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Bevezetés a pedagógiai ifjúságtanulmányba.

I. Egyesületünk 1932. évi közgyűlésén előadást tartottam A tanító-
képzés központja: a tanítónövendék címen. E tétel értelmét ekkor
bemutattarn, igaz voltát pedig több oldal:ról bebizonyítottam. -
Ennek az állásfoglalásnak vannak természetszerű következményei,
amelyek sorában a legelső az a követelmény, hogyatanítóképzés
kőzpontjában lévő ifjúságet tanulmányoznunk kell, testi és lelki vi-
lágát fokozottabban meg kell ismernünk. Annak ellenére, hogya 20.
századot szeretjük a gyermek századának tekinteni, még 1923-ban is
ezeket írta J. Wagner "Piidagogische .Iugendkunde" címü munkájában:
"Szomorú valóság, hogy a nemzeti javak Iegértékesebbikét, az em-
bert magát, nem tesszük a kívánt mértékben ,kutatás tárgyává" (2. 1.).
Annak ellenére, hogy azóta közel 10 esztendő telt d,amely 10
esztendő legjellegzetesebb pedagógiai vonása .a gyermekből kiinduló
pedagógia t kővetclése, még mindig nagyon sok a tennivaló, külő-
nösen ennek a kővetel ésnek az ifjúkori szakaszán. Még rnindig nem
jutottunk elég közel az ifjúsághoz. A tantárgyakra beálditott szeHemi
világunkat a növendék felé kell transzponálnunk.

A gyermektanulmány sokáig elméleti kérdés volt. Az 1925. évi
népiskolai tanterv egyik érdeme az, hogy fokozatosan v,alósággá vál-
toztatja azt a kővetelést, amely szer int a gyermektanulmány necsak
a laboratóriumok ügye legyen, hanem minden tanterem legyen egy-
úttal a gyermektanulmány szinhel ye is. Nem elegendő az, hogy né-
hány ember világosságot vessen a gyermeki természet sajátosságaira,
hanem szűkség van arra, hogy minden tanító törekedjék .a saját
gyermekeit megismerni és nevelöieljá-rását ezekhez alkalmazni.

Az ifjúságtanulmány- mint a gyermektanulmány fiatal testvére

1 Napjaink követelését nem úgy fejezném ki, hogya gyermekből ki-
induló pedagógiára van szükség, hanem azt mondanám, hogy a gyermekből
kiinduló és cél felé törekvő pedagógiára van szűkség, A cél gondolata nél-
kül nincsen igazi nevelés.
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- túlnyomólag még mindig teoretikus korszakát éli. Vannak kutatók,
akik ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak, de munkáikban foglalt gon-
doLatok még csak kevéssé tudtark ,a valóságban életet ölteni. E jelen-
ségnek sok oka van, amelyek kőzűl lényeges szerepet játszik az a
tény, amely szer int ezek a könyvek általában kevés, helyenként pe-
dig egyáltaláhan nem adnak utasítást a nevelés kérdésére vonat-
kozólag.

Ha annak a nagyon helyes követelménynek akarunk eleget tenni,
hogy a gyakorlati életet keLl szo.lgálnunk, akkor a nevelésben. hasz-
nálható lélektani kutatásokra kell törekednünk. A latin mondás
szerint: IITheoria .sine praxi - est currus sine axi". Amint a kocsi nak
nem vehetjük hasznát, ha nincsen tengelye, éppen olyan értéktelen az
elmélet gyakonlat nélkül. Ennek szellemében nem általánosságokat
tartalmazó, nem filozófiai psz ichológiára, hanem a tanítónevelésben
használható, azaz gyakorlati .ífjúságt'anulmányr,a van szűkségűnk. Ez
azt jelenti, hogy itt nemcsak tények megvilágításáró.l van szó, hanem
megismert tényeknek bizonyos cél irányában való vezetéséről is.
Azért beszélünk pedagógiai ifjúságtanulmányróI.

Ennek a gyakorlatLasságnak egyik követelménye a természetesség,
atermészetességben rejlő szerves egység. A testi világ nem áll külön
csontokból. izmokból. idegekből. tüdőből, szfvböl stb.vböl, hanem
ezek együttműködő szerves egészéből. A lelki világ pedig a maga
természete szerint nem különálló részekből. elemekből, hanem össze-
függő moazanatokból, egymásba átmenő folyamatokból áll. Inkább
dinamikai, mint statikai képet mutat." úgyhogy a lelki világ nem
annyira megmerevedett, mint folytonosan váiltozó, 'alakuló, fejlődő
világnak tekinthető. Aki az ifjúságot vezetni akar ja, azt ez az igaz-
ság arra utasítja, hogy ne elemekre való szabdalással, hanem össze-
függő ,folyamatok (struktúrák) szerint tanulmányozza a testi és a
lelki világot.

Ha a filozófia segítségével is akarjuk .az ember fejlödését jobban
megérteni, akkor azt kell mondanunk, hogy testi és lelki élete
nem annyira Parmenides elve, amely .a változatlan lét íogalrnár a
támaszkodik, mint inkább Herakleitos alapprincípiuma révén vilá-
gítható meg. A herakleitosi "panta rei" több vonatkozásban jellemző
az ember életére is. Ez a folyam a nagykorúaknál nyugodtabb ter-
mészetű, a kiskcrúaknál heves, lüktető, nyugtalan, sokszor áradás-
szerű. - Hogyan fogjunk hozzá a kutatáshoz? úgy, hogy e folyto-
nosan alakuló testi és lelki világnak a komponenseit keressük.

A testiés lelki világ Fejlödése két ősszetevötöl függ: a hajlamtol
(egyéni, nemzeti és egyetemes emberi hajlam) és ,a hajlamot íormálő
hatástol. A .hajlamok csak lehetöségek, .amelyekből a hatások for-
rnálnak egyrészt megfelelő testi világot, másrészt pedig alakítanak
egy sokszorosan egymásba Iolyő, ősszeszövődő, folytono;san fej Iödö

2 R. Pauli szerint: "Gegenstand der Psychologie bildet nicht ein be-
harrendes Etwas, sondern eine Gesamtheit von Vorgangen". [Psychologi-
sches Praktikum. 247 1. 1. lap.)jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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lebki világot. A hatások életrekeltenekés erősítenek hajlamokat. Ha
a hatások jó hajlamokat ébresztenek, akkor a nevelés eredménye
kedvező, külőnben pedig kedvezőtlen. így a nevelés eredménye foko-
.zottan .a hatásokra irányítja figyelmünket. E kérdésre vonatkozólag
napjaink egyÍlk kiváló pedagógusa Peter Petersen- így nyilatkozik:
"Er,edeitől kezdve mások lelki élete! táplálja lelkünket".PONMLKJIHGFEDCBAO l t ó Eber-
.hard azokat a kutatókat, akik mások hatásától, a szociális érdeklő-
-déstöl függetlenül tanulmányozzák az ifjúság lelki fej lődését, csak-
pszichológusoknak [Nur-Psyohologen]." nevezi. Eberhard nem akart
mtmkájában ezzel a kifejezéssel értékelni, azonban úgy érzem, hogy
a kifejezés sok esetben találo, amennyiben csak a hatások, a kőr-
nyezet stb., figyelembevételével alkothatunk magunknak a testi és
.a lelki élet fej lödéséről ig'azi képet.

A hatások nagy jelentősége vezet a pedagógiai ifjúságtanulmány
'két főtételéhez: a hatásokat a multra vonatkozólag megismernünk,
.a jövőre vonatkozólag meghatároznunk kell. A mult kutatása elve-
.zethet .az öröklőtt hajlamok megismeréséhez is.

II. Csak úgy tudjuk a jelent [az ifjúság testi és lelki világát)
megérteni, ha ismerjük a multat. Csak úgy tudjuk a jövőben célunkat
elérni, ha a mplt alapján kialakult testi és lelki világnak megfelelő
'hatásokat. megfelelő nevelői eljárásokat alkalmazunk. Tehát itt két
feladatkör bontakozik ki: egyrészt a növendéknek a mult alapj án
valórqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmegér tése, másrészt a növendéknek a jövő érdekében való
Ieilesztése.

A. 1. aj A megértés annak a törvényszerűségneka belátását
jelenti, hogy a nevelendő ,a mult hatása alapján olyan, mint amilyen-
nek a jelenben megismertük. Ennek .az általános tartalomnak több
részlet megnyilatkozása van, így megértést jelent az, ha a növendéket
szívesen meghallgatjuk, ha beleérezzük magunkat .az ő helyzetébe.
"Ez szembenáll .az elutasítással, a közömbösséggel, a rideg íelelösség-
revonással. Megértést jelent az, ha ,a növendék helytelen ítéletét
nem dorgálással. hanem barátságos meggyőzéssel korrigáljuk, Ebből
világos egyúttal az is, hogy .a megértés nem jelent feltétlenül helyes-
lést," hanem csak annak 'az éreztetését és kifejezését, hogy a hely-
telen tettekért kezdetben nem a növendéket tesszük elsősorban fele-
lőssé, - késöbb pedig a megértés azt jelenti, hogy a helytelen
cselekvéselenek. a megítélésében ,a multon kívül ,figyelembe vesszükjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-az ifjúság általános jel lernvonásait is.'
Van a megértés Iogalmának másik tartalma is, amellyel a szel-

Iemtudornányi .lélektanban találkozunk.

3 Innere Schulreform und neue Erziehung. Jena. 1925. 269 1.
4 Azaz mások lelki életének hatása.
5 Welterziehungsbewegung. Berlin, 1930. 253 lap.
6 Ha a jelen képe kedvezőtlen, akkor jobb hatások reven kell kedve-

zőbb kép formálására törekednünk. Ha pedig .a jelen képe kedvező, akkor
az eddig alkalmazott hatások szellemében kell a tovább-fejlődést szel-
_gálnunk.
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Spranger iszerint: "A szellemtudományi lélektan leladata típusok
megállapítása, amelyek belső struktúraja értelmes, törvényszerű, és.
ezért érthető". Struktúrán lelki összefüggést ért, amely objektív
értéket valósít meg. - Nekünk szükségűnk van a megértés mindkét.
tartalmára. Ez utóbbi szellemben nem rakkor értj űk meg az embert,
ha izolált lelki jelenségeket vizsgá.lunk, hanem .akkor, ha lelki össze-
függéseket (struktúrákat) kutatunk, - Ha a fiatalságot meg akarjuk
ismerni, akkor lelki világuk jellegzetesebb összefüggéseit, struktú-
ráit, ejhatározó pontjait kell vizsgálnunk. - A megértés kettős.
tartalmának megfelelően 'egyrészt nővendékűnk multját kell kutat-
nunkvmásrészt pedig meg kell á llapttanunk az ifjúság tipikus jellern-
vonásait.

2. A vizsgálatok legtermészetesebb kezdete: arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnövendéknek a z

intézetbe va ló belépése. Miután a növendék testi és Ielki világa csak
eddigi neveltetésének, eddigi környezetének ismerése alapj án érthető
meg, vizsgálnunk kell az intézetbe lépő növendék eddigi életét. Erről
az életről csakis diákjaink beszámolása alapján szerezhetünk tudo-
mást. Egyes esetekben szóval is beszélgethetűnk ezekről a ,kérdések-
r ő l, azonban helyesen csak írásbeli úton oldható meg ez a probléma.
E vizsgálat érdekében irandó dolgozatoknak többféle címet lehetne
adni. Ilyen cím lehetne: L Családom és isko lá irn. II. Mmltam. Ill.
Az éln történetern. IV. Edd igi neveltetésern. V. HogyanalakítoH
eddigi kÖlrnyezet.em?.. Ha ismeretlen helyre megyűnk, akkor be-
mutatkozunk. Ez a beszámolás ilyen bemutatkozásként Ioghatő fel.

úgy gondolom, helyesen járok el akkor, amikor azt kutatorn,
hogy ennek a gondolatnak mennyiben van gyökere a tanítóképző-
intézetek munkájában, E végbö] átnéztern a tanítóképző-intézetek
értesítőit abból a szempontból. hogy irattatk-e ilyen irányú dolgoza-
tokat. Több intézet nem közli a magyar írásbeli dolgozatok tétcleit..
Van intézet, amely - értesitője szerint - i.lyen irányban nem dol-
gozik. Azonban az értesítők többsége arról beszél, hogy ennek a
törekvésnek sok intézetben van gyökere. Az alábbiakban több értesí-
tőböl vett tételt sorolok fel, amelyek a növendékeik mult jára vagy
jelen .lelki világára fényt derítenek. A dolgozatokat úgy írtam ki,
amint .az értesítő véletlenül a kezembe került. A későbbi értesítőkkel
kapcsolatban nem említern azokat a tételeket, amelyek előbb már
valahol szerepeltek.

1. Budapest l, 1. A mi családunk. 2. Karácsonyi szokások a mi csa-
Iádunkban. 3. Első évem a tanítóképző-intézetben. 4. Az én legkedvesebb.
barátom. 5. Az én nótám. 6. Szépségek az életemből. - 2. Cinkota . 1. Ide-
sorolom azt a tételt is, amely Eötvös következő gondolatát dolgozza fel:
"Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük." De a
hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségűnkr e gyakorol,
megmarad." 2. Életem egy vezelőmotívuma. 3. A középkor visszhangja
bennern. 4. Lelki életem tervszerű kiépítése. 5. Hogyan lettem én "én".
6. Lelki fejlődésem rajza. - 3. Budapest (II. á ll.). 1. Hogyan vált hasz-
nomra a meghosszabbított szűnidö ? 2. Legkedvesebb barátnőm. 3. Eletrajzom.
4. Mi a legnagyobb hibám? 5. Mi a legjobb tulajdonságom ? - 4. Gyor

(á ll. nii.}. 1. Legkedvesebb tárgyam. 2. Miért nem v.agyok megelégedve
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magammal? 3. Osztályunk rossz szokásai. 4. Otthonom. 5. Minek örültem
az idén legjobban? - 5.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP ápa (á ll.). 1. Milyen gondolatokkal és elhatáro-
zásokkal lépek a tanítói pályára? - 6. Kőszeg (á ll.). 1. A legkedvesebb
játékom. 2. Milyen vagyok én? 3. Újévi gondolatok. 4. Hogyan töltöttem a
szünidőt? - 7. Csúrgó (á ll.). Hogyan akarom betölteni tanítói hivatásomat?
- 8. Nyiregyhá za [ á ll.}. 1. Az én édesapám. 2. Az én édesanyám. -
9. Szeged. (kir . ka t.). 1. Önmagunk neveléséről. 2. Visszatekintés ezévi mun-
kámra. - 10. J á szberény [ á ll.}. 1. Gondolataim az év végén. 2. Vissza-
tekintés iskolai pályámra. - 11. Kiskuniélegyhá za (r . k. nő.). 1. Mit érez-
tem húsvét reggelén ? 2. Naplótöredék. 3. Szent Erzsébet és én. 4. Önarc-
képem. 5. Legkedvesebb virágom. 6. Két leány lélekrajza: Fanni és én. -
12. Szeged (r . k. nő). 1. Mit tett érettem az én édesanyám? 2. Miben látom
megnyilvánulni osztályunkban a lelki szépséget ? - 13. Kisuá rda (r . k. nő).

1. Egyéni élmények az első év folyamán. 2. Barátnőm életrajza. 3. Legked-
vesebb olvasmányom. 14. Esztergom [ r , k. fér fi). 1. Legkedvesebb téli mu-
latságorn. 2. A félévi bizonyítvány-kiosztás előtt. 3. Egyéni nyelvem kiala-
kulása. 4. Utolsó diákévem. 5. Legkedvesebb kö ltőm. - 15. Miskolc (r . k.

nő). Az önismeret fontossága a nevelés szempontj ábó l. - 16. Ba ja (á ll.

fér fi). 1. Életem legemlékezetesebb eseménye. 2. Legkedvesebb ernlékcím
a nagy szünidőből. - 17. Budapest (VII. á ll. nő). Fordulópontok az éle-
temben. - 18. Kishuniélegyhá za [á ll.}, Az én otthonom. - 19. P écs (r .

k .. nő). 1. Legkedvesebb osztály társam. 2. Gyermekkori emlékeirnböl. 3.
Első évem a tanítónőképzőben. - 20. Ka locsa [ r , k. nő). 1. Örömet szereztem.
2. Az első év tanulságai. - 21. Debrecen [ r . k. nő). 1. Emléket állítok
Egy régi tanítómnak. 2. A mi osztályunk. - 22. Budapest (Ranolder int.}.

1. Mi tetszett a lelki magányban? - 23. Esztergom (r . k. nő). 1. Visszate-
Kintés az elmult iskolai évre. 2. Melyik velem történt esemény tett rám
mély benyomást? - 24. Debrecen [ r el, nő). 1. Mit várok új iskolámtói ?
'2. Miért örülök a szünidőnek? - 25. Kecskemét [ r . k. nő). 1. Milyen ha-
tással volt rám m árjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc, 15-e? - 26. Kecskemét [ r el, nő). 1. Az iskolaév kez-
dete tavaly és most. 2. Hogyan készülök a karácsonyra? 3. Népiskolai
emlékeim. - 27. Ba ja . (r . k. nő). 1. Örömet szereztem, ... szornorúságot
okoztam (önmegfigyelés). 2. Elmult (visszapillantás). 3. Mivel szerzek ka-
rácsonyi örömet? 4. Ellentétek jellememben. 5. Komolyodtam-e?

Örvendetes jelenség, hogy a magyar írásbeli dolgozatok között
ilyen tételeket találunk. Ezek a tételek - mint magyar nyelvi tételek
- nagyszerűek. Az ifjúságtanulmány szernpontjából azonban akkor
jelentenek nagyobb értéket, ha a kővetkezö kővetelrnényeknek meg-
Felelnek: 1. Necsa k egyes intézetekben fogla lkozzunk ilyen tételekkel,

ha nem minden intézétben; és necsa k a lka lomszerűen, ha nem rendsze-
r esen. 2. Necsa k a helyesír á s és a foga lma zá s szempontjá ból nézzük

az ilyen dolgoza toka t, ha nem a lelki fejlődés szempontjá ból is. Ne-

csa k a helyesír á si és a foga lma zá si hibá ka t ja vitsuk ki, ha nem beszél-

jük meg a zoka t a kérdéseket is .. amelyek a lelki tökéletesedést cé-

lozzá k. 3. N ecsa h a magya r nyelv ta ná ra i olva ssá k el ezeket a dol-

goza toka t, ha nem az intézetnek minden ta ná ra . Ez kívánatossá teszi
azt, hogy az ifjúságtanulmány kérdését - a lehetőség szer int - az
intézet igazgatój a vezesse. Az igazg·ató ilyen irányú centrális mun-
kassága mellett megállapíthatjuk azokat a tételeket, amelyeket a
magyar nyelv tanára ettöl függetlenül feladhat ebből a körböl,

Az ifjúság részéről való ez a bemuta tkozá s a növendék rnegértésé-
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nek külső tényezője, - a belső tényező a tanár lelki világáhan kere-
sendő, amely nagyjában két komponensböl alakul. Egyik azt jelenti •.
idézzük vissza a magunk ifjúkorátés ezek arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr eminiszcenciá h segít-
senek az ifjúság megértésében, a másik pedig azt a kívánságot rejti
magában, hogy önnevelés formájában törekedjünk most is átmenni
a hibáktói való szabadulás élményén. Csakis ilyen nevelő érti át a.
maga teljességében azokat a diákélményeket. amelyek a hibáktói
való szabadulást jelzik. Foerster szerint: "Aki egyetlen rossz szekast
törekszik önmagából kiirtani, több emberismeretet nyer, mint ezer'
könyvből."

Ezek a dolgozatok nemcsak a növendék megértését szo lgál-
hatják, hanem általuk meghatározhatjuk az egyes családokkal való,
együttműködés irányvonalait is. A do lgozatok alapján akárhányszor
már nemcsak tapogatódzunk, hanem határozott tennivalókat beszél-
heti.ínk meg a szülőkkel.

Annak a követelménynek, hogy a növendékeket a szűlöi ház, a z.

otthon megismerése alapján jobban megérthessük, példaszerűen fe-
lelt meg intézetűnk egyik tanára, aki mint osztályfőnök - két növen-
dék kivételével .- felkereste osztályának összes növendékeit - nem-
csak budapesti, hanem vidéki otthonukban is.

Ha a tanítóképző-intézetbe lépő növendéket megismerni törek-
szünk, akkor ezzel .életet adunk olyan elvnek, amelyelméletünkben
lényeges helyet íoglal el. Ugyanis a pedagógia tanára nem győzi
eleget hirdetni, hogya tanító törekedjék új tanítványait megismerni ..
De vaj jon ez az eglészséges elv nem foglalja-e magában azjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt is, hogy
nekünk is hasonló módon kell eljárnunk?

3. Keresgélö, kutató, tapogatódzó lépések után a mi intézetűnk-
ben ebben az évben úgy valósítottuk meg az ifjúságtanulmányra
vonatkozó törekvést, hogya beiratkozás napján felszólítottam az első-
éves növendékeket, hogyPONMLKJIHGFEDCBAA z é n t ö r t é n e l e m címen megadott szem-
pontok? szerint írják le eddigi életüket. Tapasztalatból tudom, hogy
az elsőéveseknek ez a tétel kissé szokatlan, azért a következő módon
törekedtam célomat jobban megvilágítani: "Írják le a magukkal tör-
tént eseményeket, kűlőnősen azokat, amelyek a maguk fejlődésére
erősen hatottak. Írják le .azt, hogyan törekedtek a szűlök, a tanító
és tanár urak magukat jó irányba vezetni, valamint azt is, hogy
melyek voltak azok a kedvezőtlen hatások, amelyek lelkükben rom-
boltak. Meg kell említeni mindazt, ami .a maguk multját világossá
teheti." - A dolgozatokat a rendes előadások elsö napján be kellett
adni ok. így elkerültern azt, hogy ezzel a beszámolással a rendes
iskolai munkát zavarjam. Bár ezt az ifjúságtanulmányt olyan nagy
jelentőségűnek tartom, ha esetleg máskor végzünk ilyen irányú mun-
kát, nem állíthatjuk, hogy zavarjuk a tanítóképzés rendes folyamatát.

