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E ln ö ki

m e g n yitó

a XXV.

rendes

kö zg yű lé s e n .

A Tanítóképző-Intézeti
Tanárok Országos Egyesülete ma tartja
XXV. rendes közgyülését.
így ez bizonyos értelemben jubiláris közgyűlés. úgy gondolom, a jubiláris
kőzgyülés
gondolatának úgy felelünk meg legjobban, ha erre a multra visszatekintve - s álláspontunknak megíelelően - most is hangoztat juk, hogyatanítóképzést
történeti alapon óhajt juk továbbfejleszteni, azaz évfolyamainak számát hatra felemelni; ha szemlét tartunk az 1889 óta kitermelt nevelői
értékek felett és azokat törekszünk tökéletesíteni; ha befelé tekintünk és megállapít juk, hogy ezek az értékek mennyiben élnek bennünk, s ha egy pillantást vetünk a jövőbe, s megnézzük, hogy a
jövő milyen tanítóképző-intézeti
tanárt kíván, Mind a multra, mind
a jelenre vonatkozólag mondhatjuk,
hogyatanítóképzés
lényege
a tanítóképző-intézeti
tanár lelkületén fordul meg. Problémám e
szerint így hangzik: milyen az ideális tanítóképző-intézeti
tanár? megoldani, hogy magam elé állítok
A kérdést úgy szándékozom
egy tipikus tanítóképző-intézeti
tanárt, aki a mult értékeit a lehetőség szerint magában valóra váltotta, és aki egyúttal megmutatja azt
az eszményi célt is, amelyet a jobb jövő érdekében követnünk kell.
Gyertyánffy István szerint a tanítóképző-intézeti
tanár hatványraemelt népiskolai tanító. Ebben rejlik a tanítóképző-intézeti
tanár
legfőbb jellemvonása, 1. i. az, hogy leendő tanítók tanítója. Most
nézzük meg, hogy a mult alapján és a jövő érdekében mi jellemezze
a tanítók tanítóját!'
1.

A

vilá g n é ze te

ta n ító k
va n .

ta n itó já n a k

e ls ő

Egységben látja

je lle m vo n á s a

az értékek

a z,

hogy

e g ys é g e s

és tények világának

-

1 Ebben
a jellemzésben gondoftam a tízparancsolatra.
a tíz csérkésztörvényre és a tanító föbb jellemvonásaira, amelyeket másutt szintén tíz
érték köré csoportosítottam.
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a cselekvő életen keresztül való - kapcsolatát.: Látja vés alkalmazza
azokat a normákat, amelyek követése mellett az eszmények meg~
közelíthetők.
Egységben látja a lelki életet, azaz összhangba hozza
az értelmi, az érzelmi s az akarati -vi lágot. Egységben látja a test és
lélek kapcsolatát. Összhangot lát a földi életben, a tantárgyakra' osztott kultűrában. Összhangot lát a földi és az örökélet kapcsolatában.
Harmónikusan oldja meg a hit és nemzet kérdését. Egységben látja
a multat, a jelent és a jövőt. Ezt a világnézetet törekszik tanítváHa ilyen világnézetünk
van, nem kell nyelnyaiban is kiíormálni,
vésznek lennünk, hogy értéktelennek
-'
sőt az ifjúság fej lödése
szempontjaból
károsnak
minősítsünk
olyan irodalmi terméket,
amely a. hőíehérségtöl
eltér. - Nem egységes a világnézet pl. olyan
esetben, ha valaki egyrészt azt tartja, hogy ez a földi élét előkészület az örökéletre,
másfelől pedig helyesnek tart olyan pedagógiai
véleményt, amely szerint az iskola nem előkészület a felnőtt korra.
Lényegében úgy van, hogy minden évben előkészítjük
a következő
évet. Ehhez csak azt kell még hozzátennünk, hogy helyes az a nevelés, amely mellett a gyermek úgy élheti sajátos életét, hogy ezzel
egyúttal előkészült a jövőre. Ezt a gondolatot nemzeti vonatkozásban is igazolhatjuk. A mai magyar nemzedék előkészíti a következő
nemzedék Magyarországát.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tanítókat akaI I . A ta n ító k
ta n ító já t
a vilá g o s lö g ika
je lle m zi.
·runk nevelni, akik el tudjanak igazodni munkakörükben.
Ennek nélkülözhetetlen
előfeltétele az, hogy mi tudjunk ebben a világban eligazodni, hogy mi lássuk meg, me ly tények, tettek, körülmények
inilyen kapcsolatban
vannak az értékvilággal. - A logikai világos·ság körébe tartozik az a törekvésünk, amellyel az egyoldalú ernlékezet-terhelés
helyett a helyes ítéletalkotást
szor galmazzuk: - az' a
törekvésünk, amellyel kutatómunka,
rnunkáltató tanítás révén a ku- az a törekvésünk,
tató, az alkotó, a következtető erőt szolgáljuk:
amely nem erőszakkal, hanem érvekkel akar meggyőzni. Dr. Szendy
Károly polgármester
beiktatásakor
mielőtt felment a városháza
.díszferrnének emelvényére -lecsatolta
a díszmagyarhozponmlkjihgfedcbaZY
itar tozó kardot - annak jelzésére, hogy nem erőszakkal; hanem meggyőződésát a tanítók tanítóját
sel akarja a várost vezetni. Ez a ·törekvéshatja
is. Élesíti tanítványában
a bírálat erejét, hogy kűlőnbséget
tehessen
élesíti növendéke kr itikai pengéjét,
,értékes és értéktelen kőzött,
de nem azért, hogy azzal embertársát
megsebezze. hanem azért;
hogy önmagán hajthasson
végre sikeres lelki operációt. A logikai
erőnek egyik jellemvonása néha a nagyvonalúság
formájában
fut á
íűlűnkhöz.
Fellengzősnek
tartanám azt, hogy a tanítóképző-intézeti
tanár egyik jellemvonása a nagyvonalúság
legyen, - de hogy tényleg nagy távolságokat
kell áttekintenie,
rnutatják többek között a
következő feladatai. Hatása - tanítványai révén - egyrészt, a' kunyhótól a palotáig, másrészt a kisded-kortól
az öreg-korig terjed. Látnia kell azokat a nagy vonalakat, amelyek a magyar 'nemzetnek más
nemzelekkel váló gazdasági és kultúrális' kapcsolátait
-jelzik. 'Végig
kell pil lantania azon a hosszú úton, amely az" érzéki világból' az
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-érzékfeletti világba vezet. Meg kell látnia azt a nagy vonalat, amely
mentén a sok kicsiny - de lényegében jelentős - dolog nagy dologgá kapcsolódik.
Ill.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A ta n ító k
ta n ító ja
g o n d o la to k,
e lve k
m e g va ló s ítá s á r a
tö r e ks zik.
Ha a történelem fonalán végigtekintünk,
sok értékes nevelői
gondolat hangoztatasát észlelhetjük. Ha ezzel összehasonlít juk a gya'korlatban folyó munkát, azt kell megállapítanunk,
hogy mind a családi nevelés, mind az iskolái nevelés elmaradt az elméleti állás foglalásoktól. Pedig a pedagógiai gondolat nem akkor él, ha kimondotA helyzet azt
luk vagy leírtuk, hanem akkor, ha megva lósítottuk.
.mutatja, hogy nem a gondolatok termeléseben van a hiány, hanem a
jó gondolatok elterjedésében,
a gyakorlati megvalósításban
érezzük
Az új vagy a viszonylag új pedagógiai gondolatok a
a nehézséget.
.mélyebb lelkiséggel végzett nevelői munkának szinte elválaszthatatlan velejárói. úgyhogy a pedagógiai
küzdelmet nem a termelés
frontján, hanem az elterjedés és a megvalósrtás frontján kell megvívnunk. E írontokon való sikeres küzdelem érdekében van egyrészt
nagy szűkség
mindennemű továbbképző tanfolyam ra, másrészt erőteljesebb ellenőrzésre és irányításra. A tanítók tanítója nem áll meg
hanem azok megvalósítására
törekszik. Bejárja
gondolatai határánál,
.azt az utat, amely egyrészt az elmélettől a gyakorlatig, másrészt a
gyakorlattói az elméletig terjed. Hogy rnennyire kell a megvalósitás
gondolatán szemünket tartanunk, azt még jobban mutatja az erkölcsi
világ. Nincsen szűkségűnk
új erkölcsi rendszerre, arra azonban égető
.szűkségűnk
volna, hogyameglévő
erkölcsi értékek megvalósuljanak.
A megvalósulf erkölcsi érték ragadja meg az embereket, amint azt
[és mások) esete igazolja. Ez a,
pl. a közelmultban Mondenachné
német asszonya
legnehezebb körülmények között jött Sanghaiból
a Saar-vidékre,
hogy Németország mellett szavazzon.
IV. A ta n ító k ta n ító ja le lkiis m e r e té n e k
s za va s ze r in t
s a já t lá b á n
a logikai önállóság mellett az
- e g ye n s ú lyb a n
á ll. A tanítók tanítóját
etikai önállóság is jellemzi. Tud a saját lábán megállni s tanítvá'rryát is arra tanítja, hogy ne ússzék az árral, hanem meggyőződését,
'lelkiismeretét kövesse. Erre különösen akkor van a tanítónak nagy
szűksége,
amikor kétes-értékű,
sőt káros szórakozásoknak
ellentáll'nia kell, hogy idejét a továbbképzésre fordíthassa. Erre az önállóságra akkor tett szert a növendék, amikor lelkiismeretére
hallgat.
Ez a vezérlő erő, amely a leendő tanítót lelki egyensúlyban tartja.
Napjainkban, amikor az anyagi válság mellett sok helyen lelki válság is észlelhető, nagy szűkség van arra, hogy a tanító a maga lelki
egyensúlyával a nép lelki egyensúlyát is szolgálja, - A legújabb
időkben külön probléma e területen az, hogy volt tanítványaink
az
.állástalanság
átmeneti idejében is megóvják lelki egyensúlyukat. Ezt
is..törekszünk gondozni. Intézetünk egyik volt növendékében [Szabó
Jenő)
ez ú'gy terme li gyümölcseit,
hogy oklevelének megszerzése
után felkereste 3 vagy 4 állástalan társát, azokkal együtt iskolán'kivüli -népművelési
munkára jelentkezett. Illetékes helyen megértés.sel fogadták az ifjak kérelmét, kijelöltek részükre külön műkö dési
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területet. Itt olyan munkát végeztek, hogy volt tanítványunk sugárzó,
arccal beszélt sikereikről. Fizetésük ugyan nincsen (az a néhány
pengő nem számíthat ellenértéknek) , de ez akkor sem volna, ha
erre a külön munkára nem vállalkoztak volna, - ellenben ezzel a
munkával életük átmeneti korszaka is kapott nagyon értékes tartalmat.

V.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A ta n ító k
ta n ító ja
a ta n ító ké p z~ s
s za ke m b e r e .
Ez lényegében
hét jellemvonás egységét jelenti: 1. tisztában van saját szaktárgyával.
annak legújabb
eredményeit; 2. tudja és alkalfigyelemmel kíséri
mazza azokat az elveket, amelyek szerint ezt a szaktudást tovább,
kell adnunk; 3. kutatja szaktárgyának nevelői vonatkozásait, és ezzel
is törekszik a növendéket formálni; 4. tudja, hogy tanítónövendéket
tanít, tehát különösebben kidomborítja tantárgyának
népiskolai vonatkozásait;
5. tantárgyári
kívűl eső intézeti ügyekkel és alkalmi
esetekkel kapcsolatban is alakítja tanítványát; 6. nem tesz külőnbséget hivatali élete és magán élete között, hanem egész életével törekszik arra, hogy a nővendékböl
tanítói személviség
legyen; 7. tanártársaival
összhangban törekszik dolgozni. Mindezekben a kérdésekben sohasem tekinti magát befejezettnek, hanem állandóan tanul,
kutat, vizsgál," - résztvesz egyesületi gyűléseken, tanfolyamokonponmlkjihgfedcb
s.
más előadásokon, hogy állandóan színvonalon legyen, esetleg bizonyos területen a továbbhaladás útját egyengesse. A tanítók tanítója.
ezzel a munkával nemcsak szóval, hanem tettel' is sarkalja a növendéket arra, hogy majdan tanító korában ő is tovább képezze magát.
Ha valaki csak valamely tantárgyhoz ért, az csak a tantárgy szakembere, de nem az előzők értelmében a tanítóképzés szak-embere.

VI.

A

ta n ító k

ta n ító ja

m u n ká ja

kö zé p p o n tjá b a n

a ta n ító n ö ve n -

Az előző jellemvonás alapján könnyen megértjük, hogy
központjában nem a tantárgy, hanem
a tanítók tanítója rrrunkájának
a tanítónövendék
áll. A tantárgyát arra használja fel, hogy a növendekből
minél jobb tanítót
formáljon. Az ifjúság testi és lelki világára vonatkozólag könyveket is forgat, azonban elsősorban az élő-könyvet: az előtte álló növendékek testi és lelki világát tanulmányozza. Ebben a' tanulmányozásban
mindenkit egyénenként igyek-szünk megismerni és egyéni módon
fejleszteni. Magunk iránt bizalmat keltünk, hogy önbizalmat önthessünk a csüggedőkbe, hogy erőt
adhassunk azoknak, akiknek lelki küzdelmeik, vívódás aik közepette
szükségűk van a lelki segítségünkre. Az esetleg elkanyarodott lelkeket előbb vissza kell térítenünk, hogy tanításaink sugarait szabályosan verjék vissza. Ez a lelki segítség nővendékünk
részére az önismeret és az önnevelés útját egyengeti. - A tanítók tanítója arra
törekszik, hogyatanítónövendék
úgy lássa a tanítói pályára valókészülése folyamán munkája központjában
a-gyermeket,
mint ahod é ke t

lá tja .

2

:tekinti.

Nemcsak

vendég

az

intézetben,

'hanem

azlkedves

otthonának

is:
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:gyan rni őt látjuk munkánk kőzpontjában,
Erre a gyakorlóiskola és
.az ott látottaknak különböző órákon való megbeszélése ad sok lehetőséget. Ezeket a lehetőségeket még fokozni kell. A ránevelés vagy
'helyesebben a tanítói hivatás szellemével való átitatás gondolatának
a gerince: a gyermekhez való vezetés. (E nagy gondolat miatt történeti alapon kérjük a tanítóképzés kereteinek a bővítését.) Minden
,gyermekhez akarjuk a növendéket vezetni, de különösebben az el'hanyagoltakhoz. Ez a gyermekmentés egyúttal nemzetmentés is.
VII.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A ta n ító k
ta n ító ja
a z ig a zs á g
kö ve tő je .
Amikor az igazság
is Pauler Ákos filozófiájára gondolok,
szót használom, önkénytelenűl
amelynek legfőbb tárgya az igazságkutatás.
Egyik problémája az eszmények kérdése. A tanítók tanítója eszményi világ felé törekszik.
Idealizmusa nem a fellegekben való járást jelenti, hanem azt, hogy
konkrét feladatokat az eszmények szellemében törekszik megoldani.
A tanítók tanítója életet iparkodik adni a hűség, a hála, a kegyelet;
a megbízhatóság, a türelem, a megbocsátás, az áldozatkészség, a
-szolgálatkészség,
a derültség stb. értékeknek. S amikor valaki ezek
átszármaztatásával
azt mondja, hogy majd az élet realizmusa lekoptatja növendékeink idealizmusát, akkor azt mondjuk, az élet realitásának, nehézségeinek helyes megoldásában kell az idealizmusnak
kifejezésre jutnia. így kell az elméleti idealizmusból gyakorlati idealizmusnak alakulnia. Az igazság követése a továbbfejtésben azt jelenti, hogya tanítók tanítója szavaiban, tetteiben, nevelői eljárásában,
osztályozásaban
stb. mindíg az igazsághoz tartja magát. Hol volt,
hol nem volt, volt egyszer egy tanár, aki a kőnyvböl ellenőrizte a
tanítvány feleletét.. Az igazság követeléséhez hozzátartozik
többek
-között az is, hogy a tanár tanítványátói sem kívánhat többet, mint
amennyit maga képes végezni.
Tudja, hogy megfelelő
VIlI. A ta n ító k ta n ító ja c s a lá d u é d e lm e zé ,
lelki életnek, megfelelő nemzeti életnek lényeges feltétele a jó gyermekszoba, azaz a helyes családi nevelés. Sajnos, sokat kell intézeteinkben küzdenünk ezért, mert jelentékeny részben hiányzik a megfelelő gyermekszoba. Részvéttel vesszük körül azokat a növendékeKet, akik-nek családi viszonyai [válás,
békétlenség stb. folytán) nem
-egészségesek, A tanítók tanítója a családi gondolat nagy jelentőségének tudatában törekszik növendékének eddigi családi neveltetését
megismerni, törekszik a szűlökkel
egyetemben a növendék egészség e s fej lődését szolgálni,
és törekszik tanítványát úgy nevelni, hogy
majdan meghitt családi életet éljen. A tanítók tanítója saját családi életével és gyermekei helyes neveltetésével akaratlanul úgy hat-hat tanítványainak leendő családi életére és családi nevelésére, hogyponmlkjihg
-ez a nép felé sugározhassa az egészséges családi életre é s a helyes
-családi nevelésre való törekvést. Ez a munka lesz hivatva megdönteni azt a - ránk nézve nem hízelgő - mondást, amely szerint: liA
.szabónak rossz a ruhája, a cipésznek rossz
cipője, a 'pedagógusnak
.rossz a gyermeke." Gyermekeink helyes vagy helytelen nevelése jelentékeny
százalékban
vagy cáfolja,
vagy igazolja
pedagógiai
-elveinket.

a
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IX.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A ta n ító k
ta n ító ja
tá r s a d a lo m fo r m á ló .
A tanítók tanítója a
társadalmi élet több kérdésének irányításával is törekszik a kultúrát
szolgálni. Ilyen kérdés pl. a társadalmi érintkezés formáinak szavakEz ugyan nincsen benne a
ban és tettekben való továbbplántálása.
tantervben. azonban tudatában vagyunk annak, hogy az emberekkel
való helyes érintkezés, az igaz! tapintat, az élet kűlőnbőző
körűlméátsegíti a tanítót ..
nyeiben való eligazodás
érzéke sok nehézségen
Hogya
társadalmi életben az egymás iránt való figyelem milyen
és egészségessé teheti az érintkezést,
az életet, arra nézve'
kedvesséponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J.egutóbb Dániaból
származó vonzó beszámolast olvastam. - Nehéz.
'társadalmi kérdés a vagyon elosztásának
ügye. E téren a tanítók
tanítója tanítványain keresztűl az egyik oldalon az áldozatkészségre.
való neveléssel, a másik oldalon pedig az igénytelenségre való törekvéssel iparkodik az osztályharc
élét tompítani. Az igény telenségre való fokozottabb törekvést igazolja
a legutóbbi .bankrablók
egészségtelen szellemi világa is. Volt megélhetésük, de ök sok pénzt
akartak. A tanítók tanítója a társadalmi
élet minden kedvezőtlen
megnyilatkozásában
(a gazdasági javak körül észlelhető hibák, a
kőzűgybe burkolt magánérdek, a div~t túlzásai stb.) egyúttal nevelési kérdést is lát. Ugyanis azt kutatja, mit kellene tenni mind a.
családi, mind az iskolai nevelés terén, hogy az észlelt beteges j~len-·
ség megszűnjék.
elmondom, hogy milyen legyen a tanár a diáMost e p izó d ké n t
kok szemtivegén áto Egy budapesti kőzépiskolában
név nélkül felea következö kérdésre: "Milyen
letet kértek VII. osztályos diákoktól
legyen az én tanárom? (az ideális tanár)." A. szerint: "Más az ideális tanár egy jó, más egy rossz tanulónak.
A jó tanuló szigorú ta-o
nárt szeretne, hogy az
kiválósága
érvény re jusson; a rossz tanulóenyhe tanárt, akinél lehet "számítani"...
Ne legyen a tanárnak
"rossz napja". Ne legyen olyan tanár, akiről a belépés pillanatában.
lerí, hogy ma a felelőnek régen rossz. A tanár egyéni és családi
bajait hagyja otthon. - A tanár ne ironizáljon. Írja be az elégtelent,
de a már amúgy is póruljárt tanulót ne izgassa azzal, hogy még
társai előtt is nevetségessé teszi. - A tanár teljes csendet tartson,
mert nincs leveröbb valami, mint egy lármás osztály. Nem nagy művészet csendet tartani, mégis kevesen értenek hozzá. - A tanár, kűlönösen az osztályfönők,
legyen tisztában diákja életkörülményeivel." - B. szerint: "A diáksággal komolyan és mégis megértően bánjon. A fegyelmi ügyekben hallgassa meg a diákokat is ... Az én
tanárom necsak a tantárgy tanítója legyen, hanem a diákok lelki
vezetője is legyen." - C. szerint: "Szerintem jó tanár az, aki a fiúk:
lelkét igyekszik megismerni, a szerint bánik velük. .. Szeretnők, ha.
a tanárok nem lennének olyan távol tölünk. A diákság nem kedveli
is megtartják. nem a 3, hanem
azokat a tanárokat, akik iskolánkívűl
a 10 lépésnyi távolságot." D. szerint: "Ne érezt esse annyira a
felsőbb hatalmat. Necsak a targyát tanítsa, hanem hasznos dolgokra
is oktassa a tanulót. - Szeresse a diákot, s nea
feleletek szerint.
-osztályozzon, hanem az akarat, sz-org.alom· és tudás szerint ... Min,'
ő

A tanítók

tanítója.

díg jókedvet 'és derűt hozzon a katedrára, mert az a tanár,
kedvű, az már 50 százalékra ideális."
Most visszatérek a rendes gondolatmenetemhez.

X.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A ta n ító k
ta n ító ja
n e m ze té p ítő .
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Az apostolkodásnak
néhány jellemző jegye. 1. Munkakörében nem hivatalt, hanem hivatást lát. Kőtelességét
nem kény-,
szer, hanem, belső szűkséglet alapján végzi. 2. Hivatástudata
és hivatásszeretete alapján meglátja és megoldja azokat a feladatokat is,
kívűl állnak. E jellemvonásban
amelyek a szorosan vett kőtelességen
benne foglaltatik az is, hogy e többletmunka elvégzésére - szűkség.
esetéri ellenérték nélkül is vállalkozik. A tanítóképző-intézeti
tanár ugyan szűkségét érzi annak, hogy nemzetépítő munkáját anyagi
gondok ne zavarják, szükségét
érzi annak is, hogy bármely munkája anyagilag is azokéhoz hasonlóan bíráltassék
el, akikkel egy
vonalban halado, azonban-nem teheti magáévá azt az elméletet, amely
mutatkozó külőrrmunkát
csakis abban az esetszerint szükségesnek
ben vállal, ha ezt külön fizetik. - Akár városban, akár falun, akár
tanyán müködnek
majdan tanítványai nk, mindenűtt kutatniok kell
nemcsak tanítványaik, hanem az egész község, az egész környezet
akkor
népének anyagi és szellemi szűkségleteit, s ezek kielégítésén
is kell fáradniok, ha égyik-másik többletrnunkáért - kűlön nem fizetnek. Ehhez az erőt tőlünk kell kapniok. - A nemzetépítés gondolatával kapcsolatban korunk három jellemvonásával
kell leszámolnunk. 1. A technika kerszakában fokozott kőtelességünk
a mélyebb
lelkiség iránt való érzéket ébrentartanunkés
fejlesztenünk. 2. Korunk szinte dübörögve mondja: "Újat, újat, újat l" Erre ezt felelem:'
"Értékeset, értékeset. értékeset!" akár régi, akár új. A történelmet nemcsak tanuljuk, hanem a történetilegkijegecesedett
értékeket élni is akarjuk. De ha valaki mindenáron mégis újat akar,
tudunk ú] árnyalatokat is bemutatni. IV. éves növendékeinkkel szűlöföld-tanulmányoka t
(várostanulmány,
falutanulmány,
tanya t,anul~mánv] csináltatunk. Kiderült, hogy ezekkel nemcsak azt érhetjük el,
hogy a növendék készséget szerez abban, hogy majdan a saját községét hogyan tanulmányozza
és népét hogyan vezesse, hanem némely esetben atanulmányozott
kőzségben
már most - növendékünk
hatásaként - indul meg élénkebb kultúrmunka. Ugyanis egyik IV.
éves növendékünk beszámolt arról, hogy falutanulmányát
bemutatta:
kőzsége
tanítónőjének, hogy hitelesítse adatait. A tanítónő megállapította, hogy adatai 'helyesek, de nem írja alá, mert nem áshatja'
maga alatt a talajt. A tanulmány szerint a kultúra terjesztése terén
az egész intelligencia követett el mulasztást. A hitelesítést más vétanulmányából,.
gezte el. A tanítónő azonban tanult növendékünk
Ugyanis azóta nyitott főzőtanfolyamot,
színdarabot adatott elő tanítványaival
és a szülök részére előadást tartott. Erre a férfi-tanítók is hozzjifogtakvahhoz,
hogy bizonyos mulasztásokat pótoljanak.
3. Napjainkban elég erősen halljuk, hogy modern emberek kellenek.'
Igazuk van. Azonban modern ember nem az, aki a divat túlzásainak
hírnöke, a' felkapott' értéktelen szokások képviselője, aki a mai slá-,
dá sr a
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Váradi József:

gereket ismeri, aki a különböző szabadósságok
útjait követi stb., hanem az, aki tud ja, hogy a mai kornak mire van szűksége, Modern
tanítóképző-intézeti
tanár az, aki tudja, hogy korunknak milyen tanítóra van szűksége. Modern tanító az, aki tudja, hogy napjainkban
melyek a gyermek és a nép anyagi és szellemi szűkségletei
és ezek
kielégítéséri
apostoli lélekkel dolgozik.
tanárra
munkája
úgy érzem, hogy a tanítóképző-intézeti
egyetemességenél
és döntő jelentöségénél
fogva a nemzeti élet
jövő alakulásáért különös súlyos felelősség hárul. - Abban a tudatban, hogy egyrészt nyugodt lélekkel vállalhat juk ezt a felelősséget,
másrészt pedig illetékes helyen értékelik ezt az egyetemes nemzetépítő munkát, a Tanítóképzö-Intézeti
Tanárok Országos Egyesületének XXV., azaz [ubiláris
kőzgyülését
megnyitom.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
P a d á n yi- F r a n k
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XXV.

kö zg yű lé s e n
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A

ta r to tt

fe lo lva s á s .

f a lu h e ly z e t e .

Jules Méline 1906-ban megjelent és világszerte ismert művének
okfejtését ebben a hasonlatban foglalta össze: "Az ország jóléte, hasonló a fához: a földművelés a gyökere, az ipar és kereskedelem az
ágai és levelei; ha a gyökér megsérül, a levelek lehullanak, az ágak
leválnak és a fa meghal." Ezért adta ki a jelszót: "Vissza a fal~ba!"
Azaz: Vissza a föld állandó rnűvelésére természetszerűen
kialakult
munkaközősségbel
Fejtegetéseinele megdönthetetlentil
helytálló voltát mutatja, hogy
azt a világháború és a nyomában bekövetkezett társadalmi felfordulások és ország-omlás ok sem tudták megingatni. Sőt őmaga
1920ban ismét "A megválto föld" mellett emelte fel szavát s hirdette,
hogy csak a föld. ereje s ennélfogva csak a föld szeretete emelheti
ki az embereket a háborúutáni zűrzavarból.
Az indusztrializmusról
az agrártermelésre
való visszatérés sürgetése csendült ki az Északamerikai Egyesült Alamok mostani elnökének székfoglalójából
is, Mussolini, napjaink legnagyobb tettpolitikus a, - pedig tervszerűen téríti vissza a túlfejlődött városi né-.
pességet a földmíveléshez:
a faluba.
Nálunk is erre van szükség.
A háború előtti évtizedekben a falusi népet magára hagyták. A
művelt városiakat egész világok választották
el tőle. Távoli és exotikus népek jobban érdekelték őket, s talán még szívükhöz is kőzelebb állottak, mint saját egyszerű népünk. Elhanyagoltak
vezetését,
életének fölemelését.
erkölcsi tartalommal
való telítését és nemzeti
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'formájának tökéletesítését.
Söt "a dolgozó nép még ma sem része.sűl a magyar nemzeti kultúra áldásainak őt is joggal megillető há.nyadában.:? "Hogya
magyar falu évszázadok óta nem haladt, hogy
:népe kivándorolt, városba költözik, alkoholista, - annak mind alacsony fokon maradt neveltetése az oka.">
A mult század utolsó harmadában
valahogy nem tudták megérteni, hogy, - amint Széchenyi írta, - "hazát nem alkot holt föld,
.hanem élő ember", s ennélfogva a legszegényebb számára is lehetővé
.kell tenni, hogy boldogan felkiálthasson:
"Nekem is van hazám!"
A népi összefüggéseket
figyelmen kívűl hagyó
nemzetpolitika
idején szó sem lehetett arról, hogy a nemzeti élet súlypontja vissza'helyeztessék természetes helyére: a népi östalajba." Oda, ahova Széchenyi akarta elmélyíteni. így tehát a neonaciona lizrnus akkor iga:zán az, ha neo-széchenizmus, vagvis egyfelől az összetartozás
ősztőindíttatva, másfelől bölcs szánös érzésétől és az igazság áhításától
mítástól
vezérelve a népi összefüggések kimunkálására
törekszik. Ha
ugyanis el is fogadjuk teljes érvényünek azt a tételt, hogy az "állam"
három lényeges eleme: terület, nép és íöhatalom:
a világháború
következményei
azt mutatják, hogy ott, ahol az ország népe nem
olvadt egybe, bizonytalanná
válik a terület, meginog, sőt megdől a
Iöhatalorn, s ezzel maga az állam is összeomlik. Az igazi államfenntartó elem tehát a nemzetté egyesült nép. Mivel pedig a nemzet
'hatalma nemcsak tagjainak
számától
és vagyonától,
hanem ezek
műveltségétől
is fiigg, azért látjuk a nemzetemelő és államfenntartó
lényeget Széchenyi ezen kinyilatkoztatás.szociál- és kultúrpolitika
.szerű inteimében kifejezve: "Egyesült erővel iparkodjunk
azon, -hogy
.Magyarországon egy ember se legyen kenyér és ruházat nélkül, födél
és szakismeretek nélkül és az erkölcsi műveltséget senkise nélkűlözze.'
Ebben benne van az egyes emberek megelégedésének.
a családok boldogulásának, a falvak [községek] virágzásának, népek fölemelkedésének és az egész emberiség haladásának
programmja.
Megvalósítása
érdekében azonban, - a népoktatási törvényeken kívül, - a világháborúig vajmi kevés történt. Pedig, ha valaha, akkor ebben az időben, - a tömegleromlás
korában, - a tömegkultúrát
kellett volna
'előtérbe helyezni.' "A tömegvagyoncsodás
ugyanis tömegkultúrát
tételez fel: csak a műveltebb tömeg képes okszerűen gazdálkodni,
a
természet erőit ügyesen kiaknázni, gazdaságilag
a többi nemzettel
versenyképesséemelkedni.
Ezen a ponton a gazdaságpolitika
és a kultúrpolitika
nemhogy ellentétben
állanak,
de egyenest egybeesnek.
együttesen és fokozatosan,
Egyik sem előbbi a másiknál: mindkettő
egymásra kölcsönösen építve valósítja meg a maga eszményeit."?

1 L.: Melczer
Gyula: A falu jegyzője ésponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
a nép műv. Pestvárm.
Népműv. 1932. évf. 321. I.
2 1.:
Szentiványi Károly, Népakadémia.
6. \.
3 V.
ő.:" Szekfű Gyula:
Három nemzedék és ami utána következik,
447. 1.
4 V. ö.: Weis
István: Hova? 138. J;
5 1.:
Kernis Gyula: Kultúra és nemzet. 74. 1.

