das ländliche Fortbildungswesen in 

Preussen. — Ism. B. St. Néptanít. Lapja 32. sz.
Oroszország kulturátlansága hajdan és most. Néptanítók Lapja 

35. szám.
Ozorai Frigyes. A lipcsei elemi iskolák reformosztályai. Népművelés 

270—279. 1.
— Nyelvtanítás a lipcsei elemi kísérleti osztályokban. Népművelés 

359 368. 1.
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Pædagogiai pszichológiai laboratórium a bécsi tanítóképző-akadémián. 
Orsz. Pæd. Könyvtár Értesítője 10. sz.

Paksi Bem ál. A németek fölénye. Pedagógiai vonatkoztatások. Nép
oktatás (Kalocsa) 5—9. 1.

Pálos Ede. Az olasz rajztanításról. Kajzoktatás 117-119. 1.
A porosz ifjúság katonai kiképzése. Népművelés 52. 1.
r. d. Az osztrák iskolákról. Néptanít. Lapja 26. sz.
Répay Dániel. A berlini «Schule und Krieg» című kiállítás. Nép

művelés П. 661—665. 1.
S. Az amerikai erdei iskola. Népművelés 150. 1.
— Elemi iskolai tanulók mulasztásai. Népművelés II. 853. 1. (Német.)
& M. Montessori módszerének német kritikája. Népművelés 391. 1.
— A törökországi német iskolák. Népművelés 593. 1.
Schack Béla. Svájc kereskedelmi oktatásügye. Bpest, 1915. Lampel R. 

(8-r. 36 I.) 1 К 60 f.
Schairer, Erich. Deutsches Schulwesen in der Türkei. — Ism. Nép

tanít. Lapja 29. sz.
Schiefler, Gustav. Unsere kulturellen Verantwortungen nach dem 

Kriege. Hamburg, 1914. — Ism. Gyulai Ágost. M. Pædag. 180. 1.
Schule und Krieg. (Bericht über die Ausstellung im Zentralinstitut 

für Erziehung und Unterricht in Berlin.) Schul- u. Kirchenbote
14. szám.

Schunn, M. Aufgabe und Tätigkeit des Leipziger Seminars für Knaben- 
Handarbeit und Werkunterricht. Schul- u. Kirchenbote 1., 2. sz.

Sebestyén Károly. A belga népoktatás. Néptanít. Lapja 35. sz.
— A belga gyermekvédelem. Néptanít. Lapja 32. sz.
Slaindl M. A könyvtártan tanítása az amerikai tanítóképzőkben. Nép

művelés H. 848. 1.
Stem, Bernhard. Universität Warschau. N. Pest. Journ. 326. sz.
Szabó László. A francia népiskola és a háború. M. Pædag. 53—62. 1.
Székely István. A porosz parlament a középiskoláról és a tanári mun

káról. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 494—497. 1.
T. E. A svájci tanítói lakások. Népnevelő 11. sz.
T. M. A háború Németország iskoláiban. Magy. Pædag. 106—108. 1.
A tanítóképzés Szászországban. (Az új szabályzat.) Néptanít. Lapja

38., 39., 43., 46. sz.
Az új Németország nevelésügye. X. Y. Néptanít. Lapja 20. sz.
Végh Ferenc. A bajor tanítóképzés reformja. M. Tanítóképző 6—16. 1.
Ferner Jenő. Kép az iskolában. Iskolák Újságja 1. sz. (A wiesbadeni 

iskolák falára képeket akarnak felaggatni. A háborúban elesett ta
nítók arcképét.)

Windisch Hilda. Hogyan gondolkoznak Ausztriában a világháború és 
az iskola viszonyáról. (A «Verordnungsblatt» 5. sz. mellékletéből.) 
Polgárisk. Közi. 7. sz.

Winkler Janka. Az elemi iskola alsó osztályainak reformja München
ben. Család és Iskola 15. sz.

Zollinger. Svájc nevelésügye. Néptanít. Lapja 15. sz.
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11. Neveléstörténet.
Ágner Lajos. Eötvös emlékezete a középiskolában. Magy. Pædag. 

216—218. 1.
— Az 1913/14. évi középiskolai értesítők pedagógiai értekezései.

M. Pædag. 516—524. 1.
B. J. Főgimnáziumunk rövid története. Zalai Közi. 87., 88. sz.
Balogh Ferenc. A debreczeni református kollégium története. Debreczen. 

(8-r. 782 I.) 12 K.
Banciu, Axente. Dr. Alexandra Bogdan. Brassói gör.-kel. román gimn. 

1914/15. ért. ХХХП—LXV. 1.
Baynovits Anna emlékezete (1881—1915). Nemz. Nőnev. 376—378. 1.
Benisch Arthur. Adalékok a bártfai áll. algimnázium megszüntetésé

hez. Magy. Középisk. 228—232. 1.
Benkóczy Emil. Adatok a magyar tanítóképzés történetéhez. Magy. 

Tanítóképző 134—140. 1.
Berta Ilona. Szalai Barkóczy Krisztina. Nemz. Nőnevelés 225 236. 1.
— Sebestyénné Stetina Ilona és a «Nemzeti Nőnevelés». Nemz. Nő

nevelés 5—12. 1.
Bertalan Vince. Dr. Komlóssy Ferenc és a magyar kath. taniigy. Buda

pest, 1915. Hornyánszky. (8-r. 73, 1 I.) 2 kor.
— A tanítói elődök és utódok. Népnevelő 8. sz.
Böhm Károly élete. 1913. — Tankó Béla megjegyzése Havadi a Nép

művelésben megjelent ismertetésére. Népművelés 789—791. 1. — 
Havadi válasza. U. o. 791. 1.

Briebrecher, Rudolf. Geschichte der Hermannstädter Realschule. Her
mannstadt, 1915. W. Kraflt. (8-r. 72 I.)

A Budapest-székesfővárosi iskolák évkönyve 1914—1915. — Ism. Y. 
Nemz. Nőnevelés 317—319. 1. — Molnár Oszkár. Család és Iskola
13. szám.

Budapest. Az intézet története és ismertetése. 1889- 1914. (Ferenc 
József nevelőintézet 191415. értés. 5—17. L)

Cellérier, L. et Dugas, L. L’année pédagogique. III. 1913. Paris, 
1914. — Ism. Gy. A. Orsz. Pædag. Könyvtár Értés. 9. sz.

Császár M. Academia Istropolitana. — Ism. ri. Prot. Szemle 339— 
341. 1. Szelényi Ödön. Theol. Szaklap. 155. 1. — K. Magy. Kö
zépiskola 111—113. 1. — Könyvtári Szemle 33—35. 1.

Csiky Kálmánná özv. Gróf Teleki Sándorné emlékezete. Nemz. Nő
nevelés 373—376. 1.

Csömör Lajos. A sárospataki kollégium bajai 1724—25-ben. Adalék 
Zemplén vm. tört.-hez 123—126., 237—240. 1.

