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MOLNAR OSZKÁR

Beköszöntő.

Egyesűletíínk elnökségének [s talán a kartársak egyete-
mének) megtisztelő bizalmából ismét átvett em folyóiratunk
szerkesztését. Tizennégy. évvel ezelőtt . első Bekőszöntömben
részletesen megírtam szerkesztői célkitűzéscimet és munkater-
verriet. Az eltelt idő nem változtatta meg folyóiratunk sz-er-
kesztésével kapcsolatos elgondolásaimat. Szerkesztőí munkám
irányvonalai tehát maradnak, amik voltak. Folyóiratunk ezután
is első sorban a tanítóképzői pedagógiával fog foglalkozni.
Minthogy azonban ~Pe_aagÓgiáüak kQzy_etlen_kapcs?latai
vannak a népoktatásjj pedagógiá val és természetszerüen magá-

, var-a pedagógiával általában, folyóiratunk ezeket a munka-
"ferűlcteket sem fogja -elhanyagoini. Az a tény pedig, hogy autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Magyar Tanítóképző egy országos egyesület hivatalos organuma,
a szerkesztőt arra kötelezi, hogy az egyesületi élet eseményei-
ről tájékoztató kőzléseket, az egyesületi tagok szellemi, szociá-
lis és anyagi érdekeit szolgáló írásokat, intézeti és intézetkőzi
híreket hozzon.

A megjelölt problémakörökbe tartozó anyagot az eddig már
megazokott rovatok közt fogom elosztani. Folyóiratunk alkatá-
ban tehát forradalmi változtatást nem tervezek. Szeretnék
minden számban 2-3 oldalra terjedő vezető-cikket hozni, amely
elvi magaslaton, nagyvonalúan foglalkozik a fentebb jelzett
gondolatkörökbe tartozó kérdésekkel, Közölni fogok tanulmá-
nyokat, értekezéseket és kisebb közleinényeket. Az elhúnyt
kartársak életmunkáját tömör életrajzokban szeretném meg őrő-
lmélli. MegfelelŐ teret togok adni az egyesületi eseményeknek.

--TOVábbi törekvésem az lesz, hogy kivált a hazai szakirodalom
termékeiról minél több, lehetőleg rövidrefogott ismertetést hoz-

Magyar Tanítóképző "
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zak. Hogy pedig az intézetekben történtekről gaidagon beszá-

molhassak, kérem az intézetek igazgatcit és a megbízottakat.
lássanak el megfelelő híranyaggal.

Kőtelezettséget vállaltam, hogy folyóiratunkat havonként
fogom megjelentetni. Rajta leszek, hogya soron levő számok a
hónap közepe táján a kartársak kezei közt legyenek.

Munkatervem megvalósításához egy ember ereje kevés.
Lelkes, kőzős és egyetértő munkával azonban nem lesz nehéz
valóra váltani. Kérek mindenkit, legyen segítségemre! A rnult-
ban sokkal nehezebb kőrűlmények kőzt tudtunk hasonló felada-
tot megoldani. Most fokozott bizalommal nézek a jövőbe.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Molnár Oszkár .LKJIHGFEDCBA

A népje llem a nevelés- és oktatásügyben.

- Első közlemény. -

Bevezetés. A kultúra területén napjainkban két érdekes és jel-
lemző áramlattal találkozunk: egyik oldalon a nemzetközi kultúr-
kapcsolatok előnyomulásával. a másikon a nemzeti jelleg kidorn-
borítás ára irányuló törekvésekkel. Ennek a két mozgalomnak
ellentéte, közelebbről tekintve és alaposabb elgondolás mellett,
látszólagosnak bizonyul, mert a tapasztalat, a történeti tanulság
szerint a kifejlődött nemzeti kultúrák egyúttal értékes elemeket
szolgáltatnak az egyetemes világkultúra számára. Az említett nem-
zeti jelleg a nemzeti nevelés- és oktatásügy keretében a népjellem
és nép/élek irányában mutat újabb térhódítast. Legutóbb az immár
átalakult .Lnierna tionole Zeitschr ift für Erziehungsunssenscha it"

szerkesztője, Friedrich Sch n eid er, vetette fel azt az értékes és
egyúttal súlyos kérdést, hogy a különböző népek jelleme rneny-
nyi ben nyilatkozik meg nevelés- és oktatásügyüknek elméletében
és gyakorlatában. Folyóiratának 1933. évfolyamában cikksorozatot
"indított meg erről a proplémáról, m. p. az alaposság, megbízható-
ság érdekében a kérdésnek tárgyalását mindjárt két oldalról ter-
vezte: egy-egy illető nemzetbeli és külföldi pedagógus tollából.
Erről a tárgykörról az első tanulmányt .Deuische P iidagogih' und
deuischer Yolkscharakter '' címmel R. M ü II e r-F r ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi e n I els írta
[u, o. 16-42. 1.): kimutatja, hogy Németországban 1800-ig· a neve-
lés nem törekedett a sajátos német szellem kidomborítására: majd
a romantika kor ában a nemzeti rnüvelödési eszme ébredéseker. in-
kább a nemzeti fogyatékosságok leküzdésére irányult. semmint az
értékes német tulajdonságok kifejlesztésére: a nemzeti elemnek ma
észlelhető erős hangsúlyozása pedig folytatása a 19. század eleje
'óta megindult kultúrális koncentrácíónak. - A kővetkezö' ; ;The
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-iniluence of Englisli na tiona l cha racter on educa iiona l iheory and
.practice" c. angol viszonyokra vonatkozó tanulmányzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[u, o. 180-91.
1) szerzője F. A. C a ven a g h kifejti az angol iskolaügynek tipikus
nemzeti vonásait: a nemzeti művelödési eszményt és megvalósítá-
sának módjait; a történeti fejlődés alapján megokolja az állami
.beavatkozástól való idegenkedést, a decentralizált iskolai közigaz-
gatást, a tanítóképzés változatosságát stb. Az angol viszonyokkal
foglalkozik még N. Han s cikke .Éduca tiona l traditions in the

.Englisli speak ing counir ies" [u, o. 191-98. 1.) - A Németország-
ban ma uralkodó irányzatnak íöképviselöje E. Kr i e ck" Völkische
Erziehung aus Blut und Boden" c. és három nyelven megjelent cik-
kében (u. o. 305-09. 1.) fejti ki nézeteit a nemzetiszocialista
'nevelés- és oktatásügyről. - Utolsónak következik "Le ca ractere
na tiona l dans l'éduca tion Iranca ise" címmel P. Fr i e den tanul-
mánya a francia viszonyokról [u, o. 467-77. 1.). A szerző nemzeti
jellemen azokat a jellegzetes vonásokat érti, amelyek egy nép egyé-
neinek átlagát egy másik nép átlagától megkülönböztetik. Ez a
personna liié na tiona le Franciaországban a 18. század óta uralkodik
és a következőkben nyilatkozik meg: fejlett konzervativizmus, kiváló
képesség és szűkséglet a lelkinek és szelleminek nyelvi kifejezésére,
.a ráció uralma, francia individualizmus és fegyelmezettség. széles-

körű katolikus fogékonyság, a civilizációnak tipikus francia fogal-
mazása, az üdülésnek és élvezeteknek értékelése. Mindezek a ténye-
-zök érvényesülnek a francia nevelésben és oktatásban, amelyek első-
sorban a szociális életnek, főleg a családnak. funkciói: ennek 'meg-
felelően a francia pedagógia, eltérően a többi népekétöl, az egész
nemzeti irodalomra rányomja bélyegét. - A szerkesztő megbízásá-
ból készült és Magyarországra vonatkozó tanulmányafolyóiratnak
időközben bekövetkezett, címére, tartalmára és szellemére kiható

.átalakulása folytán az új "Zeitschr ift iiir Interna tiona le Erziehung"
"c. folyóiratból [Spranger tanulmányának befejező részével együtt)
már kiszorult és magyar átdolgozásban itt következik

A felsorolt szerzőkkel egyértelmüen már eleve rá kel mutat-
nunk azokra a kétrendbeli nehézségekre, amelyek problémánk
tárgyalásakor felmerülnek. ' Egyrészt számolni kell azzal, hogy a
nemzeti jelleg és a népjellem lényegének pontos f.elismerése és ki-
derítése mindmáig csak részben sikerült és a népi sajátságok irra-

-cionáhs volta miatt teljesen és tökéletesen aligha is fog sikerülni.
Másrészt a nemzeti tulajdonságok és a népi struktúra okozta be-
folyás szabatos meghatározását megnehezíti az a kőrűlmény, hogy

-e behatások at egyéb a nevelés- és oktatásügyre kiható (pedagógiai,
társadalmi, politikai stb.) tényezők is befolyásolják, esetleg keresz-
tezhetík, hátráltathat iák.' Ezekre és még egyéb nehézségekre már

1 Mind e tényezöknek szintézise időbelileg más-más eredöt eredmé-
nyez. (V. ő. Die Mode spr ichi , siets die Sprache ihrer Zeit!). - A neve-
'lést rendezni kell állandóan, mert "nevelési törvény nem lehet soha más,
mint ideiglenes" [br. Eötvös J.).
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utalt Mantegazza, amikor a mult század végén a "Nouva Antologia"-·
ban felhívást intézett a művelt világ tudósaihoz, hogy vele együtt.
kutassanak ama források után, amelyekből az egyes nemzetek jel-
lemét meg lehet állapítani (1. Országos Hírlap 1899. jan. 22.). Ezek
az elháríthatatlan körülmények szolgáljanak mentségűl, ha ez a dol-
gozat, amelyet csupán kísérletnek tekintünk, szintén nem ment a
hiányoktói és Iogyatékosságoktól.

Tanulmányunk két részböl áll (1-11.). Az elsőben mindenek-
előtt tisztázzuk a jellem, népjellem, nemzetijellem fogalmát és az.
ezekkel kapcsolatos párhuzamos fogalmakat: a népjellem szelle-
mében folyó nevelést, a nemzeti, a nemzetközi és a nemzetek fölötti
nevelést. Ezután áttekintést adunk azokról a szerzőkröl, illetőleg
munkáikról, akik a magyar népjellemnek kiderítése érdekében buz-
gólkodtak. Ezeknek összefoglalásaként nagyjában megállapít juk a
magyar népjellemnek, majd a magyar gyermek jellemének főbb vo-
násait, úgyszintén azokat az akadályokat, amelyek szabad kiíejlö-

désűket hátráltatják, végül annak módj át, hogy a tanerők miként
.mükődhetnek kőzre a népjellem kiderítésében. A II. részben ez
adatbeli, anyagi alapon igyekszünk a feltett kérdésre felelni, m. P ..
oly módon, hogy egyenként felsoroljuk a népjellemnek elismert íö-

vonásait, azokat a sajátságokat, amelyek a magyar népléleknek
legösztönösebb megnyilvánulásai, s egyúttal megállapít juk, hogy
nevelésünk és tanterveink mennyiben elégítik ki azokat. Ezek a.
szempontok a következők: Nacionalizmus és vallásosság: vallásos.
alkat, nemzeti és politikai rátermettség, ékesszólás. Művelödésr
készség és rátermettség. Művészeti rátermettség. Testi alkat. Neve-
lés. Iskolaszervezet. Befejező összefoglalásui felsoroljuk 1. a ta-
nulmányunkból leszűrhető tételeket, 2. a tennivalókat, a jövő fel-
adatait, 3. problémánknak néhány újabb kiágazását.ONMLKJIHGFEDCBA

M i a jellem, a népjellem, a nemzeti jellem? Lélektani megha-
tározás alapján jellemen értjük mindazoknak a kiemelkedő testi-
lelki mozzanatoknak egységes egészét, amelyek az egyén vagy cso-
port sajátos, megkülönböztető jegyei. Egy másik meghatározás sze-
rint: jellem a megkülönböztető jegyek korr elációja. Az egyének
jelleméből alakul ki szintézis útján a népnek és folytatólag a nem-
zetnek jelleme: ez utóbbi az előbbinek heterogén elemeit is ma-
gában foglalja. Amit a faj elnevezéssel szoktunk megjelölni, az
mintegy összesége a lelki, szellemizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés testi tulajdonságoknak.
mindegyik fajnak, szintűgy minden népnek az emberek kőzős tu-
lajdonságain kívűl, vannak jellegzetes vonásai, kiűtkőzö tulajdon-
ságai, amelyek döntően befolyásolják életét: gondolkodását, ér-
zelmeit, cselekedeteit."

2 Il résulte de ce tableau que tout ce qui tientutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAintimément il: la nature
humaine se ressernble d'un bout de l'univers il l'autre; que tout ce qui
peut dépendre de la coutume est dífférent, et c'est un hasard s'il se res-
sernble. L'empire de la eoutume est bíen plus vaste que eeluí de la na-
ture: il s'étend sur les moeuns, sur tous les usages: il répand la oar iété-
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Az ember Isten alkotása és elválaszthatatlanul forr össze a
-természettel; nem egyforma, hanem mindenütt más és más: éghaj-
lat, talaj és külső körülmények szerint módosul. Alak, testi-lelki-
.szellemi tulajdonságai, tehetségei dolgában más északon és délen,
más fény és jólét, sötétség és nyomor közepette. Rendszerint dutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.nyeluet szekták a nemzet, a nemzetiség jel legzetes megkülönböz-
-tető jelének tartani, ám ennek megbizhatóságát kétségessé teszik
az egy nemzet keretében élő különböző nyelvű népek, az ugyan-
azon nyelven beszélő, de különböző nemzetekhez tartozó népek,
végül az asszimiláció gyakorlati példái." A népjellern kialakításá-
ban, összetételében nagy szerep jut a hagyományoknak is, amelyek
mintcgy alapjai a történelmi tudatosság kiíej lödésének. A hagyomány
az ember kialakulásának ugyanolyan természetes tényezője, mint a
nevelés, sőt ennél termékenyebb, mert közvetlenebb hatású."

Nevelés a népjellemszellemében, nemzeti nevelés, nemzetközizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-és nemzetfölötti nevelés. Ezzel a négy elnevezéssel kapcsolatos tény-
'kedés párhuzamosan halad .a következő fogalmakkal: nép, nemzet,
nemzetek társasága, emberiség. Nem fedik egymást, hanem emelkedő
vonalban vannak egymásnak alárendelve és sorban nagyobb kulturá-
lis (kultúrpolitikai) rádiusszal rendelkeznek. E nevelési módok alap-
vető kűlőnbségeit, eltéréseit, úgyszintén egymáshoz való viszonyukat
a velükjáró következményekre való tekintettel még nem méltányol-
ják kellőképen. A nép sajátosságának figyelembe vétele ép annyira
jogos és szükséges, mint az egyéné. A népjellemnek megfelelő neve-
'lés -- minthogy amaz ió és rossz tulajdonságokból tevődik össze -
.számol a népi vonásokkal. de inkább a kedvezőkkel (pozitívekkel) ,
míg a kedvezőtleneket [negativokat] rendszerint sorsukra bízza. Az
-e fölé rendelt nemzeti nevelés a nemzetet már mint egészet, egysé-
get tartja szem előtt, tehát egyúttal és egyidőben súlyt vet a jó
tulajdonságok mélyítésére és a rosszak gyengítésére, esetleg kiküsző-

bölésére. A nemzetnek mint nevelési ténylezőnek jelentősége abban

sur la scéne de l'univers: la nature y répand l'unité; eIle établit partont
un petit nombre de principes invariables: ainsi le londs est pa r ioui le
méme, et La culture produit des Iruéts divers. (Voltaire: Essaí sur les
moeurs.) .

3 Language is accepted as ,the usual test 01 nationalíty, and as a
general rule it answers weil; but there are exceptions to the rule. Individ-
uals who are placed for a long time in any olther country than their
own, frequently falI int o the language of that other country, and their
-descendants almost unavoidably adopt it. In many cases language iridicates
rather education and surroundings than origin (K o l b - B r e wer 1880
p. 886). - L. még R ó nay Jáczint: Jellemisme 1847, Nemzeti nyelv
13-17. 1.).

• 1 mr eS.: Hagyomány és nevelés. Egyetemi évzáró beszéd. (Sze-
-ged 1933, 22 1.) .- N. Bar tha K.: Magyar néphagyományok (1931,
'83 1.): A magyar néplélekterméséből származó gyűjteményt főleg a
néptanítók hozták létre (sőt már a képzök növendékei) és részben átmen-
iek a lankönyvekbe is.
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áll, hogy megtestesíti azt a közősséget, amely alól senki sem von-
hatja ki magát. A nemzeti nevelés szabatos fogalmazását Imre S.
több helyen adja, így pl. legújabban "A neveléstudomány magyar
feladatai" c. munkáj ában (1935. 11. 1., 115-16. 1. és 119. 1. jegyzet).
Meg kell jegyeznünk, hogy a nemzeti nevelés és autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnemzetnevelés

fogalma, tartalma nem fedi egymást teljesen: ez utóbbi mintegy át-
menetként ékelődik a nemzeti nevelés és a nemzetközi nevelés kőzé..
A nemzetközi nevelés tekintete a saját nemzeti határokon tdterjed
és mérlegeli azokat a viszonyokat, követelményeket és magasabb
(politikai, gazdasági stb.] szempontokat. érdekeket, amelyek a nem-
zetnek lehetővé teszik, hogy minél előnyösebben illeszkedhessék be'
a többi nemzetek társaságába, közösségébe. Itt tehát a nemzet érde-
kei együtthaladnak a politika stb. kívánalmaival. A nemzetfölötti
nevelés végül még egy lépéssei tovább megy és csak azokat a neve-
lési tényezőket vonj a hatalmi és hatáskörébe, amelyek az emberi-
ségre egyaránt érvényesek Minthogy az emberiség számára mind-
egyik nemzet fontos, a nemzeti nevelés egyúttal kihat az egyetemes:
ernbernevelésre. saját nemzeti céljai mellett egyetemes emberi köte-
lességei is vannak, tehátpolítikai eszközként nem szabad vele vissza-
élni. A nemzetfölötti nevelés mintegy magasabb egységben foglalja
magában a három előző nevelési mód szintézisét és nem ellenkezik az
egyéni (individuális) és a társadalmi [szociális] neveléssel sem. Ez
az egybekötöttség a nevelésben is érvényesülni kíván, minden fokon
a tekintetet a következő magasabbra kell irányítani: az egyénnek,
a társadalomnak, a népnek, a nemzetnek és az összemberiségnek
jogos érdekeit harmónikus egységben kell érvényre juttatni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"A

nemzetet az egyén és az egész emberiség kettős szempontjaból kell
megítélni" (Imre S.: A magyar nevelés körvonalai, 1920, 72. 1.)

A népjellem szellemében folyó nevelés nincs híján a helyi meg-
kőtőttségnek, amiből az egyetemességgel szemben ellenmondások és.
ellentétek származhatnak így pl. már a nagy, egységes nyelvű euró-
pai nemzeteknél a népjellem a földrajzilag egymástól távolabb eső-
vidékeken nem egységes" - még kevésbbé .az ú. n. nemzetiségi álla-
mokban. Megf.ontolandó továbbá, hogy egy merőben a népjellemre-
támaszkodó nevelés nincs rnindíg és egészen' tekintettel az egész-
nemzetnek igényeire s még kevésbbé a jelen követelményeire és a.
jövő célkitűzéseire. Ez hátrányokkal kapcsolatos összeütközésekre
vezethet, amelyek magának a nemzetnek jólétét és fej lődését veszé-·
lyeztethetik: aki kőzelebbi célokat tűz ki maga elé, gyengíti a nem-o
zetet kifelé, Amint a belső és a külső politika állandó kölcsönhatást
mutat, azonképen a belső és külső iskolapolitika is. Nem mel lőzhetö-
tehát hallgatással az a sorsdöntő kérdés, hogy meddig terjedhet a
népi, illetőleg a nemzeti nevelés külpolitikai érdekek veszélyeztetése:

5 Der Tvpus des süddeutschen Menschen umfaBt auch den Osterrei-
cher und den Deutsch-Schweitzer (H. Engl:Díe Kinderlesehalle 1932,
41. 1.). - Ugyanígy vidékenként nálunk is kisebb-nagyobb eltéréseket mutat,
a népj ellem.
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nélkül. Igaz, mindegyik nemzetnek megvannak saját és sajátos ne-
velési feladatai, céljai, ám legsajátabb érdekünk mégis azt ajánlja,
hogy ezt a nevelést legelőnyösebben alakítsuk ki és gyakoroljuk,
tehát úgy, hogy összhangba hozzuk a jelennek és a jövőnek kővetel-
ményeivel és a nemzetek közősségének érdekeivel.

Előhirnőkők ésONMLKJIHGFEDCBAe l ő m u n k á la t o k . Az emberek mindíg előszeretet-
tet foglalkoztak embertársaik jellemzésével, amit a kultúra terjedése
során idővel egész csoportokra, népekre is átvittek. A régiek közül
csak The o p h ras tus görög filozófuara utalunk [Kr, e. 372-287),
aki 31 jellernrajzban ostorozta kortársainak kirívó fogyatékossága it.
Ezt a munkát később La B r u y ere francia mora lista (1645-96)
fordította le és egészbtette kiutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Les ca racteres de T héophraste, traduiis
du grec, auec les ca racteres ou les moeurs de ce siécle" (1688)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcímű

világhírű munkájában, Ez a jellemkutatás, mint említettük, utóbb
nagyobb egységeket ölelt fel és a néprajzban s ma a karakterológiában
kűlőn tudománnyá fejlődött. Már a középkorban szokássá vált az
egyes nemzeteknek jellemzése kiválóbb tulajdonságaik [vérrnérsék-
letük, szellemi érdeklődésük, erkőlcsiségűk] alapján. Reg i n o apát
889-ben őseinket így jellemezte: "Büszke, hamar felfortyanó, becsű-
letszerető nemzet, mely feltételeivel zajt nem üt s hallgattag terrné-
szeténél fogva mindíg készebb cselekedni, mint szavaival kérkedni".
(Bezzeg, jegyzi meg Rónay J. a 70. lapon, sokat másként írna most:
majd Bölcs Leó, Bonfinius és a "Geist der Zeit" elismerő vélemé-
nyeit közli [u, o. 71-73. 1.). Joachim C ame rar i u.stól (15DO-
1574), Melanchthon barátjától származik egy összehasonlító latin
nemzeti tipológiai amelyet Turóczi Trostler közöl "A magyar nyelv
felfedezése" c. füzetében. -- A népjellemhez alkalmazkodó nevelés
is már régebben foglalkoztatta a mi szellemi vezetőinket: politikusok
és tudósok, költők és pedagógusok úttörő munkásságot fejtettek ki a
nemzeti nevelés nagy eszméje érdekében. Érdekes megállapítani,
hogy ennek lényege és jelentősége a hivatásbeli pedagógusok mun-
káiban kevésbbé. szembeötlő, mint a kívűlál ló, nem-céhbeli ' szerzők-
nél. Mindketten főleg annak kiderítésével, megállapításával foglal-
koznak, ami a magyar népjellemet a többi nemzetekétöl megkülön-
bözteti; míg azzal, hogy erre való tekintettel a nevelésre és oktatásra
minő feladatok hárulnának, már kevésbbé törődnek. Ennek a fontos
feladatnak pozitív értelemben tanulmányunk II. részében igyekszünk
eleget tenni.

Az idevágó honi törekvések sorát Apá c z a i Cse r e .Iá-
noson kezdjük (1625-59), aki az iskolák új jászervezésére irányuló
reformtervezetében a latinnyelvű tankönyvek helyett legalább az
alsó osztályokban magyarnyelvűeket kíván. Ama kor magyar pro-
testáns iskolaügyére nagy hatással voLt C o men i u s (1592-1670),
aki hazánkból való távozásakor szívünkre kötötte a nemzeti iskola
eszméjét, értsd az olyan iskolát, amelynek tannyelve a latin mellözé-
sével a magyari ugyanő sürgeti magyar tankönyvek kiadását. 1768-
ban We s z p r é m i István a magyar viszonyoknak megfeielően dol-
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gozza át Woo dnak angol mező gazdák számára írt vallásos fejte-
getéseit. A kővetkező évben jelenik meg L o c k e munkájának ma-
gyar fordítása Sz é kel y Á. gr. tollából, aki az előszóban kifejti,
hogy miután Angolország égajlata, törvényei és köaigazgatása, lakó-
sainak természete, életmódja és erkölcsei a magyarokéitöl eltérnek,
a nevelés általános elvei mellett a nemzeti vonásokat is figyelemre
kell méltatni, Hgyarierre utal Be ss e nye i György (1747-1811),
amikor hangsúlyozza, hogy a törvényhozóknak az általános emberi
tulaj donságokon kívül tekintettel kellene lenniök az éghajlatra és
azokra az állandó jellem- és változatlan nemzeti vonásokra, amelyek
minden népet a többiekföl megkülönböztetik. Csak -ezen alapon
lehet a nemzet javát felépíteni és biztosítani (Legyünk minél inkább
nevelők, hogyannál inkább magyarok lehessünk).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\Y/ ess elé nyi
Miklós br. (1796-1850) Lipcsében 1843-ban megjelentutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Szóza t a
magyar és szláv nemzetiségek ügyében" c. írásában a nép jelleméhez
és a nemzet helyzetéhez szabott nevelési rendszert kíván. A neve-
lés nemzeti akkor, ha elmélete a nemzet jellemén és helyzetén ala-
pul; a nemzeti egységet érzelmi alapon nem remélhetjük, itt csak az
értelem ereje teremthet és tarthat fenn egyesülést. Wesselényinek
egyik kívánsága így hangzik: "Nevezzen ki a törvényhozás bizottsá-
got, amely tüstént alkaLmazásba vétel céljából állapitsa meg a leg-
célszerűbbnek s gyakorlatilag legjobbnak elismert, helyz-etünkhöz s
népünk jelleméhez és val lásához alkalmazott népnevelési rendszert
és bánásmódot.?" Egy ilyen bizottságnak megalakítása, amely az
1896-iki II. Egyetemes Országos Tanugyi Kongresszuson újból fel-
merült (1. alább), még ma is felette időszerű lenne. - Első köz-
oktatásügyi miniszterünk, E ö tv ö s József br. (1813-71) is hang-
súlyozza a nemzeti jellern fontosságát a közművelödés fejlődésére.'
Gal góc ziK. "Mire nevelje a magyar gyermekét?" c. munkájában
(1859, 256 1.) erre így felel: Azokra -a pályákra, amelyeken nemzeti
őnállóságunknak, a nemzet javának és haladásának legtöbbet hasz-
nálhat ... a mezögazdaság mellett e!sősorban értelmes és ügyes kéz-
~űvesekre és gyáriparí munkásokra van szűkségűnk. S z é c h e nyi
István gr. (1791-1860) munkáiban ismételten hirdette a nemzeti ne-
~elés fontosságát. Nem bocsátkozott elvont fogalmak filozófiai fej-
legetésébe, hanem elméletileg igyekezett megokolni a gyakorlati kö-
vetelményeket, amelyeknek fontosságát az életre teljesen átérezte és
méltányoLta. Alapgondolata az emberiség állandó haladásába vetett
hitben gyökeredzik, amiben a magyar nemzetnek is kőzreműkődnie
kellene: az emberi nemnek csinosodásához vérünk nemesítésévei já-
rulhatunk hozzá; a nemzeti nevelésnek iránytűje a nemzeti tudatos-
ság. Az "Önismeret" -ben (1857) négy követelményt tanácsol a nem-
zettel sz-emben: nemzetiséget. amely nem szó, hanem a nemzetért
való munka; polgári erény, ami kötelességteljesítést és erkölcsi bá-

6 Bővebbet 1. 1m r eSándor: Wesselényi Szóza ta és a közneuelés,
.1907 (A magyar nevelés körvonalai c. kötetben is, 1920, 22-37. 1.).
- 7 Lásd 1 mr eS.: Br. Eötvös J. művelődési politikája, 1913.
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1:orságot jelent; igazság" ami a közboldogságnak legfőbb alapja; sza-
badság, amelyet az embernek csak úgy lehet értenie, hogy lelki füg-
geilenség. AutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Politika i programmtöredékek" -ben pedig ezt olvassuk:
.j,Engesztelődés minden hazafiak iránt s mindenek felett erkölcsi és
társadalmi tisztaság." Imre S. szerint "a magyar nevelés törté-
nete igazolja Széchenyi mondását is: nem volt senki, aki a "ma-
gyarnak eredeti sa já tságá ra állította volna annak polgári kifejlését."

Az újabb és legújabb korból valók a következő indítások, kez-
deményezések, javaslatok. Az 1896-ban megtartott II. Egyetemes
Országos Tanűgyi Kongresszuson "A magyar jel/em tuda tos kifej-
lesztése" c. előadással kapcsolatban a következő javaslatot terjesz-
tették elő: Külön bizottság (1. fent Wesselényivel kapcsolatban) de-
rítse ki, gyüjtse össze és dolgozza fel a magyar népnek a közéletben
és a történelemben megnyilatkozó előnyös és hátranyos tulajdonsá-
gait: erényeit és hibáit, és az ebből leszürhetö eredmények értéke-
sítésével dolgozzen ki vezérfonalat a nemzeti nevelés számára. A
Magyar Pestalozzi Társaságban Imre Sándor 1906-ban "Magyar vo-
nások nevelésünkben" címmel előadást tartotVamelyet tárgyunkra

nézve alapvető és mindmáig legértékesebb írásnak kell minösítenűnk,
1915-ben a Pécsi Tanítónők Egyesülete 20 kor. pályadíjat tüzött ki
-erre a kérdésre: "Melyek a magyar népnek jellemző tulajdonságai
és ezek közül melyeket kell a nevelésnek és oktatásnak az összes
tanítási ágak egybevágó összmüködése által úgy ápolnia és kifejlesz-
tenie, hogy igazi magyar nemzeti műveltség és művelt, egységes ma-
gyar nemzet alakuljon ki?" Határidő: 1916 húsvétja. Bárki pálváz-

'hat. (A "Magyar Paedagogia" 1915. évf. 589. lapján közli ezt "Ma-
gyar vonások a nevelésben" címmel, de hozzáteszi: A kérdés azon-
ban sokkal nehezebb, semhogy teljes megoldását remélni mernök],
E pályázat sorsát illetőleg Weszely ödöntől azt a levélbeli felvilá-
gosítást kaptam, hogy az eredmény felette silány volt; a díjat egy
tanítónőnek ugyan kiadták. de inkább segélyképen. mert a dolgozat
olyan gyenge volt, hogy az. Ember János tanfelügyelő elnöklésévei
működö bírálóbizottság azt kinyomatásra nem találta alkalmasnak.
1931-ben jelent meg Bar anyai Erzsébet tollából a szegedi egye-
tem kiadásában egy ,67 lap terjedelmü tanulmány (10 lap angol ki-
vonat) "A neveléslélektani kutatás magyal' feladatai. Vázlat egy
magyar neveléslélektani intézet munkatervéhez." (Acta Litt. ac
'Scient. Tom. Ill. Fasc. 2.) és 1934-ben 1m r e Sándortól "A nevelés-
tudomány magyar feladatai" (u. o. Tom. VI. Fasc. 1. 1935, 136 1.).

A magyar népjellern. Goethének szállóigévé lett, klasszikus ve-
retű mondása: "A tehetség csendben fejlődik, a jellem az idő
árjában", az egyénre ép úgy érvényes mint az ősszességre: a
népre, nemzetre, mert hisz ez utóbbi. amazoknak egybefoglalása:
az egyének jellemvonásainak szintéziséböl alakul ki a nép, a nem-
zet jelleme. Ám a népek sorsilnak fordulását az idők folyamán

8 Megj. a "Magyar Pestalozzi" c. lapb am, majd "A magyar nevelés
körvonalai" c. kötetben (1920, 71-81. l.).
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mi sem tükrözteti, szemléltetí hívebben a történelemnél, amely-
nek során a faj, nép, nemzet lelke a kultúra segítségével életre
kel és létrehozza azokat az erőket, energiákat, amelyek a népeket
egymástól megkülönböztetik. Aki a magyar történelemben lapoz-
gat, lépten-nyomon a következő vezető eszmékkel találkozik:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Isten, haza , kirá ly, munka , becsiileiesség, lovagiasság, bá torság. A
népjel lernnek szinte egyenrangú tűkre még az irodalom és a művé-
szet, első sorban a nemzeti és népies irodalom és a népmüvészet,

Mielött megkísérelnők a magyar népjellem legfeltűnöbb és leggya-
koribb vonásainak megállapítását, a már fent említett előhírnökök
és elörnunkálatok folytatása- és kiegészitéseként, lássunk még né-
hány d,evágó tanúbizonyságot.