7 Kikből áll a családunk (életkoruk)? Édesapám foglalkozása. Csalá-
dunk egészségi, vagyoni helyzete. Hogyan tudnám édesapámat és édes-
anyámat röviden jellemezni? Hogyan neveltek engem otthon és az iskolá-
ban? Milyen hatással voltak rám rokonaim, ismerőseim, barátaim? Miért
jöttem a tanítóképző-intézetbe?
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- A dolgozatokat figyelmes áttanulmányozás és egyes pontoknak a
növendékkel való megbeszélése után a tanári szoba egyik szekrénye-
ben helyeztem el, ahol minden tanártársarn hozzájuk férhet. Ezekből
az írásokból néhány nagyon rövid szemelvényt bemutatok.

H. V. így jellemzi édesapját, aki villamoskocsi-vezető: "Édesapám
szeret templomba járni, kedveli az éneket, a zenét, a könyveket és a ker-
tészetet." Édesanyjáról ezeket írja: "Édes'anyám szeret templomba járni,
szereti a zenét, a könyveket, a vígságot és a természetet". - S. Á. szerint:
"Szüleim a legjobb szülök a világon, mert mindig arra törekszenek, hogy
engem is tudjanak taníttatni, hogy minket a haza dicső és hasznos polgá-
raivá neveljenek." - P. B. Különösen azt emeli ki édesapja jellemvonásai-
ból, hogy nagyon jól tud nevelni. - Ott, ahol a sziilök ilyenek, onnan
növendékeink általában jó hatásokat hozhattak az iskolába. - P. F. bizo-
nyos keserűséggel állapítja meg: "Édesapám a BSzKRt-nál van 21 éve.
Ez alatt a hosszú idő alatt sem sikerült meggazdagodnunk." Milyen lényeges
ezzel kapcsolatban csak ennyit mondani: "Az altiszti sorsban élő ember
nem gazdagodhat meg, de arra nincs is szükség." - Tanítványaink ismerete
szempontjaból jó , ha a multnak olyan mozzanatait is ismerjük, mint ami-
lyenről S. J. íro "Nem szégyenlem bevallani, hogy nem egyszer - mi fiúk
- súroltuk fel a szobát, vagy a konyhát, vagy pedig más hasonló házi
munkát végeztünk, míg édesanyám más kenyérkereset után járt." Az ilyen
növendék rendesen komolyan fogj a fel teendőit, segítségünkre lesz a kon-
struktív szellem terjesztésében. - P. B. eddigi iskolájának tanáraira vonat-
kozólag ezeket mondja: "Egy kicsit szigorúak ugyan, de az nem baj, mert
mint hallottam, így űzik a gyermek lelkéböl és testéből a rossz szellemeket."
Érdekes, hogy bizonyos elvek hogyan csendülnek így vissza gyermekek,
illetőleg serdülők Ielkéböl. - H. B. szerint: "Nemcsak azért jöttem a
tanítóképző-intézetbe, hogy megélhetésemet biztosítsam, hanem azért is,
mert szeretem a gyermeket." Később majd kiderül, hogy mennyi ebből az
igazság. A gyermeket szerető növendékkel könnyebb lesz a dolgunk, mint
azokkal (legtöbbször azok vannak túlnyomó többségben), akiket csak a
kenyérkereset hozott intézeteinkbe. - P. B. mondja, hogy szülei nem
engedték meg, hogy arra a pályára menjen, melyre szeretett volna.

E történetekböl már sok mindent megtudhatunk egyes nőven-
dékeinkre vonatkozólag. Megtudhattunk egyet-mást a szülőkről, a
szűlők és általáballl a környezet nevelői hatásáról, esetleg a növen-
dékek öröklött hajlamairól. Értékek mellett láthatunk nagyon sok
hibát, téves nézetet, kezdeblegességet, tökéletlenséget, stb., amelyek
határozott nevelői feLadatokat foglalnak magukban. E dolgozatok
alapján beszélgettem minden növendékkel az eddigi életéről. Ez volt
az a kapu, amelyen keresztül beléptem új növendékünk világába.

4. Láttuk, hogy a megértés lényege az odaadó meghallgatás, a
beleérzés, a barátságos meggyőzés, a segítségre való készség, a cse-
lekvés törvényszerűségének a belátása stb. A szerint, amint a cselek-
vés a mnlttal vagy a jelennel [az ifjúság tipikus jellemvonásai alap-
ján] megoKolható, beszélünk a rnult és .a jelen alapján való meg-
értésröl. Láttuk a mult alapján való megértés lényegét, most röviden
foglalkoznunk kell a jelen alapján való megértés kérdésével. Ez azPONMLKJIHGFEDCBA

i f j ú k o r n é h á n y á l t a l á n o s j : e l l e m v o n á s á n a } i : 'az érintését kívánja,
Inl-éze:te1nkbe lépő fiúnövendékek kora (14.év) általában őssze-.
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esik a pubertás ,korának kezdetével, intézeteinkbe Iépö Ieánynöven-

dékek pedig benne vannak a nagy kibontakozási korban. Mi jellemzi

elsősorban ezt a kort, és ennek fokozatosan lezajló idejét? A nagy

kibontakozási korszak néhány főbb jellemvonása: a) Az "én" fel-
Iedezése, b) A világosság, az erő, az igazság után való törekvés

[ezekkel kapcsolatban az önérzet és becsületérzés növekedése). c)

A szabadság és önállóság után való vágyódás. d) Vezérkeresés.
Lássunk ezekről néhány szót.

.a] Az "én" felfedezésének legjellegzetesebb vonása a befelé

tekintés (ez az önismeretre való tö-rekvés - előbb homályos, később
tudatosabb - vágya]. Azonban ez a belelé irányuló szem csak nagy

viiharok, lelki hul lárnzások után láthatja 'önmagát. E lelki viharok

sokszor a legellentétesebb jel lernvonásokban [hul lámhegy és hullám-

völgy formájában) rnutatkoznak. Itt a megértés azt jelenti, hogya

nevelő az ellentétes lelki megnyilatkozásokban (rendkívüli energia
és lustaság, jókedv és szornorúság, önzés és önfeláldozás stb.] álta-

lában ne következetlenséget, ne ál lhatatlanságot vagy megbízhatat-

lanságot lásson, hanem e kor sajátos jellemvonásait. Az ifjúság

sokszor akkor kíván leginkább megértést, amikor saját magát nem

érti meg.

b) Az ífjú lélekben sokszor vulkánszerűen ki tőr a tudás, a vilá-

gosság után való vágy, az igazság után való törekvés. Ez a tudás-
vágy nagyszerű talaj a tudás á tadá.sára való törekvésünk számára.

Az ifjúság érdeklödsk a technika iránt, szereti testi és lelki erejét

másokkal összemérni, az eddigi részletismeretek helyett összefoglaló

igazságokra törekszik, szívesen vitatkozik, mindent kritizál, a leg-

nehezebb problémákkal szemben törekszik valamelyes álláspontot

elfoglalni, szereti a természetet és ezzel kapcsolatosan a :kirándu-

lásokat. Mindent akar tudni. Mindenben a valót, az ig.azságot a:karja
tudni. Felvetődik benne a nagy kérdés: Mi az ,élet értéke? El akar

jutni a végsőhőz: 'az Abszolútumhoz. Egy mindent egységbe foglaló

világnézet után törekszik. A világos látásra való törekvésének lénye-

ges területe a va.llás. Átmeneti tünetként sokszor dstentagadás jelent-
kezik, Egyik nővendékemtől, amint kitárta viharzó, kételkedö lelkét,

azt kérdeztem: "Miben látj a a hit igazságaiban való kételkedés

alapját?" Egyik okát így jelölte meg: "Nem szeretnérn, ha becsap-

nának." Nővendékeink védekeznek a becsapás ellen, mindenben az

,igazságot akarják tudni.

Egy másik növendékern súlyos hitbeli küzdelmeinek a következőként
ad kifej ezést: "Legfőbb lelki hiánynak tartom a hit hiányát, Nem is kép-
zeli igazgató úr, mennyi keserű percet okozott már nekem a hitetlenségem.
Nem találom meg az Istent, pedig keresem, igen sokat keresem, Majdnem
minden vasárnap áldozom a nélkül, hogy csak egy kicsit is közelebb jutnék
az Istenhez, Megtörtént pl. a mult vasárnap velem, hogy egész misén át
egy Mia1yánkot sem mondtarn. Utána megborzadtam magamtól. Hát már
ennyire vagyunk! Este is elmondom fa Miatyánkot és az Üdvözlégy Máriát,
de csak elmondom, mint egy gép, amelyet felhúznak minden este. Fel van
fordulva az egész lelki világom. Ezt Isten elvesztésévei magyarázom. Nem
tudok hinni senkinek. Nem bízom senkiben."
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Másfélór,áig beszélgettem ezzel a növendékkel lelki harcairóL -jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E ponton különösen ki kell emelnem a világi tanárok nevelői eljá-
rásának nagy jelentöségét, Ha ezek alkalomszerűen vallásos meg-'
gyözödésílknek adnak kifejezést, akkor a kételkedő, hullámzó, keres-
gélő ifjú lélek ezekből csakhamar olyan érveket hámoz ki, amelyek
a színigazsághoz: az Istenhez vezetik.

Az igazságra való törekvés igazságos eljárást,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiga zsá gos ér tékelést
is jelent. Az ifjúság általában igen érzékeny az iránt pl., hogy az
osztályozás igazságos legyen. Igaz, hogy egyes növendékek sokszor
kétféle mértékkel rnérnek: a kedvező rnértékkel önmaguknak, a ked-
vezőtlennel társaiknak. Rendkívül lényeges nevelői feladat az egy-
séges mérték alkalmazására való rávezetés. Hogy ezt a munkánkat
siker koronázhatja, azt igazolja a következő (IV. éves növendéktöl
való) írás IÍs: "Néha a tanár urak intézkedéseit nem láttam igazsá-
gosaknak, az bizonyára azért volt, mert a magam hibáit nem vettem
észre."

Az igazság megismerésére való törekvés egyik megnyilvánulása
az élmény-szomiúsá g. Az ifjúság mind a testi, mind az értelmi,
mind az érzelmi, mind az akarati életén keresztül, röviden cselekvő
életén ikeresztül akarja .a kultúrát megragadni. Ezért hangsúlyozza
karunk oly nagy mértékben a cselekedtető tanítás fontosságát. Az erő
után való törekvés fokozott önérzetet eredményez az ifjúságban. Az
igazságra való törekvés egyik hajtása élénk becsületérzésben jut
kifej ez ésre,

c) A szabadság után való vágyódás, az őnálléságra való törekvés
jellegzetes jellemvonása az ifjukornak. A szabadság után való vá-
gyódás nehezen tűri a család, az iskola és más tekintélyek kcr láto-
zását, Itt rendkívül Iontosannak a megértetése. hogy a legsúlyosabb
rabság az, amelyben hibáink tartanak. Az ezektől való megszabadulás
az igazi szabadság. A szabadság után való vágyódás egyik kifejezője
az, hogy az ifjúság félig-meddig v.agy eg>észen felnőtt akar lenni,
legalább is annak akar látszani.

Ez a lelk i zaj lás érdekesen jut kifejezésre a következő önjellemrajzban:
"Még soha sem vártam annyira az év kezdetét, mint az elmult nyáron. Ez
annak tulajdonítható, hogy már a IV. osztályba készültem. Mikor meg-
jöttem, büszkén álltam a IV. évesek kőzé, Szerettem volna, ha mindenki
tudja, hogy én már IV. éves vagyok, hogy én már tanítani fogok, hogy én
"már felső éves" vagyok. A gimnáziumban ennek az évnek a végeztével
jön az érettségi, amikor az embert már érettnek tekintik. Nagyon imponált
az, hogy három évfolyam van alattunk, s csak egy felettünk. Már a magam
lábán állónak gondoltam magamat, úgyhogy kétszer be ds ültem egy ven-
dégl öbe egy pohár sörre... - úgy mutat az, hogy ha az ember rágyújt
egy cigarettára. Elhatároztam, hogy én is fogok dohányozni. Csak a ked-
vező alkalmat vártam." - úgy gondolom, ez a kedvező alkalom nem követ-
kezett be. Afra egyrészt abból következtetek, hogy őszintén leírta ezeket,
másrészt abból, hogy írásának ezt a részét így fejezte be: "Én - sajnos -
ilyen ostobán gondoltam mindezt."

Természetesen van a saját lábraál lásnak, az őná llóságnak értékes
<oldala is, amikor a saját erejével törekszik az eszmények felé való
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úton haladni. Ez az őná llóságra való törekvés segítségünkre vall!
akkor, mikor a növendéket önálló gondolkodásraakarjUik képesíteni.
amikor önálló kutatásra akarjuk rávezetni, amikor. az etikai önálló-
ság útján .akarjuk elindítani stb. A nevelés céljának legjellemzőbb
jegye a nemes értelemben vett önállóság.

d) Az ifjúság, amely a visszavonulás kedvelése mallett keresi
az ifjúsági egyesületeket, amely a titkolódzás mellett keres megértö
barátot, - őnál lóságra való törekvése mellett vezért keres, aki öt
megérti, akihez csatlakozhat. Ez aPONMLKJIHGFEDCBAv e z é r k e r e s é s rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAérdekesen nyilat-
kozjk meg a következő önjellemrajzban:

"Már tavaly évközben szükségét éreztem egy olyan embernek, mond-
hatnam barátnak, aki nálam okosabb, szellemesebb, aki megért, aki tiszteli
a véleményemet, akinek elmondhatnék mindent, mindent, és szinte a karjai
közé menekülhetnék hibáim elöl, aki szeretne, törődne velem, akit én is
igen tudnék szeretni, szinte gyermekes szeretettel. Szilárd jellemü, - nem
aszkéta természetü, hanem társadalmi életet élő, - a világ örömeit nem
kihasználó, de meg sem vető ember lenne. Szóval, aki mindenben irnponálna
nekem, és lelkileg rokonok lennénk egymással. Egy ilyen barátnak a szük-
ségét éreztem. Azért írom, hogy barátnak, mert a köztünk lévő viszonynak
az irányítója a szeretet. Magam elé állítottam pl. egy képzeleti fiatal
papot, 'aki az előbb elmondott tulajdonságokkal rendelkezne, nem annyira
"pap", mint inkább lelki-atya, talán nem is lelki-atya, hanem "lelki barát"
lenne. Szinte gyermeki félelemmel menekülnék szerető karjai közé hibáim
elől, - sérelmeimmel. És ami a legfontosabb, mindig érezném, hogy szeret,
törődik velem, tesz értem... Bocsánatot kérek, hogy a tárgytól igen eltérek
és kicsinyes gondolataimmal rabolom el Igazgató úr idejét. Az a feladatom,
hogy hibáimat leírjam, és én egészen másról beszélek. Azért teszem ezt,
mert sok gondolat és talán még több érzelem él bennem és mindez kiki-
vánkozik. Megragadom önkénytelenül is az alkalmat, ha megértö emberrel
állok szemben. - Most már igazán rátérek a tárgyra. Következő mondatorn.
talán túl bize lmashangú lesz és tiszteletlen színezetű. Igazgató úrban meg-
találtam a megértő embert, akinek mindent el lehet mondani. Többet nem
gondolok, mint amennyit írtam." -

Ez az írás önmagáért beszél. Szinte elemi erővel tör ki belőle
a vezérkeresés. A tanítóképzésnek egyik legnemesebb törekvése lehet
az, hogy az ifjú lélek bennünket válasszon. vezérnek.

I r o d a l o m . Mielött komolyabban hozzáfogunk az ifjúság tanul-
mányozásához, kívánatos egy-két ilyen irányú munkát áttanulmá-
nyoznunk. Bár nagyon fiatal még ez a tudomány, mégis aránylag
sok már az ilyen irányú munka. Ezek közül csak azokat sorolom {ei,
amiket az előadás alkalmával bemutathattam.
1. Dr. Fr. W. Foerster: .Iugendlehre, Berlin, 1904. 724 1.
2. Georg Grunwald: Padagogísche Psychologie. II. kiadás. Berlin, 1925.

436 1.
3. W. Hoffmann: Die Reifezeit. Leipzig, 1926. 327 1.
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10. Erich Stern: .Iugendpsycho logie. Breslau, 1928. 108 1.
11. Dr. Otto Tumlirz: padagogischePsychologie. Leipzig, 1930. 364 1.
12. Dr. Otto Tumlirz: .Iugendpsychologie der Gegenwart. Berlin, 1930. 83 1.
13. Th. Ziehen: Das Seelenleben der Jugendlichen. Langensalza, 1931. 169 1.
14. Dr. Imre Lajos: Vezérfonal az ifjúság gondozására. Bpest, 1920. 151 1.
15. Tóth Tihamér dr.: Az intelligencia lelki gondozása. 1. kötet: Az ifjúság

lelki gondozása. Budapest, 1925. 403 1.
16 Tóth Tihamér dr.: Levelek diákjaimhoz,
17. Tuszkai Odön dr.: A serdülő kor orvosi és neveléstani szempontból.

Budapest, 1932. 143 1.
18. Marczell Mihály dr.: A bontakozó élet. Budapest, I-IV.
19. Stuhlmann Patrik dr.: Az ifjúker lélektana. (Scientia arnahilis.] Buda-

pest, 1933. 178 lap.

Ilyen irányú munkák olvasása azonban ifjúságtanulmányunknak
csak az egyik részét jelenti. A másik, a Iontosabbik rész, az ifjúság
testi és lelki világának valóságos kutatása.

B. A pedagógiai ifjúságtanulmány kettős problémakőrét így je-
löltem meg: 1. megértésjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj 2. fejlesztés. Az első problémakör megol-
dására lényeges segítő eszközt kapunk az ismertetett életrajzokban.
A második problémakör megoldására a távolabbi multon kívűl szűk-
ségűnk van a jelenbe átmenő legközelebbi multra is.

1. Itt rá kell mutatnom a pedagógiai ifjúságtanulmánynak arra
az alapvető elvére, amely így fejezhető ki: "EgységesVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAképPONMLKJIHGFEDCBAa z ember-
ről", Mind erősebbé lesz az a kívánalom, hogy nem részekre való
darabolással, hanem egységben kell az embert megismernünk. E vizs-
gálatokegyúk jellegzetes állomása a struktúrpszichológia. Azonban
a struktura többé-kevésbbé még mindig csak elméleti megállapítás.
Hogy ez .a struktúra mit jelent a lelkek valóságos megismerésében,
annak részletes tisztázása még. a jövő .íeladata.

Lélek-vizsgá lataim során egyik Iötörekvésem rnindig az volt, hogy
arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlélek lényeget ragadjam meg, hogy az egész emberről egységes
képet formáljak magamnak. Ez a kutatásom annak a vizsgálatahoz
vezetett, hogy vajjon mi a közös jellegzetesség a nevelés céljában, a
gyermek hajlamaiban,a nevelendő fejlődésében, az értékek és tények
összefüggésében stb. - Mi a nevelés közvetlen célja? Azaz mit vá-
runk a gyermektől egyes esetekben? Bizonyára azt, hogy helyesen
cselekedjék. - Mi a gyermek, az ifjú legjellegzetesebb vonása?
Bizonyára a tevékenység. [Cselekvés.] Mi szerint ítéljük meg az
az embereket? Bizonyára nem a .szavak, hanem a tettek, a cselek-
vések szerint. A modern iskolai tanulásnak egyik legfőbb kővetel-
ménye az átélés, amely lényegében saintén cselekvés. Pauler Akos
a filozófiában éles különbséget tesz értékek és tények között. Annak
ellenére, hogy ebben a szellemben külön tartjuk az értékek világát
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a tények világától, mégis látunk e két világ kőzött összekőtö kap-
csot. Ez az összekötö kapocs: arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcselekvés. Ha tovább kutat juk a cse-
lekvés jelentöségét, akkor .arra az eredményre jutunk, hogy a cse-
lekvés bizonyos értelemben kapcsolatot jelent a testi és a lelki vi-
lág között is,

A cseleikves átíogó jelentősége vezetett .ahhoz a gondolathoz,
hogy ebben lássuk azt .az ir á nyító szempontot, amely elvezet a 1'21ek
megismeréséhez. így a cselekvésben kell azokat a struktúrákat lát-
nunk, amelyek megismerésére törekszünk. E szerint az a tétel,
hogya strukturák megismerése útján ismerhetjük meg a lelket, azt
mondja, hogy a cselekvések vezetnek a lélek lényeg-éhez, az eg'2sz
ember egy.séges megismeréséhez.

Többszörösen igazolt tapasztalat, ha a hibákat kiküszöbölni
akarjuk, akkor egyet kell megragadnunk, és azt kell gyengítenünk,
elsorvasztanunk, kitakarítanunk. Azután jöhet a másik. A cselekvé-
sek vizsgálata segít 'abban, hogy egy ponton - az éppen tapasztalt
cselekedetnél - megragadhassuk a nevelenelőt.

