M AGYAR

T A N íT Ó K É P Z Ő zyxwvutsrqponmlkj

A T 'A N ÍT Ó K É P Z Ö -IH T É Z E T I

TANÁROK

ORSZÁGOS
EGYESÜLETÉNEK
nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8U D A H S T.

VU!. lvfOl 'U .M

•••

S ZÁ M ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F O L Y Ó IR A T A

A ta n ító h iá n y

tt44.

ÁPRILIS

le lk i h á tte re .

Ma szomorú divat lett tanítóhiárryról,
mint a megnagyobbodott
ország jövőjét egyre jobban fenyegető, ijesztő veszélyről beszélni.
Annyi mindent összehordtak a tanítóhiány gazdasági és lelki okaiI ól,
nemkülönben a baj megszűníetéseinek módjairól,
hogy lényegileg a témáról újat nehezen lehetne mondani. És mégis írunk é"s
szólunk
új formában vagy régi köntösben, hol itt, holott, de mindig
és mindenütt, hogy hallják meg szavunkat és [ajkiáltásunkat, amikor
a nemzet lelkiismeretéhez
appel lálunk: tenni kell valamit nagyon
~íirgőse).1 é-5 nagyon gyorsan, mert országo-s méreteket őltőtt a baj,
s egy nemzet pusztul bele, ha a segítség idejekorán nem érkezik.
Több líceum és tanítóképző statisztikai adatai fekszenek előttem.
A beszédes végeredmény az, hogy a képzőt járó növendékek alig
40-50%-a aka.r tanítói pálvára lépni .s azok nagyrésze is kelletlenül, .
rnorá lis vagy anyagi kényszer miatt.
Beszéljünk először azokról, akik sohasem akartak tanítók lenni.
Ök a jóhiszemüek, akik csak azért iratkeztak be a líceum ba, hogv,
a' gimnázium nyelvi s számtani nehézségeit megkerülve, könnyebb
anyagi feltételek kőzött ma giscsak érettségihez jussanak s így továbbmehessenek a nekik megfelelő, kedvük szerinti, liceurn i érettsé
givél is elérhető pálvákra.
Hivatásuk sohasem vol t il tanítói pályára,
sőt képességük sem nagyon: nincs zenei hallásuk,
a gyermekek
kőzött esetlenül moz ognak, a gyakorlati tanításokon sorra véreznek
el; sem türelmük,
sem természetük,
sem' rátermettségük
nincsen
Becsapottnak érzik magukat, s alig várják az egyévi késéssel me~szerzett tanítói oklevelet, hogy elhelyezkedhessenek
a nekik meg"Én a Iiceumba iratkeztam be azzal a szándékkal,
felelő pálvákon.
f,ogy megszerzem az ére+tségit. A tanítói pályára nem akarok menru.
Sem kedvem, sem képességem nincs" - Írja beszámolójában majdnem minden második líceumi tanuló. És mégcsak haragudni sem
lehet rájuk, sőt örülni kell, hogy nem ezen a pályán helyezkednek
el s nem szaporítják a képesség és lélek nélkül dolgozó pedagógusok számát.
,
Sokan vannak, akik tanítónak készültek, azért jöttek a líceumba,
képességük is volna, sőt csiraban bontakozó hivatásuk is és mégsem
lesznek tanítók. Elfordulnak
tőlünk Anyagiak miatt. Hivatkoznak
arra, hogy a mai idők mérhetetlen gazdasági nehézségei között a
száz pengöt alig meghaladó tanítói fizetés nem áll arányban végzettségűkke l, képtelenek belőle tiszteségesen ruházkodni, emberileg
o

Dr. Sebestyén
János:nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
98zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~'-_
'.
r : . :
';: ".:
~"
ONMLKJIHGFED
étkezni," kultúrémberhez·'mérÚmmŰvelödni.
Lehetetlen családöt alapitarriok, s még lehetetlenebb gyermekeket felnevelniök. Ezenkívül
sokakra munkaképtelen, elaggott szűlök ieltartása, testvérek segítése
is vár, mit isteni és emberi írott és íratlan törvény ír elő számukra -,
MitihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i s ír .Jegtöbbjük
e csoportból? "Előttem a tanítói pálya magaszíosságáról szóló beszédek üres szólamkénthatnak.
Ismerjék el
G•. nyagilag
is. Utovégre nem azért tanulunk, hogy éhbérért vállaljunk
munkát, mert a mai helyzetben atanitói
fizetés az!" A felsorolt
anyagi okok mellett természetesen sokaknal szerepel a kapzsiság, a
nagyobb jövedelem hajhászása, a csak anyagiakért dolgozni-akarás.
Velük nem Ioglalkozom. Vilá'gnézetükés
motívumaik oly alacsonvak. koponyájuk annyira bedeszkázott,
hogy kár igényeskedésűkre időt pazarolni. De ezek kihagyásával is maradnak bőségesen
clyanok, akiknek igazuk van. A tanítói hiány legnagyobb részben az
áldatlan anyagi helyzetre vezethető vissza. S amikor a diagnőzist
megállapít juk, szeretnénk
remélni, hogy nem js olyan sokára
megtalálják a baj anyagi gyógyítását. is. Anyagi téren ugyanis az
ösztönök évezredes tanusága szerint heroizrnust várni lehet egyesektől, de nem a tömegtől. Itt pedig ma már tömegek kieséséről van
szó, akik menthetetlenűl elsőprik azt a néhány .száz névtelen hőst.
akik az anyagiak mostohasága ellenére i s vállalják és tel je'Sítika
tanítói hivatás szent kőtelességeit,
Mélységes tévedés lenne azonban azt hinni, hogy a tanítóhiánv
egyszerű fizetésemeléssei megszűntethető. A betegs-égnek vannak az
anyagiakon kívűl lelki kórokozói is, s ezek még az előbbieknél is
mérgesebbek és rombolóbbak. A tanítójelöltek kőzött jó nagy százalékkal képviseltetik magukat azok, akik máshová mennek, mert szé- •
gyenlik a tanítói pályát. "Tavaly már beletörödtem abba, hogy tanító
leszek. Ezt az elhatározásomat a . nyáron megváltoztattam. Mégpedig
azért, mert szörnyen bántott az a tapasztalat, hogy egy tanító nem
dL társadalmilag
azon a fokon, amely kilencévi tanulás után megilletne. Mondhatnám azt, hogy felénk minden tanítót szerencsétlen
embernek tartanak!" Az .idevonatkozó önvallomások kőzűl a legjel1egzetesebbet adom közre.
.
Most pedig próbáljunk kicsit elgondolkozni a dolgokon. Tegyük
kezünket szlvtínkre s őszintéri kérdezzük meg lelkiismeretűnket:
nem történtek itt végzetes kisiklások, sötét bűnök és felelőtlen, évtizedes rombolások a társadalom részéről?! Nem vonhato-e felelősségre bünős magunk azért, hogy a tanító tekintélyét· Iejárattuk,
pályája megvetett lett,
maga pedig lenézett szürke' polgára a hazának a rá hetyke gőggel lenéző tízezrek részéről? Nem tételezhetö-e
fel, hogy itt egy .szőrrryű értékeltolódásról van szó ember és állás
értékének megítélésében? Hamis értékelést loptak be az emberek
:5.gyába, mely szerint úrnak, rangos embernek, tekintélynek azt tartanak, akinek magas fizetése és fényes állása van, s módszeresen
azt a felfogást, hogy az
'-:ipusztították az emberek értékskálájáből
ember értékét egyedül és kizárólag belső lelki tartalma határozza
meg. Tekintély az, bármilyen ruhában jár ,s bármilven állásban van,
i
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akinek pallérozott agya, emberbaráti szíve, fegyelmezett modora,
Uszta lelkiismerete, kötelességteljesítö
lelkűlete van; aki elsősorban
önmaga felett tud urrá lenni, ösztöneit rendben tartja, szenvedélyeit
megfékezi, megadja mindenkinek a magáét, s egész felfogása és ma,gatadá.s,a az erkölcsi világrend két alappillérén: a felebaráti szerctetennmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
és az igazságosságon
épül feL A nemzet számára érték az,
aki becsülettel és maradék nélkül elvégzi azt a munkát, amit a nemzet életkerete rábízott
Van-~ rsozükségarra, hogy ilyen értéknézés
melletí kihangsúlyozzuk a tanítói pálya magasztosságát, tekintélyének magasbalendülését? Felesleges, mert a dolog önmagában evidens
kicsif is gondolkozni tudó s még el nem pusztított lelkiismerettel
rendelkező ember előtt. Egy azonban mulhatatlanul szűkséges: térjünk magunkba s vessük .le a társadalmi előítéleteket, s helyezzük
vissza szónál többet mondó felfogásunkkal és tettben megnyilatkozó
magatartásunkkal a tanító .tekintélyét arra a magaslatra, amely hely
öt személyisége, belső t.artalma s a nemzet .számára elvégzett munkaja után megilleti. A tanítóhiány
megszűnése a fizetésrendezés
mellett nem kevésbbé függ ettől a radikálisan elvégzésre vár "lelki
rendezéstöl" is!
ó

közötu végül va~ak
olyanok. akikről a legkeAlemaradottak
vésbbé illik. beszélni. Kevesen vannak ugyan, .s csak azért hozom
őket ide, hogy rajtuk keresztül rárnutassak egy kóros, de nem
cgyedüiilló lelki jelenségre. ök azok, akik megvetik a családot, amiből vétettek; lenézik a tanyát, falut, hol bölcsőjük ringott s gyermekségűk elviharzott. ök azok, akik megnézik a körülallőkat, mikor
egyszerű sorban élő szüleikkel kezet fognak és ök azok, akik nem
szeretik a népet, mely pedig oly' sokat váróan elindította őket a
városok magasabb iskoláiba, hogy egykor visszatérve, szívűkre öleljék a testvér Ialusi népet, akit ök nagyon ismernek s akin ök nagyon
tudnának segíteni. S mégis ők azok, akik nem térnek vissza, de
maradnak gyökerüke't elmatszve a városokban, mert osalogataz
előkelőség szellemi reklámja, a lidérces nagyvárosi- lámpavilágítas,
a .mohón megalmodott karrier nyugtot nem hagyó sóvárgása. Valami
rtt kiveszet+ ezeknek a lelkéből. A legfontosabb, belső hajtó erőt
nem találom: a népünk, fajtánk mellékgondolat nélküli szeretetét.
Pedig ha ez az igazi feJemésztő zélus meglenne! Ez a minden akadályon magát áttörő, hamisítatlan népszeretet. mely oda tudná ál- ,
ittani a +anító+ a nép kőzé egészen elégő, értük elégő tiszta áldozatul , dc hamar megoldódnék a falukutatás sokat feszegetert problémája, hamar eltűnnék a faluból népünk sok-sok-festi és lelki nyo- .
mora, Iajtánkat gyökerében rágó és pusztító babonás rákfenéje! Ez
a mindent elseprö népszeretet játszi könnyűséggel talá lná meg a
nép lelkéhez vezető leRjobh._és legegyszerübb eszközöket, amelyek
maradéknélkül vezetnének e"Tedményre.
Ennek a szent tűznek a lobogasát látom kialvóban, számtalan
tanítójelölt lelkében, fájó szívyel tapasztalom elfakulasát vagy éppen hiányát. És ez a legvégső s legbensőbb lelki ok, amelyre visszavezetem a félelmetesen Ielseökö tanítóhiányt.
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Befejezésül szólaljanak
meg azok, akiknek lelkében a tanítói,
'hivatás e lényeget alkoto benső tüze szentül, maradék nélkül, sokat
ígéröen lobog. Örömmel és túlcsorduló
hálával adom közre aznmlkjih
soraikat, mert ök is vannak, élnek és készülnek a szent magvetésre.
"Tanító leszek, mert úgy érzem, szűkség van rám; mert úgy érzem, hívnak a magyar gyermekek, hív a falu. Évekkel ezelőtf hallani
sem ~kartam arról, hogy .méptanító"
legyek,. ma szégyenlem' megvallani, hogy valaha is így gondolkodtam. Vissza akarok menni a
Eahtba,' kiművelt emberfövel. Viss'zahúz oda, a sok kis tudatlan
a nagy útra .. Művelni
gyermek. A saját fajtámat kell előkészíteni
akarom őket, hogy ne legyenek lenézettek. tudatlanok. Ezért dolgozom, ezért akarok tanító lenni. Mert ha. ök felkerüTnek, sok-sok
megoldatlan problémát fognak ök elintézni, amelyet városi nem tud.
vagy nem akar megtenni". "Régi álmom teljesül, hogy visszakerülhetek oda, ahonnan édesapám és én is elindultam: az akáclombos magyar faluba. Megvallom . öszintén, eleinte kissé alacsonynak tartottam
a tanítói pályát, de hamar. beláttam tévedésemet" .
A sok-sok. pusztábakiáltás.
megnemértés és hálátlanság
miatt
néha megmerül lelkem a-f'keserűségben, de ha ilyen szép lelkeket
látok, megbánom bűnömet' s· nem sajnálom életem lobogásat. mely
a: 'tanítóképzés szent ügyéért ég el, egészen, maradék n.élkül.ihgfedcbaZYXWVU
. .
D r . S e b e s tyé n
J á nos,
Köszeg.
ö
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hivotást,ól.

Id e g e n k e d é s ' a fa lu s i ta n ító n ő i

-Szornorú jelenségre próbáltam 'feleletet keresni, ott, azoknál a
kirepűlésre
készülő fiatal tanítónöjelölteknél,'
akik a hosszú vakációból visszatérve magukkal hozták a- mar működö fiatal generáció
hangulatat is. Ezért ankétot tartottam tanítónöképzönk
V. o.-ban s
39 jelölttöl kértem választ erre a kérdésre: mi lehet az oka annak,
hogy ma fogy a tanítónök száma?
.
•
A névtelenül beadott válaszok minden sorából az öszinte lélek
szava árad. A mai élet kűzdelrnét jól ismerő nagy lányok reális
életszemlélettel a tanítói pálya elnéptelenedését
elsösorban a súlyos
anyagi gondokat jelentö csekély fizetésben .találják. 39 kőzűl 23 jelöltnek ez a véleménye. Összesítve a válaszok megosz lása a kő ..
vetkez ö:
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Mit tehetne az előkészületi
idő alatt a tanítónöképzö
annak
Kit terhel a Ielelösség ?
érdekében, hogy a Ienti okok megszünjenek.
Kinek a kötelessége idejében menteni a még menthetöt?

Idegenkedés'

a falusi

tanítónői

hivatástól.
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A válaszokból
legsürgetöbben
robban elénk a csekély "fizetés
kérdése. A napokban újonari kinevezett fiatal tanítónó
tanítványont
jött hozzám és valami cserides szomorúsággal
jelentette, .hogv egy
pusztai iskolába nevezték ki. Lakás nincs, 'talan valami' kis irodai
helviséget engednek' át neki, hogyan' és hol kap étkezést, tüzelőt stb.
nem is sejti. Nem ütközöm meg, nagyonis megértem, hogy 20 éves
fiatal leány fájó szívvel indul abba a csöppnyi iskolába, amelyröl
félév előtt olyan .szép álmokat szővögetett.
Segítés, sürgős segítés
keilene a fiatal tanítósag canyag'i ügyeinek rendezésében!
Ez a magárahagyottság,
'ez a kemény életkűzdelem
vállalása,
sok tanítönönek
elveszi kedvét a falutól. Ezek külső okok, amelyek
rnódosítását
talán kellő időben' és helyen elvégzendő
sűrgetéssel
gyorsítani, lehetne,' de a gyökeres helyzet javítás a legfelsőbb ható,,;ig leladata és jogköre.
A kapott válaszok
között azonban több olyan akad, aminek
leküzdésében,
megnemesítésén
az iskola sokat tehetne. A. munkától
való félelem ellen a komoly munkára való neveléssel vehetnek fel a
harcol. A mai diáktipus
munkáját
nem a nyugodt, higgadt tempó
jellemzi, hanem a kapkodó tervszerűtlenség.
Oka a túlterhelés, amely
elle~ bármilyen kitartással
kűzd is' a tanártestület,
még mindig ne ..
héz próbatétel
a minden munkának kifogástalan
elvégzése. Még az
tigynevezett jobb tanulők
is sokszor kénytelenek
vagv éjszakázással.
vagy a minden munka helyett egyes munkákra
va ló redu-kálássaÍ
tenni eleget kőtelességeiknek.
Érthetően panaszolja
egyik növendék
válaszában,
hogy nagyon nehéz az előkészületiídő.
Érdemes lenne
foglalkozni és egyszer gyökeres intézkedéssei
feloldani a túlterhelés
kérdését.
Az V. évfolyam írásbeli munkáinak
kevesbítésén
minden
szaktanár fáradozik, mégsem megnyugtató
a helyzet addig, amig egy
eljövendő
üdvös tantervi reform. vagy legalább is átmeneti intézkedés, országos viszonylatban
nem nyújt .teljes és egyöntetű könv'rryítést.
A
tanítóhiánynak
e
legégetőbb
okai mcllett .szórvánvosau
;',5:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
szerepelnek a: társadalmi leértékelés, az a"lliég ~'o~t 'is"kisértő "csak
íanítónö"
lekicsinylés.
Eltüntetése
sokszor a tanító rátermettségén
'és inelligenciáján
fordul meg. Erre is nevelni kell. Az a bizonyos
<!jánló levél, külsö kellemes modor, esősorban a tanítóságnak
szűk"