Déri Ferenc. A főváros oktatásügye és a háború. Népművelés 6—12. 1. 
és Tanító 7. sz.

Dörfler Janka. Oszwaldné Pasteiner Irma emlékezete. Nemz. Nőnev. 
433—437. 1.

Ein Erzieher. Schul- u. Kirchenbote 5. sz. (A harctéren elesett Kabisch 
Bichard pedag. íróról megemlékezés.)

Eilend József. A sárospataki főiskola egy évszázaddal ezelőtt. (Száza
dok 1914. 7—10. fűz.) Bir. Szinyei Gerzson. Sárosp. Eef. Lapok
10., 11. sz. — Eilend válasza. U. o. 12—14. sz. — Szinyei viszon
válasza. U. o. 18. sz.
Magyar Pacdagoyia. XXV. 6—1. d
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Eilend József. Deákzendülés a sárospataki főiskolában 1794-ben. 
Uránia 88 -92. 1.

— A sárospataki főiskola és az Entwurf. Magy. Pædag. 557—565., 
608- 615. 1.

Ember Károly. Dreisziger Ferenc 1863—1915. Népnevelő 12. sz. 
Eötvös Károly J^ajos. A zeleméri «gyámintézet» (1845—49). (Adat a 

magyar gyermekvédelem és földmívesnevelés történetéhez.) Magy. 
Pæd. 266 -273. 1.

Fallenbüchl Ferenc. Ludwig Auer. Magyar Középiskola 49. 1.
Faragó Bálint. Adatok a debreczeni ref. kollégium történetéhez. La

tinból fordította —. Debrec. Protest. Lap 8—10. sz.
Fejes Áron. Nagy Lajos emlékezete. (1838—1914.) Nagyenyedi Bethlen- 

koll. 1914/15. értés. 12—22. 1.
Festschrift der Hermannstädter Oberrealschule zur Fünfzigjahrfeier. 

Herausgegeben von dem Lehrkörper der Anstalt. Hermannstadt, 
1915. W. Krafft. (8-r. 268 I.)

Finäczy Ernő. Középkori nevelés története. 1914. — Ism. Eckhart 
Ferenc. Tört. Szemle 277—280. 1. — Békefi Bemig. Századok 
304—307. 1. Dóczy Imre. Egyet. Philol. Közi. 126- 128. 1. —
Molnár Oszkár. Család és Iskola 14. sz. — vr. Tanáregyl. Közi. 
293—297. 1.

Fleischmann, Max. Aus der Frühzeit der Bürgerkunde. Ein Beitrag 
zur Geschichte des Bechtsunterriehts. Berlin, 1913. — Ism. Péter 
János. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 185- 188. 1.

Földes Géza. Azok a régi jó idők. (Egy év a falusi iskolában.) Népt. 
Lapja 39. sz. — Hygiénikus padok. — Az új mester. U. o. 
49. szám.

Földváry Ferenc. Iskoláink belső élete az első háborús tanévben. (Az 
1914/15. évi iskolai értesítők nyomán.) 1. Népiskolák. M. Pædag. 
572—575. 1. — 2. Altenburger Adolf. A polgári fiúiskolák. U. o. 
575—579. 1. — 3. Badnóti Dezső. A polgári leányiskolák. U. o. 
579—587. 1. — 4. Ágner Laj. A középiskolák. U. o. 632—642. 1. — 
5. Molnár Oszkár. A tanítóképzők. U. o. 642—648. 1. — 6. Teveli 
Mihály. A székesfőváros középiskolái. U. o. 648—650. 1.

— Elemi iskolai értesítők. Néptanít. Lapja 31., 32. sz.
Friedreich E. A budapesti piarista telek története. — Ism. Kiss Albin.

Magy. Középiskola 32—34. 1.
G. D. Goethe és Herbart. Népművelés П. 765—767. 1.
G. Gy. Pap Tibor. Nevelés 32. évf. 1—6. 1.
Gáspár Pál. A jubiláló nagyszombati érseki főgimnázium. Alkotm. 

121. sz.
Gróh István. A díszítménytől a díszítésig. Adatok iparművészeti ok

tatásunk történetéhez. M. Iparművészet 175—186. 1.
Grósz Emil. A budapesti kir. magyar tud.-egyetem orvosi fakultása a 

háborús évben 1914 1915. Budapest, 1915. Franklin-ny. (8-r. 59 I.)
Gross Leopoldina. Lutzné Péhm Mária emlékére. Nemz. Nőnevelés 

430-433. 1.
Grúsz Ede. Dr. Nemtsák János 1829—1915. Esztergomi főreáliskola 

1914/15. értés. 6—18. 1.
Gulyás József. Bef. gimnáziumaink élete az elmúlt iskolai évben. 

Sárosp. Bef. Lapok 1—7. sz.
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Győri Vilmos. Adalékok a magyarországi polgáriskola történetéhez. 
Polgárisk. Közi. 2. sz.

— A polgáriskola gondolata hazánkban 1868-ig. Polgárisk. Közlöny 
8—10. sz.

Hajnóczi Iván. Kégibb szakirodalmunkhoz. Keresk. Szakokt. 23. évf.
(Institutiones arithmeticæ 1777—78. c. munkáról.)

Haraszti Károly. Bibanco Gyula Emánuel és Hampel Antal. (Adatok 
az első hazai kereskedelmi iskola történetéhez.) Keresk. Szakokt. 
23. évf. 125—128., 163 -167. 1.

Héber Bernât. Iskolánk a világháború évében. Bpesti VH. kér. főgimn. 
1914/15. értés. 3—8. 1.

Hendel Ödön. Az újpesti főgimnázium krónikája. Újpesti áll. főgimn. 
1914/15. értés. 6—57. 1.

Herman, J. B. La pédagogie des Jésuites au XYL siècle. 1914. —- 
Ism. Balanyi György. Magy. Középiskola 118 122. 1.

Hinsenkamp Bemát. À kassai felső ipariskola első évei. Magy. Ipar
oktatás XIX. évf. 475 486., 540—561. 1.

Historikus. Győrffy János. Népnevelő 14. sz.
Hommer, Andreas. Der «Schul- und Kirchenbote» an der Schwelle 

seines fünfzigsten Jahrganges. Schul- u. Kirchenbote 1. sz. 
i—ly. A lévai kegyesrendi főgimnázium százéves fennállásának jubi

leuma. Lévai Or álló 51. sz.
i. s. Az 1914/15. iskolai óv befejezése és története. Magy. Pædag.

202-205. 1.
Tmrefi József. Az elemi iskolai értesítők. Hevesm. Tanügy 6. sz. — 

Vargha Tivadar, Havas Pál, Józsa György megjegyzése. U. o. 7. sz. 
Imre Sándor. Pædagogiai irodalmunk és az Országos Pædagogiai 

Könyvtár. Orsz. Pæd. Könyvtár Értesítője 7., 8. sz.
Jelentés a nyíregyházi evang. népiskolák félévi működéséről. Evang. 

