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I KISS JÓZSEF

Nemzeti nyelvünk védelme középfokú iskoláinkban,
kiváltképpen a tanítóképzőkben.

A küzdelmes magyar mult története azt hirdeti, hogy minél
nagyobb akadályok torlódtakössze koronként a nemzeti élet útján,
minél nagyobb veszély denyeget íe vagy érte a nemzeti közö,sség éle-
tét, annál erősebben dolgozott a nemzeti lélekben az életösztön, az
élet akarása. A veszély érzete, tapasztalása arra ösztökélte olyankor
a nemzetet, hogy fenyegetett létének biztosítása: végett számbavegye
és hadirendbe sorakoztassa azokat az értékeket, amelyek rendelke-
zésére állottak. Mivel pedig vaz anyagi eszközök: a vagyorr-és fegy-
veres erő sulya többnyire a támadó hatalomnak voltak birtokában,
gyakran nem maradt mása részére, mint hogy szellemi erejének
acélpáncéljával tompítsa meg az ellenséges fegyverek hegyét. E
szellemi értékek között a nemzet~yel.vét tekintette legsa já iosa bb,

legér tékesebb tula jdoná na k; d:eIlasonlóan értékelte e kincset a tá-
madó hatalom is, azért valahányszor az életére tört, a nyelvére
igyekezett rnérni a 'leggyilkolóbb csapásokat. Ezt nemzeti multunk-
nak Mári.a Terézia korától számított körülbelül másfél százados tör-
ténete igazolja különösen, mert ez idő alatt csaknem megszakítás
nélkül való a nyelvünk veltörlésére vagy legalábbis hátraszorítására

irányuló hatalmi törekvés, különösen és legnyiltabban II. József és
az 1848-49-i szabadságharc után következett elnyomás kor ában, de
kisebb mértékben az ,egész koron keresztül, nemzeti Tüggetlenségünk
visszaszerzéséig, mer t hisz nyelvünk sohasem érvényesülhetett tel-
jesen - mint más teljeshatalmú nemzeté - az állami élet egész
terűletén. A nemzet azonban olyankor nyelvének védelmére kelt.
Védte az életét nyelvének er ejével is. "S ezen ereje nyelvünknek -
írj.a Széchenyi a Világban - tartá fenn eddig létünket." Hogy a
nemzet mennyire azonosította az életét nyelvének létével, jellern-
zően mutatja az ismeretes szállóige: "Nyelvében él a nemzet". De
az eredete is jellemző e mondásnak, mert a magyar köztudatból
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született, Íróink, kő ltőirrk ugyan sokan nyilatkoztak hasonlóan, de
egyikük sem ebben az alakban.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABessenyei, Kölcsey, F elsőbüki Na gy

P á l, Széchenyi és mások így gondO'lkoztak, .söt az utóbbi kettő ha-
sonló alakot is adott a gondolatnak, Nagy az 1805-i országgyűlzs-
ben kijelentette, hogy "a nyelv fontosa bb az a lkotmá nyná l is, mer t

a z elveszett a lkotmá nyt vissza lehet szer ezni, de nyelvével együtt

eloész a nemzet". Széchenyineh is ilyen a véleménye a Világban:
.Ki honi nyelvünk mellett va n, nemzetünk életét hordja sziuében,

az pedig, ki elleneszegiil, a nna k ha lá lá t r ejtegeti keblében." Ez a
gondolat van meg Trencsén vá rmegye tilta kozó felir a tá ba n is, ame-
lyet .II. József 1784-.i németesítő rendelete e llen alkotott.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"A magya r

nyelv eliiir léséoel - mondja a felirat - a magya r nemzetnek is el

fog veszni emléke, megszűnih külön nemzet lenni." A sok azonos
gondolatnak azután a nemzeti köztudatban megszűletett a teste .is:
"Nyelvében él a nemzet".

Nemzetünk a ma i kifosztott á lla potá ba n is lá za s buzga lomma l

igyekszil: iisszegyiijteni, épségben megőr izni, sőt - amennyire lehet
- gya r a píta ni megma r a dt ér tékeit. Mivel pedig a nya gi ja va ink leg-
nagyobb részét jelenleg rnegrablóink bitorolják, igen természetes,
hogy a nemzet egészséges életösztöneazoknak az értékeknek az
ápolásával és növelésével akarja pótolni a hiányokat és biztosítani
létének alapjait, amelyek eltulaj doníbhatatlan szellemi kincsekként
minden vészen keresztül megmaradtak számára. Ezek kőzé tartozik
elsősorban magyar nyelvünk, mert nemzeti létünknek .egyi'k legfőbb
biztosítéka, nemzeti rnűveltségűnknek legbfejezőbbalakja, kőzvetí-
tője s nemzetünk nagy kőzősségének legerősebb összetartó anyaga.

A legujabb nemzeti tragédia okozta aléltság megszűnése vután
azért indult meg egyéb nemzetmentő mozgalrnak között nyelvünk

védelmének munká ja is, - mégpedig szellemi életünk vezérkar ának:

a Magyar Tudományos Akadémiának .irárryitásával - mert nyelvünk

épségét, szépségéi a nyelvújítá s kor a óta még nem ienyegette a pusz-

tulá s úgy, mínt egypá r iizedéue, de különös en az összeomlá s óta .

Mint ahogy undok élősködőkellepik a vérvesztés rniatt halálos er-
nyedtségben pihegő testet, úgy tobzódnak idegen szellem férgei nyel-
vünkön, sorvasztván duzzadó erejét és letőrölvén arcáról az élet
színét. S a rossz példa vonzása kővetkeztében magyar származású
magyárok között is nagY'ban terjed a fertőzés, úgyhogy komolyan
veszélyezteti nyelvünk erejét és szépségét. Hogy milyen ijesztő mér-
tékben tele van nyelvünk idegen szavakkal, idegenes mondatszer-
kezelekkel ",agy keresalkotású magyar szavakkal és hibásan szer-
kesztett - különösen hibás szórendű - mondatokkal, annak min-
dennapi beszédünk és olvasmányaink alapján mindnyáj an szomorú
tanui lehetünk. De nyelvünknek nemcsak szókincse, .szerkezete, szel-
leme, haemeredeti zeneisege is veszélybe került azzal, hogy idegen-
szerű, hibás vagy hanyag hangképzés következtében elseegényed ik,
megváltozik nyelvünk gazdag hangkincse, az idegenes zenei hangsúly
meg jellegzetes dallamát viszi a pusztulás felé. Sokan tudományos-
kodó tetszclgésböl csakúgy ontják az idegen szavakat, szólá smódo-
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kat és idézeteket! Onekik ma is hiába beszélne a nagy magyar- tanító:
Apáczaí Csere János, mert csak azt tekintik tudós nyelvnek, 'amely
"plundráhan jár". De talán legmegdöhbentőbb, hogy nyelvünk, kin-
cselnek tékoz lói kőzött olyanok is találhatók, akik elsőrendű és fe-
lelős sáfárjai s használói a nyelvnek. Ilyenek íróink, úi ságtróink,
.szónokaink, mert az ő nyelvük példája széles körben hat, és tekin-
télyük a kőzönségnek mindenfélét bírálat nélkül elfogadó 'fésze előtt
a törvényesség ruhájában jelenteti meg írásuk, beszédjűk törvény-
telen szülötteit. Ennek a sajnálatos jelenségnek az ideg·zn lelkiségen.
.a nyelvi ismeretek alaposságának hiányán és pongyolasagen kívűlonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.lciiloniisen az a hinos erőlködés az oka , amellyel va lami er edetit

.szer etnéneh kicsiholni ma gukból, s e törekvés szolgálatába igen
gya'kran a legkönnyebben alloalmazható, sőt nekik talán egyedül ter-
mékeny módot: az újszerüséghajhászó, hatásvadászó nyelvrontás
rnódját á llrtják. Elég csak arra gondolnunk, micsoda vakmerőséggel
bánnak .az ilyenek mostanában különősen az igekötök alkalmazásá-
val, mert már annak a mértéke is megmutatja annak a kegyetlenség-
nek a nagyságát, amellyel kicsavargatják, kerékbe törik a magyar
.nyelv tagjait, az idegensze llemüség, a hozzánemértés, az eredefis-
kedés kínzókamrájában!

Sajnálattal tapasztaljuk azt is, hogy nemcsak irodalmi és kőz-
.nyelvünk romlik ijesztő mértékben, hanem a népnyelvet is kikezdte

má r a romlá s, a falusi magyarság olvasástudásának rohamos növe-
kedésének közvetítésével ujságok, könyvek, hirdetések, hivatalos
iratok, rádió, stb. útján és a közlekedés fejlődése nyomában mindíg
.szélesebb kőrre kiterjedö személyes és szóbeli érintkezések hatása
folytán. Pedig a nép beszédében van meg az ,igazi élő nyelv. A nép-
'lélek fej leszti ösztönösen és természetesen a nyelvet, s egyi'k öre
természetes nyelvi hagyományainknak. Azért szoktunk olyan biza-
lommal hozzáfordulni nyelvhelyességi, de kiváltkép magyarossági
'kétségeinkkel. Nagy kara tehát nyelvünknek. hogy felfrissítése vé-
:gett mcstanában már kissé bizalmatlanul meríthetünk a népi for-
rásból is.

A veszély tehá t ter jedőben va n, a zér t mindeni meg kell tennünk,

.hogy megsziintessiik va gy lega lá bbis hisebb helyr e ha tá r oljuk. A
nemzet joggal megkívánhatj a minden hű és tudatosan beszélő fiától,
hogy e nagy kincse védelmének munkájából ereje és tehetsége sze-
rint valamennyi kivegye a részét, mert hae kötelességünket elmu-
laszt juk, méltán ér bennünket a költő vádja, hogy "a nemzet örlelkét
tapodja" .

A nemzeti nyelvünk uédelméér l vivott ha r cba n az isholá hna h,

tehá t a középfokú iskolá kna k is, s köztük kivá ltkép a ta nítóképzők-

:nek, a legelső ha dsorokba n a helyük. Hisz az iskolák a nemzeti
jövőnek öntőműhelvei l S a gyönyörű cél érdekében való küzd.elem
-diadalt is ígéT, mert - kiváltkép a középíokú iskoláknak - megvan
.a hatás os fegyverzetükés az alkalmas terük is hozzá. E feladatuk
:ugyan nem új , mert eddig is küzdőttek, dolgoztak a szolgálatában,
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de a veszély növekedése következtében a megoldása a mcstani időberr
nagy tervszerűséget és fokozott erőfeszítést kíván.

Azért intézkedett -bölcs közoktatásűgyi kormányunk arról, hogyonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
középfokú iskolá ink ta ná r i testiiletel ha tá r ozzá k meg a nyelvünk

védelmér e az iskolá kba n a lka lma zha tó módoka t, mert tudta, hogy
az ezek szerint történő munka lehet nemzeti nyelvünk és vde együtt.'

nemzeti életünk jövőjének egyik leghatásosabb biztosítój a. S a kö-
zépfokú iskolák ilyirányú tevékenysége szép eredményt is ígért
egyrészt azért, mert olyan tanulóík vannak - különösen a felsöbb
fokon -,akikben a kellő érettség megvan a szűkséges nyelvi hatások
befogadására, másrészt meg azért, mert később, hivatásuk körében
megsokszorozhatj ák őket. De a középfokú iskolák közül is kiemel-
kednek e tekintetben a tanítóképzők, mert neveltj eik tanítói munkás-
ságuk negyven éve alatt sok nemzedékben erősíthetik a jó nyelvér-
zéket, és óvó, védő, sőt javíto tevékenységet fejthetnek ki műkődési.
helyük népnyelvének értékei érdekében, másrészt a tanító a maga
nyelvét is gazdagíthatja .a nép nyelvének kincseivel, s ezeket viszont
jól értékesítheti iskolai és népművelői munkásságaban. Neveljük te-

há t ta nítóképzőink ifjúsá gá t a jövő nyelvá polóivá és nyelvőr eivé!

Midőn e célt kitűzzűk kivált tanítóképzésünk nevelörnunkásai
elé, világos tudatában vagyunk az előttünk tornyosuló akadályok-
nak is. Az is világosan áll előttünk, hogy az iskolák nyelvvédő mun-
kája csak akkor lehet eredményes, ha egyéb illetékes munkaterüle-
teken is hasonló tevékenység Folyik, ami az iskolák számára hatal-
maserőszaporulatot jelent a közős nemzeti cél érdekében.

Hogy anagy cél felé vezető utakat-módokat megtalálhassuk,
számba kell uenniink azokat a romboló ha iisoha t, melyek tanulóink
nyelvérzékének épsége s nyelv tu ásának helyessége ellen irányul-
nak. Különfél.eirányokból egész sereg ilyen hatás éri a támadások
középpontjában gyenge vértezetben álló ifjui lelket, mégpedig egy-
részt az élet tág kőréböl, másrészt az iskola szűkebbkőrü életéből;
Az iskolán kívűli életből gyakran rontja a nyelvét a napi sajtó, a
tudományos és szépiroda.lom, a világi és egyház i szónoklatck, a.
mindennapi élet, a családi élet nyelve, vegyes nyelvterületen vala-
melyik nemzeti kisebbségi nyelv stb. Az iskola körében a tanárok-
nak, a tankönyveknek és a tanulótársaknak lehetnek kedvezőtlen
nyelvi hatásai.

Az iskolának, teháta tanítóképzőnek is egyik igen fontos. és

kedves fela da ta , hogy neveltjcit e hatások ellen kellőleg íelvér-
tezze, se végett magyar nyelvérzékűket és nyelvtudásukat minél.
magasabb fokra emelje. Ezt a célt pedig egyr észt jó példa a dá ssa l,

má sr észt meg ta nítá ssa l (megér téssel) és gya kor lá ssa l ér heti el.

Az iskolá n kivüli életből szá rma zó rossz példá k hatóerejének
megbénítása nem igen áll módunkban, legfeljebb csak gye.ngíthetjük

a ha tá sok er ejét azzal, hogy tanulóink olvasási váó,yát olyan írók
[pl. Arany, Gárdonyi stb.] felé irányít juk, akik követésre méltó-
nyelvi példákat mutatnak műveikben, továbbá ha alkalmilag vagy
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tanítás, olvasmány tárgyalás 'közben magyarázatunkkal rávilágítunk
.a nyelvi hibákra, megjelölvén mindjárt a javítás módját is,

Hatásosnak vés hasznosnak mutatkozik azonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAifjúsá gi önképzőkör -

nek ilyen nyelvvédő ir á nyú tnunluissá ga is, A gyúlések tárgysoro-
zatában helyet kellene juttatnunk olyan dolgozatoknak is, amelyek
a tanulők nyelvhelyességi megfigyeléseit, véleményét tartalmaznák
olyan anyagról. amelyet olvasmányaikból vagy lakóhelyük népének
nyelvéből vagy tapasztalásuknek egyéb kőréböl gyűjtöttek. Az ilyen
anyaggyűjteményben helyet kaphatnának a hibák mellett olyan
nyelvi helyességek és szépségek is, amelyek a hibás esetek kiküsző-
bölésérealk,almasak. Igen jó alkalmul kínálkozik tanulóinknak az
anyaggyüjtés elvégzésére a karácsonyi, húsvétiés nyári szünet.
Hihetőleg kedvvel is foglalkoznának ilyen rnunkával. Természetesen
a tanárelnök dolga, hogy a tagokat a kedvezőalkalmakra figyelmez-
tesse és a szép munkára buzdítsa, esetleg egyeseket ki is jelöljön rá.
-Célszerű volna, ha minden önképzökör járatná és ifjúsága olvas-
·gatnáa Magy,aros,an című folyóiratot, esetleg egyik-másik lejtege-
tését a gyülésbena tagok ismertetnék, sőt talán véleményt is nyil-
vánítanának róluk. Önként értetődik, hogy az effajta munkásság is
- mint az iskolai önképzés egész tevékenysége - .a tanárelnök irá-
nyílása és ellenőrzése alatt áll.

Az iskolai élet nyelvi hatásai tekintetében a ta ná rok és a ta n- (
könyvek nyelve szorul az eddiginél szigorúbb vizsgálatra. mert a
példa vonzóerejével - a tanár hivatali és egyéni íelsöbbrendűségé-
nek, illetőleg a nyomtatott betűnek a tekintélye folytán - mind-,
kettő döntő hatású a tanulők nyelvére, kiváltkép ha nagyobbfajta és I
gyakori Mbákfordulnak bennük elő, mert a rossz példa csábítóbb\
a jónál, meg azért is, mert az oiskolán kívülről jövő kedvezőtlen ha-o
tások erejét is növelik. '

A tanulők az .iskol.a falain belül tanáraiktói kapják a legtöbb
nyelvi hatástv Föleg beszédűkböl, de írásukból is. Az ő hatásuk a
leg;huzamosabb, de egyúttal a legerösebb is, mert az egyéni közvet-
lenség sugalmazó kényszerével .a banítványokat utánzásra szorítj a.
A jó példának áldásos, a rossznak káros a hatása. Épen azért tör e-

kedjék minden ta ná r a r r a . hogy követésr e méltá nyelvi példá t á llít-

-son ta nulói elé! Ez elsősorban .a magyar nyelv és irodalom tanárától
kívánható meg, de a többi szakok tanárai sem menthetők fele köte-
lesség alól. Kívánatos e célból, hogy a nem magyarszakosok is
kísérj ék állandóan figyelemmel azt a tevékenységet, amely a nyelv-
helyesség hivatásos munkásainak kőrében folyik, és igyekezzenek
elsajátítani munkájuknak hivatalosan elfogadott eredményeit. Az
általános és szakmüveltség nélkülözhetetlen műszavain és szólás-
módjain kívűl ne használjanak semmiléle idegen kifejezést! Minél
gyakrabban vegyenek a kezükbe valamiféle magyarító szótárt, pl.
Tolnai Vilmos Magyarító Szótárát, vagy Kosztolányi Dezsőnek A
Pesti Hírlap Nyelvore című munkáját. Az utóbbi külőnösen ajánl-
ható, mert néhány hasznos és érdekes nyelvészeti cikken kívűl benne
'van Balassa József összeállításában a helyes magyarság szótára,
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Tolnai Vilmoséban meg a ~iszta magyarság szótára [niagyaritó szó-
tár}, Olvasgassák figyelemmel a Magyarosan című folyóiratot is, de.

különösen ennek .aNyelvújítási Sorozatait, sőt ne hiányozzék íróasz-
talukról A Magyar Helyesírás Szabályainak füzete se! Igen hasznos
lenne az is, ha a magyar nyelv tanára összegyűjtene az iskolai élet
szó- és írásbeli nyelvében mutatkozó nagyobbíajta hibákat a javított
alakokkal együtt, a másszakos tanárok részére.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ta nkönyvek nyelve is na gyon fontos tanuló és tanár szempont-
jából egyaránt, mert a tanuló a könyvek szővegét tanulás közben
sokszor elolvassa, és a tartalommal együtt lelki sajátjává teszi leg-
többször a nyelvi alakot is, jót -és rosszat együttesen, válogatás nél-
kűl. A tanárra ugyan nem hat a tankönyv példája olyan mértékben,
mint a tanulóra. de tagadhatatlan, hogy mégis a hatása alatt áll, hisz
gyakran szővegmagyarázatok céljából a könyv nyelvi részével is kell
foglalkoznia, s akkor bizony akarva-akaratlan is sajátithat el belőle
ő is helytelenségeket. De ha kárára nem válik is a hibásnyelvű tan-
könyv a tanár beszédének, haszna sincs belőle, mert nem er ő sífi ,
hanem gyengíti a helyes élőbeszéddel elért eredményeket. Tanító-
képző-intézeti tankönyveink nyelvén meglátszik ugyana dícséretes
törekvés a jó,a tökéletes felé, de háta jó szándék bizony nem jár
mindíg - még magyar nyelvi és irodalmi tankőnyveinkkel kapcso-
latban sem - teljes sikerrel.