Most az a kérdés, hogyan ismerjük megjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.« növendék csclekvését,
illetőleg cselekvéseit. Általánosságban kétféle módon. Egyrészt meg-

figyelés útján, másrészt pedig úgy, hogya növendék maga beszámol

arról az életéről, azokról a tetteiről, amely életet, illetőleg tetteket
nem volt módunkban megfigyelni. - Miután a cselekvésnek külsö
(testi) és belsö (lelki) mozzanata van, a beszámolás szempontjai
egyrészt a testre, másrészt ,a lélekre vonatkoznak. Miután a cselek-
vés belső mozzanatában érzelmi, értelmi és akarati jelenség ősz-
szekapcsolódik. a beszámolásnak érintenie kell az érzelmi, értelmi és
akarati életet. A cselekvésben - mint struktúrában - értelmi, ér-
zelmi és akarati jelenségek, továbbá testi mozzanatok szerves kap-
csolatban v.annak. E szerves kapcsolatban hol .az első, hol a máso-
dik, hol a harmadik, hol pedig a negyedik az uralkodó. A cselekvés
megismeréséhez úgy jutunk közelebb, ha a struktura ura lkodó té-

nyezőjét tudjuk megragadni. Ehhez 'az uralkodó tényezőhöz keres-
sük azután a kapcsolatot a másik 3 tényező felé, így kutat juk több
szempontból az értelmi életet, s ha ott jellegzetes jelenséget talá-
lunk, akkor .keressük .az ezzel (mint uralkodó tényezővel) szervesen
kapcsolatos érzelmiés .akarati jelenséget, továbbá a testi mozzana-
tot. Ezek együttessége .szolgá ltat egy struktúrát. Hasonlóképpen ku-
tat juk az érzelmi világot több szempontból. Ha itt is akadunk jelleg-
zetes megnyilatkozásra, akkor keressük az értelmi, az akarati és a
testi világban azokat a tényezőket, amelyek ezzel az uralkodó té-
nyezővel szervesen összefüggnek stb.

2. Ilyen .struktúrák vizsgálata végett az összes növendékektöl
F ejlődésem tör ténete az elmult évben címen az alább következő kér-
désekre kértem választ, Kiszabott idömre való tekintetjel csak az
új növendékcink életéből hozok egyes - strukturák vizsgálatára né-
mileg alkalmas - megnyilatkozásokat.

Az ér telmi életr e vonatkozó kérdéseim a következők voltak:
"Mennyiben tudtam öná llóa n gondolkozni, ismereteket kuta tni; on-
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á llóa n helyes véleményt mondani, helyes ítéleteket a lkotni; nehéz

helyzetben öná llóa n eliga zodni? Mit hr itizoltam? " Könnyű vagy ne-

héz volt-e r észemre a zDCBAú j ta nítá s-i a nya g megér tése? Mi volt könnyű
és mi volt nehéz? Mi fejlesztelte leginká bb gondolho zá soma t? " --

G. L. szerint: "Az elmult évben részben önállóan, részben segítség-
gel gondolkoztam. Ha segítség kínálkozott, akkor a kőnnyebbségem
kedvéért nem gcndolkoztam önállóan". Ez a nyilatkozat nem egyet-
len lehki jelenséget, hanem összefüggö. egy célra törekvő lelki je-
lenségek kapcsolatát, azaz struktúrát (cselekvést) világít meg. E
struktúrából az értelmi jelenségre vonatkozólag azt tudjuk, hogy
nővendékünk tud gondolkodni, ha gondolkodnia kell. Azonban ez a
gondolkozás sokszor nehezére esett, kellemetlen volt. Ez a struktúr a
érzelmi eleme. Ez a kellemetlen érzelem olyan akaratot indított
meg, amely könnyebh helyzetet teremtett. Ez az akarat pedig a
testi életet isa struktúra célja érdekében mozgatta. Miután nemcsak
ifjüságtanulmányról, hanem pedagógiai ifj. tanulmányról van szó,
ezt a struktúrát most át kell vezetnünk értékesebb struktúrára. Erre
az átvezetésre az a hatásunk fogja a lökést megadni, amely meg-
érteti az önálló gondolkodás rendkívül nagy értékét. amelyért érde-
mes néha nehezebb munkát is végezni. Időm nem engedi meg, hogy
minden egyes megnyiilatkoaást így boncolgassak, hanem csak rámu-
tatokegyes strukturák vezető elemére és az esetlegesen alkalma-
zandó nevelői el járásra.

C. J. szerint: "Önállóan eddig még csak a néha el nem magyarázott
leckéken gondolkoztam." Természetesen nem tartjuk helyesnek azt, hogy
a növendék olyan leckét kapj on, amelyet a tanár el nem magyarázott,
azonban diákunk megállapítása kitűnő érv a mellett, hogy - ugyan nem
megtanulásra, hanem - kutatásra adjunk tanitványainknak 1-1 problé-
mát. - M. S. azt írja: "Önálló gondolkodásra nem nagyon szorulok, mert,
szűl eim ellátnak jó tanácsokkal." Ez a növendék még nem érti, hogy a
szűl ői jótanácsok mellett is szűksége van az embernek arra, hogy önállóan.
gondolkozzék. Még nem látja tisztán a gondolkodás lényeget. - Sok nö-
vendék multjában az önálló gondolkodás, a helyes vélemény, a helyes íté-
letalkotás kezdete az önképzőkörhöz fűződik. G. L. másoktól ugyan igénybe-
vesz segítséget a gondolkozás terén, azonban e mellett maga is segített
jótanácsokkaL "Egyszer egy kisdiák hozzám jött, mondja, hogy az írás-
beli dolgozatát nem csinálta meg, ezért most a tanár úrtól négyest kap.
Kérdezte, mit csináljon? Megvigasztaltam, s mondtam neki, jelentse a
tanár úrnak, hogy beteg volt. Sikerült is neki a dolog." Jellemző, ez a
fiú most is azt hiszi, hogy ő milyen jó tanácsot adott. Többen írják, hogy
nehéz helyzetekben maguktól nem tudtak eligazodni. Milyen jó, ha tud-
ják, hogy ilyen nehéz helyzetekben hozzánk lehet fordulni. Ezzel nemcsak
azt tanulj ák meg, hogyan kell ebben az esetben eligazodniok, hanem olyan
elveket és szempontokat is kapnak, amelyekkel majdan másokat is eliga-
zíthatnak. - P. F. szerint: "Kritizálni szerettem másokat, de ha engem
kritizáltak, aZt nem szer ettern." Elsőrangú alkalom arra, hogy gyökeresen
megéreztessűk a kétféle mérték igazságtalan voltát.· K. F. szerint: "Kriti-
zálni csak magamat szoktam. Ha valamilyen munkát elvégeztem, akkor
szoktarn önkritikát mondani." Ez a felfogás ezen a fokon magas fejlett-
séget mutat. - S. J. szerint: "Hogy melyik tantárgy volt könnyű, vagy'
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nehéz, arra könnyű válaszolni: mindegyik tantárgy könnyű, vagy ha úgy
tetszik, nehéz. Ha a diák kedvelí a tantárgyat, akkor figyelme arra irá-
nyul, ilyenkor rendesen könnyű a tantárgy." Ez a diák lényegében nagyon
helyesen látja a tantárgy könnyű ill. nehéz voltát. A többiek igen nagy
változatossággal mondják a tantárgyakat nehezeknek vagy könnyűeknek.
- Arra a kérdésre, hogy melyik tantárgy fejlesztette leginkább a gondol-
kozásukat, a földrajzzal, a magyar nyelvvel, a mennyiségtannal, a vegy-
tannal, a természettannal és a történelemmel feleltek.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az érzelmi életr e vonatkozó kérdéseírn a következők voltak:
Mi érdekelt legjobban? Mivel szer etiem leginká bb fogla lkozni? Mit

olva stam? Mi okozott örömet? Mi volt számomra ér tékes? Milyen

volt a természetem az emberekkel va ló ér intkezés [ segités stb.) szem-

pontjá ból? Ki a legjobb ba rá tom? Milyen a legjobb ba rá tom? Meny-

nyiben éreztem, hogy az iskolá ba n törődnek velem? Hogyan ér in-

tett a velem va ló törődés? Mennyiben éreztem, hogya tudá s oé-

r emmé, életem ir á nyítójá vá lett? Mit mondha tok va llá sos életem-
ről? Miben lá tom ha za iia ssúgoma t? Mi nemesítette leginká bb érzelmi

életemet?

U. Gy. szerint: "Sok örömet okoztak nekem a vegytani kísérletek. Ki-
mondhatatlanul boldog voltam, ha egy kísérletem sikerűlt." Többeket ér-
dekel a vegy tan, a mennyiségtan, a kézimunka, a rajz, a földrajz, a ter-
mészettudományok stb. - A. B. a sportért lelkesedik. - S. Gy. szerint:
"A világon minden érdekel, ami csak egy ifjút érdekelhet". - J. K.-t az
új leckék érdekelték leginkább. Az ilyen megnyilatkozások erős érvet szel-
gáltatnak annak az álláspontnak, amely azt hirdeti, küszöböljük ki a tan-
tervból a felesleges ismétléseket. - B. B. szer int: "Mi volt számomra ér-
tékes? Arra egy szóval felelhetek: a tudomány." - A. A. leginkább Tóth
Tihamérnak az önnevelésseI foglalkozó könyveit szerette olvasni. - B. C.
szerint: "Legjobb barátomnak azt tartom, 'aki velem szemben nemcsak jó,
hanem hibáimra is rámutat." - J. K. szerint: "Hogy az iskolában törőd-
nek velem, azt abból tudom, hogy már az első napon írásbeli dolgozatot
adtak fel. A velem való törődés jólesően érintett." - A. A. a szorgalmá-
ban látja a hazafiasságát. - G. L. abban látja hazafiasságát. hogy kőny-
nyes lesz a szeme, ha a Himnuszt éneklí. - H. B. abban lát hazafiassá-
got, hogy nemzeti ünnepélyen résztvesz és csak magyar gyártmányt vesz.

Az aka ra t vilá gá ra vonatkozó kérdéselm a következők: Lanyhán

vagy keményen dolgoziam-e? Mi sa rka it munká ra ? Mi erősítelte leg-

inká bb az a ka ra toma t?

,M. J. szerint: "A tudásvágy és életem jövője sarkaIt tanulásra." -
B. B. szer int: "Akaratom irányítója a becsvágy." - K. F.-t a jeles bizo-
nyítvány sarkalta. - Értékes életbölcseség rej lík A. A. következő meg-
állapításában: "A szorgalorn az élet megkönnyebbítöje." Tehát aki köny-
nyebben akar élni, szerezze meg ezt az értékes tulajdonságot. - S. Gy.
'szerint: "Munkára mindig az ·a tudat sarkait, hogy segítsek édesanyám
helyzetén. Ha valamit elhatároztam, azt keresztül is vittem. Va-lamely do-
log elvégzéséhez nemcsak testi erőre, hanem lelki erőre, lelki bizalomra
is van szükség. Csak .az a munka lehet sikeres, amelyhez tiszta lélekkel,
dalolva, vidáman fogunk hozzá." Milyen sok érték van ebben a néhány
.sorban! Milyen jó volna ezt az értékes kultúrtartalmat rögtön az egész osz-
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tály szellemi világába sugározni! - Sok növendék beszámol arról, hogy
a hit nemesítette érz-elmi világát és erősítette akaratát.

Ha a .lelki jelenségekből kiindulva keressük a strukturák ősz-
.szes szálait,akkor rendszerint a testi élettel való kapcsolatokra is
akadunk. Ennek ellenére arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMit tudok testi és lelki életem kapcso-
la tá ról mondani? kérdéssel külön vizsgáltam a testi és lelki világ
összefüggését. Természetesen szükség lesz arra is, hogy a testi fej-
lődést külön is vizsgáljuk.

Vizsgalataim beíejezéséűl néhány általános természeti kérdést
tettem fel: Lá ttam-e ka pcsola tot munka , nemzet és va llá s között?

Mi volt ebben az évben legjellegzetesebb jellemvoná som? Mi volt

életbevá gó kérdésem? Volt-e érős lelki küzdelmem? Mi volt a kiiz-

delern tá rgya ? Mi idézte elő az elmult évben a legkedvezőbb és mi
a legkedvezőtlenebb testi és lelki vá ltozá st?

3. A feladott kérdések természete olyan volt, hogy a növen-
dékeik hibái könrryen a homályban maradhattak. Azokat az alkal-
makat pedig többen szinte művésziesen elkerülték [elsősorban 'az in-
tézetbe Iépö növendékekról beszélek). amelyekkel kapcsolatban bi-
zonyos fogyatékosságok kerülhettek volna a felszínre. Azért arra
kértem őket, hogy Hibá im tör ténete címen egészítsék ki jellemraj-
zaikat. Azt kértem tőlük, állapítsák meg, amennyire lehetséges, hon-
nan erednek bizonyos hibáik, mi erősítette, illetőleg gyengítette azo-
kat, végűl jelezzék a jelen helyzetet.

U. Gy. hat hibát sorol fel: 1. A türelmetlenség, amely durva
beszédbe megy átjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj 2. a feleselés j 3. a köszöntéssel való nem törő-
dés; 4. .illetéktelenül megjegyzések tételei 5. rossz vdccek meghall-
gatása és javított formában való továbbadása j végül 6. az ábrán-
dozás. - Nem világrengető hibák, de ha nem foglalkozunk velük,
és ha nem sikerül őket levezetnünk vagy lényegesen tompítanunk,
elegendők ahhoz, hogy majdanegYl'észt súlyos tehertételt jelentse-
nek az illetönek és kőzvetlen kőrnyezetének, másrészt pedig tanítói
munkásságának kívánt hatását lényeg-esen csökkentsek.

S. B. szerint: "Legnagyobb hibám a makacsság. Ez onnan származik,
hogy szüleim nem voltak szigorúak hozzám akkor, amikor nem akartam
valamit meg tenni. Ez a hiba továbbfejlödött bennem és végül ,azértse' lett
belőle." - Ez a tény egyrészt megmagyarázhatja növendékünk egyik-má-
sik cselekedetét, másrészt pedig ilyenekből sokat tanulhat a leendö tanító
a helyes családi nevelésre vonatkozólag. - C. J. szerint: "A Minden lében

kaná l nevű társulatnak is - sajnos - tagja vagyok, amely nem egy-
könnyen bocsátja el tagjait:' Írását így fejezi be: "De azt is hallottam már,
hogy sok ember nagy hibájáró l le tudott szokni. Hát hozzá kezdek én is.
Megpróbálom én is, hátha nekem is sikerül leszoknom róluk".

VizsgáI.ataimat kiterjesztettem az össze~ évfolyamokra. Hogy
milyen lelki fej lődésen mennek át növendékeink az egyes évfolya-
mokban, azt már éveken át vizsgálom. Ennek az évnek az elején
minden évfolyamtói kértem beszámolast ezen a címen: F ejlődésem

tör ténete az elmult évben. Azonban e vizsgál ataim eredményét egy
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előadásba nem lehetett beleszorítanom. Ezt az előadást csak beve-
zetésnek szántam. A lehetséges utak közül egyet akartam bemutatni,
amelyen - .a meglevő szálak figyelembev,ételével - a tervszerű ifjú-
ságtanulmány területén elindulhatunk.

4. E .bevezetés csonka volna, ha nem ál lapítanók meg, hogy e
jellemrajzokjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz éremnek csakis azegy1k oldalát mutatj ák, a mási-
kat megfigyelés útján kell megismernünk. Eza gyakorlatban a követ-
kezőket jelenti. Meg kell Iigyelnűnk, hogy növendékeink tettei iga-
zolják-e mindazt, amit jellemrajzaikban írtak Ha eltérés mutatkozik,
heszéljűk meg a különbséget.

Azonban a növendékek állandó megf.igyelés·ének nemcsak az a
célja, hogy e llenör ízzűk a jellemrajzok adatait, hanem az is, hogy
eddig ismeretlen jellemvonásokat megá llapítsunk, hogy .a lelki élet
fokozatos alakulását is lássuk, s hogy szükség esetén nevelői beavat-
kozásunkkal helves drányba téríthessük a fej lődést. Egyrészt azért,
hogy ezekről a rnegfigyelésekröl a tanári testületnek minden tagja
szerezhessen tudomást, másrészt azért, hogy a nővendékröl kapott
jel lernrajzok mellett legyen egy megfigyelt jellemr ajz is, szűkség
van arra, hogy ezeket a megfigyeléseicet egy íüzetbe leljegyezzük.
A budapesti 1. .ker. áll. tanítóképző-intézetben minden évf. részérerqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J ellemra jzok címen egy-egy fűzetet nyitottunk, amelyben minden
növendéknek van 1-2 lapja. Ezekre jegyzi minden tanár a megíi-
gyeléseit. A bejegyzések körül még vannak nehézségek, de a törek-
vés él bennünk, hogy ezzel is támogassuk növendékeink helyes fej-
lődését. Nem szempontok szerint való beszámolásról van itt szó (ez
legtöbbször mechanizrnusra vezet), hanem mindenkire nézve azt je-
gyezzük be (akár hiba, akár érdem}, ami Iránézve jellegzetes. Így
az érem két oldalának rnegfelelöen rendelkezünk egy - a növendék-
től - kapott jell em r a jzza l, és egy - a tanárok részéről megfigyelt

jellemra jzza l.
5. Hogy a mélyebbPONMLKJIHGFEDCBAl e l k i s é g r e tör ekvő munkánka t siker koro-

ná zza , az több feltételtől függ. így többek között a ttól, tudunk-e --

olcsó népszerűség-ha jhá szá s nélkül - magunk ir á nt biza lma t kel-

teni, tudunk-e a begombolhozá s ellen hiizdeni, a dunk-e a lka lma t

a r r a , hogy növendékeink mind szoban, mind ír á sba n megnyila thoz-

ha ssa na k, tudunk-e küzdeni a képmuta tá s és az önámítá s ellen, tud-

juk-e a gya r lósá goktói va ló sza ba dulá st olya n kívá na tossá lenni,

hogy egyesek bennünket is kér jenek a r r a , segítsük őket a bban, hogy

minden hibá juka t meglá ssá k, ér iiink-e a hhoz, hogy - a jó tula j-

donsá gok megra ga dá sá va l - a növendékek önbiza lmá t úgy erősít-
sük, hogy ezzel az erővel a hibá ika t legyűrhesséh, tudjuk-e ionituá -

nya tJ tka f· meggyőzni a r ról. hogy a lelki tökéletesedés szempontjá ból

kívá na tos volna a z, hogy napi tetteik feleti r endszeresen szemlét
ta r tsa na k (esetleg na plót vezessenek) stb. - Ezek bővebb kifejtése

külön nagy probléma . Közülök különösebben a zt szer ettem' volna be-
muta tni, hogyan sikerült a lélek mélysé geibe va ló tör ekvéseim útjá n

egy képmuta tó növendéket a közelmultba n lelepleznem. Ennek az el- .
mond á sa hossza da lma s volna , csa l: a zt a ka rom jelezni. hogy a zóta
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jutok előbbre a lelki térhóditá s útjá n.

A pedagógiai ifjúságtanulmányban is érvényes az a mondás:
Több út vezet .Rómába. Több út követhető, sőt legtöbbször csakis
több út kővetése mellrett, az az többolda lú vizsgá la t alapján kapha-
tunk tiszta képet nővendékeinkr ől. így pl. jó, ha pontosan megfo-
galmazott szempontok alapján ejtjük meg vizsgálatainkat, de sok-
szor érdekes eredményre jutunk, hacsak általánosságban tesszük fel
a kérdést, pl. így: "Írjanak valamit önmagukról".

A lelki élet területén a hozzáférkőzés mértéke szempontjaból
megkülönböztetünk egy közelebbi (könnyebben megfigyelhető és ta-
nulmányozható) és ,egy távolabbi, egy mélyebb (nehezebben tanul-
mányozható, féltett) területet. Ha valaki úgy látja, hogy ez utóbbi
régióig nem tud eljutni, abból nem kővetkezik, hogy a közelebbi te-
rületet is par lagon hagyja. Egyrészt a közelebbi terület tanulmányo-
zása önmagában is értékes, másrészt pedig általánosságban megálla-
pítható, hogya közelebbi terület komoly tanulmányozása íokozato-
san átvezeí.a mélyebb területre is.

Hogy bizonyos jellemraj zok a lelki életnek mely mélységeit

tárják fel, az függ attól is, vaj jonazokat az egész tanári testület
olvassa-e, vagy pedig csak egy-egy tanár, vagy csak az igazgató.
Az ifjúságtanulmány centrális része azt kívánja, hogy ezek az írá-
sok az egész tanártestület részére hozzáférhetők legyenek. Azonban
voltak már írások, amelyekre nézve kijelentettem, hogy ezeket csak
én olvasom el. Aki .isrneri az ifjúság lelkét, titkos érzéseit, az tudja,
hogy bizonyos dolgokban csakis négyszem között (illetőleg egy em-
ber számára) nyilatkozik meg.