séges,

De nézzünk szembe a jövendő tanítónők lelkületével s olvassunk
az őszinteség jegyében adott válaszokon
keresztül
s bizony iga~
résztvevő szeretettel
fordulunk
azok felé, akik szárnyat
lobogtatva
.repülésr~. készülnek.
Milyen kár lenne a gondok 'kőteleivel, 'az el
nem végezhető munka ólomgolyóival,
a társadalmi
leértékelés
pók-,'
hálószálaival
a nemesebb eszmék felé repülésben
megakasztani
a
1.agyra törö ifjú lelkeket! Milyen kára , lenne nemzetünknek,
ha a
nemzet nevelőit nem tudnők
a korai kiábrándultság
jéghegyeivel
való ősszeütközés
veszedelmétől
megmenteni!
Hosszúra nyúlnék e cikk, ha a maguk egészében csak néhány
élesen látó jelölt válaszát is közőlném. Elgondolkodtató
megállaprtásaikból csak töredékesen
néhányat közlök. Nem ismerik a tanítói
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hivatás szépségeit. Látnak tanítónöket, akik fáradtak, panaszkodnak.
Sokan vannak ilyenek. és kevesen, akik ragyogó szemmel tudnak
beszélni a tanítói hivatásról. Nincs, aki feltárja ennek szépségeit, aki
életével példát adjon, Az irodalomból hiányzik a tanítönö alakja.
A regényekből rendszerint a szernűveges, kissé lenézett, kigúnyolt
vénkisassecny-tanítónö
alakot ismerjük...
Nehézség az egyedüllét.
Támasz nélkül áll a fiatal tanítónő, kérdezni sokszor nem mer és
nincs is kitől. Egy fiatal lánynak nehéz egyedül élni.
Mennyire igaza van e mélyen néző, élesszemű jelöltnek. A mai
regényirodalomban calig talál juk meg a ununkában égő, az ideálokért
hevülő,. lelkes és amellett talpig modern, rokonszenves tanítónői
ideált. Annál tőbbszőr szólnak a regények a csodálatos karriert
megfutott gépíró-lcisasszonvokról, a mindenható vezér csodásszép .
ségű titkárnőjéről,
országoshírű
egyetemi tanárok 'fehérköpönveges,
bájos asszisztensnöiröl, akik néhány száz oldal után bekerülnek a
8-10 -szobás fényűző lakás asszorryseobé.jéba. Ezzel szemben a fiatal
tanítönö helyzete a falun: "Több helyről hallottam, hogy a tanítónii
ott szeretné Ihagyni állását, habár amikor diák volt, a leglelkesebb
tanítónőjelöltekhez tartozott. Elbeszélgettem vele és a válasz nagyon
egyszerű volt. A fiatal tanítónőnek a legrosszabb, vagvis ahol több
tanító vall, ott a Iiatal tanítónőre hárul minden munka. Pl. jegyzőkönyvvezetés állandóan az ő munkáia, habár 9 tagból áll a tanítótestület. Az egyesületek vezetése mind rá hárul, nincs segítség és
az a fiatal tanítónő,
ha kikerül az életbe, úgy várja azokat a buzdít 6
szavakat, elismeréseket, deazok nem és nem jönnek...
Én is csak
attól félek, hogy hasonló helyzetbe kerülök és elmegy a kedvem ettől a. gyönyörü szociális munkától".
Szegény kis tanitónő l Milyen meghatóan félti idealizmusat a
kiábrándítóan
könyörtelen
valóságtól.
Tudjuk, érezzük, nem alaptalau
e félelem.
Talán kissé rendezertelenül, szinte kapásból veszem elő és szó-laltatorn meg a kis cédulákat, választani úgy sem tudok, ho~fY a sok
őszinte vallomás között melyiknek segélyt sürgető szavát tartsam
fontosabbnak. "A tanítókat sokan lenézik, mert az egyszerű nép
között élve nem a népet emelik fel magukhoz, hanem ök alacsonyodnak le hozzájuk".
"Sokan idegenkednek a. tanító felelősségteljes
munkájától, sokkal könnyebbnek találják a tisztviselő gépies munkáját.
Nem gondolnak arra, hog,y a nehezebb rnunkával több öröm
jár~~.

"Karácsonyi szünetben egy ilyen megjegyzést hallottam: "Képzeljétek, X. Y. százados egy kis tanitónöcskét vett feleségül". Az'
illető a végén szájára tette a kezét és ijedten nézett rám. Én kedélyesen megkér deztem, hány osztályt végzett el a gimnáziumból ?
Hatot, volt az őszdnte fel-elet. (Az illető hivatalba járt igaz, hogy
bundában.] Egyeseket a' hasonló esetek rettenthetnek vissza ettől a
Ioglalkozástó!" .
Másik súlyos oka az idegenkedésnek anyagi lehet. Kevesebb
vegzettséggel bíró lányok hivatalban dolgozva több fizetést kapnak.

Idegenkedés

.a falusi

tanítónöi

hivatástól.
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mint egy tanítönö •. Azután a szociális
okok jutnak az eszembe. Ma
ebben a munkáshiárryban
könnyen
elhelyezkedhétnek
városban,
lakóhelyükön
a leányok.
Ez elsősorban
anyagi
előnyöket
jelent, utána
pedig a megszokott
társaságot.
Ez a két legfőbb oka, hogya.
lányok
riadoznak
vidékre,
tanyára
menni.
"Hi~zen még .fiatalok
vagyunk.
emberek
közé, mert diákok voltunk, ha
eddig azért nem járhattunk
kimegyűnk falura, tanyára,
ott nem várhatjuk
a mcsebeli herceget!'
Mélyebben
fekvő oka talán a magánytól
való félelem, a nagy
magárahagyatás. Sok esetben nem birthatják
fenn azt a megszokott
életnívót, amit a családi
otthon nyújtott.
Hisz nemcsak azér.t tanult
az ember, hogy művelt legyen, hanem fáradságának'
gyümölcsét
élvezve könnyebben
rendezze" életét. Erre pedig -nagyon kevés tanítóKultúr igények kielégítéséröl
úgyszólván
egénőnek nyílik alkalma.
szen lemondhat.
A fizetés ped~g? Kevesebb,
mint egy gépírókisaszszonyé, akinek nem kell úgy reprezentálni. rnint egy tanítónőnek.
Legutolsó
ok, amit szinte szégvenlek
leírni, húzódoznak
a mai
Fel kellene világosítahi
a szülányok az alapos, komoly munkától.
löket és a ,gyermekeket
aitanítói
hivatás szépségéről , fontosságáról.
<.l
magyar társadalom
és az egyén szempontjából
is. Találnának
bizonyára
melegsxívű,
gyermekszerető
ifjúságra,
akik belátják,
hogy
magasabb szempontok
is vannak, mint a jólét és gazdagság.
Csekély
fizetéssel
falura?
A főok úgy gondolom
az, hogy
hiányzik
a nökböl
a rnély lélek, a . bensőség.
A boldogság
után rohannak,
hajszolják
azt és nem veszik észre, hogy mindaz,
amit kePedig önmagukban
van a boldogság.
fel
resnek,
felszín, kűlsöség.
kell fedeznünk,
elérhetjük.
Hiányzik
az önzetlenség,
a lemondás
is
az emberekből.
Azt persze szintén
elfelejtik,
hogy sokkal nagyobb
boldogság
adni, mint kapni. Talán nem érzik, rnit jelent a gyermeki
ragaszkodás,
a gyermekszeretet?
Sokkal boldogabbak
lennének 'azzal
'" csekély fizetéssel eldugott
faluban is, ha éreznék, mit jelent ez és
ha a nevelést
sztvűgvűkké
termék. Ez kűlönben is a n:ői léleknek
egyik legszebb,
legmagasztosabb
hivatása.
Azt hiszem,. hogy éppen
az intelligencia
hiánya miatt nem lehetnek,
nem tartozhatnak
a tanítók abba a társadalmi
rétegbe. .melv tanulmányaik
nyomán
megilletné őket. Sokan csak ezt látják
és azért nem mennek
tanítónak.
segíthet.
Ezen ugyan egészen az egyén az önművcléssel
Szinte irtóznak
a falutól, a 'néptől, mert azokat a tanítókat
látják, akik nem magukhoz
emelik fel a népet, hanem ők alacsonyodsz invona lára.
Nem ez az ideális
jó tanító,· bár ezek
nak le a népnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
értelmi színvonatalán azt hiszik, hogy ha megmaradnának
azon
len, amelyen
meg kellene maradniok
és minden tanítónak
meg kell
maradnia,
ha az orszag legeldugottabb
falujába,
:tanyájára
kerűl is,
mert az őnrnűvelés mindenkinek
a rendelkezésére
áll a sok folyóirat
és .könyv útján .•

az

Folytathatnam
még az idézeteket
hosszan.
SOS
jelek ezek,
amelyek a nemzet nevelői
élethaj óiból mentők után kiáltanak.
Talán
még _nem késő. Addig is, arníg a tanítóság
nehéz anyagihelyzetén,
inséges
lakásviszonyain,
munkaterhén
az -intézményes
javítás
meg-
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valósul, a nevelők nevelőire hárul a Icladat, hogy az iskolai életben
munkára
edzett, lelkes gyermekbar.átokat,
továbbképzésre
mindig
kész, intelligens tanítógárdát bocsássanak ki az iskolákból. Valamit
még tennünk kell, amire eddig nem gondoltunk. valamit még jobban
kell tennünk. mint ahogy eddig jónak godoltuk, Addig ~m tekintután, amig nem remélhetünk megnyugvással távozó növendékcink
hetjük, hogy nemcsak a májusi búcsúzáskor, de a szeptemberi kapu-'
nyitáskor is száll a dal:

Kicsiny falucska tornya integet
Várnak reánk már csöppnyi gyermekek
Szlvern csak köztetek lesz boldog, véletek!'ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
P la o its

:· .J (o rS le rű n e v e lé s

a

M.

F r e m io la ,

Esztergom.,ZYXWVUT

!a n ító n ő k é p z ő -H c e u m

n e v e lő o tth o n á b a n .

A nevelés leghivatottabb intézője a család, ahova a gondviselés
gyermeket elhelyezte.
Amig a család hivatását vállalni tudja.
addig a gyermek kőzvetlen nevelésének jogát tőle semmiféle hatalom, jelszó, vagy uralkodó eszmeáramlat
el nem veheti. Amikor
azonban a felserdült ifjú egyén átlag 19-20 éves korában -egy határozott életpálya felé fordul, jövendő életének célja, feladatai
határozott
jelleget adnak nevelésének.
Ez az elhatárolt,
sajátos
célok jegyében történő nevelés: a hivatásra való nevelés.
A hivatásra való eredményesebb előkészülés szempontjából
az
intézeti nevelésteléjc
kell helyeznünk a családi nevelésnek. E célból
indokolt a tanítóképző akadémiák előlegezett tervezetében a kőtelezö
bentlakás elrendelése. Anélkül, hogy erről külön intézkedés tőrtént
volna, a tanítónőképzők
eddig is nevelőotthonnal voltak kapcsolatosak. Az elmúlt év statisztikája
szerint a tanítónöképz ö-Iícenmok
tanulóinak átlag 40%-a nyerte intézetben nevelését.
Minden nevelés akkor korszerű, ha az egyént jövendő életlel sdatainak minél eredményesebb és könnyebb teljesítésére képesíti. A
tanítónöképző-Iíceurnok
nevelőotthona
akkor feleJ meg rendeltetésének, ha az egyetemes leánynevelésen túl nevelőket nevel. Ebben rejlik hivatásszerűsége.
Az az erkölcsi szépségideál,
amelyet azONMLKJIHGF
Én
t a lu m tanítójában
rajzolt rneg G á r d o n yi
írásművészete.
s amely
ma K e r e c s e n d i
K is s
Márton nagysikerű filmjében. a H a r m in c a d ikban olyan imponálóan lép elénk, mínt világító cél és kőtelező eszmény ott él a tanítónőket nevelők lelkében. "Ahhoz hogy tanítani
tudjunk, tudnunk kell valamit: hogy nevelni tudjunk, lennünk kell
valaminek". Az ifjúság lelkét alakító nevelési tényezők. közül uraikodó szerepe van a nevelőotthonban
a kőzősségi szellemnek.
A tanítónöképzö-Iíceurnok
leányifjúsága
túl a pályaválasztás
iránvkeresésein
megtalálta már azt a reális életkeretet,
amelyben
é'.
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többé-kevésbbé rtudatosan kibontakoztathatja
szellemi és lelki -tehetség@if.·Ennek eredménye az a fokozott Ielki kitárulás, a nevelhetőség,
amely ezt a, leányifjúságót
feltűnően jellemzi. Belépve a nevelőotthonba, megtalálja ott e kitárulás felé meleg lélekkel lehajló, téljes
lelki értékeit felkínáló hivatott nevelőket" továbbá az iíjú' lelkek
szerfclen gazdagság'ából ősszetevődő, de szabályok által fegyelemben
kikristályosodott
azt a bőséges energíaíorrást,
amelyet kőzősségi
szel lemnek nevezhetűnk. Ez a közösségi tényező a belépő egyénben
P r o h á s zka
szavaival így fejezek
két irányú hatást eredményez, amitihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ki: "önmagunkba térni, és önmagunkból kilépni".
Az alig felserdűlt leány hiúságban, önzésben, részvétlenségben
és akarnemságban veszteglő kűlsöséges életét a közősség erősen lefékezi. Sehol nincs oly kőze! hozzánk a magány, mint a kőzősséglassan elér egy titkos
ben. A magára maradt egyén tapogatózásában
kapcsolóhoz
sa .sz intc észrevétlenül
kigyulladt fényben' szemben
találja mag,át önmagával. Az_ önismeret s a nyomában járó önnevelés, a hivatásra való nevelés sz ilár d és biztos alapja.
Az "önmagunkból kilépés"
abban nyilvánul,
hogy a serdülő
kerban olyan túlzó követelésekkel fellépő éntudat idővel a kőzősségi
szel lembert feloldódó rendezett közösségi öntudatta, illetöleg határozott hivatástudatta
fejlődik. Ez a' kőzösségi szellem és hivatástudat legerősebb motíválója az önfegyelmezésnek, kö'telességteljesitésnek, kitartó munkának, és Ielelőeségérzetnek. -- "Mióta az intézet-'
ben vagyok, nem esik oly nehezemre a tanulás - írja haza .egy 1.
éves -- mert itt mindenki , tanul. Szégyelnek is elmaradni a többitől ; .. " A hivatástudatnak
szinte eruptiv módon való jelentkezése
tapasztalható növendékeinknél, amint a Iíc. Ill. oszt.vból a képző IV.
oszt.-ba lépve az elsőgyakorlatL
tanításokon élményszerűen tapasztalják meg jövő munkájukat. A titkon érlelödő hivatástudat
ekkor.
válik öntudatosan ható erővéa tanítónőjelölt növendékben. "Az idén
már kornolyabban kell tanulnom azok miatt is, akik valamikor az
és tanítványaim
lesznek
Erre eddig még komolyan nem gondoltam ... Sokat tudni és lélekben nagyon meggazdagodni: ez lesz- ezp r ogr-ammorn, hisz én a szebb jővendő
munkálój a leszek ... "
.uíánnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(IV. éves naplója).
A nevelőotthon céltudatos nevelői eljárását elvszerűen irányítja
különböző társadalmi
összetevődése.
Nővendékeink
nagyobb többkerül ki, de a műveltség
sége a városi és vidéki kőzéposztálvból
iránt fogékony iparos- és parasztréteg is ezt a pályát tartja leánygyermekei számára a legmegfelelőbbnek. Ez utóbbiak a nevelőotthon
kőzösségi életkeretében találják meg azt a társadalmi és kultúrnívót.
amelyre jövő hivatásuk érdekében fel kell emelkedniök. Ezt a célt
szolgálja a nevelőotthon
szabályok által irányított' külsö
rendje,
fegyelme saz ebből Ieszűrödö társas érintkezésmód. "Az okos ember
a kűlsö cselekedetekből jelenséget vehet a belső erkölcsökröl ... és
mint, vízben ábrázatunk,: úgy látszik külső cselekedeteinkböl
szívünk
állása" [Pázmánv}.
A mal társas érintkez és mintha merő tagadása volna minden,
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a multban gyökerező kötelezö ' illem szabálynak. Mufatkozik
ez' kor-' '
és rangkülönbség nélkül a társas élet' minden vonalán. Se jelenség
mélyén nem nehéz megtalálnunk aztihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c i szakadékot,
amit a megío-:
g)"atkozott tekiniélytis'ztelet,· és ker. emberszeretet
támasztott.
E
il
szakadéket
áthidaini
ama "belső erkölcsök"
megnemesítéséveinmlkjihg
jövő édesanyák és nevelők nemzetépítő feladata. Minden illemszabály tulajdonképen emberileg érthető módon kifejezett tiszteletadás'
1. .a tekintélynek;' 2. embertársainknak:
és végül 3. önmagunknak. A
tiszteletadás külső Iorrnáét az intézet szabályai kötelezően előírják.
Tanácsosa' mindenkori társas illemet venni mértékűl. A megszokottói elütő formaságok nem találván kapcsolatot a való élettel, kőnv.szabadosságot váltanak ki nőnyen Iélszegséget vagy ellenhatásként
vendékeinkböl, s nem egyszer megrenditik nevelésükbe vetett hitűket. A testtartás, mozdulataik öntudatos fegyelmezése, a közös kőszőntés és az együttes megjelenés formája Icányainknál
se nélkülözzön bizonyos katonás rendet és fegyelmet, természetesen a nőies
finomság határain belül, mert a mai élet a nöktöl, s még fokoz~tt.absokszor férfierélyt és katonafegyelmet kővetabban a tanítónőktöl
tel. Rendszeres testgyakorlás,
sport játék, séta biztosítsa
növendékeink egészséges, harmonikus testi fej lődését.
"A modern pedagógia egyik tévedése, írjaStadler
Frieda ismert
illemtanában. hogy a szűlők és a nevelők is, teljesen egy Fokra heA nevelőotthonok
tanárai részéről
lyezkednek a gyermekekkel".
végzetes volna ez a tévedés. A nevelőotthon a család fesztelen, meleg, 'bensőséges légkörét akarja pótolni a fiatal leányoknak. A tanár
és növendék viszonya feloldódik és átmelegszik a megértő édesanya
és a bizakodó gyermek, vagy baráti szívre igényes nagyleány viszenyává. Mégsem jelenthet ez a nevclötanár :számára egy pillanatra,
sem olyan fokú Ieloldódást és felszabadulást, amely megszüntetnéONML
nt
il
Ielsöbbséges viszonyt, ami a tekintélylisztelet
legbiztosabb
alapja. A nevlőtanár érintkezése növendékeivel mindenkor a növendék "felemelkedését" és ne a tanár "kereszkedését"
jelentse. Őszinte
érdeklődés a meghallgatásban, tapintat, jóság az ítéletben, személytelen önzetlenség minden megnyilatkozásában:
derű, optimizmus és
meleg kedély, azok a nevelői tulajdonságok, amelyek legbiztosabban
megőrzik a nevelöotthon harmonikus, családias légkörét. "A tanirt
annál jobban szeretjük, minél inkább érezteti velünk, hogy mi managynak akar látni bennünket.
gunk kicsinyek vagyunk ugyan, de
tehát azt akarja, amit jómaguk is ... A tanárt' szeretjük, mer l
fölöttünk .állónak' érezzük, mert felsősege nem sértő, sőt ellenkezőleg vonz és buzdít, mintha győzelmi díj meghódításáról
lenne
szó". (Sticco: K ö te le s s é g
é s á lo in .)
ö