Mi lehetne ez ellen a teendő? Az egyik mód az, hogya taná-
rok a tanulókkal kij avíttatj ák a tankönyvek nyelvi hibáit, esetleg
a magyar nyelv tanárának javaslata alapján. Ez a mód azonban nem
biztat bennünket nagy sikerrel, mert nem lehet minden tanár eléggé
jártas nyelvhelyességi ügyekben, másrészt meg a magyar nyelv
tanárának nincs annyi felesleges ideje és ereje, hogy ekkora murrkát
amúgyis nyomasztó rendes elfoglaltsága mellett elvégezhesse. A je-

lenleg ha sztuila tos könyvek ja vítá sá t talán mégis úgy lehetne elvé-
gezni, hogy e munkát a magyar nyelv tanárad végeznéle ugyan, de-
figyelmük' csak .a nagyobbfajta nyelvi és stílusbeli (esetleg helyes-
írási) hibákra terjedne ki. A jövőr e vona tkozóla g az volna ajánlható,
hogy a tankönyvek engedélyezését megelőző v,izsgálat necsak nagy
általánossághan terjedjen ki a szóba hozott szempontokra,hanem
kiváló gondossággal foglalkozzék e tekintetben - a versekben egyéb
kűlőnleges sajátosságokra is ügyelvén - a szőveggel, mégpedig úgy,
hogy necsak bírálati joga legyen, hanem - esetleg a szerzök hoz-
zajárulásával - a szűkséges javításokat is elvégezhesse. Szűkséges
lenne az ilyen tankönyvbíráló bizottságba olyan tagok kinevezése,
akiknek fejlett magyar nyelvérzéke s megbízható nyelvtudása van.
Természetes, hogy ennek ·a módnak az alkalmazása sem biztosítana
tökéletes eredményt, mert emberi tökéletesség nyelvi téren sincsen,
mésrészt meg azért sem, mert a nyelvészetben sem lehet teljesen
egyeztetni minden véleményt, de az bizonyos, hogy a mai "helyzetnél'
jobbat hozna létre.

Az eddigiekből kitűnik, hogy a tanárok és a tankönyvek sze-
repe nyelvünk védelmében főleg a ~sra szorttkozik, a taná-
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roké azonkívül általában a begyakorlásra is kiterjed, mert mindeni-
köknek vigyáznia ,kell arra, hogya tanulóka beszédjükben, írásuk-
ban mindig a helyes nyelvi alakokat használják. DeonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa nyelvvédő és
nyelvmiívelő munhá ssá gba n - 'annak minden oldalára irányuló híva-
tásszerű munkakörénél fogva - középponti jelentősége a magya r

nyelv ta ná r á na k oa n. TermészetszerűlegqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő annak az 'irányítój.a és a
legelső munkása, de épen azért az ő vá llait nyomja a legnagyobb
felelősség is. Elsősorban az ő kőtelessége, hogy minél tökéletesebb
példát nyujtson tanulóinak a jó magyar nyelvhasználatra: úgyszól-
ván teljesen az ő feLadata, hogy tanítványaival megértesse a nyelvi
jelenségek hibáit vagy helyességet, de őneki van legnagyobb része
a be gyakorlás munkájában is. A magyar nyelvi tárgyak tanításával
ő veti meg a jó nyelvtudás és nyelvérzék alapjait,és e munkával,
meg az irodalmi tárgyak tanításával kapcsolatban őneki nyílik leg-
több alkalma a szűkséges fej lesztő hatások nyuj tására. A nyelvtani
és stilisztikai, később az irodalomtörténeti anyag meg az olvasmá-
nyok tárgyalásának keretében tantervszerűleg is foglalkoznia kell
nyelvünknek nemcsak törvényszerűségeivel, illetőleg kifejezési mód-
jának helyességével és tiszta magyarsá gával, hanem a tanítóképző-
nek már az I. osztályától kezdve a beszédhangok helyes képzésével,
az erősségi és .a zenei hangsúl lyal, a szavak helyzeti hangsúlyával:
a hangfestéssel is, egyszóval .azzal, ami nyelvünk jóságának és szép-
ségének javára válik. Ezeknek alkalmazásával akarja kialakítani a
tanulókban a helyes és szép magyar nyelv eszményét, hogy azután
él őszóban és írásban ahhoz .alkalrnazkodj anak. Hogy pedig ezt biz-
tosan és könnyen tehessék, ugyancsak a magyar nyelv és irodalom
tanára gondoskodhatik a lehető legtökéletesebb begyakorlásról is.
Akár olvastat, akár szavaltat, akár szabad elö,acrast végeztet Vlagy
feleltet, akár írásbeli Iogalmazvárryt bírál, sohase feledkezzék iIIleg
erről a íeladatáról se. A tanulök szóbeli és írásbeli nyelvével kap-
cso latban igen gy:kran nyílik alkalma arra, hogy a nyelv dícséretes
és rossz oldalaira rámutasson, és észrevételeihez - lehetőleg a ta-
nulók belevonásával - megvilágító fejtegetéseket fűzzön. A fejte-
getések eredményének állandósítása végett célszerű a hibás és helyes
alaknak a jegyzetíüzetekbe való beíratása. Azonban e tanító (meg-
~rtető) és_9:.E!~ya.korló munkáj a csak akkor lehet eredményes, ha
'nyelvi példaadása utánzásra méltó, s teljesen átszövi iskolai tevé-
kenységének minden nyelvi nyilvánulását, vagvis ha a 'gyakorlat
nem mond ellene az elméletnek, ha a példa nem csökkenti, hanem
erősíti ,a többi erőkifejtés hatásait. Az is természetes, hogy a ma-
gyar nyelv tanárának kell a helyes magyarság ügyével legnagyobb
mértékben foglalkoznia önképző módon is.

Igyekezzék különösen a stílus magyarsága tekintetében határo-
zott elveknek önmagában való kialakítására, hogy ezek szerint inga-
dozás nélkül haladhassona helyes irányban. Ne tá laljon tanítványai
elé kész szabályokat, szinte isteni kijelentések hittételi merev alak-
jában, hanem kőzös munkával, eszméltetve vezesse el őket a helyes
eredményíg. De ne elégedjék meg azzal, ,hogy ő maga legyen tisz-
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tában anyelvhelyesség vizsgálatának elveivel és módszerével, se az-
zal, hogy ezek fonalán a növendékeket eredményekhez vezesse el,
hanem gondoskodjék az' .§n~llóság!:.'L.Yilló _neveJés4kről is, hogy ha
később bármikor valami nyelvhelyességi kétség kerül eléjük, leg-
alábbis a fontosabb és könnyebbfajta esetekben a maguk erejével is
megtalálják a megoldást. Rá kell őket szoktatnia arra, hogy mindíg
gondosan, fegyelmezetten használják a magyar nyelvet, mert csak
úgy tudják a hibákat észrevenni s azután megvizsgélni és megjaví-
tani. E javító munka sorrendje a következő lehetne: 1. a gyanú fel-

~ébresztése, 2. agyanús eset természetének megvizsgálása (hogy
idegenes-e vagyegyébként vét a magyar nyelv természete ellen),
3. a hiba javítása az iskolában szerzett ismeretek, kiváló magyar
irók, költőkés a népnyelv alapján, 4. a jegyzetfüzetbe való beje-
gyeztetés. A régi magyar nyelv segítségével tőrténő javítás ezen a
fokon még nem igen lehetséges. Annál Iontos.abb azonban a nép-
nyelv használata, mert a nép nyelve teje van magyar törűlmetszett
kifejezési alakokkal, mert a tanuló ilyen ismereteket szerezhet már
gyermek- és ifjúkorában, s későbbi életük Iolyamán is könnyen gy,a-
rapithatjak őket. A tanítóképzők e tekintetben kedvező helyzetben
vannak, mert tanulóseregűk nagyobbik része a nép kőréböl származ-
ván, sok népnyelvi ismeretet visz magával .az iskolába, másrészt
meg, mert többségűle ,a falusi magyar nép kőrében végzi tanító korá-
ban a munkáj át, tehát alkalma nyílik nyelvi megf igyelésekre és foly-
tonos magyarossági tökéletesedésre.

A magyar nyelv tanárának a nyelvvédő munkában ajánlatos
azonhan egyrészt aonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlegna gyobb óva tossá g a z iga zsá g felder ítésében.

má sr észt a legna gyobb erő és következetesség a helyes nyelvi tények

a lka lma zá sá ba n és a lka lma zta tá sá ba n. Hogy ahol egy iskolában két
magyarszakos tanár működik, ottelsősorban az ő elveik és munká-
juk ősszehangolása - főleg egymás tanításainak megfigyelése foly-
tán - múlhatatlanul szűkséges, sőt az egész tanárl testűlet munkájá-
nak ilyen egységesitése is, .azt neveléssel foglalkozók előtt szinte
felesleges szóbahozni, Igen fontos szerepe van e tekintetben a z

iga zga tóna k és 'a ta ná r i testületnek is.

Az előbb tárgyaltakból könnyen látható, hogy nemzeti nyelvünk
védelmének ügye nagy nehézséget jelent a tanítóképzö-intézet ma-
gyarsz;akos tanárai részére, amúgyis sokoldalú elfoglaltságuk (dol-
gozatjavítás, kötelező olvasmányok, tudományosés -szépirodalmi
művek olvasása stb.) mellett, úgyhogy a mai keretek és viszonyok
között [a magyar órák kis .száma, épen a IV. és V. osztályban, kü-
lönösen a terjedelmes anyaghoz viszonyítva, továbbá a heti 18 kő-
telező óra súlya más -kisehberőt és kevesebb időt áldozó - taná-
rok rnunkájának kőnnyebbségével szemben) nem sok reményünk
lehet .az eddigi sikernél jelentékenyen nagyobbnak elérésére, csak
abban az esetben, ha a magyar nyelv tanárainak válláról avtehernek
egy részét iskolai Iöhatóságunk leveszi és iskolai elfoglaltságuk ter-
jedelmét - főleg az írásbeli dolgozatok javítási munkáj ának tekin-
tetbevételével - méltányosan csökkenti.
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Addig is legyenonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlelkesedés acél kitűzésében, kemény kita r tá s a
feléje való törekvésben, felelősségér zet és kötelességtudá s az egész
nyelvvédő munkában! Ezek legyenek la jelszavai necsak a nevelés
munkásainak, hanema nemzeti nyelvért megindított munka egyéb
táborhelyein dolgozóknak is! Mert ha meglesz köztünk a nagy össze-
fogás, s meglesz ,a dolgozók részére a nyugodt és eredményes munka
'lehetősége: bizonyossággal remélhetjük, hogy la magyar nyelv meg-
erősödve, megtisztultan él, fejlődik tovább, s hogy ép, tiszta és sz ép-
.séges nyelvében nemcsa:k hogy él tovább is, hanem vele együtt meg-
ifjult erővel "egy jobb kor" felé halad nemzetünk.

Sopron. Ihá sz F er enc.IHGFEDCBA

Az ifjúságtanulm ány lényege és m ódszerei.

3. Az ifjúsá g á lta lá nos jellemzése. A ma i ifjúsá g.

Előttem Fekszik több könyv anémet pedagógiai irodalomból.
amely belhatóan lélektani alapon foglalkozik az ifjúság jellemzésével,
s felsorolja azokat a tulajdonságokat, melyeket az ifjúságtanul-
mánynak közclebbröl szeműgyre kell venni. Ezek a jellemzések ré-
.szint speciálisak, közvetlen anémet iíjúságr« vonatkoznak. Én azon-
ban nem megállapított elveket akarok itt az ifjúságról ismertetni,
hanem röviden előadni a mi magyar, közelebbről véve, a mi tanító-
képző-intézeti .iíjúságunkról több mint <két évtizeden át szerzett álta-
lános tapasztalataimat. Itt 14-20 éves ifjakról van szó. A pubertás
korában lépnek be az intézetbe, s egyúttal a vidéki növendékek az
internátusba is. Előképzettségük vagy kőzépiskola vagy polgári
iskola. A család, amelyből kikerülnek, többnyire egyszerű, nagyobb
nevelést nem adó. Többségben vannak a földműves, iparos családból
származók, kisebbségben a szellemi munkások gyermekei. Ezek az
egyszerű növendékek nagyon is reászorulnak az internátusi neve-
lésre. Nem értek egyet Sprangerrcl, aki azt mondja, hogy az inter-
nátust nem lehet többé életre kelteni, saját bűneinek esett áldozatul,

Hogy az internátus a gyakorlati nevelés túlélt formái közé tar-
toznék, egyáltalán nem bizonyítható be. Gyakorlatból tudom, hogy
a helyesen és jól vezetett .internátus az ifjúságra nézve áldásos.
Hibák, természetesen, vannak minden internátusná l, de nincsenek
még nagyobb hibák, ha a növendékek helyben lakó szűleíknél vagy
vidéki tanulők fizetésértegyescsaládoknál vannak elhelyezve? Na-
gyon so'kcs'alád nem tud nevelni, mert rninden a családi -élet csak
nem példaadó. Mint határozott tényt kell Ieszőgeznűnk, hogy a csa-
ládnál nevelkedő ifjak .soha sincsenek olyan ellenőrzés alatt, mint
az internátusokban, amelyeknek élete meghatározott napirendben
folyik le. A családoknál a gyermekek, illetőleg az ifjak legtöbb
esetben magukra vannak hagyva, ellenben az internatusokban a kö-
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Z08 együttélés, az egymáson való segítés az élet sarkpontja, Az az
életérzés. hogy az igazi munka a közösség szolgá latát jelenti, leg-
hamarabb az ifjú embereknél és itt éled Iel. A nevelő legíöbb fel-
adata abban áll, hogy az ifjúságoqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt öntudatosan és nyomatékosan
kölcsönös jóakaratra, barátságra, a közöss€g iránt.i testvéri érzésre.
nevelje. Legtöbb kőzépíokú Ískolákinternátusa a szegény néposz-
tályból származó gyermekek nevelő intézete. A növendék az egyszerű
családi környezetéböl mégis az internátusokban jobb kőrnyezetbe.
kerül, ahol a legelső szabály a föltétlen engedelmesség. Itt az egy-
szerű fiú érintkezik a ,felűgyelő tanárral, az intézet többi tanáraival,
együtt él egyik-másik jobb családhól .szárrnazó, jobb nevelésben 1"-
szesülő tanulótársaival. Hosszas gyakorlati tapasztalat alapján saját
intézeternben megá llapítctt am, hogy egyszerű parasztfiúk öt éven át

oly szépen kiművelődtek az internátusi rendes élet hatása alatt, hogy
megjelenésűkböl, modorukból senki sem következtethet egyszerű
szé rmazásukra. Mindezt az előnyös változást nem mondhatom el
valamennyi helybenlakó ifjúról. Legtöbbon az iskolai évek csiszoló
munkáj.a nem látszik, mert nap rnint nap visszatérnek egyszerű s
nem mindíg példásnak mondható családi kőrűkbe, melynek lenyűgöző
hatása alól nem tudnak rnenekűlni. Eszembe jut itt a következő eset.
Mintegy 10 évvel ezelőtt volt nekem egy helybeli egyszerű családból
származó derék tanítványom, aki rnindíg szeretett velem pedagógiai
dolgokról beszélni, s teljes őszinteséggel feltárta előttem gondolatait.
Egy napon így szólt: "úgy irígylern ezeket a vidéki parasztfiúkat.
Hogy kicsiszo lódnak öt év alatt, úri emberekké válnak, én pedig,
aki ,helyben lakom, durva, érdes maradok. Nem tudom levetkezni
csizmadia természetemet." Aszóbanlevő ifjúnak ez a nyilatkozata
nagyon sokat mondott. Bár tudjuk, hogy internátusoknak sok árny-
oldala van, s különösen hiányzik helőle a családiasság, mégis el kell
ismernünk, hogy az árnyoldalak fölött túlsúlyban vannak az előnyök.
Ennyit mondhatunk röviden az internátusról az ifjúsággal kap-
csolatban.

Azon korú ifjakat, akikre ifjúságtanulmányunk vonatkozik, már
különösenIHGFEDCBA17 évtől kezdve erősen érdekli az internátus falain kívül
levő világ. Igyekszik ezt a világot .a maga számára meghódítani.
Nélkülözhetetlen eszközök ehhez: tarka egvensapka, kesztyű, séta-
pálca, soknál a cigaretta. A tetszetős megjelenésre sok időt és fárad-
ságot fordítanak A tükröt ,gyakran használják. Volt egy tanítvá-
nyom, aki negyedéves koráhan az órán is mindíg a tükörben néze-
gette magát, s a szobájában lekötött hajjal tartózkodott. Altalában
a frizurára nagy gondot fordítanak. Hosszú haj ak, szemekbe lecsüngő'
fürtök a divatcsak. Ha észreveszi az ifjú, hogy ütőget a szakál la;
büszkén igen gya'kran borotválkozik, mert ez szerinte ,férfias!. Az ifjú
szabad idejében mindíg előkészíti magát a tánciskolára, s a tánc-
isko lábajárás ideje alatt gondolatai mindig az odajáró leányok kőrűl
forognak. Igyekeznek az ott megismert leányokkal a korzón vagy
másutt találkozni. Ha a tánciskolábajárással jobb családok körébe
jutnak az csak előnyös az ifjú emberre, de sokszor az ellenkezőjét
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látjuk, vagyis a tánciskolának megvannak a maga veszedelmei az ifjú
emberre. Ha cealódás éri az ífjúemhert, sokszor a korzóta sport-
térrel cseréli fel, s ostoba rekordhajhászással igyekszik erej ét ki-
próbálni, máskor meg egyik-másik dohányzással. vendéglöbe járással
igyekezik szabad idejét agyonütni. Este a lakószobákban napi esemé-
nyeket, legtöbbször soha át nem élt kalandokat beszélnek egymás
között. Az ifjú ember általában tanáraival. idegenekkel szemben igen
zárkózott. Spranger, mint fentebb említettük, abban .qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.'1 vélemény-
ben van, hogy az ifjú emberek zárkózottságát nem lehet kimagya-
rázni valamelyes élettani folyamatból. Mi, akik if júság tanulmányun-
kat fiziológiai alapon állít juk össze, azt állít juk, hogy az idjú zár-
kózottsága a pubertásból. a serdülésböl kővetkezik. Amiképen bizo-
nyos titokzatosságban történik a gyermekkorból az ifjtikorba való
átlépés a serdülés folytán, úgy ez a testi serdülés ősszekőttetésben
van a lelki serdűléssel, illetőleg a fizikai folyamat visszatűkrőzödik
a lelkületben is. Legjobban bizonyítja ezt aza tény, hogy a gyermek
12-13 éves korig nyilt, őszinte, s ettől kezdve, a serdülés korától
kezdve, elkezd titkolőzni. s ha kérdést intézűnk hozzá, sem szóban,
sem írásban nem kapunk egyenes, őszinte feleletet. Ezért igen nehéz
az ífjú lelkekhez hozzáférkőzni. Az ifjú ezenkívül ingadozó, amint
ingadozó a fizikai fej lödése is. Az ífjú különféle elhatározásokat
tesz, most azt, hogy ezentúl szorgalmas lesz, vagy hogy soha nem
dohányzik, se nem iszik, leányoknak nem udvarol. Minden elhatá-
rozás csak átmenet. Az ifjú nem tud sokáig kitartani valamely el-
határozás mellett. Ez az ingadozás jellemző a korai ifjúságra. Nem
tudja magát elhatározni, hogy milyen álláspontot foglaljon el végleg
a világgal szemben. Ez a kor a kezdődő lelki serdülő kor. Amint
vége a testi ser dűlésnek, a pubertásnak, vége van annak a zavarnak,
amelynek az Hjú testének átalakulása kővetkeztében egy ideig (ki van
téve. A testi serdülést nyomon kőveti a lelki serdülés. A testi for-
radalom lecsillapultával, amely az ifjút mindíg önmagára utalta s
zárkózottá tette, szűk lesz a magány, ahová visszavonul. Az érzékeny
elzárkózás dolyamatát kőveti a világgal szemben a nyiltság kora. Nem
tud élni többé az elzárkózottságban. Az én fogalmáról áttér az ember
fogalmára. Észreveszi, hogyembertársaJk is léteznek rajta kívűl.
Most aztán keletkezik a küzdelem az ifjúban az én és a világ; az
érzéki és szellemi között. Az internátusi élet ezt a lelki serdűlést
meglehetősen módosítja, mivel az ifjúnak a kűlvilág iránti érdeklő-
dése elé sokszor gátat vet a házi rend .szigorúságával. Az összeüt-
közés az ifjak és az internátus kőzőtt külőnösen 17-18 éves kerban
áll elő. Mindjobban kezdik érezni, hogy őnállóságra való törekvésű-
ket a házi rend a tekintély elvénél fo.gvaelfoj,tja.*