6. Miben lehet biztosítékot látni arra nézve, hogy ez az ifjúság-
tanulmány megbízható? a j Vannak olyan elemi erővel kitűnő meg-
nyilatkozások, amelyeket igazsé gérzetünk, pedagógiai érzékünk köz-
vetlenül kénytelen igazaknak elfogadni. bDCBAj Egyébként csak azt fo-
gadjuk el, 'amit ellenőrizni tudunk. Az el lenőrzés megkönnyítése ér-
dekében azt kívántam növendékeinktöl, ahol csak lehetséges, tények-
kel, megtörtént esetekkel, erősítsék meg feleleteiket. Ami az ellen-
őrzés kőrén kívűl esik, azzal szemben a tartózkodás álláspontjára
helyezkedjünk. ej Valamint az őszinteség feltétele az, hogy az igaz-
mondás nyomában ne járjon büntetés, éppenúgy a megbízhatóság
feltétele az, hogy valamely megnyilatkozás nyomában ne járjonjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkű-
lön jutalom. d ] Sokszor a tanulmányi jegyek is igazolhatják a lelki
tökélétesedést, azok is ,igazolhatják azt, hogy a lélekben helyreállt a
rend. ej Ha valakinek aggodalmai vannak aziránt, hogy itta nőven-,
dék esetleg Ikönnyen az igazság meHé is foghat, annak azt rnondom,
hogy az elvileg lehetséges. A munka elején esetleg többször is ta-
pasztalható, de később is előfordulhat. Azonban az a tény, hogy ez-
zel a munkával nem egy esetben leleplezzük az esetleges képmutatót
és Ikigombolkozásra késztetjük .az elzárkózott természetet, igazolhatja
azt, hogy nem il_~ tanulmány nyomában jár a hazugs~g, ha-
nem .a hazugsá ~'\J II ilyen lelki munkának járnia, hogy .a

. J .M ~ 1 .. .'< ~),OQ
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hazugságra való hajlamot -- a lehetőség szerint - eltüntessük. -
Vaj jon nemjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz őszinteség .kifejezöje-e pl. e néhány sor: "Boc.sána-
tot kérek, Igazgató Úr, a kissé felületes írásért és a szabálvtalan
betűalakokért. De ezeket a dolgokat készakarva írtam közvetlenül
ide, mert tapasztalatból tudom, haelöbb fogalmazok valamit és az-
után leírom, legtöbbször kihagyom a rámnézve veszélyesnek látszó
részeket." - Vaj jon nem igaz lelki feltárás-c az az írás,amelyet
nővendékűnk így fejez be: "Nagyjából ,itt vagyok papírra vetve. Egé-
szen ,biztosan tudom, hogy Ilgazg,ató Úr sokkal jellemesebbnek
gondolt."

Ill. A tanítóképzés külső reformja a keretek kibővítését ki-
vánja,PONMLKJIHGFEDCBAa t a n í t ó k é p z é s b e l s ő r e f o r m j á n a k leglényegesebb t é n y e z ő j e a

p e d a g ó g i a i ifjúság tanulmány. Ha a tanítóképzés kérdéseit nem kí-
vűlröl, hanem belülről akarjuk megoldani,akkor látnunk kell, hogy
az ifjúság sokszor szenved reménytelennek látszó kűzdelmek súly a
alatt; hal lanunk kell az Lfjúság .kérését, könyörgését, Ieljajdulását,

amelyekibensegítségért fordul hozzánk A íentebbiek szerint nem
üres szavakról, hanem tényekről beszélek Valóságos gyüjteményem
van olyan írásokból, amelyekben fiatalemberek őszintéri feltárják
lelki világukat, amelyekben lelki segítséget kérnek. Részemre nin-

csen kedvesebb olvasmány, mint az ifjúság lelkében való olvasás.
Részemre nincsen kedvesebb rnunka, mint az ifjúság lelki eligazí-
tása. Sziszifusz i rnunkát végzünk, ha az ifjúság égető problémáit
nem oldjuk meg. Igaz, hogy ez a munka áldozatos. időáldozatot kí-
ván. Deaz előbb mondottak értelmében ez az a munka, amely egy-
résztgyümölosözőbbé teszi tanítóképzésűnket, másrészt a magunk
hivatását kedvesebbé, színesebbé, kívánatosabbá formálja. Ez segít
bennünket fokozott módon abban, hogy tánítványaink jabban érez-
zék, hogy a szerétet nemcsak szólam, hanem élő valóság. A z i g a z i

i f j ú s á g t a n u l m á n y l é n y e g é b e n ífjÚs.ágszeretet.Szeressük ezzel a törek-
véssel is ifjúságunkat.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F ra nk Anta l dr .

--~--VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nevelési és tanítási gyakorlatok a tanítóképzőben.

1. A népiskolai tanító gyakorlati pedagógus. Mi egészséges, val-
lásos,és hazafias, müvelt, hivatásukat szerető és tudatosan értő ta-
nítókat törekszünk nevelni.

A népiskolai tanító egész élete a gyakorlati nevelőoktatás mun-

kájában telik el. Az életbe kerülve annak veszi legnagyobb hasznát,
amit gyakorlati munkáj ában a legjobban tud értékesíteni. Hogy mit
tud értékesíteni, az életkörülményeitől is függ, színeződik az iskola
tagoltsága (osztott, részben osztott, osztatlan), az iskora kőrnye-
zete, a mellékíoglalkozasi alkalmak (kántor, szövetkezeti vezető,
levente-oktató, énekkar-vezető, iskolánkívűli népművelő stb.] sze-
r int is.
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Gyakran panaszkodnak is a tanítóképzöre, hogy nem nevelte
őket azokra a sajátosan egyéni életviszonyokra, amelyek közt azjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő

életük lefolyik.

Elismeri űk, hogy ezek .az iskolán kívűli munkák is fontosak, de
visszaköveteljük a felnőttek szolgálatától a népiskola tanítóját mun-
kájának legfontosabb területére, a népiskola, a magyar gyermek
'Számára.

A magyar tanító legyen az iskoláé, elsősorban a magyar gyer-
meké, minden egyéb munka értékben és fontosságban csak ezután
'következzék.

II. A nevelési és tanítási gyakorlatoknak tehát fokozott jelen-
tőségük van.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACéljuk: a növendékek az elméletben ta nult nevelési és
.ia nitá si eljá r á st a népiskolá ba n va lóba n szemlélhesséh, ebben gya -

.hor la tot szer ezhesseneh, gya kor la t közben elméleti ismereteiket
mél yitsék, tuda tossá tegyék és a tová bbta nulá shoz kedvet és útmu-

ta tá st ka pja na k.

A nevelőtanítas mcsterség is, tudomány is, művészet is. Sze-
retnénk művész tanítókat nevelni, de rendszert építeni csak az átla-
gos emberre lehet, nem pedig a rendkívülire. Törekszünk bevezetni
tanítványainkat a nevelő-tanítás sok fínomságát, Fínom megérzést ki-
vánó szövevényébe, megismertetjük velük az iskolás gyermek testi
,és lelki életének vonásait. Ismertetjük a művelő anyag szerkezetét,
ágait és eszméltetünk arra is, hogy ezzel a művelő anyaggal miféle
natásokat lehet kiválbani .a gyermekből, hogy tanítjuk meg tapasz-
talni, eszméltetjük, kíváncsiságát, érdeklődését ébresztgetjük, érzü-
letét fínomítjuk. Elméleti eszméltetést kap a szaktanártól, a pedagó-
gia t.anánától , mintatandtást hall a gyakorló-iskol'a tanítójától. Ezek a
tanításminták a népiskolai gyakorlat mai színvonalán állnak, ele-
meztetjük, tudatosítjuk, vázlatokat iratunk velük. Ok maguk is
tanítanak, azután megbeszéljük tanításaikat, az érdemleges tapasz-
talatokat külön is kiemeljük ... És mit látunk? ., Vannak jobb vagy
~yengébb próbalgatói a nevelés-tanítás gyakorlatának, ügyetlenebb
vagy ügyesebb ismerői a módszer elméletének s akad egy-egy Isten
adta nevelő-tanító lélek, aki a gyermeki lélek csodálatosan ösztő-

nös meg érzésével és lélekformáló egyéniségének finom tapintatával,
egyéniségéből kisugárzó képességévei nevel... ösztönös biztonság-
gal, játszva, könnyen tanít. A kis gyermekek is megérzik. Tanító és
tanítványok valami irracionális, szoros kapcsolatba, lelki meleg
.árarnba jutnak s kölcsönösen boldog lelki áramoktol elektromos a
tanterem levegője ... De tömegekből művészeket nevelni nem lehet. ..
Mi mesterségbeli szolid elméleti tudást szereztetünk velük, meg-
ismertetjük a tanítás-nevelés gyakorlatának mesterségbeli készségé-
vel őket, és ezalatt az elméleti és gyakorlati kiképzés alatt az, aki-
ben Isten adta tehetség van, kialakul. A müvész a saját lelke tör-
vényei szerint alakul.

Szépen fogalmazza meg ezt Karnis Gyula. !tA jó nevelési gya-
korlat elsősarban a veleszületett képességen fordul meg. A nevelés-

2*
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gyakorlat pszichotechnikájának, mint a fiatal lelkek formálásának.
vannak művészi elemei, melyek el nem sajátíthatók, nem mechani-
zálhatók, egyetemes szabályok alá nem foglalhatók. Az eleven lel-
kek nem szerszámok vagy gépek, amelyekkel való művészi bánás-
mód meg lenne tanítható. A nevelés mindig egyéni, személyes, haj-
lékonyan alkalmazkodó szellemi munka, amely rugalmas és kiszárnít-
hatatlan változatossága miatt sohasem uniformizálhatóés egyetemes;
szabályozás tárgyává sohasem szűkíthetö. Ha a nevelő lelki alkatá-
ból hiányzik a kőzvetlen lelki kisugárzó képesség, a természetszerű
sugalmazó és fegyelmező erő, a fiatal lelkekbe való gyors transz-
pozíció, a fiatalság értékérzéseinek rezdűlésébe való őnkénytelen és.
irracionális behatolás képessége, a világos és mindig figyelmet keltő
közlés : adománya, akkor ezek a lelki tulajdonságok lényegükben
sohasem pótolhatók. (Magyar Gyógypedagógia 1933. 1-3. szám.]

Az átlag emberből - még a legjobb képzés mellett is - csak
jó iskolamester lehet, de ugyanazon hatások alatt bontogatj a , szár-
nyait a művész nevelő-tanító is.

A nevelési és tanítási gyakorlatok eredményének minösége az
egész tanári testület céltudatos és harmonikus .munkásságától függ.,
Körülbelül az ezerkiÍenc'száztízes évekig a gyakorlati kiképzés ve-o
zetője a mindenkori igazgató volt. Az intézet vezetőjének a gya-
korlati kiképzés élére való állításával különösebb hangsúlyt kapott
pedagógiai szakiskolánknak ez a fontos munkája, Ennek a rend-
szernek a hibája azonban az volt, hogy bármiféle tanár \rolt ís az-
előtt, az igazg,atói állással együtt a pedagógiai tárgyak tanítása és.
a gyakor la ti kiképzés vezetése járt.

Van azonban az intézet igazgatója számára a tárgy természeté-·
ben rejlő olyan szempont is, amely ma is indokolttá tenné az igaz-
gatók minél intenzívebb részvételét a gyakorlati kiképzés munkájá-
ban. Ugyanis ez a tanítóképzésnek az a munkája, amelyben az egyes,
tárgyak tanításának szelleme és a tanítónövendékek szerzett tu-
dása, készsége, lelki világa tükröződik. Itt igazán és őszintén fel-
tárul minden egyes szaktanár munkájának a tanítónövendékek mun-
kásságában mutatkozó eredménye. Amelyik tárg-yból szívesen, kőny-
nyen és jól tanítanak a tanítónövendékek, abban a tárgybanDCBAjó rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta -
nítóképző munká t végzett az intézet. Nem egyes növendékek telje-
sítménye a döntő, hanem az osztály átlag munkája. Mit hoznak az
előkészítésre? Hogy látják a gyakorlóiskolai tanító mintatanítását a
tárgy rnódszerének elméleten át ? A tanítás rnilyendokú íínomságai.
számára nyitott a szemük és fogékonya lelkük? A' tanításra kije-
lölt módszeres egységet hogy fogja fel az osztály? Félnek-e e tárgy-
ból való tanítástól, vagy pedig versenyeznek a kijelölésért ? Vari-e
a tanításnal szemléltető-, kísér letező-, helyzetíestő-, rajzoló-, előadó-
készségük ? Apróbatanítások megbeszélésénel -az önbírálat és a társak
hozzászólásából kialakuló kép mit mutat? Milyenfokú hib'ákat és té-
vedéseket vesz észre a próbatanító maga, a tanulótársak és miíéle
tévedések és értékek feltárása marad a szaktanár. a gyak. isk. ta-
nító, a pedagógia tanárának feladatául? Gyakran esnek-e vissza a.
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.késöbbi próbatanítók is előző társaik által elkövetett olyan hibákba,

.arniket megbeszéltünk, kiemeltünk s tanulságul le is jegyeztűnk ?
Sok függ a tárgy logikai természetétől, a benne rejlő szerke-

zeti nehézségektől, szernléltetésre alkalmas, vagy nehezebben meg-
kőzelíthető mivoltától is.

Már a módszertani ismétlés révi lágít a népiskolai tantárgy és a
tanítóképzés viszonyára.

A IV. osztály gyakorlati kiképzése sokkal egyszerűbb. Itt a pe-
.dagógia tanára és a gyakorlóiskolai tandtó harmonikus összeműkö-
désén fordul meg a munka minősége. Bár itt rakjuk le az iskolai
gyakorlat alapját s az első próbatanítások is itt történnek, a neve-
lés-tanítás és módszerelmélet párhuzamosan való tanulása, a csu-
pán heti két óra, a munka újdonsága mind-rnind olyan tényezők,
amelyek növendékeink előtt kedvessé és Ikönnyűvé teszik az dtt vég-
zett munkát. Ehhez járul a kis 1-11. osztályos gyermeki lelkének
kedvessége. Tapasztalatom az, hogya IV. osztály gyakorlati kikép-
zésével általában jobban állunk, mint az ötödik évfolyaméval. Fej-
tegetésem további fonalán csupán ez utóbbival Ioglalkozom.

Az általános és a pedagógiai szakképzés mai párhuzamessága
rniatt nem tudunk elegendő időt fordítani az egyes tárgyak népis-
kolai módszerének elméleti tárgyalására. Bár Országos Tanáregye-
sületünk nagy munkát végzett azzal, hogy az egyes tárgyak tanítá-
sának módszerét, a rájuk fordítható órák számát s a feldolgozás
szempontjait több évre terjedő munkával törekedett Ieldolgozni,
ezzel jelentős lépéssel vitte előbbre a népiskolai módszer tanítá-
sának ügyét s az egyes intézetekben dolgozó tanárok munkáját is
közelebb hozta egymáshoz; mégis látnunk és éreznünk kell, hogy a
rnódszer+ani kiképzés tekintetében még az elmélet terén is nagyon
sek a tennivalónk és amig a legtöbb tárgy nem kap annyi időt, óra-
számot, mint ma a földrajz vagy a számolás és mérés, addig inkább
a szaktanár idő- és anyagbeosztásától, de igen sokszor a tanár egyé-
niségétől is függ, hogya IV. osztályban a tanév végén hány órát
tud a módszer tárgyalására fordítani.

Pontosan meg kell határozni a pedagógia tanára és a szaktanár
munkáját is a felesleges kétszeres tárgyalások elkerülésére s az úgyis
kevés rendelkezésre álló idő jobb felhasználása céíjából.· Nehézséget
okoz itt az is, hogya gyakorlóiskolai tanító módszeres elveket szem-
léltető mintatanítása is jórészt a tanév végére esik, amikor már is-
métlések, összefoglalások vannak a gyakorlóiskola tanmenete szerint.

A mintatanításokkal kapcsolódik be - a hospitálások mellett
- a gyakorlati kiképzés munkájába a gyakorlóiskolai tanító nevelő
személyiségének probléma ja. A tanítóképzésnek jó népiskolai tanító-
lelkeket nevelő munkájában rendkívül fontos alakító tényező az
igazi tanítóképző-intézeti minta tanító.

Nem ,elég a jó sz aktanár , nem elég a jó pedagógia-tanár, nem
-elég a módszertani elmélet pontos tudása se, ezeken felül kell még
az a magasabb színvonalon álló, szinte ideális tanítói mintakép is, aki
az elméleti elveket megtestesíteni tudja, aki a módszeres elveket az is-
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kol a levegőjében mintaszerüen tudja bemutatni, aki szinte művésze.
a nép iskolai tanításnak.

Tanítását növendékeink eszményképűl választják, hatása alá ke-
rülnek, próbatanításaikban utánozzák.

Első szárnypróbálgatásaik még a mintatanító szárnyaival tör-
ténnek. Tanításaik az ő tanításának kópiái. Boldog az a tanítóképző-
intézet, amelynek a szó igaz értelmében vett tanítóképző minta-
tanítói vannak.

Növendékeink elhagyják az intézetet, kilépnek az életbe, a
szakirodalomban olvasnak jó tanításokat, de élő, eleven bemutató
tanítást kevesebbet látnak, és akkor is kérdés, milyen színvona 1jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúa-
kat? Tér és idő távolsága ékelődik a nevelő-intézet és a végzett
tanítványok közé, talán már sok mindent másként lát, mint növen-
dék korában, más távlati képe alakul iskolai életéről is. Lehet, hogy
sok mindent kisebbnek lát, amit az intézetben nagynak érzett, de.
mindennapi gyakorlati munkájában - talán önkénytelenül is - ott
lebeg előtte egy vezető szellem: "Hogy is tanította ezt az én min-
tatanitőm ?"

És a jó tanítóképző-intézeti mintatanító - akit tévesen tarta-
nak némelyek a munkánkban a legkisebbnek, mert az telje-
senegyenrangú tényező - tovább él és tovább nő, hat és
alakít. Szelleme és módszeres eljárásának hatása annyi iskolába
oszlik széj jel, ahány tanítvány vitte magával ideális iskolai munká-
jának továbbható szuggesztív képét.

A gyakorlati kiképzést jól előkészítheti a jó tanítóképző tanár,
vezetheti egy jó pedagógia tanár, de a mozgató lélek ebben a rnun-
kában arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyakor ló iskola nevelés-ta nítá si szelleme. Ezt pedig csak
a jó tanító adhatja.

Miért nem lehet kimenni bármelyik iskolába gyakorlati tanító-
nevelésre ? Pedig ez lenne az ideális.

A mintatanítást a növendékek irányított figyelemmel kísérik, a
következő órán a módszeres felépítés szempontjéból megbeszéljük.
A figyelem irányítás a részint a módszertani ismétlés kapcsán törté-
nik, részint a gyak. isk. tanító a bemutatásra kiválasztott tételt tár-
gyalja a módszeres feldolgozás szempontjaból s előre felhívja a nö-
vendékek figyelmét azokra a módszertani, neveléstani elvekre, ame-
lyeket tanításában demonstrálni törekszik. Vázlatát adja tanításá-
nak elméletileg s a gyak. iskolában éber figyelemmel lesik tanít-
ványaink az előre jelzett módszeres menet fordulatait.

A minta tanítást, mint a tárgy feldolgozásának típusát, állandóan:
szem előtt kell tartanunk s a tanítást követő megbeszélésen elvi
szempontból újra rekonstruáljuk s a gyermekek aktív bekapcsoló-
dása szempontj ábó l, az előre eltervezett és a tényleg bemutatott ta-
nítást párhuzamba állítja. •

Erre azért is szükség van, mert a növendék is elméletben ter-
vez, papíron dolgoz ki tanítást és őt is érik a gyermekek aktív be-
bekapcsolódásával olyan hatások, amelyekre előre nem tud számí-
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tani s a tanítás kőzben pillanatról-piflanatra kell újabb és újabb
helyzetben feltalálnia magát.

Régebben a népiskolai tanítási tervezet pontos betartása szinte
biztosította a sikert, ma pedig az írásbeli kidolgozás, a papíron való
tanítás, képet ad ugyan az anyag lelkiismeretes íeldolgozásáról, de
fia tervezetet szóról-szóra cltanítani" - erőltetett és értéktelen
munka, mert a gyermekhez kell alkalmazkodnunk, nem pedig őt
mesterkélt kérdésekkel egy elgondolt menetbe belekényszerítenünk.
Erre nemcsak a természetes logika, de a gyermekek állandóan han-
goztatott öntevékenysége is kényszerít.

A minta tanítás után a növendékek próbatanításainak előkészí-
tése a feladatunk.

Kész tanításvázlattal jönnek az órára. Onál lóságra kell nevel-
nünk őket. Készítsék el saját maguk tanításvázlataikat. Igaz, hogy
gyakran ezek a vázlatok, kűlőnösen kezdetben gyengék: celmeghatá-
rozásaik a tárgy népiskolai célkitűzésének kivonatai, de maguk ke-
resnek célt; általánosságban mozognak a vázlatok, a tételben levő
egyéni ízt nélkülözik, nem érezzük bennük se az iskola környezeté-
nek, se a gyerekek eddigi tapasztalatainak helyi vonatkozásait; nem
eléggé önálló ak, készítőjük lelkének jele sincs rajtuk; soványak, nem
látjuk, hogy az anyaget a nevelői célok sznlgálatába hogyan ál-
Iítják be.

De bármilyen gyenge is a saját maguk által készített vázlat,
mégis jobb, mintha mindent mi adunk nekik készen az előkészítési
órán. Felolvastatunk néhány vázlatot s ezekhez fűződik az elő-
készítő megbeszélés. A tanuló társak hozzászólásaiból. a gyak. isk.
tanító, a szaktanár és a pedagógia tanárának irányító kiegészítéséből
alakul ki a végleges vázlat módszeres menete. .Ió, ha az összefogla-
lásnál ezt a táblára írj ák. Megrögzítik.

A növendék szempontjaból ennek a második vázlatnak esz-
méltető hatása az, hogy saját, órára hozott vázlatával összehason-
lítja, esetleg párhuzamosan mel lé leírja s a saját előző elgondolását
- a? órán hallottak alapján - a végleges elgondolás vázlatával
összeveti. Minél nagyobb a kettő kőzti kűlönbség, annál messzebb
van a tanuló a helyes íeld olgozástó l. Ebben az eszméltető összeha-
sonlításban van az önálló vázlatkészítés nevelő-értéke, mert állan-
dóan rnér legen érzi magát a növendék s törekszik segítés és irá-
nyítás néhkűl is jobbat és jobbat produkálni ..