A má~ csaknem felnőtt számba' vehető fiatal leányaink tekintelvtiszteletének mélyen a lélek talajában kell gyökereznie. A nevelők részéről elölegezett bizalom és felértékelés segíti növekedését.
Jusson kifejezésre- ez az értékelés a növendékekkel
való minden
erintkezésben: megszól ításban, hangban, még a feddésben és dorgálásban is, de főként egészen -egyéni megnvilatkozásaik,
bizalma s
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közléseik diszkrét kezelésében, a. titoktartás tegyelmében. ~ülönösen ,
Legnagyobb növendékcink
kibontakozott
egyéni~égét' t~rts~,k' k~lW'"
tiszteletben és adjuk meg nekik az önálló cselekvésre, feleipsség ...
vállalásra képesitő bizalmat. Ez·.a bánásmód megvédi a nevelőtanárt
attól,hogy
túlságos íelsöbbségével, a. kisebbrendüség, •.őnlebecsűlés
és . öné.llótlanság
egészségtelen és bénító hatását' váltsa ki' 'abból. a,
leányból. akitől ma az élet sokszor egésaen fiatal korban az érett
felnőtt ítélőképességet és erkölcsi erejét kívánja meg.
"Jellemtelen
osztály! . ..mondjá
kőnnyen a tanár.. De nem
gon:dolarra,mit
facsar ez ki a szegény diák lelkéből. Mí,akik évek,
óta azért Fáradozunk
hogy emberek, több emberek legyünk, töreleszünk eszrnényeink felé snmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ha útközben megbotlunk, már is jellerntelennek bélyegeznek : ,. Nincs akii mellénk állnak, aki .megértené
ezt, a vergődő, ügyetlen, csetlő-botló, kűzkődö
fiatalságot. Vagy van,
csak én gondolom így? Igen, van. Lehetetlen,· hogy ne lenne, aki
megértene bennünket csak, nem mutatják. Pedig ezt mutatni kel ..
rene.: Finom, megértő szóval sokkal többre mennép,ek"·.(IV.
éves
naplója). A .szenvedélyes kifakadás, lemondó kézlegyintés, gúny és
önérzetet sértő szó olyan fegyver a nevelő kezében, amely ha nyiltan
nem is sebez, de az őszinte tekintelvtiszteletet
előbb-utóbb megöli.
A helyes önbecsülés és, keresztény testvéri szerétet adja meg a
társak egymás közőtti érintkezésének alaphangját.
Külőnös
gondot
jelent a nevelőotthonna k" az iskolai érintkezés kamasz os vdiáknvelvétihgfedcbaZ
i s más szokásos helytelen
kinövéseit ellensúlyozni.
Itt kezdetben
á llandóeUenőrzés,
szigor és a kűlső -íegyelmezés eszközei is' alka lmazásba:
jöhetnek. Őszinteség és természetes nviltság kéll hogy jellemezze Ieánvaink -egymáshoz való viszonyát. A lányos érzékenység,
féltékenység
és haragszomrád
fel"feltőrő' megnyilatkozásait
ügyes
tapintattal és óvatossággal kell a nevelő kezének állandóan nyesegetnic. Itt már az egyéni nevelés. fínom műszereivel tehet csak eredí(l modor, ~ellefi.1es'tárményt .elérni, Így rakja. le an~velőotthona,
salgás, nőies figyelmesség, a szolgáló
szerétet
spirituális alapjait.
Az, ifjú [el lern és szív €g~ik leghatalmasabb formálója
az Íro'da.lom. Az intézeti vnevelésnek is igen hatás os külsö tényezője.
Az
ifjúság nagy olvasási láza tulajdonképpen igen mélyr öl fakadó lelkiigény: kitárulás, ideá l és ör örnkeresés, sőt a nagvobbaknál nem egysz er világnézeti tájékozódás. Az utóbbi szempont Iokozottanvsűrgcti
a nevelőket,' hogy józan és bölcs iránvítással. kőrűltekintö
krifikú. val· segítökezet-riyújtsanak.
Legideá lisabb mó d erre, ha van a nevelő-o
otthonnak ..saját ifjúsági könvvtára, amelyben a világnézeti "irodalom
éppen 'úgy képviselve- van, mint
katolikus szépiro dal orn. világíto ..
dalmi viszorwlatban
js, és az aszketikus irodalom, .kűlönös ' tekintette!
11 nŐi jellem
és-sz ív sajátos igényeire. Az ifjúsági, társadalmi, világnézeti és 'szépirodalmi
Iolyóiratok-vinnén,
a nevelöottbonból
kísérik
el leányainkat hűséges jóbarátként sokszor egy életen át, mint ideálizmusuknak,
élet- és világszemléletűknek
megőrzője."
. Egy Fiatal leány életigényét, lelki kibon\akozását
erősen meghatározza a kőrnvezet. Ezáltal nyer különös. jelentőséget nevelésűk-.
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heu az esztétikum, az esztétikai nevelés. A tanulóotthon berendezése,
ielszerelése a célszerűség mellett mindenkor juttassa kifejezésre az
'csztétikumot
is.·Festmények,
szobrok, -kézimunkák, . virágok stb.
nemcsak otthonná varázsolják a' nevelőintézetet, hanern c egyben ízlést
fejlesztenek és életigényeket támasztanak növendékeinkben.
Itt ta,
nulják megismerni a kűlönbséget az igazi művészet és az álművészet,
a giccs között. "Az igazi művészet a szép keresése, megélése, megteremtése: elementáris lelki hatása pedig abban van, hogy belső harmóniával áll az emberi élet emelésének szolgálatába". Kűlönösen
kiaknázható az esztétikai nevelés, ha a szép íogalmát az aristotelesi
meghatározásban értékeljük: Szép az a jó, amely gyönyörködtet.
A női kedély gaadagságát és intuitív erejét fokozza, mélyíti az
értékes művészi zene és ének művelése és műélvezése,
Aki ebből a
/ tiszta forrásból egyszer megittasult, ösztönösen húzódik vissza minAkinek lelkét tiszta harden alantas és kétesértéku kielégüléstöl.
móniák töltik be, könnyebben teremt harmónia t önmagával, Istennel
és embertáTsaival. ."Itt ülök a rádió mel lett és hallgatom Liszt:
Arcadelt Ave M.ariat, mint két évvel ezelőtt kis zárdatemplomunkban annyiszor. Újra átélek: minden szépséget.' Lelkembe ilyenkor
visszaszáll a bizalom s valdmi megnevezhetetlen vágy a földöntúli
szépségek után. Ugy-e, aki a muzsika szerelrnese, nem lehet üreslelkű, hitetlen és boldogtalan?"
(Régi növendék levele).
Az ízléstelen, destruktív zene és táncőrület leghatásosabb ellenszere a kifinomult. zenei ízlés. Ugyanez áll a színházra és fílmre is.
Utóbbiak nagy nevelőhatáeát tagadni és elmellőzni ma már semmiképen sem lehét. Kifinomult erkölcsi érzék, helyes mérséklet fogja
megóvni leányainkat az egészségtelen túlzásoktól. A közösen átél!
szórakozások, házi zenélések. karéneklés, hangversenvek, hanglemezek, rádió, film, sz ínház stb. mélvcn befolyásolják növendékcink
későbbi szórakozá sait.
A nevelés korszerűsége szempontjaból jelentős ma kűlönősen az
esztétikai nevelés határain belül a magyar szépművészet és a tiszta
népmúvészet
élrnénvszerű megismertetése
és megkedveltetése.
A
nagy népnevelési és nemzetmentő mozgalmak: a Kalot, LeventeKalász, DI s mások, nem utolsó sorban a népi
ifjú- és leányegyesület,
művészet őserőket rejtő belső dinamizmusaval ébresztgetik
a 'p a
rasztság faji öntud~tát és emelik azt lassan sorsdöntő erőve és hatalommá. Mily ideális ebből a szempontból a Kalocsai Iskolanővérek
kiskunfélegyházi
nevelő otthona. Hálótermel
magyaros berendezését
remekül egészítik ki háziszőttes, népi kézimunkával ékes ágyterítők,
függönyök, sőt a falakat magyar Madonnák és szeritképek
díszítik.
Ez az élő propaganda bizonyára' mindennél hatásosabb.
A kifinomult Ízlés lesz biztos irányitója leányifjúságunk szolid,
szerény, de ízlésesen korszerű
ltözkődésének, 'hajviseletének, testápolásának. "Ha tisztelem embertársaimat és tisztelem önmagamat,
nem lehet számomra probléma, hogy akarok-e jó benyomást tenni
embertársa.im~a vagy sem". Gyakorlati leánynevelésünkben különösen nem szabad elmellőznünk ezt a szempontot. úgy vagyunk vele;
ö
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mint az örök ember, az örök- nő ezernyi más örémkeresésével: nem
elfojtani,
hanem fegyelmeani és nemesíteni akárjuk.
A tisztaság,
úpoltság, . csín, ízlés olyan velejárója és természetes dísze a leánynak, mint virágnak az illat. ·Sehol annyira nem tűnik fel nővendékeink egymásra való hatása, minf ezen a téren. Egy-egy kir ándulás,
táncvizsga, műsoros házi rendezés, zártkörű farsangi vagy más szórakozási lehetőség elég alkalmal nvúj t, hogy szabadon megnyilatkozhassanak.
Az esztétikai ·n~~elés utóbbi területe, voltaképen már szorosan
s zo c ié lis
n e ve lé s határvonalát;
A leánvlelek esztétikumban
súrol ja aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'kifínomult gazdag érzelmi és kedélyélete meddŐ érzelgősségben és
ábrándkergetésben Folynék szét, ha erőit és akaratát nem terelnők
határozott mederbe. A Szent Erzsébetek. Lequeu Lujzák, Grafi .Iózsák, Stettner Andreák, Luzenbacher Riták és a nyomukban haladó
névtelen, hős asszonyok és leányok útjára kell vezetni a jövő dolgozó magyar nőit. A szociális szeretet kís ösvényein és gyakorlatai
által jutnak ide növeudékeink. A nevelőotthon kőzős élete erre
ezernyi alkalmat nyújt: 'saját használati tárgyaik, íiókjaik, szekrényeik gondozásától kezdve, a közös asztali felszclgalasig, a gyenc
gébb íelsegítésétöl a lelkinmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
vígaez
legkülönbözőbb lehetöségéig. Mindezeken túl, mint alapvető szocíális erényeket kell értékelnünk nevelésünkben a takarékosság ot, igénytelenséget és a munkát.
A nők takarékosságan
áll vagy bukik családok és nemzetek
sorsa. A mai idők anyagi viszonyai eléggé megadják ifjúságunknak
is a leckét a takarékosságból. E ponton inkább, a türelem, bizalom
·es remény természetfölötti erényét kell mélyen meggyökereztetnűnk
növendékcink !Szívében. Emellett -gyakorlati téren legnagyobb értéke
régiböl újat, kevésből sokat, semvan a takarékosság művészetének:
miből valamit csinálni! S ez nem is olyan nagy bűvésze! ott, ahol
hullott gesztenyéből 140-150 P-t tud teremteni a találékonyság,
Sőt c művészet mind spirituálisabba
válván
munka és lelkesűlés,
megtanít ja leányainkat ana is, hogyan lesz a hideg pénzből meleg
szeretet, harcoló katonáinknak karácsonvi szeretetcsomagkőtelességböl önfeláldozás,
kitartásból hűség, a könnyböl mosoly, s a. jók
mosolyából jaz erősek és bátrak ereje. így jutnak el a takarékosság
művészetén át "az élet művészetéhez. ,
'-

.

Örök emberi hajtóerő, kikezdés, lendület. a vágy. Féktelen, csapongó az ifjúsá,g vágya. Kritizál, bírál, lázong, fut új jelszavak után
sa régi világ romjain álompalotákat épit. Ide kell egy nagy rendező
erő: az igazságosság. Fínom és érzékeny lelkiismerettel neveljen It
nevelőotthon erre a v~Jóban sarkalatos
erényre. A növendékek
kezelésének, mindenkori
elbírálásának
és erkölcsi· értékelésének
egyetlen sailárd alapja legyen. Az ifjúság rendkívül érzékeny az
igazság iránt.' A szigort és keménységet: is .szfvesen tűri attól a nevelötöl. akit ilyennek ismer. Éreztessük meg növendékeinkkel, nogy
az igazságért gyakran szenvedni kell, Iejlesszűk erkölcsi bátorságukat.
E célból teljesen ki kell zárnunk nevelőotthonunkban az ú: n,
\
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Az ifjúság hibái, botlásai meggondolatlanságtévedésekbőlierednek,
azért a hibaonegelö:z'ését • célozza minden nevelői tevékenységünk.
Jó hozzászoktatni
novendékeinket, hogy a történt híbákatr vhelvtelenségeket. vagy .mu: l!hS'zhisbkat .önmaguk jelentsék Természetesen ekkor már nem lehel
helye megtorlásnak
és érzékimyebbmeg,szégyenítés.nek.·
stb. .így
kell megéreznie a bontakozó' jellemnek, .hogv
:konkret esetek-kapcsán
a törvényszegés,
mulasztás, hiba' olyan erkölcsi veszteség, ... amely
önmagában hordja büntetését.
Az igazság erényének szociális szempontból az 'a nagy. értéke
is megvan, hogy reális életigényeket támaszt, s tulajdonképen 'ez' aznmlkjihg
igénytelenség; egyike a kor legfontosabb női erényének.' ',;Élt
i igazi
'nem, álmodozom szalonoktól,selymekről,
udvarlők seregéről, gond. talan, kényelmes életről, mint sokan itt körülöttcm. Az én szűleirn
'szegény emberek, de nem szégyenlik a szegénységet. Én sernr szé-"
, gyenlem. A jó Isten -adja azt is, mint a gazdagságot. Jól esnék néha
nekem is eldicsekední azzal, amit, szeretnék, hogy lenne otthon, dc
'hazugság és nagyképűség árán nem kell ez a kis olcsó öröm! Hallgatom inkább, mit mcsélnek ők". Ezt írja egy Ill. éves tanítönöjelöltűrik s. érdemes tovább figyelnünk.. hogyan bontakoz tat ja ki ugyanez
il. növendék egy évvel később a maga 18 éves, fészeképítő vágyait
ezen a reális életsíkon. "Én csak taníró Telesége akarok lenni. Belső,
:lelkivilág ornat csak ő értene meg, pedig anélkül nem .tudok elképzelni igazi, szép házaséletet. Tudom, hogy keményen keJleJ1edolgoznunk mindkettönknek.
De mily gyönyörűség lenne egy édes,
.. tiszta, meleg kis Ialuei otthonhan megpihenni a -munkás nap után.
És játszani a mi gyermekeinkkel. Aztán, ha ők elcsendesedtek.r, olvasni együtt Mécset, Babitsot és a többieket".
Szocié lis nevelesünk akkor életképes igazán, ha elvezeti nőven"dékeinket
a munka megbecsüléséhez.
szeretetéhez,
a keresztény
szellemben megszentelt munkálkodáshcz.
"Dolgozom szorgalrnasan
-és dolgozern önérzettel. Lenyesik oszé.rnyaimat, lábaim on járok, le'vágják lábaimat, kezeimen fogok járni és ha ezeket is kiszakítják,
. hason fogok csúszni, csak használhassek ..·. Ezekben a tüzes sorokban
:a szociális munka himnuszát írta .meg, Széchenyi, soha ennél időszerűbb tanítáet nem találhatunk ifjúságunk számára. Ennek a tanításnak szellemében indult el ifjúságunk kőrében a diákkaptár rnoz. galom, s ami a munka megbecsülését illeti, gy~nyöi:ű eredményt ért
el. Egy további cél az önzetlen, áldozatos munkaés
az .önkéntes
munkavá llalás aközösségért.
Mindez kűl önősképen nőknek való
feladat.
Erre nevel a, nevelőotthon, amikor megkívánja, hogya
leányok
szellemi képzésük közepette ne hanyagolják el a legnöiesebbvfogIalkozásokat, a háaimunkát. A családi otthoutól sokáig távol élő
fiatal deányt különben az .a veszedelem' fenyegeti, hogy elveszti érzékét és készséget a szűrke, jelentéktelennek látszó, de sok ügyességet, gondot és még több lelket kívánó foglalkozások írá nt. .Kívánja
mega nevelőotthon', hogy növendékei a saját személyük körüli kisebb
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.munkákat önmaguk végezzék el: ruhajavítás és rendbentartás, lakószobéík tisztaságának és rendjének megőrzése, asztalterítés, íelszolgálás stb. elengedhetetlen gyakorlatai a leányok, ház ias, nevelésének.
Hogy e munkákban mindenki kivegye részét, jóönkéntes
jeleritkezes
alapján .megbízatásszerűen
foglalkoztatni 'az egyeseket. Intézetűnkben a nagyobb növendékek résztvesznek a ház légo őrszolgálatában
is, éppenúgy, mint+a katonáks1zereietcsomagjainak
',elkészítésében,
it
sütés-főzésben. Egy olasz leánynevlő a . legalázatosabb munkának
nevezi a ház imunkáf és azt írja róla "Az ember nem is-képzel i, hogy
ezek az einlékezésés
álomné"lkül'
való tevékeny
percek, órák
az izgalom
rnilyen egyensúlyt' visznek a lélekbe s milyenbatásosak
"és a Iehangoltságellen".
[Sticco.] A közősségért-valöönkéntes
munkák, kisebb megbízá,s,ókvállalásiát
éieziék növendékei~k kőtelességűknek és végezzék az el ismerés, dícséret keresése nélkül. így lesz
tevékenységük behiztoaítva a női hiuság es öntetszelgés ellen, amelyek
a 'női jótékonysági moagalrnakibántó
kísér özenéi szoktak lenni.
,... Az evangéliumra . kívánj ák helyezni nemzetneveIőink jövő nemzedékűnk nevelését, 'amint azt Béldy Alajos altábornagy a XXX.
kat. nagygyülés megnyitóján olyan krietálvbisztán és annyi meggyődéssel meghír dette: "Ifjúságunk nevelésének legbiztosabb' alapja' a .
vallásos élet, .olyan ifjúságo l kell nevdnünk,amely
élebszemléletében.
gondolkozásában és cselekvésében egyaránt az, .evangéliumi, krisz tusi
szellemet és, embertípusé alakítja ki magában". A nevelőotthon vallásos életének kr itériuma él;zevangéÜumi hit úakorlati
átélé~e .legyen. A kőzvctlen, rnelcg átélésekben kigyulladnak és áttüzescdnek
a hitigazságok, életirányító erővé ,emelkednek
meggyözódéssé
érlelődnek. Meggyőződés nélkül pedigmínden
vallásos megmozdulás
üres ábrándozás, vagy Iéleksorvasz ló formalizmus. Mindkettő , halá, los beteg.ségeanői
vallásosságnak. '
.