Föl kell sorolnunk az ifjúságnak általunk tapasztalt néhány jel-
lemző vonását a nélkül, hogy ezekbe az itt érintett tulajdonságok tár-
gyalásába mélyebben belemennénk. Az ifjúban sok rendetlenség
mutatkozik épenúgy. minta teljes kifej lödésben álló szervezetben,

* Schl iehe: Reifenjahre im Internat. 71. 1.
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Igaz, hogya rend iránt való érzék sok tekintetben velünk született
képesség, s bizonyos tekintethen egyéni tulajdonság, de azért bátran
állíthatjuk azt, hogy az ifjúságnél a rendetlenség általános és szigo-
rúan a rendhez ragaszkodás inkább a kivételek közé tartozik. Miben
nyilatkozik ez a rendetlenség? A legtöbb ifjú kö.nyvét, iratait, ruhá-
ját, általában nem tudja rendben tartani, azokat elhanyagolja, sőt
sokszor el is hagyja. Évek óta megHgyelem, hogy egyik-másik ifjú-
nak azegyensapkája hetekig azelöszobámban a íogason lóg, az
illető azt hiszi, hogy azt ellopták, sőt arra is van eset, hogy egyik-
másiknak az egyensapkája voéglegesen ott marad, s leltári tárgy ma-
rad. De így van ez a többi holmijával is. Egyik-másik eltűnik, de
nem azért, mert ellopták volna, hanem az ifjú Ieledékenvségböl ott-
hagyja. Ez a feledékenység is nagy szerepet játszik az ifjúságnak
hátrányosnak látszó tulajdonságai között, Az ifjú pontatlan s meg-
bízhatatlan, Igen hamar elfelejt valamit,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs Ieledékenységböl -származó
bajokért másokat 'kárhoztat. A rendetlenség és Ieledékenységböl fa-
kad aztán legtöbbször a kőnnyelrnűség is. Az ifjú leülönben is még
nem ment át az élet nehézségein, s mivel más gondoskodik róla,
könnyűnek látszik előtte az élet, s nem kell törni a fejét, mert a
nehézségek megoldása nem az ő, hanem a szülei kezében van letéve.
Úgy gondolkoZÍlk, hogyha bajba jut, majd kisegítik, s felesleges neki
törni a fejét a bajok miatt. A kőnnyelrnűség gyakran nyilatkozik a
tanulásban, a pénz kezelésében, kűlőnféle értékeinek eladásában, sőt
néha 1éha , gondtalan élet folytatásában. Ez a könnyelrnűség azt is
magával hozza, hogy az ifjú sem vissza, sem előre nem tekint, csak
a jelent nézi, s azt a jövő iránt táplált aggodalmasságával nem
akarja tönkre tenni. Könnyelmüségnek tekintjük azqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl is nála, hogy
sem a maga, sem a más tárgyait kűlőnösen pedig a közjavakat nem
kírnéli. A közjavak, illetőleg a kőztárgyak rongálásában, fájdalom,
nagyon is kitűnik az ifjúság. A tantermek berendezését, a kűlön-
bőzö szertári eszközöket épen nem űcíméli, sőt sokan bizonyos gyö-
nyörűséggel rongálják azokat. Kevés érzékük van még az ifjúsági
egyletek javainak megőrzésében, úgyhogy itt őket erős felügyelet
alatt kell tartani. Minden esetre a tanároknak óriási feladat jut osz-
tályrészül, hogy megértessék vaz ifjú~ággal, miszerint a kőzvagyon
megbecsülése, sőt annak gyarapítása egy,éni és nemzetbeli becsület-
beli kötelesség. A fentebb említett zánkózottságbó l önként követke-
zik az ifjúságnal az őszinteség hiánya, amely egyik-másik tanulőnál
már az igazmondás rovására megy, A tények elferdítése, az elkövetett
hibák elpaláslolása,a félrevezetésre irányuló törekvés minden nap
előfordul a tanuló életében. A Iejlödésben levő agy még nem bír
tökéletes logikai kővetkezetességgel, s az ifjú azt hiszi, hogy az ifjú-
kort szintén átélt tanárt könnyen be lehet csapni, s az az elkövetett
hibákat nem tudja megállapítani. Ezen a ponton sokszor igen kel-
Iemetlen csalódás éri az ifjúságot, s közülök akadnak is 'néhányan
olyanok, akik belátják az őszinteség szükséges voltát, s leplezetlenül
el szekták mondani eltévelyedéseiket. Itt látjuk, hogy mennyire szűk-
séges tanítóknak és nevelőknek az ifjúság-tanulmánnyal foglalkozni,
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merte nélkül, mondjuk, az ifjúság ismerete nélkül, arra iavítólag
soha sem tudunk hatni. Említsük meg még végül az i.fjúság általá-
nos tulajdonságai közül az vérzékerrységet, s az ezzel kapcsolatos őn-
érzetet. Miként az ifjúnak az érzékszerve minden ingerre jobban rea-
gál, mint a felnőtteké, úgy lelkiilete is minden szellemi benyomással
szemben túls'ágig érzékeny lesz. Ezt az ifjú lelket minden jobban
megérinti, mint a teljesen kifejlett ember lelkét. Kis dolgokból nagy
dolgakat csinál. Semmiségeket nagyra becsül, életében semmit je-
lentő dolgoknak túlságosan nagy fontosságet tulajdonít. Épen azért
lelki egyensúlyát hamar elveszíti, a lélek márlege hamar felbillen
s ez gyakran katasztrófát jelent az ifjúi életre, Ha valam! életében
nem úgy megy, ahogy azt szeretné, azt sohasem a maga hibájának.
hanem a mások igazságtalanságanak tulajdonítja. A tanulásban való,
rossz előmenetel oka nem ő maga, hanem a tanító vagy a tanár.
Bizony az ifjú elkeseredése már sok rossznak lett a szülö-oka, A
nevelőknek nem szabad figyelmen kívűl hagyni az ifj ak érzékeny-
ségét, sőt azt tanító és nevelő munkájukban nagy figyelemre kell
méltatni. Az érzékeny lélek aztán túlságos önérzetes is. Az ifjakban
az őnérzet hallatlan magas fokra szokott hágni. A legkisebb rnegsz i-
dás, durvaság, megszólás, fölkavarja oly mértékben az ifjúban az
őnérzetet, ho,gy az meggondolatlanságokra, sok esethen megtor lásra
gondol. Ez az önérzet bizonyos dőlyíösségben, büszkeségben is nyi-
latkozik. A tanuló! életben a dölyfösség úgy jelentkezik, hogy leg-
több tanuló különbnek tartja magát a másiknál. Ezt a föilényt egyik-
másik tanuló testiemj éveI, vagy szellemi képességének fitogtatásá-
val igyekszik érvényre juttatni. Hányszor tapasztaljuk, hogy e,gy-egy
túlerős növendék valóságos réme az osztálynak, s rettegett alakja
lesz társainak. A tanulótársak csakhamar meg tudják állapítani,
hogy a tudományát Iitogtató, hencegő egyén rendesen üres, tartalom-
nélküli. Ezeken a hátrányes ifjúkori rossz tulajdonságoken valamely
osztálynak jó szelleme sokat csíszolhat, de ezeket kiegyenlíteni, el-
tüntetni sohasern tudja. A ,kiegyenlítődésre törekvő munkában a ta-
nítónak, tanárnak igazi megértéssel kell résztvenni. Más megítélés,
aláesik a háború előtti ifjúság és a. háború utáni ifjúság. Itt önként
felmerülnek a kérdések, hogyan kell megítélnünk a mostani serdülő
nemzedék lelki állapotát, miben kűlőnbőzik a mai ifjúság a régebbi
ifjúságtel. A mai ifjúságnak szornorú a mult ja és bizonytalan a jö-
vője. A mai ifjak a háború alatt szűlettek, s a táplálkozás hiánya, a
szenvedésés a nyomorúság, melyek közöttfelnőttek nagyon is meglát-
szik mind testi, mind lelki állapotukban. A testi állapoton az erősen
előtérbe lépő sporttal igyekeznek javítani. Ebben a sportmozgalorn-
ban első pillanatra egészséges tünetet látunk, de a sport- és torna-
élet irányító vezetői ítélete ide vonatkozólag meglehetősen komolyan
hangzik. A régi hagyományok hiánya azt eredményezi, hogy a test-
gyakorlatok .gyors Iejlödése a háború után áldozatul esett a modern
kultúrátlanságnak, s felette rckord-hajhászat és szenzációs vágy ural-
kodik. Igazán keresni keIla módot és az eszközöket, hogy lehessen
a sportot az erkölcsnemesítés szolgálatába állítani, A mai sportró I
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valóban el lehet mondani Goethe Bűvészinasának a mondását: a szel-
lemektől, amelyeket felidéztem, nem tudok megszabadulni. A sport
sok esetben hitvány kűlsőséggé lett. A testedzés, amel ynek szüksé-
gességét senki sem vitathatja el, csupa üzletté alacsonyul le. Hát
nem lelki sivárság, szellemi szegénység az, ha valamelyik sportifjú
legfőbb tudásvágya arra terjed ki, hogy ahírlapok sportmellékletei
útján megtudja, vajjon XY sportegylet 3 vagy 4:1 arányban verte-e
meg WZ egyletet? A mai sport elfajulásánál többé nem az edzett-
ség jön tekintetbe, hanem a test teljesítő képességének a fokozása.
E miatt aztán. a testet oly gyötrelmeknek teszik ki, amelyek már az
egészséget is veszélyeztetik. Valamelyik évben egy levente Futóver-

senyen voltam. Tömeges futásról volt szó. A célnál vegy ik-másik ki-
dőlt, eláj ult, s csak nagynehezen lehetett életre kelteni. Világosan
hallottam, hogy egy~k leventeifjú igy kiáltott fel: miért kínoznak
bennünket annyira? Nem a sport ellen akarok beszélni, amelyet na-
gyon sokra becsülünk, de kikelünk annak túlzásai ellen, amelyek az
ifjúság erkölcsi és fizikai életét veszélyeztetik.

El kell ismerni, hogy a mai ifjúság nagy része sporttói edzett,
ügyes minden téren, öntudatos scsodálatra méltóan gya1korlatias. De
érezni, valamit átérezni nem tud többé. Egykori akarata a jó, tiszta
és nemessel szemben fennakadt a formában és az önzésben. Egykor
az öregtől tanult az ifjúság. Ma elmosódnak előtte a nehéz, de szép
'kötelességek, Ielelösség, tiszteletadás, bátorság, acélos akarat. A mai
-iJfjúságnak egy ~'S más tekintetben kevesebb hibái vannak, mint a régi
ifjúságnak az itt említettek dacára is. Az alkohol nem játszik olyan
nagy szerepet az ifjúság életében, rnint a háború előtt és a háború
alatt. Az ifjúság korántsem iszik olyan mértékben, mint azelőtt. En-
nek oka először is az általános elszegényedés, Az ifjúságnak nem
igen állanak rendelkezésére anyagi eszközök, hogy az alkoholt bő-
ségesen elöteremtsék, Elég, ha a szűlök a legszükségesebbekkel el-
látják gyermekeiket. Fölösleges pénzt mulatságra nem adhatnak. Bár-
mennyire is elfajult a sport, a vele való foglalkozásnak az az üdvös
hatása, hogy betölti az ifjúság gondolatkörét és sok tekintetben el-
vonja az alkoholélvezettöl. Körűlbelűl így áll a dolog a dohány-
zással is. Az ifjúság, amelynek .körében én mozgok, nem hódol ma
oly szenvedélyesen a doihányzásnak, mint régen. Nagy a száma
azoknak, akik nem dohányoznak, s a füstöt lakószobáikban nem is
.szenvedhetik. Némelyek rnérsékelt dohányzók, csak kivételesen, el-
vétve társaságban d-ohányoznak Nemi kérdésekben is sokkal komo-
lyabban gondolkozik a mai Hjúság, mint a régi. Nem is titkolózik
annyiraefontos kérdésnél. rnint régebben. A hazugság, az ámítás
tűnöfélben van az Iíjúságnál, amit sok tekintetben a cserkészetnek is'
köszönhetünk. Az ifjúság kűlőnben a nemi élet terén ma erős megfi-
gyelés alatt áll. Határozottan j avulás észlelhetö. A nemi betegségek
ritkábbak lesznek a serdülő ifjúságnal. Korunk ifjúsága átérti a nemi
baj jelentöségét, nyiltan, becsületesen küzd ellene. Egyszersmind ke-
resi a testi tisztaeágot, a természetességet. s e tekintetben felette áll
.a korábbi nemzedéknek.
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A mai ifjúságót a régebbi ifjúsággal szemben jellemzi a nagy
szabadság, a szabad mozgás, amivel karöltve jár a tekintély hanvat-
Iása a felnötteknél. Bármily hiányosak voltak is régebben a tekinté-
lyen alapuló berendezkedésele a családban, az Isko lában, a katona-
.ságnál, mégis meg volt adva a lehetős-ég, hogy az éretlen igényeket
magasabb eszméknek rendeljék alá. Az ösztönöket korlátozó intéz-
.kedések eltűnése állandóan a lelki, értékek elvesztéséhez vezet. A
mai ifjúság amilyen sokra becsüli az éretlen forrongásban levő néze-
teket éseszméket, époly kevésbbé nézi a tekintélyt, a felső hatósá-
gat, amely felette uralkodik. Lángol benne a nagy szabadság-vágy,
amely rninden testi kor látozás, minden erkölcsi' bilincset nyűgnek
tekint, s szeretrié szétrobbantani, Nincsen helyes ítélők-épessége a
szabadság igazi voltáról, hogy t. i. a legfőbb szabadság abban áll,
miszerint önként kőtelezzűk magunkat az emberi társadalom által
-elismert szabályok megtartására. Hiányzik a mai ifjúságban az őre-
.gek iránti tisztelet. Oná llóknak képze'lik magukat, az élet mcsterei-
nek, holott még csak kezdők. Nagyon helytelen dolog, ha az öregebb
ember e téren enged az ifjúnak, Helyes dolog ugyan, ha a serdülő
ifjú önérzetére tekintettel vagyunk. De a nevelésben ez nem tőrtén-
hetik mindíg kesztyűs kézzel, Mindenesetre szomorú dolog, ha az
.iíjúságnál a tekintély iránt való érzék hiányzik, s a kötelesség és az
engedelmesség íogalrnát elévültnek tekintik. Rendkívül nagy befo-
Ivással van a mai ifjúság gondolkozására az a bizonytalanság, amely-
benéL Ez a bizonytalanság a jövőre vonatkozik. Készüljön a mai
ifjúság akármelyik pályára, az elhelyezkedés legtöbb esetben igen
nehéz és úgyszólván lehetetlen.

Mindent összevéve arra a kérdésre kell határozott feleletet ad-
nunk, hogy j ebb-e a mai ifjúság, mint a régi? Hogy a mai ifjúság
nem rosszabb a réginél. sőt határozottan javulást mutat, egyes ese-
t-ekben kifej tettük. Vannak tünetek, ahol visszaesés van, de ezekkel
szemben túlnyomó ak a j avulás tünetei. A mai ifjúságnak a lelkűlete
a szomorú tapasztalatok folytán más, mint a régi ifjúságé. A meg-
szi lár dulqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt konszolidált államból folyó biztonság hiányzik olyan ifjú-
ságná l, amely az állam felfordulásának korszakában élte gyermek-
korát s nött Iel, A társadalom erkölcsileg Tormáló befolyásai meg-
semmisülnek olyan ifjúságnál, amely saját magán tapasztalja (álta-
lános nyomor, munkanélkűliség, áIlásnélküliség] , hogy a társadalom
nincsen abban a helyzetben, miszerint szociális tekintetben megfelelő
állapotot teremtsen. Ebből ered sok tekintetben a mai ifjúság nagy
részének életuntsága.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. A.z iljúsá gta nulmá ny útja i.

Miként .a lélektani kutatásoknak meg vannak a maguk mó d-
szerei, úgy a módszereket, az eszközöket, amelyekkel ismereteinket
szerezzük - az ifjúságtanulmárryban sem nébkűlőzhetjük. Itt az a
kérdés, milyen úton énhetj űk el azt, hogy az ifjú ember képe, ha nem
is tökéletesen, legalább megközelítőleg megraj zolódjék előttünk.
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Amint fentebb említettük, a gyermeket könnyebben lehet megfigyelni,
mint az ifjút, s így a gyermektanulmány könnyebben jut adatokhoz.
mint az ifjúságtanulmány. A következőkböl szerezhetjük iíjúságta-
nulmányi ismereteinket.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa j őnemlékezés. bj Megfigyelés. ej Levelek,
króriikák. dj Névtelenül kitöltött kérdőívek. a j Az önemlékezésnél,.

ennél a retrospektív módszernél korábbi lelki élmények megjeleníté-
séről van szó. Ezen lelki élmények megbízhatósága annál nagyobb,
minél közelebb esnek a jelenkorhez. A tanító, a nevelő ennél a mód-
szernél visszagondol saját ífjúkorára, abban az ő Fizikai és lelki
életére. A volt ifjút összehasonlítja a ma ifjú emberével. Megálla-
pítja a hasonlóságot és külőnbséget. Nemcsak a maga ifjúkerával
foglalkozik, de kérdezősködik más ernberek ifjú kora után is. Ezen
kérdezősködésekre mások önemlékezetéből megkapj a a íeleleteket,
amelyek legalább részben hozzájárulnak a mai ifjúság magatartásá-
nak megértéséhez. megvilágitásához. De teljesen soha sem. Minden
kor befolyásolja az ifjút lelkületében, gondolkodásában, felfogásában •.
Fentebb kimutattuk, hogy milyen külőnbség van a háború elötti és
utáni ifjúság között. A tanító, a nevelő a maga elmúlt ifjúsága után
meg tudja ítélni a mai ifjúságot, dea letűnt kor után, amelyben
élt, nem lehet,de nem is szabad megítélni a mai kor ifjúságát. Más
kor, más emberek! Az önemlékezés segítségével, tagadhatatlan az
ifjúság életében jelentkező sok jelenséget meg tudunk magyarázni.
Ahhoz a megá lla pítá shoz jutunk, Ihogy az i,fjúság hosszú időn át.
alapjában nem változ ik, csak a korok szerint módosul, s az idők
szelleméhez alkalmazkodik. Az őnemlékezésbö! leírt ifjúkori élmé-
nyek a serdülő és meglett ifjukor sok rejtélyére vetnek fényi és:
világosságot. Az önemlékezés, mint módszer, különösenabból a
szempontból bír értékkel, hogy a tanár, a tanító a maga és kertarsai.
ifjúkorát ismerve tárgyilagosabban Héli meg a mai ifjúságet sannak
apróbb Iélrelépéseit, csíny tevése it mérsékeltebben, nem túlszigorú
mértékkel veszi bírálat alá. Az önemlékezés, az önismeret sok ne-
velőt visszatart a fegyelem terén a túlzásoktól.

b] A megjigyelés széles alapokon nyugvó mó dszer. Első pilla-
natra ez az ifjúságtanulmányi rnódszer látszik legértékesebbnek s
egyúttal legtöbb ismeretet nyuj tónak. A sok nehézség azonban;
amellyel e módszer össze van kőtve, az eredmények sek tekintetben
kétes volta, az értékét erősen csökkenti. Ez a módszer látszatra dol-
gozik, ahol pozitív támpontokat az ifjúság megítélésére nem mindig
találunk. Legj obban bizonyítja ezt az a tény, hogy egyik-másik
ifjút a tanítók, nevelők tévesen ítélnek meg. HányqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAifjúnak egész
lénye más, mint amilyennek kűlsö magatartása után gondoljuk. A
meg,figyelés vonatkozliatik egyesekre, de vonatkozhatik tőmegekre.
A tanulói életben a tömegek alatt részint az egyes osztályokat, ré-
szint valamely intézet egész tanulóifjúságát értjük. A megfigyelés
lehet felületes, de lelhet alapos. Miután mi főképen pedagógiai
ifjúságtanulmányról beszélünk, az idevonatkozó módszereket is
pedagógiai szempontból ítéljük meg. A nevelőnek a lehetőség ha-
tárain belül arra kell törekedni, hogy minden egyes tanulót egyé-
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nilég -rnegismerj en, amihez első, elengedhetetlen feltétel minden
tanuló nevének tudása. Amilyen jó hatással van a tanulóraannak
tudata, hogy a nevelő névszerint ismeri őt, épen olyan visszata-
szítóa tanítványokra. ha a tanár, a tanító még iskolai év végén is
alig tudja néhány tanulónak a nevét. A tanuló ily körülmények kö-
zött úgy gondolkozik, hogy ő nem is áll a tanár megdigyelése alatt,
mert egy a sok ismeretlen között. A tanuló így ismeretlenül hogyan
közeledjék bizalommal a tanárhoz, de meg ifjúságtanulmányról is-
meretlen tanulok között szó sem lelhet. Ha pedig nagy létszámnal
az egyéni megismerés elháríthatatlan akadályokba űtkőzik, legalább
a tanuló:k egy részének névszerint való megismerésére törekedjék
a nevelő.