Népiskola 5., 6. sz.
K  A Pædagogium háborús éve. Népművelés II. 780. 1.
Kármán M. Alexander Bernât. Kármán Mór közéleti munkája. Yasárn. 

Ujs. 45. sz.
— Megemlékezés Kármán Mórról és Windelband Vilmosról. Athenæum 

452-457. 1.
— Moritz V. Kármán. P. Lloyd. 287. sz.
Császár Elemér. Kármán Mór ravatalánál. Népművelés II. 797—799. 1. 
Gockler Lajos. Kármán Mór. 1843 1915. M. Figyelő IV. 345—359. 1. 

és Népművelés II. 773. 1. — K. gy. (képpel). Vasárn. Ujs. 43. sz. —
M. Pædag. 529. 1. — Stern Ábrahám. Izr. Tanügyi Ért. 233—235.1. 

Kármán Mór és a népiskola. Néptanít. Lapja 42. sz.
Kármán, Moritz, v. Ungarisches Bildungswesen. Geschichtlicher Rück

blick bis zum Jahre 1848. Budapest, 1915. K, u. Univers. Buchdr. 
(8-r. 212 I.)

Kárpiss János. Háborús tanévünk. Gyulafehérvári r. kath. főgimn. 
1914/15. értés. 5—38. 1.

Kecskés Ernő. Frick Lajos. Kisdednevelés 8. sz.
Keleti Adolf. A székesfőváros iskolái a háború álatt. Népművelés П. 

698—701. 1.
— Pedagógia a szépirodalomban. Népművelés 319.1. (Bessenyei «Philo- 

sophus» -ának egyik jelenéséből részlet.)
dk
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Kertész József. Eégi játékok az enyedi kollégiumban. Nemz. Kultúra
7., 8. sz.

Kétszery Lajos. A piaristák Szigeten a XIX. sz. első felében. Mára- 
marosszigeti kath. főgimn. 1914/15. értés. 3—16. 1. — Ism. Gagyi 
Jenő. Századok 90. 1.

Kiss Ernő. Középiskoláink háborús esztendeje. Búd. Hirl. 235., 240. sz.
H. Kiss Kálmán. H. Kiss Áron emlékezete. Sajtó alá rendezte Joó 

Imre. Nagykőrös, 1914. (4-r. 35 1.) 4 kor.
Kőhalmy Mihály Szevér. A főgimnázium története. Szilágysomlyói 

r. k. főgimn. 1914/15. értés. 3—167. 1.
Komis Gyula. Medveczky Frigyes pedagógiai törekvései. Magy. Pæd. 

241—253. 1.
Kovács János. Polgári fiúiskoláink élete és küzdelmei. 1868—1915. 

Polgárisk. Közi. 8—10. sz.
K. Xováts Gyula. Beszámoló jelentés, melyet a budapesti kir. magyar 

tudományegyetem prorektora — az 1913 1914. tanévről az egyetemi 
tanács elé terjesztett. A jelentést függelék egészíti ki. Bpest, 1915. 
Egyet.-ny. (8 r. 79 I.)

Kovácsics Sándor. Hogyan lett Póterfi Sándor nagygeresdi segéd
tanító? Néptanít. Lapja 30. sz.

Kozák Lajos. A negyedszázados jubileum. (Bpesti Ferenc József ne
velőintézet 1914/15. értés. 28—38. 1.

Krammer Nándor. Donner Lajos. Békéscsabai áll. fels. leányiskola 
1914/15. értés. 5—21. 1.

Kvacsala, Ivan. J. A. Comenius. 1914. — Ism. Szelényi Ödön. Magy. 
Pædag. 496—498. 1.

Leonhardt, К. Professor Wilhelm Eein über die Herbartische Päda
gogik im Lichte der Gegenwart. Schul- u. Kirchenbote 10. sz.

Lezsánszky József. А 25 éves freiburgi (Svájc) katholikus egyetem. 
Keligio 299—306. 1.

Lupaíj, Joan. Câteva date privitoare la fortul director al scoalelor ro- 
mâne^ti din Ar deal : Eodu Tempea. Eomanul 18. sz.

— Pentru ce a trebuit sä piece Gheorge Lazar din Ardeal? Eoma
nul 101. sz.

Magyar Elek. Egy híres iskola reneszánsza. (A piaristák új palotája 
Budapesten. A régi ház aktáiból.) Magyarország 94—95. sz.

Magyarország közoktatásügye az 1913. évben. Bpest, 1915. Athenaeum. 
(4-r. 38, 77 I.) — Ism. v. Nemz. Nőnevelés 315—317. 1.

Mária Terézia leveleiből. Ford. Bárczy Gusztávné. Népművelés 368— 
381. 1.

Meumann, Imre Lajos. Meumann Ernő. 1862—1915. M. Pæd. 616— 
619. 1. — Málnai Mihály. Népt. Lapja 20. sz. — N. L. A Gyer
mek 208—210. 1. — Révész Géza. Athenæum 76—82. 1. — We- 
szely Ödön. Népművelés 337—346. 1.

Mezey Lajos. A Pædagogium háborús «Almanach»-ja. Polg. Isk. Közi.
11. sz. — Magy. Tanítóképző 300—302. 1.

Molnár Oszkár. Pedagógiai irodalmunk az elmúlt évben. Család és 
Iskola 11. sz.

— Pedagógiai évkönyvek. Család és Iskola 10. sz.
Morvay Győző. Középiskoláink élete a háborúban. Magy Középiskola 

20é—227. 1.
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Nagyöszi Ferenc. Dr. Lányi János. 1881 jan. 15—1915 febr. 2. Bdp. 
IÍ. kér. felső keresk. isk. 1914/15. értés. 3—13. 1.

Németh Ambrus. A győri királyi jogakadémia története 1867-tól 1892-ig. 
Győr, 1915. Egyházm. ny. (8-r. 107 I.)

Organizarea §coalelor nationale-románesti ín comitatui Cara;ului la 
1785—1792. Karánsebes, 1914. Tip. diec. (4-r. 10. 30 I.)

Osváth Gedeon. Petőfi és az aszódi gimnázium. Aszódi ág. ev. főgim. 
1914/15. értés. 3—14. 1.

Pallmann Péter. A magyar piaristák II. József uralkodása alatt. 
1914. — Ism. P. Századok 190. 1. — Patek Ferenc. Kath. Nevelés 
140. 1. — Perényi Imre. Egyh. Közi. 9. sz. — Wóber Pál. Kath. 
Szemle 557. 1. — Zibolen Endre. Magy. Középiskola 113—115. 1.

Pap János. Szamovolszky Ödön. 1879—1914. Magy. Iparoktatás XIX. 
évf. 321—338. 1.