Néhány évvel a "Demokrilos" után (1. alább) 1847-ben jelent
meg R ó nay Jáczint (1814-89) író és püspök, Rudolf trónörökös
történelemtanára és Mária Valéria nevelője, a karakterológia elfelej-
tett magyar úttörőjének "Jellemisme" c. munkája," amelynek egyik
legterjedelmesebb része (60-132. 1.) a magyarokkal foglalkozik és
a következő jellemvonásokat emeli ki és fejtegeti: hazaszeretet és
nemzeti büszkeség, vitézség és bátorság, fesztelen szabadságezere-
tet, a magyar indulatos, ingerlékeny, tüzesvérű, hirtelen haragú,
első kitörése vészes; dacos és ellenszegülésre hajlamos; foly ton
remél és bízik, olykor kedélyes, majd kesergöen bánkódik; köny-
nyelmű, szer,eti a fényt és csil logást, a fényűzést és ünneplést"
cím- és hivatal kór uralja, minden áron úr akar lenni ("született
nagyságoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúr"], ez a nagyravágyás és hivatalkór teszi íríggyé;
szalmatűz, idegenek felkarolása és vendégszeretet; túlzások: "éh~
és ihkór" (áldomás-áldozat); káromkodás: "van egy neme, mely
i'gen sérti a szemérmet. bizonyos szeméremnélküli személyek elne-
vezésére tán egy nemzetnek sincs annyi szója, mint nekünk ma-
gyaroknak" (76. 1.); fia magyar inkább szerelmes, mint szeretö: a
szerelem indulat, a szeretet szenvedély, amaz zajgó, de rövid, ez
utóbbi csendes, de tartós" s í. t. (92, 1.). "Sajátszerií tulajdona
földnépünknek a gúnyolódás." (127. 1.) A magyar nőről így ír:
"Honszeretet, hűség és háziasság legfényesebb erényei a magyar
hölgynek: éÍénk mint a francia, de nem oly könnyelmű; házias
mint anémet, de nem oly takarékos; heves mint a spanyol, deo
szenvedélyeiben nem oly kitartó" s í. t. (128-29, Lj, Érdekes a
következő nemzetközi összehasonlítása is: "A németek lelkiismeretes
rendszeretése. az angolok hideg számítása nincs ínyére a magyar-

"Teljes címe:FEDCBAJ ellernisme vagy az angol, francia, magyar, némel,
olasz, orosz, spanyol nemzet, nő, férfiu és életkorole jellemzése lélektani
szempontból. (Győrött 1847, 221.. 1.), Rónaynak e munkája inkább leíró,
elbeszélő jellegű: karakterográfia és nem tudományos karakteróló,gia mai
értelemben, de' érdekes, és gazdag adatgvűjtésénél fogva figyelemreméltó.
Felhasználja és közli Fényes, Csaplovics, Széchenyi L, Fessier, Hetényi,
Istvánfi, Engel, C. G, Carus, Sacy, a Tudományos Gyűjtemény és a
"Geist der Zeit" idevágó anyagát L alább).
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nak" (101. 1.). A magyar fajnak antropológiai leírását a 61. és 66~
lapon adja.

Sch n e II e r István egy nagyobb tanulmányában'" a magyar-
szenem legsajátosabb termékeiből, a nyelvből és közmondásokból
vezeti le és állítja össze a magyar jellemvonásokat: "Nyelvében
él a nemzet." Szerinte az etimológia mellett a népmondások, pél-
dabeszédek szeraléltetik a nevelésnek sajátaos magyar jellemet,
Vizsgálatainak eredményeként megállapítja, hogy a magyar ember
elismeri az egyénnek jogosultságát, mindenkinek jogot ad a saját
természete szerint való fejlődésre, visszaszorítja a közjóval ellen-
kezőt, az érzületet tartja főnek és folytonos haladást kíván. A né-
mettel való összehasonlítás alapján két ellenkező életfelfogást
állapít meg, amelyek azonban nem zárják ki, hanem inkább
felváltják egymást: a magyar a már felnevelt embert, az eszményt
ragadja meg, a tiszta énség álláspontja ilyen egyes embert kíván;
a német felfogás egyoldalúlág a történeti álláspontra helyezkedik
és a történeti hatalmak útján kívánja még csak az embert a tiszta
énség álláspontján'. felnevelni. - Anémet és a magyar népjellern
összehasonlítására értékes elemeket találunk még Rónaynal (pl.
65., 115-16. 1.) és R. Müller-Freienfelsnek fent említett cikkében. '

Web e r Károly Gyula német író (1767-1832) .Demohriioe"
..c munkájának" IX. és X. kötetében külön fejezeteket szentel at
egyes nemzeteknek. A magyaroleról elég röviden emlékezik meg
(X.: 24-30. 1.) és lényegében a következőket állapítja meg: "A
nyílt, nemes, bátor magyar zsarnokának ostora és fejedelmének
legbiztosabb támasza. Mélységes kornolysággal mély tekintet és
magas hazafiság egyesül benne. Sziklasailárdan lehet benne bízni,
jelleme nyugodtság, de nem keleti tétlenség. A férfiak erősek és
bátrak, a legjobb lovasok. A magyarok pompás emberfaj (leírja
szép külsö megjelenésüket és nemzeti viseletüket): Magyarorszá-
gon nagyszerű emberekre és műveltekre akadunk. Német egyete-
mek és németek általában közvetve és kőzvetlenűl hatottak rájuk:
amint a görög a rómainak, azonképen a német a magyarnak lett
segítője kultúrájában. Német szokások és erkölcsök a német ura-
lom alatt természetesen mind jobban elterjednek, noha velük
szemben bizonyos bizalmatlanság észlelhető," Ezután a híres ma-
gyar latinságról emlékezik meg, amely a némettelösszeboronálva,
valóságos népnyelvvé lett; szól a "részeges horvátokról. lusta Illi-
rekröl vagy rácokról és szerbekröl". "Itt az emberek nagyon sokat
és nagyon jól esznek: a dinnyéknek és tokaji' aszúnak nincsen
párja." "A magyarnak nemzeti büszkesége olyan mint a brité, de

10 A nemzeti nevelésről (k. ny. az Athenaeum 1902. évf.-ból 43. 1.).
- A népjellemre vonatkoztatva dolgozta fel a közmondásokat még a kö-
vetkező két mun:ka: Ida v.. DzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü ri n g s fel d: Das Sprichworl ais Kos-
mopolit" (3 köt. 1863) és O. v. R ein s ber g - D ü r ing IS fel d: "Inter-
nationale Titulaturen" (2 köt, 1863).

11 Teljes címe: Demokritos oder hinter lassene Papiere eines lachen-
den Philosophen (12 köt. Stuttgart 1832-40; 8. kiad. 1868.).
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jóval több kedélyességgel és mások tiszteletével, vendégszeretettel
és kellemesebb szokásokkal, E büszkeségnél fogva ragaszkodik
nemzeti viseletéhez és bizonyos előítéletekhez s ellenszegül minden
reformnak. Szeretettel csüng hazájának történetéri és őseinek hősi
tettein."

A teljesség kedvéért csak röviden utalunk kérdésünknek ant-
ropológiai kiágazására. "V á m b éri - írja Her m a n attó ("A
magyar nép arca és jelleme" 1902, 138. 1.) - éppen úgy mint
Hun fal v y megegyeznek abban, hogy a magyarság bárhol alakult
legyen, vegyes elemek szerenesés keveréke; és minthogy az: a leg-
régibb alkotórészek is atavisztikus soron föl-fölvetődnek a nemze-
dékekben." Ezek alapján megállapítja, 1. hogy sikerült az antropo-
lógiai arcképek fölvételére tartozó föltételeket meghatározni, 2. ki-
rnutatni autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszem kifejezésében a magyar jegyet, mely az egész típus
lényét kisugározza. (V. ő. Rónay J.: 61. és 66. 1. "mélyen fekvő
tüzes szem"). HermanFEDCBAa ttó e munkájának II. részében (143-91.
1.) behatóan foglalkozik a magyar nép jellemével, amelynek össze-
foglaló képét adja a 186-88. lapon. Legujabb Bog n á r Cecil: A
magyarság jellemrajza (Bp. Szemle 1935, 62-88. 1.).

Ami már most a magyar népjellem jellegzetes vonásait illeti,
a fent közölt adatok (1. Előfutárok és elörnunkálatok] egybeveté-
séből fontosság sorrendjében a következöket állapíthatjuk meg.12

1. Erények: hazaszeretet ésaz anyaföldhöz való ragaszkodás!"
(amelyet a harcok állandóan ébrentartottak és mélyíteltek) , azzai
kapcsolatban erőtudat, bátorság, méltóság és büszkeség, előkelőség
és tisztelettudáás, józan realizmus és okosság, huzavona nélküli
cselekvés, jámborság, emberiesség, szemérmetes ség, megbízható ba-
rátság, jóság14 és vendégszeretet; hajlamos a derüre és jókedvre
[adomáaás}, de felváltva búslakodó (Sírva vigad a magyar); józa-
nul hallgatag, konzervatív. 2. Hibák és fogyatékosságok: az érzelmek
túltengése és szenvedélyesség, híján van az okos előrelátásnak és
nem gy>anakvó az ellenséggel szemben sern.P becsületes, de ártal-

12 Széchenyi, Herman attó és Schneller adatainakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ó ősszefoglalásat
és egybevetését adja Imre S. (Magyar vonások nevelésünkben 1906,
74-5. l.}. .

13 V. ö, Extra Hungar ia rn non est vita , si est vita , non est ita . Régibb
változata Lud. Caelo Rhodiginus (t 1525) olasz polihisztortói származik és
így hangzik: "Extra Pannoniam non est vita , aut si sit, non tamen est
ita ." - Amikor II. Vilmos császár 1897. szeptember 21-én nálunk járt,
a budai várban 1. Ferenc Józsefre mondott emlékezetes felköszöntőjében
lelkesen dicsőítette a mag yar ok közmondásos lovagiasságát és hazaszere-
tetét, amely nekik egyenjogúságot biztosít a kultúrnépek sorában.

,. Mikszáth K. "Miiyen a magyar karakter?" (Club és fplyósó): "És
mi ebből a tanulság? Az, hogy a magyar népnek sokkal jobb szíve van,
hogysem valaha jó közigazgatása lehessen."

15 "A nagy Alföldön élő magyarok nyilt, gyanútlan és becsületes l,elki
életének nincsen párja", írja Winkler boroszlói egyetemi tanár "Die Ma-
gyaren und íhre Kultur' C. művében [Breslau 1904.).
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mas nehézkesség,' kitartás hiánya (szalmaláng 1), összeférhetetlen,
széthúzásra hajlamos (testvérháború), túlságosan fogékony idegen
befolyások iránt, nincs vállalkozó kedve, bizonyos gondatlanság és

fatalizmus, állhatatlan és gyakran csökönyös, csak nehezen és las-
san alkalmazkodik új viszonyokhoz és szigorú Iegyelemhez.P

Az utóbb említett negativ tulajdonságok közül, a nép széles
rétegeire gyakorolt áldatlan befolyása miatt külön kell kiemelni
azokat, amelyek ősi ösztönökból táplálkoznak és hagyományokra
támaszkodnak. Ezek mind autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtúlzás jegyében állnak és szertelen-
ségben bontakoznak ki. Ilyen-az evés-ivásban lábrakapott mértékte-
lenség. tivornyázás, naphosszat tartó "magnum áldomás", amelyet
az egészség és a gazdaságosság ellen tör. Ilyen az ősi harci kész-
ségnek, a vir tusnak ( lat. férfi erény) vir iuskodássá való elfajulása,
amely a "ki a legény a csárdában?" jelszava értelmében duhajko-
dásban, bicskázásban- s több effélében keres és talál kielégülést.
Ide tartozik a káromkodás is, amelynek szóvirágai a külföld előtt
is hírhedtekké lettek. A magyar népjellemnek ezen árnyoldalairól
írja Wess~lényi Miklós br.; "Nincs nemzetiségűnknek ártalmasabb
ellensége - a betváros magyarságnál. A magyarok Istene előtt
kedves tettet követ el, ki durvaság, darabosság s butaság elüzését
mozdítja elő s ki a magyart mind tudományi, mind társadalmi vi-
szonyaiban műveltebbé teszi."

A pozitiv (kedvező) és a negativ (hátrányos) jellernvonások.
illetőleg tulajdonságok kűlönbözete (algebrai összege) adja meg
azt, amit jellemfoknak vagy jellemértéknek nevezhetnénk. Mint-
hogy a népjellemaz egyének jelleméből tevődik össze, ez pedig el-
téréseket mutat, arra kell törekedni, hogy pozitív többlet útján
gyarapítsuk az egyénnek s következöleg a népnek jellemértékét.

Akadá lyok. A magyar népjellernnek szabad kifejlődését és ez-
zel szerves kapcsolatban zavartalan érvényesülését a neve'lés- és
oktatásügy terén két oldalról: kívülről és felülről jelentkező nehéz-
ségek akadályozták meg. Ezúttal csupán az előbbiekből származó
gátlásokat tesszük szóvá, az utóbbiak tanulmányunk ll. részében
vannak helyén. A honfoglalás magyarjai harcias nép volt, amely
állandóan háborúkat' viselt: kelet felé védelemböl, míg nyugat felé
hóditás végett. Eközben tartósan idegen népekkel érintkeztek, ami-
hez évszázadokon keresztül hozzájárult idegen törzseknek (németek,
szerbek, románok, tótok, rutének) letelepítése a magyar állam te-
rületén. E tartós érintkezéssel járó kölcsönhatás természetesen (ked-
vezőtlenül is) befolyásolta az ősi magyar népjellemet, amely ere-
deti tisztaságában csak néhány vidéken maradt fenn, míg másrészt
a fajok keveredésének és keresztezés ének kiegyenlítő hatása íoly-

tán előnyös eltolódásokat is eredményezett. Ezzel kapcsolatban rá
kell mutatni a magyar fajnak és földnek arra a szinte páratlan asz-

16 A fegyelemtől ne féljen a nemzet, mert valódi fegyelemre nagy
szüksége van. Retorikai teljesítmények mit sem érnek, döntő csak a mate-
matika lehet. A jövő azé, aki racionálisan gondoJkodik és nem hajszol
Iantazmagór iákat. [Gőmbős míniszterelnök a felsőház 1933. dec. 29. ülésén],
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szimilá ló erejére, amelyet idegen elemekkel szemben tanúsított és
a valóban értékes elemeket áthasonulás útján a magyarság' számára
értékesített." Ugyanezt mondhatjuk kellő megszor ítással az idegen
kultúrákról és befolyásokról. A nyugateurópai kultúrákban elméleti
és gyakorlati téren felmerült minden nevezetesebb szellemi mozga-
,galom és áramlat előbb-utóbb átlépte határainkat és gyökeret vert
a Duna és Tisza kőzében. Ez a nyugat felé irányuló tekintetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés a
vele kapvcsolatos vonzóerő érthető és mértékkel, értsd a nemzeti
jelleg figyelembe vételével alkalmazva, dícséretre méltó is, mert

"honnan meríthetnék kisebb nemzetek mintáikat és indításaikat. ha
nem a közművelődésben haladottabb népek köréből. Ehhez járult
"az éghajlat és foglalkozás módositó befolyása is, amely az eredeti
népjellemet mérsékelte s mintegy humánusabbá tette. Bölcs Leónak
őseink féktelen harcmodorát bíráló szavaihoz Rónay a következő
megjegyzést fűzi (81. 1.): "Sok megváltozott azóta és vele az epés
szenvedélyesség mérsékeltebb, a könnyű vérmes nedvalkat túlnyomó
lőn. A magyar jelenleg valamint könnyen kibékül sorsával.?" ügy
'hamar megbékül ellenével: bosszút sem forral, csak nagylelküséget,
"hon- és becsűletszeretetét senki kétségbe ne vonja, mert ezt soha-
esem bocsátja meg." Az éghaj latnak, tápszernek és szokásoknak be-
folyására a népjellemre 1. ugyanott a 17., 25. és 27. 1.ONMLKJIHGFEDCBA

T a n e r ő k k ö z r e m ű k ö d é s e . A népjellem kiderítése érdekében az
.aránylag fajtiszta területeken a vidéki, főleg a falusi tanítók fejte-
nek ki eredményes tevékenységet.P Erre nézve követésre méltó út-
mutatással szo lgál az a "helyzetkép", amelyet Kis Jenő állí-
tott összeutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"A nevelés körülményei egy a lföldi községben" címmel.t"

17 A számos idevágó példa közül álljon itt csak a következő. Berze-
viczy Albert a Magy. Tud. Akadémiának 1933. okt. 1. tartott ülésében
Herezeg Ferenccel kapcsolatban a következőket mondta: Büszkék lehetünk
a magyar földnek, a magyar nemzetnek arre a páratlan asszimiláló erejére,

. amely minden valódi értéket áthat és még azokat is, akik nem Magyar-
-országból származnak, tősgyökeres magyar emberekké képes átalakítani.

18 Bezzeg nem Trianon után! - Bessenyei Lajos "A magyar nép-
lélek válsága" (2. böv. kiad. 1928, 223 1.) túlsöteten lát: a magyar nép-
lélek voltaképen megöregedett (4), a nemzet beteg (101), a magyar nép-
lélek bejutott az aggkorba, testi és szellemi lehanyatlás, nincs tetterő (138)
s í. t. Az ilyen pesszimizmus nem igen alkalmas arra, hogy buzdítóan has-
son nevelökre és neveítekre egyaránt.

19 Köznépünk megismertetésére keressük fel nemzetünk legeredetibb
'faj?t,a puszták és vadon fiait, kik a kezeikre bízott állatok fajai és ta-
nyáik helyzete szeririt nemc-sak ruházatban, hanem szokásaikban, jellemük-
ben is, nagyon eltérnek egymástól. Feltaláljuk ezeknél nemzetünk saját-
ságait eredeti tisztaságban, még az annyira általánosnak mondott keleti
komoly méltóságot is jobban, rnint bárhol. Valódi Attila faj .. '. [Rónay J.
120. l., továbbá 28-29. 1.). - L. még Bo dor A.: "A falukutatás V'2-

zérfo.nala" (1935). Vár a d i József: "Mit "kíván a falu a tanítóképzéstől "
(1935). . , .

20 Lásd "Nevelésügyi tanulmányok" (Szeged 1934, 179 1., 42-"50. 1.)"
Bővebbet az ilyen "nevelésügyi állapotrajzok't-ról 1.: "A neveléstudomány
-magyar feladatai" (1935, 102-6. 1.).
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Ebben Alastyán [Jász-Nagykún-Szolnok vm.) nagykőzségre vonat-
kozóan a következő jellemző részleteket olvassuk: "Ha előbb jön
.a gyermek a világra, akkor ez rendszerint véletlenségből történik.
A nagyobbacska gyermek előtt titkolnak mindent, ami a nemi
.életre vonatkozik: sok helyen megverí az anya a gyermeket, ha az
megkérdezi pl. azt, hogy honnan van a kis testvére. Ellenben nem
bánják, ha a gyermek káromkodik. A tanítók tudását és tanítási
képességet elismerik: azt tartják róluk, hogy sokkal jobban taníta-
nak, mint a régebbi tanítók. A tanítók egyáltalán semmit sem ol-
vasnak (1). A körök és az iskola könyvtárán kívűl van a falunak
külön könyvtára, de ezt nem használják. Feltűnő, hogya meséket
még a felnőttek is mennyire szeretik. A tanítók nem hajlandók
(népművelési) előadást ingyen tartani. Az emberek nem szeretnek
mosdani, szobáikat nem szellőztetik. Panaszkodnak, hogy sem a
pap, sem a tanítók nem járnak a körbe, még beszélgetni sem, pedig
szívesen tanulnának. Világnézetük átmeneti állapotban van. Roppant
babonásak, főleg az asszonyok. Az öregek idegenkednek a vonattól
és a r ádiótó]. A fiatalok is nagyon vallásosak. A rövidhajú nőt
nem tartják becsűletesnek. A legtöbb büntettet részeg fővel követik
el: két legényt véletlenül agyonütöttek. A szülőkre sohasem emel-
nek kezet, de az asszonyt bizony még el-elverik, ha az visszafele-
.sel. Nagyon takarékosak: szívesen segítenek egymáson csak pénzbe
ne kerüljön. A tanítókat becsülik, de fáj nekik, hogy teljesen el-
zárkóznak tőlük. A városi emberrel szemben tartózkodók, sőt gya-
nakvók is."

AutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANéptanítók Lapjá -ban is több idevágó cikk jelent meg.
Az 1912. dec. 19. sz.-ban vezető helyen "Nemzeti sajátságok a
pedagógiában" címmel megjelent okos cikk' szerint: "A magyar ter-
mészet, mint a Hegyalja nehéz és tüzes borai, későn és SQkáig
.forr .... a magyar természetnek egy másik rossz tulajdonsága a
szilajság." Mostanában (1935) Molnár J.-tól "Magyar lélekkel" (18.
.sz.] és Versegi ö.-től "A tanyai gyermek élete és lelki képe"
(20. sz.] c. cikkek jelentek meg.

A magyarONMLKJIHGFEDCBAg y e r m e k b e n csíraként megvan a felnőttek eszme- és
érzelmi világa. Nálunk több kísér let történt ennek kiderítése érde-
kében és jónehet a feladat még távolról sincs megoldva, már is né-
hány érdekes eredménnyel rendelkezünk, amelyek azonban felül-
vizsgálatra, nyomósabb beigazolásra szorulnak. A gyermek jelleg-
zetes tulajdonságainak és hajlamainak ki derítés ére felette alkal-
mas eszköz a megnyilatkozó érdeklődés. E vizsgálatok során meg"
.ál lapitották, hogy az úgynevezett nemzeti tantárgyak (magyar nyelv,
l.rodalom, történelem, földrajz) legközelebb esnek az ifjúság érdek-
lődészhez és ehhez képest valamennyi iskolafaj tantervében kőz-
ponti helyet foglalnak el. Ez egyébiránt a többi nemzetekkel közös,
mert természetes vonás. Homloktérben a hazaszeretet áll (az ide-
vágó hivatalos tantervekket 1. Szervezet alatt alább), amely Nag y
L. szerint már a 8. életévben erősen (23.8%) megnyilatkozik, a 10.
életévben 35.7%-ra emelkedik ésa 19, életévben eléri tetőpontját
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(45.4%). B aLKJIHGFEDCBAII aiK. "A magyar gyermek eredeti mérések és lé-
lektani adatok alapján" c. munkáj ában (1929, 95 1.) szintén az ér-
deklődés segítségével igyekszik a magyar gyermek struktúráját meg-
határozni. 200,000 kilenc-tízéves gyermek en végzett vizsgálatok ada-
taiból a következö hét főirányt vezeti le (az átlagok zárójelben);
1. A háborús kedv erkölcsi értékelése (46.8%). 2. Győzelem (38.3
%). 3. Faj- és hazaszeretet (35.7%). 4. Altruista érzelmek (19.0%).
5. Becsületérzés. 6. Tulajdon és jog. 7. Vallásosság (1.6%). A
konkrét ésaz absztrakt válaszok viszonya 54.8% : 45.2%. We sze 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy

ödön "A gyeremktanulmány jelentősége és problémái" című elő-
adásában (Kisdednevelés 1932 és k. ny. 27 1.) a magyar gyermeket
így jellemzi: Általában nagyon tehetséges. Gondolkodása egyenes,
józan, reális, kerüli a körülményes (agyafúrt) és elvonatkoztatott
gondolkodást. Ha gondolkodó, akkor szeret elmélyedni. Általában
világos fejű és komoly. Tehetsége különösen gyakorlati irányokban
sokoldalú. Érzékeny, becsületes, nyílt, helyesnek ismert gondolatai-
hoz ragaszkodik. Lelkesedni tudó és lelkesedni szerető, de a mun-
kában nem kitartór Tigyelrne és érdeklődése lelohad, gyakran éppen
a munka befejezése előtt. Ezért elsősorban. kitartását . kell erősí-
teni, egyenletes rendszeres munkára szoktatni, gondolkodását ki-
mélyíteni, magasabb absztrakciókra képessé, az elmélet iránt fogé-
konnyá tenni. - Her m a n Ottó (1835-1914) "A magyar nép
arca és jelleme" c. munkájában (1902, 212 1.) a magyar gyermek-
nek következő megható rajzát adja: "Nincs nép, melynek gyermeke
oly korán kerülne a nagy és súlyos felelősség iskolájába, mint a
magyar gyermek. Alig hogya kis leányafűzfavesszőt meg tudja
suhogtatni, már kezére bízzák az egy folt ludat, amellyel kiszáll
a libalegelöre. Egy falat kenyér és valami kis hozzávaló, kendőbe
kötve, ez az egész napra való eleség. És a gyermek megfékezi a
korával járó mohó vágyat: csak akkor nyúl az eledelhez, amikor
az evés ideje bekövetkezett. Ebben nagy fegyelmező hatalom rejlik,
amely autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjel/em alakulására irányadó. Ez a 6-8 éves (sőt 3-4
éves!) teremtés felelős a kezére bízott jószágért. meg kell védenie
a sólyomtól, sastól, kányától: meg kell óvni az elszéledéstől, a
kártételtől. Ez a gondoskodás iskolája. Megfigyeli állatját, megkü-
lönbözteti minden tulajdonsága szerint az egyest a többitöl , megfi-
gyeli szokását, táplálékját s azontúl mindazt, ami körülötte él. Ez
az ér telem iskolája. A fiú 7-8 éves korában szőrin üli meg a
lovat, kiviszi párosan a legelőre, már éjszakára is. A felelősség és
bá torság iskolája ez. A lovat hajnalban haza kell hozni, az éjszaka
csöndjében, a magánesságban félni nem szabad. Más lábas jószág
mellé adva, ez a fiú kiszáll hajnaltól alkonyatig: elesége szegényes
vászontar isznyájáhan ... Értelmét fejleszti a csillagok serege, a "jó
íű" ismerete, a mező apró á llatvil ága, a rábízott jószág minden. sa-
játsága, tulajdonsága s ennek révén Iejlödik ki az a bámulatosan
éles megkülönböztető tehetség, mely lehetövé teszi a juhásznak,
hogy százakra menő nyájának minden egyes darabját egyéni tu-
Iajdonságainál fogva megismerje" (156-57. L). Kemény Ferenc.
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A fa lukérdés problémái a fővárosi

tan ítónőképző-in tézetekben.

A magyar szellem egyik sajátossága, hogy ugyanazon eszme-
kőrt, ha más megvilágításban és szempontok ezerint is, időközön-
ként felveti sajtóban, ankétokon, politikai és egyházi körökben - a
a megvitatás után a kérdés nem egyszer megoldatlanul, legfeljebb
a megoldáshoz közelebb jutva, csendesen elalszik. A róla megma-
radt irodalom azonban tovább viszi a felvetődött gondolatot, s ha a
szűkség úgy kívánja, - ha ugyanis a kérdés általános érdekű volt,
- újból felbukkan, s a jelen helyzetnek és a kőrűlményeknek meg-
felelő átalakított formában tovább érjk, 20-25 évvel ezelőtt rnin-
denki a tőbbtermelésröl írt és beszélt. A mezőgazdasagi többter-
melés kapcsán a falu, a tanya és az azokon élö ernberek is az érdek-
lődés látókörébe kerültek. A többtermelés rnezögazdasági része a
világtermelési versenyben részben csődöt mondott ugyan, de a falu-
és tanyakérdés problémái, - nagyon indokoltan - újból 'erőre kap-
tak. A sokoldalú megvitatás. elgondolás, tervezgetés, törvényhozási
ésközigazgat,ási rendelkezés, azt a benyomást keltik a tárgyilago-
san gondolkodó emberben, hogy az ilyen erővel felszínre kíván-

koző kérdések és szűkségletek közül a legfontosabbak mihamar meg
is valósulnak.

Mi teszi indokolttá azt a kívánságot, hogy a magyar társada-
lom minél nagyobb rétege bevonassék a falu- és tanyakérdésbe?

Néhány adat feleletet ad a kérdésre. A csonka-ország lakossá-
gának 51.8%-a őstermelő. Az ország 8.688,319 Iakójából csak
2.881,251 városi lakó. Ha a 23.1% városlakó népes ség számarányát
nézzük, azt látjuk, hogy még ez az adat sem ad tiszta képet, rnert
az alföldi nagy faluvárosok kb. 1 milliónyi lakosságának 33.3%-a
tanyán él és az Alföldön szétszórtan fekvő többi tanyával együtt a'
tanyai lakosság lélekszáma 1.5 millió, tehát az ország lakosságának
19%-,a él külterületen. A magyarországi falvak területe 14.186,102
kat. hold, azaz 81,636 km2 ,az ország területének 87.7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%-a. Ez igen
nagy terület, ha meggondoljuk azt, hogy Csonka-Magyarország te-
rülete 92,666 km",

Tanult városi ember előtt teljesen ismeretlen tájai is vannak
az országnak Azt tudja róluk, hogy vannak; nagyjában ismer is
néhányat kőzűlük, pl. képet alkotott magának a faluról a gyors-
vonati ablakból, vagy átrobogva gépkocsin a falvakon, kialakítj a
röpke benyomások alapján magában a falu Iogalmát, a tanyát azon-
ban már teljesen képzeletból rajzolja meg, s a béke, nyugalom, bol-
dogság szigetének tarlja. Messze idegen világok tájairól, népeiról
akárhány művelt magyar ember többet tud, mint falusi és tanyai
sorstestvéreiről. A legtöbb emberre a messze tengerentúli tájak von-
zóerővel hatnak, míg a közelfekvő területek nem foglalkoztatják
képzeletét, nem keltik fel érdeklődését.

Aki áItalénositással ,formál magának képet a faluról, az nagy

Magyar Tunítóképz ö *
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tévedésbe esik, mert városok, falvak, tanyák - "önálló életet élő
egyedek" -, amelyeknek vannak ugyan .közös vonásaik is, lényegé-
ben azonban mindnyájan eltérők egymástól és típusokba nehezen
sorozhatók. Minden falu egy-egy külön kis világ. A falvakat nem
lehet egy kaptafára húzni, mint a világvárosokat. Minden falunak
megvan a saját lelke, amely elüt a környező Ialvakétól. Sem ki-
terjedésre, sem települési formára nézve nem egy.formák ezek a
lakóhelyek. Míg Zala és Vas megvékben akárhány háremszáz íakost
számláló községet találunk, addig pl. Békés megye 28 kőzsége közül
i9 olyan van, amelynek lakossága meghaladja az ötezret. De nem
egyformák a falvak a közszükségletekkel támasztott igények tekin-
tetében sem, mint ahogy igen kűlőnbözök a feladatok megoldására
való képessegekre nézve is.

Mit tud teh.átaz újságolvasó városi ember a faluról? Hagy a
falusi őstermelő lakosság látja el a várost nyersterményekkel és
élelmiszerekkel, hogy a falu népe adóhátralékkal küzd, hogy az ár-
verezőkalapács gyakran megkoppan a falusi portán, hogy adótar-
tozás fejében kiürül az istálló, hogy elhajtják a lovat, a tehenet.