Az egyesek meg:figyelésénél tekintetbe jön az ifjú külső meg-
jelenése, magaviselete, tanulása, szokása, erényei és hibái, másokkal
való érintkezése. Minden tanárnak, de legalább is az osztályfőnök-
nek minden tanulóról egyéni lapot kellene készíteni s abba a meg-
figyelésnek fenrtebbemlített szmpontj.ait bevezetni. így fontos ada-
tokat kapnánk az ifjúságtanulmányhoz. Már abból, hogy az ifjqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú

súlyt helyez-e a külső megjelenésre vagy nem, fontos kővetkezteté-
seket vonhatunk az illető jellemvonására, Az elhanyagolt külsej ű

ifjúhoz nem sok reményt íűzhetűnk, különösen a 'tanítói pályán. A
magaviseletnél kűlönősen biztato jelnek tekinthetjük az ifjú önfe-
gyelmezését, a saját egyéniségének szigorú megítélését. Néha a iköny-
nyelműnek látszó magaviselet rnögött nem rejtőzik rossz lélek. A
legtöbb ifjút jellemző kőnnyelmüség még nem jelent romlottságot.
A tanulőknal vigyáznunk kell, hogy ne az elért siker vagy a tehet-
ség után ítéljük meg a jellemet. A tehetségesek nem mindíg jelle-
mesek, mert sokan a tehetséggel visszaélnek. azt rosszra fordítják.
A jellemesebb ifjakat inkább azok között keressük, akik .a nagyobb
tehetség hiányát példátlan, vasakaraton nyugvó szorgalommal igye-
keznek pótolni. A szoikások, kűlőnősen, · .ha ezek a mindennapitói,
a kőzönségestöl eltérnek, bizonyos jellegzetességet kőlcsőnöznek az
ifjúnak s kiemelik társaik közül. Minden intézetnek megvannak a
különoködésűkről ismert tanulói. De fel kell ismernünk a jó szoká-
sokat is s azokat .a tanulók javára írnunk. Az ifjúságtanulmány a
többek között a tekintetben is segítségünkre van, hogy az elhara-
pódzott rossz szokásokat kiirtani törekedjünk. Ha szemügyre vesz--
szük az egyeseket, fel kell fedeznünk azokban a hibák mellett az
erényeket. Alig van olyan ifjú, .akiben csak hibák volnának s eré-
nyek nem. E tekintetben a természet nem szokott mostohán bánni
az emberekkel. Ifjúságtanulmányunk kőzben fel kell fedezni egyes
ifj akban a tehetséget, valamely tárgy iránt való előszeretetet s azt
nem szahad elnyomnunk, hanem az érvényesüléshez kell juttatnunk.
Valamely ifjú lelkületére nagy mértékben következtethetűnk a má-
sokkal való .érintkezéséböl. Itt nem arról van szó, hogy simaság,
csiszoltság, vagy érdesség jellemzi ezt az érintkezést, hanem arról,
hogy az ifjú kivel vagy kikkel barátkozik s milyen körökben szerét
forgolódni. Tapasztalatom szerint a könnyelmű ifjak mindíg egy-
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másra találnak, s a szorgalmas, komoly ifjak egymás között ba~át-
keznak. Mindez azt rnutatj a, hogy a rokonszenv rnennyire ·a lelki
harrnónián alapszik A társaság minösége fontos tényező az ifjú lel-
kületének kialakulására, azért nagyon is éber figyelemmel kell szem-
ügyre venni ta társaságot, amelyben az ifjú forog. Egyesek jó tulaj-
donsága feloldódik a rossz társaságban, s hihetetlen rövid idő alatt
rossz irányban változik meg. - Az adott szempontok szer int való
megfigyelés még nem jelenti az ifjú teljes megismerését. Ez csak
részben való, közvetett megismerés. Tőrekednünk kell .közvetlen meg-
ismerésre. De hogyan? Az iskolában erre sem idő, sem hely nin-
csen. Olyan alkalmat kell nekünk keresnünk, ahol jobban szem-
ügyre lehet venni az ifjúságot s lelkületének meg.figyelés.ében keve-
sebb Ikorlátra találunk. Ilyen alkalmak az ifjúsággal az iskolán ,kívül
ifjűságí egyesületekben, kiTándulásokon, cserkésztáborozásokon való
közvetlen, fesztelen érintkezes. Kűlönősen a kirándulásokban,
cserkésztáborozásokon ismerjük meg jobban az ifjúság termé-
szetéti Ezt 'saját tapasztalatomból tudom. Évek óta résztveszek
az ország kűlőnbőzö vidékén rendezett kirándulásokon, téli
skítáborban, Velük együtt rovom az országutakat. velük együtt
mászom meg a hegyeket, meg-osztom velök akirándulásokkal
járó fáradalmakat, nem ritkán nélkülözéseket. Elmondhatom, hogy
ifjúságtanulmányaimhoz több adatot szerzek ilyenkor, mint évek
hosszú során .az iskolai életben. A kirándulás közben gya-
loglásnál, majd a szálláson most az egyik, majd a másik ta-
nulóval szoktam beszédbe elegyedni. A bizalmas beszélgetés kőzben
az ifjú lelke őszintébben nyilatkozik meg, mint az iskolában. Egyik-
másik feltárja a benső lelkivilágát, felfogását az életről, a világról,
hivatásáról. De meg,fi.gyelem a kirándulásoknál ta tanulők kűlső ma-
gatartását is. Sok tapasztalatot visz magával az ember haza s ,külö-
nősen azt a megállapítást, hogy egyik-másik tanulót egészen másnak
ismer meg a kirándulásokon, mint az iskolai életben. Az embert itt
kellemes, de kellemetlen csalódások isérik. 'Azt' is m-eg kell álla-
pítanunk, hogy kirándulások alkalmával tűnik ki igazán a magyar
ifjú sok, értékes tulajdonsága: megbízhatóság, kitartás, leleményes-
ség, engedelmesség, tiszteletadás a vezetőség iránt, önfegyelmezés,
alkalmazkodni tudás. Aki igazán meg akarj a ismerni a magyar if-
júságot, ne sajnálja a fáradságot, s vegyen részt ilyen kirándulások-
ban, cserkésztáborozásokban. Az .itt szerzett tapasztalataim bővebb
ismertetésére itt nincsen hely, azokról kül-ön tanulmányt kellene
írnom.

A megfigyelés vonatkozik a tőmegekre. Különösen [fontos az
egyes osztályok szellemének megfigyelése. Ez a szellern osztályok
szerint változik s elsősorban az osztályban tömörült egyének minö-
ségétö l függ, másodsorban pedig az osztályvezetöktöl. Minden osz-
tályban lassanként kialakul a jó vagy rossz szellem. Erélyes, jóindu-
latú ifj ak, akik tehetségüknél fogva vezető' szerepre vannak hivatva,
csudálatosan tudják fékezni a többieket s rendben tartani az osz-
tályt. Megfordítva, néhány rossz indulatú szájhős a legjobb tanulők-
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ból álló osztályt is képes a romlás útjára vezetni. A tanárnak, a ne-
velőnek épen azért ismernie kell egyeseket, hogy meg tudja állapí-
taní az egyes osztályok kialakult szellemének az okát. De meg kell
figyelni az egész ifjúságót a maga ősszeségében, összetételében, hogy
megállapíthassuk az általános közszellem minöségét, A megtfigyelés-
nek, vonatkozzék az ekár egyesekrc, ,akár a tőmegekre, alaposnak
"kell lenni, mert a felületes megfigyelés az ifjúság hamis megítélésére
.s ebből kifolyólag helytelen intézkedésekre vezet.

c)onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALevelek, ír á sbeli dolgoza tok, diá kla pok, króniká k. Nemcsak
a megfigyelések, hanem a tanulök írásai is fontos adatokat szolgál-
tatnwkaz ifjúságtanulmányhoz. Bárha hiányzik ezekből az írásokból
.is a teljes őszinteség, mégis megítélhetjük abbó! sok tekintetben az
.ifj ak érzűletet és gondolkodási mó dj át. Haa tanítvány levelet ír a
tanárának, igazgatósá,gának, az általános -szólásmódok mellett sorai-
han kifogásra juttat olyat is,ami megragadja Iigyelműnket. Hatal-
mas gyüjteményem van Ievelekból , melyeket részint még tanulói pá-
lyán levő, részint már végzett tanítványaim írtak hozzám. Külőnö-
.sen érdekesek a harctérről, háborúból irt levelek, amelyek többnyire
a háborúnak az ifjú lélekre tett hatásáról számolnak be. A tanulói
pályán készített írásbeli dolgozatok kőzűl az ifjúságtanulmányr a
.azok bírnak értékkel, amelyek az ~fjak lelki életére, éld- és családi
kőrűlrnényeire vetnek .világot. Ilyen jellegű dolgoza:tokata képző-
intézetekben általános pedagógiai szempontból is minél többet kel-
Jene készíttetni.

Őszintébben nyilvánul meg az if jú lélek, rnint a levelekben s
írásbeli dolgozatokban, - a diáklapoknál és krónikáknál. Sok inté-
.zet diáksága litografált diáklapot szokott kiadni. Ezeket, ha tisz-
tességes határok kőzőbt rnozognak, nemcsak hogy nem szabad
betiltani, sőt támogaini kell. Becses adatokat szo lgáltatnak az ifjak
-életének megismeréséhez. Intézetlinkben hét év óta áll fent egy diák-
lap, a "Tiszavirág". Eleinte a cserkészek lapja volt, ma az egész
intézet ifjúságáé, Tartalmát az iskolai életről írt elmélkedések, ver-
.sek, elbeszélések, egyes tanulóknak humoros jellemzése, kirándulá-
.sok, cserkésztáborozások leírása képezik. Ezenkívül ügyes rajzok
-díszítik a kis lapot.

Legjobban megismeri az ember a diák természetraj zát .a króni-
kákbó l, amelyeket a tanulók abban a hitben vezetnek, Ihogy azok
nem jutnak illetékes tényezők,a tanárok kezébe. Itt már teljes sza-
'badsággal nyilatkozik meg a tanulóí lélek s mond kemény bírálatot
tanárairól, tanulótársairól. az intézetről. Elbeszél itt oly intimitá-
.sokat, gy,akran megdöbbentő bűnöket, amelyeknek különben soha
sem jutnánk tudomására. Klasszikus példa erre SchJi.zbének1934-ben
megjelent krónikás könyve: "Serdülő évek .az internátusban", amely-
ről már fentebb em Iítést tettünk. A munka óriási feltűnést keltett,
mert az ifjúság képét a valóságnak megfelelőleg, élethíven rajzolta
meg úgy, hogy az adatokat maguk az ifjaJk szolgáltatták, '

A krónikás könyv egy kőzépnémetországi városkában egy 7 osz-
tályú tanítóképző intézetben keletkezett az 1915-1922. években. A
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diákok, akik a krónikás könyvet szerkesztették, azt Kabának nevez-
ték [Klassenbuch]. Ezt .a diákok által .szerkesztett krónikát hasz-
nálta ,Sc'hliebe munkájának megírására, amelyben mesteri leg rajzolja.
meg a 13--:-20 éves ifjakat, Nevezetesebb események volta:kebben a.
krónikás kőnyvben feljegyezve, beragasztva :fényképek, képeslevele-
zőlapok, sikamlós versek, mulatságok leírásai. Kitünik a krónikás
könyvböl az is, hogy a diákokat sokat ,foglalkoztatta a gyomorkér-
dés, mert többször beleragasztották az étlapot is a krónikás kőnyvbe.
Sch liebe elhallgatja a szereplők neveit a ,hónikás könyvben, csak az.
ABC betűivel jelöli azokat. Igen tanulságos mindnyájunkra nézve,
hogy tniképen jellemai Schliebe azemlített korú fiúkat. Mikor a.
kérdéses osztály 1915-ben a tanítóképző-intézetbe lépett, 24 növen--
dékböl állott, akik mindnyájan kispo lgári családhál származtak. A
szülők foglalkozása ezerint így oszlottak meg: 10 tisztviselő, 7 ke-
reskedő és iparos, 5 munkás, 1 földmüvelő, 1 árva volt. Az egyes:
íiúkra vonatkozó jellemzést részint az osztályhoz tartozó 6 növen-
dék, részint egy volt tanító bemondás,aalapján állította össze
Schliebe. A növendékek két vezető, P. és H. körül csoportosultak,
úgy, hogy bizonyos szociálisalaptípusokat lehetett köztük megkll-'
Iönböztetni: vezetőketés alattvalókat. magukba zárkózottakat, tár-
sas lényeket. De .az alaptípusoiknak voltak alfajai is: tréfagyártók.
hatáshajhászók, hencegők, fecsegők, szereplök az egyesületben, élős--
diek, szelebur díak, mellékbolygók, adjutánsok. Egynéhány kivá ló tí--
pust jel lemzűnk itt. Róluk ráismerünk a mi magyar középiskoláink

osztály- és internátusi életére.

"A" növendék volt az osztály megalakulásánál a pr imus, az osztály-
vezetö. Ekkor nemcsak testi leg, hanern s~ellemileg is fölötte állt osz--
tályának, s fölényének tudatában uralkodott is azon. Nem annyira sze-
rették osztálytársai, mint csodálták és féltek töle. Tagadhatatlan k iváló-
számtani tehetsége tiszteletet ébresztett irárita osztálytársaiban. "A" fel-
világosodott ember szerepében tetszelgatt magának, istenkáromló beszéde-
ket tartott, beszélt Kant-Laplace elméletéröl s a teremtés történetében
található ellentmondásokról, birtokában volt a "tisztességtelen" bibliai he-
lyek jegyzéke. Zola Gerrninálja és Murger Bohémélete volt a J.zgkedvesebb ..
olvasmánya 13 éves korában, A korán érett ífjú szerepét játszotta s tár-
sa it erkölcstelen üzelmekre tanított.a,ami a vezetőség tudomására jutván,
az osztályvezetöségrö l letették. "A" visszavonul az osztálvélettöl, de azért
sok tanulőnál a tanárok kigúnyolása miatt igen nagy népszerűségre tett.
s~ert. Sok hibája miatt IV. éves kor ában kicsaptak. Példa arra, amint már
magam is sok ízben tapasztaltam, hogy egy ilyen semmi erkölcsi alappal.
nem bíró ifjú mennyire képes megmételyezni egy egész osztályt. A utódja.
P az osztályvezetöségben, a legtehetségesebb tanulök 'kőzé tartozott. Jó
kedé lyű, barátszeretö, a józan ész képviselője volt. Arra törekedett, hogy
e'gy kormánypárt álljon niellette, amellyel akaratát az osztályban mindíg
keresztülvihesse. Különösen ki volt fejlődve nála a kőzősség iránti érzék.
A többi os.ztályvezetökkel szemben különös helyzetben volt. Volt -bátorságl,
hagy az osztállval együtt ellenszegüljön a házirendnek, ezenkívül dohány--
zott, ivott, táncolt s így elkülönítette magát a többi jámbor osztályvez·ztö-·
töl. P ellenfele H volt, az osztály a lvezetöje. P es H iskolatársak voltak a.
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.népisko lában. P-vel ellentétben igazi vezetőtehetség. Becsvágya s érvénye-
sülni akarása az alvezetói állásban nem engedte nyugodni. Azon naptól
'kezdve, hogy P-t az osztályvezetővé nevezték ki, H átvette az ellenzék ve-
zetését. Élénkebb volt, mint P, megáldva sok érzékkel a humor iránt. Ki-
tűnö utánzója volt a tanároknak és a városi alakoknak. Az osztály tréfa-
gvártój ává fejlődött ki. A képző házi ünnepélyeinél nélkülözhetetlen volt:
Nála nélkül nem volt hangulat. Fölénye azonban beképzeltté tette, gyak-
ran igazságta lan, a hízelgésre hallgató. Az őtödéven lépett az osztályba
D, miután egy másik képzöböl kicsaptak. A kicsapás oka: hölgyekkel való
barátkozás. Ez az ok aztán mindjárt népszerűvé tette az osztályban. Min-
denkivel szeretett barátkozni, elegánsan öltözködni, s nemsokáraqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil "csínos
fiú" azinternátusban számtalan tréfa t árgy ává vált. Mind a Iel ső. mind
·az· alsó .osztálvok gúnyolódásának célpontja 'lett. Tolakodó viselkedését -a
lányokkal szemben a krónikás könyv számtalanszor megörökíti. Az osztály
szóvivői közé tartozott T, akiről az osztály társak véleménye ingadozó volt.
.Némelyek tehetségesnek, mások tehetségtelennek. mások pedig közepes te-
.hetségűnek tartották. Egyébiránt T tevékenykedésének köszönhető a .kró-
.nikás könyv, a Kaba elöállá sa. Jellemző reá nézve, hogya reá vonatkozó
feljegyzések a Kabában rnind tőle származnak. P szűkebb köréhez tarto-
zott W, aki az osztály krónikása volt. .ló humora és jó kedélye miatt az
itélö bíró szerepét játszotta vitás esetekben. Mint kintlakos, ő képezte az
-ősszekötö kapcsot az internátus és a város, különösen a leányvilág között.
G zeneileg rendkívül tehetséges. Az évek 'folyamán mindjobban elvesztette
-érdeklődését it kultúrtárgyak viránt, kőzepes tanuló lett az eredetileg jó
ianulóból, a zene magasabb légkörében 'élt. M~sod- és elsőéves korában
rnűvész i hajlamokkal [rnűvész i Irizura, finom cig.aretták szívása] igyekec
zett ..feltűnni. Az osztály élete irántsemmiérdeklödést nem mutatott. Y
küntlakos örökös gyermek, mintatanuló, akit a tanuláson kívül semmi sem
-érdekel. Mindenkin szív~sen' segített. Az osztály jámbor ideal istáj ának. tar-
tották. C ismétlő. A sport terén kiváló teljesítményeket vitt véghez, na~