A val lásos meggyőződés az értelem ésszÍv kőzös nagy kiegyezése, megnyugvása az isteni kegyelem Iényességénél. Biztos alapjanmlkjihgfed
ill
vallásos őnrnűvelés.: világnézeti' téjékozódás, amí nélkül a müvelt
egyén vallásos élete soha nem elég szilár d és megbízható. A ma
mar szépen rri,eginilultaszketíkus
leányirodalom
nagy segítsége a
nevelőnek. A konkrétumok utánrrryúló s' a szívével gondolkodó fiatal
leány meggyőződését' döntően befolyásolja az a reá.lis' eszménykép,
amelyet életrnintául választ magának. ,Leg/szerencsésebb, ha rédesanyjáhan találja meg,de
legtöbbször nevelői közőtt keresi. A nevelőtanár ke~yelmi élete azaközvetHö
áramkör, amely bekapcsolja a
növendékek lelkét a nagy, isteni kegyelemáramba, Példája, lelki magatartása néma s mégis mindennél hangosabb prédikáció,
az életté
teljesült m~ggyőződés erejével hat. Minden katolikus
nevelőnek
hangsúlyozottan' szóla példa erejéről Sonnenscheín: "Kell, hogy az
emberek benézhessenek a rni szobánkba, annak rqinden zúgába. A
nu kereszténységünkriek amolyan üvegpalotának kell lennie. Szükséges, hogy mi világosságban álljunk, ha ma a kereszténységnek hitelt
akarunk szerezni. Ennek a keresz ténységnek a homlokunkon, a sze-
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munkben
kell ragyo,gnia. Ez a kereszténység legyen a kenet kezünkön ~s az egész életünkön".
.•
A~zílárd
hiten' épült vallásos meggyőződés, katolikus 'öntudat,
bensőséges
élmények emelik avaUást
életirányító
erővé. Anagy
emberi titkok kulcsát, sorsdöntő
problémák
megoldását
kezünkbe
adj a. .születés,
szerclem, szenvedés, halál; örök élet célját és értelmét felderíti. E pontok kőrűl akad el legtöbbször az ifjúság, megiil0g gy~rmeki hite a súlyos emberi titkok raszakadó
terhe alatt.
r~z az Ú. n. vallási "türelm; idő", amelyen nagy kőrültekintésse l, megértő tapintattal
kell átvezetnünk
a fiatal egyént. Ha ebben
az időben erőszakkal, kényszerzubbonyként
kellene végeznie azokat,
a vailásos 'gyakorlatokat,
amik számára elvesztették a belső élmény
erejét, féltő, hogy egyszer s mindenkorra .,;zabadulní igyekszik tőlűk.
Az intézet közős áhitatgyakor latai szorítkoz aanak a lényegre, azon
kívűl a legnagyobb fokban hagyatkozzunk
nevcltjeink
egyéni lelki", ismeretére és szabadságukat
tartsuk tiszteletben. Belsö lelki igénveket, vágyakat támasztani bennüknmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
a kegyelmi élet iránt, a lélek szent
sugallatai szerint: ez az égyetlen útja a~ igaz, gyakorlati vallá'30s
nevelésnek.
J:'.zt a Ielket vátfogó,
komoly val lásos nevelést csak úgy tudja a
nevelöctrhon megadni.. ha gondoskodik növendékei számára bölc"
tapasztalt, a kegyelmi erők Iínom tapintásával.
lélekismerettel. rendelkcz :állandó lelki vezetőröl. Az ifjúság legveszélyesebb idejében,
a kétkedések,
ingadozások,
tévedések, botlásole és megtorpanások
idején úgy áll ott Isten és a lélek kőzött, mint világitótorony
vih.ar~ó
tengerparton.
megvilágosit.
elrendez; és biztos, erős
kézfogással
lendíti át az örvények és szakadékok fölött, s ~ezeti a tisztult, békés
kiegveusúlvoz ódás felé.
.
.~~a egy nagy társadalmi
szélbomlás szomorú mélypontján,
viIigktdakizmák kellős közepén, üszkök és romok között várja a világ
ha jnálodását. S, mert
az ú i. j obb, nemesebb," emberhez lJléltóbbélet
min den pusztulás mélyén élet van eltemetve, s mert az élet kikezdés,
erő, lendület, hatalom, az új , hajnal nem 'késik soká! Tüzei feltörnek
az égre s a robbanások és borzalmak űszkős csóvái kőzé félreérthetetlenül felvetítik az apokaliptikus
idők szent jelét, amely örök
bizonysággal hirdeti: e jelbeh győzni fogsz! S mi a romokon építők,
nemzedék
nevelői,
kell,
hogy
halálosan
higyjünk
a
az ú]
győzelemben.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L á s zló M . C o n s ilia , Esztergom.
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F e b r u á r i t a g é r t e .k e z l e t .
Jegyzökönyv
a T.· I. T. O. Egy=űletének
budapesti
hni,órökcr.ző1944. évi február 21-':-n, az Angolkisasszonyok
intézetében
megtartott
tag(,rtekczletéről.
d r . P a d á n yi- F r a n k,
Antal elnőklete alatt d r , I m r e Sándor
.Ielen vannakihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
iezteleti tag, M e s te r h á zy
Jenő, M o ln á r Oszkár,' F r ig ye s Béla, T o n a y Antal.
M. E in b e c h Ágnes, M . S za la y Eugcnia, d r . E s zie r le M . Edit, S za r vá k KariModeszta, M o ln á r Lujza, Socs
tász, T o lle r Janka, P á r to s M.argit, F o r /r a n
J fa r c d lin a ,
C s e r e Beata, N a g y
Ferenc, M a r ó l Károly, d r . T e tfa m a n ti
Béla,
G r yn a e u s
Ida, d r . J e lita in é d r . L a jo s Mária, d r . Vá r a d i József, C h o b o d ic zh v
Alajos. S la jc h ó Miháiy, L e n ke y István, M á lr Q i M. Benigna, S za b - s M. Anita,
B a g ó c zky
Viktória, K o u á ls M. Zefira, ;ll. T ó th Vilma, M . S s a b - ) M. Gizella,
S e b e s tyé n
'Erzsébet, J a n ko vits
Miklós, d r . N a g y Tívadarné, S zo m b o r
Imréné, vité z K o m á r n o ky
Gyula. d r . L u x Gyula, An g ya l .Iános, F e ke te Józveí,
Koncz
Lajos. K ie s Elek, d r . K o vá c s
Máté, S ze n tir m a yn é
Ka ry
Erzsébet,
Va jd a
Erzsébet, S zo n ta g h
Katalin,
ftfe d g ye s i'
Manda,
dr.
VQ zá ,' y
Judit,
Rösch
Magdolna és P e tr o o a y Ilona.ONMLKJIHGFEDCBA
í

Antal elnök megnyitja az érlekezletet
Tisz telet1 . D r , P a d á n yi- F r a n k
tel és szeretettel
üdvözli d r . I m r e Sándor tiszteleti tagot, mai értckezletünk elöadóját, a megjelent
vendégeket és tagokat.
Különös
melegsé~el
üdvöali azokat, akik Fáradságot
és költsépet nem kímélve, mesziröl utaztak
fel az értekezletre. Bejelenti, hogy vité z F r a kn ó y József tanker. kir. Iőigazgató ilr hivatalos elfoglaltsága
miatt nem jelenhetett meg és ezért kirnenJenő Iötitk árt kért e fel.
tette magát: képviselt etésére M e s te r h á zy
2. Dr.

leti

tag

' .- c .- r ő l.

Antal elnök
előadását
melynek

P a d á n yi- F r a n k

megtartja

felkérésére t i r . l m r e
címe M e g e m lé ke = é s

Sándor tiszteaz 1868: 38.

-

3. Az előadáshoz hozzászóltak : M e s te r h á zy
Jenő, a kővetkezőket
01vassafel:
"TiszteH tagértekezlet l Az elhangzott
előadás és a nyomában
(nimegnyilatkozó
általános tetszés a bizonysága annak, hogy elnökségűnk
)yen szerencsésen cselekedett, mikor kőzoktatási
alaptőrványűnk
szűletéseúgy kivánt megemlékezni, ho~y nagyrabecsült
tisznek 75. évfordulójáról
teleti
tagunkat,
sok képzőintézeti
tanártársunknak
tanítómesterét,
Im r e
Sándor professzor urat kerte fel, emlékezzék' meg 'a' nevezetes törvényről.
Közlönyünkben
3.
mindjobban
jelentkező
lapkorlátozásokat
elöidezö
. hiányok miatt előadást
kérő levelünket
nem közölhettük.
úgy érzem
nem lenne
azonban, hOlÍyez a mindcnképen értékes &5 sikerült értekezletünk
teljes, ha annak
előzményeként
fel nem olvasnam
emlitett
levelünknek '
lelílényegesebb részeit és tiszteleti tagunknak arra adott válaszát:
"Hog'Y
mit jelent első és egyetlen "nevelésügyi" miníszlerünknek
alapvető alkotása,
az ', 1868. évi 38. törvény, azzal többé-kevésbbé
tisztában
van a magyRr
közönséges
évtanítóképzés
minden egyes munkása, Nevezetes ésnem
fcrdulóként akar tehát ez a tanársag ellyesülete útján megemlékezni erről
il háromnegyedszázados
Iordulóról,
hanem mint a magyar kézoktatás
legiontosabb ágának, a magyar népoktatásnak
egyik kirnagasló ünnepéről.
Anyagi erói,nkc.sekélységé
rruatt nem gondolhatunk, arra, hogy valamiféle alapitvány Iétes ítésével. a törvényt méltató pálvázat kiírasával. esetlelZ
holmi diszalbum megjelentetésével
emlékezzünk meg erről a 75 éves for"éljük, ha
dulóról. Ha tehetnénk is ilyeneket, még ezeknél i~ értékesebbnek
megnyerhetjük
Méltóságodat, mint II magV<'T közoktatás
és kőznevelés JeRk itűnőbb
ismerőjét
és müvelöjét,
'Mgy egyesületünk
körében az alapve+ö
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Hagy törvény
tettel kérjük
egyesületünk

je lentőségét ismerresse. Mélységes tisztelettel
és őszinte szer etehát :Méltóságodat,
kegyeskedjék
ezen alapvető törvényiinkröl
februári
vagy márciusi
taggyülésen
előadást
tartani.
Kérésűnk
elüterjesztésére
elsőcerban az készfet. 'hogy' Méltóságod
kere"ken' egy"évtizede
foglalk6zott·
tanáraágunk képzésevel Budapesten (1908ezt az áldásos tevékenységet
közvetvc a Szegedre helyezett
!918). folytatta
kolozvári Ferenc, JÓzsei-tudomimyegyetemen.Ez
idö : alatt olyan tanítóinté: ~cti tanárgárdát
nevclt.: melynek tagjai most is ·tanítványi
szcretettelv.és
hiiséggel-: tekintének' volt mesterűkr'e, s örömmel tanulnak töle ott és akkor,
amikor arra, csak módjuk lehet. Ezek a tanítványok
úgy érzik, hogy a
,:magyar népoktatásnak
ök a leghivatottabb
munkásai, mert hiszen a magyar
kötelességük
elsösorban,
hogy
népoktatókatök
neve lik és Í\épezik. Az
ra népoktatási
alaptörvényt,
és egy .gyülésük
keretében
mint idö, jubi láljáknmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. sebb tanítványok
tanulhassák
meg "még jobban, hogy volt tanáruk
és jelen. ieg .is· mesterűk, .egyegületük tiszteleti tagja miben látja :J. 75 éves alaptőrvén v
ö

. ielentöségét."