Ha nem vezetjük át ezen a személyes vívódáson, hanem mindent
készen adunk neki, meg sem érzi, hol van s hol kellene lannic.
Büszke és boldog az a tanuló, aki oly pontos és jó készüléssei jön
az órára, hogy vázlatát, mint a téma helyes felfogását, szinte min-
den javítás nélkül fogadjuk el, ha pedig a két vázlat egybeesik, a
tanuló maga tette meg az őnállósulás útját, alkotott.

Az előkészítésre kitűzött tételrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAminél ha sonlóbb a minta tanítás-
ban feldolgozott tételhez, annál könnyebb a 'tanulóknak az alapel-
vekre nézve helyes vázlatot készíteniök. Fontos tehát az is, hogy
kezdetben ugyanazon tanítási típusú tételt tűzzünk ki próbatanításra,
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mint amilyen a mintatanítás egysége volt. Később is csak íokozatos
lehet az eltérés s ha lényegében új típusú vegység kerül a gyak.
kiképzésbe,előbb minta tanítás előzze meg.

A szaktanár tárgyi és módszertani szempontból szól hozzá a nö-
vendék vázl'atához s a legalkalmasabb szemléltető eszközökre nézve
adhat tanácsokat.

A gyak. isk. tanító a tétel előzményeit világítja meg s azt a

lelki alapot mutatja meg, amelyen az új egység megértése épülhet.
Ismerteti a gyermekek tapasztalatait, hogy sz 'Oktak viselkedni az
ilyenfajta tétel tárgyalásánál. Pl. az elmult években mit tapasztalt
ezen egység tárgya lásánál ?

A pedagógia tanára ősszefoglalja a tanítás vázlatát s a műve-

lési anyag módszertani nevelési vonatkozásait emeli ki: miféle lelki
hatás kiváltására, miféle cél szo lgálására alkalmas a művelési anyag
és mik a tanítás menetének módszertanilag legfontosabb és legérté-
kesebb részei.

A kijelölt növendékek elkészítik a tanítás írásbeli kidolgozását:
a tanítási tervezetünket. Az előkészítés két héttel előzte meg a pró-

bataníbást. Ekkor az első hét az írásbeli kidolgozásra szo lgá.l, 'a ter-
veket a 8. napori kell bemutatni s a következő hét első napjaiban tÖT-
ténik a tervek átvizsgálása. Először a szaktanár vizsgálja át s 24
óra mulva a gyak. isk. tanítójához kerülnek a tervek, aki szintén
lehetőleg 24 óra mulva juttatja el a pedagógia tanárának, aki szin-

tén lehetőleg 24 óra mulva adja vissza a próbatanítóknak. Lapszéli
megjegyzéseket és utasításokat írunk rájuk s a tanítási tervezet vé-
gén rövid értékelését is rávezetjük.

A jól kidolgozott tanítási tervezet készítésének szempontjai.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Idő. Népiskola i ta ntá rgy. Módszeres egység. Osztá ly. A ta nítá s

tá rgyi célja . A ta nítá s nevelő célja . Szemlélteiés és eszközei. Nép-

iskola i ta nkönyv és vezérkönyvek, for r á smunkák.
Ezután következik a tanítás tagolása. Erre ajánlom a következő

beosztást, természetesen ettől el lehet, sőt gyakran el is kell térni.
N em is tanács 'Os a tanítási tervezetek beosztásának a tel jes rögzítése.
Merev Iormalizrnusra vezetne, Térjünk el töle, ha szűkséges. Adjunk
'Olyan témákat is,a:h'Ol csak egy-egy része, pl. az előkészítés, vagy
a begyakorlás fordul elö. Az anyag és a módszer sok váltoaatossá-
g'Ot enged meg, éljünk ezzel, miáltal megszabadítjuk tanításunkat a
nyomasztó kőtöttség érzésétől.

1. Előkészítés: ismétlés, áthidalás és probléma felvetése és prob-

lémaszerű célkitűzés.DCBA
l l . Az új a nyag megér ieiése: a j ta pa szta lá s, érzékszervekkel

való Ieldo lgozás: b ] ér telmi feldolgozá s. összehasonlltás, 'Ok, okozat,
elözmény, következmény, vonatkozásak,

l l l . A megértett anyag sokolda lú ha szná la ta : begyakorlás, össze-
Ioglalás, alkalmazás.

A tanítási tervezet rajzokkal való il lusztrálását is megkivánjuk.
Ezek nem művészi, csupán sematikus rajzok s a tanító táblai rajzai-
nak kisebbített mását adják.
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lA növendékek próbatanítása teljesen saját felelősségük mellett
it:'örlénik s azokba segítő célzattal se igen avatkozzunk be, csak ha
teljes belezavarodas veszélye állna be, akkor látjuk indokoltnak a
beavatkozást. .Minden iskolai rendelkezést (ima, csendes foglalkozás
kijelölése és számonkérése, később érkező tanulók fegyelmezése stb.]
erre az időre vegyen át a próba tanító , mert csak így tud egyénisé-
géről, munkájáról teljes képet nyujtani.

Arra is neveljük növendékeinket, hogy a második félórában ta-
nító kíséreljen meg alkalmas és ügyes áthidalást az előbb tanított
tétel gondolatanyaga és az általa tanítandó egység bevezető gondo-
latai között. Kűlönösen fontos ez, ha ugyanabban az osztályban tör-
ténik mind a két tanítás.

A tanulótársak bír.alati íüzeteikbe jegyeznek apróbatanítás
alatt. A próbatanítás után megbeszéljük a szemlelt tanítást, minden
társ hivatalos bíráló s fontos a hozzászólasi kedv felébresztése. Ta-
pasztalatom szerint, azért húzódoznak a hozzászólástól, mert azt
hiszik, hogy ezzel a társuk osztályzatát esetleg gyengítik. Fel kell
világosítani őket, hogy hozzászólásuk előtt már meg van az osztály-
zat állapítva s azon az ő véleményük nem változtat, ezenfelül fontos
az, hogy az osztály tudja-e értékelni, ami jó a tanításban s tudja-e,
mi hibát ejtett a tanító, mert más a helyzet, ha csak egy növendék
hibázott s más, ha mindenki ugyanúgy csinálta volna.

A birálati óra célja: tanulá-s a magunk kárán [önbírálat}, vagy
a más kárán, illetve tanításán. Ha a növendékek megérzik, hogy az
órán való hozzászólásaikkal senkinek se árthatnak, de az ügynek és
maguknak is javára dolgoznak, akkor kiíogyunk az időből, annyi
lesz a bírálatra jelentkező.

A szaktanár, a gyak. isk. tanító és a' pedagógia tanárának hoz-
zászólása után azt, ami a tárgy módszere szempontjából jelentő-
.sebb ,a bírálati Iűzetbe, a növendék bírálatai után, tanulságként be-
jegyezzük. Mit tanultunk ebből a tanításból? .Ió, ha a növendékek
összefoglalásui maguk állapítják ezt meg.

A tanulságot színes aláhúzással kiemelhetjük.
Fontos a növendékek közszellemének jó irányban való tartása;

.ambíció, v-ersengés a szakismeretek és ügyességek terén. Ennek igazi
területe arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAver seny ta nítá s. Lehet úgy is, hogy kijelölt módszeres egy-
.séget tanítanak a versenyzők, lehet úgy is, hogy a tárgvat jelöljük
ki s az egységet szabadon hagyjuk, de lehet úgy is, hogy mindenki
.abból a tárgyból tanítson, amelyben legtöbb ügyességet érez.

Hogy, a mai tanítóképesítö-vizsgálat inkább tanulmányi, mint ta-
-nítói vizsga, igazolja az is, hogy egyetlen tanítási tervezetból és át-
lag 15 percnyi tanításból kell ítéletet alkotnia a bizottság egy ré-
-szének; az előbbi, évekre terjedő munka - sokszor - csak enyhítő
körülményül jut a mérlcgre az elbírálásnál.

A ta nítá si-gya kor la tok ta nitá smenet r észlete a z V. osztá lyba n.

A tanításév első felében - szepternbertöl február végéig - a heti
hat óra két 3-3 órás csoportra tagolódik aj a humánus tá rgya k ta -
'nitá si csopor tja : itt tanítjuk a magyar nyelv tárgykőrét szeptember-
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december hónapokban, januárban, február lS-ig a történelem, polgári
jogok és kötclességek: ének és testgyakorlás kerülnek tanításra;
b] arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr eá lis tá rgya k csopor tjá ba n: természeti és gazdasági ismeretek
szeptember és október hóban, számolás és mérés és földrajz novem-
ber és december hóban, földrajz januárban, rajz és kézimunka ja-
nuárban február lS-ig kerülnek sorra a gyak. kiképzésben.

Huzamosabb ideig foglalkozunk egy-egy tárgy tanításával azért
is, hogy annak módszere kialakuljon növendékei nk lelkében, figyel-
mük arra összpontosuljon s más tárgy tanítása ne zavarja az egysé-
ges hatást.

Az új tárgy vagy tárgykör megkezdése alkalmával Lóra. Mód-

szeres felújítá sa a IV. osztályban tanult főbb elveknek; 2. óra. Min-
ta ta nitá s megfigyelése a gyak. iskolában (irányított szemlélet). 3. óra.
A mintatanítás megbeszélése és hasonló tétel előkészítése próbata-
nításra.

A második félévben: február-március-április-május hóban:
heti 2 óra tanítás a humánus tárgycsoport módszerének begy akor-
lására: heti 1 óra az előkészítés és megbeszélésekre; heti 2 óra
tanítás a reális tárgycsoport módszerének begyakor lására: heti 1 óra.
előkészítés és megbeszélésekre.

A népiskolai tanmenetkészítés, előkészítés alapján, önálló ott-
honi munka. A nevelési és tanítási gyakorlatok 7. órája az egész
tanítási éven át gyermektanulmányi gyakorlatokra és megfigyelé-
sekre, továbbá olvasmányokra és a növendékek beszámolóira szo lgál.

Ez a miáltalunk követett eljárás. Nálunk bevált. Tudom, hogy
hasonló elvek érvényesülnek másutt is. Mégis célszerűnek találtam
ezt összeállítani és közölni, hátha gondolatokat ébreszt és a cél el-
érésében segítségül szo lgál,

. Kiskunfélegyháza. Mácsa y Ká roly.
--{o---VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Megegyszer: az idegen szavak.

1. E folyóirat tavalyi utolsó számában Juhá sz Béla dr. tollából
"A neveléstud ományí tá rgya k id egen sza va i" -ról nyelv-lélektani fej-
tegetésekkel átszótt, tartalmas cikk jelent 'meg, amellyel nagyjában
egyetértek. Nem szándékozorn perbe szál lni [polernizálni] a cikk t.
irőjával, de minthogy mindjárt a bevezetésben a Magya r P edagógia i

Lexikonon keresztül felém céloz (engem aposztrofál}, mint kiérde-
műlt neveléstudós [veteránus, emerítus pedagógus) a napirenden levő
kérdéshez néhány szerény megjegyzést óhajtanék fűzni.

Szegezzük le mindenek előtt, hogy alig van élő nyelv, amely
teljesen védett, tehát mentes (immunis) lenne az ilyen részben be-
tolakodott, részben behívógatott <idegen szavakkal szemben, s hogy
nincsen tudomány, amely nélkülőzhetné a latinból vagy görögből köl-
csönzött szakkifejezéseket. Ez a kórság, magyarosabban nyavalya,
valósággal dühöng a nérnet nyelvben, ami ránk nézve annál vesze-
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delmesebb, mert közművelődés (kultúra) és egyebek dolgában túl-
ságosan függünk mindentöl, ami német. Ez a métely nálunk (főleg
Budapesten) már nem csupán a szavakna kor látozódik, hanem ki-
kezdte a szófűzést .is és ezzel' a magyar nyelv lelkét. A németeknél
sem mai keletű anyelvtisztogatás: vannak nekik németesítő szótá-
raikrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Verdeutschunllswör terbücher ), sőt a "Relleln für deutsche Reclii-
schreibung nebst W or teroerzeichnis" círnű hivatalos kiadvány nem
éri be a helyesírási szabály.okkal, hanem az idegen szavaknád válta-
kozó szerencsévcl egy vagy több német egyenértékkel is szolgál. Ez a
mozgalorn a legutóbbi hatalmas nemzeti-szocialista megmozdulástól
újabb erélyes lökést kapott: németországi kartársakkal Iolybatott 112-
velezésemben rnost már nem a "Kollege" szerepel, hanem a "Sehr-
geehrter Berutsgenosse", a levél végén pedig "Mit deutschern GruB"
vagy "Heil H itler !" (így). Itt utalok ana .az érdekes jelenségre, hogy
nem egy sikerült v,agy legalább is közkeletű magyarosítást anémet
sógor elgondolásának köszönhetűnk: pl. íotografia - Lichtbild -

fénykép. Telefon - F ernsprecher - távbeszélő. Grammofon -
Scha llpla tfe - hanglemez. Autó - Kra ituia gen - gépkocsi. Megol-
dásra vár még a r ádió - Rundfunk.

Itt térek ráa dolog velej ére, arra, hogy a nyelv megtisz tításában
kellő mértéket tartsunk: száműzzük azokat a jövevényeket, amelyeket
jó magyar szavakkal pótolhatunk, de ne kifogásoljuk azokat, ame-
lyeknél ez csak erőszakosan és részben történhetik, amelyek már
közkeletűek, .a magyar neveléstudományi irodalomban is polgárjogot
szereztek és nélkülözhetetlenek. Ne bántsuk tehát a pedagógust ésa
pedagógiát, mert ve ló i~az, hogy egyikük sem egyértelmű - de kér-
dem, vaj jon a stilus, az a sszociá ció, a tipus, amelyekbe a t. szerző
óvatosság,aellenére is több ízben belesodródik, továbbá a munka-
iskola," az új-iskola, a szeminárium stb. nem fed-e szintén többféle
értelmet? Életem leg:nagyobb büszkesége, amelyet minden cimnél, ki-
tűntetesnél többre értékelek, hogy pedagégus vagyok, elméletiés
gyakorlati értelemben embernevelő, a legmagasztosabb, de egyben
legnehezebb művészetnek napszámosa.

Elégtétellel á llapítorn meg azt, hogy több lényeges pontban, elv-
ben egy nézeten vagycik a t. szerzöveI. Így: "Hogy tehát a tanító a
maga-rnűvelésében ma szakirodalomra támaszkodhassék (természe-
tesen nem kivétel nélkül van így!) az idegen szavakat helyesen ismer -

nie és ér tenie kell... Világos ebből, hogya tanítónak sok, a köz-
nyelvben keringő szójihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt kell ismernie, de nem szűkséges használnia"
(346. 1.). Ez, teszern hozzá, természetes követelrnénye 'annak, hogy a
magyar tanító. tanár a magyar glóbuszon, pardon bocsánat, föld-
gömbön kívül .is tudjon eligazodni. Fején találja a t. szerző a szeget
akkor is, amikor ezeket mondja: "Igaz, van sok olyan szó, egyéb
tárgyakban cis (humanizmus, renaissance, stb.], miket nem tudunk,

* Lásd pl. Nyireö Éva tanulmányát "A ma iskolája" a Fővárosi Peda-
gógiai Könyvtárnak most megjelent 2. kiadványában: Az elemi és középfokú
oktatás vezér- és segédkönyv ei.
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ha igyekszünk is, tömör 'kifejezésű magyar szavakkal helyettesíteni,
hogy ,egyben átvihetnénk ezeknek a szavaknakrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhangula tá t is, amelyet
minden kőrűlírás sem tud pótolni" (349. .1.). •. an: sok idegen
szónak megv/an saját íze, színe, zamata, amely a fordftásnál elvész
és kiforgatja 'a szót eredeti jelentéséből. Az eredeti szó másként hat
szemre, fülre, értelemre, mint a .sokszor erőszakolt, mesterkélt pót-
lék [Ersatz]. Ime néhány példa: kultúra - közrnüvel ödés, kultúr-
fölény - kőzművelődési fölény, kultúrpolitikus - kőzművelödési
politikus, az erkölcsi erők koncentrációj a - az erkölcsi erők őssz-
pontositása. összefogása stb., sl1b. Mindezeket bátran használja kul-
tuszrniniszterűnk isa Néptanítók Lapjában megjelent újévi cikkében.

2. Ami már mosta Magya r P edagógia i Lexikont illeti, én a
Magya r jelzőhöz nem csupán azért ragaszkodtam, mert "magyar-
nyelvű munkáról van szó", amelyben az idegen szavaikat is hangzá-
suk szerint [íonebikusan] írom, hanem főleg azért, hogy ezzel már
'a címlapon jelezzem, hogy a Lexikon 'a neveléstudomány hatalmas
nemzetközi területe mellett különös méltánylásban ,kívánja részesíteni
a magyar vonatkozásokat. Ezt, úgy vélem, személyi és tárgyi tekin-
tetben legalább részben sikerült elérnem. Nem volt könnyű. Ám nem
csak 100év előtt hangzott volna e munka címe így: "Magyar neve-
léstudományi ismerettár", hanem Molnár Aladárnak 1873-ban meg-
jelent, sajnos csonkán maradt munkája is e címet viseli:" Néptanítók
Ismerettára". Ez ma, úgy érzem, kűlöncködésszámba menne és né-
mileg az .éleny, légeny, köneny letünt kerszakára emlékeztetne.
Egyébként itt van a "Modern pedagógia útjain" (A legújabbkori
neveléstudomány útj ain).

Az első 100 címszó közűl, mondja a t. szerzö, 60 idegen nyelvi
eredetű. Megbíztam [ardtmetikájában] számoló készségében, dejihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkí-
váncsiságbó l magarn is kezdtem Iapozgatni. Az eredmény: mellőzve
az idegen személyd tulajdonneveket. az idegen műszavak, szakkife-
jezések magyar nyelvű tárgyi magyarázattal kapcsolatban jelennek
meg. Ilyenek: a bnormis, a bsztinencia (önmegtartóztatás), a bsztr a kció

(abs-tractum=elvont), a bulia : 1. akaratgyengeség, a denoid oegetá ciá h

(magyarázat), a dminisztr á ció: 1. tanugyi köúgazgatás, a emula tio:

1. versengés, a fá zia : 1. beszédhibák. a ffektus: 1. indulat, a grá lia : az
írástudás hiánya, a r ithma sthenia : számolásbeli gyengeség, intellagen-
eia (értelmesség) stb. Ugyanezt az eljárást követem a II. kőtetben,
mert minden lexikonnak egyik s nem utolsó feladata az is, hogy az
idegen szakkifejezéseket megmagyarázza, rnintegy magyarázó szótár
is legyen. Ilyenek pl. kresztoma tia [gőr.], milieu [Ir.] : környezet,
na tur a lizmus, ordina r ius [lat.}: osztá.lyfő, ,egyet. ny. r. tanár, termi-

nologia ; tipus, ·va demeT:um [lat.}: rövidre fogott 'kézikönyv, ooca bu-

la r ium [lat.}: szójegyzék, szótár: sőt .a Kulturkunde mellett a Műve-
lödésrajz [művelödésismeret] is kűlőn cikk keretében szerepel, Ebben
az a helyes elgondolás vezetett, hogy la Lexikonnak tudományos
alapjellege mellett &yakor.latinaik is kell lennie, más szóval lehetövé
kell tenni a tanító, tanár számára, aki tanulmányai közepette, tovább-
képzése során ezekre és hasonló kifejezésekre bukkan, hogy gyors,an
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és könnyen megkapj a a szűkséges felvilágosítást. Ez azonban csak
úgy lehetséges, ha a Ikeresett kifejezés eredeti alakjában legalább
mint utaló címszó is szerepel. Hiszen akárhány ilyen tömör, szaba-
tos (precíz) idegen szót magyarul csak kőrülményes mondatban fel-
eresztve, rrrintegy mártás/ban lehetne Ieltálalni. A 'kulturának (a többi
nyelvektől eltekintve) van ugyan kitünö magyar egyenértéke: a köz-
müvelődés, de vazért mégis meghagytam a II. kőtetben, mert pl. a
kultúrfölényt, doulturpedagógiát, kultúrfi lozófiát (e kettőt Spranger
írta), a kultúrpo litikát [Korrris] senkisem keresné arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAközművelődési
[Iölény, neveléstudomány, bölcselet, politika) címszó .alatt, A ma-
gyaro.san szélső híveit pedig kiengesztelern a Művelödéstörténet cím-
szóval és a Müvelödéstörténeti fokozatok utalással.

Vanriak még érdekes véletlenek. "Wozu in die Ferne schwei-
fen ... ", mondja a költö. Ajánlom tehát a t. szerzőnek, olvassa el azt
a cikkecskét. amely az övét közvetlenül megelőzi, és amelyben a kő-
vetkező ddegen szavakkal fog találkozni: inicia tioa , produktum, Dr ill,

generá ció. a ktioa bb, pa ssziu, a ktív, interna cioná lis, a ktuá lis problé-

mák, szubjektum, objektum, r a cioná lis, ir r a cioná lis, r evízió: 2 és fél
lapon 15 darab!

Bizony, bizony, mondom néktek, milyen jó is lenne, ha ezekben
a felhánytorgatott idegen szavakban merűlne ki a Lexikon íogyaté-
kossága. Ezt én mondom, mint Illetékes. de egyébként bölcsen hall-
g·atok, mert ra szó a bírálókat ,illeti.

V égül arra kérem a t. cikkírót, ne vegye zokon ezt a kis elme-
futtatást - mert hiába: A vérmérsékletnek (temperamentumnak)
megtiltani nem lehet ...

Kemény F erenc.
--~--VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanítóképesítő-vizsgálatok miniszteri biztosai.

