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BoldogultonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATeleki Pálnak, az első világháború utáni idők le.g-

nagyobb magyarjának. egyesűletűnk tiszteleti tagjának sok értékes

alkotása közül az egyik egy olyan nemzetpolitikai szeralének meg-

alkotása, amely havonként kétszer kerül a magyar társadalom min-

denrendü tagjához és a legtárgyilagosabban tájékoztat, tanít é s irá-

nyít. Ez a szemle a mindnyájunk előtt ismeretes Or szá gépítés.

Egy-egy íves terjedelemben jelenik meg és egyik legérdekesebb

része a mindenkori 3. és 4. lapja, amelyek a második világháború"

eseményeit foglalják össze. Az összefoglalások fejezetén egy állan-

dóan ismétlődő rajz naptárt ábrázol, amelyen csak annyi van fel-

tüntetve, hogy a háborúnak hányadik napjánál tartunk. A legutóbbi

Országépítés április 15-i számában ez a naptár a háború 1701-től

1715-ig tartó napjait mutatja,

Ha tudjuk is, hogy a 2. világháború már esztendők óta folyik,

mégis megdöbbenünk, mikor ez a naptár szemünkbe ötlik. Eddig

ezt a naptárt jóformán észre sem vettük, mert a háború fergetege

messze dúlt határainktól és mindig reméltükr hogy a Kárpátok

koszorújától távol keletre fog befejeződni. Mindennapi életünket

nem nagyon zavarta ez a második nagy gigászi kűzdés. Tavalyi

Iötitkári jelentésemben csak annyiban érintettem, hogy fáj dalommal

emlékéztem meg egyik vidéki kortársunkról, "aki még a közgyűlést

megelőző nyár elején, a keleti arcvonalon százada élén hősi halált

halt és aki egyike volt azoknak a tanítóképzöí tanároknak, akiket

a haza hívó szava elszakított békés foglalkozásuktól és akik foko-

zatosan mind nagyobb és nagyobb számmal teljesítenek katonai és

harctéri szolgálatot."

Ez a rövid megemlékezésern a 2. világháborúval kapcsolatban

alig egy éve, május 8-án hangzott el, abban a nagyszerű dunántúli

városban, amely éppen tavaly emelkedett sok küzdelem és viszon-

tagság után a szabad kírályi városok közé. Azóta, tudjuk mind-

nyájan, hogy ez a szép dunántúli város, Győr, amely ipari és ke-

reskedelmi téren Budapest után hazánk második városává alakult,

színtén megismerte közelebbről az újabb világháború embertelen

borzalmait. Legutóbbi közgyülésűnk óta még, egy évnyi ülő sem

telt el és mindnyájunk vezető-gondolata a háború és végső kime-

netelének a kérdése. Az Or szá gépítés említett ki c;si . naptára alatt

Korrnányzónk vastagon szedett hadparancsa mered felénk, amelyet
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ugyan a honvédekhez. a magyar katonákhoz intézett, de szól az

minden magyar emberhez: "A háború végső kifejlődéséhez kőzele-

dik és döntő szakaszához jutott. Elsősorban a magyar sors szem-

pontjából, mert az -ellenség itt áll egészen határaink közelében.

Most tehát ismét Hazánk kőzvetlen megvédéséröl van szó, Erre

gondoljon mindenki, amidőn az első hadsereg apái nyomdokain

elindul a Kárpátokori át Galicia területére, ahol 1914-től 1918-ig

oly sok dicső csatában tündököltek a magyar fegyverek. E harc-

ban természetesen nincs vissza, csak: Előre. Elvárom, hogy min-

denkí megteszi kötelességét és méltók lesztek a hős elődőkhöz."

Kormányzó urunkat csak az érinti fájdalmasan, hogy e nehéz órák-'

ban nem lehet maga is katonái között.

Azt hiszem, nem kell tovább részleteznem a nehéz időket! Az

ellenség kapuink előtt áll! Ma minden 'erőt, időt és a munkát arra

kell tehát felhasználnunk, hogy ott segítsünk és azt munkáljuk,

ami összefügg a háborúval. Minek' akkor egyesületi kőzgyűlés,

elnöki megnyitó', Iötitkári és egyéb jelentésekkel ünnepi előadás?

Erre a kérdésre kétféleképpen is válaszolhatunk. Először is a min-

dennapi élet megszokott, rendes ütemét, amíg ezt a hatóságok meg

nem változtatják, tartsuk meg lehetőleg továbbra is. A mult hónap-

I ban még volt gyűléstilalom, amit nyilván azért oldott fel a kor-

mány, mert talán a maga részéről is kívánatosnak tartja, hogy az

alkotmányosan működö alakulatok egyesületi élete zavartalanul

folyjék tovább. A második felelet pedig az alapszabályainkra való

hivatkozás, amelyek elrendelik, hogy egyesűletűnk tartson évenként

rendes közgyűlést, mégpedig lehetőleg az ország más-más városá-

ban. Mi tehát elsősorban az alapszabályoknak engedelmeskedtűnk,

mikor elhatároztuk -még Győrben, hogy a legközelebbi közgyűlést

- tekintettel a már akkor nehéz közlekedési viszonyokra, - ne

más-más városban, hanem Budapesten tartsuk. Ilyen előzmények

után hívtuk össze tagjainkat és vendégeinket a XXXIV. rendes kőz-
gyűlésünkre, melynek 3. pontja a íötitkári megemlékezés az egye-
sület 1943-44. évi műkődéséröl és állapotáról. \

Ez a műkődés szerfclett rövid életű volt ebben az esztendő-
ben. Jól tudjuk mindnyájan, hogy az elmúlt év nyarán jelentkező
légiveszély lehetőségeí miatt meghosszabbodott anagyvakáció és
az iskolai munkával kezdődő egyesületi életünk is csak november
22-én indult meg. Hogy a hosszú szűnidőre kényszerült tanárság
nem iilt tétlenül és a kőz szolgálatában végzett értékes munkát,
ismeretes mindnyájunk előtt. A közoktatási miniszten úr u. í, el-
rendelte a tanárok foglalkoztatását, amelynek nyomán nemcsak
különféle hivatalokba osztottak be egyeseket, hanem jól kidolgozott
munkatervezetek alapján értékes előadásokat hallgathattak a taná-
rok, amelyek kőzűl a legsikerűltebbek a bpesti tankerületben hang-
zottak el. Ennek rnűsorát a Magyar TaTtlÍfóképzö novemberi száma
is közölte.

A novemberben megkezdett egyesületi élet márciusban a már
említett gyűléstílalom miatt szűnetelt, Közben ismét csak a megne-
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hezült háborús viszonyok miatt elrendelte a kormánya tanév meg-
rövidítését, i-lletőleg, április hó folyamán annak befejezését. Március
hóra hirdetett taggyűlésünk így már nem maradhatott áprilisra,
hanem, e helyett a májusra tervezett közgyűlés idejét tette át az
elnökség április 22-re. November 22-én kezdtük tehát 1943-;-44-ben
egyesületi életíinkef és befejezzük a mai nappal 1> így kereken mind-
össze öt hónapig tevékenykedhettűnk. • ,

, Alapszabályaink szerint az egyesületi élet eszközei a havon-
kénti gyűlések vagy vándorgyűlések. tanulmányi kírándu~ások, a
testvéregyesűletekkel való érintkezés és az egyesület kőzlönve.
Ezen eszközök kőzűl a legértékesebb egyesületi kőzlőnyűnk, amely
ebben az évben 57. évfolyamát éli. Lételét állandóan fenyegeti az

.egyesűlet nem rózsás anyagi helyzete, jobban mondva az egyesületI
tagok tagdíjfizetési hanyagsága. Legutóbbi fötitkári " jelentésernker
örömmel közöltem, hogy' a tagfelvételre j=lentkezö 21 kartárs révén
majdnem elértük az 500-as taglétszámot. Tagjaink száma U .' í.
499-re gyarapodott a mult évben,' amely időközben mindőssze csak
506-ra emelkedett. Mikor ezt az örvendetes számot bejelentettem.
hozzáfüztem azt is, hogy ~em elég csak a' tagságra jelentkezni,
hanem fizesse is be mindenki becsülettel az évi 8 P tagsági díjat.
Ennek a felszólításnak nem sok foganatja volt, mert a november
22-én megtartott együttes elnökségi és választmányi ülésen a pénz-
táros bejelentette, ,hegy az egyesületnek kb. 400 hátralékos tagja
és a közlönynek néhány késedelmes előfizetője' van, kereken 6200
pengős hátralékkal. Valamennyinek kűl dött fizetési felszólítást. Eljá-
rásához fűzött reményei azonban most sem váltak .valóra, mert
mindössze 952 P folyt be az egyesület pénztárába.

-Legföbb bevételi forrásunknak .ez a nagy kiesése elsősorhan
folyóiratunk megmaradását tette kétségessé. Buzgó .szerkesztönk
terjesztette be, tehát azt az indítványát, hogyahátralékosok, meg
a nyomdai költségek tetemes áremelkedése miatt emeljük mi is a
tag- és előfizetési díjakat, úgy mint teszik ezt a többi egyesületek.
Ilyen elhatározás nélkül, érvelt a szerkesztő, meg kellene szűntet-
nűnk lapunkat, "mely esetben egy nélkülözhetetlen kapcsolatot
szűntetnénk meg és az egyesületi életetonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAis kétségessé tennők." Az
együttes ülés el is fogadta az indítványt és elhatározta, hogy a
tag- és előfizetési díjak összegét 1944-től kezdődően évi 12 P-ben,
a helyettes tanárok számára évi 4, a nyugdíjasok számára pedig
évi 6 P-ben állapítja meg. Természetesen nem sokat érünk az ilyen
emeléssei, ha v:íszont a fizetési készség a -jövőben sem emelkedik.
A hanyag tagdíjfizetők miatt olyan kiadástöbblete támadt folyó-
iratunknak, hogy kénytelenek voltunk a Vkm-hez fo~dulni segít-'
ségért. A Vkm-han az .ősszel életbeléptetett új ügy- és személyzeti
beosztás kapcsán .az elnökség úgyis elhatározta, hogy tisztelgő
látogatást tesz ügyosztályunk új főnökénél, dr. vitéz TerMez

Miklósnál és helyettesénél, dr. Huszka János min, tanácsosnál,
törekvés~ínk mindenkori -Ielkes megértőjénél. Ez a látogatásunk
január 4-én meg is történt. Ügyosztályfőnökünknél előterjesztéseink I
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éppen úgy szíves meghallgatásra találtak, mint Huszka János ügy-
osztályiönökhelyettesnél. Sérelmeinket, panaszainkat nemcsak fel-
jegyezték. de kieszkőzőlték az egyesület támogatására kiutalt évi
állami segély megduplázását, amit a kőzgyülés színe előtt is hálásan
megköszöníínk azzal, hogy lehetövé tették ezzeliapunk megma-
radását.