Vár(!di

József:

A földmívesnép lelkisége szerves kapcsolatban van a földdel, s,
Innen van, hogy, -, jóllehet
ezért helyhezkötöttebb, mint a városié.
távolról egyformának látszik a faluk élete, egész hazánkban nincs
két teljesen egyforma falu."Mindegyik
más és más, egyéni és ennélfogva vonzó. Ma azonban sok hiányt mutat.
A falu életének ezen sokrétűsége nem enged általánosítást:
mert
az csak elhamarkodott
lehetne. 7 Az azonban megállapítható,
hogy
magárahagyottságában
gazdálkodása nem fejlődött és ezért jövedelme
sem lehetett nagyobb, mint amennyi úgyahogy fedezte mindennapi
szükségleteit.
Táplálkozására
nézve "általában azt kell mondanunk, hogy népünk az összes művelt nemzetek kőzűl a legrosszabbul táplálkozik
Ennek négy okát lehet megkülönböztetni: 1. a falusi földmíves aszszony általában nem tud főzni; 2. a táplálkozás egyoldalú (ami a
férfiak korcsmázásának egyik oka); '3. tejel, tojást, zöldséget aránylag nagyon keveset ícgyaszt: 4. hétköznapokon s általában nyáron
abszolút rosszul, vasárnap pedig túltáplálkozik.?"
E rossz táplálkozás
következtében a falusi nép szervezete gyenge, gyorsan megrokkan,
hamar megöregszik.
Ruházkodása,
különösen az alföldi kőzségekben, ijesztő képekben mutatja be a gazdasági leromlás szörnyű következményeit.
Erre nézve csak annyit említek, hogy "számos kőzségben a szó
szoros értelmében restelnek az emberek a nyilvánosság 'előtt megjelenni, még a menyegzőket is szürkületkor tartják, hogya falu többi
lakosai ne vegyék észre rongyosságukat.?"
Ez a félrehúzódó restelkedés mutatja, hogy általában nemponmlkji
li
rend és csín iránti érzék, hanem a mód hiányzik a rendes őltőzkőkötelesség teljesítése is az úton,
déshez. Sok helyen az iskoláztatasi
Illetve a csizmán múlik."?
Nem egy helyen egy-egy családnak csak
egy pár cipője van, amelyet a család tagjai felváltva viselnekY
A födél, a családi fészek kérdése is sok tekintetben anyagiakon
múlik; mert népünk jól tudja, hogy "nem igen cifra mennyország a
háznélküli
házas állapot."
Jóllehet e trianoni nyomorúság kellő kifejezésére csak .a tíborci
siralmak elég szfvbemarkolók,
ismételjük, -mégsem
allítjuk;
hogy első a gazdaság, s csak azután jön a kultúra. Inkább tartunk
azokkal a magyar anyákkal, kik télvíz idején hátukon viszik mezitlábas gyermeküket az iskolába; mert hogy boldoguljanak, ha tudatlanok maradnak
Épp e nagy belső szegénység leküzdésére kell a
kultúra.
'
6L.: Weis István:,
U. o. 31. 1.

A magyar

falu.

8., 1.

7

L.: Steinecker
Ferenc: Községpolitika.
L.: Weis István í. m. 38. 1.
10 L.: Weis
István: Hova? 122. 1.
II L.:
Boros Margit:
Ostoros község
1934, XXIII. 30. 1.
8

331. 1.

6
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A tudatlansággal
terhelt. szegénység legfenyegetőbben
jelentkezik a gyermekegészségügyi
statisztikában.
Hogy csak egy adatot
említsek: Az Országos Kőzegészségügyi
Intézet hét ú. n. mintajárásában tízszer, sőt helyenként húszszor több a fogyatékos, mint a
testileg-lelkileg
ép gyermek.
.
A pangó gazdasági élet sokakat az erkölcsi törvényekkel szemben is megalkuvóvá tesz és a hitéletet is sorvasztja. Hányan vannak:
- tanyavilágunk népét nem is számítva, - akik azért nem járnak
sem elétemplomba, mert nincs ruhájuk. Vegetatív szűkségleteiket
gíthetvén ki, nem is támadnak magasabb vágyaik s az Istent is elfelejtik.
Gazdagság, anyagi jólét ugyan még nem jelent kultúrát,
de -"
amint látjuk - előfeltétele annak. "Kevés földdel még tudományt
is keveset lehet venni.":" Gogoly is azt tanítja a' Holt lelkek-ben:
"Tedd előbb a parasztot módossá, jó gazdává, akkor majd maga is
kiműveli magát."
"
Ha azonban a nép gazdagodási, illetve földszerzési vágyát vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy nemcsak kerülő (városi alkalmazasokon, azelőtt Amerikán át vezető) utakon is törekszik annak kielégítésére, arra, hogy földhöz, több földhöz; jusson; hanem földéhségből még egykére is vetemedik. Ezért hangsúlyozzuk,
hogy "a pa'raszttal ' való komoly törődés, a falusi nép igazi szeretete, az em':
beries közigazgatás, a nem szónokló,
de átélt cselekvő demokrácia
ke11."13A falunak ugyanis nem annyira az a nagy baja, hogy eredeti,
hagyományokon és szokásokon alapuló s lakóin:ak életét szinte rend~
tartásilag
szabályozó [zabolázó
és nevelő) népi kultúráját
elvesztettej
hanem inkább az, hogy nem tudott még valamiféle újra szert tenni,
A falusi nép erre a maga erejéből nem volt képes, a felsőbb társa":
dalmi osztályok részéről pedig nem részesült kellő támogatásban:
E tekintetben az elfogulatlan kritikának
még legjobbjaink közül is'
nem eggyel szemben elmarasztaló az ítélete. Hiszen nyilvánvaló, hogy
- nemzeti értelemben - "egyetlen nagy és veszedelmes eretnekség
van, melyre nincs bocsánat, melynek feltétlenül el kell pusztulnia, és,
ez az az önáltató gondolat, hogy a népnek nincs szűksége
arra, hogy
az anyagi és szellemi haladás folyamába bevitessék, vagy, ha szűksége
van is rá, ezt "nem lehet" megtenni."14 Ha ugyanis a nép csak anynyit tud, amennyi megélhetés ére feltétlenü! szűkséges, akkor továbbra
is szellemi mozdulatlanságra
kárhoztat juk, s így társadalmunk hala':'
dása megakad s nem remélhetünk nemzeti fölemelkedést.

12
13
14

L.: Benedek Elek: Testamentum
és hat levél.
L.: Karnis Gyula: i. m. 70. 1.
L.: Dr. Imre Lajos: A falu művelödése. 12. 1.
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>66zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Váradi József:TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2. A

f a lu r e n d e lt e t é s e

a n e m z e t é le t é b e n .

A falut akkor tudjuk helyesen értékelni, ha szem előtt tartjuk,
egységé.hogy a mostani Maradék-Magyarország
3,419 kőzigazgatási
ből csak 11 a törvényhatósági
[ogű és 45 a megvei város és így
3,363 a nagy- és kiskőzségek
száma. Ha ehhez még hozzávesszük a
'9,172 pusztát, tanyát, telepet és egyéb lakott helyet, akkor ugyan-csak indokoltnak látszik Méline hasonlata, amely szerint az ország
jólétének alapját, gyökerét a földmívelésben látja. Végeredményben
mindent a földmíves tart fent. Igaz, hogy nálunk ez a gyökér még
nem alkot elég sűrű, a népet a hazai röghöz kötő s annak energiáit
kiemelő gyökérzetetj mert a 15,932.318 kat. holdon termelő 1,597.646
gazdaságból
1,142.294 öt holdon aluli, 200.341 tíz holdon aluli,
157.061 húsz holdon aluli, 68.570 pedig ötven holdon aluli. így az
-ősszes gazdaságok 98.1 %-át kitevő gazdaságokra
a művelés alá fogott területnek csupán 47.1 %-a [ut: míg 52.9%-án az összes gazdaságok 1.9%-a osztozik.> Mivel a szegény magyaroknak
méltánytalan
helyzetén ma már nem lehet sem kivándoroltatással,
sem iparosí'tással, nagyvárosba kűldéssel segíteni, nem marad más hátra, mint a
telepítés és ezzel kapcsolatban a földbirtok-reform.
Ezt így látják az
agrárpolitikusok
és ezt vallja a nemzetpolitikus
is.l6 Mi ehhez csak
annyit tehetünk hozzá, hogy minél több kerül a haza talajából
a
megmunkálók
kezére, annál nagyobb lesz annak társadalmi és nemzeti értéke. Különben Aristoteles
óta tanítják, s a jelen tapasztalatai is arról győznek meg, hogy "a kisbirtokok a legjobb védő őrei
a magybirtokoknak. " E mellett a kisbirtokok, a falvak, - sennek
hangsúlyozása
elsősorhan a mi feladatunk,
a magyar népiség
megőrzői.
"Az idegen befolyás kevésbbé érintette
a falut, mely
ennélfogva
ma a Iajiság,
a faji kultúra
szilárd
képviselője."l7
Magyar falvak nélkül nincs magyarság és nincs Magyarország. Minden nemzet ereje falusi népében van. Nemcsak szellemi, hanem élettani és életrnódtaní szempontból is a falu (a vidék) az erőforrás a
városok számára. Ezért kell az ország érdekében is óvakodnunk attól
a népkezeléstöl,
amely a gondolkodva szemlélődőnek,
- aki az eredményeket mérlegelí és a következtetéseket
is látja, - a rablógazdálkodást juttatja eszébe. Hisz minden áldozat, amelyet a faluért hozunk, mint áldás száll vissza az egész magyarságra. A magyar néppel
a magyar népért való együtt dolgozás tehát nem más, mint nemzeti
"Hymnus"-unknak
a tettek nyelvére való lefordítása, cselekedetekre
váltasa: az Isten áldását valóban kiérdemlő munka.

15 V.
Ö.: Dr. Matolcsy
Mátyás:
Agrárpolitikai
feladatok
Magyarországon, 152. 1.
16 V. Ö.: Dr. Matolcsy
M. í. m. bevezetésévei
Szekfű Gyulától.
17 1.:
Az erdélyi fiatalok falu-füzetei.
1. -sz. Gyallav-Pap
Zsigmond:
A nép és az intelligencia. 60. 1.
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A nemzeti szellemtől átlelkesítve válik az állam olyan szerves
egésszé, amely a sokféle (hitfelekezeti, társadalmi, vagyoni, érdekeltségi, foglalkozási, korosztályok közti] disszonanciát össze tudja hangolni, mégpedig azzal, hogy minden jogos törekvésnek teret biztosít
és minden igazi sikert megkoronáz. Erre a benső összehangolódásra,
a lelki egyesülésre az egész vonalon szükség van, s ezért tudatosan,
és tervszerűen kell rá törekedni a legkisebb falvakban is. Csak így
kapcsolódhatnak
bele a magyar élet fájának nedvkeringésébe, emelkedhetnek az elmaradottság
és magukrahagyottság
ragadékaiból
viruló életre s biztosíthatják
a nemzet folytonos megújulását.
A renacionalizálásnak
csakis a társadalmi és gazdasági reform az egyettörekvő cselekvő népszeretettel
len komoly útja.l" Tökéletesítésre
azon kell lenni, hogy minden magyar állampolgár valóban a magyarnemzeti közösség
tagjának érezze magát, egyéni értékelései feleljenek meg a nemzet kollektív értékelő állásfoglalásainak.
Szó sem
hogya
parasztságot meslehet tehát arról, amit L'Houet javasel.v"
terségcsen is meg kellene tartani öntudatlan és alvó állapotában.
Széchenyi szerint is már elavult az az okoskodás, hogy boldog az;
aki nem ismeri a jót, mert így nem is óhajtja. Ez épp olyan józan
okoskodás, mint az, hogy szerenesés a kö, mert semmije se fáj. Nem
negativ, hanem pozitív boldogságra van alkotva az ember. 2" Közeled-jünk tehát csak bátran, őszinte testvériséggel és segíteniakarással
a
falu népéhez! Ezt annál is inkább megtehetjűk,
mert 1929-ben a
Ill. Nemzetközi Falufejlesztési
Kongresszuson
a kulturális
kérdéseket a gazdasági kérdésekkel egyenrangú kérdésként tárgyalták.
S
minden résztvevő elismerte,' hogya
falu gazdasági és egészségügyi
kérdései csak akkor oldódhatnak meg, ha sikerül a falusi lakosság
műveltségi színvona lát emelni.
Szerencse, hogy a nép biz almát könnyen kiérdemelhetjük
és
szeretettel.'
nehéz elveszíteni, csak közeledjünk hozzá jóindulattal,
Gárdonyi "Népkultúrát
Magyarorsaágon"
círnű posthumus cikkében
írja, hogy néhány vasárnapi tanításból arról győződött meg, hogy a
nép szomjuhozik a tudományokra és hálás az iránt, aki csak cseppeket is nyujt neki.
A falusi tanítónak, - Tompa Mihályt idézve, ~ minden nap,
el kellene mondania:
"Én az egyszerű nép őre vagyok,
Enyém jó- s balsorsának fele,
Örülök - sírok résztvevőn vele,
S az elhagyott népet mily isteni
Nevelni, oktatni, segíteni."
18
19
20

V.
Kernis Gyula i. ro; 70: 1.
V. ö.: Zur Psychologie
des Bauerturris.
V. ö. Hitel. 53. L
ő,

39. 1.
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Az együtt átélt örömök és a közösen elviselt szenvedések peda,gógiai értékelésévei véget lehet vetni annak az egyenetlenkedésnek,
ami annyi faluban dúl. A mindenkinek egyéni élményévé vált és
.kőzősnek elismert eszményben megszűnik a széthúzás. A lelkek kapujának ezen belülről történő feltárásával alakíthat juk ki azt az interindividuális
tényezőt,
amelynek
erejével
kiemelkedhetik
a nép
-elrnaradottságából.
A tanító bölcsesége és hivatásszeretete nemcsak azt a bizalmatTanságot oszlathatja el, amellyel a falusiak az értelmiséggel szemben
.általában viseltetnek; hanem véget vethet a gyanakvásnak is, amely'lyel sokfelé a helybeli értelmiség kíséri működését.
A néppel való állandó érintkezéstől ne féljen! Inkább keresse
azt! Ezzel önmagának is használ. Rákosi Viktornak volt bátorsága
megval lani, hogy fényes úri mulatságokon sokszor únta magát, parasztemberek
között soha. Ugyanezt fogja tapasztalni
a tanító is,
ha nem téveszti össze a népet néhány pincéző vagy korcsmázó
cimborával; ha nem fordít hátat az eszmények világának, hanem a
:népet is igyekszik azok felé fordítani. Csak így lehet az egészség
megóvásának. a munkaképesség megőrzésének és fokozásának példa.adója, kicsinyek s nagyok számára a helyes életmód, az életművészet
megszemélyesítője. Az ebben való kitartásra
erősítse magát Dante
.szavaival:
"Gondoljatok az emberi erőre:
nem születtetek tengni, mint az állat,
hanem tudni és haladni előre." (XXV. 118-120.)
Szántó-vető népünk életmódj ának javítása érdekében rajta kell
lennünk,
hogy kiemelkedjék
egészségügyi elhanyagoltságaból.
Ne
legyen egészségének ápolásában könnyelmű. Lássa be a test és ruha
tisztaságának, a napfényes ésjólszellőztethető
lakásnak, a ió ivóvíznek [elentőségét, valamint a népies állattenyésztés hibái ellen való
állandó védekezés és a folytonos gyom irtás fontosságát. Tudja és
vívmá.akarja felhasználni a ibetegségeket megelőző kőzegészségügyi
nyokat és tudjon ellenállni a szesz hatalmának.
A táplálkozás egyenletesE:(bbé tétele végett már a leányok tanuljanak meg főzni, hogy egészségesebb és változatosabb
ételeket
készíthessenek.
Mivel a magyar ruha a faji öntudatot fejleszti és a nemzeti
önérzetet erősíti, meg kell tartani a népviseletet. Ott, ahol már
-elszoktak tőle, adasson a tanító jutalmul [versenydíjul] magyar ruhát, s az ahhoz való általános visszatérés érdekében részesítse ünnepélyes alkalmakkor a népi viseletben megjelenőket szerepeltetéssel,
kedvezményes vagy díjtalan megjelenés biztosításával előnyben. Ha
ilyenkor az úrinőkkel is magyar szabású ruhákat tud' felvétetni,
akkor az osztályellentétek
áthidalására is, sokat tett.
Ezzel együtt kedveltessuk meg újra a magyar népdalt és a
'magyar táncot; mert "csak elszorult szívvel lehel nézni azt, hogy a
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legkisebb faluban is a parasztlegények
és leányok úgy iparkodnak
táncolni, mint a pestiek, "21
Hogy a házak (lakások) valóban "emberi fészkek" lehessenek;
amelyben a család tagjai jól érzik magukat, fokozatosan rá kell
vezetni őket a biztos, egészséges és kényelmes építkezés és az alap os
Iásításának
és díszítésének
karbantartás
hasznos voltára; a· kőzség
jelentőség ére.
Eszméltessen rá a tanító arra is, hogy a rossz utak egyfelől
mennyire megnehezítik a termelést, mennyire drágítj ák, sőt gyakran
lehetetlenné
teszik az értékesítést; másfelől gátolják az egymással
való érintkezést is, valamint az iskolába, templomba, temetőbe, népházba való járást.
Mindezekkel tágabb értelemben is fokozódik az interindividuális
tényező hatóereje, mert így a falu könnyebben belekapcsolódhatik
a
rryaraló-, illetve idegenforgalomba.
Mind ezt, mind pedig a falubelieknek szülőföldjükhöz
való ragaszkodását fokozza a község
emlékeinek ápolása,
amit annál is
inkább meg kell tenni, mert azzal közvetlenül fejlődik a népi élek
történeti érzéke. Mivel pedig a kőzség legnagyobb vonzóereje az elődök sírhantjában van, azért, - a szülöföldhőz
való ragaszkodás ébrentartására,
különösen nagy gondot kell fordítani a temetőre,
hogy, - mint Juhász Gyula írja, - "Magyar János a bakon" büszkén ülhessen,

"Mert nincs a földön semmi panoráma,
határa,
Mely szebb lehetne, mint azponmlkjihgfedcbaZ
Hol verejtékes áldását aratja
S hol fáradt testét egykor visszaadja."
ő

földszeretetét
mindenki kieléHogy a természetes és kívánatos
gíthesse, olyan gazdálkodási módokat kell megkedveltetui. amelyek
boldogulását. Nem ok
kisebb területeken is biztosítják a munkálók
nélkül tanítja Széchenyi,· hogyagazdáknak
kisebb vagy mélyebb
tudománya a mértéke az ország földmívelő erejének.
Ma nem lehet csak kizárólag
a búza- vagy rozstermelést fenntartani. Csak az a gazdaság jövedelmező, - tanítjuk mi is a tanítóa jószágokon
keresztül, a
képzőben, amelyik szemes terménycit
tejet pedig egyrészt a piacon, másrészt a növendék-állatok
táplálásában, feljavításában értékesíti. Ahol lehet, gyümölcsö st telepít vagy
haszonfákat ültet. Konyhakertjét
annyira fejleszti, hogy eladásra is
jusson. A tejtermékek készítésében és baromfitenyésztésben
is iparkodik piacképes lenni. Az ily módon vezetett gazdaság mind az árzuhanásokkal.
mind az elemi csapásokkal szemben fel van vértezve,
különösen, ha mindenből a legjavát termeszti.
A versenyképesség
biztosítása
érdekében nagyon fontos, hogy
egészséges állatot, baromfit tetiszta jó magot vessenek; jóíajtájú,
21

L.: Steinecker

Ferenc

i. m. 478. 1..
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nyésszenek: a keresett gyümölcsökből értékes s egységes Iajtákat termesszenek. A termelés szervezése mellett szervezzék meg az értékesítést is; mert az árun tömegben könrtyebben és jobban túl lehet
adni " semellett
a falusiak igen sok fáradságtói megkímélik magukat és sok időt megtakar ítanak.
A gazdálkodók boldogulásának
ezen föltételei mind azt mutatják, hogy nem vagyunk elfogultak, ha gazdaságiaknak látszó
kérdésekben is elsősorban nevelési problémákat
látunk. A falu érdeke"
hogy lakói közül az arravalók kellő kiképzésben részesüljenek, minfakadha sson és így
den kezdeményezés helyi és valódi szükségletből
a töke- és munkabefektetésnek
meglegyen a haszna.
Nem kevésbbé fontos a falusi asszony lelkének átformálása
sem.:" Ha be tudjuk velük láttatni, hogya
külső tisztaságnak igazi
biztosítój a a belső tisztaság, akkor ősztőnős női rendszeretetüknél,
Iínomabb ízlésűknélponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
és vetélkedesi
vágyuknal fogva a lelki tisztaságban fognak versengeni egymással. Ha ezt sikerül elérni, akkor
bennük és általuk felrázhatjuk a népet íásultságából,
kiengesztelhetjük a gyülölködőket, a becsületes ség és jóság felé hajlíthat juk a
a csúnya beszéd
nyomorgókat is, sikerrel vehetjük fel a küzdelmeí
ellen, szóval a legszélesebb néprétegekben vágyat ébreszthetünk az
emberibb - igazabb, jobb és szebb - élet után.
A tanító tehát akkor segíti faluját a fölemelkedésben és nemzeti
rendeltetésének betöltésében, ha alaposan megismeri, ha látja bajait.
megérzi gondjait, megérti kívánalmait és maga is kutat lehetőségek
után, hogy ezek teljesüljenek és így megszűnjenek a bajok, eloszoljanak a gondok.
A tanítónak éreznie kell, hogy nem a falu van érte, hanem
van a faluért. S hogy a falu necsak eredeti értelmében, hanem molehessen, kellő taktikádern felfogás szerint is igazi munkaközősség
val vegye fel az egész vonalon a harcot a henyéléssei szemben, s.
tegye minden falujabeli családban télen is jelszóvá azt, amivel Petőfi,
biztat:
ő

Munka, tett az élet,
Tegyünk valamit ... "
II'

••

4. A falusi nevelő-

és oktatómunka

irányelvei.

A tanító cselekvő és cselekvésre serkentő lokálpatriotizmus a természetesen csak akkor vezethet a kívánatos eredményre, ha a falubeliekkel való érintkezése szerves folytatása annak a nevelő-oktató
munkának, amit az iskolában végez. Hisz mindazt, amit a faluért
tesz, tanulóiért
teszi; amit pedig a tanulókért tesz, az hatással van
a falura, sőt magára a fajra is. Ma ugyanis már egyre v!lágosabban
22 V. Ö.: Feymann
István: A kísgazda
1931. 38. l.
23 V. Ö.: Weis István:
i. m. 76. 1.
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kitűnik az a kőlcsőnösségi
viszony, amely a környezet és az átörőklés között fennáll.
állapotunkMostani lesujtott, széjjelmarcangolt
és kiszipolyozott
ban az iskola jóformán az egyetlen eszköz, amellyel kultúránk magyarabbá tétele érdekében hatásosan tenni lehet valamit.>' Még pedig
elsősorban a népiskola - mint szülőföldiskola
az, mely, ha a
való életben gyökerezik, fölfelé segíthet bennűnket.:" A népiskola
tehát nem maradhat elszigetelt, nem lehet idegen a faluban.:" hanem
a közösség sajátos viszonyaiból kell mintegy kinönie, a falu iskolajának kell lennie, mely állandó kapcsolatban van a jelennel és nem
feledkezik meg a tanulók későbbi életformáiról.:"
A szülőföldismeret
minél alaposabbá tétele és a szülöfőldszeretet állandó ébrentartása
és folytonos mélyítése érdekében ajánlatos
lenne a "Szülőföldvédő
Liga" megalakítása,
még pedig - legalább
átmenetileg a Falu-szövetség
keretében. E szülöfőldápoló
munkából
a tanítóságnak okvetlen ki kellene a maga részét vennie, még
pedig nem mint iskolai munkája
mellett végzett tennivalót, hanem
munkájának
sikere érdekében teljesített
mint az iskola nevelő-oktató
missziót,
Erre a gondolatra
neveléslélektani
megfontolások
vezettek. A
gondolat maga azonban olyan lelki távlatokba
enged bepillantást,
hogy abban nemcsak hazánk természetes
határait
látjuk, hanem
együtt látunk mindenkit, aki itt és magyarnak
született, bárhova
sodorta is a trianoni végzet, bárhol búsul egyéni balsorsán vagy
örül szerencséjének.
hozzájaA szülőföld ily megszervezett védelmével hathatósan
rulhatnánk a reform és konzerválás,
az újítás és a hagyomány nemzetfenntartó erőinek folytonos és kölcsönös kiegyensúlyozódásához.t"
Széchenyi István gróf örök magyar programmjának
megvalósításához.29 S mindemellett
a nem kívánt, de bekövetkezhető háborúra is
így: készülünk fel a legcélszerűbben:
rnert, rníg azelőtt egy-egy vár
védte a vidékét, addig ma egyedül a vidék nyujthat a városiaknak .
védelmet a légi támadások ellen.
A filozófiai realizmus ideje és különösen Pestalozzi és Herbart
óta a lelki élet elismert alaptörvénye,
hogya
szellemi fejlődés el- .
engedhetetlen
feltétele a szemlelet. A megismerés alapanyagát
szolgáltató érzéki észrevételekre
viszont csak közvetlen környezetében
tehet szed a gy~rmek. A szellemi horizont
(lakóhelyén, szűlöfőldjén]
tágulásában
kővetkezőleg
ugyanolyan .. szerepe. van aszülőföldnek,
mint a térszcmlélet kialakulásában
az ős-, illetve kőzeli térnek. A .
V; ö.: "Fiatal Magyarság" Ill. kiad, 37. I.
V. Ö.: Fr. Lernbke. Kultur, Heimat, Landschule.
14. I.
26 V. Ö.: Dr. Joh.
Fr. Dietz: Das Dorf als Erzíehungsgerneinde.
130. I.
27
V. Ö.: Vajkai .Iúlía Éva: A népnevelés feladata a gépesített ipar
korsaakában.f.A
gyermek és az ifj. 1934. 1-3. 14. I.
28 V.
Ö.: Magy. Paed.
1934. 7-8.
sz. 107-108.
I. Dr. imre Sándor
évzáró beszéde a szegedi egyetemen 1933-ban.
29 V. Ö.:
Szekfű Gyula: i. m. 499. I.
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tanulóknak ebben való alapos tájékoztatását
a falu annál is inkább
mert teljességgel tisztult íogalmegkívánhatja a maga iskolájától,
makká csak azok a képzetek válnak, amelyeket közvetlen szemlelet.
átélés útján szereztűnk, Viszont minél világosabbak a fogalmaink,
annál nyilvánvalóbbbak és ennélfogva biztosabbak a fogalmak kapcsolatai: az ítéletcink. Másfelől minél nagyobb a képzetkincsűnk és
minél élénkebb a gondolkodásunk, annál erősebb és tartósabb ezek
hatása érzelmeinkre és akaratunkra. Gondolkodás, érzés és törekvés
ugyanis nem egymásmel letti tényezői a lelki életnek, hanem egybefonódott, egymást folyton kölcsönösen átható és egymást állandóan
azt, hogy képzetcink és
befolyásoló erői. Ha tehát nem kívánjuk
fogalmaink szétfolyók legyenek, akkor törődnünk kell azok képzőa véletlen
désévei, nehogy kapcsolódásaik
és szétválasztődásaik
játékai legyenek; mert akkor szó sem lehet biztos célérésről, kővetkezöleg a nevelés céljának eléréséről sem.
Az egyéni képzetvilág és érzelmi élet gazdagítása és kiművelése
érdekében gondoskodni kell a közvetlen szemléletszerzés biztosítáazaz a tanulók életéből, szűksáról, a szűlőföldismereti oktatásról.
ségleteíböl és interindividuális viszonyaiból való kiindulásról."?
Hisz'
minden nevelői bölcseség kezdete a gyermekbe való nyugodt belefigyelés. Ez minden nevelői jóság forrása s ezzel vetünk véget minden ískolamesterkedésnek.v'
_ Ezzel tesszük a tanulókat képesekké arra, hogy felnőtt korukban
a falu munkaközősségében
emberül megállják a helyüket s így válik
a népiskola a falu iskolájává. így meg tudja tartani a gyermekeket
a természetes életviszonyok között, és képes őket munkára és tisztességtudásra nevelni.P ami különösen fontos, mert amint Pista tanul,
úgy cselekszik István.
A nép átlagos testi derékségeben nemcsak gazdasági- és művelödési-, hanem nemzetpolitikai erő is van.:" A falusi iskolának tehát
nagy gondot kell fordítania, - a vonatkozó törvények, rendeletek és
tantervi utasítások betartásával, - a testi épség megőrzésére, a tartós egészség előmozdítására
s a Iehető legnagyobb testi teljesítőképesség elérésére.
A tervszerű és mindenoldalú testfejlesztés ráeszméltetí a tanulókat arra, hogy az életszabályok kővetkezetes betartása nemcsak menti
és óvja, hanem fokozza is az életet. így könnyen megértik és elfogadják azokat az életszabályokat is, amelyeket a falusi élet voltaképen
önmagában hordoz'" s ezért készségesebben alkalmazkodnak a min30
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nev. kísérletéről.