Vizsgálati szabé.lyaatunk tszerint a tanítóképesítö-vizsgálat célja
annak megál lapítása, vajjon a vizsgálatra bocsátott jelölt elsajátí-
totta-e a nemzeti müveltség és tanítói szakképzettség tekintetében
azokat az ismereteketés készségeket, amelyeket tőle tanítói hivatása
és társadalmi állása megkövetelnek. A ta;nító-és tanítónöképesítö-
vizsgálat megtartására tanítóképesílővizsgáló-bizottság alakul. E bi-
zottság tagjai: a tanítóképzö-intézeti tanulmányi kir. főigazgató, vagy
a rn, kir, vallás- és kőzoktatási minisztertöl megbízott miniszteri
biztos, mint elnök, továbbá az intézet igazgatój a, tanárai és tanítói.

A tanítóképesítőnek. mint vizsgálatnak célja tehát nemcsak az
előirt tantárgyak egy-egy tételéből való feleltetés, hanem Iöképen a
jelölt tanítói rátermettségének. arravalóságának a megállapítása. En-
nek .ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAíontós, nagy horderejű ténynek igazolását a vizsgálóbizottság
végzi, melynek feje, vezetője, döntője az elnök. A mondottakból ki-
tűnik, hogy az elnöknek olyan szakembernek kell lenni, aki a tanítói
hivatást alaposan ismeri, annak értékét tudja semellett teljesen



30 Jaloveczky Péter: A tanítóképesítö-vizsgálatok miniszteri bizto sai.

járatos a tanítóképzés munkájában, Mindezekből önként következik,
hogy a tanítóképesitő-vizsgálat elnöki, il letöleg miniszteri bizto si
kiküldetésre működő tanítóképző-intézeti tanárok a legalkalmasabbak.
Az a lehetséges ellenvetés, hogya .kiküldött elnök rangja ·a vizsgáló-
bizottságban esetleg nem a legmagasabb, ami talán bizonyos kelle-
metlenséggel járhat, téves, mert.a kikűldetéssel megbízatás. azaz
rang .is jár. A rnindennapi életber, más pá lyákon .is számtalanszor
találhatunk erre hasonló példákat.

Tanítóképző-intézeti tanárnak miniszteri biztosui való Ikikülde-
tése az említett szakszerűség mellett még más értéket, pedagógiai
haladást, fej lödést is jelentene. Az ,igazgató, a tanár szeretne tapasz-
talni, tanulni, h.a volna ,alkalma. Ilyen oalkalorn kinálkoznék mánisz-
teni biztosi kiküldetés'ealkalmával. Egy hét alatt sokat lehet látni,
tapasztalni. Ha miniszteri biztosi hatáskörét még azzal ás meg lehetne
toldani, hogy szabad idejében tanulmányozza az illető intézet rend-
jét, nevelési szokásait, módszeres elveit stb., az így szerzett ismere-
teket .a saját intézetében, nevelői ténykedései .alk.almával , valamint
tantárgyainak tanítása körében is értékesítheti. Akiküldetést én még
azzal is meg szeretném toldani, hogy az ott szerzett, saját intézetében
is alkalmazható, jó tapasztalatokról .számoljon be a következö tanév
első módszeres gyűlésén, hogy így a szerzett javak közösökké vál-
janak s azemlített haladás, fejlődés észlelhető legyen.

Elég gyakori eset, hogy .az ig.aigató v·agy tanár ugyanabban az
intézetben kezdte pályáját, ahol azt be ,is fogja fejezni. Akármilyen
lelkiismeretes, törekvő is legyen az illető, nevetése, tanítása sajátos.
egyéni, mondjuk egyoldalú lesz. Nem volt alicalma mások munkássá-
gát is enegismemi, azt éli saiátjával ősszehasonlítva, megrajzolni, meg-
alkotni a Iegalkalmasabb eredöt. Ezt a kérdést ugyan tanulmányi
kiküldetésekkel is el lehetne intézni, de ez anyagi kiadásokkal és
tanulmányi zavarokkal járna. Miniszteri biztosi krküldetés alkalma-
val ezen akadályok elmaradnak.

A kiküldetésben nő-és férfi tanerők egyaránt szerepeljenek,
Tanítónöképzö-intézetekhez lehetőleg ig,az.gatónőkés tanárnők, taní-
tóképzőkhöz pedig ~gazg.atók és tanárok bízassanak meg elnökül. A
'képesítövizsgá.latok ideje június 15-30 kö~ött legyen. A rendelke-
zésre álló két héten belül sehol nem lesz akadály, hogy akár az igaz-
'gató, vagy akár több tanár is miniszteri biztosnek kűldessék ki, mert
a legtöbb intézet egy hét alatt könnyen végzi el éli képesítövizsgá-
latokat.

Az elmondottakat röviden összefoglalva, indítványom a következő.
Egyesületünk elnöksége tegyen felterjesztést a nagymélt. val lás-

-és kőzoktatásűgyi Miniszter úrhoz, melyben kéri:
1. A tanító-. és banítónöképesítö miniszter.i biztosa lehetőleg

tanítóképző-intézeti tanári képesítéssel bíró, ténylegesen. működö
igazgató vagy tanár legyen. Ez lehet ig'azgatónő, igazgató, .hosszabb
müködéssel bíró tanárnő és tanár.

2. Ugyanaz a személy ne küldessék egymásután következö évek-
ben ugy,anaibbaaz intézetbe, mert így azaz egyik Iöcél, hogy minél



Egyesületi Élet. 31

többet tapasztalj on, nem érvényesülhet. Azonban kapj on engedélyt,
hogy az előző évben működö miniszteri biztos jelentésébe betekintést
nyerhessen.

3. A kiküldött miniszterjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi biztos nyerj en engedélyt arra ,is, hogy
az intézet egész évi nevelési és tanításá eljárásaba is betekintést
nyerjen s felvilágosítást kapjon.

4. Szerzett tapasztalatainakazon részét, mely a saját intézetében
is értékesíthető, közölhesse tanártársaival. Erre legalkalmasabb a
következö tanév első módszeres értekezlete.

5. A képesítövizsgál.atok ideje - szükséghez képest - június
15-30. között legyen. így n0IIl ütközik akadályhaaz igaz,gatók ki-
kűldetése sem.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Megy jegyzés. Egyesületünk vezetősége e tárgyról memorandumot
készített s .azt 'a val lás- es kőzoktatásűgyi miniszterhez terjeszti fel.DCBA

J a loveczky P éter .

--~

EGY E SÜL E T IVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉLE T.PONMLKJIHGFEDCBA

A z elnökségi ülés jegyzőkönyve. Felvétetett a T. 1. T. O. E. elnöksé-
1!ének 1933. dec. hó lS-án, a budapesti VII. ker. m. kir. áll. tanítónöképzö-
intézetben megtartott ülésén. Jelen vannak F ra nk Antal dr. elnöklete mallett
Tabódy Ida, J a loveezky Péter, Kiss József, Éber Rezső, Miha lik József,
P óeza József és Erdélyi Olga.

a) Elnök megnyitó szavaiban sajnálatát fejezte ki a csurgó i tanító-
képző-intézet megszűntetése felett, s az egyesület feladatául tűzi ki, hogy
minden erejéből dolgozzék az állami tanító- és tanítónőképző-intézetek
fenntartása mellett, kirnutatván, hogy nem sok a tanítóképző, ha kislét-
számú osztályokkal íoglalkozhatnak a tanárok, s az iskolák a tanulmányi
-elömenetelben erős szelekciókat alkalmaznak,

b) A napirendre áttérve az elnökség P óeza József pénztárosnak lak-
bérét 1933. nov. hó I-töl kezdődően, kérésére 1200 P-re mérsékli és egy-
úttal köszönetét fej ezi ki házgondnek teendőinek lelkiismeretes telj esíté-
séért. A ház másik lakója: J a nesurá k Gusztáv által kért 500 P-s berenged-
ményt az elnökség, telcintettel az egyesület nehéz anyagi viszonyaira és a
bázvételi szerzödésben kötött megállapodásra, nem adhatja meg.

e) A főtitkár közölte, hogy az Undi Már,ia által ajándékozott nagy
pasztellkép kisorsolását a hatóságok 1933. év, dec. hó lS-ra engedélyeztek,
50 f-es jegyek kibocsátásával. Miután az engedély úgyszólván az elnökségi
ülés időpontjában érkezett meg, a sorsolás nem volt elintézhetö. Az elnök-
ség utasítja a fötitkárt, kérje a határidőnek a kőzgyűlés idejére való át-
tételét, valamint a jegyek 50 f-es árának 1 P-re való felemelését.

d) A főtitkár ismertette a beérkezett indltványokat:
Kiss József igazgató iavaslatai szó lnak a tanítóképző-intézeti tanulök-

nak névmagyarosttásáró l, valamint a tisztviselői pragmatika megvalósításá-
nak kéréséről, és kéri azt is, hogy a TITOE által, a tanítóképzés reformja
kérdésében kidolgozott hivatalos állásfoglalásunkat Hletékes közoktatásügyi
tényezökhöz terj esszük fel, s ugyanitt fej ezzük ki aggályunkat az állami
tanítóképzők létszámának tervbevett apasztása ellen is.
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A főtitkár ezekhez az indítványokhoz még a kővetkezőkkel csatlako-
zik: tiltakozzunk a cseheknek a magyarság nyelvi jogait sértő erőszakos-
ságai ellen. Javasolja továbbá, hogy az elhangzott, egy tantárgyra vonat-
kozó módszertani előadások eredményeit leszűrve és a hozzászólásokkal
összevetve, egy előadó, mint a képző-intézeti tanárság tisztult nézetét,
szögezze le egyik taggyülésen.

Az elnökség ez utóbbi indítványt függőben tartva, a többit elfogadja
és jóváhagyás végett a választmány elé terjeszti.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ej Végül feljogosítja Kiss József .szerkesztőt, hogy az 1934. évtől
kezdve, a sajtótörvény által kívánt módon, mint "felelős szerkesztö és
kiadó" irányítsa a "Magyar Tanítóképző"-t.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. - K. m. f.
F ra nk Antal dr. s. k. elnök. - Erdélyi Olga s. k. titkár, mint jegyző.

A választmányi ülés jegyzőkönyve. Felvétetett a T. 1. T. O. E. vá-
lasztmányának 1933. dec. hó lS-án a budapesti VII. ker. m. kir. áll. tanító-
nőképző-intézetben megtartott űléséröl. Jelen vannak F ra nk Antal dr. el-
nöklete mellett: J a loueezky Péter, Váezy Ferenc [Nagykörös}, Gulyá s Ist-
ván dr. (Kecskemét). Sehön István, F erenczi István, Éber Rezső, J a lo-

ueezkyné Cz. Korné lía, F orgó Sarolta, Ba ra bá s Tibor, Gryna eus Ida,
Tabódy Ida, P óeza József, Kiss József, Miha lik József, Maurer Mihály
és Erdélyi Olga, Kímacadásukat kimentették: Lux Gyula dr., Vá ra di Jó-
zsef, Roda Mária, Molná r Oszkár, Zsindely Katalin dr.

1. Elnök üdvözölve a választmány tagjait, foglalkozott az állami
tanítóképzők létszámának, az okl, tanítók nagy száma miatt tervbevett
csökkentésével. A tanítói oklevelet nyerök száma nem lesz sok, ha tekin-
tetbe vesszük, hogy lassanként mindenütt megnyílik a népiskola VII. és
VIII. osztálya és ha 'a leányok nem úgy tekintik csupán a tanítóképzöt,
mint kenyérkeresetre előkészítő intézményt, hanem ha úgy fogják fel, mint
azt az iskolatípust, mely a középosztály leányainak megadja a legideált-
sabb műveltséget. Egyébként a létszámot csökkenteni lehetne, az intézetek
számának csökkentése nélkül, ha a képzök a "Rendtartás" -ban megálla-
pított osztálylétszámmal dolgoznának. ami a tanítás eredményét is
Iokozná: azonkívül, ha a tanulők osztályozásánál, különösen a képesítő
alkalmával, a -l;gs-zigorúbb szelekciát hajtanánk végre. A felekezeti képzők
számának emelkedésévei szemben, az állami képzök számának csökkentése,
a képzök közötti eddigi egészséges arányt megbontotta, mert az állami kép-
zök ·arányszáma '/3-ról lis-re csökkent. A választmány határozatából, az
Egyesület felterjesztést küld a miniszter úr Önagyméltőságáhcz, az állam-
titkár úr és az ügyosztályfőnök úr Oméltőságához.

2. Elnök felkérésére főtitkár jelenti, hogy:
a j Egyesületűnk tiltakozását fejezte ki, a cseheknek a magyar nvel-

vet üldöző intézkedései miatt: s ezt az á llásfoglalásunkat közli a Reví-
ziós Ligával.DCBA

b ] Egyesületünk belépett a T. E. Sz-be.
ej Az elnök az Egyesület terhére a IrI. Egyetemes Tanűgyi Kongresz-

szus Naplójának kiadási költségeihez, esetleg megtérülő 50 P-vel hoz-
zajárult.

Kéri továbbá,hogy:
d] a november havi taggyülésen, J a loueezkyné Cz. Kornélia által, a

Tanulmányi Leckekönyvről előadott javaslatot jóváhagyás végett a Kir.
F őig.-hoz felterj eszthesse.

ej Végül jelenti, hogy az alapszabályok módosítása és aházalap ügy-
rendje jóváhagyás céljából felterjesztetett.
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A jelentést a választmány jóváhagyólag, köszönettel tudomásul veszr
és felhatalmazza a fötitkárt, hogy az Egyesületnek ajándékozott pasztell-
kép kisorsolásával járó ügyeket májusig bonyolítsa le, hogy a sorsolást
a kőzgyűlés alkalmával megtarthassuk.

3. A pénztáros ésrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉber Rezsö ellenőr jelentése alapján a pénztár
állapota a következö.

A pénztári helyzet sz ilárd, Megvizsgáltatott valamennyi bejegyzett
tétel 1933. május hó l-i, I-sö számú tételtöl 1933. nov. hó 14-i, 222. számú
tételíg. A bevételek és kiadások alakulása megfelel az elöirányzatnak. A
tagsági díjak a szokott mértékben folytak be. Államsegélyünket is meg-
kaptuk október hó végén, s így biztosítottnak tekinthetö az egyesületi élet
további zavartalan menete. Némi meg szorítás mutatkozik szükségesnek a
folyóirat további számainak terjedelmében, hogy az előirányzott hitelke-
reteket át ne lépjük. Pénztári helyzetünk lehetövé tette azt is, hogy át-
menetileg megbírkózhattunk a Tanárok Házának megvételéből származó
anyagi nehézségekkel.

A választmány örömmel veszi tudomásul a jelentést, és a pénztáros-
nak szívböl köszönetet mond pontos és lelkiismeretes, söt kötelességét jó-
val felülmúló buzgó munkájáért.

4. Kiss József szerkesztö jelenti, hogy az 1933. évi dec.-i számmal a
"Magy.ar Tanítóképző" XLVI. évfolyama lezárult. A mostani évfolyam 23 ív.
Az 1933-,as évben alapnak 25 munkatársa volt, akik komoly, mélyenjáró
tanulmányokkal, terjedelmesebb cikkekkel és értékes könyvbírálatokkal
mozdították elö a lap szellemi fejlödését. A jövö évfolyamban szeretné
közzétenni a nyáron megtartott pedagógiai tanfolyam tartalmas tételeit.
Egyben jelenti, hogyasajtótörvény folytán, a lapot ezentúl mint felelös
szerkesztö és kiadó köteles vezetni.

A választmány a jelentést köszönettel veszi tudomásul.
5. Főtitkár az elnökség határozata értelmében a választmány elé ter-

jeszti az elnökséghez benyujtott .indítványokat:
a j Kiss József és Miha lik József javaso lják, hogyaV. K. M.-nél

kérjük a tisztviselöi szolgálati pragmatika sürgős megalkotását.
b ] Ugyancsak Kiss József kéri a Tanítóképző-Intézetek Igazgatósagát,

hassanak oda, hogy a magyar tanítói oklevelet rnegszerezni akaró, idegen
nevű tanítójelöltek nevüket magvarosítsák meg.

ej Kiss József harmadik indítványa: az állami tanítóképzök esetleges
további apasztása ellen már az elnöki megnyitóban szóvátétetett.

6. Az Egyesület köszönetét fejezi ki a II. ker. áll. tanítónöképzö-inté-
zet igazg.atójának, az intézetben rendezett nagysikerű "Magy'ar Est" -ért,
melynek jövedelmét az Egyesület Házalapja javára adományozta. Az ünne-
pélynek nemcsak anyagi sikere volt, mert tartalmassága, fényes keretei,
fínom kivitele, a legmagasabb erkölcsi sikert vívták ki számára. Más inté-
zetektöl is érkezett a Házalap javára rendezendö ünnepélyekröl szó ló
értesítés, így Nagvkőrősröl, Sárospatakról. Bajáról.

A választmány a jelentéseket örömmel és köszönettel tudomásul veszi
és jóváhagyását az indítványhoz megadja.

. Elnök megköszönve a tagok megjelenését, az ülést berekeszti.
K. m. f. - F ra nk Antal dr. s. k. elnök. - Erdélyi Olga s. k. jegyző.

Taggyűlés. 1933. dec. hó 18-án d. u. 5 órakor egyesületünk a buda-
pesti VII. ker. áll. tanítónöképző-intézetben taggyűlést tartott. Jelen vol-
tak: F ra nk Antal dr. elnök, Kiss József, P óeza József, Mesterhá zy Jenö,
Miha lik József Maurer Mihály, Sehön István, F erenczi István, Kerékgyá r tó
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Arp ád [Angolkisasszonyok budapesti tanítónőképzője),rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABa ra bá s Tibor,
F a rka sdy Zoltán, B. Bra un Angela, lber erné P. Olga, Mészá ros .Iúlia [Szé-
kesfehérvár), Bá lint Sándor dr. (Szeged kat. tanítóképző), P ödör Irén,
Ber tha Mária, Müllmann M. Benigna (Zsámbék), J a loveczky Péterne, Ker -

ner M. Lucia [Zsámbék}, Adamovitsné G. Emma, Gryna eus Ida, Szonta gh

Katalin, dr. Kr izsa neczné N. Edit, Stéger M.. Melánia és Heiiler M. Christo-
phara (Esztergom), Gulyá s István dr. (Kecskemét, ref. tanítónöképzö},

Váczy Ferenc és Csika i Pál [Nagvkőrős, ref. tanítóképző), Sla jhó Mihály,
Éber Rezső, J a loveczky Péter, Tóth Ferenc dr. [Pápa], Tóth Antal dr.,
Ruisz Márta és özv. Bibera uerné A. .Iúlia [Cinkota] .

F ra nk Antal dr. elnök üdvözli a megjelenteket és az ülést meg-
nyitja. Ataggyűlés első előadója: J a loveczky Péter, rövid, tömör előadás-
ban foglalkozott a tanító- és tanítónőképző-intézetek képesítő vizsgálataira
kiküldött minisz terjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi biztosok kérdésével. A tanítóképző-intézetek sajátos
szellemét és anyagát legjobban a képző-intézeti tanárok ismerik, s így indo-
kolt volna, a tanári testület tagjait a képesítő vizsgálatok biztosaiul kije-
lölni, ahogy ezt más szakiskolákhan tapasztalhatjuk, - Fejtegetéseit egy-
hangú helyeslés kísér te.

Tóth Ferenc dr.: "A Iö ldrajz tanításának rnódja a ban ítóképzöben" cí-
men tartott előadást. Biztos és feltűnően gazdag tárgyi tudással, helyes
tanítási érzékkel dolgozta ki ,a föld-rajz tanításának módszerét, gondot
fordítva arra is, hogy vázlatosan egy-egy egység feldolgozását is bemu-
tassa. Bővelkedett előadása a más országok és világrészek földraj zi viszo-
nyainak elképzeltetéséhez nélkülözhetetlen hasonlatokban is. Módszeres el-
gondolásával legnagyobb részben egyetértettek a taggyűlés résztvevői. Az
előadás értékét mutatja, hogy véget érni nem akaró, élénk vita indult meg
nyomában. Hozzászólottak: F ra nk Antal dr., F erenczi István, Kerékgyá r tó

Árpád, Braun Angela, Ba ra bá s Tibor, Mesterhá zy Jenő, Gulyá s István dr.,
Kiss Józseí.: Váczy Ferenc. A hozzászólók egyél'telműen tiltakoztak a rossz,
tárgyi tévedésekföl hemzsegő tankönyv ellen, túlságosan nehéznek találják
az 1. o.-ban az arryagot: keveslik az óraszámot és sokan nagy nehézségek-
kel kűzdenek, a lakóhely ismertetés tanításában.

ELnők az elhangzott, értékes előadásokért köszönetét fej ezte ki és az
ülést bezárta. Erdélyi Olga s. k: titkár.

Taggyűlés. 1934. január hó 22-én, egyesületűnk az 1. ker. m. kir. áll.
tanítóképző-intézetben taggyűlést tartott, Jelenvoltak: Frank Antal dr.
elnök, Tabódy Ida, Molnár Oszkár, Kiss .József, Medgyessy Marida, Po-
Iesinszky Jenő [Györ}, W. Lajos Mária dr., Windsauer Gizella és Csere
Beata Sor. D. S. [Salvator intézet), Roland M. Ottílía és Taraszovits M.
Ernesztina nővér (Zsámbék), Méze,s Etelka (Székesfehérvár), Móczár Mik-
lós fJászberény), Haitsch Ilona dr (Veres Pálné-u. Ieánygimnázium}, Far-
kasdy Zoltán, G. Oroszlányi Erzsébet, Zsindely Katalin dr., -Szántó Lenke,
A. Gludovácz Emma. .Ialoveczky Péterné, Öblös Sarolta és Pirnper Erzsébet
[Kecskemét}, Kishonti Barna, Szalatsy Richárd, Kaposi Károly, Pócza Jó-
zsef, .Ialoveczky Péter, Barabás Tibor, Éber Rezső, Horváth B. Krístóf
(Szeged), Juhász Béla dr. - [Nagykörös}, Kádár Ilona, Maurer Mihály,
Nagy Ferenc, Iberer Gézáné, Mihalik József, Erdélyi Olga.