A városi ember nagy tömegének szívéhez nem áll közel a falu
népe. Az idegenség ellenséges érzése beékelődött a falu és város
közé. Beláthatatlan a táovlság a nagyváros és a falu között. Ezt a
szomorú egymástól elszakadást nem tagadhatjuk le, de ha még a
dolog érzelmi részét ki is kapcsolnók, a tárgyilagos gondolkozás
követeli, hogy ebbe beletörődnünk nem szabad. Az eltávolodást a
háború, a háborút követő feliordulásokutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAis forradalmak még job-
ban kimélyítették. Milkor a havi fizetéses városi tisztviselők alig
tudtak megélni, a falusi ember bőségben élt. A létért való keserű
küzdelemben a falu lévén erősebb, nem egyszer önzően is viselke-
dett, ebből származott az ellenszenv. A falusi ember sem rajong a
városért, nem kér a "városi huncutságból". De ezen mi, városiak,
ne csodálkozzunk! Hányszor megtévesztették már azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjóeszű, higgadt
falusi gazdatársadalmat a városból kiáradó politikai és gazdasági
álszólarnokkal. Nem egyszer pörölték már lelkiismeretlen részlet-
ügynökök távoli várrnegyékböl a jóhiszemű, módos gazdá,kat addig,
míg egész vagyonukból kiforgattak őket. Ha azonban port nyelve
és sárt dagasztva megérteni-akarással kőzeledűnk a Ialvakhoz és
a muskátlisés szagosmentás ablakokon keresztül bepillantunk a
dolgok mélyére is, már nem a népszmházi kellékekkel feldíszített
képet fogjuk látni. Nem azt az idillikus falut, amelyet a romantikus
táj irodalmak és népszínművek hatása alatt a városban magunkban
kiformáltunk, hanem azt, amilyen a falu tényleg a maga realitá-
sában. A városiközéposztály sok tagj a Blaha Lujza éneken, Göre
Gábor és Durbints sógor alakján át ismeri a népet.

Miért olyan szomorú reális 'megvilágításhan a magyar falu
képe, annak "a közéleti tényezőnek, amely a nemzeti élet megnyi-
latkezásának egyike és fajunk fejlődésének alapja?" A falu kűlön-
bözö célokra adózó közösség, amelyben a lakosság adóalany jellege
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kirívóan kidomborodik, Nemcsak a vármegye hárít terhet a falura:
megteszi azt a népoktatásügyi hatóság, a vízügyi hatóság, az egy-
házi hatóságiés különbözö egyéb tényezök egész sorozata.' Addig,
míg a termények értékesítése a terhekkel arányban van, nincszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkű-

lönösebb baj. Az utóbbi évek gazdasági válságaaz.onban .azt mutatja,
hegy az őstermelő küzd, vergődik, nélkülöz, hogy egyetlen lét-
.alapj a, a föld ki ne csússzék a talpa alól. A falu népének életfel-
tétele a föld; abból él és azért él. Józan gond.olkodású falusi gazda
nem is azt kívánja, hogy a termény ára emekedjék, hanem azt, hogy
az iparcikkek ára álljon arányban a nyerstermékek előállításának
költségeivel. Természetes, hogy az általános gazdasági válság a vá-
ros lakosságára is kihat. Itt azonban a társad-almi, szociális,egész-
.ségűgyi berendezések részben felej tetik .az életszínvonal állandó
.csökkenését. A mindezeket néjkűlőzö falu elesettsége, amely nem
,egyszer még az életszűkségleteit sem elégítheti ki, talán mégis szá-
nalmasabb képet nyujt. A legtöbb helyen,különösen a tanyákon,
hiányzik a lelki g.ond.ozás is. Nem egy külterület csak temetésen
látja a papját. Szerencse. hogy népünk józan értelme és tapaszta-
latokon leszűrt természeti erkölcse visszatartja legtőbbjét a kilen-
gésektől, de mindez nem pótolhatj a .a lelki vezetés hiányait. A lelki
gondozatlanság következrnénye az újabban elterjedő sok szekta is,
amelyeknek azokon a helyeken van különösen jó talaja, ahol a
nép lelki elhagyatottsága nagyobb.

Ismeretesek az egészségtelen lakásviszonyok. Vályogból. sárból
készült a lakóház legtöbbje. de sok helyen van még földbe vájt j'5.

Az alápincézetlen, földeletes lakószobák, túlzsúfolt Iekvöhelyeikkel,
fülledt, dohos, gőzös levegőjükkel a gümőkór melegágyai. Népünk
állandó küzdelrnet folytat az éhséggel. A fehérje- és zsírszegény éte-
lelkkel nem táplálkozik, hanem a gyom.or túlterhelésévei az étkezés
gondját veti csak el magától. Kevés húst Iogyaszt, zöldségfélék nem
szerepelnek étrendjében, gyümölcs is csak akkor, ha ,férges és el-
adásra nem alkalmas. A tejet, tejterméket, tojást még a gyermektől
is megvonják. ha értékesíteni tudják. Az idénygyümölcsök (dinnye,
szilva] mártéktelen élvez-ete évenként egyre jobban növeli a vérhas-
járvány szomorú statisztikáját. A vigalmakra elkészített rendkívül
zsíros és jóllaktató ünnep.i étkezéseket napokig tartó koplalás ok
kővetik. A ruházkodás is sok engedménnyel jár a pénztelenség foly-
tán. Sajnálatos, hogy ősi művészetűnk, páratlan szépségű magyar népi
viseletünk múzeálisanyaggá sorvad. Bárcsak a női hiuság diadal-
rnaskodnék népruházatunk megtartására és megdöntenéa csalogató,
olcsó divatos városi viseletnek elterjedését, amely sttlustalansága
mellett célszerűtlen is, amennyiben nem a falusí megpróbáltatásokra
készült. A falut jól ismerő szakembereink megdöbbenve emlegetik a
'Férfilakosság ruhátlanságát, öltözete elhanyagolt, szánalmas voltát.

Nézzük a falu nökérdésétl A nők elhagyatottságukban maguk is
elő segítői nehéz életviszonyaiknak. A magyar rrő általában tiszta-

1 Weis István: A mai magyar társadalom. 33. oldal.
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erkölcsű, jó feleség és önfeláldozó anya. Milyen szép misszió várna.
itt a magyar tanítónőkre, ha falusi asszonyaink lelkének átforrnálá-
sában segédkeznének 1 Munkaerejük gazdaságosabb felhasználására"
az egészségügyi követelmények szigorúbb megtartására. célszerűbb,
változatosabb konyhatechnikára, időszerű gyermeknev,elési rendszerre;
a háztartási munkák észszerübb beosztására, a régi háziipari szővés-
fonás felúj ítására, a fehérnemű újbóli otthoni elkészítésére :kellene
őket szeretettel és .megértéssel rászoktatni. Hogy művelt úriasszo-
nyoknak és lelkes tanítónöknek.fn ilyen hatása lehel a népre, azt nem.
egy helyen örömmel tapasztalhatjuk. A magyar falusi asszonynak
nemcsak testi ereje, hanem természetes esze is sok van. A háború
alatt kemény Iérfimunkákat végezve hogyan megállottak helyüket a.
magyar földművesasszonyokI Ma is hány léha, kocsmázó gazda va-
gyonát tartja rendben néha pattogó-nyelvű és csipőra tett kezű, de
mindíg dolgos, takarékos felesége .'

A falusi társadalom nem egységes. Vannak ugyan helyzetek"
amelyek a rétegeket ősszehozzák, de sohasern tartósan. A falu, mint,
kisebb közösség, szerosabb kapcso1atot teremt a lakosság között,
mint a város. A közös munkának és egymásért dolgozásnak szép
példái is mutatkoznak, de észre kell vennünk azt is, hogy minden-
nek érdekk'özösségaz alapja és gyak,ran csak a rokon családok
ősszetartására vezethető vissza. A közérdek a [faluban is nehéz
probléma, - gondoljunk csak .a poros, sáros, rendezetlen utakra, a
szabálytalan árkokra, patakokra stb.

A nagybirtokos legtöbbször nem tartózkodik a vidéken, rövid
ott-tartózkodása talatt pedig leginkább gazdatisztjei útján érintkezik
a néppel. A falu népeés a középbirtokos család között a régi bel-
dog időkben kifej lődött patriarchális, bensőséges viszony legtöbb
helyen már a multak megsiratott emléke. A középbirtckos magyarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"úr, elg,azdálkodv,a vagyonát, földjét a magyar fajnak származásban
ésgondolkozásban idegen üzleti törekvésű tulajdonos vagy bérlő
vette át. A köznemes úrés cselédsége között a multban veszedel-
mek idején véd- és dacszövetség ialakult ki. Ma ezeken a birtoko-
kon lélekben harcol i,munkaadó" és II,alkalmazott" egymással - a..
töke éséhbér - szornorú tragédiája a falut is elérte.

A falu belső életében nagyjában két tagozat alakult ki. Az első
társaság lenézi a, másodikat. Ugyanazon .körbe tartozók is kisebb
klikkekre oszolva csak engedményekkel érintkeznekegymáss,al, a.
szerint, kinek van több vagyona, tekintélye, befolyása vagy előkelőbb
származása. A pap, orvos, jegyző, gyógyszerész, nyugalmazott tiszt-
viselő, tanító, postamester, tehetös g,azdák esetleg a vagyonos iparo-
sok tartoznak az első csoportba, de meghatározott rangsorban. A te-
kintélyüket vesztett gazdák, kistökéjű iparosok, nyugalmazott, falu-
[okba visszaszármazott altisztek. zsellérek, napszámosok alkotják a.
második kőrt. ,

A faluba vonult intelligencia ellenséges környezetbenél. A falu
irígy .szemmel néz mindenkire, aki nem fiz ikummal, hanem ~zel-
lemmel keresi kenyerét. Az urak munkája, nem munka. Henyél a.

1
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tanító, mert "csak" tanít, az orvos, mert "csa:k" gyógyít, még az
igehirdetés sem fáradságos munka. A jegyző, ha betölti, hivatását,
társadalmizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés gazdasági vezetője lehet a falunak, de ellenségnek
.szárnít legtöbbször, mert .az állami akarat végrehajtója és adót vet
ki. A lelkész csak a lelkiélet kiépítésére vállalkozhatik, s'a lelki-
-élet kiformálásat megakadályozó anyagi, politikai és társadalmi gon-
dok elhárításában hivatali megkötöttsége miatt nem sokat tehet. A
tanító külső és gyakran személyében, rejlő okok miatt nem mindíg
tudj a azt a társadalmi helyet dfoglalni, amely hivatalánal és hiva-
tásánál fogva megilletné, A tanítót, ha személye rokonszenves, be-
fogadják, de vele szemben sok engedményt a társas életben nem
tesznek. Helyzete nem áll biztos .alapokon . .Szfvesebben keresi így
hát fel az alacsonyabb színvonalú köröket, legtöbbscőr innen is há-
zasodik s a társadalmi pozíció hiányában anyagi jóléttel kárpótolja
magát.

Milyen sors vár a fiatal falusi tanítónőre? Leginkább városi, ma-
J~asabb társadalmi kőrböl, tapasztalatok és ielökészités nélkül kerül
munkhelyére. Első nehézsége az elszállásolás és élelmezés kérdése.
"Tarsada lmí érikezése ,alig van, s ha hiv,atását nem ismeri fel és nem
menekül üres óráiban a népművelés áldást hozó .íoglalkozásához,
igen szánandó, szomorú emlékei maradnak ifjúságéról. Ha hiányzik
lelkéből .a szociális érzés, és nem temetkez.ik a munkába, csak az a
távoli reménység táplálja, hogy falusi élete csak átmenetiés meg-
gyökerezés helyett minden energiáját a központ felé való törekvés
.emészti fel.

A középosztály falusi talajvesztésével a háború után szellemi és
anyagi felkészültsége révén a gazdaosztály került előtérbe. A régi,
nehézkes, maradi, lassú észjárású falusi ember helyébe a tekintély-
tiszteletben változatlanul megmaradt, de célszerű újításokat rnérsé-
kelten befogadó, tanulni vágyó, közűgyek iránt érdeklödö gazda-
társadalom lépett. Eza társadalmi réteg, amely már a művelödés
áldásait magán is tapasztalta, nem tekinti az iskola fenntartását
-csupán tehertételnek. "

És mit tudunk a tanyáról? Ha arra gondolunk, hogy a tanyák
sűrűsödése nem is ol yan rég,ikeletü: Hunfalvy .szerint az 'ötvenes,
Szeberényi ezerint pedig a hetvenes évek eredménye, elcsodálko-
zunk az akácokés nyárfák közül kikandikáló mosolygó fehér há-
zacskákon. Tavasz v-égén virágpompában a boldogság fészkeinek
'tűnnek fel ezek a kedves emberi .széllások. Az Alföld és tanyakérdés
.szakernbereinek írásait Iorgatva elröppen azonban az a boldog álom,
melyet virágil latos, elszórt tanyákról magunkban alkottunk. Téves
már az a felfogás is" hogya' tanya a magyar teremtő erő és a város
.szociális érzésének ,folyománya. A tanyatelepülés történelmi hátterű
.szűkségszerű gazdaségi alakulat; Kaán K. (A magyar alföld, Buda-
pest, 1927. 135. old.) ezt írja: Rendszer nincs a tanyák birodalmá-
-ban. Éppen a teljes rendszertelenség, magárahagyottság tererntette
meg a tanyavilágot. Gesztelyi Nagy (A magyar tanyakérdés. Kecs-
'kemét, 1922. 5. old.] így jellemzi a tanyát: Fél nomád élet, melybe
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a mindenkori kormányok mulasztás a döntötte az embereket. A ta-
nyakérdés első úttörőj ének, Dr. Czettler Jenőnek szavai talán a
legmegrázóbbak. (A tanyakérdés magyar feltámadás. Magyar Gaz-
dák Szernléje, 1921. június-júliusi szám 444-445. 01.) mintha csak
a Kongó vidég négerei között jártarn volna, oly elmaradt ezeken
a tanyai vidékkena posta, iskola, orvosi szo lgá lat. Láttam tanyai
gazdát, aki kocsiján párnák közőtt vitte haldokló feleségét 20-25·
km-nyire fekvő kőzségbe orvoshoz. Láttarn gyermekeket, amint, ap-
juk csizmájában bukdácsoltaka barázdák között .az 5-5 km-nyire
eső iskolába, hogy megtanulják azt, hogyan kell öntudatos magyar-
nak lenni, hogyan kell a nemzet oszlopának lenni ... Jártam tanyai
iskolában, düledező és istállóhoz hasonló épületben, amelynek falára
a tanító szénnel rajzolta. a nekünk legszebb, legdrágább képet, Nagy-
magyarország térképet, hogy a gyermekeket más taneszköz híján a,
magyar Föld ismeretére és ,szeretetére oktathassa. Az iskolaszéknél
pedig panaszt emeltek ellene, hogy bepiszkított a alalat és az mér-
legelte. vaj jon a tanító a maga költségéböl he tudj a-e meszel tetni
"a taneszkőzt"? - A városok a helyett, hogyelősegítették volna az:
óriási határokban a falu alakulását, féltékenyen őrködtek azon;
hogya kultúrterület lakója valami hatósági jellegű ténykedésnek a
helyszínén részese ne legyen. (Gesztelyi Nagy: A magyar tanyakér-
dés, 126. old.) Alig vau szomorűbb látvány, mint a tanyai ember
vergődése és hősi életkűzdelme. Minden természeti és közéleti té-
nyező összefogott ellenük, ennek dacára boldogulnak, szaporodnakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj

lépésről-lépésre foglalják a földet, kultúrát teremtenek ők, akik
maguk is kulturátlanokés csak életösztönree, természetes tehetsé-
geikre támaszkodhatnak. (Weis: A mai magyar társadalom, 17. old.)

Mindezek előrebocsátását szükségesnek taetottam, mielőtt tu-
laj donképeni ,tárgyamrarátérhettem volna.

Azzal a kérdéssel, hogy a budapesti tanítónöképzők nevelhet-
nek-e jó falusi tanítónőket, és hogy ezt a nevelést hogyan oldhat-
ják meg, föltétlenül foglalkozni kell. A kérdés nagyon is időszerű.
Időszerű két okból. Először a falu szempontjából. Szociológusok,
közgaadásaok, kultürpolitikusok figyelme mindj obban a falu felé
irányul. Másodszor a tanítóképzők szempontjaból. mert az okleve-
let nyert tanítónők jelentékeny hányada a budapesti képzökból ke-
rül ki, mégpedig olyan magas hányada, amely .a fővárosban vagy
városi iskolákban alkalmazást nem remélhet. Ha tehát tanítónői ál-
lást akar elfoglalni, számolnia kell azzal, hogy csak falun helyez-
kedhetik el. Teljesen igazat adok annak a íölfogásnak, me ly szűk-
ségesnek tartja az ifjúság figyelméta falu felé terelni, külőnösen, ha.
arra a beteges állapotra gondolunk, hogy minden diplomás ember fő-
képen Budapesten akar elhelyezkedni és nyomorgása. koplalása elle-
nére sem tájékozódik a vidék felé. Láttuk ezt az egészségtelen tüne-
tet a Trianon-utá~i szornorú időkben, mikor a menekültek megrohan-
ták a fővárost, és innen, noha a menekűlés kényszere nélkül talán
még vidéki városi elhelyezkedésre se gondoltak volna, - elmenni
többé nem kívántak. Még státusunkban is tudnék példákat Ielhozns
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arra, hogy tanár, igazgató, bár vidékről jött, inkább nyugdíj aztatta
magát, semhogy elhagyott állomáshelyénél a fővároshoz sokkal kö-
zelebbeső és nagyobb vidéki városban elhelyezkedjék. Emberileg meg
kell érteni az egyén érdekét is, amely ragaszkodik a magasabb kul-
túrájú városhoz, de állami érdekek is vannak. Örhelyek a íalvak-
ban is kellenek és oda őrszemek szűkségesek! Már ez maga elég ok
arra, hogy az ifjúság nevelésénélez irányban is figyelemmel legyünk.

Csonka-Magyarország 19.563 tanítója közül 13.448 tanító Taluri
és tanyán működik, azazFEDCBA6 8 .7 4 °/0 , és csak 6115 van városi isko lánál
(31.26°/0 alkalmazva. A 19.563 tanítóból 8.671 (4 4 .3 2°/0 ) a tanítónö.
Míg a községi iskolák a nők alkalmazása terén az államhoz igazod-
nak, .addig a hitfelekezetek, különösen a prot. egyházak és a görög-
keleti iskolák fenntartói aránylag kevés tanítónőt választanak meg.
Ennek a tartózkodásnak részben az a magyarázata, hogya két pro-
testáns egyház elemi iskolai kőzűl igen sok az egytanítós iskola,
ezekben pedig a kántortanítói teendők, a levente-oktatás, valamint
a nagyobb Iiúk tanítása (gazd. ism. isk.) , végül a tanító társadalmi
és .népmüvelödéei feladatai szempontjából aférfitanító alkalmazása
megfelelőbb. Évenkénti szükséglet tanítónőkböl ez idő szerint
maximálisan 300-350. Ebből városba kerülhet legjob besetben 100,
magára Budapestre 50-60. Viszont magának Budapestnek van 7
tanítónőképzője, ez - a többi városi tanítónőképzőt nem is szá-
mítva - évenként 350-400 okleveles tanítónőt bocsát ki. 1932-33,
iskolaévben .szóbeli alapján Csonka-Magyarországon oklevelet nyert
1.368 tanítónö. 1933-34. tanévben kiadott tanítónői oklevelek száma
1312. Fenti adatok nagyrészét ,a most megjelent: A közoktatásügyi
i'gazgatás új jászervezése. Törvényj avaslat a kőzoktatásűgyi igazga-
tásról c. műből vettem. Az 1934-35. iskolaévben a VII. ker. áll. ta"
nítőnöképzöben tanítónőképesítő vizsgálatra jelentkezett 117 jelölt;
Tehát csak a budapesti tanitónöképzökböl évente 250-300 olyan ta-
nítónő kerül ki, aki csak falun vagy tanyán remélhet elhelyezkedést.

Nevelhetik-e a fővárosi képzök növendékeiket úgy, hogy azok
necsak megállják helyüket a falusi és tanyai körülmények között,
hanem egyenesen kívánkozzanak oda és ne átmeneti állomásnak te-
kintsék a falut vagy tanyát. Adhat-e ilyen irányítást a képző a nö-
vendékeknek, meg,gyökereztethet-e ilyen vágyat állandó vágyként a
tanulók lelkében?

Mielőtt erre a kérdésre válaszolhatnék, vizsgáljuk meg, hogy a,
fővárosi képzök növendékserege kikből kerül össze. Legtöbbnyire
fővároshan vagy városhelyen született és ott felnőtt olyan gyerme-
kekből, akiknek a szűlei és nagyszűlei is már városhelyen éltek. Tíz
évre visszamenőleg Ieldolgoztam 3 budapesti tanítónöképzö (IL ker.
VII. ker. áll.ami és a IX. ker. róm. kat. képzők] adatait. A IV. ker.
róm. kat. képző nem bocsátott adatokat rendelkezésemre, a többi bu-
dapesti felekezeti képző pedig nem áll ,fenn még 10 év óta.

1924-34-ig a II. kerületben 2390 növendéket írtak be. Ebből
budapesti .szűlök gyermeke 974 (4 0 .7 6 °/0 ) volt. Budapesten született
7 1 6 (2 9 .9 6 °/0 ).
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A VII. kerületben ugyanezen tíz év alatt beiratkozott 3134 nö-
vendék, budapesti szűlök gyermeke 1893 (60.40%) és Budapesten
szűletett 1502 növendék (47.92%). Szembeszőkö az adatokból, hogy
intézetűnk, melynek nincs internátusa, föként a íövárosi igényeket
elégíti ki .

.A IX. ker. róm. kat. képzőben 10 év .alatt beiratkozott 1965
növendék. Ebből Budapesten lakott szüleinél 749 (38.12010), Buda-
pesten született 707 (35.98010).

Vajjon lehet-e, elképzelhetö-e, hogya' városi levegöben, városi
adottságok mellett, városi igényekkel felnőtt ifjúságban maradan-
dóan és értékesíthetöen feltámasztható a Ialu iránti vágy? A kér-
désre a válasz nem igen lehet más, rnint nemleges. Feltéve, hogy
már az alsóbb iskolákban is a ,gyermekek nevelésévei és oktatásával
megbizott tanerök valamennyien olyan különös sugalmazóerövel
lennének felruházva, hogy a vidéken és falun való elhelyezkedés vá-
gyát a növendékek nagyrészben fel tudnák kelteni, vajjon az ügy
érdekében kívánatos lenne-e ennek a sugalmazó erönek az érvénye-
sítése? Szerény véleményem szerint nem, mert ahhoz, hogy a városi
életfeltételek rnel lett felnött nöböl, a <falun boldogulni tudó, a falu
j ólétének oszclgé.latára alkalmas és ezzel ,a szolgálattal megelégedö
s abból el nem kívánkozó tanítónö váljék, a vágynak felkeltése csu-
pán nem elégséges. Ezek a sugalmazások v,agy meddö kísér letek ma-
radnának, vagy ha sikerülnének is, az esetek nagy többségében, a
cél szolgálatában nem érvényesülnének. Szinte lehetetlen ilyen élet-
kőrnyezet-változtatásokat, ilyen idegen talajba való átültetése ket
véghezvinni, az egyed elsorvasztása nélkül,

De ezt a természeti alapigazságot figyelmen kívül hagyva, ennek
a kérdésnek más o.ldala is van. Ilyen olthatatlan vágyat .az új, azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, .

eddigitöfelűtő életkörülmények iránt csak akkor támaszthatnánk, ha
az ál népsz ínmű-rornantika minden sallangjának Ielhasználásával
olyan képet rajzolnánk a faluról, amely kép különösen az ideális-
lelkületű növendék érzés- és akaratvilágát a falura, mint leendö élet-
pályájának helyére irányítaná. De ez nem lenne őszinte, és .sem a
Ialu, sem a növendék érdekeit szolgáló eljárás. Nem szabad a nö-
vendéket tévútra vezetni, nem szabad abban a tévhitben tartani, hogy
a falu olyan terület, ahol tudásával, munka-akarásával, lelkességé-
vei, a maga és a köz javára könnyen boldogul. Az ujabb időkben
szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a városi képzökbel kike-
rült városi leányok kőzűl még azok is, akik sok-sok idealizmus sal,
jószándékkal és munkakedvvel voltak telítve, a falura kerülve nem-
csak, hogy ott nem állták meg helyüket, hanem teljesen elkedvetle-
nedtek, sokszor a kétségbeesésig, sőt a lemondásig (otthagyták az
állásukat), rnert azt kellett látniok, hogya falu, a tanya nem az
és nem olyan, aminek ésamilyennek a képzőben megismerni meg-
tanultak. Nem kaptak ugyanis felvilágosítást. arról, hogy falura
kerülve teljesen magukra lesznek hagyatva, csaknem minden igény-
röl, ami az eddigi életükben kultúrátés civil izációt jelentett, le kell
mondaniok, de igen sok esetben le kell mondaniok a lakás és élel-
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mezés tekintetében eddig fennálló igényeikről is, s ezzel szemben
olyan munka vár reájuk, ami egészen más, elütő és sokkal több, mint
a városi tanítóé s aminek terhévela gyöngébb női vállak összerop-
panás nélkül megbirkózni nem tudhatnak. S az eredmény? A városi
leány, aki akár kénytelenségből, - mert más állomáshely nem volt,
- akár saját klvánságábó l azt állandó állomáshelynek gondolva
falura kerülve már az első évben belátta, hogy ennyire igénytelenűl,
ennyire mindenről lemondva, ilyen nagy munkát vállalni nem képes,
elvégezni nem tud és sírva könyőrgőtt új, más állomáshelyért. Az
ilyen eseteket nemcsak az egyének szenvedik meg, de rnegszenvedik
még jabban az iskolák és azoknak a tanulói.

Ha tehát a képző foglalkozni akar ezzel a kérdéssel, ha a falura-
nevelés, a falusi tanító képzését be akarja állítani a maga feladatai
közé, elsö és legfontosabb feladata, hogy a falut, tanyát és annak
összes körülményeit őszintén, minden torzítás, de minden álroman-

tika nélkül megismerhesse. Nem hinném, hogy az acélos akarattal és
igaz munkakedvvel megáldott tanítónőre ez a kép riasztólag hasson;
sőt ha rámutatunk arra, hogya falu és tanya sok-sok elmaradottságá-
nak elhárítása érdekében a jó tanítónő az iskolában és iskolán kívül
mit tehet, ha igényeinek leszállítására és munkaerejének teljes kihasz-
nálásra áldozatos lélekkel bír, ez a kép, ha nem is a tömeg, de az
egyesek lelkében talán inkább fel fogja kelteni a vágyat az aposto-
loskodás iránt.

Arra a kérdésre tehát, hogy a városi képző a jelen keretek kö-
zött városi szülötteinek ilyen falura-nevelését eredményesen és sike-
resen szolgálhatja-e, nemmel kell válaszolnom.

Ezzel a vigasztalan akkord dal azonban ennek a kérdésnek a
'tárgyalását nem lehet és nem szabad befejezni. Csonka-Magyaror-
szágon a falu-probléma mindenütt előtérbe került, ahol az ország'
boldogulásaról szó van. Az ország 3356 faluja és sokezer lakott
helye (tanya) területben 87.7% és lélekszámban az ország 74%-át
-teszi. A falukérdés mellett a városi képző sem mehet el közönyösen.
Hazafias. s így erkölcsi szűkségesség, hogy ezzel a kérdéssel foglal-
kozzék. A képzök tanári testületének nemcsak ismernie kell a falu
'egészségügyi, szociális, közlekcdési, gazdasági és kulturális problé-
máit, hanem azokat ismertetnie is kell. A mi lelkiismeretünket ter-
heli tehát, ha oklevelet nyert növendékcink úgy válnak meg az in-
tézettől, hogy nem alkothattak meguknak tiszta képet a faluról.
Minden végzett tanulónknak legyen biztos tudása arról, hogy ott
milyen életkörülmények közé kerül és nemcsak az iskolában, ha-
nem az iskolán kívűl is milyen feladatok várnak reá.

Általános tapasztalat, hogya nemzet mcgújhodásában az őserőt
a forrásból: a falutól és a falusi lakosságtói meríti. Érdekes az a
megfigyelés <is, hogy a falu iránti érdeklődő szeretetben mindíg az
ifjúság járt elől. A finn nemzet nagy falukutató munkáját a 21 éves
Lönnrot indította meg az orosz zsarnokság idején. A cseh nyelv-
-tengerben létükért kűzdő német nyelvszigetek a Heimatskunde-rnoz-
galomba tömörültek. Ez a mozgalom a háború után átcsapott Auszt-
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riába és Németországba is. A falu megismerése mellett nemzeti célo-
kat szolgáI a "Wandervögel" egyesület is. A nép sorsának megisme-
résével a falu és város között egészséges kölcsönhatások fejlődtek ki,
Nemcak a nép szellemi színvonalát és anyagi jólétét mozdítják elő
e törekvések, hanem a városi nép lelkületét is több nemzeti érzéssel
és szociális belátással töltik meg.

A Felvidéken a "Sarlósok" és "Prohászka-körök", Keleten az
"Erdélyi Fiatalok" végeznek falukutatásokat. Romániában a buka-
resti egyetem foglalkozik falumunkával. Céljuk a szociológia elmé-
leti tanításait gyakorlati megvilágításban látni és a román falut
mint a társadalom legjelentősebb egységét megismerni. A faluku-
tatás legtudományosabb művelőit Észak-Amerikában talál juk.

Nálunk a íalumozgalorn Széchenyi nevéhez fűződik. Gróf Ká--
rolyi Sándor, Darányi Ignác és Bernát~ István által támasztott ag-
rárrnozgalmak főként a falu súlyos anyagi helyzete felé fordultak
és a szövetkezeti gondolat elterjedésére és megvalósítására vezettek.
Ugyanakkor az etnografusok népművészetünk csodálatos szépségű
ősi anyagát ismertették meg a művelt világgal. 1920-ban megalakult
a Faluszövetség, mely vizsgálódásait a falukutatásra is kiterjesztette,

A csonkaország ifjúsága 1928-ban Szegeden kezdte el a falu-
vizsgálatokat. A "Turul" bajtársi szövetség is hozzálátott már a falu-
munkához. A Pro Christo diákszövetség tagjai is rendszeres szocio-
gráfiai felvételekre járnak ki a falvakba. A falukutatás széleskörű
elterjedését jelentős-en elősegíti az 1933-ban .megjelent Tanító- és
Tanítónöképzö-intézetek számára kiadott Tanterv, valamint az 1932-
ben megjelent Népoktatási Tanterv, melyek a szülöföld alapos meg-
ismerését kívánj ák meg a tanároktói és tanítóktói egyaránt. Mivel
az adatokat legtöbbnyire az oktatóknak kell összegyűjteniők, ez a
munka növeli kutatókészségűket és munkájok eredménye mind több
[ó községmonográfia és társadalomrajz. A Tanítóképző-Intézeti Ta-
nárok Országos Egyesülete 1934 őszén elhatározta, hogya falusi
népoktatás eredményesebbé tételér-e, annak központjába állítja a
szülöíőld ismertetését.

Örömmel állapítható meg, hogy a falu-megismerést célzó moz-
galmak az utóbbi években mindinkább elterjedtek. Ifjúsági és más
egyesületek vették fel állandóan programmjukba és az újságokban is
többször értékes cikkek foglalkoznak ezzel a fontos kérdéssel.