13. 1.
V. Ő.: Münch: Erlebnisse mit Eltern. 84. 1.
V. Ő.: Dr. H. Güttenberger: Das Landkind nach Umwelt und Eigenart. 49. 1. H. J. Scheuígen:
Das See1enleben des Landkindes.
26. 1.
33 V. Ő.: Dr. Horst
Keferstein: Volksbildung
und Volksbildner
c. mű
megfelelő fejezetet.
34 V. Ő.: Dr. H. Gűttenberger:
i. m, 90. C
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-dennapi élet erkölcsi törvényeihez.:"
Ezeket a: népi életelveket azután
.a cserkész-törvényekben
lehet elmélyíteni,
vagy ami még aján1atosabb Széchenyi
életbölcseletében
magyar
erénytanná
lehet
íejleszteni.i" A jelemasséget ugyanis a népiskola nem teremtheti meg.
Kialakulását
azonban a maga módja szerint és a maga eszközeivel
elő kell készítenie
és közre kell működnie
a jellem megalapozá.sában.:"
Osztatlan
és részben osztott
falusi népiskoláink
hátrányainak
közömbösítésévei
és előnyeinek kiaknázásával
fokozottabb
mértékben
lehet a kölcsönös segítség elvét érvényesíteni,
s az idővel való gazdálkodással,
annak alapos kihasználásával
mindenirányú
okos takarékosságra nevelni.
az erkölcsi nevelés érdekében
is - nagy
A Ieányifjúságnál
:gondot kell fordítani a háztartásiés kézimunka-oktatásra,
s az otthoni konyháknak,
konyha- és virágoskerteknek
is nevelési eszközként való felhasználására.
Sőt ajánlatosnak
látszik, - a Iiúk leventeegyesületi
nevelésének
rnegfelelöen,
a leányoknak
az Ifjúsági
Vöröskereszt
szellemében
való egyesületi
gondozása egészen a férjh'ezmenés idejéig.38

Az önnevelésnek
a legszélesebb
rétegekben
való tervszerű
és
lehetőleg intézményes
előmozdításával,
a kereszténységnek
szó szerint vett begyakoroltatásával
teszi a tanító a lehető legnagyobb szolgálatot mind egyéni, mind nemzeti, mind pedig egyetemes
emberi
.szempontból.
Ezzel teszi ugyanis lehetővé, hogy tanítványai
felnőtt
korukban életük rendeltetését
önállóan fel tudják fogni, ennek megfelelően legyenek képesek akarni és így közös eszményeiktől
vezérelt munkás életükkel biztosítani
tudják a maguk és családjuk
boldogulását,
részt tudjanak
venni népük fejlődésében
s nemzetűkön.
.át az emberiség haladásában,
és mindezt meg is teszik, mert tudják,
hogy csak így élnek emberhez méltó életet, csak így terjed az igazi,
krisztusi impérium, érzik, hogy csak így lehetnek boldogok.
Mindezekből
nyilvánvaló,
hogya
helyesen értelmezett
erkölcsi
nevelés elválaszthatatlan
a szellemi neveléstől,
mert megkívánja
az
-őnálló gondolkodást,
a biztos ítélőképességet,
a sokoldalú,
aponmlkjihgfed
műve'lödés vágyától sarkait s az életfeladatoknak
megfelelő érdeklődést,
a könyvszeretetet,
valamint
a mindennapi
életben nélkülözhetetlen
ismereteket
és készségeket,
mert ezek az anyagi kultúra emelésének
.kőzvetlen eszközei. Szóval mindarra
meg kell tanítani,
amit a falu:népének ma tudnia kell. S különösen fontos az, hogy "ne maradjon
.a határokon belül egyetlen magyar se, akiben a nemzet politikai ön-35 V. Ö.:
Imre Sándor: A mindennapi élet erkölcsi követelményei.
Pestvárm. Népműv. 1931. 4. 145. 1.
József: Jellemnevelés az ifjúsági egyesületekben. V. Pro36 L: Váradi
-gresszív (tartalmi) akaratnevelés.
Ifjúsági Vezető 1927. 287-292. 1.- A ma.~yar jellemnevelés alapelvei. Néptanítók Lapja. 1934. 17. sz. 645~647. 1.
37 V. Ö.:
Fináczy Ernő: Világnézet és nevelés. 35. 1.
38 V. Ö.: A Ill.
E. T. K. Naplója. II.' köt. 190. 1,
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tudata fel nem ébred és ki nem fejeződik".39 A falu érdeke is kívánja a történelmi oktatásnak társadalomtaní.s''
a földrajzi oktatásnak pedig kőzgazdaságtani
irányban való fejlesztését.
A nép életének szebbítése érdekében az arányosnak,
az ősszhangzatosnak,
a természeti- és művészi szépségeknek
észrevétetésevel fejleszteni kell a szépérzéket, hogy íínomuló
íz.lese megjelenésében, ruházkodásában,
magatartásában,
beszédében, modorában,
ottérzületében,
cselekvésmódjában,
munkájában,
honi környezetében,
szórakozásaiban,
szóval egész életében Iormásabbá, nemesebbé, éra daloskörök
szervezésére;
a.
tékesebbé tegye. Ezért van szűkség
templomi éneklés tökéletesítésére;
a nemzeti-, helyi- és népünnepek,
valamint
a népies előadások
folytonos tökéletesítésére;
terrnelö-,
g,azdaudvar-, atlétikai- és sportversenyek
eredményeinek
a szűkségletnek megfelelő fokozására. Ezen utóbbiakkal nagy mértékben járulhatunk hozzá az egészség megbecsűltetéséhez.v'
Különben minden tanítói ténykedés tegye önkénytelenné,
azaz;
népünk természetévé a szociális gondolkodást
és cselekvést; mert
és a nemzeti egységez előfeltétele az egészséges demokráciának
nek,42 legelsősorban pedig a magyar falvak megújhodásának
és felvirágzásának.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5. A

t a n ít ó k k é p z é s é n e k

kérdése.

Szociális gondolkozásra
és cselekvésre akkor tud a tanító nevelni, ha önzetlenségévei
győzi meg a falubelieket
szándékainak
tisztasága felöl. Ezzel tudja a minden emberben meglevő alacsony
haszonvágyat. amely, - Széchenyi' szerint, '- olyan mélyen benne'
van az emberi természetben, hogy előbb vége lesz a Magyar honnak,
de még csillagunk is előbb tér vissza a nagy mindenség
kebelébe"
mielőtt azt onnan ki lehetne irtani, a használás vágyáva emelni és,
lelkesí teni.
A falu minden vezetőjétől
nemcsak megfelelő képzettséget, hanem kellő komolyságot is kíván, 43 Tanítóját is csak addig becsüli,
amíg eszében is, szívében is meg tud bízni. Ebből nyilvánvaló, hogy
a falusi népiskola csak akkor tudja hivatását betölteni, ha megfelelő.
tanító működik benne. A falusi tanító ugyanis nemcsak oktató, nevelő, hanem vezető is kell, hogy legyen, aki iskolában és iskolán
kívűl teljes felelősséggel műveli a népet és fej leszti a falut. A tanítói' .hivatás tehát a legkisebb faluban is oly nagy jelentőségű, hogy
azt csak hivatásos nevelői egyéniségek tölthetik be. Ezt, - országos
L.:
az
40 V.
1913. 340.
39

jainak

41

V.

műv .. 1932.
42
43

V.
V.

Szekfű Gyula: i. rn, 488. 1. V. ö.: a nemzetnevelés .szempol1tszóló rendeletet.
elemínépískolában
való érvényesítéséről
ő.: Madzsar
Imre: A történettanítás
reformja,
Magy. Paed •.
1.
ö.: Imre Sándor: A közigazgatás
és a köznevelés. Pestv, Nép=.
319. 1.
ö.: Kernis Gyula: i. m. 100. 1.
ö.: Szeritiványi Károly: i. m. 64. 1.
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viszonylatban, már gróf Teleky László észrevette, mert nemzeti
.kultúránk elmaradottság ának legfőbb okát abban látta, hogy ."az ,új
tudomány', a pedagógia, a nevelés mestersége még nálunk szinte
egészen ismeretlen't.v Erről kellett meggyőződve lennie Pauler Tivadar miniszternek, mikor kijelentette:
"A tanítók képzése, társádalmi állása és fizetése egyike a legfontosabb kőzűgyeknek".
Trefoi"t
Agoston miniszter pedig 1882~ben újév napján kibocsátott rendeletében hangsúlyozta, hogyanépoktatásügy
súlypontját a tanítókép:zésben kell keresni.
E mindenképen illeték es kijelentésben benne rejlik annak a megá.llapitásnak érvénye is, hogy a tanítót munkájában nem annyira
szabályok és paragrafusok, hanem saját ítélőképessége, józansága és
nevelői tapintata irányítja. Innen van, hogyatanítóképzés
sikeréről
nem magukban az anyaintézetekben, hanem inkább azokban a népiskolákban lehet meggyőződni, ahova a képesített tanítók kerülnek
s ahol banítói veg yéniségűk teljesen kibontakozhatik.
A képzés a "tanítói egyéniség"-et csak megalapozhatja,
mégis
-ebben kell látnia főfeladatát; mert ebből indul ki és ennek szánja .a
legnagyobb szerepet minden szerves iskolapolitika,
erre van szűksége a falunak is, mégpedig minél kisebb, annál inkább, hisz' fejlődése annál nagyobb mértékben múlik csak a tanítőn. Ezért kell a
tanítónak széles látókőrű,
világosan gondolkodó és önállóan ítélő
ernbernek lennie, akinek kellő életismerete van s kicsiny körét ve,
zetni tudja, Ezért van szűkség mindazon művelődési
javakra és
"mindazon mÍívelődési Iormákra.w amelyek alkalmasak a tanító egyéniségének telítésére és tökéletesítés ére. Szó sem lehetne tehát tanítói
hivatásra való ránevelésről olyan képzés mellett, amely a gyakorlatiasság érdekében elhanyagolná az általános műveltség folytonos gondozását és tervszerű emelését."
A magyar tanítónak szűksége van alapos iskolázottságra, neveléselméleti tudásra, a tényleges nevelés tapasztalati ismeretére és a
nevelési intézményeknek népünk szellemi, gazdasági és politikai életével való összefüggésének világos látására, a nép életének kőzvetlen ismeretére és különösen az alsóbb néprétegek sajátosságainak, a
rnunkások, rézmüvesek és szántóvetők gondjainak és szűkségleteinek
megértésére, az iskolai tennivalókban teljes jártasságra,
önkény telenné, azaz természetévé vált nevelői tapintafra és készségre, a lelkek összekapcsolásának,
a társadalmi élet kifejlesztésének és gondozásának képességére s az ünnepélyek és kirándulások rendezés éhez
szűkséges űgyességre.?" Mindezek mellett igen fontos a működési helyéhez való bensőséges ragaszkodás, az a lokálpatriotizmus,
mely a
L.: Kornis Gyula: A magyar művelődés
eszményei. 385. 1.
V. 0.: Dr. Victor' Henry: Das Bildungsproblem,
38. 1.
46 V. ö.: Sebestyén
Gyula: Elemi népísk. ttó- és ttónöképzö-intézetqk
története,
13. 1. Szakál János: A magyar ttókéPii\éstörténete.66~
L :
47 V. ő.: Dietz
i. m. 154. L W.Koch:
Erziehúng und Lebensgestaltuug
Piid. Zentralblatt
1925. 331. 1.
..
.
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fajhoz való hűséges ragaszkodásban
gyökerezik, a missziótudattá
szellemült hivatásszeretetben
virágzik ki és az embernemesítő
és,
falufejlesztő
cselekedetekben, mint gyümölcsökben, éli ki magát.
Csak ily közvetlen érdekeltségból fakadhat az a meleg érdeklődés.
van, hogya
falusi élet adottságait
amelyre a tanítónak szűksége
részletesen megismerhesse és természetes, de fogalmilag meg nem ragadható vonatkozásaiban is átélhesse. Erre nemcsak azért van szűk. sége, hogy tanmeneteit teljes szakszerűséggel elkészíthesse és munkáját neveléslélektani alapossággal végezhesse, hanem azért is, hogy
a mindennapi élet kívánta apró szolgálatai valóban értékesek lehessenek. E közhasznú fáradozásából neki magának az a haszna, hogy
falujához való ragaszkodása fokozódik, munkája egyre könnyebb és
eredményesebb lesz, ennélfogva annál megelégedettebb helyzetével
és sorsával, minél nagyobb áldást jelent működése a falura nézve.t"
Ilyen tanítók képzése még egyéni arravalóság esetén sem kőnynyü dolog, ennek hiányában pedig lehetetlen. Ezért oly nehéz a
tanítónövendékek kiválasztásának kérdése. Hisz - első tekintetre már származásukra,
illetve szülöföldjűkre
is tekintettel
kellene
lenni. A falun születettek ugyanis általában inkább megfelelnek a
vidéki élet kővetelményeinek. A helybenszületettekre
ez azonban
csak akkor érvényes, ha valamely megbecsült családból származnak.
Még ezek is nehezen tudnak saját falujokban próféták lenni. Kivételeknek kell tekintenünk azokat a városi születésűeket
is, akik
szeretik a falu népét s ezért nemcsak jól érzik magukat annak kőrében, hanem a legkiválóbb faluvezetőkké válnak. Akár átőrőkléssel,
akár környezethatással
magyarázzuk ezt a jelenséget, annak tapasztalható volta letagadhatatlan. Különben a falusi származású tanítóknak is ismerniök kell a városi életet, hogy honismeretük és élettudásuk teljes legyen, hogy kívűlről,
megvei és országos távlatból is
látván Ialujokat, annak életét igazán értsék, szeressek s még azokon
a falubelieken is tudjanak útbaigazítással
segíteni, akiket sorsuk a
városba visz. így ezekben a szülőföldhöz fűző lelki kötelékeket az
egyéni érdekeltség és hála szálaival is erősíthetik.
Mindezekből az tűnik ki, hogy a származás a tanítónövendékek
kiválasztásánál
a falu szempontjaból
elhanyagolható.
Nem így az
előtanulmány kérdése. Nemcsak azért, mert a tanítóság hivatalos.
képviseletel ezt állandóarr napirenden tartják, hanem azért Sem, mert
mostani krízise idején mindenképen tisztázásra,
ez a pályaválasztás
szorul. Ezzel segíthetjük a kérdést nyugvópontra.
vagy juthatunk a.
jelenleginél szerencsésebb . megoldásta.
A vélemények zűrzavarából
a kérdésnek csak olyan felfogása
kerülhet ki győztesen, mely elvi alapon nyugszik s ezért megingathatatlanul helytálló. Ezen elvi alapokba rövid úton is betekintést
nyerhetünk. De mert nem tisztán elméleti, hanem alkat- és fejlődéslélektani tisztázásra, valamint a képzésben hasznosítható gyakorlati
48
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értékű megoldásra
van szükség,
ajánlatosabb az indukcióhoz folyamodni.
Az egyéni művelődésés
valamire való ránevelödés
területén
felvetődő eshetőségek azt mutatják, hogy lehetetlen egy-egy pszichofizikai elemre elszigetelten hatni. Minden hatás az egész embert éri,
s ezért annak eredményét közvetlenül ugyan a megfelelő diszpozíciók állapota, közvetve azonban az egyén általános fej lettsége dönti
el. Spranger szellemében gondolkozva,49 a fejlődés- és alkatlélektani
megfontolások annak a belátására vezetnek, hogy a tanítói hivatásnak életpályául való választását továbbra is a ma kívánt kerhatárhoz kell kötni. Nem azért, mintha a tanítóképzés a magasabbfokú
nem tudná jól Ielhasználni: nem azért, mintha
általános műveltséget
a középiskolai érettségi nem járulhatna hozzá a tanító presztizsének
íokozásához ; hanem azért, mert a tanítói hivatás vállalását nem lehet a pályaválasztási konjunktúráktól
függővé tenni semellett,
mivel minél fiatalabb az egyén, annál inkább befolyásolják
egész
fej lődését az őt érő hatások, - ajánlatos a tanítói hivatásra való
ránevelést minél korábban kezdeni. Ezért, ha nem is építjük tanítóképzésünket a népiskolára. mint pl. Románia, ami különben 8
osztályú népiskola esetén magától értetödő
lenne, - életkor és előtanulmány tekintetében megmaradhatunk a mai állapot mellett. Ezt
indokolja az a körülmény is, hogy így nem szűkül a kiválasztás levégzetteknek aránylag kis körére, hanem tohetősége a kőzépiskolát
vábbra is alkalom nyílik azoknak a nevelőerőknek a kiművelésére,
amelyek a szélesebb néprétegek gyermekeiben, a polgáriiskolai
tanulók legjobbjaiban feszülnek és keresik a jogos és kívánatos érvényesülést.
A felvételt azonban az arravalóság mindenoldalú
kivizsgálasara alkalmas és pszichotechnikailag
jól kidolgozott próbák kiállásától kellene függővé tenni.
A tanítóképzés
tartalmának
megáIlapttásánál
nyilvánvalóan a
felvettek életkorához, s a megkivánt előtanulmányokhoz kell igazodni
és állandóan szem előtt kell tartani azokat a követelményeket. amelyeket a mai magyar élet támaszt a tanítóval szemben. A képzés
ugyanis csak annyiban éri el célját, amennyiben ezen követelményeknek megfelel, vagvis amennyiben képessé tesz azoknak a kőtelességeknek a teljesítésére, valamint azoknak a jogoknak a gyakorlására,
amelyek a tanító hivatásával és társadalmi állásával ma együtt járnak. E követelmények-kívánta
tudástartalmat
fentebb már kipontozluk, s ezért itt bátran szorítkozhatom csupán annak a hangsúlyozására, hogy az lélekművelő és eniberformáló hatásában ne maradjon
el a középiskola művelődési
anyagátol.
E kívánság szükségszerűen
felveti a tanítóképzés tartamának
kérdését, amihez viszont szervesen hozzátartozik a tagozódás és az
esetleges bifurkálás kérdése.
Tanítöképzésünk
fejlesztésének első feltétele a képzés idejének
meghosszabbítása, amint az a 86.377/1920. - VIlI. b. számú minisz· 48
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Váradi József:

teri rendeletben tervbe is vétetett és az 1928. évi Ill. E. T. Ki-on
újból kifejezést nyert. Szerenesés körülménynek tartom, hogya képzés felső határa tekintetében
státusunk
véleménye megegyezett a
népiskolai szakosztály vonatkozó határozatával.
A tanítóképzönek, mint kéttagozatú
intézménynek szükséges
voltát már többen kifejtették;
arra kongresszusí előadóink
is rámutattak s fentebb magam is feltártam azokat az elvi okokat, amely az
alsó tagozathoz. mint külön alapépítményhez,
való ragaszkodást
épp
a tanítói egyéniségek kifejlesztése és így népiskoláink érdekében hiteszik.
'vatásunkkal
járó kőtelességűnkké
Kéttagozatú
szervezetében
alsó tagozata könnyen megszabadit-ható
az 1881 óta beléje tűzdelt apró taníolyamoktól.
Ez a négyosztályú tagozat egy második idegen nyelv beállításával, - mely a középiskolából
jöttek számára a latin maradhatna,
a többiek számára
az olasz, angol, francia, illetve valamely hazai kisebbségi nyelv
lehetne, a keresztülvihető ség érdekében intézetenként
variál va ,
-könnyen
átszervezhető
olyan iskolává,
amelynek
elvégzésével
a
, tanulók érettségi vizsgálatra bocsáthatók.
Ez az érettségi bizonyítvány jogosíthatna mindazon íöiskolákra,
'amelyekre
a régi négyosztályú tanítóképzőben
szerzett tanítói oklevél vagy a mai leányko llégiumi érettségi bizonyítvány [ogosít. Ezzel
megszűnnék az a zavar és az a felsőbb tanulmányokat végző okleveles tanítók számára hátrányos helyzet, amely a tanítóképző-intézet
V. o.-nak beiktatásával
állt elő iskol arendszerűnkbeu,
Az alsó tanítóképző
(esetleg tanítóképzö-ko'llégium]
föfeladata
, azonban csak a felső tanítóképzésre való előkészítés lehetne. E négy'féléves neveléstudományi
intézetben azon, már az alsó tagozatban
megalapozott ethosnak - a nevelői értékekért való kűzdeniakarásnak felhasználásával
tökéletesíteni
lehetne a hivatásra való ránevelést semellett
a városi és falusi élet követelményeinek
megIelclöbbé lehetne tenni a tanítóképzést.
6.658 elemi népiskolánk közül 525' városi, 6133 pedig falusi. A
ma állásban levő 3048 városi tanító eddig olyan kiképzésben része'sült, mint a 13.131 falusi tanító. A tanítóképző-intézetek
úgy ipar"kodnak a nagyobb számú falusi népiskolák szűkségleteit kielégíteni.
hogya kiképzést osztatlan-, illetve részben osztott, gyakorló-iskolák, ban végzik. Ezzel a városi-, illetve teljesen osztott népiskol ákba ke"rűlö tanítók kétségtelen rővidséget szenvednek s a falu szűkségletei
'sem nyernek teljes kielégítést nem utolsó sorban a gazdasági gya'korló terület elégtelensége miatt. Ennek az állapotnak
fenntartása
.tehát nem kívánatos. Megfontolásra érdemesnek látszik tehát a képzésnek felső fokon való megosztása.
Az alsó tagozatban könyen megállapítható
hajlam, érdeklődés,,ponmlkji
zenei tudás és gyakorlati képességek alapján Ialusi-, illetve városi
: neveléstudományi
intézetekbe történnék a hallgatók felvét~le. Képe- sítésük ennélfogva nemcsak a tanítás nyelvéhez lenne kötve, - mint
is. Tárgycsöportoktajelenleg, - hanem az iskola osztottaágához
nítására szóló képesítést azonban még a városi
esktleg .nyolcosz-
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. tályú népiskolákra vonatkozóan sem volna ajánlatos adni'. A népiskolában fent kell tartani az osztály tanító-rendszert!
Legfeljebb az
',ének, rajz, kézimunka és testnevelés kerülhetne szaktanítók kezébe.
Így a népiskola kiépülő felső tagozata a polgári iskola jogos érdekeit sem érintené és nem áldozna fel semmit nevelőhatásának
szerves egységéből.
A neveléstudományi-intézet
minden tárgyát laboratóriumi,
illetve szemináriumi munkával kapcsolatban kellene tanítani.
alapított és esetleg biíurkálö
képzés melIlyen őnmunkásságra
lett nemcsak a nevelés és tanítás tanulása lenne alaposabb, hanem a
kiegészítő- és életkívánta
mellékképesítések
gyakorlati
értéke is
fokozódnék. A tehetség ugyanis nem elég. "Az ég a tanú rá: becsületes szorgalom nélkül csak gaz nő a legkülönb tehetségből is. A
legnagyobb művésznek is olyannak kell lennie, hogy közelről ne
'kűlönbözzék amesterembertől
... "50 Ha a tanító számára nem válik
a "mindíg mindíg szűntelen" munka életszükségletté,
akkor soha'sem lesz sem igazi nevelő-oktató művész, sem megbízható faluvezető
,és eredményeket elérő falufej lesztő.
A tanítói munka nem merül ki s a jövőben sem merülhet ki az
iskolai tennivalókban. Minden egyes tanítási órát [Iélórát] meg kell,
hogy előzzön a tárgyi (tartalmi) és a neveléslélektani
(alaki) előkészűlés, Ha gyermek- és ifjúságtanulmányi,
valamint falutanulmányi
őnképző
olvasmányainak
észleleteinek
és adatainak
feldolgozását,
javát a szűnidökre is halaszt ja, még mindíg annyi az iskolakívánta
napról-napra
való dolga, hogy családi élete el'otthoni négvíalközti
hanyagolásának
veszélye és szervezetének időelötti
felőrlődése nél"kűl alig Ioglalkozhatik mással. Ideje se marad rá. Minderre gondol'nunk kell, amikor a tanító elfoglaltságának
nagyságát munkaórákban fejezzük ki, vagy a tanító egyéb kötelességeiröl,
illetve mellékfoglalkozásairól
van szó. A tanító elmaradhatatlan
és legnagyobb
mellékíoglalkozása
az önképzés. Állandó szellemi tökegyűjtésének
kamatait elsősorban tanulói és faluja élvezi, Magán át azoknak hasz.nál vele.
'
Mindaddig azonban, amig népiskoláink 49,9%-a osztatlan, s ezek
'tekintélyes hányada olyan kisközségben van, ahol a tanító az egyetlen iskolázott ember, nagyon nehéz népoktatási alaptörvényünk
141.
§-ának érvényt szerezni. Pedig ez a §" csupán a tanítói hivatással
.őssze nem egyeztethető mellékfoglalkozásoktól
mentesíti a tanítóságot, Hogy ne legyen a falu mindenese. Ma azonban maga az iskola
annyira igénybe veszi idejét és munkabírását, hogy - a tanítói egyéniség óvása érdekében - iskola politikai feladattá kellene tenni még
a megengedett mellékfoglalkozásoknak
is, a minimumra való re dukálását, E feladat mego ldásánál az első hathatós lépés az egytanítós
iskoláknak "kéttanítós iskolákká való átszervezése
lenne, Nem kis
mértékben járulna hozzá a tanítóság iskolai és iskolánkívüli munká50
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Váradi József:
jának megkönnyítéséhez
és eredményesebbé
tételéhez
kisdedóvóhálózatunk kiépítése.
A tanító minden mellékmunkájának
elhagvásáról
azonban szó
sem lehet. Tapasztalataim
és adataim szerint ezt maguk a tanítók
sem kívánják.
Érzik, hogy mint néptanítóknak
az iskolán kívűl is
Ezeket szívesen, a legtöbb esetben lelkesedéssel
van tennivalójuk.
el is végzik. Akadnak ugyan olyanok, akik nem nagy örömmel vállalják a tankötelesek nyilvántartását.
Azonban ezeknél is a szülökkel való szembekerülés elkerülésének
kívánás a a Iöindíték.
Ezért
idegenkednek egyesek a leventeoktatástói
is és általában ebben a'
való,
tiszteletreméltó
okban leli a pártpolitikai
szervező munkától
tartózkodás is a magyarázatát.
Aki tanítóságunk
magatartását indokaiban ismeri, az aggodalomrnal olvassa "A mai magyar társadalom'i-nak'"
a tanítókra
vonatkozó vélekedését. Veszedelmesen könnyelműnek érzi, még pedig nem
a jeles szerző, hanem a vélekedök részéről. A veszély nem a tanítóságot, hanem az így vélekedö falusi értelmiséget s általuk egész társadalmunkat fenyegeti. Mennyire távol állhatnak azok a néptől, voltaképenierőforrásuktól,
- ha még a tanítót is lekicsinylik magok
mellől! Szerencse, hogy ma már serényen folyik a szivárványhidak
tényleges kiépítése. A falusi népművelö-munkában
már együtt van
az értelmi ség a tanítóval; sőt több vármegyében az egész népművelési mozgalomnak egy-egy kiváló tanítóegyéniség
a közvetlen irányítója.
Amint a munka, a köznek teljesített szolgálat lesz az egyének
megbecsülésének alapja, alábbhagy majd az egyre magasabb kva lifikációért való törtetés. Hiszen minden diploma olyan szellemkincstári jegy (papírpénz), melynek ércfedezete birtok osának tevékenységétől függ, tetteiben válik arannyá és így értéke csak munka útján
gyümölcsöztethető.
Munka, szolgálat nélkül, a legmagasabbrendű
diploma társadalmi értéke is O.
A tanítói hivatás oly nagyszerű, hogy azzal csak a papi- és
orvosi hivatás vetekedhetik. Csak ezekkel hozható közős nevezőre,
mert mindhárom közvetlenül szolgálja az emberiesítést. Nem véletlen, hogy üdvözítőnk ezt a három hivatást egyesítette a maga személyiségének isteni felségeben.
A tanítói állásnak épp a társadalom érdekében a legnagyobb
tiszteletet kell biztosítani s ezt a tiszteletet ki kell terjeszeni arra a
képzésre is, mely az arra alkalmasokból olyan tanítói egyéniségeket
nevel, akik ezt a nagyszerű hivatást be tudják tölteni.
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Az állandó önképzés szükségességének
fenti hangoztatásaban
voltaképen az is kifejezést nyert, hogya képzés a legtökéletesebben
meg szervezett neveléstudományi
intézetben sem fejeződhetik be. Még
akkor sem, ha nem 4, hanem 10 félévre terjedne és akár a tudományegyetemen folynék.
Minden képzés voltaképen akkor éri el célját, ha a maga sajátos feladata szer int olyan tudáshoz segít, amelyben a "wissen" a
"können" -nel azonosul és ezzel alkalmassá tesz arra, hogy az egyén
választott területen önállóan és a tényleges szűkségaz életpályául
leteknek megfelelően
működhessék.
Mivel azonban a fejlődésben
nincs megállás, a képzésnek a megfelelő értékek felé való törekvés
vágyat, az értük való munka, küzdelem akarását
is annyira kell
fokoznia, hogy az egyén diplomája révén necsak hivatása területén
tudja magát, hanem egyúttal a további önképzésre is képesnek, késznek és lelkiismeretében kötelezettnek érezze magát.
A jobb magyar jövőnek egyik biztató jele, hogy egyre többen
érzik ennek szűkségét,
amint azt a különböző továbbképző tanfolyamok, a mind gyakrabban tartott szakértekezletek
s az egész népművelési mozgalomnak
egyre örvendetesebb
eredményei igazolják.
Az önképzésnek továbbképző tanfolyamok útján való előmozdítása különösen
fontos a tanítói hivatásban. Intézményszerű biztosítása tehát, a pedagógiai szemináriumokon
és alkalomszerű tanfolyamokon túlmenően is, - mindenképen kívánatos,
A továbbképző tanfolyamokat
legajánlatosabb
volna a tankerületek szerint megszervezni, így az ott folyó munka teljességgel hozzásimulhatna a vidék sajátosságaihoz,
megfelelhetne az ottani kívánalmaknak s így azokról mint saját vidékükre egyre jobban specializálódott népnevelők térnének vissza falujokba a tanítók. Kűlőnösen nagy hasznát látná a vidék e továbbképző tanfolyamoknak akkor,
ha a falusi tanítók olyan dolgokban tennének szert teljes jártasságra,
amikre a falvakban szűkség
lenne, de azok vagy hiányzanak, vagy
helytelenül űzik azokat.
A népművelőképző
tanfolyamok
azt mutatják, hogy ily tanfolyamok általános érdekű óráin és munkálataiban
tanítók, tanárok s
a tanűgyi közigaagatásban
érdekeltek
egyaránt részt vehetnek és
csak a specialis kérdésekben van szűkség kisebb csoportokban való
továbbképzésre, már a szakszerű képzés sikerének biztosítása érdekében is. így tehát e tankerületi továbbképző tanfolyamokon a magyar
oktatóknak annyira áhított és oly áldásos hatással biztató lelki egysége is kialakulhatna.
Ily lelkülettel mai nyomorúságunkban
is egyre
emelkednénk; mert a nemzeti eszményre szegzett szemű excelsiorok
lennénk, akik egymást és az .egész magyar .íársadalmat felj.ebb fudják és akarják emelni. így élhetné a nép iskolai, a falusi tanító is
falu csak
igazán a nemzet életét, amit faluja el is vár tőle; mert
így és csak általa kapcsolódhatik
bele szervesen a nemzet életébe.
XXV. közgyülésűnkőn,
- úgy is, mint a volt temesvári magyar

a

Nagy Vilmos:

kir. állami tanítóképző-intézet
tanára, úgy is, mint Széchenyi tanításainak egyik szerény hirdetője, jóleséssei idézern az 1910-ben
Temesvárott
tartott kőzgyűlésűnket
berekesztő szavakat dr. Baló
· József akkori érdemeselnökünktől:
" ... Sikerült; nagyon szépen si· került! A "legnagyobb magyar" eszméinek megelevenedése és ünne· peltetése idejében ezt nyugodt önérzettel kimondhatjuk;
mert XI.
közgyűlésűnk
arról
tett tanúbizonyságot,
hogy Egyesíiletünkben
· megvan a nemzeti kultúrát is és külön a szakszerű munkákat is
'előbbre vivő erő."52
Ez az erő ma is megvan. Bízhat is minden falu abban, hogy
· megkapja a neki való tanítót; mert mi azon vagyunk, hogy