Miha lik József: "A tanárok elíoglaltságai" címen tartott. előadást.
Konkrét adatok alapj án k imutatta, hagya tanárok napi elfoglaltsága, az
órarendben Feltűntetett 3 óra helyett, a valóságban átlag 8 óra, még pedig
minden mozzanatában felelősségteljes, idegrendszerűnket, szellemi képes-
ségeinket erőteljesen igénybevevő munka. Az Egyesület tagjai egyhangúlag
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fontosnak tartják ennek a ténynek a leszögezését, elsősorba olyan egyé-
nekkel szemben, akik kívülröl szemlélve helyzetüket, az órarendben kirnu-
tatott heti 18 órát véve alapul, tanári rnunkánk értékét és rnennyiségét s
ezzel a tanárságot, tévesen ítélik meg.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P imper Erzsébet elöadása: "A stilisztika és retorika tanításának mód-
sze~é" -ről szólt.' Az emelkedett stílusú, minden ízében logikus előadást, a
hallgatóság osztatlan tetszése kísérte. Fejtegette a célokat, megjelölte az
egyes anyagrészekre fordított óraszámot, ismertette a módszeres feldolgo-
zást, hatásosan kiemelte a nevelői értékeket, végül foglalkozott a tankönyv
hiányai val. A hozzászólók mindegyike elsősorban elragadtatásának adott
kifejezést; az előadással szemben felmerü It kívánság csupán az, hogy kívá-
natos lenne, ha a tanmeneti részt az előadó jobban részletezné, így azután
tanulmánya a kezdő tanároknak pontos vezérdonalul szolgálhatna. Az elő-
adáshoz hozzászó lottak: Medgyessy Marida, Nagy Ferenc, Juhász Béla dr.
és végül Frank Antal dr.

Elnök rnindkét tanárnak az értékes előadásokért köszönetet mondott.

Az elnökség a taggyülést megelőzően rövid értekezletet tartott, a má-
jusi közgyűlés tárgyában. A .hozott határozat érte1mében: a közgyűlésDCBA1 9 3 4 .

május hó 9-én, a budapesti, VII. ker. m. kir. áll. tanítónöképző-intézetben
lesz. Az elnökségi ülés jegyzőkönyve, valamint az elhangzott előadások,
a lap következő számában jelennek meg. Erdélyi O lga titkár.

--~jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I R O O AVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALOM.

Európa válaszúton: háború vagy béke? A P esti H ír la p második re-
víziós albuma. Kiadja a Pesti Hírlap. 96 1.

Légrády Ottó, a Pesti Hírlap főszerkesztője, a magyar revíziós törek-
vések legbátrabb és legkitartóbb harcosa. A legnagyobb áldozattal és tör-
hetetlen akarással törekszik a külföld felvilágosítására és meggyőzésére.
Már az "Igazságot Magyarországnak" rendkívű li hasznos murrkát végzett
ezen a téren. Ezt ·a rnunkát folytatja ez a most megjelent kötet: Európa
válaszúton: háború vagy béke? Angol nyelven november hóban jelent meg
és azt tiszteletpéldányként eljuttatta Angliában a parlament mindkét Háza
tagj aihoz,az egyházak vezető férfiaihoz, az egyetemek tanáraihoz. tudósok-
hoz, irókhoz. újságírókhoz és Anglia minden jelentősebb közéleti tényező-
jéhez. A Sir Robert Gower által kezdeményezett angol alsóházi mozgalrnat
iparkodott ezzel a nagyszerű elgondolással és tettel alátámasztani és tá-
rnogatni. Hogy Angliában milyen eredményeket ért és ér el Légrády Ottó
munkálkodása, erről nap-nap után hálásan veszünk tudomást. E könyv
francia nyelvű kiadása rnost van előkészületben. A magyar kiadása pedig
a karácsonyi ünnepekre jelent meg. Nagy jelentőségű ez a könyv nekünk
tanároknak és minden magyar embernek is. Tudatossá és céltudatossá teszi
bennünk a magyar revízió célját és a megvalósitás módj át. Nagyon hálás-
nak kell lennűnk a szerzö .irárrt. Hiszen olyan ez a könyv, hogy az Iga z-

sá got MagyaF or szá gnak-ka l együtt tankönyve - több: bibliája - kellene,
hogy legyen minden magyar tanulónak. Különösen a tanító- és tanítónő-
képző-intézetekben lehet és kell vele behatóan foglalkozni Magyarország
földrajzának és dönténelrnének tanítása kapcsán. Órákat kell fordítani a
revíziós gondolat és cél megismertetésére, hogy az a növendékeink vérévé,
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vezetögondolatává, tanításunk alfájává és omegáj ává váljék. - Ebben a
munkában felbecsülhetetlen értékes segítőnk és munkatársunk Légrády Ottó
két könyve.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKiss József.

Sebestyén Erzsébet: AzDCBAú j magya r bélyegsoroza t na gyja ina k életr a jza i.

Az 1932. évi bélyegsorozat keletkezésének ismertetését írta bá ró Sza la y

Gábor , a m. kir. posta vezérigazgatója. Budapest, 1933. A szerzö kiadása.
(II. ker. Csalogány-utca 43.)

A m. kir. államnyomda, ahol a magyar postabélyegeket nyomják, új

gépet vásárolt, mellyel igen szép, mélynyomású (raszteres) képeket lehet
készíteni, szebbeket, mint a litográfiai úton előállítottak és lényegesen
olcsóbbakat, mint a réznyomásúak. Ezen a gépen készültek az 1932. évben
kiadott 12 darabból álló sorozat bél yegei. A bélyegeket a mult és a jelen
században élt kiváló magyarok képei díszítik és pedig Madách (1 f-es),
Arany (2 f-es), Semmelweis (4 f-es), Eötvös Lóránd báró (6 f-es), Szé-
chenyi (10 f-es), Deák (16 f-es), Liszt Ferenc (20 f-es), Kossuth L. (30 f-es),
Tisza István gyróf (32 f-es), Munkácsy (40 f-es), Körösi Csoma Sándor
(50 f-es), Bolyai Farkas (70 f-es). Ennek a szép bélyegsorozatnak a hatása
alatt Sebestyén Erzsébet tanárnő lelkes hangú életrajzokat és ismertetése-
ket írt mind a 12 magyarról. Eletrajzai szépek, kerekek, rövidségűk mellett
is találóan jellemzők. A szerző írásmódja világos, nagyszerüen magyaros.
Olvasása élvezetes. Leghosszabb Arany János, Liszt Ferenc, Kossuth Lajos
és Munkácsy Mihály életrajza, a legsikerültebb talán Madách Imréé. Sza-
badjon itt megjegyezni, hogy Az Ember Tragédiáj,a olaszra is le van for-
dítva: A. Fonda fordítása. - Nagyon kívánatos lenne, ha ezek az életrajzok,
külföldi bélyeggyűj tők számára, fordításban is megjelennének. A magyar
nemzeti gondolat terjesztését elösegítenék.

Dewey neveléstana. Szemelvények "Demokrácia és nevelés" c. művéböl.
írta és a szemelvényeket fordította Szemere Samu dr. Budapest, 1933. A
"Kisdednevelés" ki·adása.

A 90 lapra terjedő könyv Dewey Johnnak, a modern amerikai szel-
lem egyik legjellemzőbb filozófiai elméjének nevelésre vonatkozó gondo-
latait közvetíti rendszerbe illeszkedő szemelvények alakjában.

A szemelvények értékét rendkívül felfokozza a fordítónak tömör, lé-
nyegbe világító tanulmánya. Elmélyedés, alaposság, kedv, Dewey valóság-
érzékének szeretete, pedagógiai rendszerének őszinte bámulata árad a kr is-
tálytiszta, fínom logikai éllel árnyaló, tárgyilagos, mégis egyénien meleg
sorokból.

Érezzük, hogy Dewey nevelői gondolatrendszerét avatott, lelkes, az
eszmék gyökeréig ható elme éles világításában kapj uk.

Dewcv John filozófiájának központi gondolata: az élet teljessége a
cselekvés A gondolat is csak akkor értékes, ha cselekvéssé transzformál-
ható. Filozófiája szervesen összefűgg nevelési elméletéveI. A kettő alapvi-
szonyát legtalálóbban a gondolat és cselekvés viszonya fejezi ki. "Az olyan
tudás, amely nincs kapcsolatban értelmes cselekvéssel, holt ballaszt." A
nevelés célja és lényege a fejlődés, növekedés, "ezt pedig csak a cselekvés
biztosítla". Mivel a nevelés növekedési folyamat, nem előkészület az
életre, "hanem valóságos, teljesértékű élet".

A nevelés célját nem kereshetjük, mint az eddigi neveléseIméletek, a
nevelésen kívűl, a cél benne van, a nevelés mint növekedési folyamat, ön-
cél. Ez a cél nem lehet rideg, sztatikai jellegű, haj lékonynak, kisér letsze-
rűnek kell lennie. A cél az értelmes, rendezett, összefüggő tevékenység irá-
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nyítója, folytonosan haladó folyamatok beteljesedése, a cél maga arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
növekedés.

Dewey pragmatisztikus felfogásában (az elmélet értéke a gondolat
következményétől függ, vagyds rni a hatása cselekvésre váltva) a nevelés
társadalmi funkció. A "társadalmi környezet" az egyénben "a cselekvési
diszpozíoiók" bizonyos rendszerét hozza létre, noha nem tudatosan, terv-
szerüen nevel. Mivel azonban a társadalom mindig "bizonyos elv vagy esz-
mény szellemében konkretizálódott társadalom", "minden pedagógia logi-
kai kezdete állásfoglalás: színvallás, hogy milyen jellegű társadalmat aka-
runk", mert ez szabja meg nevelésünk alapjelleget.

Dewey ideálja a mozgalmas, folytonosan változó, alakuló, haladó de-
mokratikus társadalom. Ilyen dinamikai jellegű Dewey nevelés fogalma is.
A nevelés is örökös változás, fejlődés, a "tapasztalatoknak új tapasztala-
tokkal való folytonos újjáalakítása, újjászervezése". Minthogy a társada-
lom vajúdó élete az egyént szüntelenül alkalmazkodásra kényszeríti, mó-
dot nyujt az egyéni hajlamok, képességek sokoldalú .kifej lesztése, s így a
demokratikus társadalom "lényegileg individualisztikus jellegű".

Az ember születésekor ösztönszerű tendenc.iákkal, hajlamokkal indul
az életnek. Ezeknek működésével megkezdődik a tapasztalás. A léleknek
tapasztalatokat leszűrő, visszatartó képessége a plaszticitás. Ezen "alapszik
a diszpozíciók, szokások fej lesztése" . A nevelői behatásnak ezekre a ter-
mészetes hajlamokra és diszpozíciókra kell támaszkodnia". Ez a termé-
szetes érdeklődésre alapozó nevelési irány a pedagógiai naturalizmus,
melynek napjainkban Dewey egyik leghivatottabb képviselője.

A nevelési célok középpontja a gyermek s "minden pedagógiai funkció
végpontja. .. az ember, az emberi társadalom megértése, annak jóléte és
haladása." Dewey, a tanulmány írójának megállapítása szerint a modern
pedagógiai törekvéseknek nemcsak úttörője, hanem szerves egybefog-
lalój a is. Gyur iá cs Andrá s.

A magyarságPONMLKJIHGFEDCBAn é p r a j z a . Első kő tete: A magya r sá ,~ tá rgyi népra jza .

Írták: Bá tky Zsigmond, Győfffy István, Viski Károly. Saj tó alá rendezte
Czakó Elemér. 1235 ábrával és egy térképpel. A tárgyi néprajz első fele.
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1934. 436 1.

A nagyszerű k iállttású könyv a négy kötetre tervezett munka első kő-
tete. Tartalma, kiállítása elsőrendű. Az etnográfiával foglalkozók, földrajz-
tanárok, rajz- és kézimunkatanárok számára nélkűlözhetetlen, de minden
magyar ember nagy élvezettel forgathatja és tanulmányozhatja. Jogos
nemzeti öntudatunk emelőjévé fog válni. Évtizedek mulasztását pótolja;
HermanDCBAa t tó emlékének, a nagy mcsternek ajánlják a szerzők és a kiadó.

A most karácsonykor megj elent első kötetben egész multunk felbe-
csülhetetlen éríékű néprajzi kincsei jelentek meg. Tele van eredeti rajzok-
kal, íényképekkel, sz ínes műmellékletekkel. Megismerteti a néprajz munka-
módszerét, célkitűzéseit, a magyar nép táp lálkozását, települését, építke-
zését, bútorzatát, fűtését és világítását, a mesterkedések és ruházkodás
képét. Ebben a munkában egységes képet kapunk a magyarságról: a csal ló-
közíek, rábaközíek, sornogyiak, örségiek. hetésiek, göcsej iek, zsclicek, sár-
kőziek, rétköziek, kis- és nagykunok, rnatyók, barkók, székelyek, csángók
minden jellegZetes tárgya felvonul előttünk, gazdag szókincsűk szővegből
és képekből elevenedik meg. Évezredes kultúránk e néprajzi feldolgozása
négy kötetben fog megjelenni a Kir ályi Magyar Egyetemi Nyomda kiadá-
sában. Bolti ára 80.- P lesz. Megrendelhető már most. - A további kő-
tetek munkatársai Madarassy László, Solymossi Sándor, Tolnai Vilmos,
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Kodály Zoltán, .Móra Fer~nc. - A következő köteteket nagy érdeklődés-
sei várjuk.PONMLKJIHGFEDCBA

D e z s ő L i p ó t [szombathelyi vezető k ir. tanfelügyelő) :rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMagya r ha zám.

Három cserkész barangolása Magyarországon. Szabó Károly rajzadval. Gló-
bus münyomó intézet r. t. 521 mélynyomású képével. 84 oldal. Martineum
könyvnyomda r. t. Szornbathely. Ára 3.90 P.

Szerzö munkáját mindenki, de különösen a tanárság örömmel üdvözöl-
heti, mert könyvével a még mindig szegény ifjúsági irodalmunkat gazdagítja.
Előszavában fontos gyakorlati irányításokat ad az olvasónak. fejtegeti, hogy
tniként ,kell a földrajzi és történelmi szakrnunkákat, s így ezt a könyvet is
tanulsággal olvasni. Munkáj ával hazánk alapos megismerését, s ezáltal a
hazai föld megszeretését akarj a az ifj úságban felkelteni. A könyv azonban
még távolabbi célokat .is szolgál. A revízió gondolatát látom mindenűtt
a sorok kőzött oa szép, tartalmas és komoly fejtegetésekben. Szerzö az el-
veszett területeket nemcsak elsiratja, hanem azok anyagi értékeinek, szép-

ségeinek, történeti dicső multjuknak megismerésével növeli bennünk a visz-
szaszerzésük iránti vágyakozást és a hozzájuk való ragaszkodást.

A könyv két részre oszbik:
l, r ész. Csonka-Magyarország ismertetése, 13 utazásban. -1. A hegyes-

halomi állornáson. 2. Hajón Budapestre. 3. Budapesten. 4. Végig a Nagvalföl-
dön a) Cegléd, Szain ok, b) Nagvkörősőn és Kecskeméten, c) Szegeden. 5.
Hortobágyon. 6. Nyírségen és Hegyalj án. 7. Miskolc és vidéke (Bükkhegvség] .
8. Eger. (Barangolás a Mátr.a vidékén.] 9. Utazás Dunántúlra. (Pécs, Ka-
posvár.) 10. Balaton és vidéke. 11. Kirándulás Veszprémbe és a Bakonyba.
12. Vas megyében. 13. Sopronban.DCBA

I I . r ész. Magyarország elcsatolt területei. - 1. Csehországhoz csatolt
terület, 2. Romániához, 3. .Iugosz láviához és Olaszországhoz. 4. Ausztriához
csatolt terület.

Szerző igen élvezetes módon adja elő három cserkész barangolasát.
Szerkezetileg kerek, összefüggő egész, de azért bármely fejezete, mint
külön álló olvasmány is megállhatna. Mindig szórakoztatva, de kedves
módon, nevelő célzattal vezeti 'a cserkész fiúkat. a nélkül, hogya nevelés
"agy tanítás bárhol is erőszakolt lenne, ez mindig ,a körülményekből vagy
a helyzetből következik. Hangulatosak tájképleírásai. A tájtípusokat élesen
elhatárolja, a felszíni formák keletkezésének magyarázatát, a vízrajz és
éghajlat összefüggéseit mindenütt láthatjuk, Az emberi foglalkozások rnin-
dig kapcsolódnak a növény- és állatvilággal.' A táj életének nemcsak a
jelene, de a történelmi fejlődése, műveltsége is élénken áll előttünk. Igen
ligves a mult emlékeinek 'a jelen életével való kapcsolata. A történelmi
fejtegetések soha sem elszigeteltek, hanem a természeti viszonyok és a
földrajzi helyzet következményei. [Csataterek, várépítések, települési for-
mák.] Írásmodora világos, érthető, magyaros és közvetlen. Szerző nemcsak
ismeri, de be is járhatta a leírt tájakat. Ezt a feltevést személyes tapasz-
talatai igen sok helyen elárulják. Tájakat úgy leírni, ahogyan szerző leírja,
csak személyes meglátás ok alapj án lehet.

Nemcsak a tanuló-ifjúság. hanem a tanárság is eredménnyel lapoz-
gathatja e szép könyvet, a tanításnal pedig szemléltetésűl gyakran fel-
használhatja. Tekintettel arra, hogy a növendékek földrajzi és történelmi
tanításait bö szemléltető anyagával támogatja, kívánatos volna a könyvet
az ifj ús§.gi könyvtárak részére több példányban is beszerezni. A képek
igen szépek, tájegységek és városok szerinti csoportosításuk igen jó. (A
70. oldalon a 3. és 4. kép felirata felcserélődött.) A könyv utolsó oldalán
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veszteségeink rövid,
rnunkák felsorolását

Budapest.

könnyen áttekinthető statisztikáját, valamint a forrás-
kapjuk. - E művet tanártársaim figyelmébe ajánlom.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B. Bra un Angela .

Szakály Dezső: Magya r a ka ra t! Hazafias szavalókórus ok, versek, da-
lok. Királyi ,Magyar Egyetemi Nyomda. Budapest, 1933. 96 1. Ára 2.20 P.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1vl.egrendelhető a szerzőnél is: Alsóság (Vas m.). A kiadó >is, szerző is leg-
alább 20 kötet vételénél 20~/o engedményt ad.

A szavalókórusban rejlő nagy erőt hazafias, irredenta célok szelgála-
tába állítja Szaká ly Dezső könyve, mely a magyar irodalomban úttörő. A
bazafias szavalókórusok rnegszervezésének mozgalrna számára fontos lépés
ennek a műnek megjelenése, mely sok eredeti anyagot és szakszerű útmu-
tatásokat nyujt tanárok és tanítók számára, ismertetve a szólamok felosz-
tását, a betanítás módj áto A hazafias szavalókórusok az irredenta rnozga-
lomnak igen fontos kiegészítő részévé fejlődhetnek, mert a szavalókórusok-

ban megnyilvánuló lelkesítő erőt és annak a törnegekre kiható erejét ma
már a nemzeti szellemű és kűlönösen az irredenta mozgalom céljait szol-
gáló szervezetek is felismerték. Ebben a könyvben található költemények-
nek szépsége és nevelő hatása mellett figyelemre méltó értéke, hogy min-

den hazafias űnnepély alkalmával előadhatók és hazafias űnnepi műsorok
'keretébe könnyen beilleszthetők.

Dr. Szabó Zoltán: A növények szeroez ete,

Unalomig halljuk, sőt magunk is hangoztat juk, hogyagrárállam va-
:gyunk. Ennek következményeit azonban nem vonjuk le s nem nagyon
igyekszünk úgy átalakulni, amint azt egy modern mezögazdasággal foglal-
kozó állam érdeke megkövetelné. Az is köztudomású, hogy az "agrár állam"
problémái legeredményesebben az oktató személyzeten keresztűl ragadhatók
meg: azaz megfelelő tanárok, tanítók képzése révén. Ennek a képzésnek
tengelyében pedig csak a biológiai szemléletre való nevelés állhat. Ezért
űdvözlünk nagy örömmel minden olyan rnunkát, mely arra hivatott, hogy
tanáraink biológiai műveltségét mélyítse s megkönnyítse munkájukat a

biológiai szemmel való látás eredményes tanításában. Kétszeres az örömünk,

ha ez a mű magyar nyelven szó l hozzánk s a biológiának ránk nézve fon-
tosabb ágával: a növénytannal íoglalkozik. Hiszen a növénytermesztésre
van .alapítva országunk léte is.

Ezeknek a követelményeknek kiváló an megfelel: Dr . Sza bó Zoltá n

közgazd. egyetemi nyilv. rendes tanár műve: A növények szervezete (3.

kiadás, 508 oldal, Pécs, 1933). Mind egyetemi tankönyv, a modern botanika
alapján állva mond el minden lényeges dolgot, amit a növényekről tudni
kell. Azonban ezeket a Iö részeket annyi becses részlet egészíti ki, hogy
a mű egész bátran kézikönyvnek is tekinthető. Sohasem téveszti szem elől,
hogy a növény élő szarvezet s nem egy csomó sejt, szövet és szerv halmaza;
sokkal több' ennél: magasabbrendű egység, egyén. De épen ez az egységil'e
törekvés okozza, hogy elejti az általános növénytan szokásos beosztását
[morphologia, anatomia, physiologia stb.}, Bizonyos, hogy nem minden ál-
dozat nélkül, mert a régi beosztás igen áttekinthető s könnyen tanulható
alakban tárgyalta az óriási adathalraazt.