Hagy .kérésünkvteljesült,
arra nem is kellene válaszol nom, mer t hiszen
hé'.ngzott el az értékes előadás.' De nem lenne teljes 'ezért az előadásért
való elismerésűnk
és hálánk, ha nem ismernők a kérést teljesítő
választ,
mely megvilágítj.a
tiszteletitagunknak
tanárságunkkal
való kapcsolatát
és
önmagával szemben ismert túlzó, de jellemzö .szigorát:
"Az 1868: 38: tc.-,öi
emlékezö
ülésen szívesen teszek eleget a hozzám ,intézett kívánságnak.
A
tanítóképzőintéaeti
tanarsághoz
mindig szorosan hozzátartozónak
érzem. ma·gamat. E vállalkozásommal
azonban nem mondom azt, hogy egyetértek
a.
t, Elnökség
sz íves levelének minden szavával, mert sokkal jobb lenne fiata,
embert kérni íel err.e a feladatra,
meg olyat, aki
Jabb, tehát mai szempontú
. nem vájt meg olyan régen a közoktatásügy
miriden ágával való Ioglalkozásfól! De nem az én dolgom, hogy. a !iond~latot hirá l j am. A lebruári
ülés
"'Ier;n~ számomra
a könnyebb."
.
'
Ez e lőzmérryek után vált 'lehetövé, hogy t isz te leti tagunkat,
aki már
es hozzá már az első világháború elötti
1908 óta tagja egyesületüriknek,
vidéki közgyűléseinkenisszel'encsénk
lehetett,
ismét körünkben
üdvözölhetjűk: ÜdvÖZ:ölhetjük és megköszönhetjük
szóban is kedves val lornását, hogy
nundig 1;ZOr'OS2.nhozzánk tartóz'Ónak érz i magát. Mi' nem felejtjük,
de fiatalabb Ú újabb tagfársaink
számára való emlékeztetésül
közöljük, hogy ami'kor
az igen tisztelt
Professzor
Urat egyetemi
működésének
harmincé'vcs
KűIordulój a alkalmából ünnepelték,
mi is íelkerestük üdvözlö levelünkkel.
lön engedélvét
kértük, hogy üdvözlésünk
alkalmából
ne azt a kiváló mun. kasságát ecseteljűk, mellyel tudomására
hozta nemcsak a tanügy embereinek,
de az egesz nemzet gondolkodó
fiainak Széchenyi István, Eötvös József es
Wesselényi
Miklós .;emietnev'elö
értékeit,
és rajtuk
keresztül
az a köz'Iúivelé~i rendszert,
melynek fogalomjelölö' szavát, aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
n e m ze tn e ve lé s tis M é l'tósásod tette tartalommá
és közkeletűvé.
Mi nemcsak ezért a széleskörű
és
míndig önzetlen murikásságáért
üdvözöljük Méltóságodat,
hanem üdvözöljük
azokért il kapcsolatokért
is, amelyek Méltóságodat
ezen 30 éves pályafutása
alatt' hozzánk, a tanítóképzőintézeti
lanárokhoz
füzték és Iűzik.
"
Hogy milyenek
voltak ezek a kapcsolatok,
'azok kiviláglanak
M dróságodnak
azokból a soraibó l, melyeket
nemcsak
féltö gonddal
őr izűnk
irattárurikban,
de büszkeséggel
idézzük is azokat, amikor arra alkalmunk
'van, miként most is: "Egész életemnek
azt volt a legtöbb örömöt 'okoz '>
'szakasza"
amelyröl az igen tisztelt Elnökségnek
érzem' igaz szívvel
.. írt 'levele' megemlékezjk,
s az örömöl azoknak
köszönhettem,
akiknek e1ötIcm 'végbemenö
fejlödése:nenics'lk
munkám
jutalmát,
hanem' az' általam
.most
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szelpált ügynek kedvező jövőjét is jelentette. Valóban úgy van, hogy azóta.
mikor majdnem 28 éve atanítóképzőiiltézeti'
tanárjelöltekkelelőszÖr találkoztam, nemcsak' a szemern vaTiállandóan ·~>.anítóképző-intézetenJ
deaszívern is vele van, s ahol erre módom nyí)i~, )gyeks;!:em is n:em~sak.h4eki~ a
liidésemet, de ez intézménnyel és: munká'sáí~il
va'l!'l összetartozásornat
magam módján .kimutatni,"
'.
-. ,...
. i'
.
;,hne,
ennek az i)sszetartozának
a bizonyÜékocz
a maj előadás, melyhez
· hozzájáruló levelébén'.azonban·
a mélycn tisztelt előadó/lk nál'ánáffi'atal'(l.bb
.'.,.mai szempontú embert" ajánlana arra' a f~ladatra,,,nH.>ly(;t" a ..J:neg~zoKofl
· nagysaerüséggel
végz<'!tt~l ma. is. Távol legy~n, ~őlünk .rninden hízelgés, mikor ezt rnegállup ítjuk, .de kénytelenek
voltunk megállnpltani.
mcrt. az idő
valóban rnúlik .. Már harmadik éve, hogy éppen,' egyik értékes tagtársunk
és
Imre-tanítvánv
írt Imre S~n:dorról egy ősszefoglaló tanu lmánvtTanári
műkődesének 40 éves fordulójára.
Tisz teleti tagunk tehát valóban nerri a "fiatillabb" emberek kőzó tartozik, ·de·ügy gondolom, hogy lehet ő majd aká r
milvcn öreg korban, ő mindig megmarad "mai szempontú embernek". Mert
hiszen lehet-e más szempontú az, aki .ha!tgató'Í lelkébe is éppen azt igyekszik bel eplántálni, hogy ne fogadjanak
el mindent úgy, ahogy van, hanem
<t. jobbra, külőnbre, rnert 'a;ki .megvanelég"dv.eajel",rt·
állapotörekedjenek
tokka.l, az nem szolgálja .a fejlődést. Avagy . lehet-c nem "mai scernpontú'
n e m ze tn e u e lé s
fogalm::t. tastalommal. töltötte. meg, es .az t
az a férfiú, aki..aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'úgy határozta
meg: hogy az.i\"nemzet.heIyzetéhez
és a nemzet e.gVes tagjaihoz. va ló alkalmazkodást
jelenti, melynek módja a , ..n e n iz e ti n e ve lé s ' , örök
Éppen Imre Sándor ~anításainak k ővefeladata pedig a .'n e m ze tté T ,le ve lé s " .
tésevel érhetjük el mi is, hogy mindig •.mai szempontú emberek" legyünk,
· éji éppen
mert
vmindig ilyen ",oH, és .a multban éppen 'nemvolt
megelégedve a jelen állapotokkal,
vélték megtalálni 'benne a jobbat és külőnb 21
l11égJázas sietéssei keresők. is a maguk emberét. A tanári sorsnálugyancsak jóval magasabb. polera. emelték, de a jobbat, a különbct nem magának
sokaknak,
hanern inemzetének és nemzetéért ikereste. Nagy l~eglepetés volt
de csak azoknak, kik nem ismerték elégge, :munkáinak le:gfeljebb a cirne.ir l
be. tudtak val amit, és "mai szempontjuk"a
mindcnáron való egyéni érvenvesűlés
volt. De ebből minket csak annyi érdekel, mos t, hogy mi, miut
volt tanítványok, megértettük mesterünket,
és érteni fogjuk akkor is.. mikor
már' mint .egészen öregebbek szerepelűnk.
dc remélhetőleg
akkor is •..rii"ONMLKJIHGFE
)
szcrnpontú" embereknek fogunk számítani
Tiszteleti tagunknak pedig, aki
már 66. évében van, tehát a 70. felé közeledik.. és aki az J 918-as összeomlás
után tanítás
helyett a . legnehezebb 1ll11nkát v.égezte el: romokat eltakarítahi
,'S a használhatóból
újat es nagyot építeni, a nemzetnevelés 'gondolatát pedignemcsak népszerűsíteni,
hanem annak tartalmat
adni, azt kíván iuk hálánk
jeléűl az értékes mai tanításaiért.
hogy még sokáig ilyen fiatalon lássuk, ha
I . kerban
örekszik is, é,s ebben az öregedéseben
is kövesse e!1yik nagyon tisztelt tanítómesterét,
S c h n e lte r
Istvánt, k inek legnagyobb bűszkeséqe volt, mint
nekünk. is, körünkbcn megjelenttis.zteleti
tagunk: Imre Sándor. it legJiagyobb magyal" nevelési ~lmélkedŐ."
D r . P a d á n yi- F r a n k
Antal. e'lnÖk a következőket
mondja: Imre Sándor
professzor úrtól rnindijj tanultunk. Ebből az előadásából is több gondolatot
. vihetünk magunkkal. NagyOl,). érdekes például annak a hasonlatosságnak
a
"l)lCglátítsa:, amely az. 1868,-1871-es
és az 1919-1922-es
évek között ·van.
A professzor úr a nemzetnevelésnek
nemcsak tartalmat adott, hanem: ter · j esztette ,.is,. különösen
éppen <Lz1919~1922-es években. Ebben a kérdésben
.(i <1 fonás.
MáSik jelentösgondolat
az, hogy Eötvös elŐtt az általános népne~e]é5 ,·~szm~.i.elebegett; "az. egés;, népet. akarta nevelni. A z előadó úr ha noi
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súlvozta, hogy a magyar nevelésr gondolatokat
jobbán kell ápolnunk. Az
elnök ná.gfon örül ennek, ~S köszöncttel Iogadja azokat a tételeket és j avaslatokat. amelyeket a profeseaor úr Ielsorolt. igy például, hogy magvar neveléstörténeti
o!vasókönyvet kellene szerkeszteni. Az elnök 'nagyon szeretné,
ha ezt a javaslatot Egyesültünk váltana valóra!
Magunkkal visszük azt a
!tondolatot is. hogy Eötvös lelkét mélyen
itthatotta a tanítói hivatás na!.iyszerüségének tudata is, amikor korszakotalkotó
törvényjavaslatát
megalkotta:
A tanító állott eIŐtte.- A, ta~íiói" áll ás!lHvánatos.sá "tétele mellett ez. is Iontos
érv: Mély tisztelettel és szeretettel ismételt en köszöni a pro . sszor úrnak,
hogy eljött tagértekezletünkre,
és ezt az előadását megtartotta.
Köszönetet mond a. l-negjelenteknek a figyelemért, és az értekezletet
berekesztette. K. m. f. ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D r . P a d á n yi- F r a n k
Antal s. k. elnök. T a n a y Antal
, k. titk.ár.
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D r . S o m o s L a j o s : N é p ís ko la i
n e ve lé s .
[Nernzetnevelök Könyvtára V.
A népiskola. könyvei.] Az Orsz. Közoktatásűgyi
Tanács kiadása, Budapest.
Kir. Magyar Egyetemi Nyomda, 1943. 320 1. Ára 5.40 P.
Lapunk szerkesztője
a Magyar Tanítóképző előző számában A N e m ze tn e ve lő k
K iin yu tá r a - .
e. vezetőcikkében
rámutatott
a tanító önképzésének
n •.héz problémájára.
A magát szak- és általános irányban továbbrnűvelni
Kőnyvtárának
tervszerűen
összeállított
akaró tanítóság a Nemzetnevelők
könvvsorozatával
valóban szakszerűen irányított és értékes önképzési leheWl>égÍlez jutott. Ebben a sorozatban jelent meg S o m o s Lajos dr. fenti c.
munkája is. Mint a szép, ízléses külsejű kónyv címe is sejteti. nem rendszeres neveléstanról.
vagy méginkább neveléselméleti
rendszer vagy rend-van itt szó. A mai időknek é~ a legközelebbi j övö
szerek bemutatásáról
krvánalmainak gondos szemelőtt tartásával. tehát a k orszerűség fontos kővetelményeinek megfelelően foglalja össze a szerző a nép iskolai nevelésnek
fők~nt a gyakorlati,
mai élet szempontjábel
számbajövő
jelentős problémáit. A neveléstudomány
legfontosabb elméleti es gyakorlati eredményeinek, a szerzö értékes
nevelői
és gyermektanulmányi
tapasztalatainak,
kutatásainak,
vizsgálódásainak
összegezése ez a könyv, melynek minden
fejezetében maradék nélkül tükröződik a nyolcosztályos
népiskolaról
szóló
1940: XX~ t.-c.,·· illetőleg. annak végreha jtásn tárgyában kiadott Népiskolai
Utasítás szelleme.

A könyv első Iejezere a n e ve lé s , té n ye zo it
veszi számba, de egyben
bevezetőnek is felfogható. A tanítói hivatás eszményi feladatait s a tanító
széleskörü
felkészültségének
a szükségességét,
továbbá a tanítói pályán
műkődőktől
megkivánt követelményeket
körvonalazza
a szerzö, A kővetkezö két nagy fejezet a nevelés 2 Iőténvezöjéröl,
a g ye r m e kr ő l
és a ta n íAz előbbi kőzéppontjában
a gyermek fejlődése áll, s azok a
tó r ó l
szól.
!.ényezők, melyek ezt a természetes fejlődést az iskolai élet keretén belűl
előmozdítják.
Más szempontból alkalmazott
gyermeklélektannak
is mondhatnők ezt a Iejezetet sok értékes s a tanító részére fontos gyermeklélektani, pedológiaí
mondanivalói
miatt. (Környezettípusok,
tehetséges,
fejlődésben gátolt gyerm.ekek nevelése, stb.)
A n é p is ko la i
ta n ító
c. nagyobb fejezet a tanító egyéniségét, illetőlej
szernélyiségét taglalja. Minden részletre kilerjedően
foglalja őssze azokat
rt tulajdonságokat,
jellemvonásokat.
amelyekkel az ideális tanítónak ren-
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delkeznie kell. A követelmények
kifejtésében
az eszményi tökéletességet,
az ízig-vérig tanítói magatartás(
lelkületet úgy rajzolja meg a szerzö, hogy
az nem valami elérhetetlen,
megvalósrthatatlan
követelmény, hanem kellő'
önismereUel, önnevcléssel sainte minden tanító által elérhető valóság.
Aneveiés
tartalmát,'; illetőleg a nevelés=nerneit a szerint osztja 2 nagv
1 észre, hogy' a~ egyén
leladatait vagy a közősség
érdekcit szolgálják-e. AihgfedcbaZYXW
n e u e lé s
e g yé n i
fe la d a ta i
c. fejezetben szól a világnézeti,
a vallásos, az
erkölcsi,
az egészséges életre v a l ó nevelésről, majd a .g,yerm(>k értelmi,
érzelmi és akarati életének nevelés ével. a munkár a való nevelés es az eszfelmerülő kérdéseket
ismerteti nagy hozzátétika i neveléssel kapcsolatban
vr tésse l. A kö zö s s é g i
é le tr e
u a l» e lö ké s zíté s s e l
és ránevelésse l is nagy alamindenütt
alkalmazkodik
a
poss ággal foglalkozik. Újszerü meglátásarva!
mai idök k ívánalmaihoz. Sorra kerül a társadalmi, az llampolgári. a hazafiasságra való nevelés, es rész letescn Iel dolgozzn a természet szeretetér e
es védelmére vonatkozó kél déseket is.
: szemben. többletet
jelentenek
Az általános neveléstani -kézikönvvekkel
Sornos munkájának
azok a részei, amelyeket
é le th iu a iá s r a
n m J e lé s
címen
[ogÍit! kerek egés:1:be. (Családi életre, honvédelemre való előkészítés, falusi
l<isgnzd:ikká. ipari es kereskedelmi pálvákra való nevelés.] Az utolsó Iej e,tárgyalja a sze rző, melyek során igen' sok értézetben a .n e ve lé s e s zb o ze it
k~s . gvako~luti taná~sot. es . útbaigazítást
ad Go kérdések iránt érdekfödö
cilva8ó~ak~
sajnos, csak a vázlatát állott módunkban
Helyszüke miatt a könyvnek,
bemutatni, de úgy hisszük, így is képet alkothat róla az érdeklődő.
Tartalmánál, szcllcménél fogva nemcsak müködö tanítóknak ajánljuk Somos Lajos' legúj:lbb k,önyv.ét, han~m a tanítóképző-intézetek
pedagógiaszakos
tanárainak is lelhivjuk rá a Iigvelmét.
- T ó th G yu la . ONMLKJIHGF
á

U n d íM á r ia :

" M a g ya r

K in c s ts lá d

á" -
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Innen-onnan már több mint másfél évtizede, hogy Undi Mária, a jól
összeállította a nagy magyar hímzéstenger pará-.
ismert Iestőművésa-tanárnö
nyi öltéselemeinek sorozatát, 's a félszáz elemet szerkeztük
nyomán né!.!)'
ltéscsaládba
osztva, nemcsak kőzzé adta a Mag y arN
é pél e t
nagy
1927-i évfolyamában,
hanem még készítésiik módját is leírta. Rendszere
es kimutatása ma is érvényes, tehát alapvető munkát végzett. Összegyűjtött
anyagát pedagógiai úton is érvényesítette
oly sikerrel, hogy az csak további munkálkodásra
ösztönözte. Továbbra is járta az ország különbözö
részeit, hogy közvetlenül figyelje a magyar nép hímzömüvészetét
és gyüjtse
•• népviseleteket.
Megfigyelte ezek legremekebb, már múzeumokba került
termékeit, miközben fáradhatatlanul
folytatta könyvtári adatgvüjtö
s öszszehasonlító
munkásságát.
igy készült elö élele legnagyobb művének,
a
M a g ya r
H im o a r r
M íívé s ze fn e k
a megírásához.
mely az első magyar textiltörténet.
és a mellett a magyar kézimunkaoktatás
általános elméleti és
gyakorlati vezérkönyvéül
volt szánva. Az volt az elgondolása, hogy a MS\gyar Hímvarró Müvészetben fel'dolgozott elméleti -részt gyakorlatban
felhasználható
válogatott' és legtisztább
magyar stílusú mintasorozaHal
egészíti ki. Ezeket szánta mielöbb a magyar petlagógusoknak,
és pedig ugy,
hogy 26 lapnyi füzetében más és más nevezetes magyar népmüvészeti fészek ornarnentikáját
adja, bevezetve őket az ornamentika
elemeibe és a
hímzések kiviteli módjába.
Ezek a füzetek hamarább indultak, mint az elméleti m ű .: s ezeknek
il. füzeteknek
az összesítő címe' lett a M C /' g ya r K in c s e s lá d a ,
melynek elsö
a s á rk ö z i
fe ;k ö fiT h ím z é s e k e t.
tartalmazza.
Megjelenését általános elisfüzeteONMLKJIHGFEDCBA
ő

á
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ir I ONMLKJIHGFEDCBA
agyar
o o n a ld is zité s ,
m e té -: '
kővette :a' .I1. füzet:ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
majd a Ill.: K a lo ta s ze g i
írá s o s
h ím z é s .
A IV.-ben jött a fo ro c k ó i
rá m á n v a rro ff
h ím z é s
és az V.-ben a m e ziis é g i
irá s o s
h ím z é s .
Akik ezeket a rajz- és kézimunka-mintagyüjteményeket'
megismerhették,
azok csak a legteljesebb
elismeréssel
emlékeztek
meg
Undi rnunkásságáról.
uA füzetek valóban kincset tartalmaznak,
népünk
dlszitö művészetének föl nem becsülhető
értékű kincseit" írja M á tra i
Vilmos, a Raj z okt a tás
1937. 4--{). számaiban, aki így folytatja' méllaw sorait: uA' különböző vidékeken használatos alakzatokat
nem fénykép;
másolatokban adja elénk a szerző, hiszen ezt minden nép-rajzi rnű megteheti, hanem tisztán, érthetően, kétséget kizáróan átrajz olva, oktatási szempontból átrnunkálva. Ezt, csak az végezheti el, ki illint szerzönk is, mélyen
behatolt a magyar nép díszítő strlusának szellemébe, ki szinte tévedhetetleng'égig magáévá tett e -a nép ékítő eljárását". Ilyen előzmények után jelent
díszes kiállítás ú Magyar Hímvarró
meg végre 1934-ben az albumalakú.
Müvészet, amelyet a Magyar Kincsesláda
füzetei után felfokozott
érdeklödéssel fogadták
úgy a pedagógusok,
mint a szakírodalom
'emberei:
A Mag y arI
par m v ész et
hasábjain M ih a lik
Sándor Iejtegette
részletes en a munka értékeit. "A nagy histór.iai apparátusori
fel épült rnű,
'Undi Mária pazar, pompájú
könyve hosszú, nehéz évek íáradozásaínak
es nemes' programm jának . a kiteljesedése.: Lelkesedéssel írott és súlyos ál-:
dozatok
árán megjelent
mü. Iparművészeti,
szakirodalrÍltlnkbanteljesen
egyedülálló,
alapvető 'és éppen ezért megbecsülhetetlen:
értékű 'munka."
Mihalik egyébként a Magyar Kincsesláda első ö füzetéről <is csak a leg~
nagyobb elismeréssel nyilatkozott,
kijelentvén, hogy Undi Mária azon kevesek egyike, aki a magyaros népi ornamentika
emlékeit a maga teljes
egészében nézte át; a legvilágosabb és legegyszerübb
e zkÖzökkel tud a
magyar formahalmozás óriási gazdagságára rámutatni, és alaposságára
vall,
hogy az általa közrebocsátott
mintagyüjtemények
vidékeinek tört énetet is
vázolja. Kívánatos
volna, ha a nagytudású
szerzőnö kutatásait
a nép'
elemeink többi vidékein is folytatná s lelkes munkálkodásával
a magyar
minták problémáit még további sok részletében
t.isztázná."