Pásztor Mihály. Dr. Hazslinszky Rezső. 1869—1914. Rozsnyói ág. ev. 
főgimn. 1914/15. értés. 3—14. 1.

Pécsi Miklós. A gyermektanulmányozás története, különös tekintettel 
hazánkra. Nevelés 32. évf. 8—14., 41—47., 76—81., 114—417. 1.

A pécsi Pius-internátus. Pécsi Pius kath. főgim. 1914/15. ért. 5—30. 1.
Petrányi Ferenc. Dreisziger Ferenc emlékezete (képpel). Népoktatás 

(Kalocsa) I—XII. 1. (Külön is megjelent.)
Petrovácz Gyula. A m. k. állami felső építőipar-iskola «Építő-Iparos 

Tanulók Asztalán-nak tíz évi működése. Magy. Iparoktatás XIX. 
évf. 242—248. 1.

Petry Gyula. Koppel György emlékezete. Nagyváradi főreáliskola 
1914/15. értés. . 3—18. L

Pius Desiderius. Über Erziehung u. Unterricht in Ungarn. Leipzig, 
1833. — Ism. Győri Vilmos. «Adalékok a magyarországi polgár
iskola történetéhez» címmel. Polgárisk. Közi. 2. sz.

Pogány Frigyes. A közoktatásügyi statisztika és hazánk közoktatás- 
ügye 1913-ban. Néptanít. Lapja 19—22. sz. (Külön is megjelent 
8-r. 53 1.)

Prohászka Ottokár. Özv. gróf Pállfy Pálné. Nemzeti Nőnevelés 173— 
182. L

Pteancu, A. Reprivire preste trecutul ijcoalei noastre. Belényesi gör. 
kath. főgimn. 1914/15. értés. 3—13. L

Az 1777-iki Ratio educationis. — Ism. Gárdos Dezső. Népművelés 
331—333. 1.

Rausch, Erwin. Geschichte der Pädagogik u. des gelehrten Unter
richts. Leipzig, 1914. — Ism. Szelényi Ödön. M. Paedag. 196. 1.

Ricek, E. G. Die Gestalt des Volksschullehrers im Lied, im Roman 
u. auf der Bühne. — Ism. Gyulai Ágost. Magy. Paedag. 566. 1.

Ries Ferenc. Spitkó Lajos. (1846—1914.) Tanáregyl. Közi. 48. évf. 141.1.
Roboz Andor. Isoz de Cháteau d’Oex Emil. 1874—1915. Bpesti VII. 

kér. főreálisk. 1914/15. értés. 9—15. L
& Lamprecht érdemei a gyermeklélektan körül. Népműv. II. 855. 1.
S. I. Bél Mátyás a magyar és német nyelvről. M. Pasdag. 82. 1.
A sárospataki ref. kollégium emlékirata 1714-ből. Közli Dongó Gy. 

Géza. Adalék Zemplén vm. tört.-hez 72—74. 1.
Schneller István. Neveléstudományi munkák keletkezése. M. Paedag. 

113—126., 254—266. 1.
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Sebestyén Árpád. A pozsonyi kereskedelmi irányú izraelita polgári 
fiúiskola. Polgárisk. Közi 8—10. sz.

Sebestyénné Sletina Ilona. De Gerando Antonina. (1845—1914.)
M. Pædag. 465—476. 1. és Nemz. Nőnevelés 265—279. 1.

Septey Ödönné özv. Montessori Máriáról. Kisdednevelés 5. sz.
Simái Ódon. Intézetünk és a háború. Bpesti VIÜ. kér. felső keresk. 

isk. 1914/15. értés. 5—16. 1.
Simon Károly. Kef. elemi népiskoláink- állapota az 1913/14. tanévben. 

Dunántúli Protest. Lap 21. sz.
Solymossy Sándor. Emlékezés Schmidt Gyulára. Magy. Iparoktatás 

XIX. évf. 514—519. 1.
-— Éder Géza. (1847—1914.) Magy. Iparoktatás XIX. évf. 74—78. 1. 
Sólyom János. Borbély József. (1858—1914.) Család és Iskola 1. sz. 
Qotropa, V. Dragonu, V. Istoria gcoalelor nasaudene. 1913. — Ism. 

Gagyi Jenő. Századok 434—436. 1.
Szabó Ernő. Dr. Gerecze Péter. 1856—1914. Bpesti YI. kér. főreálisk. 

1914/15. értés. 1—8. 1.
Szabó László. Pestalozzi-tanulmányok. Néptanít. Lapja 38—4L, 43. sz.

(Önállóan is megjelent. 8-r.) — Ism. к—i. Néptanít. Lapja 47. sz. 
Szelényi Ödön. Pedagógiai törekvések Magyarországon (1770—1848-ig). 

Uránia 277—285. 1.
— Bégi nevelőintézetek a Szepességen. Köziem. Szepes vm. múltjából 

16—23. 1.
— A magyarországi ev. középisk. tantervének történetéhez (1805—1806). 

Theol. Szaklap 132—148. 1.
— Egy régi magyar pedagógus. (Adalékok a filantropizmus magyar- 

országi történetéhez.) M. Pædag. 305—330. 1. (Genersich János.)
— Genersich János. Lőcse. 1914. — Ism. i. s. Magy. Pædag. 570. 1.
— Budde pedagógiai rendszere. Magy. Pædag. 172—176. 1.
Szepessy László, y—l. Népnevelő 17. sz.
Szinnyei Ferenc. Vámos Dezső. 1852—1915. Magy. Iparoktatás XIX. 

évf. 385—387. 1.
Sztára József. A mathematika története pedagógiai vonatkozásokkal.

Népoktatás (Kalocsa) 16—27., 120—127., 160—165., 217—225. 1. 
Egy tanítóképző félszázados jubileuma. Magy. Tanítóképző 372—374. 1.

(Balázsfalvi gör. katli. román tanítóképző.)
Temesvár iskolái a háború alatt. Délmagyarorsz. Közi. 77. sz. 
Temesváry János. A gyulafehérvári gimnázium jezsuita igazgatói.

(1716—1772.) Közművelődés 39—41. sz.
Tews, J. Ein Jahrhundert preussischer Schulgeschichte. 1914. — Ism. 

i. s. Magy. Pædag. 90. 1.
Thury Etele. Batizi András és a szántói iskoláról. Protestáns Szemle 

681—696. 1.
Tolnai Vilmos. Komáromy Lajos. (1843 nov. 23—1914 szept. 19.) 

Nemz. Nőnevelés 67—77. 1.
Vajticzky Emánúel. Középiskolai értesítőink. Alkoím. 208., 209., 214. sz. 
Yarjassy Árpád. 1854—1915. Aradi Közi. 312. sz.
Vásony Lajos. Az iparoktatás az 1912—1914. években. Nemz. Nő

nevelés 260. 1.
Végh Kálmán. Értesítőink az 1913/14. iskolai évben. Keresk. Szak

oktatás 23. évf. 45—49., 67—69., 89—92. 1.
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Vêgh. Kálmán. Kereskedelmi főiskolák értesítői az 1913/14. évben. 
Keresk. Szakoktatás 23. évf. 114—116., 140 142. 1.