gyon is közepes tanuló volt, erélytelen. Mivel' hamar sértve érezte magát,
osztálytársai gy,akran bosszantották. Izomhős és nagy gyermek' egy SZ·2-

mélyben. Alapjában véve nyilt, jólelkű fiú, aki senkivel sem akart rosszba
.lenni s mindíg barátok után szaladgált, akik házi dolgozataínál segedkez-
.zenek. U helyzete az osztályban változó. Könnyen megnyerte a tanárok
rokonszenvét. Osztály társainál a kissé gyönge, elkényeztetett ifjú kevés
visszhangra talált. Olvasott volt, az _osztály könyvmolya, s hajlama volt
arra, hogy osztály társait fölényesen gúnyolódya kezelje. Titokban becsül-
ték. Nem tartották ,férfiasnak, mivel hetedéves korában egy a szüleihez
.írott levélben nagyon I~húzta mind~z internátusi. életet, mind tanuló tár-
.sait. Levelében elpanaszolja, hogy mi mindent kell eltűrnie osztálytársaitó l.
Könyveit i'elszedik tőle,' kigúnyol] ák, reáfogj ák, hogy Iárrnát CSinált, pedig

csendesen meghúzza magát, 'Éjjel azon urugyalatt, hogy horkol, a pap-
lant leráncigálj ák róla, pedig nem szokott horkolni. U harmadéves korában

egyasztaltársaságot, "Cenacle", akart alakítani és ezáltal' befolyást nyerni
osztály társaira. A "Cenade" rövid szabályzata be van ragasztva a kró-
nikába s igen jellemző 17-18 éves diákokra. Szabályzat szerint a tagok:
nak {erotikáv~l kell foglalkoz·ní. Tag csak az lehet, akinek elegendő isme-
rete van szerelrni do lgokban. Minden tag -legyen bohém;' Az asztaltársaság
.azonban nem valósult meg, különö sén azért, mert az osztályvezető P meg-
tagadta a hozzávaló csatlakozást.
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Nem lehet határozottan megállapítani, hogy kitől indult a kez-
deményezés ily könyv beál lítására. Valószínűleg T volt. Meglehet.
hogya legközelebbi felső osztálynak is volt ilyen krónikás kőnyva.
A krónikás könyv létrej öveteÍét nagy mértékben előmozdította az
egyik tanárnak az az eljárása, Ihogy az osztályt kamaszosztálynak
nevezte, egy másik pedig odanyilatkozott. hogy ebben az osztálybarr
van osztályszellem, de hamis oldalról. Az osztályszellem kijelentést
dícséretnek vették, s igyekeztek is annak megfelelni azáltal, hogy
összetartottak s a krónikás könyvet létesítették, amelynek 255 oldala
van. Történelmi adat csak 61 van benne a tanítóképző életéből. A
főtémát a tanítás képezi. Vannak benne adornék a tanárokról és
tanulókró l, a tanulás kőzben előforduló iepizódok. Szó van benne a,
tanulőknak egymáshoz való viszonyáról, közös élményekről. Ezzel
8zemhen a kamaszkor legkedvesebb tárgya, a szexualitás, háttérbe
szorul, bár figyelem nélkül nem marad. Igen kedves, beszélgetesi.
anyaget képeznek az erotikus tárgyak. A feljegyzések nagy szárná-
val szemben kétértelmű; szemérmetlen leírások igen ritkák. Néhány
esetben pomografikus és nemi dolgok meglehetősen leplezve jelen-
nek meg. A krónikás könyvben található versek általában humora-
sak, de sok bennük a diákérdesség. Ez az érdesség tűnik ki az 1922.
február lB-án tartott búcsú ünnepély leírásaból. amely tipikus pél-
dája' a diákdőzsöiésnek. Sohliebe krónikás kőnyvéből megállapíthat-
juk, ,hogy a magyar diákéletben anémet diákélettel szemben keve-
sebb ,az erotika s több a szeméremérzet.

Előttem fekszik a mi intézetűnknek 2 krónikája, amelyet 1-1
ötödéves szerkesztett a Maróthy baj társegyesület dísatáborozására,

Tehát a nyilvánosságnak van szánva. Az ötödik osztály minden ta-
nulójának a jellemzését adják a krónikák versben Írva. Különösen,

sikerült az 1933/34. évi verses krónika, amelyet egy tehetséges tanít-
ványunk, L. 1., jelenleg vidéken tanítóskodó tanítványunk szerkesz-
tett .. Érdemes volna belőle néhány versszakot idézni, ha helyünk
volna. A szerző érdekesen gúnyolja ki abban a nagyétüséget, pedáns-
ságot,az alkcholkedvelöt, a jámbor együgyűséget, a költöi hajlamot,
a mérges természetű jó tornászt, a szószétyárságot, A krónika min-
den osztály társat találóan jellemez. Ezen kívűl majd minden osz-
tálynak megvan a maga krónikája. De az már nem .a nyilvánosság,
számára készült. Hozzájutni baj os. Az 1934-hen végzettek átadt ak
nekem egy kis 2 lakattal lezárt Iádikót azzal a kéréssel, hogy őriz-
zem meg azt s majd 10 éves találkozón felbont juk selolvassuk az:
abban levő krónikás könyvet. Az ifjak az ebben foglalt bizalrnas fel-
jegyzéseket még most nem akarják közre adni.

d)onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANévtelenül kitöltött kér dőívek. Az Írásbeli ankétet vagy kér-
dőíves eljárást az amerikai Stanley Hall abkalmazta a gyermektanul-
mányban. Ugyanazon kérdésre ezer és ezer apa 'felel s így az ada-
tok nagy szamából lehet levonni a tőrvényszerűséget. E módszert
i.lyen alakban az ifjúságtanulmánybari alkalmazni nem lehet. Az ifjú.
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ha aláírja a nevét a kérdöívnek, nem ad őszinte feleletet. Olyan el-
járást kellett azért kitalálnunk, hogy ez az őszinteség legalább nagy
részben ne hiányozzék. Ezen év januárjában képzőintézetünk V. osz-
tályának 34 tanulój a részére kérdőíveket bocsátottam ki, amelyeket
névtelenül egy hét Ieíorgása alatt ki kellett tölteni s az osztály meg-
bízott jának átadni, aki az íveket ibelhozta hozzám az irodaba. Egy
része az íveknek gépírással van leírva. Nem tudom, hogy az íveket
ki töltötte ki. Nem is a kitöltő neve a Iö, hanem az, hogy ugyanazon
kérdésre milyen feleleteket adnak A 34 kérdőív egyharmada nem
sok értékkel bír, egylharmada közepes, egyharmadából meglepö, la-
nulságcs feleleteket kapunk. A következőkben ismertetjük a kérdé-
seket s nyomban a reájuk adott összesített feleleteket.

1.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉlet- és lélekta ni tételek.

1. Milyen ember va gyok én aj testileg (testa lka t, egészség, élet-

ta ni fogya tékossá gok)?

34 növendék közül 23 jól fejlett, edzett, általában magasabb növésű,
minden élettani fogyatkozás nélkül. Közűlök többen erősek, kiváló spor-
tolók. 11 növendék gyengébben fej lett. Meglátszik, hogya háborúban vol-
tak gyermekek. Vannak közöttük rossz Iogúak, vesebajosak, gyenge látá-
súak, egy gyenge ha llású.

b] lelkileg (ér telem, tehetség, emlékezet, ér zelem)?

A legtöbb magát közepes tehetségűnek mondja, csak egynéhány tu-
lajdonít magának jó tehetséget. Egyik-másik elismeri, hogy nehezen tanul.
Emlékezet tekintetében az osztály fele jó és közepes, a másik fele gyenge,
sőt egyik-másik növendék emlékezete rossz. Különösen többnek nincsen
névemlékezete. Erős akaratúnak mondja magát az osztály fele, a másik
fele elismeri, hogv ukaratilag gyönge, némelyek törekednek az erős akaratra.
Az érzelmek is kűlöníélekép vannak kifejlődve a tanulók között. Több
elismeri, hogy őt lelki életében az érzelmek vezetik, pl. emberszeretet,
részvét, adakozási vágy. Kifejlett fantáziával bírók is vannak. Nem ritka
az érzékeny ember. Egy tanuló elismeri, hogy ő cinikus is tud lenni.

2. Milyen vérmér séklet em va n (heves, nyugodt, közömbös)?

Heves vérmérséklete van 8-nak, nyugodt lS-nek, közömbös l1-nek.

3. Milyen vilá gnézetem va n [o ptimisia , pesszimista )?

A világnézet megítélésében meglehetős ingadozást találunk. Közülök
13 optimistának mondja magát, még pedig közülök egy erős optimistának,
egy túlzott optimistának. 10 határozottan pesszimistának vallja magát. S
(a kérdőívek kiállító it az ABC betűivel nevezem meg) sokszor látott életé-
ben igazságtalanságot s ezért a legsötétebb pesszimizmus fejlődött ki benne.
Ö: a pesszimistákat nem tartja normális lelkűeknek. 10 növendék nem
tudja határozottan, hogy e 2 típus közül melyikhez tartozik. Világ'nézetük
a körülményekhez képest változik. Egy növendék reálista világnézetűnek

mondja magát.
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4. Milyen szenuedélyeim (a lkohol, dohá nyzá s, nemi szenvedély)

s hibá im va nna k, s mit teszek a zok leküzdésér e?

3 növendék erre a kérdésre azzal felel, hogy szenvedélyei nincsenek.
A íermmaradt 31 növendék közül 8 semmiféle alkoholtal nem él, a többi
mérsékelten, leginkább a társaság kedvéért iszik. Nem dohányzik 10, erő-
sen dohányzik 7, bár igyekszik leszokni róla. A többi mérsékelten dohány-
zik. A legtöbb növendék erősen panaszkodik a nemi ingerek jelentkezése
ellen, de igyeksZJik sporttal, sétával leküzdeni. M szerint az ifjú élete örö-
kös küzdelem a nemi ingerek ellen. Több .fiú tiszta, be nem szennyezett
fizikummal dicsekszik. L szenvedélyének a kártyát, Y a táncot mondja.
E: hibának tartja, hogy fél a nyilvánosságtól,

II. Szociá lis tételek.

1. Milyen viszonyna k kell lenni a ta ná r és ta nítvá ny között?

Erre a kérdésre bőséges feleleteket kapunk. Söt egyik tanuló azt ja-
vasolja, hogy 'a tanár és tanítvány közötti viszonyról dolgozat készíttessék
az V. o.-ban. Legtöbb tanuló oda nyilatkozik, hogy ez a viszony legyen
bizalmas. Néhány véleményt ide iktatunk. G: A tanárnak ismernie kell a
növendékeket. A tisztelettel viselkedő, komoly, a helyzettel vissza nem
élő növendéket egészen közel eresztheti magához. Az erre nem méltó nő-
vendekkel éreztetrue kell a 3 lépés távolságot. Ez nem lenne kivételezés,
hanem a jó magaviselet, szorgalom, komolyság jutalma, illetve ezek ellen-
tétének büntetése. M: Kölcsönös megbecsülés legyen. A tanár ne nézze le
ci diákot s ne "magasról" tanítsa. Nem célja az intézetnek, hogy az isko-
lára és egyes tanáraira csak lázálmainkban gondoljunk. A tanár vá ltoz-

tassa véleményét a növendékröl, ha ez is változott. Nagy hiba az örökké
rossz és örökké jó diák. Q: A tanár ne bírája, hanem tanítója legyen a
diáknak. Nemcsak kikérdezni kellene a leckét s elmondani könyv szerint az
új anyagot, hanem megbeszélni, megmagyarázni. A tanár és tanítvány kő-
zött úgyszólván barátlas viszonynak kellene lennie, hogya diák ne Iéljen

intim ügyeit a tanár elé vinni. S: A tanár és tanítvány között a viszony
kölcsönös szereteten alapulhat. A diákkal meg kell értetni, hogy szüksége

van a vezetésre, de ez a vezetés ne legyen azonos az igás lovak ostoros
és dorongos vezetésével. Ha a tanár igazságos és öszimtén szigor ú, de ki-
vétel nélkül (t. i. a diákok között ne legyen kivétel), akkor körülbelül

megtaláltuk a helyes viszonyt a tanár és tanítvány között. T: A tanár a
vele közölt bizalmas közlések kel ne éljen vdssza s azokat ne fordítsa a
tanuló ellen. V: A tanár ne sértse meg a diákban az önérzetet, rnert ha
megsérti, .a diák sohasern közeledik hozzá bizalomma]. C: Legyen a tanár
feltétlenül szigorú, "iskolai atyja" a diáknak. Az igazságot ne engedje
befolyásoltatni érzelmei által. Tudásával, példás magatartásával és úri me-
dor ával IÍgyekezzék lekötni az ifjúságot, azoknak megbecsülését kiérd e-
melni, nem pedig hivatali tekintélvénél fogva követelje a tiszteletadást.
A diákoknak minden elkeseredése, fájdalma, szornorúsága (nem egyszer
öngyilkossága is) legtöbbször a tanárok helytelen megismerésének és ítéle-
tének következménye. Ha a tanár érdemlegesen viseli hivatalát, a diák is
bizalmas lesz hozzá, Ieltárja előtte lelkét és szeretni fogj a.
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2. Mi ébr eszt bennem rokonszenvet egyih-má sil« ta nuló tá r sam

ir á nt, s milyen gondolkozá sú fiúkka l szer eteh leginká bb fogla lkozni?

L; nem tudja megállapítani, hogya rokonszenv megszokásbó l vagy Pe-
.([ig az egyén r-okonszenves alakjából ered-e. Legtöbb e kérdésre azt a fele-
letet adja, hogy a hasonló gondolkozású fiaikkal szeret barátkozni. A ro-
konszenv alapja többeknél. közös sors,egyenes'ség, szerénység, kornolyság,
lelki müveltség, tehetség, önzetlenség. Sz; Főleg az egyszerű családból
származó fiúkkal szeretek barátkozni, mert ezeknek sokkal tiszt ábh a vi-
lágnézetük és gondolkodásuk. Különösen nem szeretek a pesti emberekkel
'barátkozni. S; rokonszenvet a lelki intelligenciával rendelkező fiúk iránt
érzek. Nem a születés és "síma sz ájúság" a dontos. hanem a lelki élele,
egész lelki strukbúrája. Ha valakit barátomnak tekintek, az egy életre szó l.
Az átmeneti nem barátság, csak ismeretség. Csak komoly gondolkodású
fiúkat válaosztok barátomnak, akik az életet nem egy üres kerebnek tekin-
tik, amit "valamivel" ki kell tölteni, hanem akik a hiten keresztül látják
a földi élet célj át is.

3. Milyen. különböző jellemű fiúka t ismer ek osztá lyunkba n?

Ezen kérdésre ismét bőséges adatokat kaptunk. A jellemzések közül
.egyiket-másikat rokon- vagy ellenszenv vezeti ugyan, de azért legtöbbször
az illetőket - amennyiben tanítványaim valarnennyijét egyénileg ismerem
- olyanoknak ismerem, ahogyan a kérdőíveken leírják. Néhány jell-emző
típust ide iktatunk.

B. tudákos név illeti ,meg legjobban. Mutatná, hogy mindenhez ért;
de valójában semmit sem tud. Falusi ember, aki míg él nem tudja levetni
örökölt tulajdonságait. Pénze van, meg jó kemény ökle és azt hiszi, hogy
ez elég az élethez. Duhaj, kötekedő természet. Hétköznapi egyéniség.
C. Megjelenése nagyon jó, osztály társait Ienyügőzi, a társaság tagjait meg-
fogj a, azonban, aki huzamosabb ideig érintkezik vele, észreveszi, hogy a
jó külső mily silány. belsőt takar. Tekintettel az .élet visszásságaira, bg
érvényesülni, mert épen .azokkala tulajdonságokkal rendelkezik, amik ah-
hoz szűkségesek. D. jó fejű ember, a tanulmányokban megállja helyét.
Nőkről másként, mint aljas cél lal nem is tud beszélni. Tapasztalatlan fiúk-
nak sokszor ór ákig tud beszélni perverz történeteiről. Visszataszító egyé-
niség. E. Nem enged az igazságból sem osztály társainak, sem tanárainak.
'F. Gyengéd mindenkivel szemben, nem beszél másokról, csak a maga sorsa
'érdekli, de azért nem visszavonuló. G. tanárai szeszélyéhez alkalmazkodó,
dehátuk mögött kigúnyolja, kikacagja őket. H. az első éven nagy fiúnak
érezte magát s kezébe kaparintotta a vezetést. Mindaddig irányítój a volt
az 'osztály szellemének, míg lassanként' ki nem ismerték, hogy nagyképű,
feltűnési vágyban szenvedő, s főleg kevés tudással rendelkező. Az első év
végén teljesen lehanyatlott az uralma. 1. Visszahúzódott, magános életet
él. Lelkében kiformált egy ideális képet és a felé törekszik. Útján sz ilár-
-dan halad, elvei mellett kitart, nem törődik a lekicsínylő, gúnyos megjegy-
zésekkel. Öntudatos jellem. K. kötekedő természetű.' senkivel .sem tudja
magát megértetni. Más véleményét nem veszi tudomásul, csak a maga rossz
elvei szer int cselekszik s így örökösen bajba kerül. 1. Jó, megértő fiú,
szorgalrnas. Örül társai boldogulásán. Szereti mindenki. M. Elég okos fiú.
Sok fiúnál többet tud, ezért le is nézi osztály társait. Mézes-mázos szavak-
Kal behízelgi magát osztály társainál, ha szüksége van r á, Kiisme·rték, most
már haragszanak rá. N. az osztályban vezető szerepr e tett szert. Tehetség a
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is van. Szeret látszólag mindenkit, akiben nem ismeri fel a vetélytársat,
de ha valaki az ő kiválóságához közeledik, irígy lesz rá s attól teljesen.
elzárkózik, félti tőle a vezetést. O. a jellemre nem sokat ad, amit egy fél-
órával ezelőtt állított, ellenkezőjére esküszik egy félóra mulva. Fecsegő és
rossznyelvű ember. Két tanuló .következő típusokat állapít meg: hízelgő,
akaratos, hazudozó, spicli, egyeté-rtő, kétszínű, stréber, önző, szerény,
igazságszerető. Van olyan, akit a 'tömegirígys,ég elnyom gyámoltalansága.
miatt. A szókimondót, az igazságszeretöt a többség nem kedveli,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. Milyennek lá tom az osztá ly szellemét (egyetér tők, széthúzók,

vissza vonul ól.: )?

Az osztály szellemét különbözőképen ítélik meg. Míg a többség sze-
r int széthúzás van az osztályban, addig néhány tanuló szerint egyetértés.
uralkodik. Legtöbbet mond e kijelentés: Ha baj van, összetart az osztály,
különben széthúzó. Megállapítható, hogy alsóbb osztályokban jobb volt a.
helyzét.Mivel 'az ifjúsági egyesületekben az ötödévesele a vezetők, ezek
megválasztása rendesen felzavarja az osztály nyugalmát. Kis csoportok,
klikkek keletkeznek, P szerint az a baja osztályunknak, hogy az úgyneve-
zett "potyamunkától" nagyon fél és nem szívesen teszi.' Mindíg utal a
másikraés a végén egyik sem csinálja meg. Pedig az élet sok ilyen munkát.
ad. S szerint azo,sztályhan 2 réteg van. Az egyik a felsőbb szinvona lon
állók, maguk között megosztják ·a szellemi vezetést és amennyiben lehet,
megértik egymást. A másik a tudásban alacsonyabb színvonaIon állók, akik
nincsenek úgy megszervezve, ők a bírálók és leértékelők. Minden mozgalmat
görbe szemmel néznek. Számukra semmi értékes munka nincsen, csak ab-
ban az esetben, ha azt ők csinálják. Ilyenek a diákcsínyek, kiruccanások,
stb. Ezt aztán örömmel újságolják. Az ő ideáljuk a "jó pofa" fiú. Álta-
lában az osztályunk szelleme nem visszavonuló. hanem az élni akaró Iiúk
kőzössége.