rnerés. kísérte.
lé s e s

s ík fo rm á k

Hamarosan
és

z s in ó ro z á s ,'

ű

Ennyi e1ismerés és biztatás után nem meglepö, hogy Undi Mária nem
riadva, vissza a mai könyvkiadás
nehézségeitől,
folytatta
mindenkitől
elismert, eredményes
tevékenység;H.' A 22 éves szerb megszállás alól feldolgozta fel. Az 1943-as esztendő
sxabadul t Drávakóz himzőművészetét
VI~VII.
hijanuárjában
így láthatott napvilágot a ..Magyar Kincsesláda
zete, a D r á u a s zb g i
fe jk ő fő h ím z é s
címmel, mert különösen
ö.
drávaszögi
lejkötőhlmzéssel
foglalkozik
a két füzetben. }S:.imutatja annak rendkívül
rr-űvészi becsét es megállapítja,
hogyaDrávaszög,
kűlőnősen
annak
Siklóstó l Kopácsig terjedő része az a terület, ahol ,a fej kőtők kivarrásai
valósággal
kivetődései
az ősi, magyar
forrnakinesnek.
Hímzömüvészerének. szinte párj a a Sárköz művészete, mely flZOTOS formai' összefüggésben
\ an a drávaszőgivel, különösen anak északi részével. Zengövárkony, Pécsvárad és vidéke népművészete
majdnem egybeolvad a Sárközzel. E kapcsolat megérzése indította Undi Máriát arra, hogy noha a Drávasáög hímzőművészetével
foglalkozik,
a két füzetben
12· lapon összehasonlításul
a
elemeit is közli. De becsületére válik, hogy nem 1Ssárkőzi Iőkőtőhlmzés
métli a Magyar Kincsesláda
(Sárközi Iejkötöhímzés]
I. füzetének rajzait.
hanem annak, kimeríthetetlen
Iormakíncseiböl
közöl variációkat
és újabbakat, összesen 430 darabot. Csinálta ezt is gondosan, lelkesen, abszolút
bozzáér tévsel , miként eddigi füzeteiben és alapvető, nagy munkájában
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páratlan ; érdeklŐdéssel. iogadta .u ..
A "Drávaszö,gi .íejkötöhímzés't-t
magyar nép művészet mindcn ..barátja. Egyetemes, nagy sikerének köszön-.
hetö,
hogy egy év. multán . mostihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
újabb
két
íüzettel,
a. VIlI.,
s
a .Magy_ar Kincsesláda.
A. VIlI. füzet tartalmazzanmlkjihgfedc
IX.-kel . gazdagodott
a
D u n á n tú li
lyu ka c s o s
.é s . te l e h im zé s - i,
a . IX,
füzet lj'edig a R á b a Ezekben a dunántúli Iehérhímzések.
kö zi,c s ip ké s .
ke n d ő k.
P ó ko s
b e lto té s - L ,
bájos;
naiv virágaiból állított össze egy csokorravalót a szerző, szép bizonyítékául annak, hogy a, dunántúli magyar6ág a csipkeszerűen finom, lyukacsos és pókos bekőtésű munkákban is értékeset ;tud termelni.
Kíemcl-.
kedő helyet.kap.12 téren a rábaközi .Hövej, nem is olyan nagyon messz e a.
német határtól
és mégis teljes színmagyar
formanyelvű és tőzsgyökeres
clnevezésű -hímzés-kulturájávaL
A VIlI. Iűz ctben rvégigmeg y az egész Dunántúlon
Megtudiuk a -sz er zőtöl például, hogy Somogyban még egy. félszázad elött a föld népe a szű·:
i őn,
kalapon, lábbalin kívűl rninden ruháját maga készítette
Annyi kender és len termett a megyében, hogy fehérruha és ágynemű dolgában
másra nem szorult, sőt a, Ieleslegböl
jutott Zalának, .Bnranvának. A IX
fűzetet pedig .teljesen ::1 Dunántúl egy kisebb (Sopron megye keleti) részének szenteli:
annak a gazdag .vidáknek, amely a Rába, Répce és a
Hanság közé esik és Rábakőz néven ismerjük.
Fővárosa
Csoma ugyan,
de aRábaköz
.Párizsa Kapuvár, gyönyörű népviseletéveI
.és közvetlen
. szomszédságában
Hövejjel, a rábakőzi hímzés jelenlegi főműhelyéveL
A szerző ennek a Hövejnek a művészetével
foglalkozik a legnagyobb,
for~agyüjtese
elsősorban pedagógiai célú itt 15
szeretettel. Népmüvészeti
Bár a népi műveltség talajából
Jakadó művész et virágait szedi, itt scm
néprajzi művet akar adni, hanem tanításra és a tervezésre alkalmas mint ákat válonat
őssze. Sorozatában
('0:1dig 472 önálló hímzéskompozíció
é,
i081 külön formaelem (motivum) került bemutatásra,
mclyeke: az orszi.g.
fészkek legszebb és legjel lernsz ínmanyar vidékein,. az .:!gyes müvészet:
zőbb díszítő rnintáiból emeli ki, most legújabban a Dunántúlon és kűlönőfen Rábakőz vidékén.
-Ó :

é

Hogy elgondolása
helyesésmunk~ja
céltudatos"
reámutat már az
idézett ,Mihalik Sándor;
,A sok nemzetiség, keveredés ' és kÖlcsönhatások
meglehetős zavaros helyzetében
csak oly rnódon tudunk
világos képet.
kapni, ha elsősorban azon helyek emlékeit kutat juk, ahol a telep ülők és
az évszázadokon
kereszüli lakók. is színmagvarok.
Undi Mária helyes
szempontjaira
mutat és alaposságárn
vall, hogy az általa közrebocsátott
mintagvűjteménvek
vidékeinek történetét is vázolja. Az egymástól annyira
távoleső települési pontoknak lelkiismeretesen
vázolja mindig azon díszítő
formáit, amelyeket a nép abban a környezetben
művészetéb en kimutatott, .s
amelyekhez
állandóan
ragaszkodott.
Ezek ősszetevéséből azután sikerrel
összegezödik a "magyar .íonalasmunkák
Iormaállománya".
"E jeles müvéve! végeredményesen
kirnutatta
a legmagyarabb
vidékek népi díszítő
formáit." Ezt cselekedte Undí 'most is, mindcn tekintetben értékes VII L,
és IX. Iegújabb
füzeteivel.
Miközben a rajzoktatás
ts a díszítő tervezes számára tiszta m~gyar
formák ezreit adja közre, külön táblákon és széljegyzetekell vezeti a hímzések megvalósítéi t is, Az általa öltéscsaládokra
osztott hímzőöltésekel
rninden vidék más és más csoportosításban.
szellemes ötletekkel gazdagítva
alkalmazza. ezeket a reájuk vonatkozó eredeti, helyi, népi elnevezésekkel
közli a szerző. Kézimunka mesterszavai, melyeket évek óta gyüjt és közöl,
a hímzőművészet értékei, de a nagy magyar nyelvkinos gazdagodását is jelenti gondos Ieljegvzésűk. Köl tséget és fáradságot nem sajnálva, a hel ysz i-
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ní:egtelepszik,
min.t tette
11106t IS Hövejen
és a mall" &Z~'gyözödik
'meg a valóságról
és szépségekről.
Undi Mária
másfél -évtízedes
irodalmi.
munkássága
áttörő
jelentőségű.
A történelem
hátteréből
bontakoztátja
ki a magyar
művelödés
mai vnemes
fonalas
munkáit,
és a helyi történelenimel
.kapcsolja
a nép' életének,
fejlódesenek.
rnűvészi
termelésének
gazd::>,g egyetemet.
Rajzai
a művész ava-.
tott kezét
dicsérik.
Minden
kiadvánva" a kor ~echnikai
lehetőségeinek
legjobb kiaknázásával
készült;
még a kísérö
Iénvképek'
'es a háromsz ínnyomású viseletképek
is tökéletesek
és külső megjelene:stíkbení'zl~
nyilvánul
munkával és széles elképzeléssel,
rughlmeg. Gazdag
anyagát
céltudatos
Ir,"U;, tágítható
keretekben
adja a kőz javára.
Kivánutos
lenne, ho·gy munkáj ában meg ne álljon,
gáncsoskodók
el ne kedvetlenítsék,
hanem' .eddigi _
sikerein
buzdulva,
be is Iejezhesse
magR elé tűzött
gyönyörű'
feladatát,
amelyet
eddig
a maga
erejével
és kitar tásával
. végzett
el. megér demelve
M e s te r h á zy
J enő,
~mnkájáért
mindenkinek
az elismerését.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
Szenczei László: A h a lá l é s ta n ítvá n ya .
Erdé'lyi
Írások.
Uj Idök Irodalmi Intézete
R. T. Singer. és Wolfner
kiadása,
Bpest, 1943. 344 1. Ára 10 P.
Ebben
a könyvben
Apáczai
Csere
János,
az elsö magyar
művelödéspolitikus
regényes
életrajzát
kapjuk.
A világszerte
felburjánzott
történeti
életrajzok
eddig
csak
a világhíres
uralkodók.
államférfiak,
utazök.
irók,
tudósok
es vművészek
felé fordult.
Orvendenünkkell, hogy magyar
vonat ..
Iigyelmét. Ez a
'kozásban
azt iskola
embereirc
is kiterj esztctte
ilyen irányú
vállalkozása
m erésenek
is' rnondható,
mert egy iskolamester
élete soha sem
szenz ációkn t, mint egy uralkodóé
vagy
llamférfiúe,
s
tartalmazhat
olyan
ennélfogva
megközclítően
sem számíthat
akkora
olvasóközönséure.
Ha az író mégis
rászanta
magát,
hogy
egy oktató
életét
írja
meg,
Apáczai
Csere
élete
szerencsésebbcn
aligha választhatta
volna mef~ tárgyát.
tele van küzdelmekkel,
színtere
is olyan helyeken
játszik, melyekről
érdekes
műyelödéstörténeti
részleteket
lehet
belevonní
a hős életfolyásába.
Ezeken
kívűl Apáczai
élete még nagyon bővelkedik
ki nem derített
részletekben,
,(>
így az író, életének
megírása kor, képzelöerejét
is kiadósan
és szabadon
müködtetheti.
;'en"~~lósá~g,al

mével "és"fiilével

á

Szericzei
.Lász!ó
törekszik
is' a hézagokatkitöltení,
4>
költött
részle;
valóban
Iol vamatossá
is teszi' höse életfolyását
ott is, ahol a történeti
adatok
csak gyéren
voltak
segítségére.
Nem tagadható,
hogy gondosan felkészült'
munk áj ára. Amit a vonatkozó
irodalom
nyujthatoU,
azt felhasználta.
A helyeket,
legalább
a hazaiak.at,
ahol Apáczai
élt, jól ismeri,
távlatukb an is. A korfestésre
nyelvi
és műve!ödéstörténeti
még történeti
'szempontból
állandóan
gondot
fordít.' S ami a pedagógusokat
különösebben
is érdekelheti,
ügvesen
ée gondosan
rajzolja
meg Apácz ai pedagógiai
érlelődését.
Realizm~sának
egyes
gondolatait
szinte
elsö
meg iogarnzésukban
iparkodik
felfedni,
hogy
aztán
nyomról-nyomra.
kísérje
összefüggö
rendszerbe
szövödésűket.
E tekintetben
itt-ott·
túlzásba
is esik és a szükségesnél többet foglalkozik
az ilyen aláfestésseI.
Munkája
eg.észben véve érdekes;
kétségtelen,
hogy
nem közönséges
va lószerűséggel
rajzolja
meg a koráu
sirbasz ál l t, sokat
küzdött
magyar
pedagógus
életét.
Munkáját
ajánlom
a
kartársak
figyelmébe.
A tanulóifjúság
kezébe
azonban
úern adnám,
kivált
" 13. sz árnú,
erkölcsi
szempontból
nagyon
kifogásolható
rész let [Ter entius
Aíer
"Hecyra"
darabjának
vizsgai
előadása]
beillesztése
rniatí.

tekkel

M o ln á r

Dr. Kemény

Gábor:
Egy
ma úa r
ku ltú r p e d a g ó g u s .
m ű ve .
1943. 239 1.
Hazai
lélek tan i irodalmunkból
hiányzik
még eg)'

Bp.

Na gy

teljes

L á s zlo

életrajz

O s zká r .
é le t,'

Nagy
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mert
Lá6z1óról.
Érthető
érdeklődéssei
vettük
azért
kezünkbe
ezt a könvvet,
címe éppen
ennek
a hiánynak
pótlását
igéri.
AnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m ű nyolc
fejezetre
osztik. Az elsőben
it szerzö
azt a kort jellemzi.
amelyben
Nagy
Lásaló tevékenykedett
és mindjárt
ismerteti
is kezdeÚ
munkásságát.
A második
.Iejezctben
főként
az Uj IskoláTól
van szó, s it
magyar
kezoktatás
általános'
reformjára
irányuló
törekvéseiről.
A harma:Jikban
gyakorlati
lélektani
munkásságát
ismerteti .. A negyedikben
a kulhira általános
válságát
fejtegeti.
majd
Nagy László
felfogását
a kultúráról.
Az ·Otödi~ben
egységes en igyekszik
megragadni
Nagy László
egész lélektani
szemlélctét.
A hatodikban
értékeli
munkáját
és felméri
személyisége
hatóés a személyi
lapokról
íro azokról
Ll
erejét.
A hetedikben
az elitnevelésről
gondolatokról.
amelyek
túlélték
alkotójukat.
S végül a nyolcadik
fejezd"ben Nagy
László
újabb
méltatása
után
irodalmat.
jegyzeteket.
névmutatót
,'s tartalomjegvzéke!
kőz öl.
A könyv
minden
során
érzik,
hpgy
szerzőjét
Nagy
Lász lóhoz
eni;
érzelmi
kapocs
fűzi.
Ez másokkal
szemben
elvitathatatlan
előnyt
ad neki
a könyv
rnegir ásához,
viszont
éppen
ezért az életmű
ismertetése
apo teóz issá
valik. Nagy Lász ló minden
megnvilatkoaását
eredetinek
véli. 'pedig
a lélektan ü nevelés
új eszméi
az
idejében
már külföldön
is jelentős
rétegekben
éltek.
A könyv
olvasása
igy könnyen
azt a látszatot
keltheti,
hogy· nálunk
minden
modern
neveléslélektani
megmozdulás
kiz áró lagosan
Nagy
Lászlotói ered.
Pedig
éppen
felsorolt
munkatársai
legnagyobb,
része
közvetlen
külföldi
kapcsola tok kal is bir t. Bár az is kétségtelen,
hogy sokakat
éppen
ösztönzöt!
a munkára,
hiszen
személvisége
egyik
legjellemzőbb
vonása
éppen
az a páratlan
lelkesedés
volt,
amivel
rnunkaközösségbe
tudta
szervezni mindazokat,
akik
az új eszmék
iránt
fogékonyságot
mutattak.
A meglehetősen
terjedelmes
rnunka
különben
igen sok
szorgalomrnal
összegvüjtőtt
anyagot
tartalmaz.
Sajnálatos:
hogy
nem
teljes
mértékben
sikerűlt
a sz erz önek
szerves
egésszé
olvasztani
azt.
Főként
az össze-o
függö. életrajz
hiányzik.
Ug-yanis
éppen
az életkeret
lenne
hivatva
arra.
hogy az életművet
összefüggésben,
fejlődésében
láttasa
meg. A
zerzö
hol
időrendi,
hol tárgyi
csoportosításban
adja
Nagy
László
tevékenységét,
.a
két. szempont
kereszteződése
pédi'g
elkerülhetetlenül
zavarhoz.
ismétléshez
vezet.
Az áttekintést
az is' neheztti."
hogy egye·s részletkérdésekre
a szükségesnél
hosszabban
kitér.
Így pl. majdnem
egy teljes
fejezetben
elrnélkc.dik a kultúra
általános
válságaról.
ö