Veress Endre. A Sennyey-fiúk külföldi iskoláztatása. Száz. 50—69. 1.
Vértes 0. József. Náray-Szabó Sándor emlékezete. A Gyermek 153—170.1.
Visszaemlékezés intézetünk 25 éves múltjára. Egri főreálisk. 1914/15. 

értés. 5—34. 1.
Walther, H. J. Fr. Herbarts Charakter und Pädagogik in ihrer Ent

wicklung. 1912. — Ism. Gy. Nagy József. «Herbart ifjúkori fejlő
dése» címmel. M. Pædag. 76—79. 1.

Ziegler, C. Die Anfänge der preussisehen Volksschule am Khein in 
den Jahren 1814 — 16. Langensalza, 1915. — Ism. Prohászka Fe
renc. Orsz. Pæd. Könyvtár Értés. 9. sz.

12. Iskolánkívüli oktatás.
Az állam gondoskodása a rokkantakról. (Rokkantak Iskolája.) Iskolák 

Újságja 4. sz.
Bertalan Vince. Hulló gondolatok. Tanító 14., 15. sz. (A szabadgon

dolkodó radikális irány ellen.)
Déri Gyula. Az «Uránia» Magyar Tudományos Egyesület 1915. évi márc. 

22-én tartott közgyűlésének jegyzőkönyve. A munkásgimnáziumok és 
egyes előadásainak eredményei az 191314. évben. Budapest, 1915. 
Hornyánszky-ny. (4-r. 20 I.)

— A szabadoktatás története, elmélete és 1912 13. évi eredményei. 
Budapest, 1915. (4-r. XX, 111 I.)

A háború és az analfabéták. Néptanít. Lapja 35. sz.
Hegedűs István. A szabadoktatás lényege és módszere. M. Pædag. 

9—20. 1.
Ember Károly. Tanítsuk a népet. Népnevelő 6. sz.
L. L. A magyar paraszt és a népiskola. Néptanítók Lapja 10. sz.
Molnár Oszkár. Népművelési intézmények. Család és Iskola 4—8. sz.
Rokkantak oktatása. Nóptanít. Lapja 32. sz. (Lembke F. cikkének 

ismertetése.)
Tarnóczi Lajos. Felnőttek oktatása. Debreczeni Protest. Lap 43. sz.

13. Vegyes.
Bullái Károly. Szülők, kisdednevelők pedagógiai könyvtára. Kisded- 

nevelés 8. sz.
Barczán Endre. Emléket az elesett hősöknek. Néptanít. Lapja 12. sz.
Bertalan Vince. Tanítók irodalmi társasága. (Javaslat.) Tanító 49. sz. — 

Büchler Hugó. Hozzászólás. U. o. 52. sz.
Blaskó Mária. A nagy tanév után. Népnevelő 14. sz.
Bleyer Jakab. A monarchia. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 69—73. 1. — 

Sajó Sándor megjegyzése. U. o. 123. 1. — Bleyer Jakab felelete.
U. o. 124. L

Eötvös K. Lajos. A «hadi gyermekek» védelme. Szatmári Hírlap
46., 47. sz.

Évkönyve, a madarak és fák napjáról szóló iskolai jelentések V. — 
1914. Összeállította Fodor Árpád. Budapest, 1915. Orsz. Állatvédő 
Egyl. (8-r. 127 L)
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Gockler Lajos. Förster Budapesten. Népművelés 313—316. 1.
Gy. Á. Uj könyvek jegyzéke. Magy. Pædag. 373—375., 502—505., 

628—632. 1.
Gy. V. A «Felső Nép- és Polgáriskolai Közlöny» meg a «Polgáriskolai 

Közlöny» múltjából. Polgárisk. Közi. 12. sz-
Gyulai Ágost. Titkári jelentés a Pædag. Társaság 1914. évi működé

séről. M. Pædag. 220—229. 1.
Gyulai Aladár. A székesfővárosi szünidei gyermeküdülőtelepek. A Gyér 

mek 408. 1.
Jahrbücher für Philosophie. IL 1914. — Ism. Vida Sándor. M. Pæd. 

368—371. 1.
Kertész József. Egyesületünk múltjából. Család és Iskola 13—18. sz. 

(A Kolozsmegyei Tanítóegyesületről.)
Keszler Károly. Egyesületünk jövő feladatai. Nevelés 32. évf. 145—149.1.
A községháza és a népnevelés. Néptanít. Lapja 39. sz. (A belügy

miniszter rendeletéről, mely arról szól, hogy a háború után a 
községi jegyző szociális feladatai igen megnövekednek, a jegyző
jelölteknek ezekre a nemzeti jólét érdekében jól kell készülniök.)

Kriminálpedagógiai intézet Erzsébetfalván. Nemz. Kultúra 12., 14. sz.
Kriminálpedagógiai intézet. A Gyermek 403—408. 1.
M. P. Debreczeni iskolák. P. Napló. 361. sz. (A debreczeni egyetem 

akkor teljesíti feladatát, ha a tanárok szervezéssel, ernyedetlen 
mozgalmakkal lelkileg tetterőre ébresztik . . .  a civist.)

Mezey Lajos. A gazdasági irányú hétosztályos polgári iskolát végzett 
tanulók önkéntességi joga. Polgárisk. Közi. 5. sz.

Az Orsz. Pæd. Könyvtár szakkatalógusa. Orsz. Pæd. Könyvt. Értés.
1., 2. sz.

Pollacsek Károlyné. 320 gyermekbirósági tárgyalás ismertetése. A Gyer
mek 385—403. 1.

Rovó Lajos. A háború jegyzői. Népoktatás (Kalocsa) 268—270. 1. 
(A háború krónikás-följ egyzéseiről.)

Sch. Ein Angriff auf die sächsische Lehrerschaft. Schul- u. Kirchen
bote 6. sz. (A «Nemzeti Iskola» jan. 16. sz.-ban megjelent «A szász 
tanítók» c. cikkre felelet.)

Stoll Ernő. A «Madarak és Fák» napjáról. Ev. Népiskola 7—10. sz.
Tél Ferenc. Magyar bűnügyi embertani és lélektani laboratórium. 

A Gyermek 31—36. 1.
Váczy István. A választói vizsgáról. Népoktatás (Kalocsa) 174—176. 1.
Varga Benő. Az állami menhelyes gyermekek ügye. Tanügyi Értés. 

(Szatmár) XIV. 2. sz.
Vörös Ferenc. Segítsünk egymáson. Népnevelő 16. sz. (Közvetítő iroda 

felállításáról, hol a vármegyék tanítói bejelentik árúikat, hol meg
tudhatják, mit, mennyiért kapnak.)