"Kapja meg végtére szegény Magyarország
A szabadító magyar tanítót. "53hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
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A m. kir. val lás- és közoktatásűgyi
minisztériumnak
69.030o. szám alatt a nem állami elemi népiskoláknal
(óvodák· 1934. VI.
nál] történő segéd-, helyettes tanítói [óvónöi]
alkalmazások tárgyában a kőzigazgatási
bizottságokhoz
intézett rendelete
indított
e
sorok megírására.
Minhogy a fenti rendelet "szigorú miheztartás és további megfelelő eljárás végett" a vitán felülállóan helyes szociális szempontok
" le g a lá b b
jó r e n d ü "
oklevélhez köti
mérlegelése mellett a minösítésnél
az alkalmazás lehetőséget, kénytelen vagyok a gyakorlati élet sok
'valódi esetének mérlegelése alapján az illetéke sek figyelmét felhívni
arra, hogya
szóban forgó rendelet sok és nagy igazságtalanságnak
lehet az alapja s így nem a célba vett és - elismerem - szükséges
és helyes szelekciónak, hanem az önkénynek lesz sok sérelmes esetben okozója.
A rendelet a sorok kőzt - véleményem szerint - a tanítóképzők tanári testületeit és képesítővizsgáló bizottságait is kellemetlenül
érinti, hogy ne mondjam, talán sértheti' is azáltal, hogy az oklevelek
egységes értékelésére vonatkozó minden utasítás, vagy kőzelebbi tá· jékoztatás . nélkül, első fokon az iskolaszélei elnökök s u ib a d te ts zé · s é r e bízza af: oklevelek értékelését. Ennek a ténykedésnek tkiszárníf'patatlanul
bizonytalan elvi alapja egyrészt az államsegély elvesztésének rérne, másrészt erre is van sok megtörtént esetünk személyesen ismert. gyengébb pályázók oklevelének rabulisztikus felértékelése, az ismeretlen erősebb fajsúlyú pályázók rovására.ponmlkjihgfedcbaZ
ű,
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Hangsúlyozern a "szabad tetszést", mert a bizonyítványok
és.
oklevelek értékelésének kérdésénél, szakemberek közt is sok eltérövélekedéssel találkeztam.
Vannak, akik az általános szokásnak hódolva az összes érdemjegyek közt előforduló két alacsonyabb osztá lyzati jegy esetén,az oklevél rendűségét
az alacsonyabb jegy színvonalán állónak tartják, vagvis két jóval jónak és két elégségessel
Vannak, akik az.
(ha a többi jegy mind jeles is) elégségesrendűnek.
oklevél minöségének megállapításánál,
a fenti értékelési elv mellett
Ú. n. osztályképesítő]
együtcsak a befejező képesítő [és régebben azponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
tes jegyeinek értékét vették figyelembe. Ismét vannak iskolák, ahoL
az oklevél értékét 1925 óta csak a bef.ejező képesítő vizsgálat érdemjegyeinek alapján állapítják
meg, amely gyakorlat a középiskolai.
érettségi bizonyítványok érdemfokozati megállapításának
szerintern is elfogadható - analógiájára támaszkodik.
Ennek az értékelési bizonytalanságnak
pedig már régen véget
lehetett volna vetni, ha a régi Rendtartás tantárgy- és osztály átlagának számítását kiterjesztették volna a tanítói oklevél átlag szerinti
értékelésére.
Soraim tisztán gyakorlati megoldást kereső célzata nem nagyon,
engedi meg, hogy a tanulók előmeneteli értékelésének problémájav~l elméleti szempontból behatóbban foglalkozzam, de arra mégisutalnom kell, hogya gyakorlati pedagógiának ez az egyik legrégibb
idő óta és legtöbbször vitatott és megnyugtatóan
még ma sem megoldott kérdése.
Én magam, mint öreg pedagógus, nagyon sokszor felvetettem a
magam lelkiismerete előtt azt a kérdést, hogy az általam adott érdemjegyek jogosultak-e arra, hogy egy egész életpályára
minősítsenek;
Felvetődött bennem ez a kérdés még abban a végkép letűnt boldog,
időben, amikor szó sem volt arról, hogy p. o. elégséges oklevéllel ne:
lehessen álláshoz jutni. De felvetődik ma is, amikor pedig a tanulök
értékelésének már fínomabb módszerei
csíszolódtak
ki, a gyermektanulmányozás
révén. Kétségtelen, hogy ma már több oldalról látjuk a tanulókat, mint régebben és a gyermektanulmányozás
által
feltárt mélységek emberi ítélkezésünk biztosságát, ha javították is csalhatatlanná
nem tették. Az osztályozás szuverén joga a tanárnak,
de a tapasztalat
azt bizonyítja, hogy ez a "summum jus" is sok.
"summa injuriá" -val jár.
És ha a lelkiismeretes osztályozás is ilyen nehéz és felelősségteljes ténykedés,
szabad-e az oklevelek értékelését,
határozott
és
világos utasítás nélkül, a sok mellékkőrűlmény
hatása alatt álló;
legtöbbször nem is pedagógus iskolaszék! elnökökhgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
s za b a d
te ts zé s é r e
bízni ? !
Néhány kűlönlegesen
nehéz esetre hivatkozom. Volt a kezemben'
sok tanítói oklevél, amely 2 elégséges kivételével színjeles. Engem
nem vinne rá-a lélek, - még felsőbb hatósági
rendelet hatálya alatt
vagy akár jórendűsem, - hogy ezt az oklevelet elégségesrendűnek,
n~k is tartsam. Mert, ha az átlagot veszem (25 tantárgyat számítva)
1.~6 jön ki, ez pedig még mindíg jeles. Vagy vegyünk esetet az.
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érettségivel tanítóképzőbe kerülők életéből. Kitüntetéses érettségivel
jön a tanuló különbözetire. A leánygimnáziumban nem tanul női kézimunkát, zenét és testtant. A vizsgálaton nem kedvez a szerencséje,
nincs is formában és kifog ezekből a tárgyakból három elégségest.
A zenéből két év alatt valahogy megszerzi a jót, de a másik két
elégségese belekerül az oklevélébe. A képesítövizsgálat
minden tárgyából jelest szerez. Van tehát kitüntetéses érettségije és jeles eredményű képesítője, de ott van a két elégségese. Az iskolaszéki elnök
- látva a két elégségest - kizárja a pályázatból.
Csak a teljesség kedvéért rámutatok egy színjó oklevélre is 2
-elégségessel. Világos, hogy az eddigi gyakorlat szerint ez az oklevél
elégséges. Pedig az átlaga 2.2, tehát jó.
Íme, amit bizonyítani akartam!
Itt van előttünk egy rendelet, amely a szelekció jegyében fogant és amely mégis az önkény melegágya lehet. (Már a legutóbbi
'tanitóválasztások
szomorú példákkal erősítették meg ezt a feltevést.)
Hogyan lehetne az igazságtalanságokat
kikerülni?
Mindenekelőtt
úgy, hogy az elégséges képesítésűek
előtt sem
szabad lezárni az érvényesülés sorompóját. Sok példa meggyőzött
.arról, hogy az élet másként osztályoz, mint az iskola. Sok elégséges
'tanítványommal találkeztam az életben, mint jeles tanítóval. Sajnos,
-- fordított példát is láttam néhányat.
minisztérium egy pótAzután meg adjon ki a közoktatásűgyi
átrendeletet, amely a tanítói oklevelek értékelését az osztályzatole
laga alapján szabályozza, mondjuk p. o. úgy, hogy 1 egész 4 tizedig
.az oklevél jeles, 1 egész 5 tizedtől 2 egész 4 tizedig jó és 2 egész
:5. tizedtől elégséges. Elmélkedés
végett hivatkozom
Kiss József
tanítóképző-intézeti
igazgató erre vonatkozó számításaira. amely sze:rint jórendű az oklevél, ha az átlag ,,2", azaz, ha elégséges van,
ugyanannyi jeles is legyen. Így az érték 50. Legszéleöbb eset - 25
tárgy lévén - 12 elégséges, 1 jó, 12 jeles. 2 egész 4 tized átlagnal
.az érték 60. Szélső eset 17 elégséges és 8 jeles. Ugyanilyen számítással jelesrendű legyen 1 egész 1 tized átlagnál, amikor az érték
:21 és öt tized. Ebben az esetben lehet 2 ió. Vagy 1 egész 2 tized
.átlagnál az érték 30. Itt lehet 5 jó. 1 egész és öt tized átlagnal az
érték 37 egész 5 tized, itt lehet 12 jó. Ez a liberalisabb számítás.
leLegszigorúbb megítélésnél is jelesrendű lehetne öt jóig, [órendü
hetne 5 elégségesig, amely esetben ki lehetne még kötni, hogy ez esetben jó, illetve elégséges az oklevél első tárgycsoportjában
csak kettő

.lehet,
Nem tartanám méltánytalannak
az érettségi bizonyítványok érérdemjegyei (az
tékelési módját sem, amikor is a képesítővizsgálat
-oklevél első tárgycsoport ja) alapján minősűlne
az oklevél 2 jóval
jelesnek -és 2 elégségessei jónak.
bizottEzzel a rendelettel egyidejűleg utasítsa a képesítővizsgáló
'ságokat a miniszter úr arra, hogy az eredményt, illetve az oklevél minőséget az átlag alapján hirdessék ki és az új oklevél-nyomtatványokban legyen egy rovat az átlag számára (a régiekbe vezessék be) és
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ennek alapján az oklevél záró szővegében
is legyen benne kifejezetten. hogy "X. Y. jeles, jó, vagy elégséges képesítést szerezvén"
stb. stb.
Ez lenne az emberileg megközelíthető igazság, amely a szelekció
mellől az őnkényt eltüntetné. Amíg ez meg nem történik, - minden miniszteriális
belkörü enyhe értékelés mellett is marad a
sokféle és bizonytalan gyakorlat. Márpedig nem kívánatos a pedagógiai justicmordok szaporítása, vagy elnézése.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
N yir e g yh á za .

M ilyen

Na gy
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A kőzép- és kőzépíokú-iskolák
tanulóit a 77.600/1934. VII. a.
azámú
vkm. rendelet filmdíj-fizetésre
kötelezte. Az állami iskolák
a rendeletnek eleget tettek, az autonómiával bíró iskolák pedig felkérettek, hogyafilmdíjat
szedjék és abeszedett
fimdíjakat tarta-

Iékolják,

Ez a rendelet tehát a film iskolai használatát kötelezővé teszi,
.mint az már két ízben (1924, 1927) megelőzően is történt. A rendelettel a magyar vallás- és kőzoktatásűgyi
kormányzat
~gyrészt a
korszerű
modern iskola követelményeit,
másrészt egy világáramlat
:igényeit elégíti ki. Nemcsak mi, hanem az európai államok majd
.mindegyike valamilyen módon törekszik a filmnek iskolai szerepet
juttatni. Csak kézenfekvő voltánál említem, hogy Németország éppen
-ez évben tette kötelezővé a filmdíjak szedéset. hogy az így nyert
pénzzel az iskolai filmoktatást megvalósíthassa. Nekik erre a célra
kb. 1 0 m illió R M . áll rendelkezésre. Nekünk e pillanatban 1 2 0 - 1 3 0
ezer p e n g ő .

A film iskolai bevonulását közvélemény és iskola egyformán
nehezen várja. Nagy kíváncsiság
és homály fedi azt, hogy mi fog
förténni ?
A vkm. Oktatófilm Kirendeltséget
létesített s ez a szerv köteles
a film iskolai ügyét megvalósítani. Ehhez szűkséges, hogy; 1. ez a
és
szerv hibátlanul müködjék, 2. hogy a filmekről, 3. készűlékekröl
4. ezeknek az iskolába juttatásáról gondoskodjék. Ha mind a 4 pont
valóra váltatott, akkor megvan a filmoktatás.
.
Ámde mi történt eddig?
Az Oktatófilm Kirendeltség
nem g yá r t filmeket, de hogy a rá
várakozó munkának megfelelhessen, ahhoz mégis helyiségek, vetítőkészülékek, szervezet-kiépítés
és célszerüen dolgozó ügyvitel megteremtése szűkséges, Ez a munka már m a jd n e m teljesen befejeztetett.
E szerint a magyar oktatófilmügynek
van otthona, van jól műkődö
'központi szerve.
A filmoktatás másik kelléke a film a n ya g összeszedése vagy meg1eremtése. Ez a legnehezebb feladat, mert a film drága és oktató film

Geszti Lajos:
86zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

kevés van. Aki csak messziről nézí a filmügyet s még inkább azok.
akik a gépeiket elhelyezni akaró kereskedők katalógusait
lorgatjak •.
De hiába minden, mert bizonyhgfedcbaZYXWVUTSRQPON
o kta tó film
nincs •.
az ellenkezőt ál lítják.
De lesz.
Az Oktatófílm Kirendeltség összeszedi és feldolgozza a m a g ya r .
piacon lévő és aztán megszerzi a kü lfö ld i
értékes és felhasználható
anyagot. Mindegyik hosszú és fáradságos művelet. Világos, hogy.
ez a két piac se elégíti ki az iskolai igényeket s éppen azért, ami
még kell, megteremtjük itthon. Ez a Ieghosszabb, de minden fárad-'
ságot megérő út, mert a magyar pedagógusok egész seregének összefogó munkáját
jelenti.
Az iskola háromféle filmanyaget kap: 1. ú. n. o s ztá lylilm e t,
vagvis 5-15 perc alatt lepergő filmeket, amelyeknek az a feladatuk,
hogy egy tananyag-részletet
szemléltessenek. 2. LesznekponmlkjihgfedcbaZY
Ú. n. ö s s ze fo g la ló
filmek. Ezek perges-ideje hosszabb; esetleg egész tanórát is
fajta filmanyag is, olyan,
igénybe vesz. Végűl lesz egy h a r m a d ik
amely jelentős tudományos, kultúrális, vagy más eseményt örökít.
meg. Ezek a filmek, bár nem tartoznak szorosan az iskolai tananyagba, de tanító és nevelő értékük vitán felül áll.
A film
m in d ig
c s a k az is ko lá b a n
h a s zn á lh a tó ,
a tanulóífjúságot.
iskolán kívűl semmiféle filrnezésre vinni nem szabad.
Az iskolai oktatásra szánt filmeket egy tisztán e célra rendelt
országos oktatófilm bíráló-bizottság
vizsgálja meg. E bíráló bizott-.
ság engedélye nélkül
semmiféle címen iskolába film nem mehet.
Minden film, ami iskolába megy, nem robbanva égő (ú. n. égs valamennyi film 16 mrn-es keskenyfilm lesz. Norhetetlen) anyágú
mál (35 mm] anyágú
filmeket is lehet iskolákban pergetni, ha a z
iskola vetítőkészüléke az elő írt tüzrendészeti
szabályoknak teljesen
megfelel.
Fontos a ké s zíílé ke k
kérdése. A vkm. mult évben iskolai vetítő- ,
hirdetett pályázata a folyó év január S-én lejárt. A pákészűlékekre
lyázatra három gép érkezett. Mindegyik olyan, hogy h a n g o s filmek
vetítésére is alkalmas.
E g ye lő r e a művelt vílág megegyező véleménye szerint - csak
néma
filmek iskolai használatáról van szó, de a magyar iskolákban
a jövő útja a hangos készülék fölszerelhetésével nincs elzárva.
Reméljük, hogya
három pályázó közül e g yik bizonyára meg-·
felel majd a követelményeknek.
Ez fogja ellátni az összes állami.
középfokú iskolákat készülékkel. De mikor ?
A szóban forgó gépeket m o s t a műegyetem-vizsgálja
meg, hogy
teljesen magyar gyártmányúak-e
és hogy megfelelnek-e
az előírt
követelményeknek?
Azután egy szakértő bizottság véleményezí ma jd, .
hogya vkrn, gyártassa-e a gépeket, más szóval, hogy rendeljen-e és
mennyit. A rendelés megtörténte u tá n 3 hónap alatt szállítani kell
már le h e tn e k vetítőa gépeket. Ez annyit jelent, hogy húsvét táján
készülékek. Addigra már 15-20 tekercs film is elkészül, vagyis, ha:
minden jól megy, a kko r m é g ez is ko la i é vb e n m e g va ló s u l
a film
is ko la i

b e vo n u lá s a .

•.
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Az is lehetséges, hogy nem megy jól. Elgondolható
az is, - reméljük, hogy nem így van! - hogy a pályázaton
résztvett készülékek valamely okból nem használhatók
vagy pedig a gyártás ra szánt
idő lesz kevés. Akkor ebben az évben már nem lehet filmoktatás.
mert vetítőkészülékek
nem lesznek, de mindenképen
lesz a következő
iskolai évben.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A film o kta tá s
le b o n yo lítá s a
központilag
történik. Az Oktatófilm
Kirendeltség
az iskolákat filmmel, vetítőkészülékkel
s minden szükséges tanáccsal
látja el. Vagyis gondoskodik
arról is, hogy a gépkezelést és Iotogra íálást az erre vállalkozó
tanárok megtanulhassák.
Az Oktatófilm
Kirendeltség
film tá r t
lé te s ít.
Itt minden fajta kőzépíokú-iskola
számára a szűkséges számú kópia
áll majd rendelkezésre. Az iskolák
a fílmtárról
időnként
listát kapnak,
hogy a
fílmtárról
állandóan
tájékozva
legyenek.
Az Oktatófilm
Kirendeltség
a hozzá beérkezett
igényléseket
azonnal elintézi; a kért filmeket postán elküldi. A filmtárban
lévő
filmeket gondozza, mert hiszen erre megfelelő berendezése
van. Az
iskolák maguk ezt a munkát éppen a megfelelő szakmunkasok
és felszerelés hiányában
nem végezhetik eL
Éppen ez a pont az, a m e ly a z ö s s ze s is ko la ö s s ze fo g á s á t
te s zi
s ziile s é g e s s é ,
A film igen drága dolog és nagy szervezet mozgatását
igényli. Hiábavaló
azt hinni, hogyafilmoktatást
e g ye s
intézetek
Ez lehetetlen, vagy ha igen, csak olyan
maguk is megva lósíthatják.
pénzáldozattal,
amit csak fejedelmek engedhetnek
meg maguknak.
Az állam hozzáfogott
a filmoktatás
megvalósításához,
Erre a
kőzoktatásűgyi
miniszter úr készségesen áldoz; pl. az Oktató film Kirendeltség kőltségeit s minden más szükségletet
a va llás- és közoktatásűgyi
tárca fedezi. Ad m in is ztr á c ió r a
te h á t
e g y fillé r
se m egy
a
film d íja kb ó l.
Budapest
Székesfőváros
csatlakozott
az állami filmoktatáshoz. Ez természetes
is, hiszen az oktatófilm
kell, hogy minden
magyar gyerek és iskola számára kö zö s ta n e s zkö zzé
válhassék.
A
film ké s zü lé ke k

g yá r tá s a

és

o é ie lá r a ,

a s ziih s é g e s

film a n ya g

m e g e ze r -

könnyebben és sokkal olcsóbban megy az összes érdekeltek
őszszefogasával.
I tt c s a k
a kö zö s a ka r a t e g yir á n yú
m u n ká ja
h o zh a tja
m e g a n a g y s ike r t.
M in d e n
h a zá ja
jö vő jé t
te kin tő
m a g ya r n a k
itt
e g yü tt
ke ll le n n i, hogy nemcsak
a középlokű-ískolák,
hanem néhány
év leforgása alatt a le g s ze g é n ye b b
fa lu s i is ko la
s a m a g ya r n é p m ű o e lé s is hozzájuthasson
ennek az ú j és ké ts é g e n fe lü l le g h a té ko n ya b b
zé s e

ta n e s zkö zn e k

h a s zn á la tá h o z,

De ebben mindenkinek
segíteni kell.
A filmoktatásra
vonatkozó
minden érdeklődésre
a. val lás- és közoktatásügyi
minisztérium
Oktatófilm
(Budapest, VIlI., Csepreghy-u, 4.)
G e s zti

a vkm. Oktatófilm

szívesen felel:
Kirendeltsége.

tanár,
Kirendeltség

L a jo s

vezetője.ponmlkjihg
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Hozzászólás a szünidei fizikatanári

értekezlet

m egállapításaihoz. hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
fenti cím alatt a legutóbbi számban kőzőlt m e g illetve véglegesítésre érdemes h a tá r o za ti
ja va s la ltá
való fogalmazásához
szeretnék
én is megállapításaimmal
hozzájárulni.
éber

R e zs ő n e k

á l/a p ítá s a ih o z,

Mivel nyári szakértekezletünkön,
az idő rövidsége miatt, hozzászólások hiányában általános és egységes vélemény nem alakult ki
nem
h o ztu n k,
bizosalfizika
tanítására vonatkozólag h a tá r o za to t
.nyára örömmel vette .míndenki Éber R. megállapításait. Az értekezletröl sok érdekes benyomással. tervvel távozó résztvevőkben ki-'
kristályosodó
általános
érvényű, határózatra
érdemes
szabályok
e g ye zte té s é r e
a lapunkban való közlés azért alkalmas Forma, mert
van mindenkinek kellő ideje birálatra, valamint saját gondolatainak
csiszolt formában való kőzlésére.
Éber R. közölt

pontj ainak

én

a

kö ve tke ző

m e g fo g a lm a zá s á t

a já n lo m .
m in d e n
té te lé t
szemlé1. A természettani anyagnak le h e tő le g
letre, "kísér'Ietre, mérésre
építsük fel.
,
2. A növendékek - öntevékenységí
megnyilvánulásának
mértéke
szerint aranyosan próbáljuk 'alkalmazni a szemléltetésnek
következő
fokozatait.
'
[Tervezésűnkben 'kénysz· erítő körülmények
a megértés, az anyagi,
lehetőség, a népiskola kívánsága,
'a' szűkséges :készsége!k fokozatos
Iejlesztése, önálló megfejtés lehetősége, a nyujtandó egységes rendszer kívánsága,
koncentrációs kívánságok.]

a) Sze m lé lie té s ,
b e m u ta tá s .
Különálló
jelenség, kép, szerikezet
bemutatása. Pl. Aneroid, diHúzió.
b) K is é r le t,
Tüneményt állítok elő, többnyire kimondott
törvényt igazolok be vele. Pl. Szabadesés légüres térben.,
Próbálgatok, méregetek -és ezek eredményeinek'
c) K is é r le te zé s .
egybevetéséből alakul ki a tőrvényszerűség. Pl. A levegő sulya.
d) K is é r le te zte té s .
A növendékek adott utasításaimra elvégeznek
egy kísérletet, vagy tkís,érletsorozatot.
így kőzelebbröl
látják,
A légcsavar'
több érzékszervvel
érzékelitk. Pl. Hajcsövesség.
műkődése.
e) Ö n á lló ta n u ló kís é r le te zle té s ,.
A növendékeknek a kísérlet célja
keresésében és az eredmény meMogalmazásában mind nagyobb
"önállóságot engedek. Ilyenek általában a fizLkai gyakorlatok kí-'
sérletezö órái. így pl.: a népiskolai hőtani alapismeretek.
a .nővendék
valamely fontos tárgykörőn
f) M u n ká lta tá s .H o g y
több ideig töprengjen, elkészíttetek vele annak igazolására szolgáló egysz,erűhb eszközt. Pl. Rúgósmérleg, Elektromágnes. Emelő.
g) C s e le ke d te tő
o kta tá s i
ó r a . -Némelv
tárgykör fontossága rnellett esetleg még arra is alkalmas, hogy növendékcink kevés uta-
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sítással, nagyfokú öntevékenységgel. önállóan. közelíthetnek meg'
.tőrvényszerűségeket.
Érdemes tehát az egész Hzikaianyagban.
10-15 problémát teljes órai, tanulők-által megíejtendő egységgé
kitűzni. Pl.: Fényerősség. Indukció .
. . Amíg az első négy (a., b., c.,d.) az óra kisebb részét foglalja le, az utóbbi három [e., L, g.) egész órát, vagy kettős órát
kíván.
3. A bemutato ,kísérleteket is, amikor csak lehet rendre a nö'vendékek végezzék.
4. A IV. o. fizikai gyakorlati <Óráin a kővetkezö
anyagrészek
'vanna'k:
a)hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ö n á lló ta n u ló kís é r le te k
tanítóképzői, népiskolai, valamint nép-'
művelési anyagból.
b] Megismertetjük azokat a ké zi m ű o e le te h e t,
amelyeket a növendék a kézimunka órákon nem tanult meg, azonban rájuk az
eszközkész ítésnél szűksége lehet ...
c) E s zkiizké e zité s ,

d]

A

n é p is ko la i

fizika i

m ó d s ze r

é s a n ya g

feldolgozása.

5. A demonstrációs eszközöket úgy készítsük el, hogy azok
'könnyen elökészíthetök
legyenek, jól' áttekinthető merev szerelésűk
.a jelenségmegfigyelését
minden zavaró mellékkörülmény
nélkül tegye
.lehetövé. A szép, csínos kiállítást tartsuk mindíg szem előtt.
6. A demonstrációs eszközök elraktározása olyan legyen, hogy
a kővetkező 'előkészítést megkönnyítse, elrendezése pedig mutatós,
'kiállításszerü.
Am i egy kísérlethez szűkséges, a legapróbb részletekig
-egyűtt legyen elraktározva.
7. Az osztály rninden növeadékét órán kívűl eszközkészítésre,
'kísérletezésre lefoglalni nem szabad. Ha a buzgó tanár delváltva 2-3
'növendéket az alatt az idő alatt, amig ő is a szertárban tartózkodik,
.segédkezésre 'Ifelhasznál, az nemcsak a tanítás, hanem a nevelés ügyét
is előbbreviszi. Egy-egy ilyen' növendéknek egészévi szertári elfoglaltsága nem terjedhet túl 2-3 délutánon. Megóv minden túlzástól
az, iha a növendékek felváltva segédkeznek és csakis a tanár jelenlétében végeznek szertári munkát. Tehát állandóan ugyanannak a
.szertáros növendéknek alkalmazása helytelen.
A növendékek órákon kívüli lefoglalása sokat tárgyalt kérdés. Hogy
-e kérdés szorosan összefügg a növendékek nevelésének
kérdésével, az könynyen belátható. A növendékek nevelése órákon kevésbbé végezhető.
Egy-'
.részröl, mert ahhoz a közvetlen,
személyes hatáshoz a inai osztálylétszám
túlnagy, másrészről a szaktanitási rendszer nem előnyös. Az osztály tanítói
rendszer nevelési szempontból jobb volna, de természetesen az meg tanitó->,
képzőben megvalósíthatatlan.
Nagyon akadályozza
a nevelőalkalmak
kellő,
'k1használását a megtanítandó nagy anyag. Igaz, hogy erre hamarosan. azt,
a tanácsot kapjuk, sőt magunk is azt adjuk: "Redukálni kell az anyagot í"
De bármely komoly hivatalos és nem hivatalos utasításnak mégiscsak az a
Jegelsőrendű kívánsága:
"A tanítónövendéknek
minden anyaget el keil vé-':
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l!.eznie". "A kerek egész ismerethalmazból
nem hiányozhatik
egy láncszem.
sem". Nézetem szerint na.gy hálával tartozik a nevelésügy azoknak a taná-roknak, akik órákon kívül is érintkezve növendékeikkel
személyes és közvetlen érintkezésükkor
önkénytelenül
is többet nevelnek, mint tízszerannyi
tanítási órán. S ha a buzgó tanár elég bölcs hozzá, hogy a külön foglalkoztatott
tanuló nem tölt el több időt szertárában,
mint 2-3 délutánt,
azonkívül a tanári testület ily irányban buzgólkodo
tagj ai között kialakul.
állandó gyakorlat arra nézve, hogy p. o. az 1. osztályosok a kémiai, gazdasági, a II. osztályosok a biológiai, kézimunkai, a III. osztályosok az állattani, a IV. osztályosok
a fizikai, földrajzi, az V. osztályosok
pedagógiai
szer tárakban segédkeznek, akkor meg éppen ideálisan oldatott meg a szaktanítási rendszer nevelési hiánya pótlásának
kérdése.

8. Minden növendéknek el kell végeznie minden Iontosabb népiskolai kísérletet. Ügyeljünk arra, hogy csakis va szükséges és előírt.
Iizjkai tünemények megértését célzó kísérletek legyenek e sorozathan. A játékos, mutatós kísérletek, me lyek csupán azért terjedtek
el, hogy a fizika iránti érdeklödéat felkeltsék, mindinkább elhagyandók.
Hogy mennyire nem a lényeg megértetéset
célzók
a régi kísérleti eszközök, arra jellemző
statisztikákat
állíthatunk
össze különbözö
iskolák
szertári
felszereléséből.
Például
nagyon sok szertárban
megtalálhatók
a.
betöltő Geisslernagy költséggel beszerzett, sokszor egész szekrényrészeket
és Crookes-Iéle
csövek. Azonban
a sugárzások
lényegét megértető, bár'
azoknál néha sokszorta olcsóbb eszköz, mint pl. a Braun-csö, nincs meg..
Pedig tudunk-e
pozitív alapkísérleteket
nyujtani
nélküle
a váltakozó
áramra, az önindukcióra, a rádió legalapvetöbb
jelenségére, a kondenzátor
önindukción át való kisülésére, tehát az elektromágneses
hullám keletkezésének alapkísérletére ?

9. A gyakorlati tanításra semmit sem szabad az intézeti szer-tárból feLhasználni. .Ió, 'ha az V. o. számára kűlön népiskolai szertárt:
készíttetünk nővendékeinkkel, melyet az osztálykönyvtárak.hoz
ha-sonló módon kezelnek.
10. A IV. éveseikkel elkészíttetjük
a természettan-vegy tan nép-iskolai tanmenetet a kísérletek szóbeli és rajzbeli fölsorolásával.
11. A nemzetközi tudományos ksíejezéseket megismertetjűk, de.
mindíg a magyar kifejezéseket használjuk.
12. A táblai rajzolasi készséget rnindenképpen fejlesztjük. Csak
abban .az esetben alkalmazunk kész rajzokat, ha azoknak a tanítás:
közben való megraj zolása hosszabb időt venne igénybe.
13. Minden intézetben alakítson a szaktanár az intézet anyagi
erőihez képestés
a rendelkez-ésére álló helyhez mérten a tanulökisér letekrehgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
á lla n d ó
c s o p o r to ka t.
Nagyon rcélszerü
az, ha az eredmé-nyesebb szemléltetést célzó
kís é r le te zte tő
a lka lm a kko r ,
valamint a
c s e le ke d te tő
o kta tá s i
ó r á ko n
u g ya n a zo k
a n ö ve n d é kc s o p o r to k
vannak. Ahol a tanári létszám megengedi, e s oa rendelkezésre álló helyiség kicsiny, az osztály megosztása 'ajánlatos. Törekedjünk arra, hogy
egy-egy kísérletezö növendékcsoport
létszáma ne. haladja
meg a.
h á r m a t,

Hozzászólás

a szűnidei

fizikatanári

értekezlet

megállapításaihoz.

91

A fizikus tanár rendszerint
matematikus
is, tehát a realitások embere.
.Mindenkinek
számolnia kell tehát azzal a ténnyel, hogy ,a közoktatásra
.sokat áldozó társadalmunk
képzőinek
jelenlegi gazdasági
helyzetét véve
alapul, álmok birodalmába
tartoznak
az osztály megosztásából
eredő 20-as
tanuló létszám, a 2-es csoportlétszám
rnegvalósítására
vonatkozó
kívánsá,gok. Ne is riogassuk egymást ennek a sokak által kipróbálás,
kísérletezés
nélkül annyiszor
emlegetett
ideálnak
emlegetésével I Nagyon sok kísérletben igazán előnyös, hogy nem két, hanem három növendék dolgozik, mert
3 6 -4 0 -e s
osz- "
így is jut mindegyiknek
elfoglaltsága.
Én meg nem osztotthgfedcbaZYXWVUT
h á r m a s beosztású
csoportokkal
teljes megelégedéssel
doltálylétszámmal,
go'zom. Az eszközök példányszáma
így 13-13. Mivel a fizikai előadó padjaiban hármasával ülnek növendékeink,
ez a beosztás magától adodott.

14. A fizikai gyakorlatok
óráinak érdekében
ajánlatos
a IV.
három órájából ke ttő t e g ym á s m e llé té te in i ,és minden második héten két egymásutáni
órát egylfolytáhan gyakorlatra
íordí,taní. Ez a kettős óra a cselekedtető oktatási órák szempontjaból is
jobban kihasználható.
15. Különösen a fizikai gyakorlatok teszik szűkségessé azt, hogy
a növendékek
elsajátított
készségeiröl
tá b lá za to s
kim u ta tá s t
vezessűnk.
16. Az egész órát betöltő tanulókísérletek
szűkségességérő
l az
győznek meg bennünket.
azok eredményeit feltüntető tá b lá za to k
17. Az olyan intézetekben, ahol Ikevésszámúeszkőz
áll rendelkezésre, tehát a növendékcsoportok
a Iiz. gyaJk. óráin többféle kí-sérletet végeznek. ajánlatos " M u n ka la p o k" - o n
a végzendő kísérletek
utasításainak
kiosztása,
18. A növendékeik fizikai gyakorlatoIkon, valamint a cseleked'tető, kísérleteztető
órákon F e lje g yzé e e ke t
végeznek.
jó rnódszer az, rha az
19. Nagyszámú eszkőzeink raktározására
.apróbbak, értéktclenebbek, többször elöíordulók a n ö ve n d é ke k
ke ze pedig ,fajta szerint e g yü g yé b e
e s ő fió kb a r t vannak, az értékesebbek
.e g y tá lc á n
az e célra szolgáló s ze kr é n yb e n
raktároztatnak.
20. Minden növendék által való elvégzésre alkalmas és szűksé:-ges kísérletek a kővetkezök.