ő

kűlön alfejezetet
találunk
"Jegyzetek
a Nagy Lász lóA könyv
végén
k érdés
irodalrnához"
címmel.
A címnek
ez a megfogalmazása
nem liítszík
a leliszerencsésebbnek.
hiszen
nem ért ra j ta mást,
mint
a magyar
.gyer.mektanulmányozás
történetének
ismételt
á+tekintését,
A "kérdés"
kifejezé-it
emberekkel
kapcsolatban
talán
inkább
csak akkor
kívánatos
használni.
ha
valamilyen
vitás
életrajzi.
elvi kérdésről
van szó. Kár,
hogy
a gondosan
ős.szeállitott
irodalomban
több helyen
elmaradt
a megjelenési
hely.
és év.
Reméljük,
hogy
ez a könyv
.is termékeny
ösztönzést
ad az annyira
hiányzó,
teljes
Nagy
Lásaló-élctraje
.. megír ásához.ONMLKJIHGFEDCBA
D r . N a g y M á r ia . ONMLKJIHG
A n é p is le o la
ig a z g o tá s a .
Qyak.orlati
D r. T akács
G y u l a . (összeállította):ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kéz ikőnvv
a népiskolák
vezetői,
helyi
hatoságai
és
a törzskönyvvczetök
számára.
.Iogszabál vgvüj témérmyel
és határidönapfóval.
Ötödik,
átdolgozott és bővített
kiadás.
Hindy
András
könyvkiadó
és kőnvvterjesz
tő válo
Ialata.
Bpest,
1943. 344 1.
A könyv
negyedik
kiadását
folyóiui.tunk
előző
évíolvarnában
(194.1
299. 1.) ismertettük,
Ez a ncg vedik
kiadás
1942-ben
jelent
meg. rövid
ídi\
g latteHogyotl.
így le1tszükség
az ötödik
kiadásra.
Az ilyen
tartal,:nij
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munkák kelendöségét a hivatalos apparátus is elősegíti. A kir. tanfelügyelöségek a vármegyei tanítóegyesületek
tanügyí hivatalos .Iapjaibancszokták
közzétenní
ilyen Irányú közléseiket. Még hagyján, .ha az elősegítés csak
történik. A jelen
ajánlással, s nem a megvétel kategorikus meghagvávásal
esetben készséggel elismrjűk, hogy Takács Gyula rnunkája ilyen támogatás
.nélkül is megtalálta volna vevökörét.
Könyvének ötödik kiadása csak kevéssé különbözik a negyedik kiadástól. A szcrző még beledolgozta a mult év júliusáig megjelent jogszabályokat s ."a helyettes tanítók véglegesítésére, valamint a tanítói állások
betöltésére vonatkozó joganyagot". Úgy véli, hogy ilymódon ez a kiadásnmlkjih
il
nem-állami népiskolák vezetői és helyi hatóságai számára is feleslegessé
tesz majd minden más kézikönyvet.
Egyébként ennek a kiadásnak
beosztása teljesen egyezik az előző
l"adiis anyagbeosztásával.
Két igen terjedelmes fejezetben szó van aihgfedcbaZYXW
népo kta tá s ü g yi
ig a zg a tá s r ó l
és a. h a tá r id ő s
ü g ye k
intézéséről. Harmadik fejezete a gyakorlatilag igen útbaigazító H a lá r ic lő n a p ló - t tartalmazza.v-Negyedik fejezete pedig rövid F ü g g e lé k,
amelynek az a rendeltetése,
hogy il
könyvben való kőnnyű eligazodást biztosítsa. A Függelék keretében közli
a szerző a tanítók előléptetési kimutatását, Ajánlatos lett volna a legutolsó
illetményrendezési
rendelei mellé csatolt táblázatot is közölni, mcrt az az
egyes fizetési osztályokban
járó illetmények
öszegét tünteti fel. A ké:
k.imutatás tehát kiegészíti egymást.
A könyv tartalmi értékelésere
ezúttal nem térünk ki, Megtettük azt
Takács Béla könyvc valóban nagy gonddal.
a IV .. kiadás ismertetésekor.
hozzáértéssel összeállított és több év tapasztalata
által tökéletesített kézifeleslegessé
teszi,
könyv, m ely 'minden m ár hasonló könyv használatát
Lapozgatása
közben egy feltörő érzésűnktől nem tudunk szabadulni.
A
könyvecske J.17nyomtatolt
oldalon tárgyalja a népiskola szcrvezetére
,;~
igazgatására
tartozó tudnivalókat.
"A népiskola igazgatása sokkal bonyolultabb, mint bármely más iskola igazgatása"
így hangzik a szerző
Bevezetésének el~ő mondata. Valóban, csak csodálkozni lehet a n:épiskok,
clbürokratizálásán.
Nem csoda, hogy, kivált a kezdő tanító, aggodalomma.!
tekint arra a töméntelen ügydarabra, melyet az oktatás amúgy is terhes
munkája mellett, sokszor a legrövidebb időn belül, el lehet intéznie. Bizonyos, hogy ez népoktatásügyünknek
határozott
kárára vas, s ha valahol.
úgy a népoktatás területén le kell fojtani a szörnyű m úr e tek et ~1tő ügyM o ln á r
Q s zká r ,
kezelést.
Fekete József és Váradi Józse! [őssz llitották]: S z é c h tn vi va llo m á s a i
Dr. Schandi Károly előszavávaJ.
Atnéztc dr. Imre I Sándor
- é s ta n ítá s a i.
II kiadás.
Budapest, 1943. Studium.
441 1. Ára. 14 P.
E J~unka első kiadása 1926-ban jelent meg: "Széchenyi tanításai" cimen, és az akkori ismertetések tanúsága
szer int nagy elismerésben részesül
Ha az I. kiadás értékelését é, az olvasóközönség háláj át fokozni lehet, ez!
a most útrabocsátott kiadást még nagyobb lelkesedéssel kell köszöntenűnl..
Tartalmilag;
Iormailaq egyaránt
érettebb,
kiforrottabb,
gazdagabb,
mert
leljesebben adja Széchenyit, és ezért idöszerűbb, mint valaha.
éá

í.

Öt fő egysége van: AJ S zé c h e n yi
é s h o r a . Időrendben
tartalmazza il
Széchenyi életének
fontosabb állomásait;
leírja utazásai~, tanulmányait.
feltárja terveit, barátait, alkotásait és komoly céllal ismerteti műveit. ,-.;eszmélni. kezd'
(önismeret), gondölke>dása elmélyül ct
IL Va llo m á s a ib a n
magyarság lőlemelésének
és megújhodásának
legszentebb célkitűzésében
Itt sorakoznak fel-súlyos
önvádjai, önkínzásai ("Én vagyok az egész ter'
mészet legnagyobb förtelme." "Nem tudok élni, de meghalni sem!"] -
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IlL Imáiban

erényességért.
munkás életért Iohászkodík.
IV.ihgfedcbaZYXWVUTSRQ
M a g ya r szomorúan' állapítja
meg, hogy "Hazánk
rútul el van
darabolva pártfalek,
hitvallás, különféle nemzetek s municipális alkotmányunk áltai." (V. 40-50.1 "Mindig csak egy' harangra ütök, de volna bár
sok, kit mind arra, a mi hazánk díszére hasznos, sőt szűkséges., csekély
tehetségem mellett is egyesíthetnék!'"
(H. 283. '1.)
B J T a n ítá s a i.
Ebben a megelégedés, a bölcseség és a nemzeti fölemelkedés és boldogulás alapjairól, az ember egyéni es társas világárólONMLKJIHGFEDCBA
Ú '. nmlkjihgfedc
van Ma~yarország
fölött tanárkodnom."
(P. P. T. 81.) C) G O ~ l'
"J ogom
d o l a t a i i is isibövíti
ez a kiadás, de kűlöriösen
az Ap r ó g yö n g yö k' fejezetér.
D)
S zé c h e n vi- a d o m á h ,
E ) F ü g g e lé kb e n :
Széchenyi alkotásai es irodalmi
művci rész leteseu, valamint a' Széchenvi-irodalorn
fontosabb művei tárgykőr ők szerint pontosan feltüntetve.
Újonnan felvett szemelvények: A magyar nyelv és nemzetiség biztosítása; A ma.gyar dac; A lovagiság: A modor, tapintat és taktika; Utilisatio; A férfiúi bátorság;
Széchenyi levele jobbágyai valódi hasznának
e lömozditásáról:
A nemzeti géniusz.
Az U tilis a tio c. szemelvényben írja: "Az emberek szinte minden visz onya ezen alapon. sarkallik.Csak annyiban tudom becsülni az ernbereket
csak annyit érdemelnek, mint amennyi haszonhajthatás
s ök tulajdonképen
(P. P. T. 114.)
van bennük és viszont. - .kívált h a zá n k é r d e ké b e n " .
Vázlata';
ismertetésemből
hiányzik
a legszebb tartalom:
Széchenyi
gazdag magyarsága,
lelke, önmaga. De ezt a tolmácsolast
hű keretben
kitűnö elrendezésben már elvégezték a sz~rzők. Külön érdeme a könyvnek,
hogy mindenütt pontosan megjelöli és feltünteti a forrást, s ahol csak lehet,
magát Szechenvit szólaltatja meg.
Fekete es Váradi anthológiájuk at a magyar ifjúság nevelőinek és "magyar népnnivelőknek
ajánlják azzal il kéréssel,
hogy Széchenyi eszmei
alapján új magyar jövend.öt építsenek s büszke, lelkes "Széchenyi-'ífjakat"
neveljenek. Bár valóra válna és il tanítósáq
útján minden magyar cse lá«ban mélyen gyöiieret verne a legnegyobb magyar célkitüzése,
tiszta -~ R ;'méi, és megsokszorozódnék
"amorális
erő, amely által a nemzeti tárgyak
véghevitetnek í"
S r e n tir m a yn é
K a r y E r zs é b e t:
Mátrai Lászlót
.le lle m ia n
[ K a r a kte r o lo
g ia ] , Nemz etnevclök
Kőnvvtár
a.
4, kötete.
Az Orsz. Kőzok tatási Tanács
IV. Gyermek- és ifjúságtanulmány
kiadása. Kir. Magyar Egyetemi Nyomda, Bpest, 1943. 152 L Ára 3.20 P.
.
A lélektan az utolsó évtizedekben
jelentős elkülönítő fejlődésen esett
keresztül. \,Ennek eredményekép
több új iránya és ága keletkezett.
Ilyen
a karakterológia,
vagyis
a jelIemről szóló elmélet is. A lélektannak
errol
az új hajtásaról ad áttekintést
Mátrai kitűnö könyve. Mindenekelőtt
elhaelméleti vitakérdéseivel
úgymond' tárolja tárgyát. A karakterológia
nem kíván foglalkoz{ü .. Célja a jeIlemt<yIból csak azt adni, ami- már kiállotta az elméleti tűzpróbát s ami a gyakorlatban felelősséggel alkalmazható.
_ Könyve a Bevezetésell kívül négy fejezet közt osztja el a tárgyalandó
anyagot.
A Bevezetésben
tisztázza az alapfogalmakat
(egyén, egyéniség,
személyiség), és meghatározza
a karakterológia
fogalmát. Karakterológiának [jcll cmtannak, lelkialkattannak)
azt a lélektani
tanulmányt
nevezi.
melynek leladata a. személyiség állandó és jellemző adatait (jegyeit) kutatá s
tárgyává
tenni. En~ek il feladatnak megfelelően a könyv első fejezetében a
s ze m é lvis é g
s ze r h e ze té o e l
foglalkozik. E célból megvizsgálja a lelki élet
a- megnyílvánulásait.
melyek ll- személyiség
meghatározása
nek . azokat
szempontjából
számba jöhetnek Ezek a megnyilvánulások
az ösztönős,
a
tudatos' és a szellemi megnyilvánulások
csoportjába
tartoznak.
Fejlődéso r s zá g

' á lla p o ta :

I

Irodalom.

124

tani szempontból a személyiség döntő fontosságú jegyeit az ösztönös megnyilvánulásokban
kell keresnünk.
Ösztöneink azonban soha. sem válnak 'önmagunk előtt közvetlenül ,tudatossá,
ezért olyan lelki jelenségeket
kell
vizsgálat alá vennünk, .rnelyekben
ösztön~ink lelepleződnek.
Ilyen jelenség a hangulat, ilyen a' rokonszenv
és az ellenszenv
érzése. Utóbbiak
ösztönvonatkozásait
szinte naponta
észlelhetjük.
A baráti kör jellerntaní
fontossága kétségtelen.
További ösztönmegismerési
területek
az indulat, a
szenvedély, az érzelem és érzület. Minthogy álmaink ösztöneink tudattalan
világának üzeneteit
közvetítik,
az álomjelenségekel
sem szabad annak
meghatározására
törekszik.
figyelmen kívül hagynia, aki a személyiség
Fontos tudnunk, hogy valaki milyen gyakran és mit szokott álmodni. A
visszatérő, megismétlődő
álmok döntő, alkati ösztöntényezőket
fedhetnek
fel. Végül a személyiség-kutatónak
az u. n. pótcselekvések
megfigyelés~röl sem szabad megfeledkeznie.
A szórakozások
és szenvedélyek
túlnyomó
része (bélyeggyüjtés, kártyajáték,
sakkozás, alkoholizmus, művészi és tud'.
műkedvelés stb.) ilyen pótcsclekvés.
•
A tudat jelenségek közül a jellemkutatónak
főkép az egyén állandó
alkati adottságait
kell szemügyre vennic -, Ilyen jelenségek
a gondolkodás
területén az értelmesség, az érzelmi életb"én a kedélv, az akara! világában
a jell em. Az értelmesség
minősítésére
jól beváll módszerekkel
rendelkezünk. De az értelmesség minősítésévei
nem szabad- bcérnűnk. hanem vizsgálódásunkat ki ken terjesztenünk
az észr evevésre, "képzetkapcsolásra,
'emlékezetre,
képzeletre,
vagvis az egyén egész gondolkodásmódiéra.
A k{:dély már sokkal nehezebben minősíthetö tényező. A ked91y tulajdonképen
skála, egy emberre nézve azt a két szélső határt jelzi, melyen belől érzelmi élele lejátszódik. A jellemnek
meg mint szándékes cselekvésekben
megnyilatkozó
akarati habitusnak
van a személyiségkutatás
szempontjából
jelentősége. - Végül az u. n. szellemi jelenségek kőzül az egyén élményeinek, világnézetének
és eszményeinek
vizsgálata
ad felvilágosítást
sz emélviségér

ől..

Az elméleti alapvetés után a sz erz könyvének 2. fejezetében az emberismeretnek
gyakorlati
eredményeit
mutatja be. Először azokat a jellerntani eljárásokat _ismerteti,
melyek külső (testi v. tárgyi) adottságokból vonn ak le következtetést
az ember benső adottságaira.
Ilyen kűlsö
adottságok a testalkat, a mozgás, a kézírás és az arckifejezés.
A lélektan
eddig legrészletesebben
a testalkat
és a. kézírás sz emél yiség-meghatároz
sz crepével foglalkozott. A 2. fejezetben ezért az alkattanról
é, a grafológiáróJ leapunk tud. értékű áttekintést., A sok ábrával kisért g:rafoJógi:ü rész
naRY érdeklődésre
számíthat 'azok részérol is, akik a kézírás. jeI1emlanával már eddig is foglalkoztak, de azok részéről is, kik eddig reá csak felfigyeltek. A könyv 3. fejezetenmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
II sz emélyiséjj
fejlődéséről
szól. A fejlődés
tükrében mutatja be a személviség lényeges testi és lelki vonásait. Jellemzi az életkorokat.
Részletesen
beszél a válságos korokröl,
a pubertásról és a klimaxró!. Az oktatók részéről különösebb
érdeklődésre
számítnal az, amit a saemélyiségvizsgálati
eljárások ped. alkalmazásáról -mond.
Ajánlja a tanulóknak
a Burkersrode-Kurt-Iéle
adottságok sze'rintí 'tipizálánehézség lés hozzáértés
nélkül végrehajtható.
De
sát, mert ez leülönösebb
ennél gyakorlatibb
a "személyi lap". Tulajdonképpen
minden fokozatú
és
biztosító
"szerendeltetésű
iskolában
vezetni kell személyiségdiagnőzist
mélyi lap't-ot. Ez a vezetés azonban diagnozfizálást
csak akkor biztosít, ha
Végrehajtása
nemcsak
gondossággal,
lelkiismeretességgel,
hanem
teljes
tudatossággal
és kellő szakértelemmel
történik. 'Ezt kívánja biztositani
a
ő

ő

/
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sz.erzö
könyvének
tőltéséhezjnegadja

4. fejezetével,
a szűkséges

melyben
tudnivalókat

Befejezésül
még egy rövid
tájékoztatót
és máris
jelentős
irodalmáról,
nem
müvelöir öl ·sem.
•.
téről

a

személvi
lap rovatainak
és útbaigaz ít ásokat.

kapunk
felerkezve

a je\lemtan
meg
annak

ki-

történemagyar

Mátrai
kfs Könyv~
elejétől
végig érdekes,
szerv es kompoz.icióba
fogfordulatos an és szellemesen,
teljes
tájékozottsággal
megírt,
egyénien
leldolgozott
összefoglalása
a jellemtan
kérdéseinek.: Dicséretet
érdemel
stilusán~k
nragyarossága.
Tudatosan
kerüli
az' idegen
kifejezéseket.
Ebben a törekvésében
egy jelentős
lépéssei
tovább'
is megv, t. i. nem egy
nemzetközi
tud.· műszóra
a fogalmat
tökéletesen
fedő' magyar
szakkifejezést talál. A magyarítást
mindjárt
az új tanulmányi
ág elnevezé sén kezdi,
karakt er ológiánál.
Aki
jobbnak
tartva
a jellemtan
elnevezést
a hivalkodó
m a jd valamikor
egy magyar
lélektudományi
(filozófiai)
müszótár
összeállítására
vállalkozik,
ehhez
Mátrai
könyvében
becses
adalékokat
fog találni.
Említsük
még, hogya
könyv
szövcgének
megértését
ábr ák és táblázatok
is elősegítik.
(A 30, nem elég szemléletes.)
Fogyatkozáskép
csak azt említhetjük,
hogy a kön:yvnek
nincs
tárgymutatója.
(Közös
fogyatkozása
egyébként
a sorozaf
eddig
megjelent
kötcteinek.)
Határozott
érzésünk,
hogy
a Nemzetnevelők
Könyvtára
olyan kötettel
gazdagodott,
Mátrai
könyvével
melyet
nemcsak
a már pályán
levő oktatók
forgathatnak
haszonnal,
de a
közt,
tanítóképzők
felsőbb
osztályainak
növendékei
is. Ára, a mai viszonyok
olyan
csekély,
hogy
nemcsak
'iskolák,
hanem
személyszerint
tanítók
és
tanárok
is megvehetik.
Molnár
Oszkár.
lalt,