A külföldi tanítóképzők ifjúsága intenzívebben belekapcsolódott
már a falukutatásba. Dr. Veress 1. "Látogatás a svájci tanítóképzők-
ben" c. cikkében 1931-ben szaklapunkban beszámolt arról, hogy Zű-
richben a tanítóképző IV. éves növendékei kötelezően három hetet
töltenek valamely kőzségben és tapasztalataikról jelentést tartoznak
írni. Dr. Jelitainé Lajos Mária dr. ugyancsak szaklapunkban 1931-
ben megjelent "A tanítóképzés újabb tipusai" c. cikke szerint a po-
rosz Pedagógiai Akadémiákon a jelöltek az 1. félévben a kőzrnűvelt-
ségi tárgyak tanulmányozásával kapcsolatban hetenként 1/2 napos ki-
rándulásokat rendeznek tanáraik kíséretében a vidék földrajzi, nép-
rajzi, társadalmi viszonyainak megismerésére. -A kiránduláson szer-
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zett tapasztalatok összefoglalása a Gegenwartskunde. Az 1. félév
végén a négyheti segédkezési időre (Schulhelferzeit) köteles minden
jelölt. A vidéki tartózkodás egyik célja: a falu megismerése. A Ill.
Iélév végén a tanítási gyakorlatok színhelye a vidék. Ez a városi
iskolákban végzett tanítási gyakorlatok, a "Vollpraktikum" utánutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz
"AuBenpraktikum". Ekkor 2-3 hétre kimennek a jelöltek tanáraik-
kal együtt vidékre, ahol a .Iugendherbergekben szállást és teljes
e llátást kapnak. Az Odera melletti Lagow-ban lévő Jugendherberg-
től 2-3 kilométernyire fekvő falvakban levő iskolákba hármasával"
négyesevel járnak 'ki naponta a jelöltek s a tanító irányítása rnel-
lett elvégzik az egész iskolai és iskolán kívüli munkát. Falun töl-
tött munkáj ok eredménye a "Heimatbuch". Összeállítják gyakorlati
megfigyeléseik, kutató- észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyüj tömunkájok alapján a falu történetet.
mondáit, babonáit, beszámoló verseit, a nép szokásait, a lakosság
statisztikáját vallás, anyanyelv, faj megoszlás, műveltség szerint, a
fálu gazdasági földrajzi állapotát, a lakosság építkezési módját, az
étkezési szokásokat, a nép ruházkodását, a specialis népviseleteket.
Mindezeket képekkel, fényképelokel. rajzokkal, térképekkel. grafi-
konokkal illusztráltan készítik el. Mindez nemcsak az ismeretek
szerzését növeli, hanern kitörölhetetlen szociális érzéseket támaszt a
tanítójelölt lelkében. Az elméleti tudás gyakorlati felhasználása
élettel való kapcsolatokat teremt és az életrevaló nevelés alapjául
szolgál.

A szász tanítóképzőben az V,. félév végén kétheti vidéki taní--
tás szintén kötelező.

Érdekes újításokat olvashatunk Dr. Lux Gyula "A német biro-
dalmi tanítóképzés új alapelvei" círnű, szaklapunk 1935. márciusi
számában megjelent cikkében. A nemzeti szociális nevelés az új ta-
nítóképzési rendszert úgy igyekszik megoldani, hogy a tanítókép-
zők egy részét vidéki kisvárosokba helyezi át, "mert a tanító, akit
a nagyvárosi tanítóképzők nekünk szállítanak, a falusi iskolák szá-
mára sok esethen el volt rontva. Mint tanító részben már mint a
nagyvárosi civilizáció imádój a tért vissza az ő falusi földjei közé-
és megerősítette a gazdasági, társadalmi és néppolitikai szempont-
ból oly káros vándorlási kedvet a faluból a városba". A falusi igé-
nyeket szo lgáló tanítóképzők mellett természetesen a városi tanító-
képzöi főiskolák is megmaradnak Németországban, amelyeknek más,
kűlönleges ,feladataik vannak.

Tanítóképzöink tantárgyainak anyaga általános érdekű, vonat-
kozik mind falusi, mind 'városi igényekre. A multban ebből nem is
származott baj, a jó tanító falun, városon egyaránt megtette kőteles-
ségét. A pedagógia új abb irányai azonban egyéni nevelést követel-
nek. Az egyéni nevelés, tőmegtanitásnál - a mai gazdasági körűl-
mények mellett - csupán utópisztikus elgondolás lehet. Az egyéni
nevelés megvalósitását mégis legalább odáig kellene fejleszteni,
hogy a tanyai, falusi és városi gyermekek, mivel ezek társadalmi
helyzete sem egyforma, más és más nevelésben és oktatásban ré-
szesülnének. Mivel tehát a tanító munkája a tanya, falu és város.
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igényei szerint változik, legcélszerűbb lenne háromféle típusú képző:
tanyai, falusi és városi, felállítása. Elgondolásnak ideális, keresztül-
vitelea jelen könülmények kőzött .szinte el sem képzelhető.

A mi képzönk, az akkori VI. ker. Iképző, midön óvónöképzöböl
tanítónöképzövé szerveztetett át, a városi igényeket kívánta szol-
gálni. Az előbbi adatok bizonyították ez állításornat. AlI. ker. áll.
tanítónöképzö internátussal kapcso latbaon nagyrészt vidékről jött
növendéksereget vett fel, míg intézetünk leginkább fővárosi 'szülők
gyermekeit képezte. Ez a ,szükségess,ég is hívta életre. A székesfő-
város saját céljaira az elemi iskolai oktatószemélyzet átképz-ését a
fővárosi Pedagógiai Szemináriumban oldja meg évek óta.

A vidéki állami tanítóképzők közül a kiskúnfélegyházzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi foglal-
kozik a tanyára kerülö tanítók behatöbb képzésével.

Mit tehetünk itt Budapesten ennek az igen fontos kérdésnek leg-
alább megindítására a jelen keretek .kőzőtt a nélkül, hogy szellemi
munkával túlterhelt és anyagiakkal küzdő növendékcink vállára
ujabb terheket ne rójunk? .

Nem külön tantárgy, az Ú. n, faluisme beiktatására gondolok,
amelyet heti meghatározott órában és osztályban kívánnék a falu-
isme tanárával előadatni. De ig,enis' gondolok arra, hogy ezt az
egész kérdéskomplexumot fel kellene dolgozni és meg kellene kö-
zösen állapodnunk .abban, hogy minden tárgy keretében hogyan kel-
lene minden alkalmat megtalálni és .íelhasználni arra, hogy a ta-
nyát, falut és kisvárost minden növendék, akár odakerül, akár nem,
- minden vonatkozásban jól megismerje. Meg kellene tanítani nö-
vendékeinket arra is, hogy a magyar falu kőzös, általános és minden
falura jellemző tulajdonságainak [lényegében rninden falu más!)
'ismeretével felszerelve, falura kerülése esetén annak aiegy falu-
nak a különös .adottságait is gyorsan megismerni képes legyen. így
tud majd azokhoz egyénileg és rnunkájában is alkalmazkodni. El-
gondolásornat az alábbiakban adom.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Értelmi rész.

(Intenzívebb szakismeret nyujtása, a falura való előkészítés
szempontj ábó l.]

1. közlekedési problémák,
2. egészségügyi problémák,
3. gazdasági problémák,
4. társadalmi problémák,
5. kulturális problémák,
6. a tantervi anyag elvégzés-ének és a nevelés kérdésének foko-

zottabb tanítása az osztatlan iskolákra vonatkozólag,
'7. az iskolánkívüli népművelés kérdése.

II. Érzelmi rész.

(Eszteétikai érzelmek útján a falu megkedvelése.
Ialu közelebb hozása.]

a város és



A falukérdés problémái a fővárosi tanítónőképző-intézetekben. 365

1. irodalom,
2. népművészet (kézimunka, rajz, ének)FEDCBA

I ll.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGyakorla ti rész.

[Falukutatás.Az elméleti tudás gyakorlatba való átvitele.]

1. Értelmi rész.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L Közlekedési problémák (nehézségek - elzártság).
A Iö ldrajznál a kőzlekedés-hálózat tanításánal a Iorgalmat tár-

gyalva mutathatunk rá, hogy az ország ,agrártermékei miért nem
értékesíthetők kellő időben? Mi a piackutatás? A piackutatás nem-
zetgazdasági fontossága, A falués tanya elmaradottsága. gazd. stag-
nálása az úthálózat kiépítetlensége miatt. A mai minőségi termelés.
és modern értékesítés milyen akadályokba ütközik gazdálkodó né-
pünk szervezetlensége és tudatlansága miatt? A szállítási nehéz-
ségek. .

2. Egészségügyi problémák [orvoshiány, elmaradottság, babonák,
csecsemőhalandóság) .

Az V. osztályban szereplő egészségtan tisztán gyakorlati útmu-
tatásokból áll, melynek úgyszólván rninden mondata .a falura is érvé-
nyes s úgy is tanítjuk, hogya ,faluban pl. így kell tenni stb. Hogyan
ruházkodik, táplálkozik, tisztálkodik, fűt, világít, lakik népünk és
hogyan lehetne alkalmasabban. A fertözött ivóvíz következményei.
A természettudományokba általában a tanya, a falu, a kisebb város
szűkségleteit az egyes osztályok anyagának tárgyalásánál akadály-
talanul bevihetjűk, itt ez a kérdés mélyés jól megművelt talajra'
talál. Az 1. osztályban kémiaban és földra jzban a levegő és víz
tárgyalásáná l igazodunk a falusi szükségletekhez. Az égésnél tár-
gyaljuka falusi állapotokat, a dalusi tüzelés módjait stb. A levegő
tárgyalásánál a falusi szellőzetlen lakásokról, a trágyával való tüze-
lésröl stb. A víz tárgyalásánál a falusi ivóvíz kérdését. Mi tette
szűkségessé az Alföldön kűlönösen az artézi kutak fúrását? A .kút a
legfelső haetikus vizet tárta fel, ez pedig TOSSZ ízű, egészségtelen
folyadék volt, hisz a pöcegödőr, a trágyadomb, meg istálló alaposan
fertőzték a talajt.

A Ill. oszt.-ban a földra jz tárgyalásánál a nép élet jelenségei, sza-
porodás, 'halálozás tárgyalásánál megemlékezünk a szaporodást gátló
és halálozási arányszámot növelő tényezőkröl. A népbetegségek.
gümőkór, vérhas, tífusz, malaria, gyomor- és májbaj, a nagyarányú
gyermekhalandóság. .

Gazdaságtanban a falusi asszony ésa közegészségűgy. A beteg-
ápoló, a füves asszony.

3. Gazdasági problémák.
Már a gazdaságtan célkitűzése a tanítóképzőkben a Ialukérdést

szolgálj a, A tanítóképző nem gazdasági szakembereket. kíván nevelni,
hanem a földet és a föld népét szerető, megértő tanítókat, rámutatva
a gazdálkodá1s helyes irányára, utat mutatva a modern gazdálkodás-
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hoz. A gazdasági tanítás keltse fel az ifjúság érdeklődését a föld-
művelő ember iránt, tanítsa meg megbecsülni a: nehéz munkával
szerzett mindennapi kenyeret -, hozza közel a növendék lelkéhez,
gondolkodásához a töle oly messze eső falut. A tárgyi anyag nyuj-
tásán kívűl elérhetjük ezt a célt, ha a tanulóifjúságban íelébresztjük
a szeretetet és megbecsülést a falun élő és dolgozó emberek iránt.
A növendék ismerje meg a falusi mindennapi munkát és a jobb ter-
méseredményért folytatott kűzdelmet. A földben a termelő anyagót
is lássa és tudja megkülönböztetni a gazdálkodás. ágait, a gazda-

. sági berendezéseket. Feltárulnaka növendék előtt a modern gazda-
s'ági problémák: növénynemesítés. ál latkiválasztás, minőségí terme-
lés. A fa1u'si'ember munkáj át minden gazdasági óra a növendék elé
tárj a, A szántást, a földművelés eszközeit bemutat juk, ha természet-
ben nem tudjuk, Iegalább képben. Az egyes vidékek kűlönleges gaz-
dálkodási módjait is kiemeljük. A gazdasági mozzanatok: vetés,

. aratás, cséplés, szűret, kukor icahántás megelevenítése igen tanulsá-
gos és érdekes lehet.

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. oszt.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFöldra jz általános vonásokban és tájegységekre
osztva is részletesen tárgyalja a magyar gazdasági, ipari és keres-
kedelmi élet kialakulását, fej lődését, statisztikáj át és jelentőségét.

'Ezekbe a kérdésekbe a falukérdés belekapcsolása szerves szűkséges-
ség. A birtokmegoszlás kérdései, a művelési ágak statisztikája el-
kerülhetetlen tanulmány.
, A természetrajz az 1. oszt.-ban, valamint ugyanott a földrajz-
tanulás is, az ásványok, közetek, talajkezelés, talaj íéleségek tanítá-
sánál szereplö vonatkozások inkább a falut, mint a nagyobb várost
érdeklik.

A II. osztályban a rendszeres növénytan tárgyalása inkább a
falusi életbe illeszkedik, ott terem; így vagyunk a Ill. osztályban az
á llattannal is.

A képzök mennyiségiani anyaga is jótékonyari belekapcsolható
a falu gondolatába.

Az 1. osztályban a mértékrendszernél: a telek, a parcella, az
ölbe rakott fa, az öles árok, a röíöskereskedö, itce, rnesze ly, pint,
~kó stb. A falusi ember idővel gyakorlottabb a fej számolásban, a
falusi gyermeket is több fejszámolásra kell tehát tanítani. A zsol-
tárok jelzése római számokkal, ismerete val lása gyakorlásánál nél-
külözhetetlen. II. oszt. Síkidomok kerűletszárnításánál: parcellák, tel-
kek, rétek, erdők területei, gerendák, hidak Iestése, mázolása. költ-
ségeinek kiszámítása stb., kerület ezámitásnál a falusi kertek kerí-
tései, szölötelepítés, palántálás, A II. osztályban az aránylatok követ-
keztetéssel való mego ldásáná l, az olasz ,számításnál, a ofo számítás-
nál okoskodással, ezek begyakorlásánal a példák nagy részét a Ia-
lusi életből vehetjük. A pénzek tanításánál: hogy a nép' a pénzt a
harisnya'siáro;l,szalmazsákba, vagy mcstergerenda mellé dugja.

AlV.' o's'zt>ban a karnatszámításnál a falusi zsidók uzsorája, a
. duplán fogó <kréta stb.

'A kölcsőnöknél iaz amortizácló.
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A testek köbtartalmának kiszárnításánál: edények, hombár, bog-
lya, kazal, hordó, árok, gödör stb.

Az V. oszt.-ban a népiskolára való tekintettel végzett ismétlés
begyakor lásánál a példák SO%-a falusi életből vehető.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. Társada lmi problémák.
A Ill. o. földra jzban a magyar társadalom kialakulása c. feje-

.zet tanításánál a földművelő osztály helyzete, a mezögazdasági cse-
lédek, zsellérek, idénymunkásole sorsa. A falusi foglalkozások. A ki-
vándorlás oka és következményei.

A gazdaságtan szintén foglalkozik hasonló témákkal. A falusi'
társadalom. A falu gazdagjai. A falu nincstelenjei, A földéhség. Az
·egyke. A faluból a városba. özönlés veszedelmei. A szervezés kér-
dése, A szövetkezet problémáj a. Milyen eredmények érhetők el be-
csűletes szővetkezeti mozgalomrnal? A tanító, mint a társadalom
tagj a, szerepe, kötelességei az irányítás terén. A meg szervezett és
meg nem szervezett munka közötti kűlönbség. A falusi nő helyzete.
A hivatását ismerő, öntudatos, nem szenvedö és tűrö, de önmagát
családja boldogulásaért örömmelodaadó új nötípus, nem szenve-
-döje az együttélés körülményének, hanem vonzó képviselője a szol-
gálat lelkének. A nö munkaköre, gazdasági törekvései. Az asszony
mint termelő, mint eladó. Az asszony jövedelme. A falusi asszony
a belső gazdaság irányitój a és a külső és belső gazdaság közötti
-ősszhang megteremtője lehet.

5. Kulturá lis problémák.
Földrajz. Művelődési viszonyok a falvakban, tanyákon. Faj,

anyanyelv, vallás szer inti megoszlás. A magyar falusi ember lelki
adottságai. Az írni és olvasni tudás. A konzervativizmus, hagyomá-
nyok. Szokások, babonák.

Kultúrházak. Népkönyvtárak. Beiskolázás kérdése. Iskolaépít-
kezés.

Szervezettan : a tanító joga és kötelességei,

6. Tantervi anyag elvégzése és a nevelés kérdésének megoldása
.az osztatlan iskolákban, a neveléstudományi órákban.

7. Lsholánhioiili népműuelés.

Leventeoktatás. Vándortanfolyamok. A falusi ifjúság gazdasági
továbbképzése.

ll. Érzelmi rész.

Iroda lom. A magyar nyelv és irodalom útján igen sok alkalom
nyílik arra, hogy ráirányítsuka tfigyelmet a falura. Baksay S., Bár-
sony István, Tömörkény István, Gárdonyi Géza, Hermann Ottó, Mik-
száth Kálmán, Móricz Zsigmond prózai írásai, Petőfi Sándor, Arany,
Tompa költői leírásai, mind a falu ismertetésének és megszeretteté-
sének szulgá latába allíthatók. A nép fiainak épen úgy megvannak a
lelki nehéz problémái, mint más embereknek, s lelkük, érzelemvilá-
guk, költészetük, .munkásságuk nagyértékű, sőt felbecsülhetetlen
kincs a nemzet számára.
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Nyelvtan tanulásánál a nyelvjárások, nyelvi sajátságok ki-
mé lyítése.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N épműuészei: a rajz és kézimunka véges-végig kapcsolatban van
a faluval s a népművészeten keresztűl Ioglaikozhatunk a nép életé-·
vel. A rajzban az 1. oszt. vonalírási és vonaldiszítő gyakorlataitói
síkformákon keresztül fel a díszftöhímzés speciá lis, helyi rnódja és
formájához: sárközi, kalotaszegi, torockói, székely és alföldi szűr-
hímzésnél mindíg a néppel és falusi élettel, rnunkával. szokásokkal
talál kapcsolatokat a szaktanár. Ugyanez áll a kézimunkában, ahol
csak a kötés és horgolás semleges a nép szempontjaból. a többiben
folyton magától adódik, hogyaviseletek szépségét, szabása eredeti-
ségét, sajátos magyar szfnharrnóniáját emelje kia falut mcgszeret-
tetni és a nép művészet szépségeit megláttatni kívánó kézimunka-
tanár. Érdekes tanu1mány a néplélek megnyilatkozása a Iorrnék vés

színek eredeti elnevezéseben. Az új , 1932. febr.-ban megjelent rende-
let előírja, hogy az V. éves növendékek elméletileg is megismerked-
jenek a népművészetek fogalmával, fajtáival stb., a magyar ruha-
szabás módj ával. Irányítást nyer a tanító állásíoglalása a népi kul-
túrával szemben.

Az ének, mint érzelmi tényező legalkalmasabb arra, hogy be-
pillantást engedjen a nép Ielkébe -és kapcsolatot létesítsen a város
és falu között. Az iskola azempontjábó l itt az a közeifekvő, hogy tan-
könyveink felvegyenek népies d al anyagot. Ez azonban leszőgezett
elv csupán, rnert gyakorlati megvalósitasában ez a dolog éppen nem
egyszerű. A dallam szempontjaból azért nem, mert a népies dalla-
mok régies formái idegenek a városi ,í,fjúság számára, szöveg szem-
pontjaból pedig azért nem, mert a népies szöveget az iskola gyak-
ran nem bírja el. Itt nemcsak kifejezetten drasztikus szövegekre
gondolunk, de utalunk arra a kőrülményre is, hogy dallammal való
kapcsolat folytán erősen .kiugrbk az erotikus vonatkozás még ott
is, ahol ez egy-ébként puszta olvasás kőzben nem annyira ,feltűnő.
Erős rostálásra van itt szűkség, csak úgy található meg az a szint,
amely értéket jelent egyik félre isés a másikra is. Ebben a közös
értékben, értékelésben rej lik éppen az a tényező, amely lelki kap-
csolatok kialakítására alkalmas.FEDCBA

I ll. Gyakorla ti rész.

földrajzi, néprajzi,Kirándulás falura,
megfigyelésére.

Népies ünnepélyek rendezése.
Falukutató munka nyáron.
Népdallamok, népmesék, mondókák,

kapcsolatos versek g)llüjtése.
N épí illemszabályok összeírása.

gazdasági szempontok

rigmusok, népszokásokkal

Alig mernérn azt állítani, hogy ezeknek az ismereteknek és-
készségeknek elsajátítása csak egy-egy szaktanár feladata lenne. Ez-
zel a kéTdéssel, mint látjuk, ilyen megvilágításhan minden tárgy ke-
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retében foglalkozni kell, de az oroszlánrész a munkából elsősorban a
gazdaságtan, a földrajzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés a pedagógia tanárára hárul. Azokra a
kűlőnleges feladatokra ugyanis, amelyek az osztatlan vagy részben
osztott iskolákban a ,falusi (tanyai) tanítóra várnak, a pedagógia,
szervezettan tanárának kell a növendéket elökészftenie, rnint ahogy
elsősorban neki kell megvilágítania azt az utat is, amelyen a falusi
tanítónak az ískolánkívüli népművelés terén járnia kell, ha a falu
kultúráját igaz lélekkel és eredményesen szolgálni akarja.

Az előadottak alapján a következőket vagyok bátor tisztelettel
indítványozni.

1. Allapítsunk meg közösen irányelveket, amelyeknek alapján
tanmeneteinket átvizsgálva, jelöljük meg, vagy ha hiányoznának.
vegyük f.e1 azokat az anyagrészeket. amelyekkel a fenti célokat a
budapesti tanítőnöképzökben megvalósíthatnók.

2. Megállapodásainkat közőljűk a fővárosi testvérintézetekkel és
vonjuk be az ő tanári testűleteiket is a a kőz ős munkába.

3. Azönképzőkör keretében adjunk rnódot a növendékeknek
önálló falukutató tevékenységük bemutatására.

4. Vigyük a kőzős munka alapján létrejött megállapodásunk
eredményét a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete
elé abból a célböl, hogy az a feladat megoldásához szűkséges anyagi
támogatást (növendékek tanulmányi célból való ingyen utazása, fa-
lusi tanítócsaládoknál való nyári elhelyezése, néples színmüvek,
hangversenyek ingyenes látogatása, ,falukutató nyomtatványok kiosz-
tása stb.) a rnunkárrkat megértő vezető köröktől megszerezze,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B. Braun Angela .LKJIHGFEDCBA

A fú lterhelésrő l.

Mielőtt az új hídat átadnak a íorgalomnak, teherpróbával meg-
állapítják teherbiróképességét, amelynek a használatban rendesen
csak az 50%-át szokták igénybevenni. Az ember testi és szellemi
munkaképességét, ha nem is ilyen egyszerű módon, de mégis meg
tudjuk mérni a íáradságmérési eljárásokkal. De sajnos, ezt el szok-
tuk mulasztani és a mások által végzett mérések ma már tudomá-
nyos és gyakorlati értékű eredményeit sem szoktuk figyelemre mél-
tatni. Tévedésbe ejt bennünket az a tény is, hogy az embert
magasabb célkitűzések mind erősebb munkakifejtésre ösztönzik;
napokon, heteken át úgyszólván emelkedő munkakedvvel és ener-
giával még fokozni képes a teljesítményt úgy, hogy az elért ered-
mény látása még további fokozás ra , csábítja a munkaadót és a
munkást egyaránt. Aztán egyszerre jelentkezik a reakció: az ide-
gesség, a kimerűltség, az idegrendszer összeomlása. A pedagógus-
nak is folyton tudnia kell, mennyi a növendék testi és szellemi
munkabírása és azt távolról sem szabad teljes mértékben igénybe-

Magyar Fanítőképaő *

,
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venni, mint ahogy a teherautóra sem raknak fel többet, mint ameny-
nyit még könnyedén, a kocsi épségének veszélyeztetése nélkül
elszállíthat. Ha a növendéktöl huzamosabb idön át akkora munka-
teljesítményt követelünk, hogya szervezet a felhasznált energiá-
kat nem tudja kellően pótolni, akkor túlterhelés áll elő.

Ez a túlterhelés lehet testi vagy szellemi, vagy mindkettő együtt.
Ahogya gépész folyton figyeli az atmoszférarryomást, úgy a peda-
gógusnak is folyton figyelnie kell arra, hogy a növendék munkája
által igénybe vett testi és szellemi energia-mennyiség mutatója
nem jár-e már közel a túlterhelés Iokához. Testi túlterhelés állhat
be, ha a gyermeket órák hosszat szűk, kényelmetlen padokban való
ülésre kényszerítjük és ennek kellő ellensúlyozásáról megfelelő
mozgásokkal nem gondoskodunk, vagy ha túlon túl sokáig zárt le-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
vegöjű helyiségben tartjuk a növendékeket. De előállhat a túlzásba
vitt testgyakorlás és sport által is. liA testgyakorlással való vissza-
élés biztosabban vezet a túlterhelésre, mint a túlságba vitt tanulás.'

Szellemi túlterhelés akkor áll elő, ha több ismereti anyagot
viszünk a tudatba, mint amennyit az értelem meg tud emészteni és
az emlékezet momentán meg tud tartani. Minden fajta túlterhelés
kűlönősen azokban az életszakaszokban veszedelmes, amikor a
gyermeknek testsúlyban és magasságban kell növekednie és az
energiákat a testnek ezekre a célokra kell nagyobb mértékben fel-
használnia .. ,,A gyermek testi és szellemi hibái csaknem mind ugyan-
abból az okból erednek; időnek előtte felnőtt emberré akarják
tenni."? ,,A gyermek- és ifjúkoron át a testi növekedés a legelső
és legfontosabb feladat, amelynek minden más feladatot alá kell
rendelni. "3 liA gyermek az erős növekedés idején kevésbbé alkal-
mas a munkára.:" A túlterhelés tehát a tanítónővendékekre kűlő-
nösen káros, mert a pubertás után gyorsan kell ifjúvá serdülniök,
vagvis szélességben, magasságban és testsúlyban rövid idő alatt
nagyot kell fejlődniök.· Ettől a fontos élettani feladattói elvonni
az energiát túlfeszített testi vagy szellemi munkával, valósággal
jóvátehetetlen bún.

Nézzük, hogy rni is valóságban a túlterheléstöl eredő kime-
rűlés élettani oka.

Az idegszálak pókhálószerű szövedékén, mint a halász hálójan
a göbök, apró gömbölyű gyöngyszemek, az úgynevezett idegcellák
foglalnak helyet. A sok millió idegcella egy-egy kis dinamó-mótor,
mely egy eddig ismeretlen energiával látja el a drótvezetékeknek
megfelelő idegszálakat. melyek az izmokat mozgatják, igazgatják,
ingereket közvetítenek, parancsokat hajtanak végre. Minden göm-
böcske telítve van olajokkal, foszforral, lecithinnel. Ha az érzék-
szervek valami behatast íel ícgnak, vagy értelmi, akarati folyamat

1 Payot:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz akara t nevelése, 178. lap.
2 Rousseau: Emil, 2. könyv, 149. lap.
3 Spencer Herbert: Értelmi, erholcst és testi nevelés, 22L lap· .
4 Claparede: Gyermekpszichológia és kisér leti pedagógia , 93. lap.
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.megy végbe az agyban, vagy tagjainkat mozgatjuk, egyszóval ha
valami munkát végezünk, akkor az idegcella anyaga fogy és felü-
.letén . mint rozsdaszemecskék, égési termékek, salak rakódik le. A
.segítség azonban állandóan munkában van. Megjelennek a likacsos
.hajszálereken kiszüremlő úgynevezett vándorcellák. melyek mint
porszívógépek Ielszívj ák a rozsdaszemecskéket és belepréselik az
idegeellával érintkező vivőérbe. Az ütőér pedig újra telíti a tömlő-
.szerü idegeellát új anyagokkal. Azonban ezek a lakástisztító vál-
lalkozók, a vándorcellák kimérten, tempósan dolgoznak, cseppet
.sem törődnek azzal, hogy az embernek sietős a dolga és csak ak-
.kor végeznek alapos munkát, ha pihenünk vagy alszunk. Ebből
.kővetkezik az, ha túlhajtjuk a munkát és ezzel nem váltakozik
kellő pihenés és alvás, akkor a vándorcellák nem képesek annyi
.rozsdaszemecskét eltakarítani, mint amennyi a szüntelen munka
folytán képződik, az idegcella felülete bevonódik égési termékek-

.kel, megakad a nyersanyagsaáll ítás, kevés a zsír, olaj, foszfor,
· lecithin, vitamin és beáll a fáradtság, kimerültség, idegesség, ideg-
'összeomlás, vérszegénység és a szervezet ellenálló képességének
.általános leromlása folytán, tüdőcsúcshurut, tuberkulózis.