-osztály

aj

Am e lye k

a

in té ze te kb e n

is

le g s ze r é n ye b b

á n ya g i

kö r ü lm é n ye k

kö zö tt

lé vő

e lvé g e zh e tő k.

Hajcsövesség. Rugalmasság. Súlyveszteség. Csavarmodell. A légcsavar műkődése.
Ingalengés megrfigyelése. Hang keletkezése.
Fényvisszaverődés.
Vetítőgép kezelése. Az áram mágneses hatása. Az áram höhatása,
Aramelágazások.
Indukció.
a n é p is ko la
s ze m p o n tjá b ó l
m é g e l ke lle n e
vé g e zn i,
b] Am e lye ke t
b á r az e lő b b ie kn é l
kö lts é g e s e b b e k.
Erők összetevése, forgatónyomaték.
Egyszerű gépek. Mérlcgelés
Súrlódás. Lencsék. Hőokozta tágulások, Hővezetés. A mágneses
alaptűnemények.
Elektromos
állapot, vezetö-sz igetelö, elektromos megosztás. Elektromágnes.
a n ö ve n d é k
ma ra da ndó
e g ys é g e s
fizika i
vilá g ké p é c] Am e lye k
nek

kia la kítá s a

é r d e ké b e n

s zü ks é g e s e k.
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Egyenesvonalú egyenletes mozgás, .Hosszúság-, terület-, térfogatmérés,
Súlypont. "g" -meghatározások.
Boyle-c-Marrotte-törvény
igazolása. Hangmagasság, rezonancia.
Fénytörés.
Fényerősség;
Ellenállásmérés,
A 3., 5., 6., 10., 11. pontok változatlanul, a teljesség kedvéért
vétettek át az idézett cikkbö].hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J á s zb e r é n y.

C s e kő

I ROD

Ar p á d . ponmlkjihgfe

A JIHGFEDCBA
LO M .

Nevelésügyi tanulmányok.
Szerkesztette:
Im r e
Sá n d o r .
Értekezések a
m. kir. Ferenc József Tudományegyetem Pedagógiai Intézetéből.
Új sorozat.
6-12. szám. Szeged, az Egyetemi Pedagógiai Intézet kiadása. 1934. 180 1.
Ára 4 P.
A szegedi tudományegyetem
pedagógiai intézetében szorgalmas munka
folyik, mint azt az egymás után megjelenő kőtetek igazolják. Ez a kötet
is hét szerző tanulmányát
közli. Ezek a tanulmányok
a következők ..
D r . M á r e r E r zs é b e t:
A nevelés ügye az 1920 február 16-ra összehívott nemK is J e n ő :
A nevelés körülményei egy alföldi kőzzetgyűlésen. [36 1.) Egy kőzépiskolai
osztály alakulása nyolc
ségben. [9 1.) - D a r u a s An d o r :
év alatt. [22 l.) - D r . B a r a n ya i E r zs é b e t:
Az olvasás készségének kapcsolatai az értelmességgel. (12 l.) - D r . T e tia m a n ti
B é la :
Kőzépiskoláink tanulmányi eredménye az 1932-33. évi Értesítők alapján. (49 1., színes graS im o n
E le m é r :
A szegedi középiskolák
népességének
fikus táhlákkal.] alakulása 1903 szeptembertöl 1933 iúniusáig. (26 l., színes grafikus táblákkal.] - D r . J o ó T ib o r : A Budapesti Szemle nevelésűgyi és Széohenyire vonatkozó közleményei 1933-ig. (16 1.)
A könyvhöz I m r e S á n d o r
írt rövid előszót, melyben magyarázza az.
egyes tanulmányokat,
melyek "egyike sem meríti ki a meglátott tennivalókat; inkább csak megmutatják, hogy azokon a nagyon különböző tereken
mit lehet keresni és mit lehet találni."
A tanulmányok nem mindegyíke általános érdekű. Bennünket,
képző-intézeti tanárokat főként az első kettő érdekel kultúrpolitikai
pontból, továbbá a harmadik általános tanítástani
okokból.

tanítószem'-

Az első tanulmányban,
az azóta elhunyt szerző igen nagy szorgalornelhangzott nevelésmal állította össze a háború utáni elsö nemzetgyűlésen
űgyi .felszólalásokat,
kijelentéseket.
vonatkozásokat
és ismerteti a nemzetgyűlés nevelésűgyi
törvényalkotó
munkáját.
A háboeú és az azt követő
szomorú idők egészen természetesen a nevelés, főként a nemzetnevelés feléirányították
a figyelmet. A háborús tanulságok gondosabb és gyakorlatibb
értelmi nevelést kívántak a nemzet nagy tömegei és vezetői számára; az
1919-es események pedig a nemzeti és erkölcsi nevelésben követeltek szilárdabb alapokat. Ennek a szűkségessége, a szomorú évek tanulságaként.
a
nemzetgyűlés tagjaiban igen erősen élt, Sajnos, hogy hamar felejtünk, s
amint messzebb és messzebb megyünk a tragikus időktől, ennek' a követelésnek hangoztatása és a szükségességének
érzése mindinkább gyengül. Erremutat, hogy az iskolaűgyi törvényeink és intézkedéseink
sorsdöntő jelentőségének belátása és megérzése mindjobban elhalványul. Ebben a 36 lapnyi
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tanulmányban
a nemzetnevelésre
vonatkozó gazdag és értékes gondolatok
sokaságát találjuk. Ezekben "a mult ostorozása karöltve jár a jövőt egyengető új ítással". Legsűrűbben azt a vádat hangoztatják, hogy "nem neveltek
bennűnket az életre". Ez a panasz sokaknál előfordul, de talán legjellegP á s zto r
József és G a á l Gaszton beszédében csendül meg. Az
zetesebbenhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e ls ő azt mondja: " ... a háború alatt, mikor már nem lehetett a megszekett
régi vágányeken haladni, akkor láttuk csak igazán, milyen tájékozatlanok
itt, fent (Budapesten)
a falusi viszonyok iránt és akkor láttuk csak, hogy
tíz doktorátussal
rendelkező egyénnek a képzettsége sem elegendő ahhoz,
hogy alkalmas legyen a társadalom vezetésére, ha nincsenek meg a szűkséges gyakorlati tapasztalatai."
A m á s o d ik
felel S im o n yi- S e m a d a m
Sándor
miniszterelnök
ama bejelentésére.
hogy "az oktatás r evízióját nemzeti és
keresztény szempontból fogja keresztűlvinni".
"Én mindezt a két szempontot - mondja Gaál Gaszton - aláírom, de pártom nevében még egy szempontot kell követelnem és erre nézve rekriminálnom. A falusi közoktatás
úgy, ahogy ma van, teljesen fenntarthatatlan,
az nem felel meg a célnak.
A mai falusi oktatás oly.an embereket nevel a falunak, akik a modern
kőzgazdasági
élet szövevényes helyzetébe, ezer útvesztőjébe
sehogy sem
tudják magukat beletalálni és akik ennek folytán egy modern közgazdasági vonatkozásokkal
szaturált államéletből
előálló minden helyzetnek ki
vannak szolgáltatva. Tessék a falusi nevelést praktikussá
tenni, tessék azt
a falusi követelményekhez alkalmazni. A városi nevelés ám maradjon úgy;
amint most van, ha az jó, ehhez nem szólok, mert nem értek hozzá, de hogy
a falusi nevelés tökéletesen helytelen, hogy az nem a' praktikumnak
nevel,
nem arra tanítja meg a kisgazdának, a falunak gyermekét, amire az életben szűksége lesz, ezt állítom, mert 'ennek számtalan rossz hatásait naprólKároly
napra tapasztalom."
A kérdéshez mások is hoazászó lnak. S c h a n d i
azt mondja: "a kisgazda és földművespárt az ,életnek szánja az iskolát".
Va s a d i
B a lo g h
György már nemcsak az alsófokú iskolák gyakorlati irányára gondol: " ... az átalakító nagy munkában elsőrangú szerepét látom
a közoktatásnak,
annak a közoktatásnak,
mely kell, hogy már az elemi
iskolában megkezdődjék és a legmagasabb fokig végrehajtva rátér] en végre
arra, ami eddig egy iskolában sem volt meg, hogy életre nevelj en az iskola". H a lle r rniniszter "még az új tudományegyetemi
törvény elvéül
is
azt állítja fel, hogy a teoretikus tudást a praktikus pályákra való ismeretekkel lehetőleg kiegészítse." S c h la c h ta Margit Határozati javaslatában, melyben az iskolareformokat
sürgeti, a következőket mondja: "Csodálatos, hogy
nálunk az iskolák milyen keveset látszanak tudni az életről, mintha mi
oly dúsgazdag állam volnánk, melyben az iskola luxus, amely megengedheti magának azt a fényűzést, hogy a gyermekeket és a leendő polgárokat
értéktelen
elméleti ismeretek tömegével tömje tele". Nála jelentkezik tudtommal - először az az elgondolás, hogy az iskolareformok nagy elveit
és tartaimát ne elméleti tudások, hanem ,gyakorlati, nem iskolai emberek,
is
hanem nemzetgazdászok.
orvosok állapítsák meg. Ö már konkretizálja
az eddig általánosságban
tartott kívánságokat,
az elemi iskolák fölé háztartási (leányok számára), ipari, kereskedelmi és gazdasági iskolatípusokat
akar. D r o zd y Győzö a tanköteles kor felemelésévei és a 8-osztály,úvá fejlesztett népískola keretében, az iskolához csatolt terület mintaszerű megmúvelésével .kívánj a a mezögazdasági kiművelés lehetővé tételét. S zé c h e n yi Viktor gróf ismételten
oly iskolafaj létesítését sürgeti, mely a leendő
kisbirtokost
látja el megfelelő szaktudással.
Ugyancsak gazdasági szakiskolát kíván B u d a vá r y
László is, aki határozati
javaslatot
nyujtott be,
hogy minden olyan községben, amelynek lakói 500f0-ban földműveléssel
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:foglalkoznak, mezögazdasági
szakiskola
állíttassék
fel. Ez utóbbiakkal
.szemben a magasabbfokú elemi oktatás hívei -hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
S za b ó
Gy. János, G ie s s és mások - nyolcosztályú elemit, vagy 4 elemi és 4 polgári
s o e in Sándor
osztály elvégzését tartják kötelezövé teendőnek.
Mindezekből mint ismeretes semmisem valósulf meg, de mutatja azt, hogy a lesujtottságunkbó l való felemelkedést elsősorban az isko.lán keresztül, az iskolák által látták elérhetőnek.
A ta n ító ké p zé s
r e fo r m ja
szoros kapcsolatban
állt az elemi iskolák
.kérdésével. Itt is két felfogás állt szemben: a tanítóképzés
keretén belül
Sc h a n d i
történő előkészítés és a külön szakszerű kiművelés álláspontja.
Károly már 1920-ban rámutatott arra, hogy a falu számára szükséges és a
· várositól eltérő elemi oktatást csak úgy lehet megvalósítani. ha a falusi
-és városi tanítóság
egészen más képzést nyer. A városi és falusi tanítók
képzését ketté akarja választani, mert falun mezögazdaságilag
képzett ta.ntíók kellenek, akik az iskolaföldekből mintagazdaságokat
tudnak csinálni.
B u d a vá r y
Laszló ezzel szemben a tanítók alaposabb gazdasági kiképzése
végett mezögazdasági
tanfolyamokat
kívánt létesíteni.
N a g ya tá d i
S za b ó
István ez utóbbit nem fogadta el, hanem azt kívánta, hogy a tanítóképzőket alakítsák
át, mégpedig oly módon, hogy inkább tartson a képzés egy
évvel tovább, de szerezzék meg a leendő tanítók a szűkséges gazdasági
ismereteket is. S zé c h é n yi
Viktor gróf és B u d a y
Barna szerint a tanítók
számára a gazdasági akadémia elvégzése vagy pedig a földműves iskolákban egy-két éves tanfolyam szervezése volna ajánlatos. A tanítóképzőkben
pedig gazdaságtant
csak gazdaságiakadémiát
végzett tanár taníthasson.
A tanítóképzés emelését a tanítóság szociális helyzetének javítása véLászló már 1920 áprilisában kéri ebből a szemgett LS kérték. B u d a vá r y
pontból, hogy csak középiskolai végzettséggel lehessen tanítóképzöbe menni,
mely főiskolává alakuljon. Iskolai felügyeletsz.empontjából
a szakszerűséget kívánja. Egészen hasonló egri N a g y .Iános, C s e r n u s Mihály és D r iixIe r
János' kérése is. Tudjuk jól, hogy ezeknek a kívánságoknak
az eredB. V. K. M.szám.),
ménye az 1920. aug. 21-én kiadott (86.377/1920.
' h a to s ztá lyo s
tanítóképző-intézet
felállítását
elrendelő
miniszteri rendelet
lett, melyet az 1923. évi 81.986. számú rendelet ö to s ztá lyo s r a
szállított le.

vm.

iskolák egységesítését, az ipari okA nemzetgyűlés még a középfokú
tatás szakirányban
való fej lesztését, .a közgazdasági
egyetem felállítását
tárgyalta. Foglalkozott
továbbá a falu Iejlesztésének
problémájával,
mely
Szó volt a
összefüggött az iskolák szorgalrni idejének megállapításával.
nemzetiségi [kisebbségi] iskolák ügyéről, a középiskolai felvételi vizsgálatokról, az iskolánkivűli népművelésről, az alkoholizmus elleni küzdelemről,
a testnevelés törvény útján való rendezéséről és elfogadta a törvényhozás a
numerus claususról szóló törvény javaslatot.
Majdnem minden felszólalás,
törvény polutikai alapgondolatból
indul ki. Csak a nemzetgyűlés ülésszakának későbbi Iolyamán kristályosodik
ki a nagy nemzeti egységet szolgáló
I s tvá n
előadói jelentéseiben, melveket a
nemzetnevelő szempont. G e r e n c s é r
Vass-féle törvényjavaslatokhoz
készített, a nevelésügy már nem politikai
célok szolgálatába állított szervezeti követelmény, hanem a nevelés mivoltából folyó, tehát valóban tárgyia.smeggondolás
érvényesítése.
Altalában a nemzetgyűlés· nem végzett mélyreható, évtizedekre
szóló
lényeges munkát. Ezt most már történelmi távlatból megállapíthatjuk.
Az
első nemzetgyűlésben sok tiszteletreméltó gondolat villant fel, de nem akadt
olyan átfo,gó szellemű, alkotó ember, aki ezeket a gondolat-fénycsíkokat
Iénynyalábbá tudta volna összefogni. így maradt az első nemzetgyűlés ténykedése nemzetnevelés szempontj ából jelentéktelen. - Márer Erzsébet pon-
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tos összeállításának
a legnagyobb hibája, hogy ez a tanulmányból nem kiált
Mert sajnos, a nemzetgyűlés e tehetetlenfelénk - mint végző konklúzió.
,gége miatt elmulasztottuk
olyan alapvető kérdések megoldását, melyek a
szükségszerű
következményei,
de egyúttal fel.nagy nemzeti átalakulások
tételei is.
A második tanulmány olvasása nagy örömet okozhat ma mindenkinek, akit a magyar falu sorsa érdekel és sok tanulságot nyujt földrajz
tanárainknak,
akik aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
szű lőfő ld
ismertetésnek
egy mintáj át szemlelhetik
benne. Nagyon időszerű is. A Falu-szövetség
és más falukutató intézmények igyekeznek a falu helyzetet alaposan analizálni, hogy belőle a teendöinkre következtessünk.
Hozzáértök
és olyanok, akiknek a faluhoz, a
.magyar tanyavilághez
semmi kőzűk nincs, írnak és bölcselkednek erről a
is volt már megbeszélés tárgya.hgfedcbaZYXWVUTSRQ
K is Jenő dol-kérdésről. Egyesületűnkben
gozata egy alföldi magyar falu műveltségi viszonyait mutatja be röviden
-és vázlatosan.
A falu neve: Ala tfyá n ,
.Iász-Nagykun-Szolnok
vármegyei
nagyközség. E sorok írója nem ismeri Alattyánt, de igen jól ismeri a jász'ság nagyon sok faluját. Mire azonban végig olvasta a 9 lapnyi ismertetést,
-előtte állt Alattyán, lakosaival, iskoláival, bajával, gondjai,val, örömeivel.
A szerzö nem rnondta, de kiérzett a tanulmányból.
hol a hiba, mit kell
javítani. Beszél a szerző a családról, a gyermekekről, az iskolákról. egy,e.sűletekröl, a lakosok olvasmányairól.
gondolkodásmódjáról.
Röviden, tömören. ,Minket az érdekel nagyon, amit a tanító ról mond. "A tanítókat
becsülik, · de fáj nekik, hogy teljesen elzárkóznak a néptől." Nagyon szívesen olvastunk volna, ha csak röviden is arról, hogy milyenek a
házak, az utcák, a falu térképét, a határ térképét és a birtok eloszlási 'viszonyokat is szerettük volna látni, mert ezek az adatok is rávilágítanak
a müvelődési viszonyokra. Igen értékesek I m r e Sándornak a cikkhez fűzött reflexiói. Egy pár sorát idézern. "Ez a dolgozat abból a véleményból
indul ki, hogy bármely nevelő csak akkor dolgozhatik tudatosan és - eredményesen, ha ismeri munkája körülményeit, vagy is azokat a viszonyokat,
amelyek között nevelő és növendék él. A közvetlen tennivalókat csak úgy
lehet felismernünk, ha tisztában vagyunk a nevelés tárgyának. nemcsak az
egyes növendéknek, hanem a közősségnek is akkori
állapotával. amikor
nekünk vele rendszeresen
foglalkoznunk kell."
A harmadik lanulmányegy
középiskolai osztály tőrténetet
tár· gyalja
az L osztály tói a VIIL-ig. Végig kíséri és magyarázza a tanulók előmenetelének változását, ismerteti a gyermeki érés idejének következményeit, sportszellemüket, az egyes tanulótípusokat.
Érdekes és komoly kísérlet. Kővetésre méltó, hogy tanítóképző-intézeteink
is ilyen sok, vagy még több szempontból vizsgálják behatóan egy-egy évfolyam növendékeit. Ezzel a kővet'kező nemzedékre is kapunk főbbpontjaiban
érvényes megállapításokat.
Az olvasás készségének kapcsolata az értelmességgel arról szól, hogy
az olvasás készsége (gyorsasága, helyessége) mely tényezőktől függ, Szerzö
a látás, az ideg- és
megállapítja,
hogy ezek a tényezők: az é r te lm e s s é g ,
'lelkiállapot.
Vizsgálatában
a legmodernebb
korrelációs
módszert alkalmazta a szerző, aki e téren ismert nevű pszicho lógus, Ezt a tanulmányt
ajánljuk
gyakorló-iskolai
és pedagógus tanáraink
figyelmébe. Az 5.
tanulmány abban különbözik az Értesítők alapján készült ilyen dolgozatok-tól, hogy az '1932/33. évi középiskolai Értesítők alapján a tanulmányi eredményekből
kővetkeztetéseket
igyekszik levonni
az oktatás anyagára
és
l.nódszerére. - A 6. cikk a szegedi középiskolák népességének statisztikai
adatait vizsgálja, a változásokat
indokolja és magyarázza. Az utolsó
cikkböl szomorúan látjuk, hogy a Budapesti Szernle rnily kevés teret adott
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a multban és ad a jelenben is a nevelésűgyi dolgozatoknak. - Mindponmlkjihgfedcb
il. két
összeállítás
különben mint forrásmunkák
jegyzéke értékes és hasznos.
•
Ilyen nagyobb tanulmányok
közrebocsátása
szűkséges, nemcsak azért,
mert egyes rész letkérdéseket
dolgoz Iel, hanem azért is, mert a jövendő
pedagógiai írónemze-dék inspirálója.
Munkájuk
erdményét
látva, nyernek
kutatásra,
Reméljük, hogy
kedvet további munkálkodásra,
töprengésreés
mint a szerkesztő mondja előszavában, a szegedi Tudomány Egyetem Pedagógiai Intézetében
"nemcsak a munka folyik tovább, hanem sikerül az
eredményekből is többet bocsájtani közre, a nyilvánosság bírálata alá".hgfedcbaZYXW
K is s

J ó zs e f.

TSRQPON

A r e fo r m á tu s
ke r e s ztyé n
p e d a g ó g ia
a la p e lve i.
(Meg:D r . P a p p Ferenc:
jelent az Országos Református Tanáregyesület
1933/34. évkönyvében 7-20. 1.
és különlenyomat
alakjában
is.]

Ez az értekezés a református nevelői gondolkodásnak
sajátos. az általános nevelői gond'Olk'Odástól megkülönböztető
jegyeit keresi s törekszik a
kérdésre feleletet adni. Maga a szerzője vallja, h'Ogy nem tartotta
íeladatának sem egységes rendszer alkotását,
sem a teljességet. Gondolatébresztésre szánta. A munka első harmadát
a szerző általános bevezetésnek
adja, Ebben a fejezetben
sajnálattal
állapítja
meg a szerzö, h'Ogy lega
újabb kor nevelési (elméleti és gyak'Orlati) irodalma nem Ioglalkoaík
vallással és a va llásos nevelés kérdésével, sőt kétségbevonja
az egyház jogát a nevelés kérdéseire vonatkozólag. Az említett irodalomban
elsősorban
a nevelés gyakorla.ti iránya érvényesült,
amely az iskolák
évszázadokon
keresztül kialakult szellemét nem érintette. Ez a szellem pedig a tanításterv és a tanulmányi
rend azonossága ellenére sem egyöntetű, hiszen sok
különbség tapasztalható
az egyes hitfelekezeti
és állami iskolák szelleme
között. Szerző mindezt példákkal
igazolja s a található
kűlönbség főokát
a ref. iskolák és egyéb iskolákra vonatkozóan abban látja, h'Ogy "a református keresztyén
egyház kűlőnősebben
tanító egyház". Ez hitelvi jegy,
amely abból a sajátságból
magyarázható,
h'Ogy a református
iskola célja
azonos az őt fenntartó
egyházéval. Különleges
szellemnek kellett kialakulnia a ref. iskolákban a ref.egyház
történelmi élete folytán is. A történelemből
folyó ez a sajátos
jelleg a ref. isküla munkásaira
bizonyos
többlet - "plusz" feladatot ró. Hogy mi ez azértéktöbblet
- ami egyedül
ad Iétjogosultságot
a ref. iskolának arra nehéz feleletet keresni, bár a
hatása megmérhető. Ennek a sajátos szellemnek az alapja nem lehet más,
mint a ref. keresztyén világnézet, a világnézet lényege pedig ebből a kettős
alapelvból
táp lálkozik:
1. Az e m b e r h it á lta l, I s te n ke g ye lm é b ő l
ü d vö zü l.
2 . Az ig e m é r té ke
a h itn e k.
Áttekinthető és átérthetö a tanulmánynak
mosf
következő II., nagyobb része, hol ősszefüggö feleletet kapunk az első részben megjelölt célkitüzésre.
Itt már pedagógiai rendszert s nem csupán sajátos nevelői g'Ondolkodást jelöl meg kérdése síkjában
a szerző. Az első,
amire felelnie kell: ,Mi az ember értelme, rendeltetése?
A fent közölt I.
alapelv megmondja:
Az ember bűnős, szűksége van Isten kegyelmére; ilyen állapotban van a gyermek is. Ez az .istenképiség a nevelőt arra kényszeríti, hogy a gyermeket megismerje és ezáltal elfogadja az újabb nevelésügyi irók mind erősebben és tárgyiasabban
felhangzó kővetelményét.
De
egyben elfogadja a ref. keresztyén g'Ondolkodás azt is, h'Ogy szqkség van a
Annak a
gyermek kiteljesedése
nézőpontjából
a n e ve lé s s e g ítő h a ta lm á r a .
sokáig folyó, már eldöntött neveléselméleti
vitának (a kőzösségi és egyéni
nevelésre vonatkozó elméleteknek)
sem mond ellent az első alapelv. Az
ember a m a g a h ite által üdvözül, az egvéni üdvözülés ténye megoldja az
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egyéni nevelés feladatát, ugyanez a gondolkodás szabadságát és az ember
'erkölcsi önállóságát is biztosítja. A nevelésűgyi
Irodalomból vett érvekhez
és az egyházi hittételek bizonyító erejéhez fordul a szerzö, hogy .bemutassa:
Az egyéni üdvözülés a ref. iskolákra erkölcsi autonórniák nevelését ("az
egyéniség etizálása" Schneller) bízza. Ez .azhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
e g yé n is é g e lv
kol légiumert sűrűn
tett
maink élete bizonyítja .alkotó és nem romboló erejű,
bizonyságot életközösségre
Iormáló erejéről.
Komoly és mélyértelmü megvilágítást kap a II. alapelv kifejtése is.
Az ige mértéke a hitnek. A ref. kereszty-énség legfőbb elve a p r e d e s ztin á c ió ,
az eleve elrendelés, mely szerint lsten céljaiért kell küzdenünk s erre a
küzdelemre
az Ige által hivatunk el, mindenki kűlön-külön.
Hogy elrendeltetésünknek
megfelelhessünk - füzi tovább lsten adományokkal
(talentumokkaI) ruházott fel bennünket s ez magunk és mások iránti kötelességteljesítésre
kötelez. Magunkat
fejleszteni, másokat: a kőzősséget szolgálni parancsolja!
A hivatástudat
képesít erre,annak
tudata, hogy el vagyunk választva Istentől .az Isten terve, célgondolata
eszközéül. Egyet jelent e hivatástudat
a felelősségtudattal.
Színes költői ábrázolásban
szemlélteti ezt dr. Papp az Ibsen Peer Gyntjének nehéz sorsával.
E szerint a világi rend szelgálatára
is el vagyunk híva, hol, mint valami őrhelyen: felelőseknek kell lennünk-hüségűnkért,
szándékunkért.
mindezt éreznünk kell csak azért -,
mert lsten a nemzet'ek sorsa felett is
eleve rendelkezett.
Az egyéni és közösségi cél azonossága így olvad fel az
Isten akaratában.
Mindebből következőleg
nem lehet kitérni azal.apvető
tanításnak:
a predesztináció nak a nevelésre háruló következményei
elől.
5 pontban foglalható össze az eredmény: 1. Isten mindnyájunkról
rendelkeszó l mindnyájunkhozés
3. adományokkal
(charisma)
zett; 2. külön-kűlön
látott el. 4. A hivatás betöltésének
minösége adja az ember erkölcsi önértékét s nem valamely .rang. 5. A nemzetek is Istentől elhivatottak.
A ref. iskolákra
mindezekböl
komoly követelmények
és feladatok
származnak. Elsősorban az, hogy mindenben lsten akarata nyilatkozik meg;;
2. minden lelket meg kell találnunk
nekünk: nevelőknek. 3. Ki kell fejlesztenünk az Istentől nyert adományokat,
hogy eljuthassunk
erkölcsi életünk csúcspontjára:
a felelősségérzés és -tudat uralkodjék
lelki életünkben.
4. Iskoláinkban
ne legyen alkalom a társadalmi
válaszfalak
megérzésére.
5. Mindezekhez
szervesen kapcsolódik:
a nemzet szolgálata. Erre kötelez
minden iskolát a magyar tört. mult s a haladás:
a hitigazságok
örök
következménye.
A kiindulásban
hangsúlyozott ok magyarázza, hogy ez az ismertetésem
sem törekedhetett
rendszeres összefoglalásra.
Meg kellett elégednern azzal,
hogy a szerző által sokoldalúan és mindíg magasabbrendű
szempontból fej '-tegetett
alapelvek
lényegesebb
vonásait bemutassam.
Mindegyik
alapelv
is hasznos és értékes feladat lehetne. Derészletes fejtegetése külön-külőn
mindez .itt nem lehetett cél, mert e tanulmány az ORTE bpesti közgyűlésén (1934. okt. L-én] előadásként hangzott el, ez magyarázza meg a rővidtségét és tőmőrséget. · Megjegyzem, hogy megnehezíti a megértést a "pedagógia" szónak sok helyen való, nem egyértelmü használata.
Egyszer nevelési eljárást,
máskor nevelői gondolkodást,
olykor nevelésügyet
fejez ki
vele a szerző. Ezeknek szabatos kifejezésére
épen a laikusok miatt van
szűkség. Újabban pedig már azt valljuk, hogy a nevelés a tanítást is magában foglalja; a nevelés fe la d a t, a tanítás (miként az oktatás) e s zkö z, a
nevelés eszköze, melyet a nevelés eszközként' használ fel a maga feladaSzemle
tainak megoldásában.
Erre nézve 1. legutóbb is: Népoktatási
Ill. évf. IV. füz. 1-6. l.-on): Dr. I m r e S á n d o r :
A n e ve lé s
é s ta n ítá s
(1934.JIHGFEDCBA
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Különben igen örülhetünk e gondos tanulmánynak,
és a nevelés viszonyát tisztázza.
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D r . Kiss Ferenc: A s ze ks zu á lis
ké r d é s .
Budap-est, 1935. "Pro Christo"
_Magyar Evangéliumi Ker. Diákszövetség Szövétnek kiadása. 62 lap. Ára 1 P.
E füzet Kiss Ferenc orvos professzornak,
a Budap-esti Pro Christo
.Diákegyesűlet
tanár-elnökén-ek azt a három előadását
tartalmazza,
amelyet
1934. október 2., 3. és 4. napjain tartott a Tudományegyet-emen 700-ná1
több egyetemi és Iöiskolai hallgató előtt. Azokhoz szó lt, akiket ezen a
téren hosszú ideig magára hagyott a társadalom és a család is. Ebböl pe:dig mérhetetlen kár ok származtak. Az elöadások után Írásban intézh.attek
kérdéseket a hallgatók az előadó hoz, aki a válaszokra egy negy-edik előadást tűzött ki. A kérdések és feleletek a IV. részben találhatók.
A kőnyvecske olyan kérdéshez nyúl, mely nyiltan vagy be nem
vallottan az emberek érdeklődésének
gyujtópontjában
van. Sokan ke'resík, az eligazodást és a dolog természetéből
adódik, hogy a hasonló tárgyú útmutatásole
jóresze pusztán hitvány üzl-eti számításból lát napvilágot.
Kiss orvosprofesszor
előadásainak
szándéka
emberbaráti,
őszintén nemes.
Hangja belülről egyenesen és bátran jön, nagyítás és kicsinyítés nélkül. Az
emberek nagy többségének sok erejét Iecsér li el a szekszualitással
vivott
'küzdelem s kevesen látják tisztán az igazság, a hűn és a szabadság határait. A kérdés nem sikkasztható
el azzal, hogy ez "magánügy", mert a
:nemzeti élet legnagyobb érdekeit kell meglátnunk mőgötte. Éppen ezért is
· f.oglalkozunk az aránylag kis munkával behatóbban.
Az 1. előadás címe: "A mai szekszuális élet és a szekszuális bajok",
"Ez a tények rövid vázolása azzal a nevelői gondolattal, hogy a valóságok
-tárgyilagos szemlelete már maga is vezethet megfontolásra
és j ó elhatározásra. Kiem-elendő megállapítások:
erkölcsi alap nélkül nincs értékes és
maradandó
alkotás; a mai időkhöz illő vezetőernberekben
azért szüköiködik a civilizált világ, mert az intelligencia élete eltér az erkölcsöstöl:
az
egyke főoka nem a gazdasági helyzet; a mai középosztályból
20-30
év
mulva ezer és ez-er család fog eltűnni; Budapest a romlásban vezet. A II.
elöadás "Kísérletek a szekszuális bajok orvoslására" címen azokat a kűzdelmeket vázolja, melyeket az államok, iskolák, egyházak, társadalmi szervezetek, a család és az egyén folytatnak e téren. Az előadó szerint már az
elemi iskolában szűkséges a harcot felvenni, azonban a tanítói és tanári
karokban alig van megfelelő példaadás és l-elki erő. Az egyházak munkáját
azért látja sikertelennek,
mert "erkölcs.i kérdésekben
a legszebb tan és
-tanítás is semmi, ha az azt képviselő egyén teljes er-ejével nem áll szavai
mőgött".
Ilyen okokból válik erőtlenné a szülöi tanácsok legnagyobb része
is; a szülő kár nélkül nem lehet képmutató. A végeredmény az, hogy a
természetes
ember összes erői sem elegendők a győzedelmes harchoz. A
Ill. előadás a "Valódi megoldas", melynek lényege az, hogy a külsö ember,
a test felett álljon a belső ember, a lélek erőteljes nyugalma. A belső ember erőforrása pedig Krlsztus és az Evangelium, de nem mint tanrendszer
és tudomány. Ezen a téren is áll az Ige: "Én vagyok a világ világossága!"
A belső ember életfeltételei:
imádkozás, igeolvasás és egészséges lelki kőzösség másokkal.
Megnyugtató, hogy a szaktudós
és a hívő ember ilyen összhangját
árasztja a könyvecske. Hit és tudás, felebaráti szerétet és felelősségérzet,
nevelés és ízlés van együtt benne. A szűkséges és hasznos tevékenységhez,
melyet a Diákszövetség ilyen előadások rendezésével és ilyen munkák ter-
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jesztésével végez, a háború utáni társadalom
erkölcsi életének statisztikaján szemlélödö ember igazán sikert kívánhat.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
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K á r o ly :

Évkönyv a budapesti székesfővárosi
IX. k. Mester-utcai
irányító pol-gári iskola 1932/33. és 1 9 3 3 /3 4 . iskolaévéről.
Szerkesztette:
L o s c h d o r le r ponmlkjihgf
JánOS, szakfelügyelő-igazgató.
178 oldal, XXI táblával, több ábrával és vázlatos rajazal, Szendy Károly polgármester
előszavával.
Az újabb pedagógia a cselekedtető
oktatás mellett tör pálcát. Dol-gozva kell tanulni, mert csak az marad meg igazán lelkünkben. amit saját.
munkánkkal
szereztünk meg. A sikeres munka örömet okoz, nemesít, nevel.,
A mai tanuló életet kíván a tanításba, a passzivitást nem szereti, unatkozik
mellelte. A puszta befogadás s erre alapított
gépies tanulás már csak a
multé.