így állunk egyesűletűnk legfontosabb eszközével, a folyóira-
tunkkal, • melynek évi munkáját régi szokás szerint a' szerkesztő '
összegezi. Ennek a kedves munkájának, fájdalom, ebben az évben
eleget tenni nem tudott a kőzeli napokban ért súlyos családi vesz- -
tesége rniatt, melynek elviseléséhez. úgy érzem, mindnyájunk igaz
és őszinte részvétet tolmácsolhatom. A jó Isten adjon néki vígasz-
talást és erőt, hogy kedves munkáját, folyóiratunk szerkesztését
továbbra is a régi lelkesedéssel folytathassa. Elsősorban az s buz-
galmának köszönhetjük, hogy aonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMagya r Ta nítóképző ebben a nehéz
évben is majdnem ugyanolyan terjedelemben tudott megjelenni,
mint 55. évfolyamában. Mindössze 11/2 ívvel csökkent, ami el-
enyésző csekélység a már tavaly jelentkező papírínséges világban.
A tavalyi 55 munkatárs helyett 1943-ban 44 dolgozótárs volt, akik
kőzűlhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí ő-an már az előző években is dolgozótársak voltak. Újabbak
tehát 28-an, akiket lelkes szerkesztönk helyett is további munkál-
kodásra buzdítok. úgy a régi, mint az új munkatársak kűlönöseb-
ben a kőnyvismertetésekkel (48) szerepelnek. 2 'vezető cikket a
szerkesztő írt. 21 nagyobb értekezést és tanulmányt 18 Író; a 8
kisebb közleményt 6 tagtárs. Az elmentek rovatában pedig Medgyesi

Mária emlékezik meg' Tabódy Idaról és itt jelentem be őszinte
szomorúsággal al; elmúlt évben három régi tagtársunknak, Barcsai
Károlynak, dr. Veress Istvánnak és Matheid.esz Istvánnak a halálát.

Folyóiratunk egyébként az elmúlt évben is hű 'tükre volt az
egyesületi életnek. A szerkesztőnek nagy gondja volt arra, hogy 11

hírek rovatában a~ lehető legbőségesebben emlékezzék meg mind-
azokról az eseményekről, amelyek révén vidéki képzöink és tanár-
társaink kultúrális és egyéb érdemes tevékenység évei is megismer-
kedhetünk. Számon tartotta, kik teljesítenek katonai szolgálatot,
v.onultak ki a ha'dszíntérre vagy állanak menétkészen a kivonulásra:
közölte a minket érdeklő kinevezéseket," kitűntetéseket, előlépteté-
seket és 'tanulmányi ősztőndíjakat nyert kartársak nevét; Vineze
Sándor tagtársunknak a kormányzói gyűrűvel való ünnepélyes
doktorrá avatását. A "Személyi hírek, előadások" és "Intézeti hírek"
rovatán kívűl míndég bőséges volt az "Irodal~i szemle" rovat,
amely kitűnő repertóriumát adja annak a sokféle irodalmi rnunkás-
ságnak, tanulmánynak ésegyéb kőzleménynek, amelyekkel tanár-
ságunk az ország sokféle Iolyóiratáhan, lapjában szerepel. Hossza-
dalmas lenne még csak a kiemelkedőbb tanulmányok, rádió- és
egyéb előadók neveit felsorolni; csak mint legszorgalmasabb vagy
a nagyobb művek íróiként említjük meg Bogná r Gyula, Bá lint Sán-
dor, Doby Ida, F er enczi István, Sotnos Lajos és Undi Mária tag-
társaink nevét.
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A nagyobb értekezések között' szerepelnek azok is, amelyek a
•havonként megtartott taggyűléseken hangzottak el, hogy azok is
olvashassák, akik ezeken a gyűléseken meg nem je.lenhetnek. A
mínd nehezebbé váló anyagiak miatt különösen a vidéki kartársak
részvétele csökkent meg, mert sajnálatosan nincs nagyon módjuk
ahhoz, hogy ezeken a taggyűléseken megjelenhessenek. Pedig az itt
elhangzott felolvasásokat, ha mindjárt meg is jelenteti szerkesz-
tönk, nem élvezhetik a kellő mértékben, mert éppen a hozzászólá-

'sok, nem egyszer kialakult viták a legérdekesebb részei a taggyű-
léscinknek. Igaz, hogy az "Egyesületi élet" rovatában megjelent
bőséges ésonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATa na y Antal titkárunk buzgalmát dícsérő jegyzőköny-
veink kőzlik a hozzászólásokat is. Papírhiány miatt azonban még
ezeket is csak szűkreszabva hozhatja a szerkesztő nk titkárunk tol-
lán keresztül.

Ebben az évben, miként már említettem, a rövidre szabott tanév
miatt kevés taggyűlésünk lehetett és így tervezett elöadásaink tekin- -
télyes része a jövő zenéje. A Szt. Orsolyarend ll. kerv-í intézetében
Ta ká cs Béla tagtársunk értekezett A széhel yher esztúr i ta nító ,/lépző-

in tézet fela da ta a magya r la nítóképzésben címmel. A Nagy Alföld-
ről a székelyek közé igazgatónak szakadt tagtárs felolvasásából is
meggyőződhettűnk, hogy apostoli munkát végez nemcsak intézete
székhelvén. hanem a környező székely falvakban, ahová tanító-
jelöltjeit nemcsak azért viszi ki, hogy azok ott szórakoztassák,
tanítsák a derék székelyeket, hanem mindj árt táj-, népkutató- és
gyüjtőmunkát is végezhessenek. így nevelnek intézetében elsősol--
ban vérbeli népnevel őket a székely és erdélyi falvak részére.

Dec. 20-án az esztergomi r. kat. tanítónöképzöintézet tanárának,
Lá szló M. Consiliának tanulmányát olvasta fel egy 'rendtársa,
miután László Corisilia betegsége miatt nem jelenhetett meg a
Ill. ker.-i r. kat. óvónőképzőben megtartott tagértekezleten. Kor -

szer ű nevelés a ta nítóképző-líceum nevelőotthon&ba n c. munkája
nagy tetszéssel találkozott. Szinte túláradó szerétettel írta meg

,; t!irgyát és hangot adtak többen a férfitagtársak is azon vagynak,
hogy bár a fiúnevelőotthonokban is úgy nevelhetnék az Ifjúságot,
miként a szerző és ahogyan az a felolvasó intézetében történik. De
ezt csak a nevelőkérdés megoldásával lehetne megvalósítani, még-
pedig úgy, hogy a nevelői állás ne csak átmeneti állás legyen.
Kapjanak a nevelők is rendesebb fizetést és legyen egy-egy inté-
zetben annyi lakás, hogy ha a fiatal nevelő családot alapít, ne
legyen kénytelen otthagyni a nevelőotthont.

- Végül volt egy harmadik taggyűlésünk is, malynek elöadójául
lmr e Sándor tiszteleti tagunkat kértük fel, Egyesűletűnk elnöksége
u. í. kőzoktatási alaptörvényünk születésének 7S. évfordulójáról
méltóképpen úgy kívánt megemlékezni, hogy a magyar közoktatás
és köznevelés legkitűnőbb ismerőjét és művelőjét kéri fel, hogy
ismertesse egyesületünk körében ezt az alapvető, nagy törvényt.
Imre Sándor, aki egy évtizeden keresztül foglalkozott tanérságunk
képzésévei Budapesten. kérésünkre így válaszolt: "Az 1868: 38.
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. '

t.-c.-ről emlékező ülésen szívesen teszek eleget a hozzám intézett
kívánságnak. A tanítóképzőintézeti tanáraághoz mindig szorosan'
hoz~átartozónak érzem magamat. E vállalkozásommal azonban nem
mondom azt, hogy egyetértek a t, Elnökség szíves levelének minden
szavával, mert sokkal jobb lenne fiatalabb, tehát mai szernpontú
embert kérni fel erre a feladatra; meg olyat, aki nem vált meg
olyan régen a kőzoktatásűgy minden ágával való foglalkozástóI."
Előadását febr. 21-én tartotta meg az Angolkisasszonyok váci-utcai
intézetében megszokott, mindenkit lebilincselő modorában. Tiszteleti
tagunknak a főtitkár és elnök mondott köszönetet előadásáért. Az
elnök legfőbb megállapítása, hogy Imre Sándor professzor úrtól
mindig tanultunk és mostani előadásából is több gondolatot vihe-
tünk magunkkal. Szeretettel fogadta azokat a tételeket és javasla-
tokat, amelyeket a professzor úr felsorolt, így például, hogy magyar
neveléstörténeti olvasókönyvet kellene szerkesztení. Tiszteleti ta-
gunknak ez az előadása még nem jelenhetett meg közlönyünk lap-
jain] mert az bőséges vázlat alapján elmondott és így kétszeresen
értékes szabadelőadás volt. Kívánatos lenne minél előbb való meg-
jelentetése, hogy ezzel is gyarapodjék a régebbi közlönyeinkben
megjelent Imre-tanulmányoknak a száma, amelyek egyik leg érté-
kesebbje 1917-ben jelent megonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABevezetés a ta nítóképző-ta ná r i h iva -
tá sba címmel.

Havonkénti gyüléseinken kívül működésünk eszközei közé tar-
tozik még a testvéregyesűletekkel való ér:intkezés. Velük a kapcso-
lataink szívélyesek ésibarátságosak, de csak odáig terjednek, hogy
kőzgyűléseinkre kölcsönösen elküldjük képviselöinket, Pedig a
testvéregyesületek szorosabb együttműködése pedagógiai téren is
hasznothajtó lenne, nem említve a bővebb anyagiakért való együtt-
működés feltétlen célszerűségét. A testvéregyesűletek azonban külön
utakon járva próbálják vágyaikat és reményeiket megvalósítani és
a szorosabb együttműködést legfeljebb a kőzépískolai kartársaink-
nál látjuk megvalósítva, akik legújabban sikerülten tömörítették az
á f lami, katolikus, református, evangélikus tanáregyesületeket a na-
gyobbhorderejű kérdésekben, mint amilyen például a tanári jobb
javadalmazás kérdése. A szélesebbkörű tömörülés ugyan megtör-
tént az Országos Tanűgy] Szervezetek Központi Bizottságában, de
é'nnek keretében, mint egyesületünknek oda kiküldött képviselője,
nem tapasztalhattam semmi olyat, amelyről mint eredményről szá-
molhatnék be a közgyűlés megjelent tagjainak. Ugyancsak mint a
tanítóképző-tanárok képviselője veszek részt a Közszolgálati Alkal-
mazottak Nemzeti Szővetségének az összejövetelein, ahol tanáraink
helyzeti avításra .iránvulő javaslataimat, elöterj esztéseimet mindig
nagy érdeklődéssei és megértéssel fogadják. Akik qem. ismerik a
KANSz· működését, azok sokszor téves en állapítják meg, hogy
kebelében nem sok történik a tisztvis~IŐkért. Pedig ott nagyés
élénk tevékenység folyik és ha keveset tud az egyesülés kiküzdeni,
az nem rajta múlik, hanem az- illetékes felsőbbség részéről örökösen
hangoztatott országos pénzügyi nehézségeken. így aztán a tiszt-
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viselőtársadalom és közöttük a tanárság is mindig csak morzsákhoz
jut, de a KANSz nélkül sokszor még ettől is elesnék.