A túlterhelés szellemi és erkölcsi következményei nem kevésbbé
súlyosak. úgy látszik a középkortól kezdve állandó volt az iskolák-
ban a túlterhelés kisebb nagyobb foka, mert a legtöbb elmélkedő
óva int a túlterheléstől és gyakran rámutatnak szomorú kővetkez-

ményeire. Sokszor emlegetik, hogyatúlsok tanulás, az emlékezet
megterhelése eltompítja az észt. "Nincs dőrébb dolog, mint nagy
fáradsággal oly ismereteket szerezni, melyeket később még nagyebb
-nehézség árán el kell felejteni. "5 "Én is szívesen elismerem, hogy
miként a növényeket tönkreteszi a sok nedvesség és a lámpa is
kialszik, ha sok benne az olaj, úgy jár az ember is, ha túl sokat
tanul és túl sok idegen anyag ot szed magába.?" "Nehogy az emlé-
-kezőtehetségüket megterheljem és az eszöknek élét eltornpítsák,
-csak azt kívánnám, hogya Iödolgokat tudják csak könyv nélkül.!"
"Különösnek látszik, hogy az ifjúkor alatti túlságos szellemi
munka veszélyeiről oly kevés tudattal bírnak az emberek, amíg a

"korábbi gyermekkorban való túlságos tanulás veszedelmes voltát
oly általánosan elismerik." - "A természet nagyon pontos számító,
és ha valamely részen többet kívánunk tőle, mint amennyit ki-
adni hajlandó, akkor valamely más részen eszközölt levonás által
egyenlíti ki a számadás mérlegét." - "Sohase feledjük, hogy az
életerő azon készlete, mellyel a test egy-ugyanazon pillanatban
"1:endelkezik, nagyon korlátolt, -s ennélfogva lehetetlen, hogy ab-
'ból egy bizonyos meghatározott összegnél többet lehessen nyerni."s

5 Erasmus: .AutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanulmányok tnádszere, L kötet.
6 Montaigne: .A tudákoeságrá l, 71. lap.
7 Apáczai Cseri János: Magyar Encyklopédia , Előszó.
8 Spenczer Herbert: Értelmi, erkölcsi és testi nevelés, 208., 209.,

:210. lap.
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"Sz.ellemÜllk a túlfeszített tanulás által nem élesedik, de ellenke-
zőleg eltompu1." [Leibniz.] - "Az a régi hasonlat, mely szerint
a szellem olyan, mint az íj húrja, mely állandóan kifeszítve, tel-
jesen elveszti feszítő erejét, találó." - "Az emlékező tehetség lehe-
tetlen és kizárólagos kultuszát, mely a nemzet eleven erejét gyön-
gíti, sürgősen meg kell szüntetni. "9

További szomorú következménye a túlterhelésnek, hogy a ta-
nulás és ismeretek iránt való csömör és utálat érzetét kelti fel a
tanuló lelkében. Ezt a fejlődésben lévő szervezet természetes reak-
ciójának kell tekinteni a túlságba vitt és az idegrendszerre káros:
munkával szemben. .ősztönszerú védekezés a kimerülés ellen. A·
legnagyobb baj azután az, hogy az egyszer elvesztett kedvet igen
nehéz a megcsömörlött tanulókban ismét felébreszteni, sőt az a
csömör a legtöbbször az egész életre megmarad. Ezzel szemben az
iskolának az lenne a feladata, hogy a tanulás iránti szeretetet, a
tudásvágyat felébressze és állandósítsa a tanulóban." Nem arról
van szó, hogy megtanítsuk tudományokra, hanem hogy kedvet ad-
junk neki megszeretésűkre és módszereket megtanulásukra, majd
ha ez a kedv jobban ki lesz fejlődve, egész bizonyosan ebben van.
mindenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ó nevelés alapelve.l"? Locke is ezt a nézetet vallja, midön.
azt mondja: "Figyelmeztetem a nevelőt, hogy az ő dolga nem any-
nyira mindazt megtaníttatni nővendékével, ami csak elsajátítható,
hanem inkább az" hogy fölkeltse benne a tudás szeretetét és be-
csűlését és megmutassa neki a helyes utat, amelyen megismerheti
és tökéletesítheti önmagát, ha kedve és érzéke van hozaá."!' De a
legújabb kor pedagógusai és pszichológusai is az értelmi nevelés
egyik legfontosabb céljának tartják a tanulási vágy felkeltését és.
állandó élesztését és elítélik az emlékezet megterhelését. Csak
Claparede szavait idézem: "Ha iskoláink megfelelnének acéljuknak,.
akkor a növendékek azzal a vággyal hagynák el azokat, hogy to_o
vább tanuljanak. Emlékezetűle kevésbbé lenne szűkségtelen dolgok-
kal mepterhelve, tudásuk egyszerűbb volna és nem vinnek magukkat
a túlterheltség és utálat érzetét, melyet az iskolák legtöbbje maga
után hagy."12

De talán még ennél is veszedelmesebb az, hogy a túlterhelés.
vésze átcsap az erkölcsiség és jellem területére is azáltal, hogy'
felületességre, kőnnyelmüségre, lelkiismeretlenségre neve1. A gyen-
gébb tanuló lassan ráeszmél arra, hogy a legnagyobb igyekezet mel-
lett sem tud a nagy anyaggal megbirkózni, lelkiismeretfurdalás.
nélkül kijátsza a tanárt, sőt virtust csinál abból, ha sikerül vala-
milyen csalafintasággal a kőtelességei alól kibújni, lemásolja a
házi feladatot társáéról és könnyelműen a súgásba vagy a véletlen
szerencsébe veti reményét. A túlterhelő iskola nem vet számot a

9 Payot:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz akara t nevelése, 182., 275. lap.
10 Rousseau: Emil,LKJIHGFEDCBAIll. könyv, 221. lap.
11 Gondolá tok a nevelésről, 195. pont.
12 Gyermekpszichológia , 216. lap.
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-tanulók befogadó és feldolgozó képességével, hanem óráról-órára
az új ismeretek egész törneget zúdítj a rájuk és nem hagy időt a
'kellő megfigyclésre, megértésre, rendezésre, és megerősítésre, A
mai kor elmélkedői éles szavakkal ítélik el a túlterhelő iskola ezen
hibáját, Foerster pl. azt mondja:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAliA nevelés, me ly nem szoktat
bennünket a dolgok lelkiismeretes megfigyelésére, a tárgyilagos-
ságra, a tények tiszteletére, a hallottak és látottak pontos előadá-
.sára, nem eszményi nevelés, hanem könnyelműségre, s lekiísmeret-
.lenségre való nevelés.T'" Payot pedig így vélekedik: liA mai nevelés
rendszerében elfeledték megadni az elmének a magaFEDCBAg yu jtó tű jé t,

A szerzett ismereteket sohasem engedik mélyen behatolni,"

Ezek mellett kisebb jelentőségű, de még mindíg elég súlyos
-és elrettentő következménye a túlterhelésnek az ú, n, zavarosfejű
ember. A baj oka az, hogy a gyors iramú tanulás folytán hiányo-
sak az alapismeretek és nélkülözik a kellő biztonságot, emellett
.sok meg nem emésztett részletismeret és adat terheli az emlékeze-
tet, mely ismeretek a logikai összefüggés és rendszer hiánya miatt
homályossá, kúszálttá teszik a gondolkodást, a szóbeli előadást
-és írásbeli fogalmazást. Ez a hiba azonban az alap ismeretek kiegé-
szítése és megerősítése által, sokoldalú asszociációval, az előadás-
ban szigorú logikai rend megszokásával még idejében javítható,

Ha lelkiismeretes megfontolás tárgyává tesszük a túlterhelés
-ezen veszélyeit, nem lehetünk elég éberek, hogya túlterhelés réme
nem űti-e fel a fejét az iskolai munka valamely terűletén. Állan-
dóan ügyeljünk arra, hogy meg van-e az egészséges aránya munka
és pihenés, a gond és öröm, az egyes tanárok és tanítási tárgyak
'kívánalmai közt? Nincs-e egyoldalú túlterigés valahol? Jut-e kellő
idő az alapismeretek, a lényeg kellő megerősítésére, a sokoldalú
.asszociációra, koncentrációra, a tanultak fölött való meditálásra,
az ismétlésre és a szavak után a cselekvésre? Gondoljunk mindíg
arra, hogy a másik kartárs is akar eredményt felmutatni. A gondos
gazda mindíg ügyel arra, hogy lovának és leoesijának épségét túlságos
megterheléssei ne vesz-élyeztesse, A soffőr nem vállal fuvart kövezet-
len, hepe-hupás útra, mert félti a kocsi rúgóit és tengelycit. Mennyi-
vel értékesebb a nemzet jövője szempontjából az igavonó barmok és
holt tárgyaknal a jővő generáció testi és szellemi épsége! Sok peda-
gógus és iskola nem gondol azzal, hogya gyermek és ífjú testi és
szellemi rugói szintén elernyedhetnek ! A tanulót ebben a tekintet-
ben vajmi kevesen védik. A lelkiismeretes tanuló mindent elkövet,
hogy 100%-ig megfeleljen a kívánalrnaknak, szerepet vállal az is-
kolai élet minden munkaterűletén és így gyakran kárát vallhatja
buzgalmának. A kevésbbé kőtelességtudó ellenben a benne lassan
kifejlődött alkalmazkodó képességgel, ügyességgel, apró csalásokkal,
trükkökkel, iniritegy ösztönszerű védekezéssel, kitér a nagy megter-
helés elöl és így jobban megőrzi lelki frisseségét, rugalmasságát,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

13 Iskola és jell em, 46, lap.
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gyors elhatározását, tettrekészségét. Innen van az, hogy a gyenge::
tanuló sokszor jobban boldogul az életben, mint a jeles.

A tanítóképzőnek vizsgálat tárgyává kell tennie, hogy a tanulők.
időbeli elfoglaltsága és a megtanulandó ismeretek és készségek
mennyisége tekintetében nem forog-e fenn a túlterhelés veszedelrne.,

Hogy némi képet alkothassak arról, hogy mi a helyzet e tekin-
tetben a mi intézetünkben, egy héten át órarendszerű kimutatás okat
vezettettem a növendékekkel, melyekbe a felkeléstől a lefekvésig:
óráról-órára bejegyezték, hogy mivel foglalkoztak, mennyi időt
fordítottak az egyes leckék megtanulására. a feladatok elvégzésére, ..
mire gondoltak, vagy mivel foglalkoztaka kimenő, az intézetbe-
való jövetel és hazamenetel, a be- és kiutazás alatt. Megállapított
jelekkel feltűntették a kimutatásokban azt is, hogy mikor éreztek testi
és lelki írisseséget, rendes munkabírást, fáradságot, álmosságot, vagy-
a két utóbbit egyszerre, mikor és mennyi ideig voltak szabad leve-
gőn. Feltűntették azt is, hogy me ly iskolai egyesületnek tagjai, vi-
seinek-e tisztséget, van-e mellékfoglalkozásuk, kell-e a szűlői ház
munkájában is segédkezníök, mel yik tantárgyat tanulják szívesen
és melyiket kelletlenül. Hogyalejegyzés lehetőleg őszinte legyen;
nem kívántam névaláírást.

Adatgyűjtésem eredményeit a következő táblázati kirnutatások.
tüntetik fel:

1. o.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. o. lll. o. IV. o. I~ I az L~~~~.ban

---~
IB.IKBent-1 Kint- B.

I
K. B.IK. B.IK. B.IK.

lakó lakó

A növendékek létszáma.
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A szabad levegőn töltött idő napi átlaga.
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A zárt levegőn töltött idő napi átlaga.

22h 120h50'lplh50'1 21h Iplh50'121h3o'I~21120'12211 ~2h44'122111;'~2211 10" 211132' ,

Pihenésre fordított napi átlagos idő. I
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I

Szellemi munkár a fordított napi átlagos idő.

11h 30' 9h 30' 1111 1211 11 1148' IOh3O' 1211 1011 11h15' 101153' Hll (6' 101130'~IIIII~I

Ih 30' 1

Testi munkára fordított napi átlagos idő. I
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Bentlakó nem volt szabad levegőn.

1. o. II. o. Ill. o.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI IV. o. V. o. I I-V.o.-ban
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Hány növendék mikor fáradt, álmos, fáradt és álmos?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Első tekintetre is szembetűnő a testi és szellemi túlterhelés
magas foka. Nagy az aránytalanság a szabad- és a zártlevegőn töl-
tőtt idő között. A bentlakók naponta átlag 1 óra 50, a kintlakók
2 óra 28 percnyi időt töltenek szabad levegőn. [Kimenő, óraközi
10 percek, esetleg szabadban töltött testnevelési, levente óra.) 31
bentlakó a hét egy vagy több napján egyáltalán nem volt kint friss
levegőn. Ennek oka egyrészt az, hogy a kimenő idejére zenegyá-
kor ló és egyházi énekórák vannak téve, másrészt egyes növendékek
nincsenek kellő tudatában annak, hogya friss levegőre is szűkség
van és a kimenő idején az olvasószobaban újságót olvasnak vagy
sakkoznak. A táblázat azt is megmutatja, hogyakintlakók több
szabadlevegőt élveznek. mint a bentlakók. továbbá azt, hogy a két
felső osztály a legtöbbet tartózkodik zárt levegőn. Még feltűnőbb
az aránytalanság a pihenés és a munka, az ülő életmóddal járó
szellemi és a mozgással járó testi munka között. Itt is alig van
kűlőnbség a bent- és kintlakó között, legfeljebb annyi írható a
kintlakók javára, hogy egy fél órával kevesebb időt fordítanak
szellemi munkára és ugyannyival többet a testi munkára. Még söté-
tebbé teszi a képet az a táblázat, mely szerint 61 növendék a hét
1-4 napján egyáltalán nem szánt időt a pihenésre.

Gondolkodóba kell, hogy ejtsenbennűnket a kintlakóknak esti
9 órán túl való fennmaradása, mely különösen az V. évesek nagy
részénél vált rendszeressé, amit nagyrészben a minta tanítási terve-
zetek másolása tesz elkerülhetetlenné.

A vasúton be- és hazautazó nővendékektöl sok friss levegőt és
pihenési időt rabol el az utazgatás.

Érdekes és tanulságos lenne annak a táblázatnak az ideikta-
tás a is, mely azt közli velünk, hogy mely tanítási tárgyakat ked-
velik a növendékek és melyeket nem. Eredményként csak annyit
közlök, hogy azokat a tanítási tárgyakat nem kedvelik, melyek ke-
vés eszmei tartalommal bírnak és melyeknek sok emlézést kivánó
adathalmazával nem tudnak megbirkózni.

Némileg enyhíti a képet az elfáradásra vonatkozó táblázat,
melynek adatai, nézetem szerint, normálisaknak mondhatók. Meg
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kell állapítanunk, hogy a mai ifjúság a nagy követelmények elle-
nére is eléggé szívósnak és ellenállónak mutakozik, amiben nem
.kis része van az internátusi jó élelmezésnek. a testnevelő tanár
.szakavatott buzgalmának, valamint az intézeti orvos gondosságának
-és éberségének.

A fenti táblázatokból általában megállapítható, hogy meglehe-
tős túlterheléssel állunk szemben, mely valószműleg hasonló mér-
tékben fellelhető valamennyi intézetben. Most már az a kérdés, mi-
képen lehelne autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmai keretek között a bajt megszűntetni vagy nagy
.mértékben csökkenteni.

1. Kétségtelen, hogya szabad és zárt levegőn való tartózko-
-dás idejét helyesebb arányba kell hozni.

a) Evégből az óraközi tízperceket pontosan be kell tartani
mind a tanár, mind pedig a növendék részéről. Sok tanár akkor
kezd a legnagyobb hévvel magyarázni, mikor már kicseng ettek.
Pedig akkor már nemcsak meddő rnunkát végez, mert a tanulők
esze már máshol jár, hanem felesleges buzgalmával még kárt is
okoz, mert megvonja az ifjúságtol a felette szűkséges friss levegőt
és a pihenést. De ettől eltekintve, szükség van arra a 10 percre,
hogy a növendék tudatállapota beleilleszkedhessék a következő
óra gondolatkörébe. A tanár mindíg ossza be úgy az időt, hogy
csengetésre befejezze az órára kitűzött teendőt és rögtön eres sze
ki a növendékeket a tanteremből. Ő maga pedig utolsónak távozva,
gondoskodjék arról, hogy a hetes azonal nyissa ki az ablakokat
és ügyeljen arra, hogy a növendékek a folyósót is elhagyva kimen-
jenek a friss levegőre. Ugyanezt ellenőrzi az óraközi felügyelő ta-
nár, akinek figyelme kiterjedjen arra is, hogy a növendékek a 10
percet tényleg felüdülésre használják fel és "ne tanuljanak az
alatt is.

b) A kimenőt használja fel a növendék a friss levegőn való
sétára és társadalmi érintkezésre és ne engedjük az olvasó- vagy
a tanulószobaban maradni.

e) Lehetőleg ne tegyünk elfoglaltságot a kirnenö idejére (zene-
gyakor ló órák, énekkar, zenekar, egyházi ének, őnképzökör, zárt-
helyiségben tartandó cserkesz-összejövetel}.

d) Reggeli előtt és vacsora után menjenek a bentlakók a ne-
velő vezetése alatt egy-egy félórai sétára. Esetleg a reggeli séta
helyett végeztessünk reggeli tornát.

e] A tanítási órákat is, hacsak lehetséges, tartsuk a szabadban.FEDCBA

1 ) A délutáni kimenő és a szabadfoglalkozás idején az egyes
szaktanárok, különösen a természetrajztanárok vigyék ki a növen-
dékeket a szabad természetbe. De a szaktárgyra való tekintet nél-
kül, bármely tanár meghívhatja az önként jelentkezöket délutáni
sétára, amikor is barátságos beszélgetés sel, a látnivalók közös meg-
figyelésével kőzelebb férkőzhet a tanár a növendék lelkéhez és
egyéniségével sokkal közvetlenebb nevelő hatást gyakorolhat a
nővendékre, mint az órarendi tanítási anyagon keresztül.
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g j Az úgynevezett szabadfoglalkozás idején is minél többet
legyenek a szabadban (játék, korcsolyázás).

2. A pihenés ideje sincs arányban a szellemi munkára fordí-
tott idővel. Szaporítani kell tehát a pinehés idejét a szellemi mun-
kára fordított időtartam rovására. Némelyek azt hiszik, hogy elég
a pihenésre, ha a munkát egy más természetű munkával cseréljük
fel. Az tény, hogy a munka megváltoztatása élénkíti az érdeklödést;

és általában a testi és szellemi energiákat. "De mégis autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsemmit-
tevés minden bizonnyal az egyetlen pihenési mód, melynek hatása
kétségtelen. Nagyon egyszerű mód és mégis századok kellettek fel-
fedezéséhez."14 "Aki jól akarja kihasználni életének bármely sza-
kát, annak tekintélyes részt kell belőle pihenésre, üdülésre szán-LKJIHGFEDCBA

nÍa.ONMLKJIHGFEDCBA
f 0 1 5

a j A szilencium idejét csak úgy csökkenthetjük, ha összevon-
juk a tanítás anyagát. Sokan e részben a tanterv re hivatkoznak
mint olyanra, me ly megszabja az anyag bö tárgyalását. Tévedés ..
A tanterv csak a tanítási egységek címeit sorolja fel, tartalommal
a tanár látja el. Megengedem, hogya tankönyvek sokszor túl
részletezők, de ezen is lehet segíteni. Tapasztalatom az, hogy sok
tanár meg sem. elégszik a tanköny anyagával, a mellett, hogy meg-
tanultatja a további őnképzést szolgáló apróbetűs részeket, még
meg is toldj.a a köny anyagát sok olyan ismerettel, adattal, ami,
nincs a tankönyvben; sőt ezt kívánja legjobban. Volt egy tanárom.
akinek szavajárása volt: "Halljuk a iegyzetetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl" A "jegyzet" pedig
az összes grammatikai kivételeket és a tanulók ismereteit, valamint
a tanterv körét túlhaladó nyelvészeti fejtegetéseket tartalmazott. A
tantervet és tankönyvet olyanok írták, akik egy előbbi kerban sze-
rezték tudásukat, műveltségűket és természetesen nélkülözhetetlen-
nek tartják azokat az ismereteket, amelyek lényükkel, műveltsé-
gükkel összeforrt ak. Ehhez járul az újabb ismeretek nagy területe,
amelyen szintén végig kell vezetni a tanulókat és így eljutunk a
lehetetlenhez. A világháború előtt a tankönyvek anyaga 1867-ig ter_O
jedt. Befejezésül volt még egy rövid fejezet, mely az újabb irá-
nyokat, törekvéseket ismertette. Ahol mi valamikor befejeztük az
anyagot, az most valahol a tankönyvek közepe táján foglal helyet ..
A világ halad, mindíg újabb-újabb megtanulandókat vet felszínre.
a régebbi dolgokat bátor kézzel szűkebbre kell összevonní. Ha azt
akarjuk, hogy a léggömb mind magasabbra szálljon, mind több és
több homokzsákot kell kihajítani. A sok adatból csak azt tartsuk-
meg, amely a további megértéshez föltétlenül szűkséges. Nem a
sok adat a fontos, hanem az olapismereteh világossága, biztonsága,
sokszerü összefüggése, a lényeges fogalmak eleven ereje. "A vilá-
got kimeríteni nem lehet, tehát nem az ismeretek tömege, hanem
alapossága és az ismeretszerzésre való képesség Fejlettsége a íö.">

14 Claparéde: Gyermekpszichológia és hisér leti pedagógia .
15 Locke: Gondola tok a nevelésről, 196. pont.
16 Imre Sándor: Neveléstan, 278. lap.
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A vizsgálatokori gyakran tudományos értekezésbe illő adatok és
megállapítások felsorolása mellett az alapismeretekben való hiá-
nysságok ütköznek ki. A tanítóképzőben a tanulnivalónak a magja
az legyen, amit majdan a népiskolában tanítani kell. Ezt kell a
növendék Iejlettsége-, képessége- és a ráfordítható időhöz mérten
bővíteni.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b] Az ismeret bősége helyett inkább az alaki képzésre töre-
kedjünk. Tehát nem az anyag maga legyen a fontos, hanem az,

hogy mennyiben fej leszti az ember képességeit, mivel tesz bennün-
ket okosabba, bölcsebbekké.

ej A tanítóképző inkább legyen nevelő intézet, mint tanító in-
tézet. A ránevelés elvének erős hangsúlyozása és érvényesítésezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkű-

lönősen napjainkban nagy fontosságú, amikor sokan kétségbevonják
a tanítóképzönek, mint középíokú intézménynek létjogosultságát.
Ennélfogva az ismereti anyag összevonásával, az alaki képzés elvé-
nek érvényesítése mellett, juttassuk jobban érvényre a tanítási
anyag erkőlcsi és jellemnevelő mozzanatait. Az emlékezet egyol-
dalú fejlesztése helyett mind íg a tanítói személviség lebegjen sze-
műnk előtt. "Az életpálya igazi sikerei, sokkal inkább, - mint
ahogy vélik -, erkölcsi tulajdonságoktói függnek."17 "Az egyén
életében, mint a nemzet életében, nem a tudásé a döntő szerep, ha-
nem a fennkőlt érzület é és a tökéletes jellemé.Y'" - "Nem az
ismeretek tömegében, nem az ügyességek gépies gyakorlásában van
az ember értéke, hanem személyiségében: ezt kell az iskolának is.
maga előtt látnia.t'" - "A gyermek legdrágább kincse nem az ész,
hanem a szív. A legegyszerűbb ember is földöntúli dicsfényben ra-
gyoghat szíve nemességévei és igazságával; túlragyoghatja az esze-
seket és hatalmasokat, kiknek lelke sivár, kedélye szegény, szíve
üres."20FEDCBA

d ] Egész tanári egyéniségünket teljes nevelő hatásával vessük
latba, hogya túlterhelés lidércét elűzhessük. A növendékek szo-
rongó félelme, az úgynevezett drukkolás, még fokozza a túlterhelés.
veszélyét. Lelki fúlterhelésnek nevezhetném a testi és értelmi túl-
terhelés mellett. Nem érzi a tanuló a munka súlyát, ha a tanár
mindíg nyájas, barátságos, derűs hangú. Félelmet sohase keltsen
önmaga és a tárgya iránt. Ne csak az osztályozó értekezlet előtt.
hanem mindíg iadjon alkalmat a tanulónak. hogy rossz osztályzatát
kijavíthassa. Lelkinyugalom és jó kedély kell az ismeretek befoga-
dásához és a nevelő erők érvényesüléséhez. Néha a humor aranyát
is megcsillogtathatja a tanár, de a legfontosabb, hogy szeresse az
ifjúságet és ezt - a nélkül, hogy mondaná vagy mutatná - érezze
meg az ifjúság.

ej Ne külső kényszereszközöket, hanem mindíg fennkölt, magas

17 Foerster: Iskola és jellem, 12. lap.
18 Felméri: A neveléstudomány kézikönyve, 677. lap.
19 Imre Sándor: Neveléstan, 116. lap.
20 Fínáczy: Világnézet és nevelés, 159. lap.
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vallási, erkölcsi és nemzeti eszméket és célokat állítsunk az ifjúság
elé, hogy ezek sarkallják a kötelességteljesítésre.FEDCBA

f j Szavak helyett inkább cselekedtessűnk: ez jobban megfelel
az ifjúságnak. A 15-19 éves kor még nem teljesen alkalmas az
absztrakcióra, azért okoskodások láncolata helyett inkább tényeket
(tárgyakat, jelenségeket, tüneményeket) állítsunk eléje. Már Rous-
seau így kiáltott fel: "Tényeket! Tényeket! Nem ismételhetem eléggé,
hogy túlságos hatalmat tulajdonítunk a szavaknak: szószátyár neve-
lésünkkel, csak szószátyárokat nevelünk." (Emil, Ill. könyv, 243. 1.)

Az ifjúság természetével ellenkezik, hogy mindíg szűk padok-
ban, csendben üljön: az ifjúságnak a mozgás, a cselekvés az élet-
eleme, Azért ha csak lehet, vonjuk be cselekvően a tanításba (mun-
kaiskola). ,.A kultúra továbbfejlődéséhez nagyobb szükség van az
emberiségutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAteremtő erejére, mint emlékezetére.">' Ha a nevelői tény-
kedésbe az alkotó tevékenységet is beleillesztenők, bizonyára azt
tapasztalnók, hogy az iskolának a tanulókra gyakorolt befolyása
élénkebbé, hatékonyabbá, nemesebbé válnék.""" " Nem elég a dol-
gok ismerése és vélemények alkotása, hanem a dolgokkal bánni is
kell tudni, a véleményt tettre kell váltani. "23

Elismerem, hogy nem lehet a munkaiskola elvét teljesen meg-
valósítani és mindent cselekedtetve tanítani, mert akkor a tantervi
anyagnak csak kis részét végezhetnők el. Tehát itt is tartózkodni
kell a túlzástól. De annyi tény, hogy cselekedtetés nélkül nem ké-
szíthetjük elő a növendéket az önálló cselekvésre. A túlterhelést
azzal is enyhítjük, ha az ifjúságra nehezedő sokféle kőtelesség
gondját az egész iskolai és internátusi élet családias jel legével,
apró örömökkel, nemes szórakozással egyensúlyozzuk. Ne tekintsük
még felnőttnek az ifjút, hanem a korát jellemző sajátságokhoz. ké-
pességeihez, kedélyéhez alkalmazkodjunk. Egyszóval bánásmódunk
és tanításunk legyen iijúságezerű. "A legjobb tanterv is csak akkor
hozhatja létre a legjobb eredményt, ha a tanítás a tanuló képessé-
geihez s szellemük sajátságaihoz alkalmazkodik. Eddig a legtöbb
gondot a tantervekre és kézi könyvekre fordították. Ideje, hogy
kissé már azokkal is foglalkozzunk, akik számára mindezek készül-
nek." "A régi pedagógia csak annak meghatározásával foglalkozott,
hogy mit keIla tanulónak tennie, sohasem törődvén azzal, hogy
tulajdonképen mit képes a tanuló tenni.":"

g j A túlterhelés és kim.erülés ellen a tanítás módszerét is csa-
tasorba kell állítanunk. Természetes, hogy a helyes pszichológiai
elveken nyugvó jó módszer kisebb munkával, rövidebb úton energia-
pazarlás nélkül vezet világos ismerethez. A kimerülés nem szár-
mazik csupán a túlzott mennyiségű munkától, hanem mindenek

21 Kenyeres Elemér: Előszó Fröbel Fr. műveiböl c. Iordításáhce.
22 John Dewey: Az iskola és a tá rsada lom, 31. lap.
23 Imre Sándor: Neveléstan, 279. lap.
24 Claparede: Gyermekpszichológia és hisér leti pedagógia , 11. és

164. lap.
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előtt a pszichológia ilak alacsonyrendű munkától. A munkának nem
annyira a mennyisége, sem pedig a nehézsége, hanem inkább a ter-
mészete az, amely kimerít, még pedig a pszichológiai természete:
általában az érdekes munka nem merít ki, ellenben kimerít az
unalmas, az érdektelen munka, a robotmunka. Az unalmas rnunká-
ban harcot kell kiállani és az a benyomásunk, hogy az erő, melyet
az undor és unalom leküzdésében kifejtettünk, magára a munkára,
nézve el van veszve. Unalmas és íárasztó, ha valamely földrajzi
táj sajátságait, népének foglalkozását, viseletét, szokásait stb. pusz-
tán csak szavakkalleírjuk és elképzeltetjűk, míg ellenben érdekes.
szórakoztató és az emlékezetben mélyebb nyomot hagyó, ha ugyan-
ezeket a vetítő géppel a tanulök szeme elé vetítjűk, a népdalokat
hangszeren vagy grammofonnal el is játszat juk.FEDCBA

h j Tanításunk egyik Iőhibája az, hogy az óra keretében ren-
desen nem jutunk el a megerősítés [begyakor lás, alkalmazás) foko-
zatához. Hiszen igazság szerint öt órai szellemi munkának elegen-
dőnek kellene lenni, igyekezzünk tehát 10-15 percet mindíg a
begyakorlásra fordítani. Ezzel már sok időt, délutáni és esti mun-
kát takarítunk meg a növendéknek. így szaporítani lehetne a növen-
dék szabadidejét, amikor pihenhet. vagy meditálhat a tanultak
felett. A tanuló tudata a délelőtti öt órai tanítás után olyan, mint
a felzavart állóviz, vagy nagyvásár után az üzlethelyiség. Nyugalmi
idő kell, hogy a különböző tárgykörhöz tartozó felzavart képzetek
ismét leülepedhessenek, elrendeződhessenek a tanuló tudatában.
úgy gondolom tehát, az anyag összevonása és a lényegnek az
órán történő begyakorlása által kevesebb szilencium is elegendő
lenne, miáltal több idő jutna a pihenésre. üdülésre, szórakozásra,
friss levegő élvezésére.

A világ kimeríthetetlen, mindent meg nem taníthatunk. bár-
mennyire értékesnek tartsa is a tanár. Az iskola csak az alapot
adhatja, de ezt adjon jót; kedveltesse meg a tanulást, akkor ön-
képzéssel az életben ki fogja egészíteni a növendék az ismereteit.
Egyet-mást nyári tanfolyamokra kellene hagyni.

3. Növendékcink már sokkal nagyobbak, semhogy bizonyos
szabadsággal önmagukkal ne rendelkezhetnének. Hisz az V. évesek
már néhány hónap mulva kilépnek az életbe. "A teljes megkötött-
ségböl a teljes szabadságnak kell kifejlődnie, az iskolai nevelésnek
is az a feladata, hogy a növendékeket erre képessé tegye. E célból
minden lehető alkalmat felhasznál a tanító arra, hogy a növendé-
keknek személyes meggondolásra, elhatározásra, cselekvésre módot.
adjon." -"A szabadságra szabadság nélkül nevelni nem Iehetsé-
ges."25 Ilyen szabadságra a mai megkötöttség mellett alig nyílik
alkalom. Tehát hozzuk helyes arányba az elfoglaltságot a sza-
badsággal.

4. A minta tanítások lemásoltatását, ami nagyrészt az esti fent-

'5 Imre Sándor:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANeveléstan, 210-211. lap.



382zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABáceíalvy Antal: A túlterhelésről.

maradásnak oka,' ki kellene küszöbölni. Kevés anyagi áldozattal
Titografáltatva, értékesebb gyüjteményhez juthatnának.

5. Ünnepélyeken, kultúrdélutánokon ne mindíg ugyanazok sze-
:repeljenek. Ugyanaz a növendék ne viseljen több egyesületben
tisztséget.

6. Az ünnepélyeken szerényebb müsorral kell megelégedni,
.ami a számok mennyíségét illeti, hogy ne kelljen az ének- és zene-
.karnak rendkívüli időben próbákat tartania. Kevesebb, de tökélete-
sen kidolgozott műsorszámmal álljunk ki, akkor nem fogjuk a közön-
ség körében hallhatni, hogy "nagyon szép volt, csak igen hosszú
'vo lt". A hosszú műsor Iárasztó, ennélfogva csökkenti a hatást.

7. Önképzőkör havonta csak egyszer legyen és legfeljebb más-
fél óráig tartson.

8. A szabadban űzött cserkészet igen alkalmas az ülő életmód-
boz kötött munka ellensúlyozására, miért is a túlterhelés csökken-
tése érdekében minden támogatást megérdemel,

9. A testnevelő órák és a sportgyakorlatok a túlnyomóan isme-
retközlő iskolában ellensúlyozó szerepüknél fogva napjainkban mind-
inkább nyernek jelentőségben. Őrizkedjünk azonban minden túlzás-
tól, kűlőnősen a tanítóképző-intézetben, ahol nemcsak magának az
'ifjúságnak testi nevelése a cél, hanem evvel párhuzamosan az is, hogy
a népiskolában a nevelésnek ezt a területét is jól el tudja látni a
.leendö tanító.

10. A figyelmünk terjedjen ki arra is, hogy növendékeink meg-
felelő. mennyiségű és minöségű táplálékhoz jussanak. A kőztartás-

vezető tanár ne igyekezzék az élelrnézésen megtakarítast elérni.
Hiába szerzünk be a megtakarított pénzen felszerelési tárgyakat,
'könyveket; ha növendékeink szellemi és testi épsége vallja kárát.

A testnevelő tanár havonként egyszer mérje meg a növendékek
testsulyát s nagyobb időközönként magasságát, mellböségét és az
<eredményről tegyen jelentést 'a rendes havi értekezleten. A kűntlakó-
kat látogató tanárok pedig kőzőljék a szülőkkel, vagy a szállást-
.adókkal, ha e tekintetben stagnálás vagy hanyatlás mutatkoznék.

Azt hiszem, sikerült krmutatnorn, hogy a mostani úton nem ha-
.ladhatunk tovább. Elérkeztünk oda, hogy bátran, őszintén és bizo-
.nyos szaktanári lemondással szembe nézzünk ezzel a kérdéssel, hogy
új megfontolásokkal és elhatározásokkal közelebb jussunk nevelői
-célunkhoz: a testben erős, egészséges, gondolkodásban és cselekvés-
'ben önálló, friss szellemű és további önképzésre vágyó, érzületben
nemes, akaratban tetterős, jellemben szilárd tanítói személviség ki-
.a lakításához.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bácsia luy (Ehrlich) Anta l.
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Köveskuti Jenő.