Ilyen gondolatoktól
vezéreltetve,
Budapest
székesfőváros
tanügyi tanácsa a polgári iskolák nevelő-oktatás ának haladása céljából irányító isko-éslát álHtott fel, melynek célj a a cselekedtető
tanítást
tanulmányozni
alkalmazni. A székesfőváros anyagi áldozattal
is járult hozzá, ho,gy a nevezett iskola tapasztalatait
ősszegyűjtve, évkönyvek alakjában
adja ki más
intézetek okulására. így szűletett meg a jelen 1. kötet s reméljük, hogya
jövő időben
újabb,
még bővebb tartalmú
beszámolók
jelennek
meg a .
kőnyvpiacon.
- Az Évkönyv 15 értekezést tartalmaz,
melyek szemináriumi dolgozatok,
vagy mó dszeres gyűléseken tartott értekezések,
részben pedig a székesfőEzek:
városi polgári iskolai igazgatók értekezletén
elhangzott
előadások
-Ó ,

,-

1. A munkaiskoláról
(Loschdorfer János). Foglalkozik a munkaiskola
jelentőségével, történetével;
céljával és feladatával.
2. A koncentráció
a polgári iskolai nevelőoktatásban
[Loschdorfer
János). Ismerteti a koncentráció fogalmát s annak sokirányú alkalmazását..
3. Koncentráció
a polgári iskolai nöi kézimunkaoktatásban
[Loschdorfer János).
4. Koncentráciö
a polgári iskolai főldrajztanításban
(dr. vitéz Ság-helyi Lajos). Beszél tantervi, nevelési, szaktárgyi és metodikai koncentrá-'
cióró l.
5. Az osztályfőnöki
óra (Mayer Blanka). Tárgyalja
az osztályfőnöki
óra célját. anyagát s az utóbbira egy évre szólő részletes tervezetet nyujt.,
6. Hogyan tanítjuk az Alpokat a polgári leányiskola
II. osztályában
(dr. Leidenírost
Gyuláné).
Három órai anyagnak módszeres feldolgozása,
megfelelő részletes raj zokkal kísérve.
7. Ázsia összefoglaló tárgyalása
(dr. Leidenfrost
Gyuláné].
Tíz óra-_
anyagának vázlata, vázlatrajzokkal
illusztrálva.
8. A földrajztanítás
segédeszközei
és alkalmazásuk
(dr. vitéz Ságsegédeszközeinek
ismertetése
éshelyi Lajos). A cselekedtető földrajztanítás
használata.
9. A kiskirálvok
kerszaka.
1. Károly Róbert király
[Kerékgvártő
Ilona). Két térképvázlattal
ilhrsztrált módszeresegység,
10. A magyar biedermeier-kor
(Kerékgyártó
Ilona). Művelődéstörté-neti oktatás a polgári leányiskola
IV. osztályában,
képekkel.
11. A telepítések
tanításának
jelentősége a polgári iskolában
(Tolnai
Erzsébet).
12. A Csepel-sziget
körűlhajózása.
Kirándulási
tervezet képekkel
ésértékes vázlatrajzokkal.
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13. Avárosligeti
történelmi épületcsoport
(Kerékgyártó
Ilona). Kirántervezet útmutatásokkal
és : szép képekkel.
14. Az Egyetemi-téri templom (Tolnai Erzsébet). Művészettörténeti
kirándulás előkészítése, vezetése és beszámoló] a, képekkel.
15. Iskolánk belső világa (Mayer Blanka). Ismerteti az irányító polgári iskola rendkívül tanulságos és értékes berendezését.
A felsorolt értekezésekben nemcsak a polgári iskolai, hanem a tanítóképző-intézeti
tanár is, sok hasznos irányító,
utánzásraméltó
.gondolatot
talál. A tanári könyvtárakba
való beszerzésre aj ánlom.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
dulási
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ÉLE T.
mely felvétetett

a T. 1. T. O. E. elm. kir. áll. tanítónőPadányi-Frank
Antal
dr. el nők lete mellett:
Tabódy Ida, Jaloveczky
Péter, Éber Rezső, Kiss
-József, Lux Gyula dr., Mesterházy Jenő, Pócza .József Erdélyi Olga.
Elnök a megjelentek üdvözlése után az értekezletet
megnyitja.

.nőkségének
1935. jan. 21-én a budapesti VII. ker.
megtartott
üléséröl.
Jelen vannak
.képző-intézetben

1. Közli az elnökség tagjaival,
hogy az ülés tárgya 15 üres 'választmányi tagsági hely betöltésére
javaslat összeállítása.
Az elnökség rövid
.megbeszélés után úgy határozott, hogy nem tesz javaslatot mind a 15 hely
betöltésére, mert fenn akarja tartani a lehetőséget eddig esetleg még nem
szereplő tagok számára is. Az elnökség által tagul ajánlottak.
1. Mihalik
József, 2. Braun Angéla, 3. Kosáry János dr., 4. Bécsi' M. Cherubina,
.5. Nagy Ferenc, 6. Prochaska
Ferenc dr., 7. Szántó Lenke, 8. Ibererné
'
Popovits Olga, 9. :Riész Janka, 10. dr. Tóth Antal és 11. Ruisz Márta.
Lux Gyula d~. 'és Mesterházy Jenő, akik, mint tisztviselők hivatalból
'tagjai a választmánynak.
lemondtak választmányí
tagságukró l: az így megpottagok közül Kishonti Barna ,
'üresedett 2 helyre a' sorrendben' következö
· és Szontagh Katalin kerültek 'be:
.
2. Elnök közli, hogy a nyári szaktanfolyamok
ügyében memorandum'mal keresték fel az ügyosztály főnök urat, s külön is kérték a memorandumban foglaltak
felkarolására.
Az ügyosztályfőnök
úr jóindulattal
fos megígérte támogatását.
.
.
· gadta a kűldöttséget,
'3. A küldőttség
arra is megkérte az ügyosztályfőnök
urat, hogy az
'Új szakfelügyelet
megszervezésénél
hasson oda, hogy a tanítóképző-inté-zetek önálló szak felügyelete megmaradjon.
4. A gyakorló-iskolai
tanítÓk sárelmét is előterjesztette
a küldöttség,
S' felhívta
az ügyosztályfőnök
figyelmét az e 'tárgyban már beadott felter'jesztésre. A minisztérlumban
rokonszenvvel
kezelik a kérdést, s megfelelő
feltételek mellett talán megoldhatók lesznek a nehézségek.
ís ,
,
5. A tanárok vanyegi iigyei is megbeszélés alá kerültek. E tárgybanponmlkjihgfedc
. jóindulatáról
biztosította az ügyosztályfőnök
a kűldöttséget.
.
Az anyagi' ügyekkel kapcsolatban
elhatározza
az elnökség, hogy eljár az V. és VI. 'f. osztálybeli igazgatÓi állás~k betöltése tárgyában.
.
"Elnök kéri 'az 'elnÖkség taJgjait, hozzák tudomására,
ha bármily sérelemről értesülnek.
6. Elnök' jelenti, hogy ~ Közokt. Tanács engedélye alapján tájékpz-,
+atni fogja az egyesületet a Tanács munkájáró l,
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7. Elnök megkereste a Filmbizottság legfőbb tényező it, akik megkeresésére megnyugtató választ adtak. A bizottság összeállításánál
meghívást
fog kapni tanítóképző-intézeti
tanár is.
8. A V. K. M. az egyesületnek a tanulmányi leckekönyvre vonatkozó
felterjesztését
elfogadta és már az 1934/35. tanév első felétől megengedte
annak az 1-11. o.-ba való bevezetését.
9. Sárospatakról
a kőzgyűlés
ideje miatt felszólamlás érkezett. Úgy
érzik, hogy a vidéki kartársak a téli időjárás miatt akadályozva vannak a
közgyűlésen való megjelenésben. Az elnökség hivatkozik a mult közgyülés
határozatára,
ahol a pénzügyi költségvetések miatt döntöttek a polgári év
első hónapjában tartandó közgyűlés
mellett. Az elnökség egyébként minden, a közgyűlés idejére vonatkozó javaslatot, határozatot, indokot, jegyzőkőnyveiben kőzzétett, ezekből minden tagtársnak
módjában áll meggyőződni, hogy csupán az alapszabályokhoz
való ragaszkodás indította az elnökséget az év elején tartandó közgyűlésre. El akarta kerülni azt a szabálytalanságot,
hogy a pénztáros félévig meghatalmazás és jóváhagyás nélkül intézze az egyesület pénzügyeit.
10. Főtitkár
közli, hogy javasolja majd a kőzgyűlésnek:
kérjen segítséget a V. K. M.-től a házalap javára. Az elnökség helyesli a javaslatot
és megelégedne 2500 P segéllyel.
11. Pénztáros .közli, ho,gy az egyesület tagj ai kőzűl Barabásné Ribiczey
ny, óvóképzö-intézeti
tanár nála jelentette
kTIépését TsUvius
ErzsébetponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
rnő (Szarvas, Ev. képző) tan. képző-int. tanár pedig a főtitkárnál Télentette be kilépését. Pénztáros, illetőleg főtitkár bejelenti dr. Tompa' Margit [Gvör, áll. t. k.] tagfelvételi kérelmét. Elnökség dr. Tompa Margitot
a tagok sorába iktatja.
. 12. Kiss József igazgató íelhívja .az elnökség figyelmét arra, hogy az
egyes foglalkozási áJgak érdekképviseleti rendszerének kialakítása most van
folyamatban. Az elnökség érdeklődjék
illetékes helyen az ügyek állása
iránt, nehogy e tekintetben
a tanítóképző-intézeti
tanárságot
valamilyen
sérelem érje. Több tárgy nem lévén elnök az ülést bezárja. K. m. f.
Padányi-Frank
Antal dr. s. k. elnök, Erdélyi Olga s. k. titkár.
Választmányí ülés. Jegyzőkönyv, mely felvétetett a T. 1. T. O. E. vá1asztmányának 1935. jan. 21-én, a budapesti, VII. ker. m. kir. áll. tanítönöképző-intézetben
megtartott
űléséröl.
jelen vannak Padányi-Frank
Antal
dr. elnökletc mellett: Tabódy Ida, Kiss József, Grynaeus Ida, dr. Jelitainé
Lajos Mária dr., Girtler Mária, Barabás Tibor, Ferenczi István, Laszczik
Ernő, Jaloveczky Péterné, Éber Rezső, Mesterházy Jenő, Váradi József,
Lux Gyula dr., Pócza József, .Ialoveczky Péter, Erdélyi Olga.
Elnök üdvözli a választmány tagjait és közli, hogy az ülés egyetlen
tár>gya a választmány kiegészítése. Felolvassa az e lnökség által javasolt
tagokat. A válaszfmánv az elnökség javaslatát elfogadja és igy a választmány tagjainak s~áma ll-gyer gyarapodott.
A választmány kérésére
az elnökség a lapban közölni fogja a választmányi tagok teljes névsorát.
Több tárgy nem lévén elnök az 'ülést bezárta. K. m. f. Padányi-Frank
.Antal dr. s. k. elnök,' Erdélyi. Olga s. k. titkár .
. . Taggyűlés. ~ 'JegyzőkÖny,~, mely felvétetett a T. 1. T.- O. -Egyesü'letének 1935. jan. 21~én a budapesti, VII. ker. m, kir, áll. tanítónőképző-'
Antal dr.
intéz-etbenmegtartott
taggyűléséről. Jelen vannak Padánvi-Frank
elnökletc mellett: Laszczik Ernő (Kalocsa), Ferenczi István, Frigyes Béla,
Grvnaeus Ida, dr'- .Ielitainé 'Lajos Mária dr., Girtler Mária, Krizsanecné
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Németh Edit, Ibererné
Popovits Olga, Mészáros
.Iúlia (Székesfehérvár).
Szabó Béla, Jaloveczky
Péterné,
Adamovits
Jenőné, Szakáll .Iános dr.,
Cser János dr., Tóth Antal dr., Mesterházy
Jenő,
Gyurjács
András rVáradi József, Lux Gyula dr., Becker Vendel dr. (Szeged), Pócza József.
Tabódy Ida, Kiss József, Barabás Tibor, Bálint Sándor dr. (Szeged), Prochaska Ferenc dr., Erdélyi Olga.
Elnök üdvözli a taggyülés résztvevőit, felkéri Prochaska Ferencet előadásának megtartására.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P r o c h a s ka
F erenc
d r ., "Földrajztanítási
problémák"
címen tartott felolvasást, melynek folyamán főként azokra
a nehézségekre
mutatott rá,
melyekkel a tanárnak
a rossz tankönyv miatt kell megkür.zdenie. Hibázlehetövé
tatja a tanítóképző-intézeti
tanárképzést,
mely mai rendszerévei
teszi, hogy oly tanárjelöltek,
kiknek melléktárgyuk
volt a földrajz,
egyik
tárgyukból teljesen felületes kiképzéssei kerüljenek
a tanári pályára. Káa ma érvényben levő tankönyvengedélyezési
rendszert
is,
rosnak találja
amely kizárja a versenyt. Nem tartja helyesnek, hogy a "M.agyar Tanítóképző" úgyszólván kizárólagosan
mó dszertani
cikkeket közöl; könyvbírá-.
latai közül sok értékes könyv ismertetése hiányzik
A felolvasáshoz K is s J ó zs e f szerkesztő szólt hozzá először. Elismeri,
hogyamegjelenő
cikkek jórésze módszertani
természetű,
de nincs mód[ában változtalni a helyzeten. úgy veszi észre, hogya
tanítóképző tanáraiból a szakérdeklődés
elveszett a módszertani érdeklődés mellett. Alig kap
szakcikkeket, s azok is, melyeket beküJ.denek, telve vannak tárgyi hibával.
A könyvszemlénél az a szempont vezeti, hogy lehetőleg minden képző-intézeti tanár könyvét ismertesse. Szívesen ismertetne minden megjelenő értékes könyvet, de nem tud mindegyikhez hozzájutni. Ha valamely jó könyv
megjelenéséről
hall, a szerzőt és kiadot egyaránt felkéri egy ismertetésre
szánt példány megküldésére,
sokszor azonban választ sem kap. A beérkezett könyvismertetések
legnagyobb része nem felel meg telj esen a célnak.
Hosszadalmasak,
a helyett, hogy megelégednének
a tartalom tömör összefoglalásával, a hibák, hiányok tárgyilagos leszőgezésével,
Ami pedig a tankönyvírást illeti, az nem nevezhető jó üzletnek; a mai gazdasági viszonyok
mellett alig tud elvergődní
a tankönyv az újabb kiadásig. A Fodor-féle
tankönyvre vonatkozólag
csak megismételheti
egy régebben elhangzott jaösszegyűjtve
be kell jevaslatát:
a tankönyvben
megállapítható
hibákat
lenteni a Tankönyvűgyí
Bizottságnak,
fel kell hívnunk figyelmüket erre a
pedagógiai abszurdumra.
Egyébként kéri az előadót, hogy következő előadását e,gy probléma köré
koncentrálja,
mert így nehezen követhető,
s
gondolatmenetének
iránya határozottan
fel nem ismerhető.
Ba ra bá s
T ib o r
úgy véli, az előadó túlrriessze ment kritikájával,
mikor
a. Farkas-féle
tankönyvet és a normáltanmenetet
összevetve, azok hiányait
megállapította.
Ma már évek óta egyik sincs használatban.
A történetí
teljesség kedvéért leszőgezhetö tények, de nem tartoznak
a mai földrajzis
tanítás problémáihoz.
A földrajzi
tankönyvek
hibáinak
kimutatását
szűkségesnek tart fa.
C ser
Já nos
szerint a csillagászati
földrajz megértésére, alapos elmélyítésére nem elég fejlett az 1. éves növendék. A földrajznak
ezzel a részével a későbbi években kellene foglalkozniok.
M e s te r h á zy
J enő
kívánja,
hogy készítsünk
egy felterjesztést,
melvben követeljük,
hogy szeptemberre
új kiadás jelenjék me,g a Fodor-féle'
tankönyvből, a hibák tökéletes korr igálásával, mert így kész veszedelem ez
a tankönyv.
B e c ke r
Ve n d e l
d r . c. kir. főig. szintén
helytelennek
tartja a tanárő
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képzés mai módját. A íötárgy-mel léktárgy megkülönböztetést
el kell törölni. Az egy félévi colloquiumnak
semmi jelentősége
nincs. Javasolja,
hogy menjen felszólítás minden .képző-íntézethez,
melyben felkérik a tanárokat, mindenki tegye meg észrevételét a, használatban
lévő tankönyvekre
nézve, tárgyi és módszertani szernpontbó l: sorolják fel óhajukat, fejezzék
ki véleményüket. A Fodor-féle könyv egy javított példányát az észrevételekkel együtt kellene a Tankönyvügví Bleottséghoz beküldeni.hgfedcbaZYXWVUTS
G ir tle r
M á r ia
igen őrül az elhangzott javaslatnak.
Szögezzűk le és
hallgassák meg, mit kívánunk.
Teljesen hibátlan csillagászati
tankönyv
nincs. Jó csillagászati tankönyv ne adjon mást, mint hibátlan, világos ábrák at, pontos meghatározásokat.
Olyan legyen, mint egy jól megszerkesztett matematikai tankönyv. A magyarázatot
bízzák a tanárra. Rendszerint
a pontatlan, homályos szővegi rész teszi zavarossá e könyveket.
F e r e n c zi
I s tvá n
kéri, ho,gy necsak a tankönyvrevízióra
gondoljunk, hanem a felterjesztésben
említsük meg Cser János javaslatát is, mert az
ta pasztala tai is igazol j ák Cser észrevételét.
P a d á n yi- F r a n k
An ta l
d r . örömmel Iogadja Becker Vendel c. főig. javaslatát. Utasítja a főtitkárt,
hogy körlevélben keresse meg a tan:ári testűleteket. Kívánsága az, hogy mindenki konkréten jelölje meg a hibákat, ezeket a főtitkár húsvétig gyüjtse össze, sennek
melléklése mellett terjeszszük fel a memorandumot.
P r o c h a s ka
F e r e n c . d r . előadó megköszöni az élénk érdeklődést,
a' tartalmas hozzászólásokat. .Az elhangzott javaslatokat
igen helyesli. Csupán
annyit kíván hozzátenni, ho,gy a majd beérkező véleményeket, észrevételeket valakí szintetikusan rendezze a jobb áttekintés céljából. Elnök javaslatára ezzel a munkával az elnökség Prochaska Ferencet (az I. ésJIHGFEDCB
Ill. o.
íöldrajz-könyvre]
és Mesterházy
Jenőt (a II. osztályos földrajz-kőnyvre
vonatkozólag) bízza meg.
D r . ' J e W a in é
L a jo s
M á r ia d r . kéri az egyesületet., terjesszen
fel emlék-,
iratot az ösztöndíjak ügyében is, mert az eddig kiosztott 1557 ösztöndíjból
csak egy működö tanítóképző-intézeti
tanár részesü It.
Az egyesület e tárgyban megkeresi az Osztöndíjtanácsot.
Több tárgy' nem lévén az elnök az ülést bezárta. K. m. f. PadányiFrank Antal dr. s. k, 'elnök, Erdélyi Olga s. k. titkár.TSRQPONMLKJIHGFED
ö

A v á la s z t m á n y t a g j a i. A választmány
legutóbbi (január 21-i űlésén]
elhatározta •. hogy közli tagjainak névsorát. . 1932-benmegválasztott
.választmányi tagok: Balázs Béla, Barabás Endre, Barabás .Tibor, Brunovszky
Rezső; Csekő Árpád, Drozdy · Gyula, Fekete János, Grynaens Ida, Halmos.
Péter, Harrnos Sándor, Irtzing Ferenc,. Jaloveczkyné
Cz. Kornélia, Juhász.
Imre, Kaposi Károly, dr. J.elitainé L. Mária, dll'.. Lux Gyula, Lukács Béla,
dr. Mandola Aladár, Marczélly Kernél. · Mester.házy Jenő, Molnár Oszkár..
Novák József,
Németh Imre, Oszwald József,
Roda Mária,
RozsondaÍ.
Szemere Samu,Temesi.
Károly, Sebestyén Erzsébet, Straub Ferenc,dr.
István, Tscheik Ernő, Váradi József, Végh József, Wagner János, Zsindely
Katalin dr. -1933-ban
választottak: Barcsai Károly, dr. Bartha Károly, Barcsai József, Bárdos Béla; Bartal Alajos, Benkóczy Emil, Berzátzy _László, dr.
Csada Imre, dr. Cseh Arnold, Dobossy Elek, Er lich Antal, Fekete József,
Ferenczi István, Forgó Sarolta, özv. Gerencsérné Sz. Jolán, Gerhardt, Béla,
Girtler Mária:' Homor· Imre, dr. Jakab Béla, .Jakab Ferenc, Kíss Sándor..
Kovács Dezső, dr. Körös -Endre, Köveskuti Jenő,. Laszczik Ernő, vitéz
Medgyesi Marida, Németh
Lenky Jenő, Má'csay Károly, Maurer Mihály,
Sándor, öllős Sarolta,· Papp Ferenc, Rónai Sándor, Váczy Ferenc, Zoltánponmlkjihg
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Géza. - Dr. Lux Gy. és Mesterházy
J. időközben mint a' tisztikar tagjai
is belekerültek
a választmányba.
Helyükre
'a választmány
jan. 21-i
ülésén Szontagh Katalin és Kishonti Barna válasetmányi
póttagokat
hívta
be rendes választmányi
tagoknak. Ugyancsak ez a választmányi
ülés alapszabályaínk
értelmében
tagjai
sorába
iktatta:
Bécsy Kerubina.
Braun
Angela, Ibererné P. Olga, dr. Kosáry .Iános, Mihalik József, N<lJgy Ferenc
(1. ker.). dr. Prochaska
Ferenc, Riesz Janka, Ruisz Márta, Szántó Lenke
és dr. Tóth Antal tagtársakat.
Meghívott és behívott v. tagjaink ez úton
meg-:
szíveskedjenek
tudomásul
venni v. tagságnkat
és minél pontosabban
jelenni a hirdetett
választrnányi
üléseken.
póttagokt
Bertha Mária, Farkasdy
Zoltán, Kádár Ilona,
Választrnányi
Meskóné V. Edit, Budai József és Gyurj ács András.
Alapszabályaink.
A mult évben módosított
és a belügyminisztérium
által jóváhagyott
egyesületi, alapszabályainkat
kinyomattuk
és lapunk legutolsó számához csatolva minden tagtársunknak
megküldtűk.
Az elnökség
liatározata
értelmében
minden újonnan belépő tag, a felvételi értesítéasel
egyidejűleg megkapja
az Alapszabályok
egy példányát
is. Akinek Alapszabályra szűksége
van,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P ó c za
József egyesületi pénztárostói
kérheti meg-

küldését,

Közgyűlés. Jegyzőkönyv,
mely felvétetett a T. 1. T. O. Egyesületének 1935. február l-én, a budapesti 1. ker. m. kir, áll. tanítóképző-intézetben
közgyűléséről,
Jelen vannak Padányi-Frank
Antal dr. elnöklete
mégtartott
mellett: Bernáth Géza' dr. min, tanácsos, Huszka János dr. m in . titkár,
Jósa Béla dr. min, o. tanácsos, Gyulai Agost dr., Ravasz Arpád dr. kir,
főig., Molnár Oszkár kir. Iőig.,
Rákosi Zoltán,
Szeries Adolf,
Zimányi
Mihály dr., Kardéván
Károly dr., Végh József, Ekamp Nándor, Péterhidi
József, Kemény Ferenc dr., Drozdy Gyula, Sztankó Béla ny. kir. Iöig.,
Kiss József, Pócza József; Grynaeus
Ida, dr. Jelitainé
Lajos Mária dr.,
Vassné Salánky Irma, Girtler Mária, dr. Gyímesiné
Csaba Etelka,Sebestyén Erzsébet, Kaposi Károly, Lechnitzky Gyula (Bp. II. ker. áll. t. k.);
M. Kremmer Mária, M. Richter M. Sarolta, M. Virágh M. Margit, M. Pulz
Ilona (Bp. IV. ker. Angolkisasszonyok);
Wagner Lajos, Windsauer
Gizella.
Csere Berta, Unzeilig Imeida, özv. dr. Gerencsér
Istvánné, Kelen Márta,
Soós Paula dr. (Bp. VI. Salvator);
Mihalik József, Kosáry János
dr.,
Farkasdy
Zoltán, B. Braun Angela, Ibererné Popovits Olga, Szántó Lenke,
Gelsyné Oroszlányi Erzsébet, Jaloveczkyné
Cz inkovszky Kornélia, Zsindely
Katalin
dr., dr. Krizsanecné
Németh Edit, Fliegl Kálmán, Ríesz Janka,
Vécseiné Fehér Aranka,
Undi Mária, dr. Simonyiné Müller Irma, Bagó
Margit, Temesi István, Kristófcsák Lajos, Pödör Irén, Kruspér István (Bp.
VII. ker. áll. t. k.); Bécsi Kerubina,
Kókay Ladisla,
Raffaelli
Rozina
R afae la, Szarváh
J. Karitász,
Emmert P. Klotild
(Bp. IX. Ranolder) ;
Tabódy Ida, Medgyesi Marida,
Ruisz Márta, Csada Imre dr., Szabóné
Novák Eszter, Mógerné Küzdy Ilona, Haitsch ElIa, Forgó Sarolta, Roda
Mária, Biberauerné
Abonyi .Iúlia, Medgyesi Zsófia [Cinkota, áll.ponmlkjihgfedcb
t.' ~,);'
Novák M. Lukrécia, Nagy M. Evelin, Mészáros M. Ella, Takáts M, Fr ida,:
Kelemen M. Lauriana,
Cser M. Margit, Bodorné Hummel Irén (Bp. Xl:
Szt. Margit);
Bató László dr., vitéz Komárnoky
Gyula,
Nagy Samuné,:
Legánv Ilona, Patvi Istvánné, Tóth Antal dr., Gyurjács András
(Bp. YII:'
áll. óvónők.);
.Ialoveczky
Péter, Váradi
József, Szalatsy
Richárd,
Nagy'
Ferenc,
Németh Sándor,
Prochaska
Ferenc dr., Éber Rezső,
Ferenczí'
István,
Lux Gyula dr., Mesterházy
Jenő,
Kishonti Barna,
Szabó Béla;'

roszyxwvuts

-Vincze Sándor (Bp. 1. áll,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
t. k.) í Móczár .Miklós,Csekő
Árpáá~ Fiala
.Endre (Jászberény) í Oszwald József, Varga' Lajos {Kalocsa) í Leyrer Ma"hgfedcbaZ
i y á s , Mácsay Károly,
Nemeshanyi Béla, Rozsondai Zoltán [Kiskuníélegyháza] í Szemere Samu dr., Schwarcz Károly (Bp. VIlI. Izr. t. k.] í Bartal
Alajos, Szkalka Lajos, Homor Imre (Esztergom) í Békessy Leó [Györ],
Dohanics János, Aradvári Béla (Nyíregyháza) í Kövessy Jenő (Szeged) í
So.. Kerner M. Lucia [Zsámbék] í Bárdossy Mária (Székesfehérvár) í M.
~ícskovits M. Jolán (Eger, Angolkisasszonyok) i Káhonyi M. Konstantína
.isk, nővér [Bp.}, Elek M. Marianna isk. nővér (Szeged), Proohmer Jolán,
Kirchmayer Győzö, Hervay .Ede, Slajchó Mihály, Lóránth Erzsébet, Perjéssy Kálmán dr., Cser János dr., Maróthi Magda, Lányi Lindner Marianna,
Bognár Piroska, Vajtányi (Wajdits) Margit, Lestak Emma, .Iess Hildegard,
Rohácsek Anna, dr. Tóthné Zala Anna, Barton Imre, Fekete József [Kiskunfélegyháza}, Strecke Ernő, Maurer Mihály, ifj. Kocsis Lajos, Posgay
Klára, Gerencsér Anna, Jáky Anna, Stéger Ferenc, Répay Dániel, Erdélyi
· Olga.
1. Padányi-Frank
Antal dr. elnök a "Tanítók tanítója" címen tartott
-elnöki megnyitót. Bevezető előadása után üdvözli a V. K. M. képviseleté'ben megjelent Bernáth Géza dr. min. tanácsos és Huszka János dr. min.
o. élén, de már ez a
titkár ural. A min, tanácsos úr rövid ideje áll az
rövid idő is elég arra hogy bizalmat érezzünk személye és munkája iránt.
A tanarságnak
ez az őszinte meggyőződése két tényből fakad: Öméltósága az egyesület első tisztelgésa alkalmából kifejezte megbecsülését a
tanítóképzők tanárai val szemben, amikor is vezérkari tiszthez hasonlította
.a tanítóképző-intézeti
tanárt. A tanarságnak jól esik, ha felsőbb hatósága
részéről tapasztalhatja
munkájának
komoly értékelését. A másik tény,
o. főnök úr is
amely bizalmat és .hitet ébreszt a tanárságban, hogy az
a falu gondolatát akarja erősíteni a tanítóképzésben. ez a gondolat a tanítóképzésnek sarkalatos pontja.
Üdvözli a Kir. Föig, képviseletében megjelent Molnár Oszkár kir. fő'igazgató urat, továbbá a földművelési mínisztérium képviseletében megj elent Jósa Béla dr. min. o. tanácsos urat. Örömét fejezi ki a földművelési
minisztérium képviselőjének megjelenése fölött, mert élénk kapcsolatot érzünk velük, munkánk természetenél
fogva. Erősíti ezt a kapcsolatot
a
tanítóképzés terén mutatkozó ama törekvés is, hogy erősebben képviseljük
a képzésben a gazdasági gondolatot. A Tanítóképző-Intézeti
Tanárok Egyesülete is ezt akarja, de kéri hozzá a szakképzett embereket és az oktatás
sikeréhez nélkülözhetetlen
gazdasági gyakorló-területet.
Nálunk kedv, szeretet van e tárgy iránt, aki ennek ellenkezőjét hirdeti, téved.
Szívesen üdvözli Kardeván Károly dr.-t, az Orsz. Középisk. Tanáregyesület, Ravasz Árpád dr. kir. fői~azgatót, az Orsz. Rel. Tanáregyesület,
'V égh József igazgatót a Kisdednevelők
Orsz. Egyesülete, Rákosi Zoltánt
és Szenes AdoLfot, az Orsz. Polg. Isk. Tanáregyesület. dr. Zimányi Mihályt,
az Orsz. Kath. Tanáregyesület. dr. Gyulai Ágostot, a Magy. Ped. Társaság,
Ekarnp Nándor és Péterhidí .Iózsef igazgatókat, a Magy. Tanítóegy. Országos Szövetsége, dr. Perjéssy Kálmánt, az Egészségtan Tanárok Egyesü"letének képviselőjét, dr. Kemény Ferencet, a Pedagógiai Lexikon szerkesztöbizottsága képviselöjét, Drozdy Gyulát, a Néptanitók Lapja szerkesztőjét és Sztankó Bélát, egyesűletűrik
örökös tiszteletbeli
Iötitkárát.
Végül
üdvözli a közgyűlés
összes tagjait. Örömmel látja, hogy ily szép számmal
megjelentek, dokumentálni, hogy egyek vagyunk.
A· miBernáth Géza dr. min, tan. megköszöni az elnök űdvőzletét.
=niszter fu Öexcellenciája
nevében ezeretettel
üdvÖzli a közgyűlést.
A
ű.