HIR

E K_

Előléptetés.
Magyarország
Kor~ányzója
a közokt.
minifzter
előterP la lz
György
jászberényi
áll. tképző-int.
tanárt
1943. évi július
jesztéséreihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
hó 1. napjától
számított
hatállyal
a VI. Iiz. osztály
3. fokozatába
léptette
elő.
miniszter
B e r ta la n
Gyakorlóiskolai
tanítói
kinevezések.
A közokt.
Ferenc
nagyváradi
áll. népiskolai
tanítót
a nagyváradi
áll. tanítónőképz
intézethez.
C seh
József
zagyvapálfalvai
áll. népiskolai
tanítót
a kiskúnfélegyházi,
F odor
ls to á n n é
P o d h o r s zky
Leona budapesti
áll. tanítónőt
a budapesti XII. k er., H a lm a i Olivér sárszentlőrinci
evang. népiskolai
tanítót
a széK r is tó f
Kálmán
esik vándi
ev.
népiskolai
t anitót
a kökelykeresztúri,
szegi állami
tanítóképző-intézethez
és S a la m o n Vilma sátorhelypusztaí
uratanítónőképző-intézethez
dalmi
rk. népiskolai
tanítónőt
a zornbor i állami
állami tanítóképzőintézeli
gyakorlóiskolai
rendes
taníLóvá
kin evez te.'
Jogmegadés;
~ A kőz okt. miniszter"
a szatmárnémeti
r cf. leánylíceum
I'-III. osz tálva'i, á: -sz atrnárnérncti
rk. líceum
I osztálya
számára
az államéjvényes.
bizonvítvánv
kiállításának
jóg~t' az 1943-44.
tanévre
megadta:
a
zsámbéki
rk. leány líceum
és tanttónóképzö-intézct
Iiceumi
es tanítónőképzo
..
intézeti - osztályai
számára
'az államérvényes
bizonyítvány
k iá lli á'sának
jo-,
gát és' 1& intézet
r'észér e a tanítókép esttes jogát véglegesen
megad-Ü.
márc. 2-ár, A s ze g e d i
Sze~élyí
hírek, előadások.
-'- D r , B á lin t Sándor
n é p n ye ln
s ~ ó lá s a
címen adott elő a rádióban.
Dr. M e ző s i Károly
kiskúnfélegyházi
áll.· tképző-int.
igazgató
B ih a r vá ,.m e g ye
a tö r ö k
u r a lo m
m e g s zü nése
id e jé b e n
címen nemzetiségi
ősszcbnsonlító
tanulmányt
iri , mely a Gróf
Teleki Pál tudományos
Intézet
kiadásában
jeleni meg. - Dr. S zá n tó
Kárul y
ö-

í
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több részletbe!'! kiadott tanulmánya (Az ifjú tanító helyzeti
rolvóiratunkban
.;." hivatáslélektani vizsgálata) különlenyomatban is megjelent - A NemzetS ze m lé lte tő
r a jzo k
a n é p is ko lá b a n
címen.
nevelők Könyvtára legúj abb kötetétihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
két tképzö-íní. tanár írta: B u d a y Lajos és G e r g e ly Ferenc. - Dr. G á r d o n yi.
József, a bpesti áll. tképzö-ínt.
gazdasági szaktanára márc. 9-én Az o ltó ·
ve s s ző
tö r té n e te
címen tartott rádióelőadást
kassai hullámhosszon,
Dr. S zó lá s Rezső és T ib o r fslván győri rk. tképző-int.
Janárok a helybeli
előadói minöségben közremüködtek.
Előbbi. a magyar
Iv!11l1kásföiskol~
nvelv-ir cdalorn, utóbbi a lélektan köréböl adott elö. Ugyanott szcmiuariumot
is vezettek.
. Irodalmi szemle. - Bálint Sándor: N é p ü n k fe b r u á r i vé d s ze n tje i
(Élet,'
35. évf. 9. sz.] - Váczy Ferenc: R e fo r m á tu s
is ko lá in k
e g yh á zi
é n e kés ze n e ta n lr o n yo e i.
[Protestáns Tanűgyi Szemle, 18. évf. 3. sz.] - Drozdy Gyula:
A fiú é s le á n yn e ve lé s .
[Néptanítók
Lapja, 77. évf. 5. ISZ.) - Dr. Padányiva ló n e ve lé s .
II. (U. o.) - Gergely Ilona:
Frank Antal: M a g yc r ö n tu d a tr a
Néhá ny
s zó a h e lye s ír á s
ta n ítá s á r ó l.
(U. o.] - Vikár Sándor: Az e g yh á zr
r e n e s zo lg á la tá b a n .
(Zeneközlöny, 18. évf. 3. sz.]
Katonai szolgálat. - T ib o r István győri rk. tk épz öint. tanár katonai
szolgálatra
vonult be.
és anyagi sikert hozó
Intézeti hírek. - Február 6-áll nagy erkölcsi
hangverseny volt Kiskúnfélegyházán a Vöröskereszt javára a m. kir. 5. honvéd légvédelmi
kerületi kőzpont rendezésében." Az est sikeréhez az állami
tanítóképző két tanára és énekkara szerepléséveI jelentékenyen hozzájárult.
B á n h id i
Odön zenetanár saját szerzeményü dalai Soós Katalin operaénekesnő
előadásában nagy tetszést arattak. Dr. P a d á n yi Viktor tanár két szép verset
szavalt el, mély hatást keltve a hallgatóságban.'
A tanítóképző
énekkara
tlá n h id i
Ödön vezénylésével élvezetes énekszámokat nyujtott, P á s zto r Antainmlkjihgfed
V . é. növendék harmonikaszámai is a sikerek egyikét jelentette. _.- Március
és I e á n ylic e u m m u n kc lto zb e n . cí17-én Bp. II. hul lámhosszán A ta n ító ké p ző
men igen érdekes helyszíni kőzvetités volt a kecskeméti Horthy Miklós ref.
tanítónöképzö-intézetböl
és nevelő mtézetből.
A közvÚtésl B u d i n s zh y Sánd or vezette.
Testvéregyesületí hírek. - Az Or8Z. Középisk. Tanáregyesület
januári
valasztmányi ülésén a tisztikar díjazott tagjai (főtitkár, pénztáros, szerkesztő
el. Ugyanakkor a
es titkár) tiszteletdíjának
50010-os emelését határozfák
főtitkár bejelentése szerint az egyesület tagjainak száma 207 rendes és 3
pé rtoló taggal emelkedett, amivel szemben .mindőssze 3 tag jelentette kilépését. Az egyesület Székesfehérvári Kőrének alakuló gyülésén felvetődött
a
kérdés, hogy kik lehetnek a kőr tagjai. Megállapítást nyert, hogy az alapszabélvok értelmében a kör tagjai csak középiskolai tanárok lehetnek, de
a helybeli kőzépfokú
iskolák tanárai mint vendégek megjelenhetnek az őszsz ejöveteleken.
Undl Mária Magyar Kincsesládájának
ú j füzetei. Undi Mária a népi
kézimunka országosan ismert kutatój a és didaktikai müve1ője. Kutatásai
eredményének a kűlőnbőző
leányiskolákban
való elterjesztését
szolgálják
Kincsealádájának
időnként megjelenő füzetei. Ezekben a füzetekben kitünó
elrendezésben rnindaz megvan, ami a tárgyalt anyagnak az iskolai rajz- és
kézimunkaoktatásban,
a díszínö műhelyekben és az otthonokban való meglyu h a honosítását megkönnyíti. A most kiadott 8. füzet címe D u n á n tú li
s a dunántúli fehérhímzések kevéssé méltányolt,
naiv
csos
é s ie le h im zé s ,
virágaiból
ad egy csokorra valót. A 9. füzet R á b a kö zi
c s ip ké s
ke n d ő k.
Páko s b e kö té s
címen csipkés fehér mennyasszonyi kendők, fodros vállkendők,
női és férfi ingelöhímzések, ágy takarók, oltárterítőszélek
újszerű formáit
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tartalmazza. Az előbbi tüzel 38 lapon 60 magvarázórajzzal
38 mintát, a;
utóbbi füzet pedig 32 lapon 75 magyarázórajzzal 41 mintát foglal magában.
A Tankőnyvűgyi Bizottság ezeket a füzeteket is segédkönyvtil engedelyezte a polq. iskolák, gimnáziumok, líceumok, tanítóképzők és a népiskolik miridkét nembeli Hjúsága számára. A füzetek ára egyenként 14 P.·
i\legrendelhelők a szerzőnél : XL, Horthy Miklós-út 126.
Betöltendö tanári állás. - A gyergyószentmiklósi
rk. tanítónóképzőintézetnél megűresedett rnagvar-német tanszékre pályázni óhajtók szűkséges okmányokkal Ielszerelt kérésüket mielöbb adják ~e "Rk. Püspöki Helytartóság. Kolozsvár, Majálís-utca 99." címre. Illetmény állami.
Márciusi tagértekezlet. - Egyesületünk negyedik tagértekezletet
márc .
. 20-ra a VII. ker. áll. tanítónöképzö-intézetben
hirdette.
Előadó L'Auné
Emma k artársunk lett volna az osztályszellemrot tartott előadásával. A tag_O
értekezletet
a közbejött tiltó rendelkezés rniatt nem lehetett megtartani.
Az Országos Magyar Alkoholellenes Egyesület irodalmi pályázata. Az Országos Magyar Alkoholellenes Egyesület az 1943-44. tanévre a tanulóAz
a lko h o ifjúság számára irodalmi pályázat ot hirdet.· A dolgozat tétele:ihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
1944. április lS-ig Klotildligetre, F o d o r Árpád
lizm u s
o ka i. Apályaműveket
elnök címére kell elküldeni. Az első díjat, a 20 pengős "Dr. Szöcs Elek emlékdíj at" csak budai, lehetőleg 1. kerületi kőzép- vagy kőzépíokú
iskolai
(tehát gimnáziumi, tanítóképz ö-int., polgári és kereskedelmi iskolai) tanuló
nyerheti el. A második 10 pengös és a harmadik 5 pengős díjat, valamint a
intalmakat más tanulők is megkaphatják. A pályázó írja alá nevét és [elezzc
lakását, iskoláját és osztályát.
Neveléstudományi és rokontárgyú előadások egyetemeinken az 1943-44':
iskolai év második felében (zárójelben a heti órák száma). ~ 1. A bnmlkjihgfe
II d aM ih á ly:
Pedagógia (2],
p es t i egyetem ric hittudományi karán M a r c ze ll
Katechetika (2); a bölcsészeti karon K o r n is Gyula: A kultúrfilczőfia
alapkérdései (2). Ku!túrfilozófiai kérdések, sz emiuárium (1); B r a n d e n s t e i n Béla
(1); P r o h á s zka
Lajos: Esztebr.: Lélektani olvasmányok, proszerninárium
tikai nevelés, II. r. (2). A római nevelés története (2), Pedagógiai szeminarium: Berbart (2); D é ká n y
István: A társadalom tagozódása (4). Társadalomismereti enciklopédia
(2). Társadalomtaní
szeminátium
(2); F r e ye r
János: A nérriet szociológia rendszerei (1). Nérriet szociológiai gyakorlatok (l); S o m o g yi József: Etikai problémák (1);' N o s zlo p i László: Ösztönlé. lektani szeminárium (1). A zeretet lélektana és etikája (1); L o c zka
AlaPál: Lélektan: törekvés (2),
ios: A közoktatás szervezete (2); H. S c h ille r
Lélektani statisztika (1). Lélektani kutatások (1); R é va y József gr.: Bevezető áttekintés a karakterológián
(1'); M á d y Zoltán: Bevezetés a társadalomrajz gyakorlatába (1), A falusi társadalom tagozódása (1). TársadalomAttila: Bevezetés az ifjúrajzi gyakorlatok (1); a tanárképzöben K e m p e le n
ságtanulmányba,
IL r.: A serdűlő
és felserdült
kor gyakorlati lélektana' (2); T e m e s y Győző: A cserkészet ismertetése (1); S ta u d János: Gyakorlati pedagógiai kérdések (2). - 2. A m ü egyet
eme n I m r e Sándor:
Neveléstan. II. r.: Oktatástan
(2), A nevelés történetisége
és korszerűsége' (1), Nevelésűgyi megbeszélések, gyakorlati szeminárium (2). Nevelésügyi szeminárium:
a magyar szakirodalom
tanulmányozása,
Tettamanti
Bélával együtt (2); T e t i a m a n t i Béla: A magyar neveléstudomány a XIX. és
XX. században (2); S ze r b á k
Elek: A testnevelés társadalmi kérdései és
igazgatása (1); S za ká ll
Zsigmond: Kirándulások a gazdasági földrajz tanításának szolgálatában, (1); C s iki László: Mezőgazdasági .szakoktatásunk kialakulásá, szervezete' és módszerei (2) ; H o r n József: A kőzguzdaságtan
tanítása (1); K. IIa r g h a Sándor: Etika (21; N a g y Sándor: Gazdasági szak-
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(2 );
T a ka r ó n é
Gáll ~\eatrix:
Gazdasági
etika (~~J;
oktatásunk
szerveze íeihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kálmán: Vallás- és kőzoktatási
igazgat~i
jog (2). - 3. A d c b rece n i egy~tem ref hittudományi
karán M a kka i
Sándor:
Neveléstan
(2);
o bölcsészeti
karon K a r á c s o n y
Sándor: Szer'~hettan
(3), Magyar iskolatörténet (2). Pedagógiai
enciklopédia
[I}, külö~':a ruszin hallgatóknak
(1). -4, A k o l oz s vár i egyetemen V á r ko n yi Hífdebi"and: Neve léslélektan
(3j,
Az ifjúkor lélektana
(2), Neveléslélektani
:.tY.lkorlatok (2), Az oktatás
lélektani kérdései (2), Bevezetés a neveléstudományba
(3), Neveléstörténet
a pedagógia
újkora
(2), Neveléstudományi
gyakorlatok
(2); B ir ó Vencel:
Erdély közoktatásűgyének
története
(3); P r in t: Gyula: A löldrajz íanítús
módszer e (2); G yu la i Zoltán: A Id~érleti fizikatanítás
k özépiskolai
mó dsz ere (2); C s e ke y
István: Nép, nemzet, nemzetiség
(1). 5. A II é c si
egyetem ev. hittudományi
karán (Sopronban)
P r ö h le
Károly: Sz ociáleí ik a i
kérdések
[szcminár.ium,
ll; J á n o s s y
Lajos: Katechetikai
gyakorlatok
(1);
B u d a ke r
Oszkár: Katechetikai
szeminárium
(1); a jogi karon B a r a n ka y La[os: A magyar tanügyi köziga7.gatás töríénete
(2); a szociális tanfolyamonONMLKJ
Nándor:
Nevelés, nevelésügy.
uépműve lés (2), Nevelésűgyi
és nép0 l'iá s
műve lésügyi szeminárium
és gyakorlatok
(1). 6. A szegedi
egyete·
János: Renaissancekori
nevelés
l2). Onállóságr a nevelés (2),
men M e s te r
Megelőző mó dsz er (1), Sz ernináriurní
gyakorlatok
(1); Vis ) ' József: A görög nevelés történele
(2); B o g n á r Cecil: Lélektan:
ösztön és akarat (2). Érzelem és törekvés
(2), Lélektani
kutatások:
karakterológia
(2'), Lélektani
szcminár iurni gyakorlatok
(2).
Halálozás.
Ba r csa i
Károly áll. tanítóképző-int.
c.igazgató
rövid
sz envcdés után élete 67. évében már c. 4-én Győrött elhúny t. Nagy részvét
mellett temettek el márc 7-én a győri újternetöben. Az elhúnytban
dr. Barcsa i Tibor álL tképzö-int,
tanár édesatyját
gyászolja
A világháború
utáni
szornor
idők Barcsai Károlvt- a" máramarosszigeti
áll. tanítóképző-intéactber. találták.
Az idegen megsúllók
kiulasítotíák,
1919-ben távoznia kellett.
így került kinos vagonutazas
után Győrbe. az ottani áll. tanítónőképzöintézethez.
Habár más volt a szakmája,
lelkesedéssel
és hozzáériéssel
tőltötte ott be a pedagógiai
tanszéket
egé-5zn nyugalornbavonulásáig,
Irodalmi
téren is tevékenykedett.
Egy közgyűlési előadása és a tanítóképzői
reformmm.galom idején. kiadott
értékes kerettervezete
bizonyára sokunknak
ma is
élénk emlékezetében
él. A példás .szorgalmú, alyai jóindulatú,
kiváló tanár
kűzdö
emlékét sokszáz taní tvány, a sz ívél yes kartárs,
jó cs eszményekért
err-ber emlékét pedig a vele sz of gáló kartársak
es a barátok fogják sz ívűkbv
zárva hűségesen
őriznil M a th e id e s z
István, a soproni
evang. tarutoképző-intézet
ny. gy:ckorlóisk.
tanítója
életének
68. évében márc. l Ivé n
Sopronban
elhúnyt. Mán;. l-l-é n te met.ték
el az oltani ev. temetőben.
A
mer,boldogult
az első világháború
végéig áll. népisk. igazgatótaniíó
voll
. Sajóré dén (Gömör vm.). A magyar állameszrne többször k ituntetett
lelkes
o il őj e volt a nemzetiségi
vidéken. A megszállt területről
törtenl k iutasíása után került a soproni ev. tképzöhöz. Több mint egy évtizeden keresz'
tül lelkes munk t fejtett ki; szerette
a kisg yerrnekeket
és a-z i íjúságot.
.Ió sz íve és közvet.lensé ge mellett sz igorú és következetes
volt a kőtelcs,é,t>leljesitésben.
Emberi es oktatói erényeit
tani tvánva i hálás .szeretettel.
k ar t.ársai na qvrabec.sü lésse l es igaz barátsággal
j uta lmaz ták.
Emlékét há lá»
kegyelettel
fogják őrizni!
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