X. Andrássy és a tanítók. Tanító 6. sz. (Andrássy tanácsáról, hogy 
az Eötvös-emlékünnepek erősítői legyenek a tanítóság kulturális 
és társadalmi küzdelmeinek.)

14. A háború és a nevelés.
Ábrányi Aladár. A háború és a hitoktatás. Izr. Tanügyi Ért. 4., 5. sz.
Alexander Bernât. A háború mint nemzetnevelő. Búd. Szemle 161.
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köt. 84—97. 1., Háborús előadások a budapesti m. kir. tud. egye
temen. 58—71. 1. (Külön is. Hadi beszédek 16.) Budapest, 1915. 
(8-r. 20 1.) 10 fill. — Ism. Gyulai Ágost. Magy. Pædag. 185. 1.

Apponyi Albert gr. A mai háború és a magyar gyermek. Népoktatás 
(Kalocsa) 1—5. 1.

B. Háborús pedagógia. Népnevelő 7. sz.
B., dr. H. Unser Kriegszimmer. Schul- u. Kirchenbote 3. sz. (Az 

iskola falai történeti képekkel, a mai háború vezető férfiainak képei
vel, az ellenség zászlóival és más szemléltető képekkel vannak tele
aggatva, hogy a jövő nemzedék harcrakész és a győzelemben biztos 
legyen, ha hí a haza.)

B. St. A háború és a földrajz. «The Teachers Aid» nyomán. Népt. 
Lapja 23. sz.

Baditz Lajos. Háború és nevelés. Dunántúli Protest. Lap 25. sz.
Bakonyi Kálmán. A háború és a gyermekvédelem. Gyermekvédelem 

Lapja 1. sz.
Ballai Károly és Nagy László. Gyűjtsük össze a gyermekek háborús 

játékait. Ä Gyermek 45—47. 1.
Baíó József. A háborús óv. Magy. Tanítóképző 193—195. 1.
Bányai József. Háború utánra ! Polgárisk. Közi. 6. sz. (A teendőkről.)
Barabás Zoltán. A háború befolyása a gyermekek kedélyére. Egészség 

249—251. 1.
Barczán Endre. A háború mint a tanítás anyaga. Ipolysági állami 

főgimn. 1914/15. értés. 3—7. 1.
Berzeviczy Albert. Humanizmus és világháború. Búd. Szemle 163. köt. 

321—336. 1.
Biró Gyula. A földrajztanítás és a háború. Polgárisk. Közi. 3. sz.
Biró Imre. A háború és az iskola. Szegedi városi főgimn. 1914/15. 

értés. 70—76. 1.
Bodali Pál. A tanító a háborúban. Tanító 31. sz.
Brandsch, H. Der Krieg und unsere Schularbeit. Schul- u. Kirchen

bote 6—9., 16., 17. sz.
— Unsere Volksschule im Dienste des Weltfriedens. Kirchl. Blätter 

42—43. sz.
Büchler Hugó. A népiélek a háborúban. Nóptanít. Lapja 4. sz.
Cenner Gyula. A gyermek és a háború. A Gyermek 309—311. 1. — 

Német kivonat. U. o. 433. f.
Crismariu, Nicolae. Invätämintele raçboiului. Biserica çi Seoala 11. sz.
Czettler Jenő. Háborús mezőgazdálkodás és a tanítók. Népt. Lapja 47. sz.
Czirbusz Géza. A földrajztanítás és a háború. M. Középiskola 6—9. 1.
d. k. Középiskoláink és a háború. Pesti Hirl. 247. sz.
Dabóczi György. Háborús tapasztalatok a nevelésben. Székely Tanügy

12., 13.' ez.
Dehény József. A jelen háború erkölcsi szempontból. Sümegi elemi 

isk. 1914 15. értés. 3—5. 1.
Déri Ferenc. A főváros oktatásügye és a háború. Népművelés 6—12. 1. 

és Tanító 7. sz.
Derzsij Gizella. A tanító munkája a háborúban. Szilágyvárm. Tan

ügy 2. sz.
Dickhoff, E. Zehn Lehrergebote in Kriegszeiten. Schul- u. Kirchen

bote 10. sz.
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Dittler Ida. Gondolatszilánkok a háborúról. Belényesi m. kir. áll.
polg. leányisk. 1914/15. értés. 5—13. 1.

Dohai János. Iskoláink és a világháború. Aradi fó’gimn. 1914 15. ért. 
35—40. 1.

Donner Samu. Gyermek és a háború. Beszterczehánya és vid. 8. sz. 
Dreisziger Ferenc. A háború és a tanterv. Népoktatás (Kalocsa) 

51—58. 1.
— A nemzeti szellem az iskolában a háború után. Népokt. (Kalocsa) 

9—15., 59—67., 98—107., 149—155. 1.
Duray Kálmán. Iskoláink és a háború. Miskolczi kath. fó'gimn. 

1914/15. értés. 28—36. 1.
Duszik Lajos. A háború és a pedagógia. Ev. Népiskola 3., 4. sz. 
Eisenhans, Th. Der Krieg als Erzieher. 1914. — Ism. i. s. Magyar 

Pædag. 92. 1.
Elek Gy ula. A magyar néptanító. Család és B kola 9. sz.
Erős Jenő. A szakfelügyelet és a háború. Nemz. Iskola 3. sz. 
f. a. Leánynevelés és a háború. Magy. Középiskola 182. 1.
Fábián Gyula. A háború és a polgáriskola. Polgárisk. Közi. 3. sz. 
Farkas Gyula. A háborús tapasztalatok a nevelés szolgálatában. Po- 

zsonyvm. Népoktatása IY. 8. sz.
Ferencz Ella. Néhány szemelvény a gyermekek háborús feleleteiből. 

A Gyermek 141—143. 1.
Ferenczi Zoltán. A háború és a tudomány. Búd. Szemle 162. köt.

258—278. 1. — Ism. Gyulai Ágost. M. Pædag. 187. 1.
Fináczy Ernő. Az iskola és a háború. M. Pædag. 530—534. 1.
-—- Kultúra és háború. (Néptanít. Lapja 1914. 47. sz.) Bövid ism.

Gyulai Ágost. Magy. Pædag. 185. 1.
Fogl János. A háború a tanulók álmában. Polgárisk. Közi. 6. sz., 

Népoktatás (Kalocsa) 260—264. 1. és Szatmári Hirl. 50. sz. (Kér
dések, mit álmodtak a háborúról.)

— Komoly veszedelem fenyeget. Polgárisk. Közi. 4. sz. (A korosabb 
tanítókat élelmezésnél, telefonnál, számvevőségi irodákban kellene 
foglalkoztatni.)