ű,
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V. K. M . várakozással és érdeklődéssei
tekint az idei közgyűlés
munkája.
elé és biztosítja az egyesületet a minisztérium támogatásáról, megértéséröl..
A közgyűlés
feladata a tanítóképzés
külső és belső kérdéseinek megvitatása, ezt Illetőleg javaslatok
előterjesztése
és reformok
előkészítése •.
Hiszi, hogy Váradi Józs-ef előadása a tanítóképzés
e fontos kérdésében,
újat hoz, s az ezt követő vita oly értékeket produkál. melyek
értékeset ésponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'1-' falusi iskolák emelésében Ielhasznalhatók
lesznek. A minisztérium nagy
érdeklődéssei várja az e tárgyban felküldendő memorandumot. Sok sikert.,
munkájához.
eredményt kíván a kőzgyűlés
Molnár Oszkár kir. Iöigazgató a Kir. Föig, nevében köszöni meg az.
üdvözlést. Tolmácsolja a beteg Balázs Béla kir, főig. üdvözletét, aki megkérte, Iejezze ki sajnálatát
is, mert nem jelenhetett
meg a közgyűlésen
és nem hallhatja az értékes előadásokat. Fájlalja távolmaradását
azért is.,
mert úgy érzi, a Tanáregyesület
és Főigazgatóság e minőségben utoljára.
állanak sz,emköztegymással,
mivel a Főigazgatóság
napjai meg vannak
számlálva. A kollektív együttérzés percei ezek, történeti percek. A'z egyesület erőteljes agitatív tevékenységet
fejtett ki szakfelügyelete
kiépítése,
érdekében, ezért a Főigazgatóság nevében köszönetet mond. Kívánja, hogy
az egyesület meg tudjon küzdeni az egyetemesítésre
való törekvésekkel.,
munkája .legyen eredményes, legyenek oly neves vezető egyéniségei, mint
a XIX. sz. végén,' s a jelen sz. elején voltak.
'Azelnök
megköszöni az üdvözléseket, s a kőzgyűlés
jegyzőkönyvének
hitelesítésére
felkéri Grynaeus Ida ig,azgatót és J aloveczkyné Czinkovszky
Kornélia tanárt.
2. V áradi Józs-ef felolvassa "Mit kíván a falu a tanítóképaéstöl ']' c..
tanulmányát.
Az előadásért elnök köszönetét fejezi ki Váradi Józsefnek. Közli a ..
közgyűlés
tagjaival, amennyiben bárkinek hozeászó lása volna az elhangzott előadáshoz, azt írásban nyujtsa be az elnökséghez. hogy valamely
taggyűlésen megvitathassák.
3. A főtitkár megteszi évi jelentését
az egyesület müködéséröl,
A
kőzgyűlés
a főtitkár beszámolóját kőszönettel tudomásul vette.
4. Pócza József pénztáros felolvassa jelentését, előterjeszti a jövő évi
költségvetést.
Kosáry János dr., a számvizsgáló bizottság elnöke közli a közgyűlés
tagjaival, hogy a pénztári' .könyveket átvizsgálva, rnindent a legnagyobb
adja mega pénztárosnak a felmentvényt..
rendben talált. Kéri a közgyűlést,
A közgyűlés
a jelentést elfogadja, a felmentvényt megadja, s egy-·
köszönetét fej ezí ki a pénztárosnak
odaadó munkáj áért.
5. Lux Gyula dr. házalapvezető közli, hogy az egyesület házáról részretes beszámoló jelent meg a lap novemberi számában. Azóta nincs változás. A háztatarozással
kapcsolatban
hátra van még a 600/0-'Os adómegtérítés, mely 1200 P-t tesz ki. Három javaslata volna, melyeket· most még
csak megfontolásra ajánl, mert döntésre e kérdésekben
csak 3 év mulva
kerülhet sor, ha aházalap
Ielszabadul a terhekfől.
a) Miután diákinternátus
berendezése célszerüt1ennek mutatkozik, mert
az egyesületi tagok budapesti főiskolán tanuló gyermekeinek száma csekély, helyesebb volna a ház jövedelméből segélyt juttatni főiskolai hallgatók számára.
b) Kfvánatos volna, ha 'az egyesület tagjai a vagyon egy részét egészségük helyreállítására
fordíthatnák.
Miután üdülőház építéséről szó sem.
lehet, üdülésí segélyt kellene nyujtani beteges tagtársainknak.
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c] Tanulságos volna egyesületi múzeum létesítése;
itt összegyüjthet.nök valamennyi tanítóképző történeti adatait.
a házalapot.
amelynek
Kéri a közgyűlé.s minden tagját, támogassak
jövedelmét érzékenyen csökkentette a minisztérium egy rendelkezése, amely
%-át
tarszerint a növendékek a házalapra eddig fizetett díj nak csak 40ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
toznak ezután ,fizetni. Még két évig van szűkség a tagok erős támogatására.
6. Kosáry János dr. kéri, mentsék fel a számvizsgáló bizottság elnöki
tiszte alól, mert a január havi választmanyi
ülés a választmányi
tagok
közé beválasztotta,
a két tisztség pedig összeférhetetlen.
A közgyűJés a
javaslatot elfogadja, Kosáry János dr.-t elnöki tiszte alól felmenti.
Elnök az új számvizsgáló bizottság tagjaiul Frigyes Béla, Gvurjács
András
és Kádár Ilona tagokat ajánlja. Köszönetet mond a főtitkárnak,
pénztárosnak,
házalapvezetőnek
és a számvizsgáló bizottságnak. - A kőz.gyűlés a javaslatot elfogadja.
7. Az elnökséghez beérkezett
Mesterházy
Jenő következő indítványa.
"A kőzgyűlés azzal a bizalomteljes kéréssel fordul
Egyesíiletünk
Házalapját
ésannak
-venné pártfogásába
Ílyeskednék kiutalni 2500 P-t.

a V. K. M. úrhoz;
segélyezésére
ke-

Javaslatomat
a legrészletesebben,
szinte tudtán kívül már meginde'ko lta agilis házalapvezetőnk,
dr. Lux Gyula tagtársunk,
aki nemcsak azt
mutatta ki, hogy egyesületi házunkat még 21.400 P adósság terheli, hanem
rámutatottt
azokra a nagy nehézségekre, amelyek reánk az adósságok törlesztésenél várnak, különösen 1938-1g. Egyestiletünk
és egyes intézeteink
ls hatalmas agitatív munkával és hangversenyek
rendezésével
igyekeznek
legalább annyi pénzt évente előteremteni,
amelyek révén, ha nehézségek
árán is, de az adósság évi részleteit úgy ahogy, mégis kifizethetjük.
Az
igy begyűlt pénz előteremtése
azonban meglehetősen
bizonytalan.
Biztos
pénzösszeg az adósság törlesztésére
a lecsökkentett
tanuló i 'díj, de ezek
-évenként befoly.ó összege természetesen
messze elmarad az évenként fize· tendő törlesztéses
részletekösszegétöl.
Nincs tehát más utunk, mint: Mia segítségét kérni.
niszterűnk Ö Nagyméltóságának
Reménységünk lehet a kérelem teljesítésére
annyiból. hogyaMinisz;
'ter Úr Ö Nagyméltósága az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület
tavaly elöterjesztett
hasonló kérése elől nem zárkózott el, és 7500 P-t utalt ki
'testvér-egyesület
házalapja
segélyezésére,
pedig ezt a házalapot
nem is
terheli semmiféle adósság, sőt olyan szerenesés helyzetben van, hogy 26.000
P körűli a pénzmaradványa. - Rá kell itt mutatnunk arra, hogy míg többi
Isko lafajtáink tanáregyesületei.
nagy tanulólétszámuk
révén lehetövé tették
nemcsak tanárok háza, de üdülöházaknak
a létesítését is, addig a mi egyesületűnk nem tudott odáig jutni, hogy egy ta-nárok házára való tőkét gyüjthessen össze. Mindössze 45.1Or) P-t tudtunk mozgősítani, amikor találtunk
végre egy olyan szerény házat, amely mindőssze 80.000 P vételáron került
:azután tulajdonunkba.
Nem .rajtunk múlt tehát, hogy nem lehettünk olyan
szerenesés helyzetben, mint többi testvéregvesűleteink
és nem szerénytelen
rnikor a Miniszter Úr Ö Nagyrnéltóságához
fordulunk,
tehát a kívánságunk,
hogy egy egészen kicsi összeggel jöjjön segítségünkre,
melynek kifizetése
után azután már könnyebben fog menni a még mindíg elég nagy összegű
adóssághátralékunk
kifizetése.
Indítványozom
tehát ismételten a segélykérést és felhatalmazás
adását, hogy egyesületünk elnöksége, akár mint kűldöttség, személyesen adja
át eúrányú
kérésünket
Hóman miniszter úr Ö Nagvrnéltóságának,
avagy
'Súly államtitkár úr Ö Méltóságának."
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Az indítványt a közgyülés elfogadja, határozattá
emeli.
8. A kőzgyűlés az elnökséget felhatalmazza, hogyaházalapot
az egyesület tartalék tőkéjéből kölcsönnel támogassa.
9. A közgyülés határozata folytán a jövő évi közgyülés helye: Szeged ..
Elnök a megjelenteknek
mégegyszer kifejezi köszönetét és üdvözletét
és az ülést bezárja. K. m. f. Padányi-Frank
Antal dr. s. k. elnök"
Erdélyi Olga s. k. titkár.
.
A jegyzőkönyv hiteles: Grynaeus Ida s. k., Jaloveczkyné
Czinkovszky
Kornélia s. k.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ő t ít k á r i j e le n t é s .
Tavalyi, XXIV. rendes kőzgyűlesűnkön azzal fejeztem be Iőtitkári jelentésemet, hogy alapszabályaink
rendelkezései
értelmében szükségesnek mutatkozik
egyesűletűnk
évi rendes kőzgyűlésének
a
polgári év elején való megtartása. Ezzel mintegy jelezni óhajtottarn, hogy
a XXIV. rendes. közgyűlésünket, melynek ideje 1934. május 9-e volt, hamarosan követni fogja a XXV. - És íme, mélyen tisztelt Közgyűlés, még kilenc:
hónap sem mult el tavalyi közgyűlésünk óta és ismét az előadó-asztalhoz:
szólít alapszabálvaink
saerint a Iőtitkárra háramló ama megtisztelö kötelesség, hogy beszámoljak
egyesületünk
elmult évi működéséről és állapctáról. Ennek időtartama, még ha kilenc hónapra is kerekítern ki, rendkívül
rövid, de a munkateljesítmény
szempontjából mégis értékes és figyelemreméltó. Rövid időről mondhatok beszámolót 'azért is, mert májusi közgyűlé-sünk után jóformán már teljesen lezárult egyesűletünk 1933-34. évi muukája, Taggyűlést u. i. május havában már nem tartottunk.
A június hava:
pedig annyira az iskolai munká é volt, hogy még az egyesületi év tevékenységét lezáró és a szeptemberben meginduló új egyesületi élet munkatervét letárgyalandó
elnökségi ülés ideje is csak a következő hónap elejére.
szorult. Ezzel a július 2-i elnökségi üléssei kezdödne tehát az én elmult
évről szóló beszámolórn. Persze ennek az ülésnek az elmultát követte akéthónapos nyári nagyszűnidö, hogy aztán valóban szept. 17-én folytatód-·
[ék ismét egyesületünk legutóbbi, immár 46 éven keresztúl meg nem sza-kadó, állandó munkássága, Beszámolórn tehát t. k. egyesűletűnk szeptembedől február 1-ig lefolyó ideje. Bármennyire megokolt, hogy közgyűléseink
lehetőleg közelebb legyenek a polgári év elejéhez (különösen az egyesület
költségvetési előirányzatának
elkészítése és egyéb szűkséges pénzügyi műveletek szempontjából}, tagjaink egy részének, különösen a távolabbi vidékeken lakóknak a tetszését ez a közeli idő mégsem nyerhette meg. Felmerült így az a kívánság, hogyaközgyűlések
ideje a jövőben lehetőleg
ismét a tavaszi hónapok valamelyikén tűzessek ki és ne essen télvíz idejére, mikor mcsszebb helyről nehezen vállalkoznak
vidéki tagtársaink
a
megjelenésre. Elnőkségűnk a maga részéről rnindent elkövet, hogy ezt a
kívánságot figyelembe vegye és amennyiben megtalálja
mődozatait
(hogy
ezt egyeztethesse
valamiként
az alapszabályok
követelményeivel) , úgy a:
'egközelebbi közgyűlési időt a szerínt igyek.szik megállapítani,
hogy az amindenirányú
kívánságokat
kielégíthesse,
Ha [ubilálni akarnók kőzgyűléseink
számát, akkor a XXV.-nél, mint
egynegyedszázadnál
esetleg megállana néhány percnyi elmélkedésre az, aki'
azt hinné, hogy ez a XXV. rendes kőzgyűlés talán egy 25 éve működö egyesületnek negyedszázadát
jelenti,
hisz évről-évre
szekták az egyesületek
rendes közgvűléseiket
megtartani.
Csak 1931 óta követjük nil is ezt a
tartotta
szokást. 1889-ben megalapított
egyesületünk
1931-ig kétévenként
közgyűléseít. 1931 óta érvényben lévő új alapszabályainkkal
határoztuk
er
mi is, hogya jövőben minden esztendőben tartunk kőzgyűlést. Egyesületűrile
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25 közgyülése előtt tehát 46 évnyi szorgalmas egyesületi munka idej e őszszegezödik és majdan a XXIX. kőzgyűlésre, tehát az 1939, évre vár annak
ünnepélyes megemlítése, hogy ez az egyesület íme már Iélszázada működik
nemcsak a maga, de az egész országos tanügy dicsőségére. Ha messze is
vagyunk még ettől
(hisz négy év nem kicsiség még a mai rohanó
időben sem), de egyesületünk elnöksége már bölcsen számba vette ennek
elkövetkezését is. Decemberi elnökségi ülésűnkőn vetette u. i. fel szerkesztönk, hogy az egyesület lapja, a "Magyar Tanítóképző" három év mulva
elérkezik félszázados jubileumához. Az 50 éves Iorduló alkalmából szerkesztőnk egy jubileumi kiadványt óhajt összeállítani, amelyben rendszerbe
foglalva felsorakozna minden, a Magyar Tanítóképző hasábjain edd-ig megjelent cikk, a cím, a szerző megnevezésévei és a tamalom megjelölésével.
Nem puszta tartalomjegyzékre,
rövid reperlóriumra
gondol tehát a szerkesztő, hanem egy olyan könyvre, mely legalább nagy vonásokban tájékoztatást nyujtana az egyesület és a lap 50 éves történetéről. Azt hiszem mondanom sem kell, hogy az elnökség a legteljesebb helyesléssei fogadta a
szerkesztő gondolatát, ahhoz elvben hozzá is járult és rajta lesz, hogy az
ehhez szűkséges kőltségeket előteremtse. Mikor ezt az örvendetes elhatározást bejelentern a XXV. közgyűlés résztvevőinek, azzal a hö óhajtással
teszem ezt, hogy ebben a jubileumi könyvben az eddigieket még jobban
j elenhessen meg.
felülmúló és rninél számosabb értékes cikk és tanulmányponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
A jubileumi közgyülésen pedig ott lehessünk erőben, egészségben mindnyájan - jelenlevők, kik ennek tervéről most elsőknek vehetünk tudomást,
kiegészülve minél több egyesületi taggalhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
é s vend,éggel. Említett
decemberi
elnökségi ülésünkön határoztuk
el azt is, hogy élünk alapszabályainkban
biztosított ama jogunkkal. mely 15 tag meghívásával lehetövé teszi a választmány kiegészítését. Egyelőre csak 12 tagunkat hívtuk így meg, hogy
még néhány választmányi 'hellyel
rendelkezve, szűkség szerint tölthessük
majd be ezeket a helyeket is. Kérem az igen tisztelt kőzgyűlést, hogy a
választmánynak
ilyen úton történt kiegéseítését is szíveskedj ék tudomásul
venni.
Egyesületünk legutóbbi rövid életszakaszának
statisztikája
szerint tartottunk négy elnökségi, két választrnányi ülést és öt taggyülés· t. Az idő
rövidsége ellenére már ezek a számok is igazolják egyesületi életünk 46.
évének az intenzitását.
Július 2-i elnökségi űlésünkön nagyon helyesen
mutatott elnökűnk egyesü!etürrk ama céljára, hogy tervszerű munkásságot
folytasson, mely 'a tanárság okulására és rajtuk keresztül az iskolák hasznára válj ék. Az elmult év taggyűlésein tartott módszeres értekezletek iránt
megnyilvánuló nagyfokú érdeklődés is igazol~a ezt az egyik Iontes célkítűzést. Az elnökség úgy vélte tehát, hogy helyes úton jár, ha taggyűl~sein ezeket a mödszertani megbeszéléseket folytatja. Minél nagyobb sikerük
érdekében azonban úgy határozott, hogy módszeres megbeszélésre lehetőleg azokat a szaktárgyakat
tűzi ki, melyek a Királyi Föigazgató"ág által
évenként megtartott szakértekezletek
programm] án szerepelnek. Ennek tervbevett anyaga a földrajz és rajz. Tervbevette az elnökség, hogy a földmódszerének
megbeszélésére négy, a rajz tanítására
két tagrajztanítás
értekezlet idejét irányozza elő. Kitűzi esetleg a kézimuka tanításának
a
médszerét is, de juttat helyet általánosirányú
előadásoknak
is. Miután
a Kir. Föigazgatóság által a tanév befejezése után tervbevett szakértekezlet valőszínűleg csa:k a Iöldrajztanítást
öleli fel és taggyűlést a tagok
másirányú elfoglaltsága miatt - havonként csak egyet tarthatunk, az elnökség egyelőre elejtette terveit
a rajz- és kézimunkatanítás
módszereinek
megbeszélésére vonatkozólag, annyival is inkább, mert az egyik taggyűlés.
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tárgyául gyak. isk.-i kartársaink
óha]ára "A gyakorlóiskolai tanító szerepe
a tanítóképzés
szolgé latában" c. előadást tűzte ki. Szeptemberi első taggyülésünk tárgya ugyan a földraj ztanitás egy kérdése volt (Zoltán Géza
szolgálatában"},
de
tagtársunktól:
"Az aktivitás szerepe a földrajztanítás
már az októberi taggyülésen Szalatsy Richard gyak. isk.-i kartársunk olvashatta fel részletes tanulmányát
fenti tételéröl, mely azzal végződött, hogy
"a gyak. isk.-i tanítóság helyzetet ismét olyanná kell tenni, hogy ez az állás
mind fizetés, mind pozíció tekintetében
ismét kívánatos legyen, hogy ez
állások elnyeréseért
a tanítóság
legjava keljen versenyre."
Ferenczi 1.
tagtársunk javaslatára egy kiküldött szűkebb bizottság a tanulmány alapján
memorandumot szerkesztett, amelyet az elnökség aztán a vall.- és közokt.ügyi minisztéríumhoz fel is terj esztett.
Gyak. isk.-i kartársaink ügyében alig néhány évvel ezelött is adott be
emlékiratot egyesületünk, amelyre 1932. folyamán érkezett vissza a válasz,
"hogy a gyak. isk.vi tanítók címkérdése és képzése ügyében beadott mernorandummal érdemben még nem tud foglalkozni a vall.- és közokt.-i minisztérium, arra megfelelöbb időpontban fog sor kerűlni". Reméljük, hogy ezzel
az újabb memorandummal
célt érnek kar társaink, mert nagy és fontos
munkateljesítményükkel
ügyeink intézői is teljesen tisztában vannak.
Novemberi és januári taggyüléseink ismét a Iőldrajztanítás
céljait szelgálták. Elnökünk mondta el érdekes gondolataÍlt a szülöföldismertetéssel
kapcsolatban
(A szülöföld élete, mint a tanítóképzés
egyetemes kérdése
címen). Az előadás értékét emelték a végtelenűl érdekes és nagy tapasztalatoleon alapuló hozzészólások, melyek közül kűlönösen kiemelkedett
Bodor Antal dr. egyet. m. tanár vendégűnké és Barabás Endre c. főigazgatóé.
A januári taggyülésen pedig Prochaska Ferenc dr. fejtegetett érdekes földraj ztanítási problémákat.
December folyamán dr. Szemere Samu tagtársunk értekezett Bergsonról és a mai pedagógiáröl. Bergson gondolkodást megterrnékenvítö
eszrnéiről és a mai pedagógia kialakulását
elősegítő gondolatairól
tiszta és
világos képet sikerült a kiváló előadónak hallgatósága lelkében kialakítani.
Ezen a taggyülésen az elnökség "Továbbképző tanfolyamaink"
címen a főtitkárnak adott alkalmat arra, hogy aktuális ügyeinkból egyet a taggyűlés hallgatósága ~Ié vihessen. Annak idején .Ialoveczky Péter alelnőkűnk javasolta,
hogyataggyűléseken
neosak pedagógiai érdekű megbeszélések szerepeljenek, hanem foglalkozzunk státusbeli, adminisztratív
és ezekkel összefüggő
egyéb ügyekkel is. A nagyon életrevaló
és elfogadott javaslat, melynek
összesitő címe Ügyeink lett, ebben az évben az én személyemben csak egy
előadó révén valósulhatott
meg. Magyarázata
az, hogy a módszeres megpróbeszélések annyira kitöltik egy-egy taggyűlés, idejét, ho,gy túlságosan
bára termék a hallgatóság figyelmét a tárgysorozat kíbövítésével, mégha az
rnindjárt közkedvelt Ügyeink sorozatábó l is' kerülne ki. Az elnökségnek
azonban gondja lesz arra, hogya
jövöben "ügyeink" is többször szerepeljenek a tárgy,sorozatban.
Az ennek körében most elhangzott gondolatok
nemcsak élénk eszmecserét váltottak ki, hanem azt az egyhangú határozatot,
hogy a tanári továbbképző tanfolyamok dolgában nemcsak rnemorandumot
kell szerkeszteni, ,hanem a nyomaték kedvéért azt személyesen kell felvinni a szükebb elnökségnek ügyosztályfönökünkhöz.
Ez a határozat meg is történt. Az elnökségnek ekkor vol] módjában
dr. Bernáth
már másodszor személyesen megjelenni új ügyosztályfönőkűnk,
Géza Őméltósága 'előtt. Először abból az alkalomból kerestük fel (még
szept. 27-én), hogy a Miniszter Úr Önagyméltósága szept. 1-ével őt bizta
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'meg az Va/2. ügyosztály vezetésével. A szept. 1-ével nyugalomba vonuló és
ugyeinket
mindíg megértő Greszler Jenő miniszteri osztályfönők
Öméltósága után ismét olyan ügyosztályfőnököt
nyertünk, aki szintén egész lélekkel, tiszta szívvel állt a tanító képzés és annak munkásai mellé. Udvözlésünket megköszönve kijelentette,
hogy a tanítóképző-intézeti
tanárság munkáját nagyfontosságúnak.
az egész oktatásügyben
alapvető jelentöségűnek,
olyan irányító munkának tartja, mint amilyen a katonaságéban
a vezérkari
.tisztnek a munkája. Hogv milyen jóakarattal
és érdeklődő megértéssel viseltetik ügyeink iránt, annak még közvetlenebbül adta jelét másodszori megjelenésünk alkalmával,
mikor nemcsak memorandumunkat
és a XXV. kőz,gyülésre való meghívásunkat vette át, hanem szfves közveltenséggel tájékozódott másirányú dolgainkról is. Megértő támogatásától,
fiatalos, tehát tetterős, kezdeményező
tevékenységétől
még ez anyagiakban
mostoha nehéz
'világban is sokat remél a tanítóképző
tanárság,
biztosítván
Örnéltóságát
:arról, ho.gy intenciójának
megfelclően, teljes lélekkel végzett tanári munkával igyekszik majd meg hálálni jóakaratát.
Gyűléscink
tárgysorozatáról,
memorandumainkról
megemlékezve
még
utalok ,arra, hogy gondosan szerkesztett közlöny-saámainkból
még részletesebben is megismerkedhetnek
tagtársaink
az érintett tárgyakkal.
Szerkesz'tönk legfeljebb technikai akadályok miatt kénytelen néha-néha a taggyüléseken elhangzott és kőzlésr e alkalmas előadásokat néhány nónapos késéssel
megjelentetni.
Ilyen esetek alkalmával csak arról kellene gondoskodni, hogy
a taggyűlés lefolyását regisztráló j.egyzőkönyvek az előadás rövid tartaimát
is okvetlen közölj ék. Kívánatos ez azok szempontj ából, akik a taggyüléseken meg nem jelenhetnek, tehát küiönösen vidéki tagtársainkért.
Folyóiratunk, a Magyar Tanítóképző
1934. évi XLVII. évfolyama 241/8 ívnyi terje'delemben jelent meg. Ez nagy teljesítmény,
különösen, ha arra gondolunk,
bo.gy a pénztáros költségvetési tervezete szerint 20 ív terjedelem volt előirányozva 2650 P. költséggel. Szerkesztönk még az írói díjakat is belesza'mítva csak 70 P-vel lépte túl a keltségvetési tervezetet. de ezzel szemben
41/8 ívvel többet tudott adni atervezettnél.
Szerkesztőnk
rövid jelentése
.szerint 41 munkatárs írt bele cikket. 30 önálló tanulmányt, 42 könyvismertetést tartalmaz,
azonkívül pontosan beszámolt az egyesületi életről, az
egyesületi tagokat érdeklő pedagógiai és szernélyi hírekről. A lap elismerten magas színvonalú, ezt ta nívót igyekszünk tovább is fenntartani.
Közlönyünkkel
kapcsolatban
jelentem, hogy ennek legujabb
januári
számához csatoltan minden tagunk megkapta módosított, tehát végleges alapszabályainkat.
melyek kinyomatását
mult évi fötitkárponmlkjihgfedcb
i jelentésemben
kívánatosnak
jeleztern. Elnökségünk
ezt decemberhavi
űlésén el is határozta
és így most már eleget tehetünk
1929. éví rendkívüli
kőzgyűlésűnk
ama
'határozatának
is, hogy ezentúl minden felvett tagnak "a felvételi értesítővei együtt küldjük meg a kinyomtatott
alapszabályokat."
Jelentem igen
tisztelt kőzgyűlés, hogy lehetőleg évekre visszamenőleg
átvizsgáltam a közgyülések és választrnányi gyűlések je!!yzőkönyveit, rnernorandumokat, nincse.nek-e esetleg olyan határozatok,
Ielterjesztések,
melyek esetleg még végrehajtandók,
vagy amelyekre [rnemorandumokra
gondolok) érdemleges választ
még nem kaptunk? így találtam meg ta fenti határozatot azalapszabályok
el.küldésére. Maradt kereken még 100 példányunk.
Örvendenénk,
ha ez a
.mennviség hamar elfogyna, mert ez 100 új belépő tagot jelentene. Ugyancsak
,1929-ben megtartott rendes gyülésünk határozta el, hogy megboldogult elnő. 'kűnk, Quint Józsefnek arcképét megfesteti a létesítendő Tanárok Háza gyü:
'lésterme számára; cikkeit, munkáit pedig összegvűjti, erre előfizetési, illetve
adakozási akciót indít. Ezek intézésére még egy szükebb biaottságot is kül~
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dütt ki a kőzgyűlés,
melynek tagjai elnökünk, Drozdy Gyula és csekély:.!!égem. Elnökünknek ezen határozatokra
felhíván a fígyelmét, jelezte, hogy
összegyűjtése
folyamatban
van és
boldogult Quint elnökünk munkáinak
arcképe ÍJS elkészül, mikorra abban a helyzetben leszünk; ho.gy azzal a gyűlésterműnket feldíszítsük. Jelentem igen tisztelt közgyűlés,
hogy XXV.
közgyűlésünkön elhangzott egy életrevaló javaslat, mely azt célozta, hogy
által befizetett 1-1 P beiratásí díj fele ne a'
a gyakorlóiskolai tanulök
tanítói internatusok
alapja javára, hanem a tanítóképző-intézeti
tanárok
háza javára fizettessék be, miután a gyalmrlóiskolai tanítók úgyis a TITOE
és nem másféle tanítói jóléti intézmények tagjai. Ebben az ügyben felterjesztett emlékiratunkra
választ mindezideig nem nyerhettünk.
Egyéb felterjesztéseink
egyik örvendetes eredménye, hogyatanévvégi
tanítótanítóképesíto-vizsgálatokra
már az 1934. év Io.lyamán több működö
képző-intézeti tanárt és igazgatót küLdött ki a Miniszter Úr Önagyméltósága elnöknek és miniszteri biztosnak. (52 közül 13-at.) Mikor ezt hálásan
megköszönjük, tisztelettel
kérjük
Önagyméltóságé.t, hogya
jövőben még
fokozottabban
érezhessük ílyirányú bőlcs rendelkezéseit.
Tanarságunk
az
ehhez hasonló intézkedésekben látja munkájának és még a felügyeletr'e való
alkalmasságának
az elismerését attól a minisztertől, kinek ama kijelentése,
hogy "nékem a tanítóképző-intézeti
tanárokkal
nagy terveim vannak" még most is élénken cseng mindnyájunk
fülében. Országunk, nemzetünk
nehéz pénzügyi viszonyai miatt rnunkásságunknak úgyis csak erkölcsi elismerésére és nem anyagiakkal ve.ló honorálására
számítha tunk. Talán azért is:
véltük már eleve is teljesenmeddöeknek
az olyírányú felterjesztéseket.
amelyek fizetésjavításra, kedvezőbb elömeneteli lehetőségekre, kerpótlékok viszszaállttására irányulnának. Ha ezekről most hallg,at is az egyesület, ez nem
jelenti a lemondást; bízunk mi is az időben és a kedvező szerencsében, mely
nekünk is visszahozza a jobbat, mint egykor majd remélhetőleg a régi boldog hazát...
Megelégszünk most egyelőre olyan kicsi kérelmekkel, ho,gy
tegye lehetövé az állam anyagi segitségével továbbképzésűnket.
Az V. fizetési osztálybeli ig'azgatói állások töltessenek be. Az iskolák felügyeletének
tervbevett változtatásával
kapcsolatban legyen tekintettel a Miniszter Úr a
tanítóképzés sajátos céljaira és nagy kűzdelrnek árán kivívott és jól bevált,
önálló felügyeleti intézményünkre. Támogassa a jövőben is legalább annyira
nívós folyóiratunkat
mint eddig és segitse meg egy kissé Ház-Alapunkat,
mely a legszegényebb az összes többi tanári kategóriáké mellett, mert a
legszegényebb és legkevesebb számú iskolafajták egyike éppen a mienk.
Nem a túltengő önérzet és dicsekvés mondatja ki velünk, hogy minden
támogatásra és felkarolásra érdemesek vagyunk. Úton-útfélen halljuk, hogy
mi vagyunk a tanítók tanítói és csak büszkeséggel mutathatunk
a mind
tökéletesebb
és jobb tanítói nemzedékre, melynek hivatása lesz a réginél
életrevalöbb módszerekkel
dolgozó népiskola
segítségével a hazáért
és
tagjai tanemzetént jobhan érző társadalmat
megteremteni. Egyesületűnk
nítói továbbképző tanfolyamokon, kisebbségi tanfolyamokon, a vidéki szemináriumokban, a népművelési bizottságokban, szabad líceumokban, egyesületekben segítik a már életbe kikerült tanítónövendékeiket
továbbnevelni
és tanítani. De a kőzpontban is ott vannak a tudományos, irodalmi, pedagó!;!iai társaságokban.
a Iolyóiratokban,
önálló munkáikkal, a Magyar Rádióban, azonkívül a népművelési munka minden ágában. Folyóiratunk mindezeket hűségesen megörökítette. Kicsi számunk ellenére is tettekkel tényező
volt ebben az évben is egyesűletűnk, melynek több tagja részesűlt miniszteri
,elismerésben, Barabás Endre c. főigazgató tagtársunk pedig kulíurális munkásságáért még a legfelsöbb elismerést is elnyerte.
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idegennevu tagjai közül sokan nemcsak lelkükben, de
nevükben is kifejezésre óhajtották
juttatni magyar mivoltukat és az országszerte meginduló névmagyarosítási mozgalornban tanítványainknak
is j ó
példával szolgálnak. Örömmel említern meg az élen déli végeinkröl származó elnökünket, aki régi családi neve mellé belűgyminiszterí engedéllyel
Felvette a Padányi nevet. Tagjaink sorában már kezdjük megszokni a Temesi, Mezösi, Aradvári, Baranyai,
Szegi, Bánhidi,
Koltai,
Nemeshanyi,
Szemerédi, Jelitainé neveket és sZIeretettel kívánjuk, hogy sokáig viselhessék jó egészségben szép új magyar nevüket.
Egyesületünk, miként a régebbi multban, úgy legutóbbi évében is buzgón ápolta a baráti kapcsolatokat
a testvérintézetekkel.
Megjelentünk
a
Középiskolai Tanáregyesület
68., a Ref. Tanáregyesület
28., a Polg. Isk.
Tanár Egyesület 39. rendes közgyülésén.
Utóbbi egyesülettel szemben kegyeletteljes
együttérzésünket
is kifejezhettűk
akkor, midőn a hősi halált
halt polgári iskolai tanárok ernlékénk megörökítésére a Polgári Iskolai Tanárok Egyesülete
emléktábla-Ieleplezési
ünnepélyt rendezett a gyönyörű
Csengerv-Otthonban.
Ugyanosak leróttuk a kegyelet adóját évekkel ezelőtt
elhúnyt dr. Gerencsér István és Sarudy Ottó tagtársaink
iránt, akiknek
magunkat és sírsíremlék-Ieleplezési
gy:iszünnepén szintén képviseltettük
jukra letettűle koszorunkat. Szornorodott szivvel vettük tudomásul egyesületünk régi érdemes tagjának, Snasei Ferenc nyugalmazott c. igazgatónak
elhunytat, aki egyesületi életünkben három évtizeden keresztül fejtett ki
hasznos munkát. Hasonlóképen a már jól megérdemelt nyugdíjas életből
ragadta ki a halál Demjén Sándorné, szül. Molnár Ilonát, a szatmárnémeti
rel. tanítónöképző-intézet
32 éven keresztűl volt ig,azgatóját, régi tagtarsunkat. Viszont Pörzsölt Géza c. igazgató még alig élvezhette szegedi hoszszas tanárkodása
után a pihenést, hosszas és kínos szenvedés után húnvta
le örökre szemát. De legjobban fájlalhatjuk
a sárospataki rel. tanítóképzőintézet fiatalon elhúnyt kiváló magy. irodalom- és tőrténet-tanárát,
Varga
Gábort, aki munkabírása teljében, 38 éves korában fejezte be szép reményekre jogosító életét.
Pőrzsőlt Géza és Varga Gábor halálával egyesüJ.etünk két tagját veszítette el. Anyagi nehézségek és egyéb okok miatt kiléptek hatan egyesületünk tagjai sorából. Ezek közül hárman azzal a megokolással, hogy nyugalomba vonultak. Az
kí1épésüket fájlaljuk
legjobban, hisz a nyugalomba vonulás nem jelentheti az egyesületi életnek való hátat fordítást.
Hisz egyesületünk éppen úgy védi a nyugalomba vonultak érdekeit is minf
a műkődőkét, A szép fizetési fokozatban nyugalomba vonulók példát vehetnének a fiataloktól, akik óradíj as helyettesi minöségükben
is, kicsi' fizetéssel sietve lépnek be egyesüJ.etünk tagjai sorába, mert jól tudják fiatalságuk ellenére is a bölcs mondást: egyesülésben van az erő! És itt kelT
megemlítenem még a fiatalok szomorú dolgát ... Már tavaly az egész státusban összesen 60-an voltak mint helyettes és óradíj as helyettes tanárok.
Ebben az évben Felszőkőtt számuk 79-re. Helyük a régi X. és IX. fizetési
osztályokban lenne, ott ahol rnost fizetési osztályok szerint a J.egkevesebb
tanár és tanárnő van annak bizonvságául, hogy a fiatalok nem ott vannak,
ahol annak idején mi kezdtük: a X. és IX.-ben havi 166 és 216 arany koronával; pedig akkor mennyivel olcsóbb is volt a megélhetés a mainál ...
Egyesületünk' egyik legfontosabb teendőjét abban látja, hogy állandóan ráállandóa-n a helyettesi
állások
mutat erre a visszás állapotra, sürgeíve
megszűntetésének
szűkségét és a fiatalok megérdemelt besorolását újonnan
szervezett, fizetési fokozatos állásokba.
ő
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A kilépőkkel szemben van örvendetesen
jelenrteni valóm is. Legutóbbi
A hat kilépő és két elközgyülésünk
óta 27 új tag lépett egyesűletűnkbe.
húnyt tagtárssal szemben a gyarapodás tehát 19 és így a tavaly jelentett
360 rendes taggal szemben immár 379-en vagyunk.
ez már határozottan
szép eredmény, de csak
Igen tisztelt közgyűlés,
bíztató kezdet legyen. Innen szölítok fel mindenkit: buzdítsa a tanító képzés még egy,esületünkön kívüli munkásait a belépésre. Ne csüggessz'en az
első visszautasítás, mint nem csüggesztett engem, aki mint főtitkár a tavalyi
tanév végén 44 helyre írtam elnökűnkkel
belépésre felhívó hosszú levelet,
-de még csak 10 helyről sem kaptunk választ az udvariassági szabályok nabízom abban, hogy csak késnek ezek
gyobb dicsöségére ... De határozottan
a válaszok és előbb-utóbb jönnek a már megírtak után, jeleníve az új tagokat, kiknek folyton növekedő száma jelenti a további fejlődést, a haladást,
az anyagi erőt, a 379 után hamarosan a 400-at es előbb-utóbb talán a jó
Isten segedelmével az 500-at is! Olyan sok munkása
van ma már a 60
'1:anító-, tanítónőés övónöképzönek,
hogy ez az 500-as létszám legkornolyabb programmja
lehet egyesületünk
további,
jövőre irányuló
tartalmas
életénekl Ezzel befejezve Iőtitkári
jelentésemet, kérem annak szíves tudomásul vétélét.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M e s te r h á zy
J enő.
"
A pénztáros jelentése. A pénztári jelentés rendesen azoknak a száraz
;számadatoknak
Ielsorolására
szorítkozik, amelyek a Pénztári napló egyes
'rovataiban- a szokványos címeken egész évben egybegyült összegeket tűntetik fel. Ezek az adatok statisztikaszerűek
és az egyesület legtöbb tagj át
csak annyiban érdeklik, hogy mi is a végeredmény:
hiány vagy fölösleg.
való, mert az egyesüEz a megítélés! szempont csakugyan mindenekelőtt
leti élet eredményes továbbvitelét
sok tekintetben
a vagyoni helyzet határozza meg és ebből a szempontból vizsgálva a végeredményt, a következőket jelenthetern.
lyett