Megdöbbenéssel vettük a hírt, hogy Köveskuti Jenő, a legszebb-
lelkű pedagógusok és irók egyike eltávozott az élők sorából. -
Született Tolna-Szántón 1865-ben. Működőtt Zniováralján, Déván
és Pápán mint tanár, Léván mint igazgató. Léváról 1919-ben tör-
tént kiüldöztetése után a budapesti II. ker. áll. tanítónőképző-intézet-
hen működött, majd a budapesti kir. tanfelügyelőség keretében szak-
felügyelői teendőket látott el. - Ezt a külsö életkeretet igen
gazdag tartalom töltötte be.

Pedagógiai munkásságának legélesebb haárkövét az a tanul-
mánya jelzi, amelynek a címe:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tanítók akadémia i kiképzése.
Ebben a hatéves tanítóképzés szűkségességének olyan tervét adta,
amelyet a jövő annyiban igazolt, hogy az V. évfolyam 1923-ban
.megvalósult, a többi gondolat realizálásának szorgalmazását pedig
- mi utódok - kőtelességűnknek tartjuk. Azonban Köveskuti Jenő
nemcsak a tanítóképzés külső kereteivel foglalkozott, hanem kűz-
dött a belső tartalom tőkéletesedéséért is. E cél szolgálatában ál-
lottak összes pedagógiai munkái,! szépirodalmi alkotásai" és zenei
művei" is. Élénk pedagógiai tevékenysége (felolvasások, előadások
-tartása) 4 mellett mélységes lelki szükségletnek tett eleget akkor,
amikor szépirodalmi körökben (Gárdonyi Társaság, Vajda János
Társaság, Turáni Szővetség stb.) is dolgozott és zenei alkotásokkal
is szolgálta nemzeti kultúránkat. 1927-ben dalaiból többet nagyon
:sikeres szerzői est keretében mutatott be a Zeneművészeti . F őisko-
Ián. (A dalokat Pilinszky Zsigmond énekelte.)

Benne testet öltött az a görög felfogás, amely szerves egységet
lát a kőltöi szöveg és a zenei alkotás közőtt. Vajjon mi volt
Köveskuti Jenő? Pedagógus, író vagy zeneművész? Mind a három
-egy személyben. Azonban ezek benne nem izoláltan, hanem emelke-
dett lelki világában egységben éltek. E három érték szerves egy-

1 A történelem és a lkotmány tan tanítá sa . Az énektanítá s módszer tana .

Az éneklanítá s vezérkönyve. Stb.
2 Mult és jelen. (Versek). Túl a Dunán. (Elbeszélések). Szomorúak

és vídámak. (Elbeszélések). Árnyak. (Versek). Nép. (Tíz rajz). Somogyi
vezér . (Ifjúsági regény]. - Egy történelmi drámája és sok esztétikai ta-
nulmánya kézirathan maradt.

:; 62 egyházi előjá ték. 120 praeludium. Ágnes asszony. (Melodráma) .
V én kuruc. (Melodráma) . Czelli búcsú. [Melodrérna]. Elfeledett da lok.

Két ir redenta da l. Cyprus lombok. Felhők. Zách Klá ra . (Ballada ének-
bangra zongorakísérettel] . Még sok kiadatlan zeneműve is van.

4 Éveken át képviselte Egyesűletünket mint előadó tanácsos az Or-
szágos Közoktatásí Tanácsban.

5 Hogy a .szer,etet mennyire volt egész lényének egyik leglényegesebb
vonása, azt megragadó módon illusztrálja az a költeménye, amelynek a
'Címe: "Mindenkit és mindent szeretek." [Árnyak. 23. lap.)



384zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPadányi-Frank Antal dr.: Akik elmentek.

sége útján egyrészt a tanítóképzést szolgálta, másrészt pedig kilé-
pett keskeny medréböl és átalakult egész nemzete nevelöjévé.

Köveskuti Jenőben nemcsak a rendkívűli munkásságot kiíejtö
kartarsat. hanem a melegen érző barátot is látjuk. Amikor mint,
kezdő tanár Lévára kerűltem. benne olyan igazgatóra találtam, aki
lényéből természetszerűleg sugárzó szeretettel" fogadott, aki nemes
irányba vezette az iíjúságot, aki eszményi magaslatról nézte a vi-
lág folyását, aki örvendett tanártársai sikerének, aki a méltóságos
cím elnyerése előtt is méltósággal képviselte a tanítóképzés ügyét
és mindent amit r ábíztak, aki a Reviczky Társaság elnöki tiszte
útján vezetője volt a lévai irodalmi törekvéseknek, aki úri gondol-
kodásával, nemes magatartásával, izzó hazafiságával mindenkinek
kővetésreméltó példát adhatott.

Kőveskuti Jenőben egészen Icivételes munkakedv lakozott. Ál-
landóan lázasan dolgozott. Örökös tervezö 'ereje a nyugalomba
vonulása idején (1926) még fokozódott. Ismételten tett említést ar-
ról, hogy több évtizedre terjedő munkaterve van. Szellemi életének
frisseségére jellemző az, hogy közvetlenül halála előtt az mondotta,
hogy ő szellemileg még fejlődik. Szinte fenséges gondolat és érzés
az a megnyilatkozás, amely úgy látja, hogy 70 éves korában szel-
lemi élete még egyre világosabba lesz. Lehetséges, hogy ennek
alapja az az örök fíatalos lelkűlete, amely állandóan tudott lelke-
sedni minden szépért és jóért. A kalokagathia egyik legnemesebb
magyar képviselője.

Megemlékezésemet gyászbeszédem végével fejezem be. - "Ked-
ves Barátom! Sokszor próbálkoztam a lelkedbe nézni és onnan
életcélodat megállapítani. úgy láttam, hogy magadban e kérdésre
vonatkozólag a következőket táplálod: szeretnék olyan családi, pe-
dagógiai, társadalmizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés nemzeti élelet élni, hogy életem végén azt
mondhassam: nem hiába éltem! - Köveskutí Jenő. A Vég elérke-
zett. Most én húzom meg életed mérlegét. Ez a mérleg rövid és.

megnyugtató: örömmel állapítom meg, hogy célodat elérted. Szép-
családi életed, nemes és követésreméltó pedagógiai küzdelmeid,
értékes irodalmi és zenei alkotásaid megörökítették nevedet az utó-
kor számára. Az a történelem, amelyet olyan nagy örömmel és
lelkesedéssel tanítottál, Rólad is megemlékezik. - Kedves Barátom!
Bátor harcosunk! Isten Veled."utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Padányi-F rank Anta l dr .
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EGY E SÜL E T ILKJIHGFEDCBAÉLE T.ONMLKJIHGFEDCBA

E ln ö k s é g i ü l é s e k . - I. A TITOE elnöksége 1935. maj us hó 27-én
elnökségi ülést tartott a budapesti I I . ker. áll. tanítónőképzöben, Megje-
lentek:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPadányi-F rank Antal dr. elnök, Tabódy Ida, Ja loveczky Péter,
Éber Rezső, Lux Gyula dr., Mesterházy Jenő, Pócza József, Erdélyi Olga.

Az elnökségi ülésen a következő pontok kerültek megbeszélésre:

1. Elnök jelentette, hogy évi programrnunkat tervszerűen éJS sikerrel
lebonyolítottuk. Jövő évi javaslata,ho.gy az 1935-36. tanév végén rende-
zendő magyar nyelv és irodalmi szakértekezlettel hozzuk kapcsolatba az
előadások egyik részét. Amennyiben az idő engedi, helyet juttatunk más
előadásoknak is. Feltétlenül kívánatosnak tartj a ezek mellett az időszerű
kérdések megbeszéléset is Ügyeink címen. Aktuális témák volnának az
adminisztráció racionalizálása, az ösztöndíjak, növendékei nk segélyezési
ügye stb.

2. Az Elnökség foglalkozott Rozsonda i Zoltán tagtársunk levelével,
melyben bejelenti, hogy közlönyünk márciusi számában megjelent cikké-
ben olyan betoldasok vannak, amelyek tárgyilagos hangú cikkét személyí
támadássá hangolják át. Ezekért a betoldásokért felelősséget nem vállal.

A Rozsondai által kérelmezett helyreigazító nyilatkozat mindmáig
nem jelent meg. Az Elnökség fájlalja a történteket és sajnálja, hogy a·
szerkesztö nincs jelen, aki a legilletékesebb lett volna a szűkséges felvi-
lágosítások megadására. Helyteleníti ezeket a betoldá.sokat· és szükséges-
nek tartja a szerkesztés ellenőrzési módjának az alapszabályok 46. §-a
értelmében való pontosabb körülírását. Szerkesztő távolléte miatt ennek
tárgyalását a következő ülésre halaszt ja.

3. Az év folyamán több memorandumot terjesztett fel az Egyesület.
Ezek között szerepel három üdvözlés, melyeket Hóman Bálint dr. V. K. M.
úrhoz juttattunk el a Corvin-lánccal, a Gergely-rend nagykereszt jével
történt kitűntetése és a bolognai egyetemen történt díszdoktorrá, avatása
alkalmából. Ezen űdvőzlésekhez minden alkalomma'! hozzáfűztűk a tan.
képző-int. tanárság érdekeit célzó kéréseinket is. Kértük hogy az új tan-
kerületi főigazgtóságok egyikét tan. képző-int. igazgató nyerje el, továbbá,
ho.gy tan. képző-intézetekben a tanulmányi felügyelő a tanítóképzés szak-
embere legyen. Memorandumot terjesztettünk a Filmbizottság elé, kérve,
hogy a bizottságban tan. képző-int. tanár is 'szerepeljen. :- A tanárok
háza javára 2500 P segélyt kértünk a V. K. M.-től; az V. f. o.-ban meg-·
szűntetett 3. igazg~tói állás visszaadását, s Szántay-Széman Istvánnak a
tan. képző-int. statusból való kiemelését is szorgalrnaztuk a memoran-
dumokban.

4. Az Elnökség körlevelet intézett az összes tanítóképző-intézetekhez,
melyben kértea tantestűleteket, hogy a használatban lévő tankönyvekre
vonatkozó véleményüket kűldjék be. A földrajzi tankönyvekre vonatkozó-
lag sok vélemény érkezett. Ezeket Mesterházy Jenö és Prochaska Ferenc
dr. feldolgozták. A feldolgozott kívánalmakat ' elküldtük a Tankőnyvűgyi
Bizottságnak. A többi tankönyvre vonatkozólag kevés vélemény érkezett be.

5. Pócza József gondnok családi viszonyainak megváltozésa miatt
kiköltözködik a Tanárok Házából. Az Elnökség sajnálattal veszi ezt tudo-
másul és elhatározza, hogy majd javaslatot terjeszt elő tiszteletdíj meg-
szavazására, mely a fáradságos és lelkiismeretes munkáért igen méltányos.

6. A képviselőházban a tanűgyi reformjavaslat tárgyalásánál szóba
került a tanítóképzés ügye. Ez alkalommal Drozdy Győzö képviselö elis-

Magyar Tnnítőképaö *
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merő szavakkal emlékezett meg a tanítóképzés munkájáról, Az Elnökség
jóleső örömmel veszí tudomásul a hírt s a képviselőt ez alkalomból az
egyesület nevében üdvözli.

7. Főtitkár jelentette, hogy újabbanutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMézes Etelka, Mészáros Júlia
tanárnők és Grész Lajos igazgató a székesteHérvárT r. kat. tan. képzöböl,
Csuka Andor ,-Harsányi László és Pándy Árpád tanárok a sárospataki ref.
tanieooképzoből,-SZfVJeS Gábor a jásZ"o:'erényi áll. tan. képzö-int.vböl és dr.
Somos Lajos tar~ár 'az egri r. kat. tanítóképzőből kérték felvételüket egye-

-su1ef'üiiK1agJal öze~- Főtitkár kéri úgy az új tagokat, mint a koráb-
bim tagjai kőzé iktatott dr. Soós Paulát. Bodorné Hummel Irént, Pödör
Irént, dr. Wagner Lajcst, 'Novák - Lukréciát, Cser Margitot és Undi

Máriát felvételük tudomásul vételére. - Az egyesület tagjai közül kilép-
tek: dr. Radák Olga és Szabolcs .Iózseí.

8. Pénztáros jelenti, ho,gy a kalocsai r. kat. képző 100 P adományt
juttatott hozzá a Tanárok Háza Alapja javára. Az Elnökség az adományt
örömmel veszí tudomásul és hálás köszőnetét tolmácsólja a kalocsai r.
kat. képzőnek.FEDCBA

'9 . Kávay Sándor tanító egy tanulmányt juttatott el az Elnökséghez,
a tanítóképzés reformjáról. Az Elnökség módot fo,g találni arra, hogy a
jövő év valamelyik taggyűlés.én a' tanulmányelőadásra kerüljön.

II. A TITOE elnöksége 1935. szept. 23-án, a budapesti II. ker. m.
kir. áll. tanítónőképzö-intézetben ülést tartott. Jelen voltak Padányi-F rank

Antal dr. elnöklete mellett: Tabódy Ida, Becker Vendel dr., Ja loveczky
Péter, Éber Rezső, Lux Gyula dr., Mesferházy Jenő, Pócza .Iózseí,
Erdélyi Olga.

1. Elnök szívesen üdvözli a megjelenteket. Isten áldását kéri az egye-
sület munkájára, az ülést megnyitja. Közli az elnökség tagjaival, hogy
dr. Bernáth Gézát, a tanítóképző-intézetek ügyosztályfőnökét miniszteri
tanácsossá való előlépése alkalmával az egyesület nevében üdvözölte. Az
egyesület nevében köszönetet mondott Örnéltóságának azért, hogy a nyár-i

földrajzi szakértekezlet rendezését lehetövé tette, s az előadóknak fárad-
ságos munkájukért tiszteletdíjat biztosított. Felhívta az ügyosztályfől1ök
úr figyelmét arra, hogy a tanítóképző-intézeti tanári státusban július l-én
esedékes VI. f. osztályú kinevezések nem történtek meg, s kérte őt ennek
az ügynek az orvoslására. Őméltósága erre nézve határozott ígéretet tett,
Az elnök eljárt az V. f. osztályú igazgatói állások ügyében is. Az igaz-
gatói státusban eddig engedélyezett három V. f. o. állást az 1935-36:
költségvetési évben kettőre redukálfák. A kettő közül is jelenleg csak egv
van betöltve. Az elnökség szorgalmazza a második állás betöltését és a
harmadik visszaáll ítását. - Ismételten kéréssel fordultak a minisztérium-
hoz a Tanárok Háza s,egélyügyében is. Általában az ügyo,s,ztályfőnök Úr
részéről minden kérdésben a legnagvobb szeretet, megértés nyilatkozott
meg, őszinte nagyrabecsüléssel viseltetik. a tanítóképző-intézeti tanár-
ság iránt.

2. Az elnök előterjesztett javaslata alapján az elnökség megállapí-
totta az 1935-36. év munkarendjét. Érvényt akarván szerezni annak az
elgondolásnak, hogy taggyűléseink kőzűl legalább egyet vidéken tartsunk,
az első, októberi taggyűlést, tagkirándulás alakj ában Esztergomban sze-
retné rendezni. A tervet indukolttá teszik Esztergomnak az egész or-
szágban, különösen azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú] abb ásatások reven híressé vált történeti és
művészeti műemlékei. A tagkirándulás programmja a történeti nevezetes-
ségek és az érseki tanító- és tanítónőképző megtekintése volna. A kővet-
kező ülésen pedig a felsoro.lt előadások szerepelnének a megadott sor-
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:rendben: 1.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABecker Vendel dr. kir. főig.: A tanítóképzés problémája.
[Státuson kívűlállók hozzászólásával, véleményének ismertetésével is.] 2.
Szemerédi István: Előadás a cserkészetröl, 3. Móczár Miklós állattani
-előadása. 4. Tóth Antal dr. lélektani előadása, 5. Papp Ferenc dr. javas-
lata a tanítóképző-intézetek mennyiségtani tantervének reform] áról és vé-
gül 6. dr. Bartha Károly előadása a fogalmazás tanításáról. Ezek mellett
a pedagógiai jellegű tételek mellett megbeszélésre kerülnek "Ül!yeink"
címen a következő gyakorlati kérdések is: 1. dr. Jelita iné Lajos Mária: a
'külföldi ösztöndíjak problémája. 2. Növendékcink segélyezési ügye. 3.
M esterházy Jenő: a társadalmi ismeretek tanítását hogyan lehetne kie-
melni a Ill. o. történelmi anyagából, s áttenni az V. osztály közgazda-
ságtarn anyagába. 4. Ja loveczky Péter: az adminisztráció egyszerüsítése.

3. A közgyülés helye és ideje a legutolsó kézgyűlési határozat sze-
rint Szeged, 1936. május hava. Dr. Becker Vendel íöigazgató örömmel
kőszőnti a határozatot, s a közgyülés minden résztvevőjét vendég ének te-
kinti. Az elnökség szegedi tagtársakat óhajt megnyerni előadókul. Az
elnök javaslata alapján felkérik dr. Bálint Sándort, tartson előadást a

-népraj z szerepéről a tanítóképzésben; valamint Straub Ferencet, akinek
tétele ez lehetne: Hogyan kapcsolja bele a szegedi intézet végzett növen-
,dékeit a tanítóképzés munkájába ?

4. Az elnökség a Tanárok Háza ügyét mindenek felett fontosnak
tartja. Sajnálkozással állapítja meg, hogy a kérdés, iránt lanyhult az ér-
deklődés, az adományok úgyszólván teljesen elmaradtak, IS a Tanárok
Háza igen súlyos helyzetbe kerűlt. Az elnökség a leghathatósabban felkér
minden intézetet a Tanárok Háza komoly támogatására. Padányi-F rank
Antal dr. elnök bejelenti, hogy az 1. ker. képző ennek érdekében nagy-
szabású ünnepély rendezésére készül, melyet a zeneakadémia nagytermé-
ben kíván megtartani. Az elöadásra szeretné megnyerni a budapesti
testvérintézetek közreműködését is.

5. F ötitkár jelenti, hogy az egyesület tagj ai közül kílépésüket be-
jelentették: Bognár Károly és Végh József ny. óvónöképző-int. igazgató.
Az elnökség a kilépéseket tudomásul veszi és egyben őszinte sajnálko-
zással állapítja meg, hogy többször fordul elő az az esel, míszerint
nyugdíjba lépő tagtársaink azonnal megszakítják kapcsolatukat az egye-
sülettel. Ez helytelen eljárás, rnert az egyesület nemcsak a műkődö, ha-
nem a nyugalomba vonult kartársak érdekei felett is állandóan őrködik.
- Belépésüket a főtitkár útján bejelentették a következők: P .esút _M.

Siegfrida (Sopron). égay Zoltán (Sopron, Ag. ev. tan. képző). dr.
Ferenczy Károly (NyíregYháza, ReL tanítóriöképzö}, Érczhegyi Stefánia
( álvator int.] , Kulicz M. Teréz (Zalaegerszeg, Róm. k~{épző). Paá l

E. Ferenc (Kalocsa, róm. kat. képző). Az egyesület örömmel iktatja őket
tagjai sorába. Főtitkár ezúton kéri őket felvételük tudomásul vételére.

6. Többek javaslatára az elnökség elhatározza, hogy ezentúl az elnök-
ségi ülések meghívőin részletezi az ülés tárgy sorozatát s egyben felkéri
az elnökség tagjait, hogyakadályoztatásuk esetén az ülés előtt· 24 órával
értesítsek a Iötitkárt elmaradásukról.

7. Jelen elnökségi' ülés egyik pontja: lett volna az alapszabályok 46.
"§-ának megbeszélése, a szerkesztés ellenőrzésének gyakodati kivitelére
vonatkczó lag, ezt a kérdést azonban a szerkesztő távollétére való tekin-
tettel ismét elhalasztották. A legközelebbi ülés idejéül szept. 30-át tűzték
'ki, melynek tárgya a fentemlített 46. §.

Ill. A T. I. T. O. E. elnöksége 1935. szeptember 30-án a budapesti
1. -ker. áll. tanítóképzőben ülést tartott, melyen megjelent: Padányi-F rank
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Antal dr.,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABecker Vendel dr., Ja loveczky Péter, Éber Rezső, Lux Gyula.
dr., M esterházy Jenő, Pócza József, Erdélyi Olga,
. Elnők közli a megjelentekkel. hogy Péi erhidi József, a Tanítók Háza.

gondnoka felkereste öt, s az Allami Tanítók, valamint az Egyetemes Ta-
nitószövetség nevében meghívta ·a T. 1. T. O. E. elnökségének tagjait a.
tanító képzés reformjáról szóló megbeszélésre, melyen a T. 1. T. O. E.
elnökségének módjában volnae kérdésben állásfoglalását kifejteni. Az
elnökség a meghívást elfogadja, s a megbeszélésre kiküldi Padányi-F rank
Antal dr. elnököt, Becker Vendel dr. és J a loveczky Péter alelnökőket.
Mesterházy Jenő íötitkárt és Kiss József szerkesztőt.

A mult elnökségi ülésen jelzett 46. §. megbeszélésre nem került sor,.
mert Kiss József lemondott szerkesztöi állásáról és bejelentette az egye-o
sület tagjai közül való kilépését is.

Az elnökség tagjai a lemondást nem fogadják el és megbízzák az.
elnököt, ker-esse személyesen az összeköttetést a szerkesztővel, hogy öt
lemondá.sa visszavonására bírja. Kiss József szerkesztö oly értékes mun-
kásságot végzett a tanítóképzés terén, hogy elvesztése nagy hiányt jelen-
tene az egyesületi életben. Az elnökség tagjai ezt legjobb szándékuk.
szerint törekszenek megakadályozni.

IV; A T. 1. T. O. E .Ó' elnöksége 1936. okt. 23-án ülést tartott. Jelen:
voltak Padányi-F rank Antal dr. elnöklete mellett: Becker Vendel dr.,
Ja loveczky Péter, Éber Rezső, Lux Gyula dr., Mesterházy Jenő. Erdélyi
Olga, Elmaradásukat kírnentették: Tabódy Ida, Hamar Gyula, Móczár

Miklós elnökségi tagok.
Elnök a megjelentek üdvözlése után közli, -hogy az elnökség meg-

bízásából küldetésben járt el Kiss József igazgatónál, hogy öt lemondása.
visszavonására bírja. Ez a tevékenysége azonban nem járt sikerrel, mert.
Kiss József lemondását változatlanul fenntartja.

Az elnökség Kiss József igazgatónak a szerkesztői állásról való le--
mondását és az egyesület tagjai kőzűl való kilépését ez-ek után a legnagyobb-
sajnálattal tudomásul veszi.

Az elnökségnek gondoskodnia kell tehát szerkesztőről. Az elnökség
a legalkalmasabbnak találna erre Molnár Oszkár főigazgatót, aki annak
idején a .főigazgatósághoz való beosztása miatt lemondott. Miután ez a
helyzet mai állásában már rnegszünt, az elnökség elhatározza, hogy felkéri
őt a szerkesztöi tisztség eLfog.adására. Szerenesés volna e megoldas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmert

a f.őig.azgató szerkesztői multja, tapasztalt, komoly, megfontolt, óvatos-
magatartása a lap szerkesztésében, biztos g.aranciája a folyóirat további'
magas színvonalának. Amennyiben Molnár Oszkár Iöigazgatót a lap szer-
kesztésének elvállalasaban akadályozna nagymértékű kettős elfoglaltsága:
ig.azgatói és egyelőre megmaradó főigazg.atói teendői, ez-eknek az akadá-
lyoknak elhárítására, az átmeneti időre segítő erőt bocsát a szerkesztő
rendelkezésére.

Ha Molnár Oszkár íőigazgató a szerkesztést egyáltalában nem vál-
Ialná el, úgy az elnökség megbízza Mesterházy Jenő főtitkárt a folyóirat
okt.-nov.-i kettös számának megjelentetésével. Ez esetben a dccemberd
elnökségi, illetve választmányi ülés dönt a szerkesztő személyéről.

Jaloveczky Péter a 46. §. értelmezésére nézve kívánt konkrét javasla-
tokat tenni, az elnökség azonhan az erre vonatkozó megbeszéléseket arra
az elnökségi ülésre halasztja, melyen az új szer.kesztő is jelen lesz.

Az elnökség elhatározza, hogy a Tanárok Háza ügyében erős moz-
galmat indít. Minden intézethez külön felhívást intéz, melyben felkéri a
testületeket, hogy hangversenyek. előadások rendezésével növeljék a ház-
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.álap jövedelmét, nehogy az adósságok tör lesztésénél fizetésiinehézségek
:rilerüljenek fel. Kéri továbbá azt is, hogy az intézetek a ház berendezéséhez
készpénzzel járuljanak hozzá; az elnökség szeretné, hazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil vidékről Buda-
pestre utazó kartársak rninél előbb megszállhatnának a Tanárok Házában.

Padányi-Frank Antal dr. elnök b~jelenti,hogy a budapesti testvér-
intézetek közremüködésével tervezett zeneakadémiai hangverseny előkészű-
.Ietei a legkedvezőbb mederben folynak Minden budapesti tanító(nő)képző
szóvesen vállalta a közreműködést vagy legalább is jegyek elhelyezését.
.Ezirányú kérését mindenütt a legnagyobb kedvességgel, megértéssel .fogiad-
ták. A hangverseny jövedelme megoszlik a Tanárok Háza és a' megboldogult
tanítóképző-intézeti Iöigazgató:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQuinl József írásainak kiadási költségei
.közőtt. Az ünnepély dec. 7-én lesz a zeneakadémián.

Taggyűlés. Jegyzőkönyv, a T. L T. O. Egyesületének Esztergomban,
1935. okt. lS-én tartott kiránduló taggyűléséről. Jelen vannak Padányi-
Frank Antal dr. elnökletc mellett: Bartal Alajos, Nádler István, dr. Becker
Vendel, Barabás Endre, Fekete József, Répay Dániel, Barabás Tibor, dr.
Kerekes Ferencne, Pimper Erzsébet, Horváth Jolán (Kecskemét, reí. ta-
nitóriöképzö}, Kádár Ilona; dr. Jelitainé Lajos Mária dr., Pataky Ilona;
'\:sekő Árpád, Szemes Gábor, Blénessy József [Jászberény}, Vineze Sándor,
.Mesterházy Jenő Éber Rezső, Hüttl Ármin, Molnár Oszkár, B. Braun
Angela, Ibererné Popovits Olga, Lux Gyula dr., Jaloveczky Péterné, Szabo
Béla, .Ialoveczky Péter, Takáts ,M. Frida, Novák .M. Lukrécia, M. Virgi.lía
(Redemptorissa) ; Bécsy M. Kerubina. Emmert P. Klotild, Szarvák J.
Karitász (Ranolder) ; Fekete M. Caris, Szabo M. Celeszta (Esztergom);
Schmidt 1'1, Nöra, Kerner M. Lúcia, Taraszovits Ernesztín, Paul M.
Mercedes (Zsámbék); Hidegli Béla, Szkalka Lajos, Bárdos Béla, Árpássy
Gyula, Karácsonyi Jenő, Homor Imre, Geyer Béla, Raáb Alajos (Eszter-
·gom); Erdályi Olga.

1. A budapesti vonattal érkező tagtársakat az állomásnál Bartal
Alajos, az érseki tanítóképző igazgatója, Nádler István, az érseki tanítónö-
képző igazg,atójaés a két intézet több tanára fogadták és szeretettel
üdvöz ölték.

2. A taggyűlés résztvevői megérkezve a bazilikahoz. dr. Lepold Antal
prelátus-kanonok vezetésével megtekintették a régészeti ásatások színhelvét.
Az évszázadok mélyéből elénk táruló történeti mult, a megmaradt emlékek
nemes tisztaságú stílusa, gazdag rnűvészete, mindenkit megragadott és bé-
'mulatra indított. A kegyelet és meghatottság érzése fogta el a szíveket,
mikor ter emröl-teremre járva, vezetőnk szavai nyomán megelevenedebt.-előt-
iünk nemzeti multunk legszebb kerszaka. Dr. Lepold Antal,az ásatások
'leglelkesebb kezdernényezőj e és vezetője szakavatott magyarázatai nyomán
színte szemünk láttára épült fel ésszépült, g,azdagodott az egymásra követ-
kező generáciÓk szorgalrnas és áldozatkészséges munkájával a pompás vki-
rályi vár. Gyönyörüen me~fígyelhető az egyes korszakok alakító munkája:
a római castrumtói kezdve a g'ermán-frank-szláv- és a magyar réteg. A
'kelta-romin-kori alsó kápolna tömör, kemény, súlyos falaitói a renais-
sance pazar d~szHés,éig,megtalálhatjuk a 12. sz.vból való eredeti kor in-
thusi oszlopokat, a délfrancia román stíl bimbós díszű kapukiképzéseit:
a Ill. Béla korabeli kápolnában az ívek között a próféták, szibil1ák képeit;
az ívek alján bizantínikus rnotívurnokat, s az oldalfalakon a trecento ko-
rának Európában legszebb festményeit. A román kerékablakot áttöri a
renaissance-ból való vörösmárvány faragvány, az ,egyszerű félkörívek men-
ién végi,gfut a .íalon a 14. ,sz.-i· indadísz, s a 12. sz. eredeti Ireskó'in ott
laláljuk Nagy Lajos korának figurális festményeiL S mindezt a szépséget
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betemeti, eltünteti a vészes pusztítások kora; a törökök börtönnek hasz-
nálják a szeatséges kápolnát, majd az egészet elföldelve ágyúteraszt csi-
nálnak az egykori kir ályi palotából. - Ma hazai és külföldi művészek,
tudósok, egyetemi tanárok s mérnökök járnak az évszázados falak közt,
hogy felszínre hozzák, megmentsék nemzeti történetünk .egy értékes em-o
lékét, ami azután hivatva lesz hirdetni az egész művelt világ előtt a
ma.gyarság életerejét, történeti mult jának nagyszerű kul túráját. - Az ér-
tékes magyarázatért Padányi-Frank Antal dr. mondott őszinte köszönetet,
Lepold Antal dr. prelátus-kanonoknak.

3. A vezetést átvette Bartal Alajos, az érseki tanítóképző igazgatója,
aki kartársí szívességgel, s a szép intézetet odaadásig szeretö, arra büszke.
igazgató örömével vezette végig a vendégeket az épület termein. A leg-
teljesebb modern felszerelés, a szépen kifejlesztett szertárak, a leginten-
zívebb tanítást biztosítják. Az internátus barátságos, derűs berendezése
oly otthonossá teszi az ottlétet. sainte feledjük, hogy fiúintézetben vagyunk.

Az .intézet dísztermében az igazgató meleg szeretettel üdvözli a ven-
dégeket, megköszöni, hogy eljöttek, s érdeklődésükkel megtisztelték az
intézetet. Röviden vázolja az iskola történetét. Kopácsy prímás alapítá-
sától - 1872-től - kezdve, sok viszontagságon ment keresztül az intézet,.
míg végre gr. Klebelsberg Kunó áldozatkészsége juttatta mai szép, kényel-
mes otthonahoz. 840 ezer P állarnsegéllyel. Az intézet büszkesége az új,.LKJIHGFEDCBA

14 ezer P-ős, villanyra berendezett orgona. A hallgatóságnak mindjárt.
alkalma is volt gyönyörködni a pompás orgonában. mert az intézet kitűnő
zenetanára, Geyer Béla rnűvészi készséggel előadta rajta Demény Dezső-
nek egy szerzeményét. Az .intézeti növendékek énekkara pedig üdvözlésül
Hankusnak egy kórusát adta elö, igen fínom kidolgozásban.