A mi egyesületünk is belát ja, hogy a mindig nehezebbre váló
idők nem alkalmasak olyan radikális pénzügyi reformokra, amelyek
segítenének mindinkább nehezedő anyagi gondjainkon. Az ilyen'
irányú ígéretek megvalósitását a háború utáni időkre helyezik csak

, kilátásba. De addig is sok mindent tehetne és reméljük is, hogy
tesz a kormányzat az alkalmazottaiért és közöttük érettünkonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAis,

tanítóképzőintézeti tanárokért. Egy örvendetes lépése intéző kö-
reinknek a természetben való ellátás megindítása. De amit eddig
tapasztaltunk, az még csak nagyon szerény kezdet, melynek mi-
előbbi kibővítését ruházati téren is- a legszélesebb körök, nemcsak
a kisfizetésüek, joggal remélik, mert reá vannak szorulva.* Hangoz-
tatjuk és kérjük az egyenlő és igazságos elbánás elvének az érvé-
nyesülését. Státusunk tanári létszámának a százalékos eloszlása a
fizetési' osztályokban legalább is olyan legyen, mint kőzépiskolai
kartársainké. Idős és érdemes tanáraink előtt nyittassék meg az
V. fiz. o., miként az már két éve megtörtént a középisk. kartársaink
előtt. Kérjük végre a tanári mellékíoglalkozások díjazásának meg-
felelő rendezését: vizsgadíj ak, hivatalos bírálatra kiadott könyvek
és egyéb munkák után fizetett tiszteletdíjak méltányos Ielemelését,
a szanálási esztendő beszámítását és az eltörölt korpótlékok helyett
legalább a működési pótlék rendszeresítését. Ezeket az anyagi ké-
réseket egyébként többször emlékíratba foglalva eljuttattuk a kőz-
. okt. minisztériumba és sorsunk Intézöitöl tisztelettel azt kérjük,
hogy az emlékiratunkba foglaltakat állandóan tartsák nyilván,
készen arra, hogy amint csak egy kevés alkalom is nyílik r'á, kűlő-
nösen a leöltségvetési tervezetek készítése alkalmával, kíséreljék
meg' azok megvalósitását.

A nehéz idők, amiket élünk, fokozott .súllyal nehezednek az
egyénekre, a kisebb-nagvobb kőzűletekre :és egyesületekre egyaránt.
A könnyítést csak úgy remélhetjük, ha több és nagyobb erőt fej-
tünk ki. Egyes ember hiába erölködik, magában nem sdkra megy,
Az \egyesületi élet lehetövé teszi az erők összefogását. Egyesületünk
most tőltötte be működésének 55. évét.: nagy elődeink 1889. ápri-
lisában keltették életre. Fogjunk össze, hogy 56. évében több erő-
vel láthasson neki céljainak eléréséhez. A tisztikar és választmány
négy évre szóló megbízatása jövőre, az 56. év végén jár le. Néz-
zenek jól körül egyesületünk fiatalabb tagjai és }!:eressenek esetleg
nálunknál erősebbeket, akik alkalmasak az erők összefogására és
a kőzősség megfelelő Irányítására. Mi, az idősebbek, akiszolgáltak,
tanácsainkkal és tapasztalatainkkal örömmel melléjűk állunk abban
a reményben, hogyamíg törekvéseink megvalósításáért békésen kűz-
dűnk, addig vitéz katonáink kívívják a győzelmet és eltávolítják a
nehéz időket és megpróbáltatásokat fejünk felől. M ester há zy J enő .

• A nyujdíjasoknak még ebből a szegényes természetbeni ellátásból

való kizárása igazságtalan tény s nem válik az előző korrnány dicsőségére!
- Szerk.
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, A z új isko lák világnézete .

- Első közlemény -onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. A uilá gnézet és a nevelés ka pcsola t. - A világnézet mindig
döntő hatással' van az ember magatartására. Ennek tulajdonítható,
hogy életfeladataink megoldásában miként járunk el, hogy eközben
miként gondolkodunk. Mivel pedig a nevelésnek többirányú cél-
kitűzése mellett rnindig egyik igen Iontos feladata volt az életre való
előkészítés, azért nyilvánvaló dolog, hogy a nevelés és a világnézet
kapcsolatával való foglalkozás minden nevelő számára elsőrendű
feladatn~k látszik, legalábbis annak számára, aki nem akar a lát-
szat mellett megmaradni, aki mélyebb alapokat kutat és vizsgál. A
világnézet fogalmának elemzése azonban már filozófiai probléma!
A neveléstudomány a filozófia megadott fogalmát átveheti és erre
építhej. Természetes dolog, hogy nagy mértékben függai épület
az alaptól.

A mindennapi életben a világnézet kifejezés alatt míndenki
ért valamit és ez az állásfoglalás többé-kevésbbé arra a felfogásra
céloz, amelyet mi emberek az emberi életről magunknak ki alak í-

tunk. A pedagógus számára elfogadható ezért az, amit Weszely

mond: !lA világnézet az a kép, melyet magunknak a világegyetem
szerkezetéről s benne az emberi életről kialakílunk. Felelet tehát
az élet legnagyobb kérdéseire."! F iná czy álláspontja a filozófus-
szernléletmódot jobban megközelíti, A világnézet fogalmáról írja:'
"Értjük. alatta az összes valóság céljairól és végső okairól való egy-
séges képet, tehát· világképet, világszemléletet, mely nélkül neve-
lésről nem lehet beszélni "2 A fogalom köré Fináczy értelmezése
szerint tágabb. A nevelő számára azonban nemez a lényeges. Akár
a közíelíogásnak hódol, akár valamely filozófus hasonló szellemű
meghatározását ismeri el' magáénak, a lényeges az, hogy tudja,
miként a nevelés minden tevékenysége annyira szorosan kapcso-
lódik az' élet kűlönbőzö jelenségeihez. hogy amint az életről
kell, hogy legyen bizonyos felfogásunk, épúgy a nevelésről is. Mip.-
dig Jeltehetök bizonyos kérdések, amelyekre adódó felelettől sok
minden függ. Mint Fináczy és Weszely említett műveíben olvashat-
juk, ily természetű kérdésekről van szó: Mi a világ lényege? Anya-
gi vagy szellenri természetűek-e a világ végső elemei? Mit tartsunk
jónak vagy rossznak? Melyek az állandó, őrökértékek és melyek
a mulékonyak? Honnan jövünk?' Hogyan jőn létre minden, ami van?
S miért jött létre? Hová vezet az ember útja? Miért kell kűzde-
nünk s mit kell akarnunk? Mind olyan kérdések, amelyek első pil-
lanatra nem látszanak ugyan a neveléstudomány problémáinak. Aki
azonban kissé elgondolkodik hasonló kérdéseken, az könnyen be-
láthatja, hogy é kérdésekre adott feleletektől nagy mértékben f!igg
a 'nevelő gyakorlati tevékenysége is. Ilyen és hasonló kérdésekre

1 Weszely Ö.: A korszerű nevelés alapelvei. Bp. 1935. 21. 1.
2 F iná czy E.: Elméleti pedagógia. "Bp. 1937. 11. 1 .
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Az ú j iskolák világnézete 1.

adódó felel~tekből adódik világnézetünk. És amint é s ahogyan fe-
lelünk ezekre a kérdésekre, olyan lesz neveléselméletünk szellemeonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
is. Kérdés lehet az is, hogy a tudomány képes-e a feltett kérdé-
sekre feleldet adni. Du Bois-Reymond ismeretes felfogása szerint:
Ignoramus et ignorabimusj nem tudjuk és nem is fogjuk tudni a
feltett kérdéseket megoldani. Tehát hasonló problémákkal, mivel a
siker legkisebb reménye sem kecsegtet bennünket, nem is érdemes
foglalkozni. Hasonló végső következtetés származik Spengler re-
ménytelen világfelfogásából is, mely szerint minden szellemi érték,
minden kultúra egykor teljesen nyom nélkül megsemmisül," Ezért
céltalan dolog a Vide való foglalkozás. Bár vannak olyanok is, akik
ezeket a felfogásokat is a világszemlélet fogalma alá vonják, mégis
akár ezen az állásponton vagyunk, akár nem, következtetésünk
csak 'egy lehet: egyik felfogás sem lehet alkalmas arra, hogy peda-
gógiai meggondolások, elmélkedések alapjául szolgáljon. Ugyanis
"ha teljles homályban és határozatlanságban hagyjuk az élet célját,
a nevelésnek sem tűzhetűnk ki célt, mert hiszen a nevelés élette-
vékenység. Cél nélkül nincsen nevelés, mert nincsen, mire irányul-
jon a gyermek vezetése. Fináczy elvetvén ezért ezen felfögásokat,
mint a: pedagógiai meggondolásokra alkalmatlanokat, tovább vizs-
gálván a világnézeteket. két Iö- típust állapít meg: a realizmust és
az idealizmust. Mindkettőnek több mellékhajtásáról szól. Az előző-
höz sorolja Spencer pozjtívizmusát, J ames pragrnatizmusát, Ost-

wa ld energetizmusát, a materializrnust, Ha eckel monizmusát s
ennek több egyéb irányát. De a realizmusban keresheti gyökerét
az utilitarizmus is, mely szerint az ember cselekedhet u:gyan jót,
ezt azonban csak akkor tegye, ha evvel érdeket szolgálja. És erre
kell nevelni a növendéket is, vagvis hogy egyéni érdekeit rninél
jobban meg tudja valósítani. De utilitarizmus az a felfogás is, amely
azt tanítja, hogy az egyéni érdeket hogyan, kell valamilyen társas
közősség érdekeivel összhangba hozni. Ezt a felfogást Fináczy azért
tartaja utdlitarizmusnak, mert benne nem az a lényeges, hogy az
egyén ,egyéni érdekeit alárendelje a közösségnek és annak szol-

. gáljon, hanem az, hogy igyekezzék az egyén a kőzősséggel míntegy
hallgatólagos kiegyezésre jutni." Az egyén tehát, ha a kőzősséget
szolgálja is, nem a közösség érdekei miatt teszi, hanem saját egyéni
önös szempontjai vezetik -elhatározásaiban és cselekedeteiben. Mi-:
vel pedig az egyéni érdek egyének szerint változó, a társadalom ér-
deke pedig korok és népek szerint szintén, tehát egységes képet
sem az élet céljáról, sem a nevelés céljáról nem lehet alkotni. .Ezért
tehát az utilitarizmus ra épített pedagógia sem állhatja meg a helyét.

Az elmondottakból az is következik, hogy neveléstudomány
alapjául csak olyan világnézet adható meg, melvelismerí az abszo-
lut, mindenkor' és mindenki számára egyaránt értékes célt. Ez a vi-

. lágnézet Fináczy szerint csak az idealizmus lehet. "Aki ezen az

3 Spengler : D~r Untergaug des Abendlandes. 1918.
4 Mint 2. 12. 1.
5 U. o. 13. 1.

• .
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alapon áll, nemcsak konstatálni akarja azt,· ami van (tehát a való-
ságot), nemcsak értelmezni akarja a valóságot, hanem tudni akarja
azt is, hogy minő értékeket kell tulajdonítania a valóságnak.?" Az
idealisztikus világnézet egy-két lényeges' mozzanatára mutathattmk
csa ra e nelyefl. Az egyik az, hogy-e világnézet néih nélkülözheti
a.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAva llá st. Ugyanis a teljes -tőkéletesség a valóságban sehol sincsen
meg. De a vallásban, ,-,Isten létezésének megdönthetetlen igazságá-
ban lelhetjük fel azt, ami egészen tökéletes,"7, Következik az is,
hogy emberi életünket' csakis -a tökéletesség igaz eszménye, lsten
szabályozhatja., És eb..91 k§.yetkezik a 'nevelés ig:az értelme, is és az
is, hogy vaUás nélkül nem'lehef nevelní.És az idealizmus, melynek
vallási alapja van, nem jelenthet sz~mlélődő életet, hanem tevé-
keny,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm u n ká s életet. Kérdés, kinek számára tevékeriykcdjen az
egyén. Nemzete számára. Tehát ezek szerint az idealisztikus világ-
nézet két jellegzetes eszm~ny'e:_ a valIásC és a !.1e~zeÜ eszmény.
Terméséétés dolög,- hogy az emberiség és a nemzeti viszonya vizs- •
gálat tárgyává teendő. Egyet mindenesetre megjegy,ezhetünk: e két
fogalom nem áll egymással ellentétben, hanem e,gymást szervesen
kiegészíti. Fináczy felfogása szerint .emberiség és nemzet úgy
viszonylik egymáshoz, mint két koncetrikus kör: a nagyobbik az
emberiség, a kisebbik a nemzet, tie középpontjuk azonos.í" Mi
lehet a nevelésnek i ,ezzel kapcsolatban a feladata? Az, hogy a nő-

vendéket, a nemzetén keresz+űl, mely konkrét, hozzá köz~lehb fek-
vő kőzösség, juttassa el az 'emberiséghez.