1. Az egyesület rovaton
2055 pengő mutatkozik

előirányzott
1480 pengő pénzmaradvány
az év végén. (1173+882.)

he-

2. A Tanárok Háza rovatban 260 pengös pénzmaradványt
irányoztunk
· elő az egyesülettől kölcsönveendő
1200 pengő kiegészítésére,
a ház tataro.zása végett, amit ilyenmódon 1500 pengőnyi költségkerettel
terveztünk.
A
tatarozás költségkeretét
ezzel szemben kibövítettűk 2073 pengöre és a mult
közgyűlésen engedélyezett
1200 pengő hitelkeretböl
mégis csak 882 pengót
használtunk
fel erre a célra.
Az említett kedvező helyzet kialakulását
az Egyesület rovaton a fizető
tagok számának gyarapodása,
a" Tanárok Háza rovatán pedig az intézetek
~ s tanártestületek
fokozott támogatása tette lehetövé.
És még egy körülményt nem hallgathatok
el. Az egyesület a házvétel
után őnhibáján kívül a legsúlyosabb helyzetbe kerűlt. A nehéz gondokkal
való kűszködés aztán az anyagi ügyeket irányító tényezők sok jó -tulajdonságának kifejlődésére
volt kedvező hatással, aminek folytán az elnök,
házalapvezető,
el1enőr, számvizsgáló-bizottság
-aggodalmas takarékossággal.
kellő óvatossággal és felelős-ségérzettől áthatva irányították
és őrizték ellen
az anyagi ügyek vitelét.
irányítás tették könv" A fokozódó anyagi támogatás és a körültekintő
.nyebbé a pénztáro.s'munkáját
is, amelyekért a magam nevében is kőszőnetet
mondok.
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1.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B e vé te le k.
1. Pénzmaradvány
1933-ról
2. Tagdíjak
3. Elöfizetések
4. Államsegély
5. Visszatérített kölcsőn

483.2.226.283.1.800.824.-

P.

P.
P.
P.
P.

5616.- P.

II.

K ia d á s o k.

2.450.117.780.214.882.-

1.
2.
3.
4.

Folyóirat nyomatására
Írói díjakra
Tiszteletdíj akra
Ügyviteli és vegyes kiadásokra
5. Tanárok
Házának kölcsön

Pénzmaradvány

P.
P.
P.
P.

P.

4.443.- P.
1.173.- P.

tehát
Együtt

5.616.- P.ponmlkjihgfedcba

HJ Tanárok Háza.

1.

B e vé te le k.

1. Lakbér
2. Tanulói díjak
3. Adományok
4. Képsorso

lásból

5. Egyesülettöl

kölcsön

6.645.2.683.2.600.293.-P.
882.-

P.
P ..
P.
P.

13.103.- P.

. II.

K ia d á s o k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Illetéktörlesztésre
Adóra
Vételártörlesztésre
Dollárkölcsönre
Ügyvédi költségekre
Egyesületnek visszatérítés
Házfenntartásra
Tatarozásra

1.003.3.056.4.348.587.250.824.962.2,073.-

P ..
P.
P.
P.
P~

P.
P.
P.

13.103.- P..
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Élet.
az 1935. évre.

A.!. Egyesület.
1.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B e vé te le k.
1. Pénzmaradvány
2. Tagdíjak
3. Előfizetések

1934-ről

P.
P.
~.
P.

5.493.-

P.

Folyóirat nyomatására
írói díjakra
Tiszteledíjakra
Ügyviteli és vegyes kiadások

2.400.200.780.400.-

P.
P.
P.
P.

Pénzmaradvány

3.780.1.713.-

P.
P.

5.493.-

P.

6.600.2.000.1.000.-

P.
P.
P.

9.600.-

P.

4. Allamsegély

5. Visszatérítés

II.

P.

1.173.2.100.200.-'1.800.-.
220.-

a Tanárok

Házától
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A vagyoni helyzetről szóló jelentésem
kiegészítésére tisztelettel kőzlöm
még, hogya
Sarudv-Emlékbizottság meg nem határozott rendeltetéssel beszolgáltatott az egyesület pénztárába 144 P 44 fillért. Ez az összeg a Pesti
"Hazai Takarékpénztárban
van elhelyezve.
Az egyesület" vagyoni
tári tárgyak:
~".Kb. 1070 kötet
-valamennyi száma,

állományahoz

tartoznak

könyv és füzet, köztük

1 db. üvegezett könyvtári szekrény,
2 dib. duplasoros könyvállvány,
1 db. falikönyvállvány,

a

még a következő

folyóirat

lel-

47 évto1yamának

'1 db. 'asztal,
.1 emléktábla gipszmodell keretezve.
(Sarudy.)
Budapest, 1935. február hó 1-énhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P ó c za

egyesületi

H

R

E

J ó zs e f,

pénztáros.ponmlkjihgfe

K.

Dr. Hóman Bálint magyar királyi vallás- és közoktatásügyi
miniszter
dr. H óma n
kitűntetése.
A magyar királyi miníszterelnök
elöterjesztésére
magyar királyi val lás- és kőzoktatásűg yi miniszter úrnak, a magyar
B á lin t
történettudomány
művelése körül szerzett kimagasló
érdemei elismeréséűl
a Kormányzó Úr Ő Föméltósága
a magyar Corvinláncot adományozta.
D r . G la ttfe ld e r
Gyula
Becker Vendel dr. főtanfelügyelői
kinevezése.
csanádi püspök az egyházmegyei tanfelügyelői
hivatal élére egyházmegyei
fötanfelűgyelöi
mínöségben
dr. B e c ke r Vendel egyházmegyei kormánytanácsos, tanítóképző-intézeti
c: íöigazgatót,
egyesületünk
alelnökét,
állította.
Az egyházmegyei Iötanfelűgyelö
hivatalból előadója az egyházmegyei tanítói fegyelmi tanácsnak.

Hóman Bálint dr. vallás- és közoktatásügyi
miniszter úr a sárospataki
:református tanítóképző-intézetben.
A miniszter
úr Őnagyméltósága
P e tr i
Pál
d r . államtitkár
úr és néhány képviselő kíséretében február 2-án meglátogatta
a sárospataki
református tanítóképző-intézetet.
A tanári testület
az igazgatói ir-odában várta a miniszter urat, a növendékek a rendes dél~táni szorgalmi idő alatt a dolgozószobákban
tartózkodtak.
K o vá c s
D e zs ő
igazgató rövid beszéddel üdvözölte a rninisztert és kíséretét. A miniszter
úr leszőgezte, hogy bár csak rövid időt tölt Sárospatakon,
mégis kőtelességének érezte, hogya
sárospataki
tanítóképzőt
meglátogassa,
azért is,'
mert sok jót hallott e mintaszerű és szép intézetről, de azért is, hogy ily
:módon is kifejezésre
juttassa ezen fontos iskolatípus
iránt érzett megbemegtekincsülését. Ezután az igazgató megmutatta
az iskola helyiségeit,
tették a háló- és dolgozószobákat.
A miníszter úr az ifjúsághoz a következő nagyjelentőségű
szavakat intézte.
L é le ké p íté s r e
va n
s ziiks é g ,
Kiépítésére
annak a nagy, egységes
nemzeti léleknek, amelynek a hiánya okozta mindíg és mindenkor a magyar
haza, a magyar nemzet, a magyar ifjúság és az egész magyar nép katasztrófáját.
Ha ma odajutottunk,
ahol vagyunk, ha ennek az országnak a
népe szenved, éhezik és ifjúsága
nem találja meg rnunkáj ának az eredmén e m ze ti
lé le k,
a m e ly
nyét, ez azért van, mert n e m vo lt n e m ze ti kö zs ze lle m ,
e lle n

tu d o tt

vo ln a

á lln i,

b á r m e ly

o ld a lr ó l

jö vő

h is é r te s e kn e k.

- Ne higgye az ifjúság, amit nem hihettünk mi, öregek és amit nem
hisznek a mai úgynevezett
fiatalok. Ne higgyék azt, hogy é r vé n ye s ü ln i,
L'a g y m a g a sb a
h a to ln i
le h e t
m á sna k
a r o vá s á r a . Az élet munka és kűzdés.
Egységre van szűkségűnk
lélekben, egységre a munkában.
.
Hóman miniszter és kísérete vasárnap reggel ut.azott vissza a Iőváiosba, miután szombaton résztvettek
a város képviselőjének
beszámolóján
és 'este a főiskola által
a II. Rákóczi Ferenc szobra javára rendezett
iinnepségen.
. .'" i '1
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Dr. Weszely Ödön kinevezése. A Budapesti Közlöny 1935. évi február
6-iki száma közli a következő legfelsőbb rendeletet.
A magyar kirá lyi vallas- és közoktatásügyi
míniszter előterjesztésérehgfedcbaZYX
pécsi magyar királyi Erzsébet tudományegyetemi
nyild r . W e s ze ly
Ö dön
vános rendes tanárt a budapesti királyi magyar Pázrnány Péter tudományegyetemen üresedésben
levő pedagógiai tanszékre nyilvános rendes tanárrá
kinevezem. - Kelt. Budapesten. 1935. évi január hó 30. napján. - Horthy
s. k. - Dr. Hóman Bálint s. k.·
W e s ze ly
Ödön dr.-nak kinevezéséhez őszinte szívböl kívánunk szerencsét.

_

Külföldi tankönyvek
Magyarországra
vonatkozó
téves adatait
kijavítják. Sok bosszúságot okoznak külföldi tankönyvek
téves és nevetséges,
népünkröl,
de minden magyarra arcpirító tanításai hazánkról, nyelvünkről,
Sajnos, sokáig nem is törődtünk
ezeknek a tévedéseknek
a kijavításával.
Most a .Szel lerni Együttműködés
Magy,ar Nemzeti Bizottságának
Tankönyvűgyi Albízottsága
d r . F in á c zy
Ernő
elnökléséveI ülést tartott, amelyen d r .
egy. magántanár.
miniszterponmlkjihgfedcbaZYX
i osztálytanácsos.
az albizottság
O la y
F erenc
előadója, előterjesztette
azokat az eredményeket,
melyeket a bizottság évek
során át kifejtett ernyedetlen munkájával elért. Úgyszólván az összes európai tankönyvekből
sikerült eltávobítani
a ránk szégyenletes
és igaztalan
megállapításokat.
Ebben a munkában igen sokat segítettek a külföldre küldött ösztöndíjas
tanárok
és tanárjelöltek.
Sajnos, a felsoroltak
között.
egyetlen egy tanítóképző-intézeti
tanár nevét találtuk csak. Kár, hogy ebben a nemes munkában tanítóképző-intézeti
tanár és tanárjelölt
nem vehetett eléggé részt, mert külföldi tanulmányra nem küldik ki őket. - Most
or sz ágokka!
az amerikai tankönyvek
átvizsgálása van soron. A kűlönbözö
megkötött úgynevezett kultucális egyezmények is bekapcsoltatnak
ennek az:
anomáliának
a megszűntetésébe.
Barabás Endre kitüntetése.
A kormányzó megengedte, hogy B a r a b á s
föigazgató!
címmel felruházott
nyugalmazott
állami
tanítóképzőintézti ig,azgatónak kulturális
téren kifejtett
érdemes rnunkásságáért
elisBa ra bá s
Endre
kitüntetéséhez
egyesületünk
minmerését tudtul adják. den tagj a őszinte szerencsekívánatait
küldi.'
.

Endre

Sebestyén
Erzsébet kitüntetése.
A magyar kiráIyi .miniszterelnök
előterjesztésére
S e b e s tyé n
E r zs é b e t
áll. tanítóképző-intézeti
tanárnak
(Budapest, II. ker. Csalogány-utca],
a Magy.ar Ifjúsági Vörös Kereszt országos
szervezőjének
a Korrnányzó Úr ŐFőméltósága
megengedte, hogy elismerése tudtul adassék. A legfelsőbb helyről érkezett kitüntetéshez
Egyesületünk szivből kíván szerencsét.
Kitüntetett

növendékek.
Az An g o lkét növendéke: H o m o IV. éves és F a r ka s I r é n nl. éves, a Képzőmüvészeti
Társaság';
lya i
I lm a
diákpályázatán
könyvjutalornban
részesü It. A So p r o n i
á g o h . e v. ta n ító ké p ző - in té ze t
2 növendéket: G r ie c s G yö r g y V. évf. és já kfa i G ö m b ö s G yu la '
III.évf.
növendékeket
az irók, művészek és zeneszerzők
Értékesítő
Szövetkezete országos irodalmi és zenei pályázatán
ezüst oklevéllel tűntette ki ..
kis a s s zo n yo k

tanító-

B u d a p e s ti

és tanítónőképző-intézeti

K ir .

K a t.

T a n ító n ő ké p ző ié n e k

Mesterházy
Jenő jan. 17-étől minden csűt. este 1/27-8-ig
előadásokat.
tö r té n e té r ő l
é s m ű vé s zi
e m lé ke ir ő l
a Ill ..
tart (tíz héten) keresztül 6 - B u d a
ker.-i, kiskoronautcai
Felsőmezögazdasáqi
iskolában. Az 'esti tan folya- .
mot a Székesfővárosi
Népművelési Bizottság rendezi és a hallgatóság
nagyobb része az óbudai tanító, tanítónők.
orvosok, mérnökök és folyamörségi.
tisztek sorából kerűl ki.
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Februári taggyűlés. A Tanítóképző-Intézeti
Tanárok Országos Egyesülete 1935. évi február hó 18-án (hétfőn) délután 5 órakor a budapesti 1.
dr.
ker. áll. tanítóképző-intézet
helyiségében tagértekezletet
tart. Tárgy:hgfedcbaZYXW
P r o c h a s ka
F erenc:
Földrajztanítási
problémák. IL
Névmagyarosítás.
P fe iffe r
I lo n a
[Cinkota, gyakor ló-Isk.] kartársunk
változtatta.
családi nevét belügyrniniszteri
engedéllyel Va r g ya s i- r a
Ösztöndíjas gyakornoki megbízás. A vallás- és kőzoktatásügyi mInISZter úr D ila D é n e s okleveles testnevelő-tanárt
ösztöndíjas gyakornokul
a
pápai áll. tanítóképző-intézethez
osztotta be.

könyvei soroIrodalmi szemle, B a r a b á s T ib o r : A magyar Népművelés.
zatban megjelent Természettudományi
ismeretek eímű mű I-IV.
kötetének
ismertetése. [Pestvármegyei Népművelés. 1935. 2. szám:) - N é m e th S á n d o r :
II. Rákóczi Ferenc. (U. o. 1935. 1. szám.] D r . B e c ke r
Ve ,n d e l: A
tanítóM ih a lik
J ó zs e f:
képzés
reformjáról.
(Nemzetnevelés,
1934. dec. 1.) Az eszperantó
világnyelv a nemzeti munka szolgálatában.
(Nemzeti FiS za la ts y
R ic h á r d :
A természettudományi
gyelő, 1935. febr. 2-iki szám.] tárgyak népiskolai
tanítási
módszerének
mult ja és jelene. [Néptaníték
Lapja, 1935. 3. szám.] - F e r e n c zi I s tvá n : Két testnevelési óra a tanteremben. (U. ott.) S zta n kó
B é la :
Gondolatok Gyertyánffy
István írásaiból.ponmlkjihg
(U. ott.]
A sárospataki
tanítóképző-intézet
hangversenye.
A -sárospataki trelormátus tanítóképző-intézet
ifjúsága 1935. évi február hó 9-én este 8 órai
kezdettel az intézet torna termében jótékonycélú
hangversenyt' s 'utána az
internátus helyiségeiben táncmulatságot
rendezett. A műsoron Haydn, Schubert, Mendelsohn dalok, Kovács Dezső igazgató népdalegyvelege
és KoMihály Amor ítél című énekes játéka szerepelt.
vács Dezső-c-Tóth
Egyházi énekkari hangverseny a Várkápolnában.
A királyi udvari és
várplébánia templomából febr. 3-án, vasárnap délelőtt mély áhitatot keltő
zenei és .művészi megnyilatkozást
kőzvet.itett a rádió. A Keresztes Nővérek
zsámbéki tanítónőképző-intézetének
énekkara C a llig a r is F e r e n c egyházzenei
karnagy és tanár vezényletével Bárdos Lajos zeneakadémiai
tanár II. miséjét adta elő, melyet a kiváló zeneköltő a magyar szarzeteseknek ajánlott.
Bárdos Lajos .háromszólamú női-karra orgonakísérettel
írta gyönyörű miséjét,
melynek zenei felépítése teljesen követi a szerit mise , gondolat- es
érzésvilágát, annak hű tükrét adja. A technikai feldolgozásban helyenként
teljesen új eszközöket alkalmazott.
Ezek az eszközök azonban rendkívül
.hatásosan festik alá a szöveg áhítatos részét. Minden tételt a régi görög
e,gyházi hangnemekben tartott a k.iváló szerző. A Kyr ie az "aeol", a Glória
az "ion", a Credo a "dór", a Sanctus a "frig", a Benedictus pedig a "lyd"
és az Agnus Dei "myxolyd" hangnemei a legtökéletesebb hatást keltették.
A szentmise responzóriumok
orgonakíséret
nélkül hangzottak
el. Offer-'
tór iurnra "Palestrina"
"Conditor alme" oímű vszerzeményét adták elő, majd
a szentmise után a Hymnust énekelték el a növendékek.
A nemes szólarnvezetésű choralis külön érdekessége volt, hogy most
adták elő elsö alkalommal a zsámbéki Keresztes Nővérek énekkarának tagjai a teljes propriumot.
Altalában ugyanis még a legnagyobb énekkarok
sem kísérlik meg a Gradualéeredeti
choralis dallamra való éneklését, sazt
rendesen más dallamra átírva adják elő, Minthogy a változó részek, kűlő-
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nősen a Gradualé éneklése a legnehezebb feladat, a vezénylö karnagyot és
az énekkar tagjait egya'ránt elismerés ílleti meg a művészi élménynek beillő megnyilatkozásért.
E ritka hangversennyel mintapéldáját
adta a Keresztes Nővérek zsámbéki tanítónöképzö-Intézeti
énekkara annak, hogyan
kell igazi liturgikus egyházi zenét előadni, és a rádió légköri zavaroktól
mentes kitűnő közvetítésével sokan gyönyörködhettek
a nemes egyházzenei
műalkotások szépségeiben.
Hóman Bálint dr. miniszter úr újabb kitüntetés ei. A Kormányzó Úr
a magyar kírályi miniszterelnők előterjesztésére megengedte,
dr. H óma n
B á lin t
magyar királyi vallas- és közoktatásűgyi
miniszhogyhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tert a történettudomány,
kultúrpolifika
és a magyar közoktatásügy
terén
szerzett kiváló érdemeiért a pécsi magyar királyi Erzsébet-tudományegyetem tanácsa a bőlcsészettudományok
tiszteletbeli
doktorává felavassa
és
részére a tiszteletbeli doktorí oklevelet kisaolgáltassa.
(Budapesti Közlőny,
1935. febr. 13. szárna.] - Az olasz király H ó m a n B á lin t d r . rniniszter úrnak
az olasz koronarend nagykeresztj ét adományozta.
Ö Föméltósága,

Szily Kálmán dr. államtitkár
úr olasz kitüntetése.
Sz ily K á lm á n
államtitkár úrnak az olasz koronarend
resztjét adományozta.
dr.

Az olasz k írály
parancsnoki ke-

Móra Ferenc-Társaság
ünnepe. Kiskunfélegvházán,
1935. évi február
hó 10-én (vasárnap) a városháza kőzgyűlési termében, Móra Ferenc elhalálozásának évfordulója alkalmából a Móra Ferenc-Társaság
Emlékünnepélyt
rendezett, melynek záróbeszédét M á c s a y K á r o ly, a Társaság titkára tartotta.
A kéziratok kiállítása.
Kérem a M a R ya r
T a n ító ké p ző
munkatársait,
hogy a szedés megkönnyítése végett cikkeiket lehetőleg géppel, vagy gondos kézírással írva, az akadémiai (ú. n. hosszúbetüs] helyesírást szem előtt
tartva kűldjék be.

Nyugtázás. Tagdíjat fizetett 1929-re: Herczegh K. - 1931-re: dr. Radnai O. - 1932-re: Laszczik E., Haitsch E., dr. Radnai O., Szabó 1., Tanács
1. :...- 1933. 1. felére: özv. dr. Gererrcsér 1.-né, Szabó 1. 1933. évre: Berényi 1., Rónai S .. Grész E .. Tanács 1. 1934. 1. felére: Bocskay 1. 1934-re: Berényi 1., Szabó K., Tabódy 1., Lehoczky E., Répássy M. E.,
Horváth M. O., dr. Jakab B., dr. J.-né Lajos M. dr., Vargyas M., Kutassv
M., dr. Körös E., Tanács 1. 1935. 1. felére: Répássy M. E., Horváth
M. O.,. Becht 1., Tanács 1. 1935-re: dr. Tompa- M.. Nádler 1., Heitler
M. Oh., Szabó M. C., özv. Damanlovszkv M.-né, Tabódy 1., Füzesy 1.,
Baia rk. tnökp: 8 taj;!díj,a, dr. P~I M., Pödör I.. Kovács E., Temesi 1.,
Ruisz M., Vadász Z., Hatvani L., Kalocsa rk tnőkp: 10 tagdíja. 1936.
1. felére: Nádler 1., HeitJer M. Ch., Saabó M. C. 1936,-ra: dr. Becker V.
- Előfizetett a folyóiratra: Köszeo ~II. tkp. (1935), Gvör áll. tnökp. (1935).
1.). ZalaMiskolc rk. tnökn. (1934), Boest VI. rk. tnőlep. (1935. II-1936.
egersz~!! rk. tnőkp. (1935), Dombovár rk. tnökn. (1934). Befízetés -a
Tanárok Házára: Sárospatak ref tkp. tanulóponmlkjihgfedcbaZY
i díjak 1934/35-re: 158 P.
P ó c za
J ó zs e l,
pénztáros .
Budapest. 1935. febr. 12.
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