Földes Géza. A háborús idők iskolalátogatásai. Iskolák Újságja 7. sz. 
Früchtl Mária. A háború és a gyermek. (Adatok a Gyermektanul

mányi Társaság kérdéseihez.) Néptanít. Lapja 1. sz. 
a. a. Kerschensteiner a háború és a nevelés viszonyáról. Népműve

lés 238. 1.
G. D. Jézus és a háború. Népművelés 145—147. 1. (Foerster, F. W.

«Der Säemann »-ban megjelent cikkének kivonata.)
Gaál Mózes. A háború és az iskola. (Az itthonmaradottakról.) Tanár- 

egyl. Közi. 48. évf. 65—69. 1.
Gabriel, M. Der Fragekasten im Zeichen des Krieges. Schul- und 

Kirchenbote 9. sz.
Gárdos Dezső. Megváltoztathatja-e a világháború tanításunk módszerét ? 

Népművelés 573—576. 1.
Gárdos Mór. Gyermekek a háborúról. Izr. Tanügyi Értés. 2. sz.

A háború és az iskola. Izr. Tanügyi Értés. 1. sz.
— Iskolai élet háború idején. Néptanít. Lapja 7. sz.
Gaudig, Hugo. Pædagogisches Denken in diesen Kriegszeiten. 1915. — 

Ism. Gyulai Ágost. Magy. Pæd. 181. 1.
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Zum Geschichtsunterricht. Schul- u. Kirchenbote 4. sz. (A mostani 
világháború tárgyalásai a «Schaffende Arbeit und Kunst in der 
Schule »-ból átvett cikk.)

Gierke, Otto v. Krieg und Kultur. — Ism. Gyulai Ágost. M. Pæd. 178.1. 
Giesswein Sándor. Háború és társadalomtudomány. (Kivonat.) Nép

nevelő 4  sz.
Glücklich Vilma. A gyermek és a háború. A Nő 3. sz.
Gockler Lajos. Az iskola és a háború. Népnevelők Lapja 7. sz.
— A háború káros hatása az ifjúságra. Népművelés П. 694 1. 
Gömön Károly. A háború és a tanítóság. Nógrádm. Tanügy 5., 6. sz. 
Gonda Béla ifj. Iparművészeti oktatásunk és a háború. Magyarország 

241. sz.
Gulyánits Mihály. Mi lesz a háború után? Nevelés 32. évf. 74—76. 1. 
Gy. Â.  A háborús pedagógia tízparancsolata. M. Pædag. 80—82. 1. 
Gyermekek hadi verselése. Népművelés 601. 1.
György Sándor. Emlék a háborús időkből. Néptanít. Lapja 6. sz. 
Gyulai Ágost. A háború és az irodalom. Orsz. Pæd. Könyvtár Éltes.

5., 6. sz. (Külön is 8-r. 32 1.) (Megjelent a Jász-Nagykun-Szolnoki 
Népművelés 5- 7. sz.-ban és Búd. Szemle 163. köt. 97—116. 1. is.) 
A háború és kultúra kérdése az irodalomban. M. Pæd. 176—189. 1. 

Gyulai Aladár. A háború és a népiskola. Néptanít. Lapja 7. sz.
H. Der Krieg und unsere Kinder. Schul- u. Kirchenbote 10. sz.
A háború és az analfabéták. Nóptanít. Lapja 35. sz.
A háború didaktikája. Néptanít. Lapja 3. sz.
A háború és az iskola. M. Figyelő II. 312—314. 1.
A háború az iskolákban. (Az idei értesítők.) Magyarország 247., 255. sz. 
A háború, a kereszténység és a kath. tanítóság, c. Népnevelő 5. sz. 
A háború pedagógiája. Protest. Szemle 417- 424. 1.
A háború és a tanterv. (Westdeutsche Lehrerzeitung.) Népt. Lapja I. sz. 
A háború tanulságai és a tanárok, i. Keresk. Szakokt. 23. évf. 178. 1. 
Az első háborús év pedagógiai mérlege. Nóptanít. Lapja 36. sz. 
Háborús gyermekrajzok kiállítása az Orsz. Iparművészeti Múzeumban.

Orsz. Pæd. Könyvtár Értesítője 9. sz.
Háborús olvasókönyvek. Néptanít. Lapja 44. sz.
Háborús pedagógia. Népt. Lapja 37. sz.
Háborús tapasztalatok értékesítése a nevelésben. (Még egy javaslat.) 

Székely Tan ügy 14 — 16. sz.
Hacker Boriska. À háború «nevelő» hatása. A Nő 8. sz.
Hadi évzáró beszéd az iskolaév végén. Tanító 21. sz.
Hamvas József. A szülő, a gyermek és a háború. Pozsonyvárm. Nép

oktatása IV. 9. sz.
Ilavardi Barnabás. A pedagógia háborús megzavarodása. Népművelés 

284-288. 1.
Havas Alisz. Hősködő leánykák. Nemz. Nőnev. 193—200. 1. (A Gyer

mektanulmányi Társaság adatgyűjtő kérdésére írott feleletek.) 
Hegedűs Zsigmond. Az iskolások háborús esztendeje. Pesti Hirl. 177. sz. 
Hézser Aurél. A háború pedagógiai tanulságai. Polgáriskolai Közlöny

7. szám. '
Hiemcsch, К. H. Kriegspädagogische Plaudereien. 1. Die Schulfahne. 

2. Regiment greift a n 1 3. Ëisen u. Gold. 4. Die Waffen nieder? 
Schul- u. Kirchenbote 14. sz.
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Hiemesch, K. H. Was unsere Kinder über den Krieg wissen. Schul- 
u. Kirchenbote 8. sz.

— Rechenaufgaben in der Kriegszeit. Schul- u. Kirchenbote 3. sz. 
Hildebrand, К. Der Krieg als Lehrmeister für den Geschichtsunter

richt. Schul- u. Kirchenbote 2. sz.
Horváth Károly. A háború és a földrajz. Népművelés 140—142. 1.
— A természettudományok és a háború. Népművelés 290—-296. 1.
— A világháború a földrajztanításban. Népművelés 299. 1.
I. S. A katona-tanítók levelei. Népt. Lapja 28. sz.
Illyés Gizella. Kis leányaink a háborúról. Polgárisk. Közi. 6. sz. 
Imre Sándor. A háború és a pædagôgia. Budapesti Szemle 164. köt.

135—152. 1. — Ism. К—ny. Néptanít. Lapja 41. sz.
Jacobi Gyula. A háború és a nőnevelés. Népművelés II. 655—661. 1. 
Jászi Oszkár. Háború és kultúra. (Huszad. Száz. 1914. 11., 12. sz.) — 

Ism. Gyulai Ágost. M. Pædag. 188. 1.
Jávosné Márton Berta. A háború hatása a gyermek lelkivilágára. 