Padányi-Frank Antal dr. elnök kőszőnte meg a szíves fogadtatást, a
Iiúk szép énekét, s a müvészi orgonajátékot. Az ásatások színhelyén régi
értékek, itt ped,ig új értékek tárultak szemünk elé. Mindegyik a taggyűlés
résztvevőinek igaz okulására, gyönyörű.ségére szolgált.

4. A kirándulók müsoron kívül még időt szakítottak maguknak az
érseki tanítónőképző megtekintésére is. A rendelkezésre álló. igazán rövid
időbEffi az intézet ,igazg.atója, Nád ler István és a kedvesnővérek nagy szzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí-

vess éggel igyekeztek megmutatni intézetük legérdekesebb, legszebb részeit.
Az ór-iási méretekben kiíej lödött intézet hatalmas területen fekszik, s van
kisdedóvodátó l kezdve elemi, polgári iskolája, tanítónőképzője és gimná-
ziuma, A belépőre az intézet áhítatos, meghitt hangulatával. impozáns
méreteivel hatott.

A rövid szemle után a résztvevők egy tanulságos, jól sikerült kir án-
dulás érzésével ha,gyták el az épületet, s e látogatással a taggyűlés tárgy-
sorozata véget ért. - K. m. f. - Padányi-Frank Antal dr. s. k. elnök,
Erdélyi Olga s. k. titkárONMLKJIHGFEDCBA

A H á z a la p kérelme. A Házalap vezetősége két kéréssel fordul az
Egyesület tagjaihoz. Tekintettel arra, hogya nyáron sikerült az egyesületi
házban egy helviséget vendégszoba céljaira átalakítani, most azon vagyunk;
hogy ezt a szobát minél előbb megfelelő módon berendezzük. A berende-
zéshez természetesen pénz kell. Pénzünk azonban nincsen. Hogy használ-
ható állapotba helyezhessük a szobát, bútorról ke.ll gondoskodnunk. Ezért
arra ,gondoltunk, hogy kérelemmel fordulunk tagtársainkfioz, hogy ha
akadna valaki, akinek felesleges bútordarabja van. s azt a vendégszoba
számára ,felajánlhatja, értesítse erről a ház gondnokát,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPócza Józsfet [Kul e-

tuszminisztériurn, Hold-u, 16.), hogya felajánlott bútor elszállításáróE
gondoskodjék.
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A másik kérelmünk elsősorban az intézetek vezetőihez szól. Tudva-
lévő, hogy egyesületi házunk vételárát még nem egyenlítettü.k ki telj esen.
Eredeti számításunkat súlyosan érintette a miniszériumnak időközben meg-
jelent rendelkezése, hogya házalap javára szedendő összeg jelentékenyen
csökkentendő. Az így előállt ,hiányt kénytelenek vagyunk gyüjtések útján
pótolni. Ha az esedékes részleteket nem tudjuk előteremteni, veszély fe-
nyegeti egész vagyonunkat. Két nehéz esztendőnk van még. Az Egyesület
vezetősége mindent elkövet, hogy nehezen összegyűl tött vagyonunkat meg-
mentse. Kérelmünk mindenekelőtt a vidéki tagtársakhoz irányul, akiket
arra kérünk, rendezzenek intézeti estéket aHázalap javá.ra. A házat min-
denekelőtt a vidéki tagtársak használatára szeretnök berendezni. A ház
jelenlegi jövedelme és a beérkező díjak nem fedezik kiadásainkat.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AHáza lap vezetősége.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IRODALO~t

Bodor Antal dr.s A fa lukuta fás vezérfona la . Budapest, 1935. Kiadja
a Magyar Társaság Falukutató Intézete.

A falukutatás problémája az új tanítóképző-intézeti és az új nép'
iskolai tanterv megjelenése óta fokozottabb élénkséggel foglalkoztatja a
tanítóképző-intézeti tanárságot és a népiskolai tanítókat. Az új népiskola
ugyanis olyan nagy fontosságot tulajdonít a lakóhely ismeretének, hogy
azt ma már nemcsak a földrajz, hanem úgyszólván valamennyi tantárgy
életalapjának tekinti.

A szülöföldismeret nagy jelentőségének tudatában az 1934. XI. 11-én
tartott szakűlesén egyesületűnk is foglalkozott ezzel a kérdéssel s alapos
megfontolások után arra az elhatározásra jutott, hogy maga is minden
erejével azon lesz, hogy a szülőíöld élete, mint valamennyi tárgy igazi
forrása, valóban a népoktatás központj ába kerüljön.

A feladat - amint arra folyóiratunk hasábjain már több ízben rá-
mutattarn, - nem könnyű, mert hiszen az ország legtöbb községének
szülőföldismereti adatai még felkutatásroa várnak. Annál nagyobb örömmel
kell űdvöző lnűnk tehát a Magyar Társaság által nemrégiben felállított
Falukutató Intézetet, amelynek főtörekvése, hogy "elősegítse a nemzet-
nevelő hatású szülőföld ismeret kifej lődését, elsősorban pedig azt, hogy a
falvak mai' és jövőbeli vezetői és tanácsadó.i rendszeres vizsgálódással
legalább egy kőzség v.agy tanya vidék gazda'sági és szociális állapotait meg-
ismerjék s a bajok okaira és orvoslá.smódjára rájöjjenek".

A cél elérésére igen kitűnö szelgálatot tesz Bodor Antal dr.vnak a
szóbaníorgó intézet kiadásában fenti címen megjelent munkája, amely
lépésről-lépésre haladva a legapróbb részletességgel tárja elénk miridazo-
kat a kérdőpontokat, amelyekkel a falukutatónak foglalkoznia kell. ••E
vezérfonal - írja a szerző - a tervszerű és alapos falukutatást akarja
megkönnyíteni, amikor a .különféle irányú vizsgálódások alkalmával tisz-
tázandó összes kérdéseket csoportosítva adja, s arra is rámutat, hogy a
szűkséges adatokhoz, hol és mikép lehet hozzájutni, továbbá a falut alkotó
tényezök közt eddig észre sem vett sokféle kapcsolatot és egymásrahatást
mily módon kell ki deríteni ?" . .. ..A falvakat csak az tudja gyors·an és
helyesen áttekinteni, aki legalább egynek monográíiáját rendszeres adat-
gyüjtés, vizsgálódás alapján elkészítette, s ennek során a különbözö té-
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nyezöket és jelens'égeket,azok összefüggéseit. továbbá földerítésük módját
megismerte ..•

A könyvnek három része van, Az első fejezet rövid történeti átpi l-
lantás keretében a falukutatás jelentőségével foglalkozik. A külföldí példák
kőzül legtanulságosabb a finneké, akiknek "csodálatos nemzeti kultúráj a,
rnűvészete, és közszelleme elsősorban az ifjúság egykori Ialumunkáj ának
kőszőnhetö". Magyarországon a falukutatásnak már egy-kété"századdal
előbb is voltak úttörői (Bél Mátyás, Teschedik Sámuel, Berzeviczv Ger-
gely), de igazi felrázó erővel elsőnek mégis Széchenyi mutatott rá a' falvak
elmaradottság ára és a jobbágyrendszer tartha tatlan voltára.

A második fejezet a falukutatás módjainak álta lános szempontjait
ismerteti. A tulajdonképeni kérdőpontokat ,a harmadik s egyszersmind a
legterjedelmesebb fejezet foglalja magában. Szerzö a logikai sorrendnek
megfelelően a kőzség rövid áttekintése után elsősorban a természeti és
földrajzi tényezőkets azoknak kialakulását veszi vizsgálat alá. Majd sor-
ban következik a falunak és lakosságának története, a népesség mai moz-
gása, összetétele, jellegzetes sajátságai, családi élete, életviszonyai, élet-
színvonala, az egyénnek a családhoz s mindkettőnek a társadalomhoz, a
községhez, az államhoz és egyéb szervezetekhez való viszonya, a gazdasági
élet s végül a <falu ható területe s .a környékkel és a távolabbi vidékekkel
való kapcsolata.

Az egyes kérdőpontok anvaga annyira gazdag és olyan széles körben
mozgó, hogy abból nemcsak a 'tanítók és tanítójelöltek. hanema kőzségek
bármely irányú kutatózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi is megfelelő útmutatást nyerhetnek a falu alapos
megismeréséhez. Igen jó szelgálatot tett a szerző azzal is, hogy rnunkájá-
ban megvei és országos népesedés - és g'azdaság'statisztikai arányszámokat
tartalmazó táblázatokat is közöl a kutataridó terület adataival való össze-
hasonlítás cél jából,

A Falukutató Intézet a &alukutatás vezérfonalának kiadásával kapcso-
latban pályázatot .is ihir,detett a könyv -kérdópontjai és útmutatásai alapján
készítendő községmonogréfíák jutalmazására. A kitűzőtt jutalmak: három
200 Pvs, nyolc 100 P-s pályadíj. kétaTany, tíz ezüst érem, több oklevél és
nagyobb könyvjutalom.

A feltételek szer.int ,,'a monográfia lehet általános jellegű, rnely a
viz'sgált község Iontosabb föld- és természetrajzi, gazdasági, népi és társa-
dalmi tényezőireegya'ránt kiterjeszkedik,de lehet a kutató szakismeretelnek
és kitűzött céljának megf.elelően szűkebbkörü, így gazdasági avagy társa-
dalomrajzi. szocíál- vagy népesedéspol.itikai, ,földrajzi,stb. irányú. mely a
távolabbi kérdéscsoportokat csak na'gy vonásokban dolgozza ki. A törté-
nelmi Tész rövid legyens a fejlődés megvilágítására törekedjék [település-
vagy néptörténetet adhat az ezekben jártas kutató}, A rnonográfía végén
a. tárgyilagos megfigyelések alapján rá kell mutatni a Iejlődés akadályaira
s a hiányokra és a tennivalókra.'

Az első pályázat határ.ideje 1935. dec. 31., 'a kővetkezőé pedig 1936.
J1m. 30. E kérdésben egyébként bővebb tájékoztatással szolgál a Magyar
Társaság Falukutató Intézete, Budapest, IV., Szerb-u. 23.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Barabás Tibor .ONMLKJIHGFEDCBA

\V a n k e G u s z t á v : A hite/szövetkezeti ügy Magyarországon és a kiil-
földön. Budapest, 1935. "PMria" irodalmi vállalat és nyomdai r.-t, 8°, 144 1.

Aki kellő valóságérzékkel szemleli az életet, 'az világosan látj a, hogy
az életre való nevelés tervében a közgazdasági ismereteknek semmi mással
nem pótolható szerepűk van. Ezért "an a tanárnak, tanítónak szüksége
kőzgazdasági tájékozottságra vis, valamint az ennek megszerzésével kifej-
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.lödö nemzetgazdasági és társadalmi érzékre, a nevelői emelkedett élet-
felfogásnak reális tényezökkel való alátámasztására.
. Szerzőnk tehát valódi közszűkségletet elégített kiés ennélfogva hézag-
pótló munkát végzett a hitelszővetkezeti mozgalorn részletes. és szakszerű
ismertetésével.

A nagy írói készséggel megírt műben elénk tárul' a hitelszővetkezeti
.mozgalorn meg.indulása, az' életszükségletekhez igazodo irányainak elága-
zó dása, törvényhozás útján való szabályozása és biztosítása, szerepe a
világháború elött, alattés Trianon óta; söt, - miután a könyv olvasása
.kőzben egyre határozottabban bontakoznak ki. előttünk a szövetkezetek
célkitűzései, - látjuk a jövö lehetőségeit is.

A hitelszövetkezeti ügy állására vonatkozó fejezetek tartaimát tömö-
ren jellemziutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr . Schandi Károly előszava, amelyben többek .kőzt ezeket
írja: A magyar hitelszővetkezeti hálózat .a legsúlyosabb viszonyok ellenére
sikerrel .áIlotta ki az évekig tartó válság tűzpróbáját és úgyszólván teljes
-épségben mentette át a job jövö számára anyagi és erkölcsi birtokállo-
mányát. Ennek köszőnhetjűk, hogy a magyar falvak népe ma is rendít-
hetetlen bizalommal viseltetik a hitelszövetkezetek iránt,amelyek el van-
nak szánva ar ra, hogy a kísemberek apró megtakarított tőkéinek össze-
gyűjtése révén megindítsák a belsö tökeképzödést és ezáltal a magyar
mezögazdaság hiteléletének egy új fejezetét nyissák meg.

A hitelszövetkezeti mozgalorn jövö Iej lödésének vázolásánál és fel-
.adatainak kitüzésénél szerzönk részletes en kitér a nemet, a francia, a
rcrnán, a bolgár, a Iasiszta, a finn, az egyiptomi és az indiai ihitelnmdsze-
rekr e, mint külföldi példákra, ,hogyannál .inkább meggyözhessen a moz-
·galomnak mezögazdasági · t.ermelésünk .és hiteléletünk új j ászervezése szem-
ponti ábó l való életbevágózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj elentöségéröl. Csak a céltudatos és erös
-szervezkedés segítheti a falués város népessigét egymás kölcsönös meg-
értésére, az egymáslrautaltsá,gát.érzésére,az egymással való szövetkezés
tudatos akarására és rnindezzel az élet magasabb, következöleg függetle-
nebb szinvona Íára.

Tanard-tanítói szempontból azért is értékes ez a könyv, m~rt Iejtege-
;téseinek és adatainak megfelelő módon való felhasználásával már a. nép-
isk~lában LS nyilvánvalóvá tehetjük és ezzel a tanulók egyéni meggyözö-
-désévé mélyíthetjük azt a felfogá.st, hogy a termelő k isgazdák csak egyetlen
úton menekülhetnek ki a hitelválságból és ez az út: ahitelszövetkezeti
mozgulorn. A takarékosságra való nevelésben is kitűnő útmutató.

V áradi JÓzseF .ONMLKJIHGFEDCBA
D r . Greguss P á l : Bevezetés az öröklésfanba . Budapest, Novák Rudolf

és Társa tudományos könyvkiadóvál la.lat és kőnvvkereskedés kiadása (VIIL,
Baross-utca 21.), 1935. 222 lap.

Az örökléstudomány még alig 35 esztendei multra tekint vissza s már
annyira érdekessé, tudásunk azükségletévé vált, hogy e tárgykörböl hirde-
tett népszerű előadásokra a legkülönbözöbb foglalkozással bírók tömegesen
jönnek szellemi vágyaikat kielégíteni. Kűlönbözö iskoláink vezetöi is érzik,
no gy az öröklés rnibenlétéről már a -középfokú iskolák tanulóinak .is út":
mutatást kell nyujtani, mert életszűkséglet. A biológiai tudomány ezen
újabb sarjhajtásának eredményeire meg kell tanítani a serdülő ifjúságot
is az iskolában. Az errevaló törekvés eddig sikertelen maradt, mert hiany-
zott olyan magyar munka, melyböl az anyagót el lehetne sajátítani. 'Van-
.nak ugyan műveink, melyek az őrőkléssel foglalkoznak, de csak tudomá-
nyosak, gyakorlati é let :számára kevés utasítást adnak s így nem vvalók a
.középfokú iskoláknak Ezért örömmel kell űdvőzőlnűnk dr. Greguss Pál'
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legújabb szép munkáját, me ly rendkívül alkalmas elsősorban a tanárok
számára, hogy belőle tanításaikhoz szükséges anyagot merítsenek.

A kőnyv szerzője arra törekedett, Ihogy munkáj ában az örökléstudo-
mány a +öbbtermelés elömozdítására szo lgáljon, me ly tény Magy,arország
elsőrangú érdeke. "Az örökléstudomány azonban nemcsak a többtermelés
szempontjából fontos, eredményei nemcsak a gazdaembert érdeklik, de
óriási jelentőségüknél fogva alapismereteit nem nélkülözheti sem az orvos,
sem a jogász, pedagógus, államférfi, de még egyetlen művelt ember sem.
Míg a tudóst elsősorban a probléma megfejtése sarkalja, addig az orvost
inkább a betegségek okának felderttése izgatja. A jogász vagy bíró a bűnös

alaposabb megismerését reméli általa, a pedagógust a nevelés nehéz rnun-
kájában tőle várja az útmutatást, míg a politikus nemzetének testi és.
szellemi Ielvirágoztatását reméli tőle."

A tíz ,fejezetre osztott könyvben először az örökléstudomány mód-
szereivel [statisatikai, genetikai, seittani és keresztezési kísér leti] foglalko-
zik. Röviden tárgyalja a faj keletkezési elméleteket. Beszél a változékony-
ságról és az öröklékenységről.

Gerince a könyvnek Mendel Gergelv, az örökléstudomány atyjának
életrajza, kísér letei, majd követőinek felfedező munkái, továbbá a nor-
mális öröklést mó dosító tényezők.

Foglalkozik az örökléstani eredmények' íelhasználásával a mezőgaz da-
ságban és kertészetben, az emberek átöröklésénél szerep lö tényezőkkel s
az átöröklés fontosságával a nemzetek jövöj e szernpontjábó l. Végül - igen
helyesen - a gyakoTÍlbb örökléstani kifejezéseknek magyarázatát is adja,
ami nagyon megkönnyíti a könyv olvasását.

A részletesen Ielsorolt hazai és kűlföldi örökléstani irodalom a többet
kívánók számára igen hasznos útbaigazítást nyujt.

A 98 ábra és rajz nemcsak megkönnyítí a megértést, de gondolko-
dásra, fej törésre is készteti az olvasót.

Hézagpó tló, úttörő munka ez, me ly ne hiányozzék egy biológus, peda-
gó.!!us tanár asztaláról sem, mert sokszor fogja elővenni, hogy egy-,zgy
tanítási egység rnegkonstruálásához belőle anyagot és gondolat.okat menít-
sen. Szerzönk, ki a "Növények csodálatos élete" című rnunkájában meg-
mutatta növénytani tudását, most egy új, egész életünket átható tudomány-o
agban elmélyedését és jártasságát csillogtatja. A természettudományokat
tanító tanárok nagy hálával íogadják a munkát.'utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJa loveczky Péter .

ReitzerONMLKJIHGFEDCBAB é la : A proletá rnevelés kérdéséhez. (Közlemények a Szegedi
Ferenc József-Tudományegyetem Pedagógiai-Ié lektani Intézetéből. Ill. szám.)
Szeged, 1935. 8°, 108 1.

Imre Sándor nemcsak legújabb - előző számunkb.an ismertetett -
könyvében sorozta a neveléstudomány magyar feladatai közé azt is, hogy
állandóan tájékozottak legyünk a másutt folyó mozgalrnakró l, hanem -igye-
kezett is a kü1földi neveléstudományi eredmények pontos számontartását
a szegedi Ferenc József-Tudományegyetem Pedagógiai-lélektani Intézeté-
ben megfelelő munkabeosztással biztosítani. E törekvésnek köszönhetj ük a
fenti munkát .is. Várkonyi Hildebrand előszava pedig azt a reményt kelti
bennünk, hogy ez a szűkséges és szép kezdeményezés - most már az ő
további serkentő és irányító munkája mellett - folytatódni fog S.zegeden is.

Szerzőnket könyvének megírására Edwin Hoerule-nek Grund/ragen der
proleta r ischen Erziehung (Berlin, 1929.) című műve indította. Ennek sze-
rninár iumi ismertetését szélesít elte ki az egész kornmunísta neveléseimélet
bírálatává azzal, hogy az alapul vett mű tételeit neveléselméleti, szociá l-
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politikai és közgazdasági szempontból is vizsgálat alá vette. így kritíkaí.
megvilágításban állítja elénk a kommunizrnus nevelői ideológiáját.

A szerző, - helyes érzékkel, - tulajdonképen két nagy probléma
köré csoportosítja vizsgálódásainak eredményeit. Ezek: a családi nevelés.
és a kommunista nevelési programm.

Az első rész olvasása kűlönösen tanulságos. Megismerjük belőle,
hogyan szerepel a családi nevelés kérdése a kommunísta neveléselméletek-
ben, milyen helyet foglal el a családi nevelés elmélete a marxizmus rend-
szerében és azt is, hogya családi nev-elés kérdésében az élet tényei milyen,
kompromisszumos megoldásokra kényszerítik a marxista elméletet.

Kétségtelen, hogy a családi élet bomlása a kapitalista indusztrializmus-'
sal indult meg. A proletárélet reménytelenül sivár lett, aminek kővetk ez-
tében a család nevelő ereje nemcsak csökkent, hanem sok tekintetben
kérdésessé vált. Még a polgári társadalomban is érezhető ennek káros és

végzetes következményekkel fenyegető hatása,
A kérdés annyira életbevágó, hogy nem lehet egyszerűen ilyen vagy

hasonló formulával el intézni: "A család rnegszűnvén terrnelöközösség lenni,.
egyúttal elvesztette arra való alkalmasságát is, hogy nevelöközösség legyen."
Nem pedig azért, mert az életre való gazdaságtechnikai elökészítés nem
azonosítható a nevelés egész kőrével, a gyermeknek igazi és teljes emberré
való formálásával é s személyiséggé való nemesítésével.

Szerzőnk elég részletesen utal azokra a "logikai elcsúsztatások't-ra,
amelyeket az osztályharc taktikai érdeke diktál a családi élet és családi'
nevelés mai formája ellen. Rámutat arra, hogy a proletárkollektivitas
kialakulasának akadályai voltaképen nem is a család életközösségeben
vnnak adva. "Az a tény, hogy a proletár nemcsak a pártszervezethez,
hanem más szervezethez, pl. a családhoz is tartozik, a pr ior i egyáltalán.
nem jelent veszélyt a proletártömegek kollektív egységére, mert a iegkülön-
bőzőbb szervezetek js egységes magatartást mutathatnak fel egymá3 között,
ha tagjaik bizonyos funkciói azonos tartalommal folynak le."

A kommunista neveléseimélet épületén hasonló módon annyi rést
mutat ki, hogy abban nem annyira "a neveléseimélet forradalmát, mint
inkább a forradalomra való nevelés elrnéletét" kell látnunk.

A korrununizmus nevelési programmjában is sok helyen állapít meg
egyoldalúságokat, amik természetszerűen benső ellentmondásokat rej tenek
magukban. Míg pl. egyfelől azt hangsúlyozza ·a programm, hogy a társada-
lom fej lődését nevelés útj án nem lelhet előmozdítani, más felöl elismeri,
hogy a "nevelés, mint az osztályharc 'eszköze, a kapitalisták kezében meg
képes gátolni a fejlődés dinamikáját". Ezek az ellentmondások azt mutat-
j ák, hogy a marxizmus társadalomelméleti módszere tarthatatlan, rnert a
vizsgáló dásbó l az élet több fontos tényezőjét kikapcsolja.

Az sem áll, hogya családi munkakőzősségből a nagyüzem munka-.
személyzetébe kerűlt ,gyermek szociális funkciója megváltozott volna, ami-
nek folytán egyenrangúvá lett a felnőttekkel, s így nevelése lényeges
vonásokban nem kűlőubőz ik a felnőttek tömegeinek nevelésétől.

Ez a nevelés igazi lényegének ellentrnondó felfogás Marx azon tételére
vezethető vissza, hogy ".a kornmunista nevelésnek politechnikus munka-
nevelésnek kell lennie". A proletárrnűveltségnek ez az eszménye az újabb
kommunista elméletekben a "sokoldalú specialista" formáját öltötte, amely-
ben könnyű felismerni a kapitalista termelés "monotechnikus" proletárj á-
nak kontrasztját. Ez azonban nem szabadítja fel .az embert a technika
rabságából, s ezért, mint nevelési cél, hasznavehetetlen.

A könyv elolvasása sok okulással jár. Kár azonban, hogy e bonyolult
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kérdések tiszta áttekintését nem sikerült mindenűlt
megkönnyíteni.ONMLKJIHGFEDCBA

D r o z d y G y u la :utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHelyesírá s és nyelvi magyaráza tole az

ban. A "Népiskolai Egységes Vezérkönyvek" 13. kötete.
Egyetemi Nyomda, Budapest. Ára 7.- P.

A könyv befejező kötete a Népiskolai Egységes Vezérkönyvek soroza-
tában megjelent hasonló tárgyú vezérkönyveknek. Szerkezetében és a mód-
szeres eljárásban teljesen megegyezik az előző kőtetekkel.

A szóban forgó vezérkönyvek egy a gyermek érdekében megvivott
hosszú harcnak győzelmes befejezését jelentik: az elemi népiskolából ki-
szorult a "nyelvtan" és helyét elfoglalta · ·a "nyelvi magYaráz.atok" és
"helyesírás" tanítása. Az elemi népisko láhan nem fognak többé nyelvtani
szabályokat tanítani, amelyekre az elemi népiskolai tanulónak a helyes
beszéd és írás megtanulásahoz nincsen szüksége, amelyeket a szemlé letesen
gnndo lkozó gyermek különben sem képes megérteni és alkalmazni, hanem
e helyett a gyermekek az élő nyelvet fogják vizsgál ni, hogy megfigyeljék
a nyelvnek ama törvényszerűségeit, melyeknek megértésére .az elemi nép-
iskolai tanuló képes, és amelyeknek ísrnerete és alkalmazása a nyelvnek
helyes használatához szűkséges,

Szerző ezt a könyvét is a tantervi Utasítások és a módszerjavító tö-
rekvések szellemében írta. - Az Előszóban rámutat ama lényegesebb
vezető gondolatokra, amelyek kőnyvének megir ása közben irányitotfák.
Hangoztatja, hogy nyelvet tanít, emellett azonban ez osztályokban már
a nyelvtényeknek némi rendszerezését is adja. Példáival a nyelvérzék fej-
lesztése mellett a gyermek lelkének fínomítását is szolgálja, Megtudjuk
belőle, hogy különös gondja van a szemléltetésre; abegyakorlás során a
nyelvérzék, a kifejező készség fejlesztésére, a szókincs bővítésére; hogy a
tartalmi vizsgálat mellett egyre nagyobb teret kap az alaki v.izs,gálat; hogy
a nyelvtények tudományos elnevezésében meg-tartotta azt a mértéket, ame-
lyet az Utasítások megkívánnak ; hogy a nyelvi magyarázatokkal kapcso-
latban a fogalmazási készség fejlesztését is kívánja: és végül, hogya gyer-
meket állandóan önálló keresésre, kutatásra, alkotásra serkenti.

Könyvének fejezetei: Az V. osztály -, a V I . osztály helyesírásának
és nyelvi magyarázatainak tanterve; a helyesírás -, a nyelvi magyarázatok
tanításának mó-dja: az V.. osztály -, a V I . osztály tanmenete; tanítási
tervezetek az V. osztály-, a V I . osztály anyagábó l: függelék.

A helyesírás tanításának módja c.. fejezetben hangsúlyozza - a töb-
bek közt - azt, hogy a helyesírás tanításának 'ezekben az osztályokban is
teljesen gyakorlati alapon kell történnie; itt azonban már több teret kell
adnunk a tudatositásnak. Szól a nyelv-és helyesírási érzék fej lesztésének
módj áról és a helyesírás tanításának ama szernpontjairól, amelyek az V-VI.
osztályban szem előtt tartandok. Hangoztatja, hogy ezekben az osztályok-
ban egyre részletesebben kell foglalkoznunk azokkal az esetekkel. amelyek-
ben az írás eltér a kiejtéstől, és hogy a nyelvi magyarázatok során itt is
állandóan mutassunk rá a helyesírási vonatkozásokra és gyakoroltassuk
azokat, Lélektanilag megalapozott, értékes és gyakorlatizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAútba igazttásokat
ad a Másolás. Tollbamondás. Emlékezetből való írás c. fejezetekben. Ki-
merítően fejtegeti a nyelvi magyarázatok, .Iogalmazás. olvasás és olvas-
mánytárgya lás, írás, a többi tantárgy és a helvesirás tanításának kapcsola-
tát. Itt hangsúlyozza a helyesírás tudatosítását; azt, hogy a fogalmazvá-
nyok megbeszélése, javítása 'a helyesírás tanításának egyik leglényegesebb
mozzanata; hogy az olvasmányok nyuj-tják az íráshoz szűkséges szóképeket,
alkalmasok nyelvi és helyesírási szemléletek összefoglalására és mélyíté-

a stílus világosságával
Vá radi József.

V-VI. oszfá ly-

Királyi Magyar
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sére; hogy az írás tanítása közben a helyesírási szempontok is rnindíg
felszínen legyenek, hogyaszépírással együtt a helyesírást is gyakorolta3-
suk, és hogy a gyermekek már ezen a fokon a gyorsabb írás lendülete-
kőzben is ügyeljenek a helyesírás követelményeire; végül, hogy bármit
iratunk is, az mindíg irodalmi színvonalú legyen, és a gyermek értelmi
fokához, érzelmi és képzeleti világához simuljen. Értékes útbaigazítást ad
még a gyermek önbizalmának és a helyesírási készség rnegszerzésére irá-
nyuló törekvés fokozásának módjára is.

A nyelvi magyarázatok módja c. fejezet néhány főbb gondolata: A
tanterv célkitűzésének megvalósítsához nem meghatározások és szabályok
kellenek, hanem sok-sok nyelvi szeralélet és ezeknek némi rendezése. Az
elemi népiskolában a nyelvi magyarázatok tanítási módj ának lényege a
nyelvi jelenségek és törvényszerűségek szemléltetése, utánoztatása és azok-
nak szóban és írásban való gyakoroltatésa. A nyelvi jelenségek szemlel-
tetésére és gyakoroltatására szolgáló példákat első sorban a gyermek ter-
mészetes beszédéből vegyük. Az alapszemléleteket nyujtÓ példáknak egy-
szerűeknek, világosaknak kell lenniök és emellett alkalmasoknak a
nyelvérzék fej leszt.ésére és a 5'Zókinc,~ bővítésére. A nyelvi jelenségek
szernléltetéséhez beszédből kell kiindulnunk, szükség esetén azonban mon-
datokat. szavakat kiemelhetünk a beszédből. Egyes tanítások felépítésére,
menetére a következő módszeres szempontokat ajánlja: 1. Előkészítés. -
1. Kapcsolo ismétlés. 2. A szemléltetés anyagának gyüjtése és táblára
írása (világa san és könnyen áttekinthető .alakban, mert a nyelvi magyar á-

zatok tanításában ez az írás jóformán az egyetlen szemléltető eszköz).
Ez a mozzanat elég gyakran a tanítács első lépése. 3. Szükség eselén -
áthajlés. 4. A cél kitűzése. (Ez legyen világos, határazott és gandalkadásra
késztetö.] - II. Tárgyalás. 1. A,zz élő beszéd tartalmi vizsgálata. 2. Szük-
ség esetén - alaki vizsgálat. (E vizsgálatak keretében egyre több teret
kell adni a gyermekek öntevékenységének l] - Ill. Begyakortás. 1. Az új
ismeretnek a beszédben való felismerése és gyakorlása. 2. Írásbeli begya-
korlás .. (Ennek legjobb eszköze a fogalmazás. Hangsúlyozza, hagy a vázolt
gandolataknak a gyakorlatban való keresztűlvitele minden körülmények
közőtt kívánatos, a fenti senrend azonban nem kővethetö minden tanítási
egység feldolgozása közben.

A tanmenet c. fejezetben kiváló gyakorlati érzékkel összeállítatt min-
tatanmeneteket ad, amelyek némi mő dosítással bármilyen osztottaágú isko-
lára átalakdthatók. A sok tisztán helvesírási lecke a .helyesírás tanításának
fontasságára mutat, A gyakorlás és csendes íoglalkozás anyagának íelö leése
pedig az esztott iskolák tanítóinak is jó szolgálatokat tesz majd. .