5. Milyen tá r sa sá gba n szoktam megfordulni?

34 közűl (egyáltalába nem jár tár saságba, 5 ritkán Jar társaságba ..
A többiek járnak társaságba vagy rokonokhoz vagy jobb társaságba [közép-
osztály: tanítói, jegyző, papi családba]. Többen kijelentik, hogy csakqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmű-

velt társaságban érzik jól magukat. L csak egyszerű emberek társaságát
keresi. Nem vágyik előkelő társaságba. A: a víg társaságot keresi. Ezek a
bovallások a tényeknek megfelelnek. Az utóbbi időkben a jó társaságba
való járása képzösök modorán előnyösen meglátszik.

6. Szer etek-e leá ny tá r sa sá gba n megjelenni, s ennek milyen ha -

tá sa va n r eám? Aka dá lyoz-e a ta nulá sba n? Nemesítőleg ha i-e ér zel-

meimre, modoromra ?

34 közűl nem jár leány társaságba, de nem is keresi azt 8. - K erre
a kérdésre azt feleli': Túl vagyok már ezen!, ami diákhencegest. de kora
vénséget is jelenthet. Néhány tanuló szerint a leány társaságba való járás
a tanulást akadályozza. E: nagyon lesujtó ítéletet mond a mai leányokró l,
kűlönösen elíté li az anyákat, akik leányukat egyedül engedik 'el sétálni
a fiatal emberrel. A túlnyomó többség szarint a művelt, jó leány társaság
nemesítőleg hat az ifjú érzelmeire, modorára, amely az internátusban ér-'
dessé válik, mert szabadon beszélgethetnekaz ifjak, sok durvaságót meg-
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engednek maguknak. Leány társaságban csiszoltabb, Illedelmesebb kifej ezé-
sekhez szoknak a tanulők. Ez .az érintkezés, amely vidító lag is hat, nem
esik a tanulás rovására, ha a látogatás leányoknál nem gyakran történik.
C: szeretek leányok között lenni. A túlmodernül táncolni akarókat ki nem
állhatom. Szeretem az eszmecseréket bizonyos nézetekröl minden mellék-
gondolat s az erotika kizárásával. Ez sainte felfrissítőleg hat reám.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7. Minő ta pa szta la toka t szer zek az a lsóbb évesek között az
inter ná éusba n?

Legtöbb azt fejtegeti, hogyafelsöbb éveseknek jó példával kell járni
az alsóbb osztályosok elött. C: Érdekesek a falvakból bejött elsősök. Csupa
zavar, tapasztalatlanság jellemzi valamennyit. Egyesekben megvan az a. tu-
laj dorrság, hogy látva a felsőbb éveseket, igyekeznek leküzdeni minden ne-
bézséget. Már aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII-IV. évesek nehezebben kezelhetöle. Az a tudat, hogy
nem bundások (első évesek). felbátorítj.a őket arra, hogy kötelességeikröl
is megfelejtkezzenek s a sz.obafönökeikkel szemben a legtiszteletlenebb
magatartást tanúsítsanak. Ez a bizonyos kritikus kor elégedetlenné teszi
őket minden tekintetben. F: az alsó évesekben megtalálható az a függet-
lenség, mi otthon nagyon sok háznál megvan. Akaratos, ha rászólnak, az
érzékenyebbek visszahúzó dnak, talán kőnny is perdül arcukra. Azzal a
szókinccsel beszélnek, amit hoztak otthonukból. G: Ha aszobafőnök köny-
nyelmü, költekező ember,akkor az az elsőéves gyermek ennek hatása alatt
elfelej ti a szűlői intelmeket. Különösen áll ez akkor, ha a szebafőnök maga
is csáhítja azt a fiút v,agy rneg épen kizsebel i. Azonban áll ez még má-
sod-, harrnadévesekre is. Ezért van nagy szűkség aszobafőnök és szeba-
lakók helyes ősszeválogatására. M: Az internátus szelidebb lett 5 évalatf,
de mégis úgy érzem, hogy abban durvultam. Több melegség kell az inter-
nátusban. O: Szeretik az alsóbb osztályúak utánozni a felsöbb éveseket
(dohányzás). hogy nagy fiúknak tűnjenek fel. S: Látom, hogy az intézet
mivé nevelt a modor nélküli "bundásokból". bennünket. Még harmadéven
is előfordul, hogy olyaill fiúkat látok, akiknek intelligenciája nemhogy a
közepes átlagon, de jóval azon alul áll.

..

Ill. Élethiva tá shoz ta r tozó tételek.

1. Szer etetből va gy kényszerből leftem-e ta nító?

Ez a kérdés sok nehézség elé állítja a tanulókat, mert egy 14 éves
gyermeket mi hozna más a képzöintézetbe, mint a szű lői kényszer. A szű-
lök azért adják ide gyermekeiket, mert így jutnak leghamarabb kenyér-
keresethez s másfelől ez az intézet a legolcsóbb. Mégis 16 azt vallja, hogy
szeretetböl lépett 'a tanítói pályára, a többiek pedig azt, hogy szülöi kény-
szerböl. O: hogy szerethettem volna a tanítói pályát, mikor nem ismertem.
Többen úgy nyilatkoztak, hogy kényszerből jöttek ide, de lassanként meg-
szerették a tanítói pályát.

2. M ely tá r gya ka t szer eiem legjobba n?

Többen p.angsúlyozzá,k, hogya tárgyakat a tanáron át szeretik meg.
Ez a kijelentés módosul, ha halljuk egyik-másik tanulótól, hogy ö ugyan
ezt és ezt a tanárt nem szereti, de a tárgyát igen. A tárgyak iránt való
szeretet nagyon is megoszlik. Némelyek a kultúr, mások a pedagógiai, míg
mások a gyakorlati tárgyakat szeretik.- Egyetlenegy.: Y szereti a nyelveket.
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3. Miféle hiá nyt lá tok a ta nítóképzésben?

Néhányan úgy' felelnek, hogy a mai tanítóképzés teljesen kielégitő.
Többen kiíogásolják, hogy a kultúrtárgyakbó l, ,különösen a számtanból nem
kapnak elég ismeretet, vagvis gyeng·e az elméleti kiképzés. Mások, a modern
nyelv elhanyagolása, így a németé nagy hiba. Legtöbben kifogásolj ák a

gyakorlati kiképzés hiányos voltát. S: Helyes volna, ha legalább egy hó-
napra minden fiú valamelyik iskolában önállóan tanítana, s az ott leszűrt
"tapasztalatokon építené tovább elméleti ismereteit. A: A tanítási gyakorla-
tokat úgy kellene megvalósítani. hogy az V. éveseket az egyik félévben
·egy-egy hétre ki kellene küldeni a városi nyilvános iskolához hospitálni es
tanítani. Többen megjegyzik, hogy aképzöben kevés a nevelés, nem nevel
eléggé az életre.

4. Miféle könyveket- olva sok legszívesebben?

7 -en kirnondottan a magyar kJ.asszikusokat, '8-am modem írókat, kőz-

tük az orosz írókat! Az osztálynak többi. része történeti regényeket, peda-
gógiai, filozófiai műveket, útleírásokat, természettudományi munkákat szeret
olvasni. Szerepelnek ezenkivül ismeretterjesztő rnunkák, szépirodalmi köny-
vek, könnyebb olvasmányok.

5. Melyek a legkedvesebb szór a kozá sa im?

E téren is meglehetősen szétszórtak a feleletek. Zene, sport legtöbb
ifjúnál szerepel. Ézenkivül: olvasás, séta,kirándulás, úszás, kerékpározás,
rádiózás, színház. mozi, sakkozás, utazás, tánc, tur istáskodás, cigányzene,

bélyeggyüjtés, vitatk~zás. V: Gondolataimat este Iámpafénv mellett sokszor
papírra vetem és bár legtöbbször eltép em a papírt, de jó így a gondolatokat
rnegpróbálmi Ierögzíteni.

n. Milyen nevelésben r észesültem?

Egyik-másik tanuló leírja szomorú gyermekkorát. Valóságos megren-

-dítö gyermektragédiákat olvashatunk itt, amelyeknél sok esetben meg lehet
állapítani az atya vétkes kőnnyelműségét, az anyának gyermeke iránt érzett
'határtalan szeretetével szemben. 19 tanuló jó nevelésben részesűlt, egyik-
másik szigorú volt, de- helyes. Többen gyenge nevelést kaptak, el volt ké-
nyeztetve egyik-másik, az ő akarata győzött. 2 fiú bevallja, hogy hazulról
nem hozott jó nevelést, a- niányla tanítóképző-intézet pótolta.

7: ' Milyennek lá to~qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa' jövőt?

Legtöbb fiút még a: jövő nem aggasztja, inkább az oklevél. Bár tudják,
110gy a' jövő bizonytala-n, mégis 90% .reménnyel, bizalommal néz dőre.
N: Diák szeretnék lenni, míg ilyen . idők lesznek. Olyanok aggódnak a

'jövőért, akiknek. nincsenek szűlei, S' nem akarnak arokonokra támaszkodni.
Az ilyenek nem tudják, hogyha kikerülnek az intézet védő szárnyai alól,
hol húzódnak meg, míg álláshoz jutnak.

.-
• •

Az itt közölt ifjúságtanulmány csak vázlat akart Ienni,' a keretek
megjelölése, amelyek kitöltésére hosszabb idő, a tárgyba való rné-
lyebb bemerűlés szűkséges! Amit í-rtam: Húifjúságtanulmány. Spran-
ger' szerint a leánylélektant s a vele kapcsolatos leányifjúságtanul-
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mányt csak nő írhatja meg, aki a leányok lelkületét jobban ismeri"
mint .a férfi. Mi még a magyar pedagógiai irodalomban az ifjúságta-
nulmány mezején csak az adatokqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyűj tésénél tartunk, amelyek ré.sz--
letes feldolgozása a jővőfeladata. Itt áll előttünk a kűzdö, szenvedö
magyar ifjúság, de csak külsöleg. Hogy azonban lelkileg is előttünk
álljon minden tulajdonságával. ahhoz alaposan meg kell ismernünk
minden oldalról az ifjúságtanulmány segítségével. amely már hatal-
mas léptekkel tőr elő, mint a pedagógia egyik alapvető tudománya.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Debr ecen. Ver ess Istvá n dr .ONMLKJIHGFEDCBA

A IHGFEDCBAtörténelem tal'1ítás felvetődött gondolatai.

Egy esztendőn belül két olyan cikk jelent' meg a Magya r Ta nító-

képző-ben, me ly Jigyelemreméltólag mindkettö a tőrténelem-tanítás-
sal Ioglalkozik. Rozsonda i Ká roly liA tőrténelern tanításának egy
ujabb feladatáról", Mezősi Ká roly dr . A tőrténelem-tanár sajátos
feladatai a tanítóképzésben" címmel értekezik.

Rozsondaí Károly pedagógus, li mint magyar embert, aki talán
erdélyi is, a magyar kisebbségi kérdés élénken foglalkoztatja. Fájó
lélekkel állapítja meg, hogy csonkaországi kőzvéleményünkben nincs:
meg a kellő fokú érdeklődés, s az érdeklődök jórészéből is hiányzik az-
alapos tájékozottság. A nem történelem-szakos, a pedagógus tollá-
ból különösen jólesik annak a kijelentése, hogy a nemzeti történe-
lem tanításának ór iá si horder eje van, mert a megkívántató együtt-
érzés nemcsak a jelen egymásr autaltságábó l, hanem a közös mult
ismeretéből és hatásá'ból táplálkozik. Jólesik ezt hallanunk, rnert;
hozzászólásában nagyon igaza van Mester há zy J enőnek, hogy bizony
még mindíg nem ismerték fel igen sokan a nemzeti történelem taní-
tásának rendkivüli Iontosságát, bárha sokan hangoztatják.

Rozsondai Károly a tőrténelem-tanításnak bizonyos revízióját.
tartja szükségesnek, mert tantervünk és tankönyvcink mintha .figyel--
men kívűl hagynák, 'hogy .a világháború mekkora választófal a meg-
előző és követő idők között. Azt mondja, történettanításunk nem ér
ki egészen a jelenig, s ennek kővetkeztében épen a legnagyobb ren-
getegben vannak kalauzolás nélkül a tanítványok.

Tagadhatatlan, hogy minden történeti Iej lödést csak úgy ismer-
hetünk meg igazán, hogyJha a fejlődési sor végső pontját is ismerjük.,
Nem mondhatjuk ugyan, hogy tantervünk egyáltalán nem gondolt
volna erre, mert hiszen a IV. osztályban a magyar nemzet történelme-
anyagának végén megemlíti: "Sz.erepünk a világháborúban. A vdlág-
háború eredményei. Mai helyzetünk," - csakhogy ez a .szűkszavú

utalás persze nem Iejezheti ki kellőleg a kérdésnek oly nagy jelen-
tőségét. A Ill. osztály egyetemes történelmi anyagánál pedig még
hiányosnak is mond:ható a tanterv, mert amikor a végén csak annyit.
mond, hogy liA világháború ,főeseményeinek és eredményeinek átte--
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kintése", itt ig,azánazt hihetnénk, hogy egyáltalán nem is gondolt
az .azóta tőrtént eseményekre még 1923., illetőleg 1925-ig sem, ami-
,kor a Tanterv és Utasítás kiadásra jutott.

Kétségtelenül ig.az, hogy épen a történelemnek van szűksége
megfelelő perspektívára. s ha nem vállalkoznak rá komoly, nagy
munkák tudós írói, hogy "néhány évvel ezelőtti" eseményeket fel-
dolgozhassanak, annál merészebb lenne az ilyen vállalkozás a tan-
kőnyvíróra nézve, mert hiszen az értékelő, megítélő értelmet nagyon
is félteni lehet az események mérlegelésénél, Aztán mega világ
szeme van raj tunik, s tankönyveink nemcsak ifjúságunk kezében for-
dulnak meg, nem is jelennek meg minden esztendőben. Azonhan
hogy a tanterv szűkszavúsága és ihi-ányossága mcllett is,és bármi
nehézségek ellenére a történelem tanárának többet kell foglalkoznia
nemcsak a: világháborúelőzményeivel és következéseivel. hanem je-
len helyzetünk bekövetkezett kialakulásával, erről másként gondol-
kozni nem is lehet. S meg vagyok győz.ődve, hogy nem is mulasz-
tottael egyetlen szaktanár sem, hogy tanítása közben - ahol csak
alkalom adódik - mindent a jelenre is vonatkoztasson, s a fejlő-
dési sor folytonosságát továbbvigye napjainkig. Az Utasítás maga is
megmondja, hogy "a jelenre való vonatkoztatasok alkalomadtán
lehetségesek, sőt szűkségesek is":

Hogy azonban jelen állapotunkat rnentüljobban megérthessük,
s a mai nemzeti életfolytatásba is belehelyezkedaessünk, s még in-
kább, hogya jövő magyar tanítóját a reá váró nagy nemzeti felada-
tokra elökésztblressűk, egyik elsőrendű kívánalorn, hogy erre a Iizikad
lehetőség is meglegyen. A történelem szaktanárait azonban igen nagy
nehézségek elé állítja a tanítóképző-intézeti történelem-tanításnak
feltűnöen csekély óraszáma. Mint az egyetemes történelemre, épen-
úgy még a hazai történelemre is csupán heti 2 óra van a tanárnak
rendelkezésére. Nemén vagyok azels,ő, aki érthetőleg kétségeske-
dem, hogy ugyan miként gondozhaesa kellőleg a történelem tanára
a IV. osztályonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAheti 2 ór á já ba n a magyar nemzet történelmét, amikor
ugyanakkor a népiskola, a népnevelés érdekeit és egyáltalán a tanító
jövő élethivatását is ugyancsak gondosan kell munkálnia ? Csak a
szorosan vett módszeres ismeretek nyujtására leesik az évi óraszám-
ból 6-8 óra. így megcsappantva méginkább hogyan lenne elég a
megmaradt órámennyiség a nemzeti történelem anyagának kellő el-
végzésére? Amikor 'még ezenkívül a magyar történetírás legkiválóbb
'képviselödtöl szemelvényeknek. s jól megválasztott forrásolvasmá-
nyoknak olvasása is együtt szintén néhány órát jelent?!

Igen helyesen jelölte meg Mácsa y Ká roly is az 1934. május 9~i
közgyűlésen, hogy a tanítóképző-intézeti növendékek "művelési
anyaga ne maradjon el a hasonlókorú más középfokú iskolák nőven-
dékeinek művelési anyagátől". - Pedig mit kell küzdenie a tkpző
tanárnak, hogy tanítványainak művelési anyaga a nemzeti történe-
lemnél lehetőleg lépést tartson a középiskolákkal, amikor a kőzép-
iskolák felső osztályaiban a történelem oktatására rnindenűtt heti
3-3 óra kerül! Bármilyen tudatosan rnunkálja a szaktanár a hazai
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történelmet a tanítóiképzőnek már az (L), IL, Ill. osztályában is, az
egyetemes történelem keretében, még akkor is hogyan dolgozza fel
a magyar nemzet történelmét a IV. osztályban olyan márebben. amint
szeretné, samint szükséges is volna - heti 2 órában? Épen ha jól
vezette tanítványait az alsó osztályokban, hogyan elégíthesse ki meg-
felelően már csak érdeklődésüket is a magyar nemzet történelmének a
IV. osztályban rendszeres tárgyalásánál heti 2 órában? És hogyan ősz-
szefoglaljon, szempontokkal csoportosítson, hogyan ismételjen, hogyan
történhessék az ahkalmazás és az öntevékenység kialakítása az any-
nyira kevés heti 2 órában? S ha még tekintetbe vesszük a tanulők-
nak a sokféle tárgy folytán sokfelé szétdaraboltságát, el lehet gon-
dolnunk, milyen kapkodás, nyugtalanság annak az ifjúnak az élete.
Hol marad az ifjú számára az elmélyedés, gondolkodás, t-épelődés
lehetősége, amelyről nagyon találóan jegyzi megonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKiss J ózse', hogy
a nevelés értékes posztulátuma.

Szerenesés körülmény, hogy a kőzépisko lák tanterve épen most
van revízió alatt; mert amikor ott olyan nagyjelentőségű alapkérdé-
sek nyernek rnegerösődést, 'remélhetjük, hogy kihatásuk lesz a tkpző-
intézetekre is, ,hogyazoknaJk tanterve is ujabb elgondolás alá
kerülhessen.

A V. K. Miniszter Úr szem előtt tartva azt, hogy csak erős nem-
zeti közszellem mentheti meg a lelki válságtói a magyarságot, a
nemzeti szellemet még .íokozottabban kívánja érvényesíteni a kö-
zépiskolai oktatásban. Ezért a tanítás középpontjába a nemzeti tár-
gyakat helyezi. Kívánja az általános európai műveltséget is,' s ezért
fontosnak tartja az egyetemes történelmet is, azonban azt akarja,
hogy a kőzéppont rnindíg a magyar gondolat legyen; az európai
műveltség mintegy hátterétil szolgálva, a nernzebi nevelés ésaz euró-
pai szellemű nevelés egybekapcsolódj ék.