2. Az új iskolá k bölcselete éS'a nevelés. - A nevelésnek igen
fontos feladata a világnézet kérdésében abban rejlik, hogy az em-
berek nagy tömegét, akik az ui. n. heteronom típushoz tartoznak,
akik t. í. nem képesek világnézet kiépítésére, hanem csak kész
világnézet átvételére, ezeket a legnehezebb problémákon átsegí-
teni, úgy hogy: olyan szellemi munkát ne kívánjunk tőlük, amely
erejüket, 'képességket meghaladná. A gyertn.ek tapasztalati alapon
valamilyen felfogást kialakít' lelkében a világról. Hogy ennek'
mílyen nagy a jelentősége," arra példa Adler felfogása, ki szerint az
ernber jövendő magatartása a gyermeÍSZöOá:15an aln:lrnt-ki.9- Terát.
már gyermekkorban le kell fektetni a hel~es lvilágnézet alapjait.
'Vágyis akörnyezet és a tanítás olyan legyen, hogy e világnézet 'ki-'
alakulását rriinél jobban fehetővé te:gye. ---'

, -És ér világnézet kiálakításában éppen itt játszanak igen lénye-
_ges secrepet az 'új iskolák. Hogy a környezet berendezésében és
felépítésében, milyen nagyarányú váltazasokat eszközöltek, arra
legyen elég megemlíteni akár Montessor i iskoláját, akár Dewey is-
koláját. Utóbbi,amikor iskolája 'számár,a padokat keresett, jlZ egyik
kéreskedőtől a következő feleletet' kapta: "Sajnálop, hogy nem
szolgálhatok azzal, amit Ön keres. ön. amint értettem, olyasvalamit

6 U. o. 15. 1.
7 U. o. 16. 1.
8 U. o. 17. 1. \ J

9 Adler , A.: Praxis und Theorie d. Individualpszichologie. 1920. 7. L
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szeretne, amin a gye:rmekek dolgozhatnának, ezek a berendezések
pedig csupán figyelésre, hallgatásra alkalmasak.t''" Hogy pedig a
tanítás anyagára és módszerére vonatkozólag milyen gyökeres vál-
tozásokat hajtottak végre, arra az e kérdéssel foglalkozó terjedel-
mes irodalom bőven szolgál felvilágosítással.

Az újabb iskolai törekvések filozófiai megalapozói és támo-
ga,tói is az előbb említett és Fináczy által oly pontosan kőrűlhatá-
rolt .áIláspontot képviselik. Így pl. az újabb nevelésűgyi mozgalrnak
olasz filozófusa,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGentile évekig tartó előkészítő munka után nagy
szívóssággal fáradozott egy nemzeti, vallásos' szellemű aktív iskola
felépítésén. Ime a Fináczy oáltal hangoztatott körülmény. Gentile ~
olyan ember volt, aki életét az iskolának szentelte. Maga így ír:
"io amo la seuola e ci porto tutta l'anima quando vi entro, e ne
esco sempre con una gran fede nei destini dello -spirito umano.":"
És amikor Gentile miníszter lett, 'egymást követték a törvények és
rendeletek, amelyekkel az iskolák szellemét az előbbemlített fel-
fogásnak megfelelő módon átalakítani akarta. ÉSIamint róla megje-
gyezték/2 idealisztikus filozófus nem is tehetett mást, mint a val-
lásoktatást, amely 1870 óta nem volt meg az olasz iskolákban, újra
bevezesse, mint a nép oktatás alapját és koronáját. 1922. nov. 22-től
kezdve pedig gondoskodott arról, hogy a kereszt és a király képe
rninden iskolahelyiségben ki legyen függ,esztve. A kereszt, mint
mondja, a legnagyobb jándék :slzimboluma, föltétlenül szűkséges
a szellemi és erkölcsi neveléshez. A király képe pedig minf kife-
jezője a haza osztatlan egységének. A haza kultúráj ának ápolása
ezért éppen egyik legfontosabb feladata az új iskolák nagy több-
ségének. Ezért vezette be Gentile az olasz nyelvoktatást mindenütt,
oly helyeken is, ahol a francia, német, vagy egyéb nyelv volt haszná-

, {

latban. De a szcmbatonkéntí ünnepélyes zászlóüdvözlés js ezt a
célt szolgálta, valamint a háborús emlékművek gondozása is. Fel-
fogása szerint az oktatás 'tulajdonképpen csak eszköz a nemzeti
kőzősséghez való tartozás érzésének kifejlesztésére. Ése felfogás-
han rejlik a nemzetnevelés nagy jelentősége is. És erre nálunk a
leghatározottabban Imr e Sándor mutatott rá,

Hogy a kitűzőtt problémát világosan lássuk, tudnunk kell azt
is, hogyavilágnézetnek milyen hatása van a nevelésre, valamint
azt is, hogy a világnézet nevelése szűkséges. Hogy neveléseimélet
csak mily világnézeten építhető fel, arról már szóltunk, Sokan voltak,
akik e probléma megoldásában a történelemhez fordultak és keres-
ték azt, hogy egy meghatározott korszak világszemlélete és neve-
léselmélele egymással milyen kapcsolatban van. E kérdésre adandó
felelet a neveléstörténelem különböző korszakaiban, így korunkban
is igen érdekes lehet. Az íly vizsgálódás szélesebb alapokon nyug-
szik és további tanulmányokat is szűkségessé tesz. A rendszeres

10 Dewey, J ..; Iskola és társadalom. Ford. Ozor a i Frigyes. Bp. 1912. ~2.1.
11 Gentile, G.: Bevezetés "Scuola e fílosofia"-ha.
12 Ba ur , J.\ Giovanni Gentile's Philosophie und Piidagogik. Langen-

salsa, 1935. 238. 1. '
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vizsgálatnak azonban' más módja is lehetséges. Ezt a módszert
köv;eiionmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASchulze is,13 amikor a világnézet fogalmi elemzésével kap-
csolatban keresi a rokon fogalmak, a ,,,világkép" és az "életszem-
lélet" értelmét is.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA világkép a világról alkotott felfogás. Gondol-
junk itt pl. a ptolemeusi vagy a kopernikusi világképre. Egyoly
kép, amelyet egy kor igen sok ernbere magáénak vall a világról
és annak részeiröl. Nem arról van tehát szó, hogy minden egyes
ember a saját világképét megalkossa. A világkép a világszemlé-
letnek csak egy alkotó eleme. Ez utóbbi nem képet jelöl, nem
oly felfogást, amely il. kortársak felfogásával azonos, hanem azt
a módot, kűlőnleges eljárást, amellyel minden egyes az ő saját
szemléletet a világról kifejleszti. A szélső individualizmus idejében
terjedt el az a felfogá, hogy minden· egyesnek saját világnézete
van, amely csupán az objektív tudományok eredményeitől függ.
A világképben bizonyos pozitív tudományos állandó van benne, a
világnézetben egy belső érzésmagatatás. Ezzel függ össze az is,
hogya világkép a világ kűlsöségeinek szeraléleténél legtöbbször
megáll, míg a világnézet éppen arra' céloz, ami a világot bensőleg
tartja össze. E{: a felfogás azonban nem azt jelenti, hogy a világ-
kép az érzésmagatartástől, érzelmi állapottól teljesen' független,
amelyben éppen sokan a világnézet lényegét látják. A lélek maga-
tartása ugyanis mindenre ,befolyást gy.akorol. .

A világnézet fogalma nyitva hagyja annak lehetöségét, hogy
a világ ál lapotrészeiről nem minden tekintetben átfogó módon tör-
ténik a véleményalkotás, hanem bizonyos tekintetben más vélemény-
alkotás is lehetséges. Az egész kérdéskomplexumra megnyugtató
feleletet csak a filozófia adhat. De a filozófia és a világnézet kap-
csolata sem magától értetődő annál inkább, mert minden filozófia
valamilyen világnézetre van alapítva. Fordítva azonban nem igaz,
mert nem ,áÍlíthatjuk azt, hogy minden világnézet egyúttal filozófia
volna. Könnyű azt is belátnunk, hogy csak kevés világnézet van
filozófiailag megalapozva és kiépítve. Már pedig éppen a nevelés
számára filozófiailag megalapozott világnézet szűkséges. amint azt

, éppen az idealizmus példája jól mutatja.
, Ha épületet akarnak emelni, akkor az alap lerakásánál igen
kel l vigyázni, mert csak jó alapra remélhető a kitűnő épület fel-
emelése .. Az alap megszerkesztésénél cegy számolási hiba kőnnyen
végzetessé válhat. A .világnézetnek is éppen olyan fontos szerepe
van az ember élétéberr, -mii1r azalápnak az épület építésénél. A
vilá.gnézet további elemzése odavezet, hogy feltétlenül van benne
bizonyos értelmi elem, amely sokszor a gondolkodás harmóniájában
is megnyilvánul. Éppen ennek tulaj donítható, hogyalelnőtt, ki-
alakult jellemeknél nehéz a világnézet megváltoztatása. Sokkal
könnyebben megy ez az ifjúságnál.