Néptan. Lapja 16. sz.
Jovicza Ignác. Á háború és a gyermek. Népművelés 71—75. 1.
— A gyermek és a háború. (Miféle új fogalmakhoz és ismeretekhez 

jut a gyermek a háború révén?) U. o. 57—77. 1.
K. A háború pedagógiája. Népművelés 57. 1.
-— A háború hatása a módszerre. Népművelés 245. 1.
— A háború és kultúra kérdése az irodalomban. Népművelés 320. 1.
— Iskola és háború. Népművelés 65. 1.
— Nevelői és tanítói kötelességeink a második háborús évben. Népt. 

Lapja 48. sz.
Kd. A háború és a gyermeki lélek. Népművelés 617. 1.
Kallós Ede. A háború és a történettanítás. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 

161—165. 1.
Káth József. A világháború és az oktatás. Nópokt. (Kalocsa) 244—249. 1. 
Kemény Ferenc. Új idők. (Adatok a háborúnak a művelődés ügyére 

tett hatásához.) M. Pædag. 28—53. 1.
Kertész József. Tanító a világháborúban. Család és Iskola 12. sz. 
Keszler Károly. Háború és történettanítás. Nevelés 32. évf. 69—74. 1. 
Kf. Háború és pædagôgia. Néptan. Lapja 43. sz.
— A hadi vakáció problémája. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 498. 1.
•—■ Irodalmi művek a háborús események szolgálatában. Tanáregyl. 

Közi. 48. évf. 248. 1.
Klein, Albert. Der freie Aufsatz und der Krieg. Schul- u. Kirchen

bote. 5. sz.
Kopp Tibor. Gondolatok a háború napjaiban. Nyitrai kath. főgimn. 

1914/15. értés. 3—8. 1.
Kováts S. János. Iskolai élet a hadi állapot alatt. Keresk. Szakoktatás 

23. évf. 57—60. L
Krebs, Kurt. Krieg und Volksschule. 1915. -— Ism. Népt. Lapja 42. sz. 
Krizsán Péter. Katonáink és gyermekeink. Család és Iskola 16. sz.
•— Tanító-katonák. Család és Iskola 2. sz.
Kútlii Zsigmond. A tanítás sikere a háborús időben. Népt. Lapja 12. sz.
— Az iskolásgyermekek háborús munkássága. Néptanít. Lapja 30. sz. 
Lakatos Lajos. A háborúval kapcsolatos röpke gondolatok. Népoktatás

(Kalocsa) 145—149. 1.
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Lamprecht, Karl. Krieg und Kultur. Leipzig, 1914-, — Ism. Gyulai 
Ágost. Magy. Pædag. 179. 1.

Lantos Simon. A zsidó tanítóság és a háború. Izr. Tanügyi Értesítő 
2. szám.

László Béla. Háborús viszonyok és a gyorsírás. Keresk. Szakoktatás 
23. évf. 97. 1.

Lemle Rezső. A dal a háborúban. Néptanít. Lapja 29. sz.
Lenhossék Mihály. A háború és az egyetem. (Hadi beszédek 12.) Buda

pest. 1915. (8-r. 20 I.) 10 f. — Búd. Szemle 161. köt. 62—74. 1. — 
Háborús előadások a bpesti m. kir. tud. egyetemen. 3—15. 1.) — 
Ism. Gyulai Ágost. Magy. Pædag. 185. 1.

Leshó József. A háború tanulságai. Hevesm. Tanügy 10. sz.
Littke Aurél. A háború és a földrajz. Orsz. Pædag. Könyvtár Értés.

4. sz. (Külön is 8-r. 24 1.)
— A földrajzoktatás reformja és a háború. Földr. Közi. 101—113. L 
Machay Vendel. A mostani világháborúból levonható tanulságok. Mo-

dori áll. polg. fiúisk. 1914/15. értés. 3—6. 1.
Madarász Andorné. A gyermek és a háború. Néptanít. Lapja 10. sz. 
Mánya Ferenc. Az ifjúság és a háború. Ünnepi beszéd. Csíki Lapok 

46. szám.
Márki Sándor. A háború parainézise. M. Kultúra 145—152., 198- -206. sz.
— A háború, az iskola és a történetoktatás. Kolozsv. Hirl. 358. sz.
— Az iskola és a háború. Tanáregyl. Közi. 48. évf. 425—428. 1. és 

Kolozsvári Hirl. 121., 123. sz.
Marton Lajos. Az igazság és hamisság harca. Budap. ref. theol. akad. 

1914/15. értés. 3—8. 1.
Matthias, A. Krieg u. Schule. Leipzig, 1915. — Ism. Ágner Lajos. 

M. Pædag. 197. 1. — S. M. Népművelés 428. 1.
— Kriegsstaat und Friedensernte. -— Ism. Péter János. Néptanítók 

Lapja 45. sz.
Messer, August. Der Krieg und die Schule. 1914. — Ism. Gyulai Ágost. 

M. Pædag. 182. 1.
Mihalicska János. A háború és az iskola. Népnevelő 2. sz.
Mihály Gábor. Gyermekek gondolatai a háborúról. Beszterczei Magy. 

Hirl. 8—10. sz.
Mikes Lajos. Háború és vallásos megújhodás. Miskolczi érs. leány

nevelő int. 1914/15. értés. 3—8. 1.
Mit tanítson a geográfia a háború után ? Magy. Középiskola 306. 1. 
Molnár Oszkár. A háborúban való részvétel megörökítése. Család és 

Iskola 17. sz.
Molnár Viktor. A fővárosi gyermekkert-egylet és a háború. Ünnepi be

széd. Budapest, 1915. Hornyánszky ny. (8-r. 8 I.) — (Megjelent az 
Uránia 169—171. 1. is.)

— A háború nemzetnevelő hatása. Uránia 1. 1.
— A háború kulturális tanulságai. Uránia 121—124. 1.
Mórocz Emilián. Háborúnk tanulságai. Komáromi kath. főgimnázium 

1914/15. értés. 3—15. 1.
Nádat Pál. Háborús gyermekrajzok. Művészet 364—368. 1.
Nagy Ignácné. Az iskolásgyermekek és a háború. Kapuvári polg. isk. 

1914/15. értés. 3—7. 1.
Nagy László. A háború hatása az ifjúság lelkére. Az Újság 135. sz.
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Nagy Sándor. A háború és az ember. Bpesti ref. egyh. skót isk. 
1914/15. értés. 3 -  5. 1.

A népiskolai pedagógia kérdései a háborús irodalomban. Orsz. Pæd.
Könyvtár Értesítője 10. sz.

Népnevelésünk a háború alatt. Tanító 47. sz.
Neubauer Elemér. Nópnevelésünk és a hadsereg Tanügyi Értesítő 

(Szatmár) XIV. 5. sz.
Neumann Hilda. Hogy játszanak az én emberkéim háborút ? A Gyer

mek 426. 1.
0. F. Az esztergomi áll. s közs. főreáliskola ifjúságának «háborús 

kiállítása». A Gyermek 305 -307. 1.
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