Kétségtelen, hogy az egyetemes történelemre szűkségűnk van.
Apponyi Albert g.röf nagy fontosságát látta, hogy hazánk történelem-
.szemléletéhez rnindíg meglegyenek az egyet,emes történelmi vonatko-
zások. Természetes is, hiszen az egyetemes történelem foglalja fel-
.söbb szintézisbe a nemzetek fej lődését, s épenúgy a magyarságnak
már Széchenyi által hirdetett európai gondolata sem juthat fele-
-désbe. - Kornis Gyula is rámutat, hogy meg kell tanítani az ifjú-
.ságot, hogy világszernrnel tekintse az eseményeket, s világszernlálet
útján nevelődjék az önálló magyarságra. így kél fel benne a kűl-
politikai érzéle is, és mély érzésben, szívósságban, kitartásban, tettek-
ben így lesz egésszé va hazafiság.

A magyar parlamentben esett Ielszólalások sok tanulságot szol-
gáltatnaJk az oktatás és épen a történelem-tanítás érdekeire vonat-
kozólag; Nagysúlyú kijelentését hallottuk a V. K. Miniszter úrnak

. abban lis, hogy mindennél fontosabbnak tartja az erkölcsi nevelést,
s 'az egészséges világnézetet. S mivel nem az ismeretek túlhalmozott

-tömegében látja a célt, a tanítási' anyagot mentesíteni kívánja 'mind-
. attól, ami nem lényeges, hogy a meghagyottat annál inkább ki-
. .mélyíthesse nemzeti értelernben.
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A tkpző-intézeteknél rostálni lehetne már az 1., IL, Ill. osztály-
ban; az egyetemes történelem tanításánál csakugyan el lehetne
hagyni a szinte elavult, feleslegessé vált olyan anyagot, amelynek
átvezető kapcsolata nincsen, vagy hasznosítása alig-alig jelent szá-
munkra valamit. S az egységesebb kép szempontjával itt aztán szóba-
jőhetnének - bármely iskoláná l - a tankönyvek is, mint amelyek
a tantervet vannak hivatva megtestesíteni. Nem dolgozhatnak hozzá
fankönyveink, nem sikerülne hozzádolgozniok az 1., II., Ill. osz-
lályhanaz egyetemes történelemhez a kapcsolódó hazai történelmi
részleteket? Miért kelljen megmaradniok tankönyvcinknek abban a
merev változatlanságukban, hogy itt-ott megszakítják az egyetemes
történelem rnenetét, s aztán teljesen elrkülönített rfejezetben adnak
egy-egy részt a magyar nemzet történelméből ? Tudjuk, hogy egy-
időben történt dolgokat nem lehet egyszerre elmondani, s az elbe-
szélő nem úgy dolgozik, mint a Iestö, aki térben jelenít, de azért
mégis csak sokat tehetnének tankőnyvelnkabban a tekintetben, hogy
az egymással okozati kapcsolatban levő külíőldd és hazai eseménye-
ket, fej leményeket, szellemi, v,agy politikai áramlatokat a maguk
hatásegyütteséhen ,együtt mutatnák .a tanterv anyagát éselgondolá-
sát követő feldolgozásukban. Miért meredjenek egymásra mint két
szinte idegen test: egyetemes történelem és utána kikülőnítve :hazai
történelem? Olykor bizony még talán a hazai anyag .sincs minden
részletében úgy odaválasztva, amint egyik a másikat föltételezné,
egyik a másikat segítve világitana. Pedig hát hazánk, nemzetünk
életfolyamata érdekel bennünket mindíg a legjobban, az egyetemes:
történelem tömegéből is azt akarnánk rninél élesebben előhívni.

Nem a tanár kényelmi szempontjáról lenne att a szó, hanem a
tanulók érdekéről. Hogyan találj a meg a magyar gondolatot mindíg
a középpontban a tanuló, amikor a kűlőnbözö részletek csak nyers,
idegen vegymásutánban kerülnek a kezébe? A világért sem szabad
a tankönyvet mankónak tekinteni, azonban nem szabad elfelejtenünk,
hogy bizony a tanuló nagy erősségét látja benne. S Iáradozzék a
szaktanár bármennyire azegybedolgozás munkájában, ha a tanuló
kezébe csak széj jeleső részek jutnak a tankönyvvel, eldaraboltsá-
guk hátráitatni fogja, kettős rnunka elé állítja a tanulót a hallottak-
tanultak megrögzttésében. Hogyan nyerje meg így az anyaggal való
elmélyedés szerezte tartós gyönyör érzetét is?

A ,IV. osztálynal meg az a helyzet, hogy a magyar nemzet tör-
ténelmében tankönyveink a legtöbbször .szinte láttatlanul hagyják
azorkat az egyetemes történelmi részleteket, amelyekkel a hazadvese-
mények kapcsolódtak, s hatásuk alól nem is mentesűlhettek. így
bármennyire gondosan végezze ez egybevetést tanításában a szak-
tanár, mégis megint csak ott vagyunk, hogy otthon a megrögzítésnél
az egyetemes történelmi vonatkozások csak el-elmaradoznak a tanuló
szemei előtt. Hiányozni fog tehát előtte az a háttér, amelynek a kép
kidomborításában nem jelentéktelen szerepe van. Épen a heti 2 óra
kényszerében én meg tudom érteni Mesterházy Jenöt, amikor azt
mondja, hogy akkor inkább egyszerűerr csak "történelmet" tanítana,
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amelynek tengelye loiíejezetten a magyar nemzet történelme legyen.
Ezzel ugyanis legalább az egységesség bizonyos tekintetben bizto-
sítva lenne.

A történelem szaktanárai mindannyian egyetértenek abban, hogy
a régmult dolgokat általában kevésbbé kell részletezni. Nem is fe-
ledlkezhetünk meg "a nyakunkon ülő jelenről", mert hiszen már a
1cözdebbi események is nemcsak hogy élesebben kivetítődnek, hanem
közelebbről, azaz jobban is érdekelnek bennünket. Megítélő értelmünk
igyekszik aztán rendezni előttünk az eseményeket, Mindíg keressük
az okokat, amelyek a konkrét történeti tényeket létrehoztak: hogy
a történelem igazán tanítómesterünk lehessen. A történelmi megis-
merésbe persze belejátszik értékelő állásfoglalásunk is, s miután az
értékelés nagyobb részben -lelkünk közvetlen megérzése, az érték-
ítéleteket lelkileg kizárni sem lehelne. Vallom azo'nban Me,sterházy
Jenő kijelentését, hogy az á llásfoglalást illetőleg óriási a felelős-
ség, s ezt szernünkelől téveszteni soha sem szabad. A történelmi
megismerésnél az eszmény mindeneknek fölötte áll; rnindíg az egy-
séges nagy nemzeti céloknak kell kidomborodniok. A tképzök Uta-
sítása igen értékeli az .alaki képzést, amikor a történelmi érzéket
kívánja Il;<.ifejleszíeni, ·a komo ly történelmi gondolkodásba kíván be-
vezetni, alkotó világszemlélethez szempontokat nyuj tani, s hazafias,
áldozatos cselekvésre ősztőnőzni. - Tanítóképzésünknek a nemzeti
élet kívánalrnaihoz kell alkalmazkodnia, a mellett azonban még na-
gyon vigyáznunk kell, nehogy célkitűzésűnk csak a má-nak szolgál-
jon, amikor a holnap-ra talán nem is gondolunk. Mindíg az esz-
ményt kell követnünk, mindíg egy magasabb, egyetemes cél felé kell
irányítani az ifjúságet. A magyar tanítónak igazán a revízió, a terü-
leti és erkölcsi integritás, a nemzeti erények, s ezzel igazán a nem-

'zet jobb jövője előharcosának kell lennie; ez a magyar tanító nem-
zetnevelő hivatása.

Politikai érettséget az iskolából kikerülö 19 éves ifjútól befe-
jezett értelemben alig várhatunk. Meg kell elégednünk azzal, hogy
lelkénekegyensúlyával előkészítette az iskola, hogy a tökéletesedés
útj ára lépve értékbeli emelkedésekre juthasson. s maj dan mindíg
megtalálja a helyes utat, amelyet bármikor a nemzetnek egyénisége
és szűkségletei az erkölcsi eszmény világánal megkívánnak. Ebben
segíthet bennünket a történelem csodálatos képzőereje. - És ha
majd meglesz mindnyájunkban az az együttérzés, "mely nemcsak a
jelen eg ymásr autaltságából, hanem a közös mult ismeretéből és ha-
tásából is táplálkozik", - ha az élők és holtak egysége lesz. az ifjú-
ság lelkében, akkor majd nem lesz fáradt és fásult kőzvéleményűnk
sem az elszakított részek sorsában.

A másik cikkbenonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr . Mezősi Ká roly a Magy,ar Tanítóképző 1934.
áprilisi számában "A történelemtanár sajátos Ieladata a tanítókép-
zésben" címmel értekezik. Megállapítj a, hogy bár a tképzői Tanterv
és Utasítás megmondja, hogy a tanár legyen tekintettel a tképzés
feladataira, mégis ha a tképzö és a népiskola tantervét összevetjük,
azt látjuk, hogyanépiskolai szükséglet céljával nincs meg bennük

Magyar TanítóképzőqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA *
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a Ieltéblenűl megkívánendó ősszehangoltság. Mivel a tanítónak is-
'kolai munkáján kívűl is fontos szerepe van a falu életében, dr. Me-
zősi Károly szűkségesnek tartja, hogyatlképző tanulói a történelem
tanárának szakszerű vezetése mellettonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa la posa n foglalkozzanak a vi-
dék ésa hely történetével. úgy kívánná, hogy a IV. osztályos tör-
ténelemnél - mintegy a történelmi tanulmányok befejezéseképen --
a helytörténet kérdése központi jelentőségűvé emelkedjék.

Dr. Mezősi Károly elgondolása igaz Iehkességében tiszteletre-
méltó. Bizonyos, hogy a történelem tanárának mindenképen érdek-
lődést kell tanúsitania a helytörténet iránt, s mindent el kell követ-
nie, hogy a tanító-növendékek figyelmét és érdeklődését ugyancsak
ráterelje a dalu, a kőzség mult jának megismerésére. Bizonyára meg-
történt ez már eddig is, mert hiszen .szinte lehetetlen, hogy szak-
tanár a történelmet úgy tanítaná, hogy a tartózkodási helynél szinte
a szem elé botló helyi vonatkozásokat és alkalmakat eldobja magá-
tól, akár újabb, akár a legrégibb korokra vonatkozzanak azok. S maga
ez már bizonyos kiindulópont a további érdeklődéshez, mert elsősor-
ban példát mutat, hogya leendő tanító majdan kőzsége helytörténel-
mévei is foglalkozzék. - Maga az Utasítás is utalja erre a tanárt, ami-
kor azt mondja: "Használja fel a tanár aZI intézet székhelyének és
kőrnyékének helyi vonatkozásaitqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAds, ami jelentékeny eszköze a tör-
ténelmi érzéle íölkeltésének". - S ha ezt az érzéket a szaktanár
fölkeltette, még erősítheti, ,fClkozhatja is. Különősen ha felismeri ta-
nítványai közt a 'hajlamot; akkor meg épen sokat tehet nemcsak
tanítása közben, hanem akár a tanítási órákon kívül is minden érint-
kezésében, hogy hatásával, tanácsaival és példá já va l vezesse és irá-
nyítsa tanítványait a Ihelytörténettel fog.Jalkozáshan. - A IV. osztá-
lyos történelem tantervének a végén szerényen meghúzódó figyel-.
meztetés: "útmutatás a továbbképzésre" hasonlólag vonatkoztatható
ez értelemben is, hogyaszaktanár tanítványait a helytörténet műve-

lésére is elökészíthesse, - Nem is hiányoznak erre a példák sem a
multban, sem a jelenben.

Hogy azonban ·a község történetével való foglalkozás a magyar
történelem tanításá val kapcsolatban kötelezővé tétessék, maga Me-
zősi Károly dr. megmondja, hogy ehhez legalább is a heti 3 órára
van szükség. .Mert hiszen hogyan is lehetne heti 2 óra. mellett -
megfelelő alappal - bevezetni a tanítványokat a helytörténeti kuta-
tás módszerébe, hogy a hely történettel beha tóa n ,foglalkozhassanaJk?
- Igaza van Mácsay Károlynak, hogy a heti 2 órás történelem-
oktatás nem számol a népiskolai tanító ·egészéletre terjedő munká-
[ával. Csekélységemrnel meg vagyok győződve, hogy a heti 3 órára
felemelés előbtb-utóbb meg is lesz .a tképző történelem-oktatásában.
Még a vidék és helytörténet külön beillesztése nélkül is elkerülhe-
tetlenül .szükség van reá. S ha aztán a heti 3 órára felemelés el-
következett, a tőrténelern tanárának kétségtelenül több- lehetősége
lesz, hogy a hely történetet, ezt a kedves, individuális és kollektív
tekintetben egyaránt a lélekhez forrt tanulrnányozást még,inkább
gondozbassa. - A jelenre vonatkozó néprajzet azonban én akkor
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.sern csatolnám a történelemhez, mert bár segédtudománya, mégis
iskolai kereleinkben inkább a földrajzhoz kapcsolható.

Mindenesetre nagyon örvendetes, hogy a tképző-intézeti törté-
nelem-tanítás kérdése ilyen élénken újra szönyegre került, mert ami
különben mindíg nyilvánvaló volt, - ,a het,i 3 óra nélkűlőzhetetlen
szükségessége, - most méginkább kidomborodott. Bárha ott tarta-
nánk már, hogy a tképz ő történelem-tanárai a magyar nemzet törté-
nelmét legalább heti 3 órában tanithatnákqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl Hadd legyen a hazai
történelem tanítása is igazán édes gyermeke a tanítóképzésnek. hogy
aztán szelleme az életben is fokozottan hűséges lelki társa, mentor a ,
tanácsadója lehessen a magyar tanítónak.

Hogy Rozsondai Károlynak lelki érzései a kisebbségi kérdés
nagyobb lelkarolása érdekében mennyire usktuálisak, mi sem mutat-
hatná jobban, mint aonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMqgya r Nemzeti D iá kszövetség rnernoranduma,
amellyel most március közepén fordult a Pázmány Péter-tudomány-
egyetem tanácsához. Azt kérik benne, tegye lehetövé a tanács, hogy
a jogi kar kerebébenegy kisebbségj ogi .intézet felállításával az egye-
temi ifjúság a kisebbségi kérdéssel tudományosan foglalkozhassék,
cs az utódállamok terüleetén a lkisebbségd érintő jogszabályokkal
necsak megismerkedhessék, .hanem az elszakított magyarság politi-

.ka i, ga zda sá gi és kultur á lis életkér déseit mentűl ' tisztábban megvi-
lágítva láthassa,
, A történelmi oktatás és nevelés mind nagyobb intenzitása jegyé-
ben, a nemzet jövője érdekében nem lényegtelen a tkpző történelem-
tanárok lelki felkészültségének erősítése sem. Mesterházy Jenő 1931-
ben felvetette a tképző tanárok történelmi szaktanfolyamának kérdé-
.sét abból az alkalomból, hogy a középiskolák tanárainak 1925 óta
már másodízben történelmi (egyben' társadalomtudományi) tovább-
'képző tanfolyama volt Budapesten. - Lehetne-e kételkedni benne,
hogya legnagyobb örömmel mennének a tképzők történelem-tanárai
-egy dlyen egyetemi szaktanfolyamra? A tanfolyam nemcsak hogy fel-
fokozná a .szaktudornány iránt való 'érdeklődésüket, s jobban fel-
:figyelhetnének a tudományos kutatások, a szakirodalom újabb ered-
ményeire, megvilágítva láthatnának hazai és külföldi didaktikai és
rnetodikai kérdéseket is, hanem egyben megizmosodott, megujult
'kűzdöer övel láthatna elegy ilyen szaktanfolyam a tképző történelem-
tanárait a jelenben külőnösen annyira nagyjelentőségű és egyben
annyira íelelősséges munkájukban, a nemzeti jövő lelkes, tudatos,
.áldozatos gondozásában. - Tápot nyerhetne itt a hisebbeégi kér dés

és a helytiir ténet kérdése is; aztán a részek és az egész összhang-
zatos fenntartó erej e, s a tudomány és az élet 'kapcsolata, megacé-
losodott tudat, biztos célkitűzések, fölfrissült. megújhodott akarás
tölten é be a szaktanárokat, s mindenképerrelejét is venné egy .ilyen
szaktanfolyam akár a megkövesedés, akár a magárahagyottság, vagy'
tanácstalanság nyomasztó lehetőségeinek.

S még mindezekhez a székesfőváros rnúzeumai és műgyűjtemé-
nyeí, a tudományos és művészeti alkalmak is olyan hatásokkal
:gazdagíthatnák a lelkeket, amely hatások csakis gyümölcs'özők k~
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hetnének a történelem-tenárok oktatói és nevelői munkájában, s raj-
tuk keresztül aztán végeredményben mindez is csak a nemzeti kőz-
tudat, a közvélemény .szinte elemi erővel kialakításában lehetne
óriási erejű tényező.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Győr . J a nkó Lá sz!ó.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I ROD AIHGFEDCBALOM.

Dr. Lux Gyula: Dobsina településének és bir toklá sá na k tör ténete.

Budapest, Frank lin-Társulat, 1934. (Különlenyomat a "Turul" 1934. évi
XLVIII. kötetének 3-4. füzetéből. )

Ha valaki kezébe veszi ezt a nem nagyterjedelmű, de tartalmi szem-
pontból annál súlyosabb értékü történelmi tanulmányt, azonnal megérzi
kerek befejezeUsége mellett is, hogy részletét kapta egy eljövendő és bizo-
nyára nemcsak nagysikerű. de minden tekintetben mélyenjáró helytörténeti;
tanulmánynak. - Nem árulunk el tehát mühelytitkot, ha már most rá-
mutatunk arra, hogy dr . Lux Gyula a Dobsina telepűlésének és birtoklásá-
nak történetével ízelítőt adott egy nagy lelkesedéssel és fáradsággal készű lö
hatalmas munkából,' melynek értékére máris következtethetünk a közre-
aclottból.

Miből következtethetűnk még, hogy rninden tekintetben értékes dolgo-O
zatot kaptunk és várhatjuk a továbbiakat? Először is abból, hogy dr. Lux
Gyula, mint ,a német tudományos törekvések egyik legkitünöbb ismerője
és részese, szintén tisztában van azzal, amivel néhány kiváló történészünk
között a legjobban Má lyusz Elemér , hogy a nagyjelentőségű helytörténeti
kutatás módszereivel, eszkőzeivel., irányával a németek dolgoznak a leg-
eredményesebben, és "minthogy tőlük tanulhatunk a legtöbbet. nyugodtan
választhat juk őket minbaképeinkűl" (bármennyire is nem divatos - írja
Mályusz - manapság anémet munkaszervezetekre hivatkozni). Ami jót
a németekfől meg lehetett tanulni, azt dr. Lux Gyula elsajátította már ama
régebbi tanulmányai és kapcsolatai alapján is, 'amelyek öt a nyugati tudo-
mánvos élettel mindíg vonatkozásban lévő hazai g-ermanisztikához íűzték..
- Mit és hogyan tanult, azt láthatjuk már ebből a rövidlélekzetü, dús
forrásirodalommal kísért és sz igorúan megmérlegelt adatokkal alátámasz-
tott tanulmányból. - Minden adatának oa legalaposabhan utánajár és így
deríti ki a még mindíg kr itikai alapon dolgozó 'Wenezel Gusztá vna k a té-
vedését is Dobsina alap itójáró l. Mert Dobsina első komoly történeti és
oklevélkutatásokon alapuló történetének írója (Ba r tholomeides Lá szlo] Dob-
sina első nevét "Topsueha "-na k olvasta, holott az oklevélben .Toplucha ":

ról van szó, mindazok, akik B. után még foglalkoztak Dobsina eredetével,
elfogadják ezt a hibás olvasást és vel? az elméletet, hogy Dobsina már
megvolt a tatárjárás előtt. Toplucha - rniként dr. Lux Gyula kimutatja -
valóban létezett a tatárjárás előtt, de ez nem Dobsinának (a német alapí-
tású Dobscha u, Topsueha -na kJ , hanem az attól délebbre fekvő Kun-Ta pló-

eá na k volt a középkori latin neve. igy dönti meg dr. Lux azt a téves fel-
fogást is, hcgv a dobsiriaiak ősei már a VI. század óta telepedtek meg
Dobsínán és kimutatja kétséget kizáróan ezen régi gömöri bányavároska
alapításának történetét, amely nem Bebek Miklós nevéhez fűződik, hanem
egy Miklós nevű soltészhez. Ennek atyja Radislaus volt és mert Bebek
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Miklós atyja Lászlő (Ladislaus) volt, a szepesi káptalan tévesen Radis-
laus nevét is Ladislausra írván át, készen voltak az elméletekkel, hogy az
-eredeti voklevél en említettonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMiklós (soltész) nem lehetett más, mint Bebek
Miklós, miután ennek atyja Ladislaus volt.