A világszemléletben azonban bizonyos misszionar isztikus elem
is felfedezhető. A helyzet hasonló a normáknál is. Nemcsak kővetni
kell őket, hanem bizonyos erő rejlik bennük, ami a követést mint-

13 Schulze, Fr.: Erziehung und Evangelium. Langensalsa. 1932. 29. 1.,
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egy kőtelességűnkké teszi. így vagyunk a világnézettel is. Ez is
igyekszik más gondolkodó értelméhez a mozgást megadni és egy
azonos vagy megkőze.lítő módon egyenlő érzésalaphelyzetbe hozni.
Ez az a misszionarisztikus vonatkozás, amely minden világnézet-
ben benne ·van. És részben ebben keresendő az a körülmény is,
hogy a világnézet milyen nagy hatással van a nevelésre. És Fordítva,
minden világnézet igen mély érdeklődéssei viseltetik a nevelés kér-
dései iránt.· Minden világnézetre felépíthető bizonyos pedagógiai
elmélet.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM esser megállapításai szeriht viszont a neveléstudomány-
nak nincs olyan rendszere, amely ne foglalna magában valamilyen
világnéz,etet.14

A nevelési eljárás voltaképpen három tényezőt foglal magá-
ban: a növendéket, akit nevelni kell; az objektívanyagot, a kultúr-
javakat és a tanító személyíségét, amelyben lelkileg az előző kettő
egyesül. A kultúrérfék fogalma' szoros összefüggésben van a világ-
nézet kérdésével Js. Részben ez az oka annak, hogy lehel beszélni
népek, nemzetek világnézetéről is. A világnézetnek a tudományos
gondolkodásra is megvan a befolyása. A tudomány nagy szellemi
komplexuma nem puszta objektivizmus, hanem egyéni szubjektívi-
tástól sem egészen mentes. Ezáltal azután igazat kell adnunk
Schulze azon felfogásának, hogy minden kultúraszerű valamilyen
világnézetet is foglal magában.!" Az objektív kultúra mellett a
nevelési eljárásban ott van a tanuló lelke. A gyermek a szűlői
házból bizonyos világszemlélet! magatartást hoz magával. Viszont
minden ember a teremtő szintézis elve szerint kitestesűlt különálló
lény, melynek lénye önálló létező. Az objektív kultúriavak termé-
keny egyesülése a szubiektív belső élettel csakis ott vehető tekin-
tetbe, ahol minden bizonyos összhangban található, amelyben a
tanuló lelki világának igen lényeges szerepe van. De igen sok fügR
a nevelő lelki beállítottságától is. Neki a tudományos objektivitást
ki kell emelnie. A nevelői eljárás lényege pedig: a növendék sajá-
tosságait az ogjektív kultúrjavakkal összekapcsolni, úgy, hogy mind-
kettő a célban egyesüljön. Ez azonban csak úgy lehetséges. ha ,a
kellő' világnézeti alap megvan. Más szóval tehát a nevelésnek nem
lehet célt adni világnézeti alap nélkül. Épp ezért Schulze már arról
is ír, hogy megvan a Iétiogosultsága a világnézeti iskolának.16 Mert
a világnézeti alap kűlőnbözösé géböl származhatnak azok a mélyre-
ható kűlőnbsépek is, amelyek egy nemzet egyes tagiai között fenn- .
állhatnak. Ezek áthidalása minden nevelésnek ,egyik legfontosabb
feladata kelt hogy legyen. Amint a világnézet misszionarisztikus
ezerepét a nevelésben érvényesíti, épúgy a nevelés megváHoztatása
bizonyos világnézeti alap megváltcztatásával is együtt jár. Nem
lehet tehát neveléselmélet. amely valamely módon nem egy, már
meglévő világné'zethez alakulna vagy pedig magának újat ne alkotna.

A világnézet a már emlitett módon missziót is teljesü: nevel.

14 M~sser : Pádagogik der Gegenwart. Id.: Schul ze i. m. 32. 1.
15 Mint 13. 34. 1.
16 U . C.
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Ez a nevelés önkifejlődés lehet legcélszerűbben. Az e.gyes kőzős-
ségben él. A legközelebbi kőzősség, amelynek az egyes tag:ja, a
nemzet. Éppen ezért világnézeti alapra kell a nemzet világszemlé-
letét építeni. A népi világszemlélet tekintethe vétele nem hatalmi,
politikai vagy szervezésjogí kérdés, mert az egységes 'állam /eigy-
sége éppen világszemleleti és kulturális. És egy oly iskola, amely
meglévő adottságokat felületes módon tekintetbe nem vesz, sőt fel
sem ismer, nem szolgálja a népet, de a kultúrát sem. -A népi
szemléletmód javítása már ott fnegkezdödik, ha felismerjük a világ-
nézeti alap kűlönbőzöségét. Mert ez már a javítás gondola\tának
alapfeltétele. És az ifjúság egységes nevelésének kérdése is ily gon-
dolkodás eredménye, Kőnnyen belátható, hogy pedagógiai egységet
teremteni, a gyermeklélek egységétmegteremtenÍ, kűlönösen a
szemléletmódban, a világnézeti felfogásnak is feltétlen következ-
ménye. Aki elhanyagolja mindezeket, az a nevelési egység ezen
egyetlen lehetöségét megrontja és a nevelési rnűvészet egyik leg-
jelentékenyebb alaptételétől fosztja meg a nevelést. Éppen ezért
'l).a az állam, .mínt hatalom, egységes nevelést akar megvalósítani.
minthogy ez érdeke is, gondoskodnia kell' arról is, hogy ehhez a
szükséges előfeltételeket megteremtse. A népi adottságokat úgy kell
vennie, amint vannak, ha a kultú'rát akarja teljesHe";'i,ehhéz is kell
a megfelelő alaphelyzet. .onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr . G a r a i J ózsef, Sopron.

K IS E B B K Ö Z L E M ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉ tfY E K .

Á liceumek és képzők ál,la t- és növényvédelm .e .

Közlönyünk anyagtorlódás következtében nem közölhette is-
koláink 1941/2. tanévi természetvédelmi jelentését. Ezúttal tehát
mind a két tanévból kell áttekintést nyujtanunk. Az 1940/1., 1'941/2.
és 1942/3. tanévek átlagos eredménye időrendben 26.9, 267 és 24.6°/J.
Ilyen kis hanyatlást mutatnak az ,alábbi statisztikai táblázatunk

. oszlopai is, melyek a mükődés egyes ágairól nyujtanak adatokat.
A 87 intézetból 60 küldte be évkönyvét, 69°/0 az előbbi 80.2-del
szemben. A rendelet és tantervi utasítások szerint 24 helyen folyt a
nevelőoktatás ez irányban (27.6, előbb 34.10/0). A madarak és fák
napját 38 intézet tartotta me.g (43.7-44.7), kertben és földön folyt
a munka 27 helyen (31.0-22.3 %), kirándulásokat is felhasznált
erre a célra 29 iskola (33.3-25.9 %). A többi adat mind kisebb:
madárvédelem 14 (16.1-22.3%), faültetés.ll (12.9-11.8) és virág-
ápolás 13' helyen volt (14.9-15.3%). Az Orsz. Ifj. Allatvédő Liga
íogadalomtétele nem tud meggyökeresednd, csak egy iskolában
szerénykedik (1.2-4.7 %). . . .

A többi ;iskolafajhoz viszonyítva következő a kép a három
évben időrendben: népiskolák ,50,7, 43.4, 47.4; 'polgári iskolák 34.3,
31.2, 30.7; líoeumok és képzök 26.9, 26.7, 24.6; gimnáziumok 26.9,
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25.0, 22.7; kereskedelmi középiskolák 19.8, 21.7, 21.3. Látjuk tehát,
hogy általános a csekély hanyatlás, 'amit nem is csodálunk a má-
sodik világháború 4. és 5. esztendejében, amikor 'a tanévek megrö-
vidülése és a tanárok hadb,aszállása ezt a tevékenységet is meg-
károsítja. ' , .

Hogy _nem nagyobb a visszaesés. azt' a Iöigazgatók buzdítá-
sainak és a tanerők buzgalmának köszönhetjük. Dr. Koch Nándor
széke~fehérvári ésonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKiss József debreceni főigazgató rendeletben
adott útbaigazítást az. iskoláknak. A székesfehérvári elismerését is
fejezte ki a kiváló pápai állami képzőrre'k,., /

Elismerést érdemelnek még: a pápai Ranolder és ·ref. tanítönö-
képző, a veszprémi angoikisasszonyok,a györi áll. tanítónö-, a zala-
egerszegi r. k. tanítónö-, a dombóvári r. k. tanitónö- és a sáros-
pataki ref. tanítóképző.

Igen szép jelentésével tűnik ki ezenkívül a pápai ref. és a,
zalaegerszegi r. k. tanítónöképző. Dolgozatokat írtak e tárg,,-ról a
pápai ref. és Ranolder intézetben. Olajos és más magvakat termeltek
és gyűjtöttek 5 helyen, természetvédelmi. órákat. tartottak Veszprém-
ben az angolkisasszonyok, szakosztály van Zalaegrszegen [r. k. ta-
nítónő], az önképzőkörben 'Ioglalkoztak e tárggyal a győri áll. ta-hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< . :

nítónöképzöben. A Magya r C ser kész állatvédelmi rovatát is, fel-
használták. A Magyar Cserkészmozgalom (V., Nagy Sándor-u. 6.)
pályázatán 18 tanuló nyert díjat és dícséretet. Az évkönyveket is
oda kell küldeni. Állattenyésztést ·műveItek3, selyemhernyóte-
nyésztést 1 helyen, akvárium volt 6 intézetben.

Vágóhidon most már nem rendeztek tanulmányi kírándulást,
de alkoholos üzemben még mindig, és p;edig 3 helyen. Az alkohol-
ellenes nevelőhatásra a J óza n É let című szakfolyóirat (VI., Király-u.
112. II. 6.) nyujt útbaigazításokaí.

A gyakorlati részben leginká.bb a diákkaptárosok és a cserké-
szek tűntek ki. Utolsó jelentésemet a cserkészek' és leventék egye-
sített kőszőntésével zárom be: "Jó munkát .és szebb jövőt l"

F odor Arpá d.

E G Y E S Ü L E T IZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉ LE T.

Elnökségi és választmány! ülés. - Jegyzőkönyv aT. 1. T. O. Eg-ye-
sületének 1944. április 22-én a budapesti áll. tanítóképző-intézetben meg-
tartott együttes elnökségi. és választmányi üléséröl.

Jelen vannak dr. P a dá nyi-F r a nk Antal elnökletc alatt Gryna eus

Ida, dr. J elita t .Iózsefné dr. La jos :Mária, Emmer t P. Klotild, Sebestyén

Erzsébet, dr. Vá r a di József, Me~ter há zy .Ienö, Molná r Oszkár, Ta na y Antal,
F r igyes Béla, dr. Csa da Imre és Csekő Árpád, _

1. Dr. P a dá nyi-F r a nk Antal elnök üdvözli az elnökség és a választ-
mány megjelent tagjait, és az ülést megnyitja. Kőzli, hogy mivel az elnök-
ségi és választmanyi ülés tárgysorozata ugyanaz, ezért együttes ülést
tart az elnökség és a választmány.' A gyűlést már előbb, március 21-re
hívtuk össze, de akkor nem lehetett megtartani. - Tudomásul szolgál.'
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2. Az elnök jelenti, hogy az elnökség 1944. január elején tisztelgett
dr. vitézonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT erbocz Miklós minisztliri osztályfőnök úrnál, a tanítóképző-int.
ügyosztály főnökénél, és az Egyesület nevében kérte őt a tanítóképzés
s a tanítóképző tanárság anyagi és erkölcsi érdekeinek, továbbá a gya-

korlóiskolai kartársak ügyének felkarolására. A középiskolai tanárokkal
való egyenlő elbánás elvének alkalmazását kértük. Néhány év óta hát-
rányban vagyunk velük szemb en, ami fáj. Az ügyosztály főnök úr után
hely_e.ttesénél, dr. Huszka János miniszteri tanácsos úrnál is tisztelgert az
elnökség, és megismételte eiötte kéréseit. Az ügyosztályfőnök úr cs helyet-
tese kijelentették, hogy nagy szeretettel viselik szívükön a tanítóképzés
iigyét, és tőlük telhetően mindent megtesznek sérelmeink orvoslására.
- Tudomásul szolgál.

3. Az elnök jelenti, hogy a nyomdai kőltségek nagy drágulása követ-
keztében folyöiratunknak, a Magya r Ta nítóképzőnek megjelenése igen nagy
nehézségekbe ütközött A deficit réme fenyegetett. Ezért az államsegély
felemelését kérte az elnökség. Dr. Huszka János ügyosztalyfönök-helycttes
úr érdeme, hogy már meg is kaptuk a felemelt államsegélyt. az eddigi
3000 P helyett 6000 P-t, és így folyóiratunk zavartalanul jelenhet meg
továbbra is. - Tudomásul szolgál.