Bevezetében az élölényekröl s ezek tudományáról: a biolőgláró l szól
s ennek a növénytan - állattan-ra való tagozódásáról. majd a növénytan
felosztásáról.

A könyv 5 részre oszlik s az egyszerűtöl halad az összetettebb felé.
Az 1. részben a sejttel ismertet meg. A sejt alkotórészeit, anyagcsere-
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jét, növekedését, ingerlékenységét és mozgását s a sejt keletkezését és sza-
porodását tárgy,alja igen részletesen, világosan. Minden állítást a példák
seregével magyaráz: mely példákat az egész növényországon végigmenve
válogat ki. A sejt egyes alkotórészeinek letárgyalása után mindenütt meg-
említi ezek fontosabb (kémiai) reakcióját: oldószereit, rőgz itőszer-eit és
Iestöanyagait is s ezzel többé-kevésbbé nélkülözhetővé tesz egy növénytani
praktikumct. Különösen ió, hogy oly képeket szerepeltet, ahol valamilyen
rész a legváltozatosabb alakban fordul elő, pl. keményítö-alakok, sóska-
savas mészkristályok, (a többi fejezetben: a farész elemei, rostok, szörök,
szilárdító szövetek, gyökerek, levélalakok, termések, stb.). Részletesen tár-
gyalj'a a CO? asszimilálása után a N és a hamualkotórészek asszirn ilálását
is, ami azért-fontos, mert a köztudat assz imiláció alatt többé-kevésbbé csak
a széndioxidét érti. Érthetően magyarázza - jó vázlatokkal kísérve - a
sej tosztódást, ivadékcserét is.

AVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIl. részben a szövetekröl és azok íaj táiró l beszél, mellőzve Haber-
landt modern élettani szövetrendszerét. A régi, de egyszerű s könnyen
áttekinthető beosztást követi.

A Ill. rész a nővényii testtel foglalkozik s az egy-sejtű növényektől a
virágosakig áttekinthető képét adja a növényi testek sokféle alakjának. A
testtipusoknál nagyon jó a változatos példák tömege, ami a phylogenetikai
fej lödés megértését igen megkönnyíti.

A IV. rész a szaporodás szerveinek van szentelve. Részletesen ismer-
teti az ivartalan szaporodást [kőztűk az oltást és dugvánvozást is), maj d
az ivaros szaporodást, - mint eddig is - az egész nővérivországból vett
bőséges példákkal, mintegy végigvezetve a szaporodás egyes fokozatain.
Ezzel kapcsolatban a vir ágról és a termésról mond el minden fontos tudni-
valót, bö fejezeteket szánva a megporzás és elterjedés módjainak s kűlő-
nösen a csírázásnak.

Végül az V. rész a szervezet müködéséröl és berendezkedéseiröl szól.
Ide tartoznak la botanikai kutatás legújabb eredményei: a táplálkozás-,
növekedés- és mozgás-tana, .de elsősorban az átöröklés tudománya és az-
ökológia. Részletesen megemlékezik a vízről, a termőtalaj ról, a tápanyag-
és vízfelvételről, az élősködő .növényekről, az együttélésröl. .Ió kis összefog-
lalást ad az átoröklés lényegéről s bőven kitér a külső körülményeknek a
növényre való hatására is.

Befejezésül egy rövid elméleti és gyakorlat,i (gazdasági) növényrend-
szert ad.

Talán nem ártott volna a könyvnek, ha ugvanilyen röviden, pár sorban
vázolta volna a növényi palaeonto logia, törzsfej lödéstan s főleg a növény-
földrajz, illetőleg a legmodernebb irány: a növényszociológia néhány fon-
tesabb problémáj át is, valamnit a növénytan általános és hazai tőrténetet.

Amint látjuk, a szerző a növényt a legaprólékosabban bonckés alá
veszi s minden oldalról megvilágítja (255 §-ban). Különösen becses, hogy
a növények g,azd.asági jelentőségére vonatkozó adatokat sehol sem ha-
nyagolja el.

Az olvasónak kezdeti nehézségeket talán csak a sok latin mester szó.
okoz. Ezek használatát nem lehetett kiküszöbölni a magyar mesters~avak
hiánya, vagy sokfélesége miatt. Azonban minden ily latin (vagy görög)
szó értelme alapos magyarázatot nyer s bármelyiknek a magyar, jelentését
azonnal megtalálhatjuk a kitűnö tárgymutató révén. A könyv használ-
hatóságát rendkívül emeli 340 szép kép, melyek nagy részét az elismert
külföldi - elsősorban német - tankönyvirodalomból válogatta ki a szerző
finom érzékkel. Aki pedig mélyebben bele akar merülni a botanika vala-
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.mely ágába, annak nagy szelgálatot tesz a könyv elején levö kis irodalmi
. tájékoztató: a növényrtan ágai szerint csoportosítva.

A könyv értékére és haeználhatőságára nézve jellemzö, hogy 10 év
alatt 3 kiadást értjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmeg, ami majdnem hihetetlen a magyar egyetemi tan-
'kőnyvirodalomban, annak ellenére, hogy hasonló könyvek külföldön gyak-
ran érik meg a 18-20. kiadást, ha nem is egészen 10 év alatt.

Mindenki nagy 'haszonnal, igaz élvezettel forgathatja a pompás könyvet,
.aki akár hivatalból, akár csak kedvtelésböl érdeklődik a növények iránt.

Budapest.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr . Éber Zoltá n.

Dr. Tettamanti Béla és Dr. Márer Erzsébet A Magya r P a edagogia

negyuen évfolyamának (1892-1931) Ta r ta lom és Névmuta tója . A m. kir.
.Ferenc József-Tudományegyetem Pedagógiai Intézetéből. Szeged, 1933. 8-r.
292 1. Ára io P.

A szegedi egye,temi Pedagógiai Szeminárium tagjainak közreműködé-
sével készült ez a sok türelmet igénylő, sokszor talán unalmas, de a ne-
veléstudománnyal behatóbban foglalkozó, adatokat, forrásokat kereső pe-
dagógus számára nagyértékű munka. Nagy hiányt pótol, példát ad más
.folyóiratnak is, hogyan keltheti életre, teheti könnyen hozzáférhetővé az
érdeklődőknek, a régi füzetek mélyén meghúzódó, sokszor igen használ-
ható cikkeket. A derék munkatársak rendszeresen dolgoztak s nemcsak
cím tárt adtak, hanem a cikkek és értekezések tartaimát is összefoglalták
pár mondatban,

Azonban a rendszer, a felosztás - amely szerint a tartalommutató ké-
szült - nem egészen logikus. A következő tárgycsoportokba osztják be a ta-
nulmányokat: 1. neveléstörténet, II. neveléstudomány. Ill. a nevelés ágai, IV.
1:öznevelés, V. iskola, VI. a nevelés nemzetközi vonatkozásai-, külföldi ne-
velés- és oktatásügy, VII. kűlönfélék, VIlI. Magyar Paedagogiai Társaság.
Egyik-másik osztályfogalom (II.) magában foglalja mindegyiket, utána al-
címeket várnánk, de nem ezt kapjuk, mert ezután a neveléstudománynak
'kűlön kíszakított problémái következnek, mintha ezek (Ill-V!.), nem vol-
nának neveléstudományi problémák. Köznevelés-iskola, ezek a fogalmak
keresztezik egymás terűletét, amint azt a cikkek tételei is bizonyítják;
nemzetközi vonatkozások, külföldi nevelés című csoport indokolatlan, hi-
szen il neveléstörténet kivételével, sehol nem tárgyalja külön a hazai és
l,ülföldi vonatkozásokat, tehát ezeket a cikkeket is természetük szerint,
a többi csoportba lehetett volna beosztani. így nem kapunk az anyag
különféle tartalmi jellegéről egységes, áttekinthető képet, Didaktikai, me-
todikai kérdések keverednek iskolaszervezeti, iskolánkivűli, tudományos pe-
dagógiai törekvések kérdéseível. A neveléstudománynak ma már világos,
-egyszerű, jól áttekinthető rendszere van, iniért nem inkább ezt alkalmazták
a cikkek besorozására ?

A másik: a munkatársak összehangolásának kérdése. Erősen érzik a
könyvőn, hogy többen készítették. Ilyen munkára, tudjuk, egy ember nem
vé llalkozhatik, de egy ember tegye egyöntetűvé. Nem is az egyéni stílus
saj atságaira gondol,ok, azt nem lehet egyirányúvá átgyúrni, legfeljebb a
stilisztikai botlásokat korr igál ni, megjegyzésem a tartalmi kivonatolás mód-
jára vonatkozik. Vannak, akik tömör, rövid, de mégis összefüggő tartalmi
ismertetést adnak [s itt előljár az egyik szerkesztő: Tettamanti), de leg-
többje nélkűlözi ezt az összefüggést, táviratstílusban, szaggatott mondatok-
ban, inkább fejezdcímeket ad. .Ió lett volna, ha a vezető minden munka-
társának kidolgozott mintát adott volna. - A munka így is hasznos és
minden tiszteletet megérdemel. A tartalom- és névmutató pedig annak bi-
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zonyítéka, hOkY a "Magyar Paedagogia" kiváló szellemi vezéreinek irányí-
tásával, ol! nagy és értékes munkát végzett, hogy a 40 év eredménye előtt
minden olvasó tisztelettel hajolhat meg.

Budapest.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAErdélyi O lga .

--~--jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H R E K.PONMLKJIHGFEDCBA

G r e s z l e r J e n ő kitüntetése, A tanítóképző-intézeti ügyosztály főnökét,
egyesíiletünk tiszteletbeli tagj át, Greszl er J enő miniszteri tanácsost a Kor-
mányzó Úr Őfőméltósága 1933. dec. hó 16-án kelt legmagasabb rendele-
tével a miniszteri osztályfőnöki címmel tüntette ki. Ez a ~kitüntetés a
tanítóképzés minden munkását őszinte, nagy örömmel tölti el. Greszler
Jenőben nemcsak k iváló ügyosztályíönököt, aki a magyar tanítóképzés
nívój ának emelésére mindent elkövet, s aki a tanítóképzés ügyét és a
tanítóképző-intézeti tanárság érdekeit mindenkor a legnagyobb szeretet-
tel karolta fel, hanem a melegszívű, megértő embert is tiszteljük és sze-
retjük. A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesületének ügyét
mindenkor a legmelegebb szeretette! támogatta, ezért választotta meg
egyesületünk tiszteletbeli tagjának, s ezért küldi neki mostani legmaga-
sabb kitüntetése alkalmával is az egyesület minden tagja szívből jövő
őszinte szerencsekívánatait.

B e c k e r V e n d e l d r . c . f ő i g a z g a t ó . A Kormányzó Ur Őfőméltósága
Becker Vendel dr. szegedi királyi katolikus tanítóképző-intézeti igazga-
tónak, 1933. évi dec. hó 16. napj án kelt legmagasabb rendeletével, a tanító-
képző-intézeti királyi Iőigazgatói címet adományozta. Becker Vendel dr.
a tanítóképzésnek érdemes, kiváló munkása, egyesületünk alelnöke, aki
nagy energiával és hozzáértéssel dolgozik a tanítóképzés nívójának eme-
lésén, Legmagasabb kitüntetéséhez egyesületünk őszinte szívvel kíván

szerencsét.

Á t h e l y e z é s . F erenczi István gyakorló-iskolai tanító a budapesti VII.
ker. m. kir. állami tanítónöképzö-intézettöl a budapesti I. ker. állami
tanítóképző-intézethez helyeztetett át. Ferenczi István Drozdy Gyulának. a
Néptanítók Lapja íöszerkesztöségével való megbízása folytán megüresedett
helyét foglalja el. - Ferenczi István helyére ideiglenesen Budavá ry László
állami elemi iskolai tanító osztatott be.

K i n e v e z é s e k . A val lás- és közoktatásügyi minisztérium Czir á ky József
kőszeg! és F ia la András jászberényi áll. tanítóképző-intézeti óradíjas-he-
lyettes tanáJrokathelyettes tanárokká nevezte. ki. Ugyancsak kinevezte
F ra knói (Frank) Vilmos pápai és Vincze Sándor budapesti I. ker.-i okI.
tanítóképző-intézeti tanárokat óradíj as-helyettes tanárokká. E kinevezések
folyó évi január 1-től számítanak.

D r . P a p p F e r e n c e t , a debreceni ref. tanítónőképző-intézet igazgatóját
az Országos Református Tanáregyesűlet alelnőkké, F . K i s s Istvánt, ugyan-
ezen intézet tanárát pedig ellenőrré választotta.

B a r t a l u s I s t v á n s í r j á n a k á t h e l y e z é s e . Ba r ta lus Istvá n földi maradvá-
nyait anémetvölgyi temetőböl áthelyeztük a farkasréti temetőbe. Az ú]

sír helye: 16. tábla, 1. sor, 34. sír.
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Erre az exhumálásra adakoztak: 1. Sarudy Ottó kir. föigaz,gató 10.- P,
2. Bpesti 1. ker. gyakorlóiskola 2.- P, 3. Kí-, kat. tanítóképző-intézet
Györ 20.- P, 4. Menich Antal c. igazgató Sopron 10.- P, 5. R. k. tanító-
nöképzö-intézet Szeged 10.- P, 6. Budapesti II. ker. áll. tanitónöképzö-

intézet 10.- P, 7. Nyíregyházi áll. tanítóképző-intézet 9.- P, 8. Isteni
Megváltó Leányai tanítónö- és óvónőképző Sopron 20.- P, 9. Bpesti áll.
óvónőképző-intézet 12.- P, 10. Angolkisasszonyok r. k. tanítónóképző Vesz-
prém 5.- P, 11. Érseki tanítónöképző Kalocsa 10.- P, 12. Sárospataki
ref. tanítóképző-intézet 10.- P, 13. Nádler István igazgató Esztergom 3.-
P, 14. Köveskúti Jenő igazgató Mátyásföld 10.- P, 15. Ecsedi Jenő Diós-
győr 13.- P, 16. Budapesti VII. ker. áll. tanítónöképzö-intézet 20.- P,
17. Győri áll. tanítónöképzö-intézet 15.- P, 18. Orsolyarendi tanítónőképző
Sopron 10.- P, 19. Bajai áll. tanítóképző-intézet 20.- P, 20.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAU. óvónő-
képző-intézet Hódmezővásárhely 14.- P, 21. Bpesti 1. ker. áll. tanítóképző-
intézet 30.- P, 22. Kiskuníélegvháaí áll. tanítóképző-intézet 12.- P, 23.
Köszegi áll. tanítóképző-intézet 20.- P, 24. Hodossy Béla Sárospatak
10.- P. Összesen 305.- P.

1. Temetési kő ltség
2. Halottáthelyezési személyi díjak
3. Sírásóknak
4. Okmánybélyeg
5. Síremlék lebontása és felállítása

Összesen:

66.30 P
28.- P
12.- P
3.20 P

80.- P

189.50 P

Összes bevétel
kiadás

Maradvány

305.- P
189.50 P

115.50 P

Miután a főváros kérelrnűnkre díszsírhelyet adott a németvölgyi teme-
tőben Bartalus István részére, nem kellett az egész összeget felhasználnunk.
Az elszámolás okmányait bemutattam Jaloveczky Péter c. igazgatónak és
Kishonti Barna tanárnak.

A megmaradt 115.50 P felöl úgy intézkedett a választmány, hogy azt
a dr. Gerencsér István síremlék-alaphoz csatoljuk. Az összeget erre a célra
Molnár Oszkár Iöigazgató úrnak adtam át.

Budapest, 1934. 1. 22.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF ra nk Anta l dr .

Előadás. A Magyar Középiskolai Tanárok Nemzeti Szővetségének ma-
thematikai-természettudományi szakosztálya dec. 18-án felolvasó ülést tartott,
melyen Csada Imre dr .: Hogyan ismertethetjük meg a csil lagzatokat ? (Szem-
léltető .képekkel l] címen adott elő.

Irodalmi szemle. F ra nk Anta l dr .: Az iskolai életből az élet iskolá-
jába. [Népoktatási Szemle 1933. július-december.) - -ö -a : Tanítókép-
zés Nagybr ittaniában. (U. ott.)

A szegedi egyetem pedagógiai szemináriumában érdekes és tanulsá-
gos megbeszélést tartottak Imre Sándor dr. egyetemi tanár vezetésével
dec. 2-án a kiskúnfélegyházi tanítóképző tanárai közül Mácsay Károly,
Takács Béla és' Mezősi (Metzner) Károly dr.' A megbeszélés tárgya a
tanítóképzöi és a középiskolai tanár nevelő-tanítói munkásságának pár-
huzamba állítása volt. A középiskolai tanárjelölteket az érdekelte, hogy
miben ,különbözik a rriostani nép iskolai tanítás és nevelés szelleme attól
az iskolai szellemtől, amelyben ök iskolai tanulásuk közben növekedtek s

/
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mi az az alap, amit a tanuló a népiskolából visz, amelyre a középiskola
építhet. Mácsay Károly adott ezekre a kérdésekre felvilágosítást. Majd
a nyelvi magyarázatok népiskolai és középiskolai tanításmódja volt az
eszmecsere tárgya. Erre Takács Béla adta meg a felvilágosító ismertetést.
F elmerült a népiskola és középiskola között levő szellemi szakadék kér-
dése is s az a felelősségáthárítás, mely ezen a téren mindkét oldalról
tapasztalható. A tanárjelöltek tapasztalatai szerint is nagy a szellemi
színvonal különbség a kőzépiskolában a felső és alsó osztályok között s a
felső osztályok komoly munkája mellett furcsán érinti őket a népiskolát
alig elhagyó gyermekek játékosan komolytalan, gyerek es észj árása, lelki
világa. - Mezősi Károly a tanítóképző első osztályának lelkületét vázolta.
A különböző típusú középfokú iskolából jövő első éves növendékcink más
más alapot hoznak, más más definíciókat tanultak pl. magyar nyelvtanból
s most másikat kell· tanulniok a tanítóképzői tankönyvből. Vázolta egyben,
hogy mint középiskolai képesítésű, tanítóképzőben tanító tanárnak mire
volt szüksége a tanítóképzés sajátos szelleme szernpontj ábó l.

A két óra hosszat tartott megbeszélést Imre Sándor dr. így foglalta
össze: A középiskolai tanár munkájának jellemző nehéz oldala, hogy az
egyetem kapujában álló 18 éves fiatalember és a népiskolát épen elhagyott
10 éves gyerek lelkének nagyon széles skáláján kell neki játszania, míg
a tanítóképző tanár 14-19 éves korú, egységesebb lelkű növendékekkel
foglalkozik, viszont neki egyidőben két szempontot kell szolgálnía: 14-19
éves ifjak fej lődését, de úgy, hogy rníndig tekintettel kell lennie a 6-12
éves gyermekekre is, akiket azok tanítani, nevelni fognak.

Ránk, tanítóképző tanárokra is nagyon tanulságos volt ez az eszme-
csere, a tanárjelöltek érdeklődése is azt mutatta, hogy szfvesen foglalkoz-
nak a népiskola és a tanítóképzés kapcsolataival.

Olasz délután a nyíregyházi áll. tanítóképzöben. A nyiregyházi áll.
tanítóképző-intézet ifjjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúságarqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALuká cs Béla igazgató és T éger Béla tanár ve-
zetésével december 10-én igen szépen sikerült olasz-délutánt rendezett. A
műsoron az olasz szabadsággondolat költőinek szemelvényei, Mussolini
életének, az olasz-magyar barátság kérdésének ismertetése és olasz opera-
részletek szerepeltek. Az űnnepségen Gianola Albert kővetségi kultuszatta-
séval a budapesti olasz követség IÍs képviseltette magát. Gianola nagy be-
szédet mondott, amelyben a magyar revízió mellett foglalt állást. Az inté-
zet az ünnepségről táviratban üdvözölte az olasz követet. Colonna herceg
válaszában hangsúlyozta, hogy a nyiregyházi tanítóképző ünnepét az olasz
nemzet nevében köszöni és értesíteni fogja róla a Ducéi,

Nyugtázás. Tagdíjat fizetett 1928., 1929. és 1930. 1. felére: Geőbel
Ilona. - 1930-ra: Dr. Csada Imre. - 1931-re: Jancsó E., Kaposy K.
1932-re: Molnár O., Tömör B., Krizsanecné Németh E., Kapossy K. -
1933. 1. felére: Dr. Mandola A. - 1933-ra: Tabódy 1., Vds K., Balázs B.,
Dr. Prochaska F., Sebestyén E., B. Draskóczy V., Lehoczky E., Rácz E. --
1934-re: Kováts E., Urbányi K., Keller M. B., Hevesi M. A., Boros M. A.,
Bleckl M. A., Gaun M. D., Léh M. M., Eichhorn M. A., Vona M. A.,
Bauer M. H. - Elöfizetett a folyóiratra: Győr 1. sz. polg. isk. (1933. II.),
Sárospatak ref. tkp. (1934). Sopron (Megv.) rk. tnökp. (1934), Tkp. íö-

igazg. (1934). Veszprém rk. tnőkp. (1933), Zalaegerszeg rit tnkp. (1934),
Kecskemét rk. tnőkp. (1934). Bpest 1. áll. tkp. (1-934). - Adománya Ta-
nárok Házára: Bpest II. ker. áll. tnőkp.: 140 P.

Budapest, 1934. jan. 20. P óczaDCBAJ . pénztáros.

Felelős szerkesztő és kiadó: Kiss József.

i;~,,9Sárkány Nyomda R.-T. Budapest. VI.. Horn Ede-utca 9. Te\.: 221-90

Vezetök: Dr. Wessely Antal és Wessely József.