A Tanítási tervezetek c. Iejezetek a kőnyvnek le~terjedelmesebb és
legértékesebb részei. A tanítási tervezetekben kétutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAév ' tananyagát száznál
több világos és közvetlen nyelvezettel megírt művészi mirrtatanításban dal-
gozza fel, amelyeknek bevezetö részében a tanítások előzményeit és célját
fejtegeti, és amelyek a tanítónak bőségesen szolgáltatnak anyagót és gan-
dolatokat egyaránt. E tanítások értékét erősennőveli, hagy azok nem el-
gandolásak, hanem valósággal eltanított tanítások. Új ítás itt az, hagy a
tanít<isi tervezetek közt vannak tanítási váz latok is, amelyekkel csupán:
gond.olatokat indít, és a módszeres kidolgozast a tanítóra. bízza. Kitűnő
érzékkel állítja be a tanítások némelyíkéhea "tanító táblaí rajzát, igen
szemleletesek a tanító "és a gyermek munkáját egyaránt megkönnyítő ,gr.a:fí-
konok Anyelvjelenségek .szernléltetésére, még inkább az új ismereteknek
megerősítésére, a helyesírás gyakorlására a tanítási tervezetekben is, a füg-
gelékben is sok-sok értékes, irodalmi anyagot - töredékek, idézetek, jeles
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mondások, közmondások, szó lásmódok, stb. gyüjtött össze, amely
erkölcsi nevelési szempontbólutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAis sok értékes anyagot nyujt, és amelyből

.a tanító körülményei és ízlése szerint választhat. Ebben' a könyvben is az
elméleti rész 'a gyakorlati résszel szerenesés összhangban van.

A könyv kiállításaért - papiros, nyomás, szővegrajzok, Iűzés, mind
-elsörangú - a legnagyobb elismerés illeti a kiadót, a kir. magyar egye-
temi nyomdát.

Aki ennek a könyvnek az útmutatásai szerint és szellemében fog taní-
'tani, az jól fog tanítani, annak minden tanítása a gyakorlati életre nevelő
lesz. Szerzö t. i. következetesen őntevékerrységet kíván, amikor a gyermeket
önálló megf.igyelésekre, ősszehasonldtásokra, következtetések levonására
készteti, tudatosan helyesen írni megtanítja. Gyakorlati, amikor megkívánja
az akadémiai helyesírűsi szabályok szógyüjteményének használatát. meg-
tanítja a gyermeket szepen olvasni, helyes magyar,sággal szépen beszélni,
,gyakorl'ati, amikor érdeklödést kelt az irodalom, a jó kőnyvek és az olva-
'sás iránt, és amikor a közéleti fogalmazványokat szemleletesen és alaposan
-ismerteti. Ennek a könyvnek egyetlen tanítói könyvtárból sem szabad hiá-
'nyoznia, és szükségesnek tartom, hogy minden tanító [nö] képző-intézet peda-
: góg.iai kézi könyvtára számára több példányban beszereztessék. Szeretettel
. áj árilom rninden kaetársam figyelmébe. Temesi István.

Lovagköltök. Dalok a ,Minnesang virágkorából. Középfelnémeteredeti-
böl fordította, J. bevezetőt és az életrajzot írta Balogh Károly. Királyi
Magvar Egvetemi Nyomda, Budapest, 1935. 231 old. Ára 4,- P.

A középkor szellemi életének legszebb virága a lovagi kő ltészet. A
lovagok a 12. században kivívják rendjüknek kiváltságait és olyan erénye-
ket fejlesztenek ki és olyan műveltségrc tesznek szert, amellyel magasan
kiemelkednek ·a többi rend közűl. A lovagi műveltség egyik tartozéka
volt a költészet ápolása és gyakorlása. Ez magával hozza a költészet fel-
virágzását. Nagy kedveltségnek örvend a szerelmi költészet, a Minnesang.
A dalokat, amelyeknek nemcsak a szővegét, hanem a dallamát is a Min-
nesangerek költötték, rendesen lant kíséretében adták elő. Rengeteg ilyen
dal keletkezett, az utókorra azonban csak a legkiválóbbak maradtak, mertzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
il lovagi költők ritkán tudtak írni, verseiket többnyire diktálták, ha volt
[r ódiákjuk. A 13-14. századtól kezdve már összegyüjtik a szebb dalokat.

'Több ilyen dalgyűjtemény maradt ránk, amelyek közt nevezetes szerepet
játszik a híres kalocsai kódex a kalocsai érseki könyvtárban, amelyben
19 középkori német költőnek 188 költeménye van feljegyezve,

Az előttünk fekvő könyv a nérriet lovagi keltészetnek legszebb köl-
teményeit nyujtja kitűnö magyar fordításban. A német irodalomnak sok
jeles a lkotását fordították már le magyar nyelvre, de a német irodalom

.első virágzási korából még csak elvét ve akadt egy-egy fordítás, A kőzép-
'kori nérriet nyelvből való fordítás kűlőnös képzettséget és szaktudást
igényel. mert ez a nyelv a németül tudók előtt is sokszor teljesen érthe-
tetlen. Balogh Icr dítása tehát nemcsak nyelvi, hanem nyelvészeti szempont-
ból is kűlőnős értékű. A fordítás tartalmilag és alak ilag hűen követi az
eredeti alkotásokat. A mesteri kézzel megírt korrai z és életraj zck beve-
zetnek a lovagi élet lelki és érzelmi világába, amelynek hú szemléltetői
a szebbnél szebb költemények. Természetes, üde, friss 'líra nyilatkozik 'itt
meg, s a líra kedvelői bizonyára élvezettel fogják forgatni a sok szép.
középkori kéziratokból vett' képekkel díszített, ízléses kiál litású kőnyvet.

Lux Gyula i



1

Irodalom. 399

Honismeret könyve. SzcrkesztetteutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABodor Anta l dr . Az előszót írta
Steinecher Ferenc dr . Budapest, 1935. Kiadja a Magyar Társaság Falu-
kutató intézete.

E cím aLatt foglalta őssze Bodor Antal dr. azokat a különböző szer-
z ők tollából eredő tanulmányokat, szám szerint huszat, amelyek bár kü-
lönböző tárgyúak, de mindFEDCBAQ . honismeretet szolgálj ák. A mű tehát nem
egységes alkotás, de minden egyes tanulmány önmagában is értékes és
tanulságos. Megismertetik a szűlöföld- s ezen keresztül a honismeretnek
igen sok kérdését, malyeknek alapj án világossá lesz, hogy mi mindenre
kell figyelmét kiterjesztenie annak, aki a magyar föld: szülőföld és lakó-
hely megismerésén át a honismerethez akar eljutni. Megismerjük e tanul-
mányokbál a szülöíöld, il letőleg a honismeret kérdésének jelenlegi állását,
a falukutatás módszeréhez pedig sok értékes szempontot meríthet e
tanulmányokból az, aki a falukutatással kíván foglalkozni. De igen já
'hasznát vehetik a Honismeret könyvének azok a tanítóképzőintézeti taná-
Tok is, akik a földrajz keretében a szülöíöldismeretet tanítják s általában
mindazok, akik la tanítóképzők ifjúságát nép művelöi hivatására készítik
elő. Haszonnal forgathatják a Honismeret könyvét a nép között lakó falu-
kutatók és gy'akodati néprnűvelők is, épen ezért e rnű a népkőnyvtárak,
ílletőleg a néprnűvelés könyvei közé leendő besorozásra is ajánltatott.

Németh Sándor .

Julius Lux: Siedlungsgeschichie und Rechtsoerhiiltnisse der Stadt
Dobschau-Dobsina . - Sonderdruck aus den "Ungarischen .Iahrbüch ern"
Band XV. Verlag Walter de Gruyter et Co., Berlin und Leipzig

Folyóiratunk ez évi áprilisi számában megemlékeztünk dr. Lux Gyula:
Dobsina településének és birtoklásának története c. tanulmányáról azzal,
hogy e tanulmány kerek be,fejezettség,e mallett is csak részlete egy eljö-
vendő és bizonyára nagysikerű és mély enj áró helytörténeti munkának. -
Utaltunk arpa, milyen nagy a jelentősége a helytörténeti kutatásoknak és
mennyire mesterei ezeknek a németek, akik bámulatos munkásságot fej-
tettek ki ezen a téren. Rámutattunk arra, hogya magyar helytörténeti
kutatásoknak és irodalomnak még igen sok a teendöje és pótolnivalója.
hiszen itt a németek és más nyugati nemzetek ezirányú munkássága mel-
lett ugyancsak lemaradtunk. - De megindult ezen a téren is a nagyobb-
arányú munkásság, melynek részvevői között máris feltűnik dr. Lux Gyula
Dobsina város multj ával kapcsolatos kutatásaiva!.

Ezeknek a kutatásoknak az eredményeit Lux Gyula most 37 Iapon
némel nyelven is közzétette. Értékét már az a külsö tény is igazolja,
no gy az U ngarische J ahrbiicher szerkesztösége méltónak találta arra, hogy
XV. kőtetében megjelentethesse és .ezzel lehetövé tette a németeknek is
az eddigi eredmények megismerését. Őket ez kűlönösebben érdekli
úgyis, rnert a felvidéki banyavárosok telepesei németországiak és a né-
metek, miként ezt nagyon is jól tudjuk, még a nálunknál sokkal, de
sokkal measzebbre szakadt fajtestvéneiket is számontartják és róluk
minden rnegtudhatót kikutatnak és összegyűjtenek. Hogy mennyire ismerik
a dob sinai németséqet, annak bizonysága az a széleskörü német irodalom,
amelyre nem egy helyen maga Lux Gyula is hivatkozik. Itt utalunk a
sok között csak R. F. Kaindl, J. Hanika, W. Kuhn, E. Schwab stb, stb.
rnunkásságára. Lux eredményei alkalmasak lesznek nemcsak az említettek
munkásságának a kiegéseítésére, hanem az esetleges tévedések helvrcica-
zitására, mert Lux Gyula a Dobsina-vidék szűlőttje és neveltje, aki tudo-
mányos felkészültsége mellett még abban a szerenesés helyzetben van,
no gy sainte szerves része'llJunak a helynek és vidéknek, amelynek mult-
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jával egészenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli jelenéig és életével is a legbehatóbban . foglalkozik. Amit
eddig erről a helyről írtak, kinyornattak, azt Lux mind revízió alá vette
és veszi, mert megállapította mindjárt kutatásainak elején, milyen könv-
nyen csúsznak be tévedések már oklevelek leírásakor, másolásakor. Meg-
állapította azt is, hogy a multban elkövetett hibák, rossz olvasási módok
miként mennek aztán egyik kutatótól tovább a másikhoz ... Ilyen irányú
munkássága legszembeötlöbb német nyelven megjelent munkáj ának első
fejezetében, amely -Dobsina történetét tárgyalja le. Az eddigi író kkaf
szemben, akik kőzűl egyesek a kvádokig vinnék vissza Dobsina eredetét,
csak annyit állapíthat meg egésze111biztosan, hogy a város: eredetét a
XIV. sz. végéig lehel biztosan kinyomczni, de ekkor már Dobsina mint
virágzó bányász-hely van megemlítve éshogy 1417-ben kapott a városka
vásártartási jogot.

Nagyon érdekesek azok a Ieitegetései, amelyek segítségével behizo-
nyitja, hogy a telepesek nem annyira északi irnyból '(a Szepesség felől)
érkeztek, hanem inkább délről. Ez,elmek a délieknek az ősi hazája pedig
a legnagyobb valószínüség szerint a bajor föld (a Dobsina-kőrnyéki nagy-
rőcei harangon és pecséten Sat. Quir inus neve van, akit különösen Dél-
Bajorországban, Tirolban és Alsó-Ausztriában tiszteltek). Még érdekeseb-
bek a tanumlány 2. fejezetében közöHeka város jogairól, a bíráskodásról'
és a város szabadságairól. amelyek alkalmat adnak arra, hogy necsak az
egyes külföldi városi jogokkal ismerlessen meg (magdeburgi városjog] ,
hanem elsösorban a korponai városjoggul [mert Dobsina is ezt a jogot
nyeri el telepűlésekor}. Ismerteti részletesen ezeket' a városi jogszabá-'
lyokat, arnelvek meg IV. Béla király idejéből származnak és semmiben
sem maradtak mőgőtte a budai és székesfehérvári városjogoknak. A kor-
ponai városjog lett mintája az összes északnyugati felvidéki városoknak
is, Hogy Dobsina mint földesúri bánvaváros is milyen jelentős, szerepet
játszik a többi felvidéki bányavárosokközött, annak bizonysága többek'
között az is, hogy a XVII. és XVIII. sz.vban még a királyi bánvaváros
címét és kiváltságait is elnyeri. Súlyos megpróbáltatások után azonban a
XVIII. 'sz. végétől megyei ellenőrzés alá rendeltek, bánvabíróságát Rozs-
nyóra helyezték és csak a XIX. sz. derekán lett ismét "szabad bánvava-
ros". Mint rendezett tanácsú várost éri a trianoni végzés és kerül a csehek
megszállása alá, akik a szépmultú városkát Ieiokozták nagvközséggé.

A 3. fejezetben a dob sinai bányajoggal kapcsolatban rövid, de tar-
talmas ismertetést kapunk a magyar bánvajog kialakulásáról, egyes
kevésszámú nemes család ama ritka privilégiumáról, hogy élvezhessék a
bányászat jogát. Ilyen család' volt a Csetnekiek családja, akik még IV.
Bélától nyerték ezt ,a jogot és akik később alapítói, földesurai lettek
Dobsinának és Ielvir ágoztatói a váreskának. Megtudjuk még Károly Ró-
bert, Huriyadi Mátyás és Miksa királvoknak fontos intézkedéseit a hányá-
szatra vonatkozólag, nemkülönben megismerhetjük a bányabíróságok, bánva-
mestar működését - mindezeket elsősorban Dobsinára vonatkoztatva ... ,

A' nem nagy terj edelmű tanulmány ebben a rövid formájában is, ki-
tűnő művelödéstörténeti képet ad egy kicsi, de értékes felvidéki bánva-
városkánk ról, melynek élete .szoros összefüggésben van hazánk, nemzetünk
tőrténetével. - Sikerült dr. Lux Gyulának ismét megéreztetni velünk,
hogya minden tekintetben kielégítő és részletes magyar t6rténélmet csak
akkor írhatják maj d meg az erre hivatolt tőrténettudósaink, ha előszar
a Lux Gyulahoz hasonló lelkiismeretes, szorgalmas és kellő tudással ren-
delkező részletkutatók megírják a kisebb egys1égek: helyek és tájak
történetet.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM esterházy Jenő.·
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Nagy László Könyvtár. Felhívjuk az iskolák és tanártársaink fígyeI-
mét lapunk mostani számához mellékelt levelezőlapra. amely a "Nagy
László Kőnyvbár" kiadványairól értesíti olvasóinkat. A modern nevelés-
űgyi, lélektani és szociálpedagógiaí problémák iránt érdeklődő kartársaink-
nak szívesen ajánljuk e könyveket, amelyeknek beszerzését olcsón és
kedvező fizetési feltételek mellett teszi lehetövé a Nagy László Könyvtár
kiadóhivatala.

Beküldött könyvek. ---;-utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATOrnay Károly: A leventeintézmény története.
Bpest, 1935. A Stádium Sajtóvállalat Rt. kiadása. 240 1. - Havas István:

Egy évtized a polgári iskola.i küzdelmek élén (1925-1934). Bpest, 1935.
Az Orsz. Polgári Iskolai Tanáregyesület kiadása. 215 1. - Öra tervek a
mdgyar tör ténelem fanítá sához. Osszeáll ította és rajzolta Vicsay La jos.
A Gyakor lati Pedagógia kiadása, Szeged, 1935. 59 1. Ára 10.80 P. - Lázár
Károly: A gyermektanulmány vázlata. Második, átdolgozott kiadás. Sáros-
patak, 1935. Nyomtatta Kisfaludy László a Iöisk. könyvnyomda betűivel.
64+XXXII 1.

H RLKJIHGFEDCBAE K .

Érsekiöpásztori elísmerés, Móczár Miklós jászberényi áll. tanítóképző-
intézeti igazgatónak, az Actio, Catholica Egri Egyházmegyei Központi Ta-
nácsa kinevezett tagjának az egri érsek főpásztori elismerését nyilvánította
a katoldkus közélet terén kifejtett buzgó tevékenységéért.

Személyí változások a hitielekezeti intézetekben. Gerhardt Béla c.
±őigazgató, a miskolci ev. tanítóképző igazg·atója hosszú, érdemes szolgálat
után nyugalomba vonult. Az intézet Ielügyelö-bizottsága a megüresedett
igazg:atói állást Mo,litor Gusztáv int. tanárral töltötte be.. Az így megüre-
sedett mennyiséglan-fizikai tanszékre pedig Raisz Iván okI. középisk. ta-
nárt, műegyetemi volt tanársegédet választotta meg. - A debreceni ref.
tanítónöképző-intézet tanárai közül Tóthné Zalai Emma 37 évi érdemes
szolgálat után, a debreceni ref.tanítóképző tanári karaból pedig dr. Novák
József ugyancsak értékes munkásság után nyugalomba vonult. - Igazgatói
változás következett be a győrii kir. kat. tanítóképzőben. Jakab Ferenc, ki
sok éven keresztül fáradhatatlan buzgaIo,mmal, elismert sikerrel, a tanári
kai" harmónikus rnunkáját biztosítva igazgatta az intézetet, a mult isk. év
végével nyugalomba vonult. Az egyházi Iöhatóság az intézet igazgatását
dr. Förhétz József tanárra bízta. - A soproni evang. tanítóképző-intézet-
ben Bognár Károly nyugdíjaztatása vfolytán megüresedett gyakoifló-isk. ta-
nítói állás most került betöltés alá. Az intézet .új .gyakorló-isk. tanítója
Csohnya i József, aki a mult isk, év végén az egyházi főhatóság által ki-
küldött bizottság előtt a gyakorló-.~sk tanítói vizsgálatot sikerrel kiállotta.
- Hasonlóképen új gyakor ló-isk. tanítót kapott a szegedi kir. kat. tanító-
képző Majzik Sandor battonyaí rk. isk. tanító személyében, aki ugyancsak
az egyházi főhatóság által kiküldött bizottság előtt tett sikeres gyakorló-
isk. tanítói vizsgálatot.

Spranger látogatása aONMLKJIHGFEDCBAV I I . ker. tanitőnőképzd-Intéaetben, A Pázmány
Péter tudományegyetem vHághírű ünnepségei alkalmával fővárosunkba ér-
kezett Ed. Spranger , a berlini egyetem ismertnevű tanára, aszellemtudo-
mányi lélektan megalapítőja. Szept. 26-án Kemény Ferenc nyu!!. kir. Iő-
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igazgató társaságában meglátogatta a VII. ker. áll. tanítónöképzö-intézetet.
Több tanteremben hallgatta a tanításokat. Érdeklődését külőnösebben is
felkeltette egy gyakorlati kiképzési óra. Az órán tőrténteket dr.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKosáry
János csoportvezető tanár párhuzamosan nemet nyelven tolmácsolta a láto-
gató professzor számára. Az intézet igaz.gató.sága magyaros keretrajzba
foglalt iratban kőszőnte meg a megtisztelő látogatást.

Szerkeszlőváltozás. A főváros tanűgyi osztálvának kiadásában meg-
jelenő Pedagógia i Szeminár ium círnű havi folyó irat szerkesztöt cserélt.
Szerkesztését azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.f. év őszétől kezdve dr. Haltenberger Mihály egyet. rk.
tanár, a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium vezetője vette áto A folyóirat
minden hónap 20-ika' táján fo.g megjelenni s az új szerkesztő szívesen
látja a munkatársak közt a tanítóképző tanárság tagjait is.

Népművelési előadások. Az 1. ker.. áll. tanítóképző igazgatósága ismét
megkezdte a népművelésszolgálatában havonként rendezett kultúrestéit.
Minden kultúre st középpontját nemzetünk egy. kiemelkedő alakjáról, 'eset-
leg valamely .időszerű kérdésről szóló előadás alkotja s az előadás köré
énck-, zeneszámok, magán- és csoportos műsorszámok fonódnak. A terv
szerint okt. 21-én Ja loceczk y Péter tart előadást Herman Ottóró l, nov.
l1-én Éber Rezső br. Eötvös Loráridró l, dec. 9-én dr. Prochaska Ferenc
Ahessziniáról, jan. 20-án Vincze Sándor Benedek Elckröl, febr. 10-én
Németh Sándor Berzsenyi Danielröl és márc. 21-én Nagy Ferenc a két
Wesselényiről.

Rádió-előadások. M esterházy Jenő szept. 12-én Bécs felmentésérő/
tartott rádióelőadást. Szept 14-én pedig a r ádió Mit nézzünk meg vasár-
nap? című sorozatában az Erzsébet-Múzeumot ismertette. - A .rádióban

előadást tartottak még vitéz dr. Málnásy Ödön, az e,gri rk. tanítóképző- és
dr. Evva Gabriella kecskeméti ref. tanitónőképzö-int. tanár.

Előadások. Móczár Miklós a gödőllői járási mezögazdaságí bizottság
isaszegi gazdagyűlésén Védekezés a szá razság ellen címen nagy érdeklő-
déssel kísért előadást tartott. ~ Rozsonda i Károly az Orsz. Evangélikus
Tanítóegyesület nov. 14-én a budapesti Tanítók Háza disztermében tártott
kőzgyülésén A Falumunha és a tanítóság címen adott elő.

Irodalmi szemle. Mestel'házy Jenő Egy híres magyar louasszobor cím-
mel tanulmányt írt a Napkelet 4, számában. A Kolozsvári Testvérek Szent
György szobrának magyar eredetét és az alkotok hazai származását bizo-
nyító, íllusztrációkkal kísért tanulmánya pedig angol nyelven Londonban
jelent meg az Apollo oírnű művészetí folyó irat ápr illsí számában. Ezt a
tanulmányt a Ma~yar Ipa rművészet május-júniusi (5.) száma is leközöIte.
- Lux Gyula: Eine a lte Schulrede aus Dobschau. [Karpathenland, VII.
évf. 2. fűz.] - Ein Belirag zur Herhunitslrage der Deutschen im Gömörer
Komiia ie, [Karpathenland. VIlI. évf. 1935.) - Bevölkerungssfa tisiik der
Stadt Dobschauaus der Vorkr iegszeit. [Zipser Heirnat. Heimatkundliche
Monatsbeilage der Karpathen-Post. 1935. 6. fűz.] - Siedlungsgeschichie
und Rechtsoerhiilinisse der Stadi Dobschau-Dobsina . [Unganische Jahr-
bűcher. XV. köt., 1935. 2-3. füz.) - Nagy Vilmos: Nőnevelés az ó- és
középkorban. [Szabolcsi Tanító, 1935. 8-9. sz.] - Horuá th János: A
szülőIöldismeret érdekében. (Ugyanott.) - Halmos Péter: Érdekes esetek
az iskola életéből. (Népnevelés, okt. sz.] - Krizsaneczné Németh Edit:
Apróságok já tékos torná ja . (Magyar Anyák Naptára, 1936..) •

Gyakorló-isk. tanítói vizsgálat ok. A közokt. miniszter úr rendelkezései
alapján a gy.akorló-i.sk tanítói vizsgálatok okt. hó végén ,ismét megkez-
dődtek s nagyobb-kisebb időkőzőkben nov., dec. és január hónapokban is
lesznek. A vizsgálatok színhelye egyelőre az 1. ker. áll. tanítóképző-intézet.
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A vizsgáló-bizottságot, amelyutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABalázs Béla tanűgyi főtanácsos, kir. íöigaz-
gató elnöklete alatt műkődik, a következő tagok alkotják: Molnár Oszkár,
dr. Padányi-F rank Antal, Pócza Jözsef (jegyző), az elnök által a szükség
szerint behívott szaktanár. Ferenczi István, Sza la tsy Richárd.

A budapesti intézetek közös műsoros estje. A bpesti tanító-, tanítönö-
és óvőnöképzö-intézetek dec. 'l-éti d. u. 5 órakor a Zeneművészeti Főiskola
nagytermében a Tanárok Háza és néhai Quirit József iratainak kiadása
javára az alábbi műsorral magyarestet rendeznek I. 1. Madách-Ba tó:
Angyalok kara és Harangszó (VII. ker. óvónőképző énekkara). - 2. Ba-
róti Szabó: Testamentum a két fiamnak. Szavalja Roznik Ilona (VII. ker.).
- 3. VásárheJyi Zoltán: Harangszó, Virág János. Bárdos La jos: Falu vé-
gén (II. ker. rk. tnőképző énekkara). - 4. Hubay: Csárdajelenet. Hegedűn
Nagy Anna tanár, zongorán kísér Andor Ilona (Ill. ker. óvőnőképző}, -
5. Magyar dalok (Ill. ker. óvónöképzö zenekara). - 6. Forra i-Vörös-
marty: Petike. Kodá ly: Táncnóta (IX. ker. tanítónöképző énekkara). -
7: Liszt: Rákóczi-induló. Két zongorán (IX. ker. tanítönö- és 1. ker. tanító-
képző). - II. 8. Laurisin M.: Szóla kakas már. Kerényi Gy.: A tréfás
juhász (IV. ker. tnöképzö énekkara]. - 9. Csermáh= -Káldi: Verbunkos.
Lisznya i: Esik eső. Cimbalmon előadja Tóth Ida (IV. ker.]. - 10. Laurisin
M.: 'Magyar népdalok (II. ker. áIl.]. - 11. Kodá ly: Székely keserves (1.
és II. ker . .áll. intézetek vegyeskara] . - 12, Kodá ly: Kit kéne elvenni?
(1. ker, férfikara) . - 13. Dunántúli népdalok. Előadja Kulcsár Irma (VII.
ker.). - 14. Egyszer egy királyfi, NépbaUada Nádor Mihály feldolgozásá-
ban. Előadják: Széles Klára, Székely-Barna Viola, Nevelős Margit, Berky
G., Gerec 1., Cser K., Lónyai T., Hlinka E., Szőllősy M., Bódy S., Zimmer-
mann K. (VII. ker.].

A soproni ev. tanítóképző-intézet a Turul Szövetség kötelékében. A
Magy. Egyetemi és Főiskolai Egyesületeknek Orsz. Központja ma mintegy
20.000 tagg,al a legnagyobb létszámú nemzetvédő és nemzetépítő társadalmi
alakulás, A Magyar Egészség Hetének nagy sikere is bizonyítja szervezett-
ségét és tetterejét. Lelkes ifjúsága, a nemzet jövendő vezetőrétege. komo-
lyan készül íeladatéra. Most felvette kötelékébe a soproni evang, tanító-
képző ifjúságát is. Nov. 3-án bensőséges, lelkes ünnepség keretében avatta

. Sa lló János dr. orsz. vezér, A Bajtá rs szerkesztője magisterre és patro-
nusokká az intézet igazgatóját és tanárait, darukká, leventékké az ifjúságot.
AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú] bajtársi egyesület Péter-ly Sándornak, az intézet növendékének. a
"tanítók atvjá'l-nak nevét vette fel.

Montessori-tanfolyam. A Székesfővárosi Iskolánkívüli Népművelési
Bizottság felügyelete alatt működö Kísanyák Iskolája Monfessor i nevelési

módszere címen nov. 11-1ől a jövő év ápr. végéig Montessorí Mária bele-
egyezésével a bpesti Montesscri-Iskola helyiségeiben [Kr.iszfina-körút 155.
Ill. 2.) tanfolyamot rendez. A tanfolyamon Burchard-Bélavá ry Erzsébet és
Hajós Erzsébet adnak elő. A tanfolyamon elmélet órák, médszeres gyakor-
latok, hospitálások és szemináriumi órák lesznek. Felvételre mindenki
jelentkezhet, aki igazolni tudja, hogy van kellő műveltsége az előadások
követéséhez s 18. életévét betöltötte. A tanfolyamon való részvéte lért ha-
vonként 30 pengőt kell fizetni. Az érdekesnek ígérkező tanfolyam zárő-
előadásait dr. Montessori Mária fogja megtartani.

A tanító- és tanítónőképzők 1935/36. isk. évi tanuló-statisztikája
köréből. Beiratkozottak száma 9523. Ebből fiú 3004, leány 6519. Ali.
tanítóképzőkbe beiratkozott 985, r. kat. intézetekbe 1034, ref.-ba 551,
evang.sba 342, izr. képzőbe 92. A tanítónöképzők közül államiakba 841,
róm. kat. képzökbe 4687, ref. intézetekbe 772, evang. képzőbe 134, izr.
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intézetbe 85. - Az összes beírt tanulők közül: róm. kat. fiú 1915.. leány
4952; gÖr. kat. fiú 67, leány 154; ref. fiú 658, leány 951; evang. fiú 262,
leány 319; gör. kel.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfÍl1í 4, leány 3; unit. fiú 3, leány 7; izr, fiú 95, leány
133. - A beírt tanulők közül magyar anyanyelvű 9395, nérriet 114, tót
anyanyelvű 4, horvát 9, szerb 1. - Párhuzamos osztályok vannak a bpesti
II. ker., VII. ker. ál1., a IV. ker. és VI. ker. róm. kat. és a debreceni reL
tanítónöképzö-intéaetekben. A tanítóképző-intézetek kőzűl legnépesebbele az
egri rk. (251). a szegedi rk. (215). .a miskolci evang. (206). a debreceni
(198) és. a nagykőrősi (193) ref. tanítóképzők. Legnépesebb tanítónóképző-
íntézetűnk ebben az iskolai évben a bpesti VI. ker. rk. intézet 374 növen-
dékkel. A sorban következnek utána a IV. ker. r. kat. (290), a VII. ker.
áll. (263). a debreceni ref. (255). la II. ker. áll. (231). az esztergomi r. kat.
(229). a szegedi r. k. (228). a IX. ker. r. k. (223). a II. ker. r. k. (208).
a misk'olci r. k. (206) és az egri r. k. (201) tanítónőképző-intézetek. Leg-
kevesebb tanulója a miskolci lu. tanítónöképzőnek van, 85 tanuló. Már csak
egy intézet VIan, amely még nem érte el teljes kifej lődését . s ez a bpestí
1. ker. róm. kat. tanítónőképző, melynek a f. isk. évben a IV. osztálya
nyílt meg.

Halálozás. A 'tanítóképzői tanárság egyik nesztora,a tanító képzés
reformjának Fáradhatatlan harcosa,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKöveskúfi Jenő, a lévai tanítóképző
utolsó magyar igazgatója szept. 30-án 70 éves korábn elhúnyt. Okt. 2-án
nagy részvéttel helyezték a sashalmi temetőben levő családi sírboltba örök
nyugalomra. Egy~ületünk részéről Padányi-F rank Antal egyesületi elnök
mondott a sírnál beszédet. A Gárdonyi Géza Irod. Társaság részéről Simon
Lajos, 'a Magyar Miszkiewicz Társaság, a Vajda János Irodalmi Társaság
és a Gyóni Géza Társaság nevében Pa láczi Edgár, a mátyásföldi iskolaszék
és népművelési bizottság nevében Révay József búcsúzott az elhúnyttól.
A bpestí és környéki intézetek tanárai, a kűlönbözö tanító egyesületek kép-
viselői sokan voltak jelen a temetésen. A képzöí tanárság kegyelettel őrzi
volt munkás tag,jának emlékétf

Nyugtázás. Tagsági díjat fizetett 1932-re: Fekete .Iános. - 1933. 1.
f.elére: Fekete János. - 1933-ra: Szántó L., Var,ga Gy., Brunovszky R.,
Kaposi K. - 1934-re: Balázs B., Szántó L., Fekete József. - 1935. 1.
felére: Bocskay 1. -' 1935-re: Árpássy Gy., Hidegh B., Fekete József,
Barabás E., Hamar Gy., Bognár K, v. Lenky J.. Matheidesz I., Sass L.,
Gömöri S., Barkáts M., Tömör B., Rados Gy. - 1936. Lfelére: Bartal A.,
Bárdos B., Homor 1., Geyer B., Sántha K., Karácsonyi J., Rosta J.,
Szkalka L., Hídegh B. - Befizetés a Tanárok Házára: Sárospatak. ref
tkp. 1935/36. évi díjak: 129.60 P, Esztergom, rk. tkp. 1935/36. évi dí-
jak: 70 P. BPest~19 ~ov:~2'::'::~ Pócza József, pénztáros.
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