4. Az elnök jelenti, hogya választmány felhatalmazása alapján a
P ócza József lemondása folytán m egüresedett házgondneki teendők ellá-
tására F r igyes Béla pénzt áro st kérte fel, aki azt elvállalta. Tiszteletdíja
évi 600 P. - Tudomásul szolgál.

5. Az elnök felolvassa özv. Quint .Iózseíné hozzá, mint az Egyesület
elnökéhez intézett következő levelét: "Méltóságos Elnök ÚrI Mikor a
Tanítóképző-intézeti Tamirok Or sz. Egyesülete sok évvel ezelőtt elhatá-
rozta, hogy mcgb. uramnak, Quint Józsefnek munkáit összegyűjtve kiadja,
abban a csalfa reményben éltünk, hogy az első világháború után követ-
kező évek a nyugodt munkálkodás, felemelkedés és a múltba is vissza-
tekintő, szemlélödö haladás évei lesznek Az azóta bekövetkezett esemé-
nyek megcáfolták ebbeli reményeinket, véleményünket.' A mai helyzet az,
hogy a hazafiúi aggodalmak, a mindennapi élet gondjai és a megszapo-
rodott munka közben a tanárság, tanítóság a múlíba való' visszatekin-
tésre nem talál időt. Ezzel magyarázom, hogy a Quint J ózsef élete és

munhá ssá ga c. munkám eddig megjelent három első kötete igen-igen lassan ,
fogy.

e Néhány évvel ezelőtt Méltóságod, mint a T. I. T. O. E. nb. elnöke,
soha meg nem halálható jóakarattal, hűséggel és buzgósággal egyesítette
a budapesti és környéki tanító- és tanítónőképző-intézetek lelkességet.
müvészi teljesítményét. Ennek a gyönyörű összefogásnak az anyagi ered-
ménye az a 2000 P, amelyből a megtisztelő felkérésükre megírandó gyűj-
teményes munkám kiadását fedezni rem éltük. Azóta nagyot fordult a
világ. Az egyesületek nagy része többé-kevésbbé válságos anyagi hely-
zetbe jutott. Tudomásom szerint a T. I. T. O. E. is anyagi zavarokkal
küzd.

Engedjel meg nekem, Méltóságod, hogy az Egyesület és nagyrabecsült
elnöke iránt érzett hálámnak oly módon adjak kifejezést, hogy a Quint

J ózsef élete és munhá ssá ga c. munkárn három első kötetéért eddig befolyt
1000 P-t az Egyesület javára felajánljam.

Teszem ezt abban a biztos tudatban, hogy mb. jó uram eszméinek
és érzéseinek megfelelően járok el, midön annak az egyesületnek a segít-
ségére sietek, amelyik öt ifjúkorában főtitkárrá választotta, oly koránZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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bekövetkezett halála előtt egy évvel pedig az, elnöki méltósággal tisztelte
meg.

Ismételten kérem tehát, 'hogy mélyen érzett hálámnak és nagyrabe-
csülésemnek .ezt a jelét szívesen' venni es vele az' Egyesület javát elő-
mozdítani méltóztassék.

Kiváló tisztelettel és őszinte· nagyrab ecsüléssel vagyok Méltóságod-,
nak készséges híve, Budapesten, 1944. márc, 24-én özv. Quint .Iózsetné"
sonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvÓ : k. - Az elnök az Egyesület nevében meghatottan morÍd köszönetet
a nemeslelkű adományért, és kéri Ta na y Antal titkárt, hogy köszönő
Ievelűnk et szerkessze meg. Az adományozott összeget előre nem látható
kiadásokra tartalékoljuk.

6. Az elnök javasolja; hogy a jövő évi közgyülés Budapesten legyen.
- Az elnökség elfogadja.

. 7. Az ~lnök aggodalmait fejezi ki az. Apponyi-Kollégium, a tanító-
képző-intézeti tanár képzés helyz etével kapcsolatban. A képzés ugyanis
a Polgáriiskolai Tanárképző Főiskola elvégzése után 2 év volt. Ezt az
időt Ideiglenesen 1 évre szál lították · le. Még nagyobb aggodalmat kelt
az, hqgy értesülése szerint a tanítóképző-intézeti zenetanárok képzésére
vonatkozólág néhány hónapos tanfolyam terve merűlt fel. Arra kérjük a
minisztériumot, hogy ezt a tervet ne valósítsa meg, és az átmeneti nehéz-
ségek után a 2 éves Apponyi-kollégiumi képzésre 'térjünk vissza, Az
errevonatkozó emlékiratot az elnökség eljuttat ja a mínisztériumba. ---:
Tudomásul szolgál.

8. Mester há zy Jenő főtitkár jelenti, hogy dr. Szele József győri kir.
kat. tanítóképzői hittanár, Lór á nt Ferenc újvidéki áll. tanítóképzői tanár
es dr. Ljjas Istvá nné Berkes Margit cinkotai áll. tanítónöképz ö-int, gyak.
isk. tanítónő az Egyesület' tagjai köz é való felvételüket kérték. Merő

, Lászlo, az egri r. k. tanítóképző-int. volt tanára pedig, aki katonaiskolai
tanár .Iett, kilépett az Egyesűletböi. - Tudomásul szolgál.. Az elnökség
a három új tagot örömmel iktatja a tagok sorába."

9. F r igyes Béla pénztáros jelenti, hogy az '1943. év,Egyesületünk pénz-
ügyi helyzetét komoly próbának tette ki. Ennek oka részben az előző
évekhez képest lényegesen megnövekett kiadások, részben - nem kis
mértékbcn - az előirányzott és esedékessé vált tagdíjak késedelmes és
rendetlén befizetése voltak. Ez utóbbi tény késztette az Egyesület, vezető-

'ségét, 'hogy ismételten és másodízben már az egyes intézetek igazgatóinak
közveÜtésével forduljon tagdíjfizetési felhivással az Egyesület tagjaihoz.
Az igazgatók szíves közvetítésének volt köszönhető, hogy az elmúlt év •
hiány nélkül zárult. Ai egyesületi Házalap pénzvagyonának kezelés~ során
csak aházfenntartásra élőirányzott és közgyűlésileg jóváhagyott tétellel
kapcsolatban történt eltérés. A megszabott összeget az 1943. év folya-
mán a hatóság által előírt és halasztást nemhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtű rö ú ja b b berendezések
Iétesítése, ..illetőleg felszerelések beszerzése miatt a választmány erre
vonatkozó hozzájárulásával voltunk kénytelenek' túllépni. - Tudomásul
szolgál, I I I

Több tárgy nem volt, az elnök az ülést bezárta. K. m. f. Dr. P a dá nyi-

F r a nk Antals. k, elnök. Ta na y Antal s. k. titkár. •
A 34. közgyűlés jegyzőkönyve • .......c Jegyzőkönyv aT. 1. T. O. Egye-

sületének 1944. április 22-én Budapesten, a XII. ker áll. tanítóképző-inté-
zét disztermében tartott XXXIV. rendes közgyűlésér ől.

Jelen vannak dr . P a dá nyi-F r a nk Antal elnöklete mellett dr. vitéz
, E r őss Ariszfid miniszteri államtitk&r a V. K. M.· képviseletében.. vitéz

F r a knóy József. budapesti tankerűleti-kir. főigazgató, dr. J a oor niizlr y Jenő

"
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minjszt eri tanácsos, a Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti Sz övetségének
vezértitkára, mint a Szövetség képviselője, dr.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABence István tanulmányi
felügyelő, az Országos Középiskoíaí Tanáregyesülef képviselője, Siéger
Ferenc szerkesztő, a Polgáriiskolai Tanárok Országós Egyesületének kép-
viselője, Gyenes Sándor főtitkár, az Áll. Iparoktatási Intézetek Tanárfínak
Országos Egyesülete képviseletében, vitéz Komá rnoky GyulahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt anűgyi fő-
tanácsos, a Kisdcdnevelök Országos Egyesületének képviselője, dr. Vá r a di

József (Budapest, Országos Kőzoktatási Tanács), Mester há zy Jenő (Buda-
pest, Főigazgatóság), Molná r Oszkár [Budapest], Gryna eus Ida, dr. J elita i

Józsefné dr. La jos Mária, Schmitt Hedvig, Sebestyén Erzsébet, Szonia gli

Katalin, F a r ka s Mária, 'Va jda Erzsébet, Szentirmoyné Ka ry Erzsébet,
Kádá r Ilona, Kaposi Károly (Budapest, II. ker. áll. ttónőképző], Nagy

Ferenc, Vécsei Zoltánné (Budapest, 'VII. ker. áll. ttónőképző), M. Va rga

Edit, M. Sza la y Eugénia (Budapest, Szent" Orsolya-rendi ttónöképzö],
Csorda R. Romana, .Emmer t P. Klotild, Szíkla y I. Karitász [Budapest,
Ranolder-ttónöképzö], Soós Marcellina, Szövényi-Lux Magda (Budapest,
Salvator-ttónöképzö], dr. Vincze Sándor (Budapest, áll. kisdedóvónöképzö],
Ta na y Antal, F r igyes Béla, dr. Csa ba Imre, Ga r 'amvölgyi Ervin, Gyur iá cs

András, Kántor Antal, Kapi-Kr á lili Jenö, Sza la isy Richard, Szelényi Dezső,
dr. Wagner Ferenc, dr. P rocha sha Ferenc, F odor Istvánné, Hegyi József
(Budapest, XII. ker. áll. ttóképz ö], dr. Lux Gyula, dr. Ka lla i István, Lá ngly

Mihály, dr. Uherkovich Gábor (Budapest, XII. ker. áll. nérnetnyélvű ttó-
képző), Csekő Árpád (Pápa, áll. ttóképző], Eber Rezső, ,H or va y Ede (Buda-
pest), Megyesi Jenő és P a l/os Béla (Budapest, Apponyi-Kollégium}.

1. A megjelentek mély áhitattal elénekeIték a Hiszekegyet, majd dr.
P a dá nyi-F r a nk Antal elnök megtartotta A nevelői hit című elnöki+meg-
nyitóját. (Megjelent a Mipgya r Ta nítóképző 1944. májusi számában.]

2. Dr. P a dá nyi-F r a nk Antal elnök szíves szavakkal üdvözli a közokt.
minisztérium képviseletében megjelent dr. vitéz Erő.ss Ariszfid miniszteri
titkár urat. Köszőni az ügyeinknek lélek szerint való gondozását, más-
részt kéri, hogy a nehéz idők ellenére is kövessenek el mindent a tanító-
képzés munkájának helyes anyagi és erkölcsi értékelése érdekében. Szi-
vesen üdvözli vitéz F r a knóy József budapesti tankerületi kir. főigazgató
urat, mint a magyar öntudatra nevelés gondolatának fáradhatatlan kép-
viselöjet. Bizonyára mE;gnyugvással látja, hogy Egyesületürik is igyekszik
ezt a gondolatot ápolni. Szívesen üdvözii az elnök a Közszolgálati Alkal-
mazottak Nemzeti Szövetségének vezér titkárát, dr. J a vor nilzky Jenő mi-
niszteri tanácsos urat, az Országos Középiskolai Tanáregyesület képvise-
Iöjét, dr. Bence István tanulmányi felügyelő urat, a Polgáriiskolai Tanárok
Országos Egyesü!etének képvisel őjét, Stéger Ferenc szerkesztö urat, az
Áll. Iparoktatási Intézetek Tanárainak Országos Egyesülete képvisel őjét,
Gyene~ Sándor főtitkár 'urat, a Kisdednevelők Országos Egyesiiletének kép-
viselőjét, vitéz Komá rnoky Gyula tanűgyi főtanácsos urat. Szívesen üdvözli
az Egyesület megjelent tagjait, a vendégeket; é s a' közgvűlést megnyitja.

3. Az üdvözlésre válaszolva, dr. 'vitéz Erőss Ariszfid rrriniszt.eri titkár
őszinte örömmel köszönti a 'közgyűlést a ·V. K. M. tanítóképzöí ügyoszC
tályának nevében. TolmácsoIía az ügyosztály főnökének, dr.' vitéz' Terbócz ,

Miklós miniszteri osztályf6nök úrnak üdvözletet, laki azért nem jelenhe-
tett meg a közgyűlésen, mert az egyik ellenséges légitámadás alkalmával
súlyosan megrongált győ ri áll. tanítónöképzö-intézet meglátogatása végett
az államtitkár úrral Győrbe utazott. Tolmácsolja az ügyosztályfőnök úr
helyeHesének, dr. Huszlea János miniszteri tanácsos úrnak űdvőzl et.ét, akit
'lOúlyos gyászeset akadályozott meg abban,' hogy eljöhessen a közgyűlésre;



180zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgyesületi élet

ugyanis édesanyja éppen a közgyűlésre virradó éjjel meghalt. Végül kife-
jezést ad saját üdvözletének' is. Bár csak 4 év óta figyeli a tanítóképző
tanárok müködését, de 6 évig külsö "szolgálatot teljesített és így tudja,
mit jelent a tanítói hivatás, a tanítói munka és a tanítóképzők munkája:
a tanítók nevelése. Isten áldását kéri erre a munkára.

Dr.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP a dá nyi-F r a nk Antal elnök szivb ől köszőni az elhangzott meleg
üdvözlő szavakat.

4. Mester há zy Jenő főtitkár felolvassa az Egyesület 1943/44. évi
működéséről szóló tartalmas jelentését, melyet a közgyűlés lelkesedéssel
vesz tudomásul. Ezzel kapcsolatban az elnök felteszi a kérdést, óhajt-é
valaki a íötitkári jelentéshez hozzászólni. Mivef jelentkező nem akadt,
az elnök köszönetet mond a főtitkár kimerítő jelentéséért.

5. Ezután Ta na y Antal c.' igazgató tartotta meg Magya r öntulJ a lr a

nevelés ma gya r ér tékek a la pjá n círnű előadását. (A róla való rövid be-
számolÓt L a Magya r Ta 'n ítóképzö 1944. májusi számában, a közgyülésre

vonatkozó tudósításban.] Az előadáshoz dr. P a dá nyi-F r a nk Antal elnök
a következőképen szólt hozzá: "Mélyen Tisztelt Kőzgyűlés! Olyan szer en-
esés vagyok, hogy van olyan tanárom, aki a magyar értékek kérdését sokat
tanulmányozta. Az ezekről szóló előadásai igen nagy hatással voltak inté-
zetünk növendék eir e. Ta na y igazgatóúr a mostan ta~tott előadásával
valósággal elkápráztatott bennünket az adatok igen nagy számával, azon-
ban ezek nem élettelen adatok, hanem igen nagy jelentőségűek a ma-
gyar öntudatra nevelés szempontjából. Köszönöm az előadónak ezt a
nagyon értékes és érdekes előadást."

6. F r igyes Béla pénztáros ismerteti az Egyesület és aHázalap pénz-
ügyihelyzetét, felolvassa az 1943. évre vonatkozó jelentését; és bemu-
tatja az 1944. évi leöltségvetést. (Megjelent a Magya r Ta nítók'épző 1944.

májusi számában.) Gyur já cs András, a számvizsgáló-bizottság elnöke fel-
olvassa a számvizsgáló-bizottság jelentését és a pénztáros felmentésére
vonatkozó javaslatát. ~ Tudomásul szolgál, - Az elnök felteszi a kér-
dést,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAó h a jt-c valaki a pénztáros és a számvizsgáló-bizottság jelentésé-
hez hozzászólni. Mivel nem akadt jelentkezö, az elnök köszönetet mond
mind a pénztárosnak. mind a számvizsgáló-bizottságnak fáradságos mun-
kájukért, és kéri a közgyűlést, adja meg a .pénztár osnak a fölmentést.
- A közgyűlés 'a fölmentést megadja. .

7.. Az elnök közli. hogy a jövő évi. közgyűlés helyéül a szintén a
mai napon tartott elnökségi es választmányi gyülés Budapestet válasz-
totta. Kéri a közgyülést, hogy ezt a határozatot fogadja el. - A közgyülés
a javaslatot elfogadja.

8. Az elnök zárószavaiban ismét köszönetet mond a megjelenteknek
szíves megjelenésükért és türelmük ért. Örül, hogy a tagok a rendkivüli
nehézségek ellenére is szép számmal jelentek meg. A közgvülésen hallot-
takból eröt kaptunk; vigyük azt magunkkal, .és juttassunk .belőlc az ott-
hon maradt kartársainknak is.

Több tárgy nem volt, az elnök berekesztette a közgyűlést, mely a
Himnusz eléneklésével ért véget. - K. m. f. Dr. P a dá nyi-F r a nk Antal s. k.
elnök. Ta na y 'Antal s. k. titkár.

-,
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IR O D A LO M .

Dezső Lipót:onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANépiskola i példa tá r a ma gya r helyesír á s és nyelvi isme-.

r eteh fa nítá sá hoz (Csendes-foglalkoztatási anyagr Kalász Könyvkiadó Rt
köúyvnyomdája Budapest. 1942 176, oldal.' A szerző kiadása.

Dezső Lipót értékes munkájának már az elöszavából is érezzük, hogy'
könyve leírására és .összeállltására a magyar nyelv szeretete és helyes
tanításának irányítása indította. _

A könyv általános részének első fejezete a példatár gyakorlati alkal-
mazását ismerteti, ,Megtudjuk belőle, hogy annak az anyagnak egy részét,
melyet az osztatlan iskolában 'csendesfoglalkozásul ad a tanító, az osztott
iskolában házifeladatként végezhetik el a tanulók. Azt ajánlja, ho'gy a
példatár másolásra szánt' anyagát a felső osztályok szépírású, 'ügyes ta-
nulóival irkanagyságú, keményebb papírlapokra előre irássuk le. Ezekről
másolják le majd a tanulők csendes foglalkozás alatt a megfelelő szőveget.
útbaigazítást kapunk a példatár gyarapítására, fejlesztésére is.

A második a) fejezetben azhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 -1 1 . osztály tanítási anyagával foglal-
kozík az iró, arról szól, hogy a helyesírás alapját már az 1 -1 1 .' osztályban
meg kell alapozni, főként azzal, hogya gyermeket a szó helyes kiejtésére
és a helyesen hangoztatott szavak helyes leírására szoktat juk; 'a b] feje-
zetben a főnév, melléknév, ige ismertetését olvashatjuk; a ej fejezet a mcl-
léknév fokozásáról szól; a d } fejezetben az 'igeragozás ismertetését és a
jelen idő tanítását talál juk; az . ej fejezet az ige mult idejét tárgyalja;
az f j az igemódokét: a s) a határozók; a hj a birtokos személyragok is-
mertetését. Minden fejezet konkrét tanácsadás, alkalmazásuk élénkké, ér-
tékessé, eredményesse teszi a magyar nyelv tanítását.

A II. rész a példatár. Az itt osztályok szerint csoportositott anyag
teljesen a tantervi- anyaghoz simul. A II. osztály anyaga 60 gyakm:latot,
a Ill. osztályé 67-et, a IV. osztályé 68-at, az V. osztálvé 32-őt, a' VI. osz-
tályé 46-ot, a VII. osztályé 47-et, végül a VIII. osztályé 32 gyakorlatot
tartalmaz. A gyakorlatok anyaga jeles költőink és a népköltészet legszebb
nyelvi alkotásait, a mindennapi életben természetesen kínálkozó beszéd-
alakot tartalmazza, tréfás mondókákkal, fejtörőkkel, találóskérdésekkel.
kőzmondásokkal, szólásmódokkal tarkítva. A változatos anyag elrendezése,
kivitelezése kiváló pedagógiai érzékről tanúskodik. A gyakorlatok felbe-
csülhetetlen értéke, hogy a szemléleti anyagot nem adják készen a gyer-
mekek kezébe, .hanem gondolkodtatnak, eszméltetnek és változatos fog-
lalkoztatással eredményhez sennek felismeréséhez vezetnek, így további
munkára sarkalnak s nevelnek.

A könyv végén található függelék ahhoz ad hasznos tanácsokat,
mire ügyeljünk különösen a helyesírás és nyelvi ismeretek tanításánál.

Dezső Lipót kitűnö pedagógiai rátermettséggel. nagy tudással össze'
állított és megírt könyve nagy érték a népiskolai segédkönyvek sorozatá-
ban. Célja, főként a csendesfoglalkoztatás tervszerű kihasználásával, nyel-
vünk értékes kincseinek, nagy gaz.dagságának feltárása s ezáltal a gyer-
meket ránevelni 'arra is, hogy nyelvünket necsak megismerje, hanem védje
és őrzze is meg, • Nemes J á nos.

Baksy Andor: Nyelvi ismer etek a z V. osztá lyba n. A Néptanítók
Pedagógiai Kiskönyvtára "Aranykapu" vezérkőnyvsor ozat újabb kőtetr-.
Szerkeszti: Szathmáry Ferenc, Sárospatak. 1943. 104 oldal.

Előszóban az író vezérkönyvének anyagát, felépítését és használatát
ismerteti s llvakodati tanácsokat ad ..

Az "Általános tudnivalók nyelvi ismeretek anyagáról és taniitási
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módjáról' cím alatt nyelvünk értékét, szépségeit fejtegeti a szerző, mély
hazaszeretettel, tiszta meglátással. Ezekhez a gondolatokhoz kapcsolja,
hogy a népiskolában élő nyelvet és nem nyelvtant kell tanítani. Majd a
Tanterv és Útrnutatások anyagnyujtásának céljáról íro Végül az egyes ta-
nítási egységek felépítésének módját ismerteti fígyelmeztet.ő alapelvek
nyujtása meIlett.

Ezután következik a' tantervi anyag íeldolgozása, részletes tanítási
tervezetekben. Ezekben Baksy Andor az élő beszéden keresztül igyekszik
a magyar nyelvet megismertetni és tudatossá tenni. Arra tanít bennünket,
hogy alkotórészeit, kifejezésmódját, szépségeit,' szerkezetét mindig az élő
nyelv beszédén kell szemléltetni, vízsgální, törvényeit keresni és beláttatni,
Szemléleti anyagul irodalmi értékü alkotásokat, cselekedtetés nyomán ki-
alakított szöveget,' beszélgetés nyomán szerkesztett és rajzszemlelet útján
felépített szöveget és alkalmi történést használ. Az anyag természetéhez
igazodva hol az egyik, hol a másik adja a vizsgálati anyagót és ebből
alakul ki az értékes nyelvi ismeret.

A tervezetek végén megtaláljuk a tábla képét is. Ez tanítóereje mel-
lett ar ra is figyelmeztet bennünket, hogy tanításunk elmaradhatatlan része a
tá blai vázlat. \

A vezérkönyv a négytanítős és a négynél több tanítós népiskolában
kötelező teljes tantervi anyaget tartalmazza, de időt ad az ismétlésekre,
erősítésekre, dolgozatok és' gyakorlatok iratására is. Ezzel a könyv minden
tanító számára alkalmas, aki V. osztályban tanít, bármely osztottságú is
iskolája, mert a heti órának megfelelően kiválasz thatja, eggyéolvaszthatja
a szükséges anyagot.

A könyv végén csendesfoglalkozásra alkalmas táblázati anyaget ta-
lálunk. Ezeket előre elkészíthetjük és időnkénti válogatással a teremben
kifügg-eszthet jük.

Baksy Andor jó munkát végzett. Mint előbbi vezérkönyveiböl, ebből is
felénk sugárzik a gyakorlott pedagógus és kiváló szakíró egyénisége, kinek e
munkájából is kicsendül féltve őrzött drága kincsünk, a magyar nyelv, mely
fajtánk, egyéniségünk jelcgzetes kifejezője és nemzeti fenmaradásunk leg~
erősebb alapja. '_onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANemes ' 'J á TJ os.

Baksy Andor: Nyelvi ismer etek a VII. osztá lyba n. A Néptanítók
Pedagógiai Kiskönyvtára "Aranykapú" vezérkönyvsorozat legújabb kötete.
Szerkeszti: Szathmáry Ferenc, Sárospatak. 1943. 92 oldal.

A szerzőnek 1943-ban ez már a második vezérkönyve. Előszavában
itt is a könyve felépítését, anyagát és használatát ismerteti. Ezután részle-
tes tervezetekben rátér a VIT. osztály nyelvi ismeretí anyagának óránkénti
feldolgozására.

A tervezetek felépítése olyan, mint az ötödik osztályos vezérkönyvéé:
közvetlen, egyszerü, világos és bő példaanyagot nyujt, hogy abból ki-ki
idejéhez mérten megfelelő mennyiségct alkalmazhasson. Példák gyanánt
itt is, mint 'ötödik osztályos vezérkönyvében, a legszebb nyelvi alkotásokat
és az életben természetesen kinálkozó beszédalapokat használja fel a
szerző. Nyelvezete példaszerű. A tervezetek fontos kiegészítő része a táblai
vázlat, amely világos elrendezésben tárj a a tanuló elé az anyag lényegét.

A vezér könyv a négy és négynél több tanerős népiskolák számára
előírt anyag ot tartalmazza. Hogy a könyv anyagából, tervezeteiből, a pél-
daanyagból a tanító rnit és mennyit vesz át változatlanul, mit alakít M,

• mit hagy ki s mivel bővíti saját viszonyainak megfelelően, csak akkor álla-
píthatja meg, ha nézi az egyes tervezetek célját s boncolgatja, majd' rnód-
szer és keresztülvitel szempontjából vizsgálgat ja azokat.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"
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A -vezérkőnyv végén található huszonnégy fali tábla-szőveg, anyag-
csoport az anyagelmélyítést és a helyesíráserösítést, a begyakorlást célozza.

Baksy Andor ismét egy értékes munkával gazdagította a népiskolai
vezérkönyvirodalmat. Ebből azhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú ja b b könyvéböl is érezzük pedagógiai fel-
készültséget. érezzük a tudást és az akarást, mellyel a magyar nyelvet,
illetőleg annak tanítását igyeksz~k szolgálnl. -onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANemes J a nos,

Baksy Andor: Nyelvi ismer etek a VIlI. osztá lyba n. Néptanítók
Pedagógiai Kiskönyvtára "Aranykapú" vezérkőnyvsor oeat legutóbbi kö-
tete. Szerkeszfi: Szathmáry Ferenc, Sárospatak. 96 oldal.

Baksy Andornak népiskolai vezérkönyvsorozatában ez a tizedik mun-
kája. Az élöszóban itt is, mint az előbbi vezérkönyvekben a könyv felépíté-
sének, anyagának és használatának ismertetését találjuk. Az osztály nyelvi
ismereteinek megvilágítására, szemléltetésére, begyakorlására és .megerö-
sítésére ebben a könyvben is bőséges példát találunk. A ráterrnettséggel,
tudással összegyűjtött anyagból, feldolgozott tanítási egységekből az egy-,
két- és háromtanítós népiskolák tanítói is kiválogathatják azokat, amelye-
ket a tanterv számukra előír.

A részletes tanítási tervezetek gondos felépítése irányt mutat a tan-
tervi anyag megismeréséhez. feldolgozási módjához, gyakorlati keresztül-
viteléhez. Hogy a cél elérése érdekében az egyes tenezetek gondolataiból,
anyagábel mit dolgoz fel a tanító változatlanul s mit alakít át saját fel-
fogásának, meggyőződésének és egyéniségének megfelelően, az iskolájának
helyi adottságán kívűl ráterrnettségétöl is függ.

A vezérkönyv vége csendesfoglalkozásra, tollbarnondásra alkalmas
"Függeléket" tartalmaz. Ennek anyagát az író nagyobbrészt a tanult szem-
léleti anyagból állította össze s ezzel a tanultak erősítését, másrészt a
helyesírás gyakorlását kívánja szolgálni. .

Ezzel a kötettel a népiskola négy felső osztályának negyedik nyelvi
ismeréti vezérkönyve is a tanítók asztalára került. A négy könyv kőzűl az
V., VII. és VIlI. osztály könyvei Baksy Andort mint mintaszerű gyakorlati
pedagógust dícsérik. Kitűnö könyveit olvasgatva azt látjuk, hogy elsőrendű
fontosságot tulajdonít a nyelvi ismeretek tanításának. Lelkéből fakadt a
magyar nyelv értékelése, azt mondja róla: "Életmeg,nyilvánulásaink, érzés-
világunk, népi sajátosságaink, az egyes és az együttes magyarság élő és
állandóan fejlődő muzsikája." Nemes J á nos.

HIRZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE K .

Megújítjuk folyóiratunk 'előző számában kőzőlt kérésünket.
Nagyon kérjük az intézetek igazgatóit; hogy intézetűknek az
1943-44. iskolai évről szóló évkönyvét szerkesztőségűnknek (XIL
Menkina János-u.8/b. II. 3.) is kűliék meg. Intézeteirrk utolsó isko-
laévi életéről összefoglaló áttekintést szándékozunk adni. - Kése-
delmeskedő elöfizetőinket, tagtársainkat meg arra kérjük, hogy
hátralékos előfizetési, illetőleg ta gsá gi díjaikat mieiöbb küldjék be.
Ezt a kőtelezettségűket most valóban könnyen teljesíthetik. F olyó-
iratunk előfizetési díja a mélypontra esett; soha olyan csekély nem
volt, mint most. 2 kg alma árából bárki egy egész évi előfizetését
biztosíthatja! - Nagyon kérjük az igazga~;ókat és a hírközléssei
megbízott' tanárokat, értesítsek minden fontosabb eseményről a szer-
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kesztöséget.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA kényszerű iskolaszünetben és a nyári vakációban
folyóiratunk úgyszólván az egyedüli hírtovábbító. Tegyék bőségessé
és gazdaggá!

Jogmegadás. - A közokt. miniszter a bpestí Sz ent Orsolya-rendi
rk. leánylíceum és' tanítónőképző-intézet líceu~i és tanítóképző-intézeti
osztályai számára az államérvényes bizonyítvány kiállításának jogát és
az intézet részére a tanítóképesítés jogát véglegesen megadta (92.730/1944.
VIlI. - 3.). - A közkt, miniszter a nagyváradi rk. leánylíceum I.-IlI.
osztálya számára -az államérvényes bizonyítvány kiállításának jogát az
1943/44. tanévre megadta (92.755/1944. VIlI. - 3.) - A közokt. miniszter
az újverbászi alapítványi német tanítási nyelvű líceum és tanítóképző-
intézet !- V. osztálya számára az államérvényes bizonyítvány kiál litásának
íogát ~ az intézet részére a tanítóképesítövizsgálat megtartásának jogát
az 1943/44. tanévre megadta (92.751. 1944. VIlI. - 3.).

Személyi hírek. - A rádió május 5-én "Erdélyi tavasz" címen közölt
műsorszám a részére az erdélyi költők tavaszi verseitonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABogná r Gyula jász-
berényi áll. tanítóképző-int. tanár állította össze. - Dr. Bá lint Sándor
szegedi rk. tképzöint. tanár, a néprajz ismert művelöje Sa cr a Hunga r ia

Címen a magyar vallásos népéletet tárgyaló művet írt". A Veritas kőnyv-
kiadó-vállalat kiadásában jelent meg. Ára fűzve 15 P. - Bécsy Attila győri
rk. tképzö-int. gyak. isk. tanító a népiskola III~IV. osztályának testne-
velési anyagát rajzok kísér etében . irányító tanmenet formájában kidol-
gozta. Ismedetéséről gondoskodni fogunk. - Bá lint Sándor május 24-én
A szegedi nép nyelv szólá sa i címen adott elő a rádióban. - Durnyi Győrgy
lévai áll. tképzö-int. gyakorló isk. tanító A kisded6vói és népiskola i tá bla i

r a jzolá s á bécéje és egyszer egy je címen figyelemreméltó füzetet adott ki.
Ismertetni fogjuk."

Irodalmi szemle, - Bálint Sándor : Népünk á pr ilisi védőszentjei. Élet,
35. évf. 18. 'sz,) - Mesterházy Jenő: Kossuth La jos és a kisdeélnevelés.

(Magyar Paedagogia, 52. év. 3-4. sz.) - Molnár Oszkár: Neményi Imr e.

(U. o.) - Nemes János: Az oszla tla n iskola tonito ia . (Bihari Népnevelés.

5. évf. 5. sz.] - Mesterházy Jenő: Kossuth La jos ismer etlen peda gógia i

munhá ja . [Protestáns Szemle, 53. évf. 4. sz.] '- Budai Lajos György:,
A ra jzór a és "a művészeti ismer etek. Ill. (Rajzoktatás, 5. évf. 5, 5. sz.]
-, Nemes János: Szent Lá szlo , Tanítási tervezet [Néptanítók lapja, 77. évf.
9. sz.) - Nemes János: Hős ma gya r ,ta nítók (Nemzetnevelés, 26. évf.
1 0 , sz).

Intézeti hírek. - A rádió 'május l I-én :"Magyar zeneszerzők íélóráia"
c ím ű műsorszámát a marosvásárhelyi áll. tanítóképző énekkarának elő-
adása töltötte ki Kiss Elek zenetanár vezénylésévei.

Tanítóképző-int. növendékek sikere. - A Ill. országos középiskolai
táj- és népkutat ó pályázaton a munkaközösségek versenyében az első

díjat holtversenyben a debreceni ref. koll~gium liceumának és, tanító-
képző-intézetének "Ecsedi István" táj- és népkutató csoportja, a második
díjat a győri rk. líceum és tanítóképző-intézet táj- és népkutató csoportja
nyerte, Hasonló sikerrel végződött az egyéni pályázat is, mert ebben

'1 a kategóriában első díjat nyert Lemle Géza a bajai áll tanítóképző és

Sa a thmá r i Károly a debreceni ref. tanítóképző növendéke. .
"t:.'

Fetelós sz.erke s xtő és kiad«: c\'lo1nár O szká r.
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