Nem célom még a legrövidebben sem leírni az 1326-ban alapított és
sok viszontagságon keresztülment, a magyar kulturális élet Iej lődése szem-
pontj ábó l is jelentős Iő ldesúri bányavárosnak, Dobsinának történetet. Leg-
feljebb annyit említek meg, hogy ez a jelentős kis város a XVII. és XVIII.
sz.vban még a kir ályi bánvaváros címét és kiváltságait is viselte és élvezte.
Csak röviden akarok még rámutatni arra, hogy dr. Lux dolgozatának és

további munkájának értékére nemcsak a legkitűnőbb módszeres eljárások
ismeretéből és kővetéséböl következtethetünk, hanem abból is, hegy dr. Lux
Gyula Dobsina tőrténetével szükebb hazájának és elsősorban bányászati.al
foglalkozó őseinek életét választotta rnunkássága tárgyául. A jól Ielkész űlt
tudományosság mellé j árul tehát még a szűlöíö ld és népe iránti szeretet-
nek az érzése is, mely csak fokozott hatóerőt jelent ennek a szép feladatnak
a legteljesebb megvalósítására.

Hogy ezzel milyen nehéz és szép munkára vállalkozott dr. Lux Gyula,
azzal tisztában lehet mindenki, aki tudja, mennyi mulasztást követett el a
magyar történetírás azzal, hogy egyik ágát, a helytőr lénelrni irodalmat tel-
jesen elhanyagolta. Pedig, hogy- erre milyen nagy szükségűnk van és két-
szeres ez a szűkség megcsonkitottságunk óta, azt éppen a már emlitett
Mályusz Elemér mutatta ki a legalaposabban ("A népiség tör ténete" c. ta-
nulmányában) .Ó : - Ö írja, hogy helytörténetirodalmunk értéktelenségének az
a következménye, hogya mult tanulmányoz ásához és megértéséh,zz nem
ébreszti fel a kedvet, a netán meglevőt pedig nem fokozza, sőt elsorvasztja,
ezáltal pedig megakadályozza, hogya magyar középcsztály műveltsége el-
nyerje azt a történeti árnyalatát. amely más, nyugati népeket visszatartott
fantasztikus álomképek kergetésétöl ... Hogy milyen súlyos és helyénvaló
megállapítások ezek, azt felesleges magyaráznom. Mályusz írja itt meg azt
is, hogy mai történetírásunk "legsürgő,sebb és legfontosabb" feladata lenne
"Magyaro,rszág utolsó négy évszázadi népesedes- és nemzetiségtőrténete" .
Íme: dr. Lux Gyula rövid tanulmányával és elkövetkező nagy rnunkájával
eme sürgős és legfontosabb feladat egyik részére vállalkozott nagy r áter-
mettséggel és csak azt kívánhatjuk, hogy lelkes, szép rnunkáját töretlen
erővel, a kezdethez hasonló alapossággal és részletességgel fejezhesse is be.

Mester há zy J enő.ONMLKJIHGFEDCBA

B e n e d e k ia lv í L u b y M a r g it : A pa r a sztélet r endje. N épí szohá soh, il-

lendő maga ta r tá s, ba boná k Sza tmá r oá rmegyében. Sol ymossy Sándor elő-
szavával. Budapest 1935. 232 lap. 27 íényképmelléklettel és 6 szövegközti
rajzzal. Megrendelhető a szerzönél, Budapest, V., Báthory-u. 12. Ill. 9.
Bolti ára 8.- P.

Báró altorj ai Apor Péter két évszázaddal ezelőtt megírta Erdély úri
kőzőnségének rendtartását Metamorphosis Transsylvaniae című munkáj ában.
Kétszáz évelteltévei Luby Magit vállalkozott arra a nem könnyü feladatra,
hogy a magyar parasztember életrendjét elénk tárj a. Szerzönk szándékosan
választotta a "par,asztság" megjelölést, hogy ezt, az idők folyamán lekicsiny-
lést kifejező fogalmat ősi, minden tiszteletet megillető rangjára visszaál-
lítsa. Helyes 'érzékkel a parasztságban látja a nemzetfenntartó rendek egyi-
'két, s a hagyományokban élő népkultúr a konzervatív hordozóját.

A címböl természetesen következik, hogy nem a magas társadalmi .oSZ-

iályok elhalványodott, magyartalan, nemzetietlen, internacionális rendtartá-
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sáról van itt szó, hanem azokról a leíratIan élet- és becsülettörvényekröl;
melyekböl a keleti nomád puszták évezredes pogány szelleme árad felénk,
s amelyeket a magyar parasztság mint drága örökséget, a tatárdúlás és-
törökjárom minden borzaimán keresztül átmentett. s amelyeknek kötelező
szabályai szerint éli még ma is arisztokratikusan zárt, megkötött életét.

Lehet-e éppen ma szebb és nemesebb feladat, mint magyar fajunk ősi.
már-már elszíntelenedő adatainak gyüjtése és feldolgozása, azon ernlékeké,
melyek népünk lelki világára oly jellemzőek? Ma, rnidön a technika a kor-
szellem minden és nem mindíg kívánatos eszméit még a legtávolabbi terü-
letekre is akadálytalanul el tudja juttatni, midön szép régi szokásaink íel-
örlödnek a "modern" gondolkodás erőszakos malomkövei között. A gép nem-
csak a magyar föld nyersanyagait dolgozza fel, de átformáló ereje kisu--
gárz ik a gép mellett dolgozó nép fiára is, s nem egyszer ősi egyéni.ségét
nemzetközi proletárrá gyúrj a át.

A könyv írója gyűjtési helyül a "fekete föld" három kis községét, a.
Hóttszamos menti Tunyog és Matolcs, a tiszaháti Szatmárcseke, valamint a
nyie-i homokon fekvő Nyirmeggyes terűletet választotta. Szülőföldjére úsz
bennünket Luby Margit. A nemesi kúria lépcsős magas ambítusaról le-
lépve, gyermekkora minden szép emlékének rnelegével vezet végig ben-
nünket az eperlombos. líceum sővényes, mályváskertű falukon. Könyvét
végigolvasva azonban már nemcsak ő ismeri a bogárhátú, fehér tornyú kis
falvak minden népét a pendelyes pulyáktói - a botra támaszkodó, meg-
fontolt Ialuöregekig, nekünk is meghitt ismerőseink már valamennyien, éle-
tűk részeseivé vá ltunk: megoszt juk gondolatban minden örömüket és bána-
tukat, nehéz anyagi gondjaikat.

Szerzőnk meleg együttérzése mellett is megmaradt a kutató tárgvila -
gos álláspontján. Mindenkit ismer gyüjtési területén, mégis mennyi furfang,
éleslátás, türelem, tapintat kell hozzá, amí'g a nép zárkózottságát meg tudja
törni, amig valamennyit szó lásra bírja. Nemcsak megszó laltatja őket, hanem
szerényen a háttérben maradva, a szót is állandóan nekik adja át. A kőnyv
egyik nagy értékét abban látom, hogy nem az íróasztali elmé letek en át
megszűrt általánosításokat nyujtja, nem élettelen mühelymunkát ad, hanem
élő, örülő, könnyező emberek önálló élet- és terrnészetszemléleteit a maguk
eredeti plasztikus fc.rmáiban. Értelmes, gondtól barázdás magyar arcokqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtűn-

nek fel előttünk. Becsületes kérges tenyerüket mi is hálásan megszoríta-

nánk azért a sok szép bölcs és igaz kiszó lásért, amelyekbe egész lelküket
beleöntik, os me ly igazságok ősszefogóbbak és világosabbak. mint akárhány
filozófiai, etikai vagy teológiai munka, Egyszerű józan paraszti ésszel,
hogy leegyszerűsődnek az élet komplikált érthetetlen formái, mennyire mé-
lyek lesznek az érzelmek és milyen világosan és magasztosan 'állnak előt-
tünk a hit igazságai. Ki tudja a Biblia értékét szebben kifejezni a szolga-
sorban élő Szép Lajosnál, "aki egészen felemelkedik, ha belőle olvas. Mert
mi az ember szenvedése Kr isztus Urunkéhoz képest?" Egy elhibázott élet
minden szenvcdését ki tudná egy szóval p laszfikusabban kifej ezni, mint H.
Tónika hervatag bús mosollyal kísért kijelentése: "Anyámék "vertek" az
uramhoz.' Kit ne indítana meg a kegyelemkenyéren élő ide-oda költöző
"Da-ru" Évának, a falu bolondjának szomorú élete, akit, mert elesett, a'
falu kíméletlenül legázol. Előttünk áll, pedig csak néhány vonás az egész
rajza. A kiszolgáltatottság kétségbeejtő kiáltásával panaszos, eltorzult aj--
kán: "Itt sincs rnaradásom, csúfolnak, mind csúfolnak!"

A rendszeres gyüjtés feldolgozza a nép életének minden mozzanatát,
a látogatás módjától, a szereirni ajándékoktói a lakodalcmig, a születéstőf
a halálig, a vigalrnak és szornorúságok minden szokásrendjét a maga szim-
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bolikus, nem egyszer alig megmagyaráz-ható misztikumával együtt. Meg-
. ismerjük az ott élő babonák at, népies gyógymódokat, a megigézést. a szem-
verést és az ellene való védekezéseket. A könyv műfaja néprajzi rnono-
gráfia, vonatkozásaiban azonban a szociológiai területeket is érinti és ezzel
a többoldalúsággal a könyv értéke még magasabbra emelkedik. Érdekesek a
nö-etncgraíus meglátásai is. Megfigyelései, különösen a család, a nő hely-
zete, a gyermek sorsa stb. új megvilágításba kerülnek, új szempontok
szerint rendeződnek és olyan kérdések is felvetődnek (a megesettek] , ame-
lyekke! eddig néprajzi kutatók nem foglalkoztak.

A szülŐföld feldolgozásának kérdésével foglalkozó tanító és tanár kar-
társaim különös örömmel üdvözölhetik e kitűnő példátadó könyvet. A szá-
raz adathalmaz és léleknélküli felsorolás helyett a néplélek meglátására,
megismerésére ad útmutatást ez a munka. Tanít, tanítói szándék nélkül.
Nevel, nevelő szándék nélkül, kiemelve bennünket a városi ember rideg
közönyös önzéséből. a' testvéri megértés önzetlen, meleg falusi kőzösségébe
helyezve át.

Harmatos üde bokréta ez a könyv, melynek lapjaiból piros muskátli,
fehér szegfű, rózsaszín mályva, fűszeres bazsa likorn és szagos rozmaring
íllata száll felénk, amelyet ahhoz értő kéz gyüjtött össze és a magyar faját
szerető szív rnelege kötött szép csokorrá.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Buda pest. B. Br a un Angela .ONMLKJIHGFEDCBA

D r . N e m é n y í

Külőnlenyomat a
4° 23 lap.

A véletlen folytán kissé elkésve került kezünkbe Neményi Imrének
ez a tartalom és terj edelem tekintetében könyvnek is beillő füzete, de úgy
érezzük, jó és értékes dologra sohase késő felhívni a figyelmet, s épen
ezért örömmel és szívesen ismertetjük

A szerző, mint a bevezetö soraiban maga is említi, csak a csúcspont-
jait érinti azoknak a sorsdöntő hatásoknak, amelyeket a protestantizmus a
magyar isko.laűgv kialakulására és nemzeti kultúránk fejlődésére gyakorolt.
Apró részletekre tehát nem terj eszkedik ki, de történelmi sorrendben így
is olyan reflektorszerü fénnyel világítja meg ezeket a csúcspontokat. hogy
azok a századok távlatában is tiszta és hamisítatlan képet nyujtanak az
elfogulatlan szemlélönek, illetve olvasónak.

A legtávolabbi kép, melyet e kultúrtörténeti tanulmány elénk tár, az
a szembetűnően magas szellemi piedesztál, amelyre már az első refcrrná-
torok a népnevelés. az oktatás ügyét emelték. így Luther "a templom elő-
csarnoká"-nak, Ca lvin pedig "az EgY'ház veteményes kertjé"-nek tekintette
az iskolát, s mindkettőjük lelkében fellángol a kötelező á lta lá nos népokia -

tá s ragyog,ó eszméje is, mely mint a modern kultúra legértékesebb vívmá-
nya, először tagadhatatlanul az általuk elhintett magokból sarjad ki és a
protestantizmus lelki talajában érlelődik meg. De nemcsak az iskolakötele-
zettség szorgalmazása, hanem, az iskolák javítása, azoknak jó kőnvvekkel
való ellátása, továbbá a tanítási anyag tervszerű elrendezése és általában
a céltudatos iskolaszervezések első komoly munkálat ai mind a reformáció
bölcsőjében (főleg Wittenbergáhan) születnek meg, s mint követésre ősz-
tönző példás alkotások innen indulnak világhódító áldásos útjukra,

A magyar iskolák tömeges alapítására, szervezésér e és fej lődésére a
döntő lökést tehát elsősorban Németországból nyertük. Az első nagy ma-
gyar reformátorok és a tanulnivágvó lelkészek, tanítók u. i. már a XVI.
század elején százával keresik fel a híresebb német egyetem.eke.t, honnan

I m r e : A protesta ntizmus befolyá sa a magya r ta n ügyr e.

",Magyar Protestáns Almanach" 1933. évíolyamából.
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hazatérve, nemcsak az új vallás hilelveit, hanem az iskola szervezés min-
táit is magukkal hozzák és azokat itthon sokszor a külföldieket is felül-
múló tökéletességgelmegvalósítj ák, életbe léptetik. Így keletkeznek aztán
az. egyházak, községek, királyi városok és egyes főurak áldozatkészsége
folytán hazánkban olyan európai hírű iskolák, amelyekben (páratlan magas
fizetés ért) a kűlföld leghíresebb tanárai és tanítómesterei nyernek alk al-
mazást. De nemcsak .a közép- és Ielsöbb íokú iskolák professzorai, hanem
protestáns részen általában a népiskolák tanítói is nagyrészt külföldi egye-
temet végzett egyénekből rekrutálódtak. Természetesen ezek a rnüvelt és
képzett tanítók a közéletben is nagy tekintélynek örvendettek, olyannyira,
hogy egyesek nemcsak a városi "tanácsurak közé, de még a po lgármeaterqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi

székbe is eljutottak. A "papi hivatás mellett legmagasztosabb" tanítói hi-
vatás tehát soha nagyobb megbecsülésben és tiszteletben nem részesült.
mint ebben az időben, s mindez természetszerűleg fokozta az iskolák iránti
érdeklödést és mindenek felett megadta magának az iskolának is azt a
tekintélyt, amelyet a szellemi fej lödés és a nemzeti kultúra szempontj ábói
megérdemel. Persze aonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"nemzeti" szó értelmét, mint a szerző hangsúlyozza,
külön nyomatékkal kell kiemelnünk, mert: a megvilágosítandó kérdés súly-
pontja főleg erre esik. Betüseer inti értelemben vett nyuga teurópa i kultú-
ránk u. i. eddig is volt, de ez teljesen nélkülözte a nemzeti jelleget.

A magya r nemzeti hultúr a tehát a reformációval és annak terjedése-
ve] indul meg, akkor, amikor a magyar géniusz a magyar nyelvvel együtt
bevonul iskolá inkba, irodalrnunkba és mindezeken keresztűl állami és tár-
sadalmi életünkbe. A reformáció önállóságra törekvő szelleme nevezetesen
felébreszti a hívekben az eddig elfojtott nemzeti öntudatot, ez a két elem:
a vallásos és a hazafias érzés mintegy összeforrva, megteremti a nemzeti
jellegű szi lárd közszellemet. Az általános nemzeti művelődés fel virágez-
tabisára a döntő lépést tehát elvitathatatlanul a protestáns tanító-egyhá-
zak teszik meg, de övék a pálrna azért a közvetett jótékony hatásért is,
melyet a katolikus egyház fiaira gyakoroltak akik nemes versenyre
kelve, szintén a hazai kultúra magasztos eszméj ének szolgálatába
szegődtek. A reformáció kultúrtörekvései rázzák fel hát lethargiáj ából a
szunnydó katolikus energiákat és a reformáció lelke ad új életet és p ezs-
dülö mcgújhodást az akkor mélyen alásüllyedt magyar kőzszel lemnek,

Fájdalom, ennek a szellemi felfrissülésnek és a velei áró kultúrá lis
fejlődésnek idővel !Szárnyát szegi a mindinkább megerősödő vallási türel-
metlenség. Az ellenreformációt támogató kormányok és közhatóságok u. i.
a Iegbántóbb atrocitásoknak és üldözéseknek teszik ki a protestáns egy-
házakat. Napirenden vannak ennek következtében az iskolák bezárása, el-
foglalása, vagy a fenntartásukra szolgáló adósságok behajtásának megtiltása.
Azonban ezek a könyörtelen eröszakosságok sem voltak képesek megtörni a
reformáció kiváló fiainak a lelkiismereti szabadság és az iskolaügy vé del-
{uében kifejtett emberfeletti küzdelmeit. Bizonysága ennek az a tény, hogy
még a XVII. század eLsö felében is az ország területén fennállott 805 elemi
iskola közül csak 47 a katolikusoké, míg a' többi 758 a protestánsoká.

Hasonló ügybuzgóság és áldozatkészség nyilvánul mzga kőzép- é s
ú, n. Iöiskolák létesítése körül is, A sárospataki, körösi, pápai, gyulafehér-
vári stb. iskolák mcssze földön híresek voltak, s többet ezekből, mint pl.
a virágzó bártfai iskolát, katolikus ifjak is nagy számmal látog~tták. Páz-
mány párt jának uralomra jutásával azonban a legtöbbje ezeknek is meg-
szűnt, s jellemzö a változó idők sívárságára, hogy a XVII. sz. elején fenn-
a llott másfélszáz protestáns középiskolából a század végén csak alig tíz
Iolytathatj a műkődését. Ezzel szemben a jezsuiták kezében már 22 gimná-
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zium müködík, s falai kőzőtt bizony, minthogy a tanulók teljes tandíj-
mentességet élveznek. tömegesen találunk protestáns ifjakat is. Persze a
jezsuiták ezt a kedvező alkalmat felhasználták a minden lehető eszközzel
való térítésre. Iskoláikban igyekeztek ugyan alkalmazni a protestánsok
jólbevalt oktatási rendszerét, de végeredményében mégis aonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAforma lizmus

maradt náluk az uralkodó planéta. Amig tehát a protestánsoknál az egyé-
niség szabad fejlődése, az öntudat erőteljes kialakítása és a színtiszta magyar
szellern megszilár dítása volt a mindeneldölötti cél, addíg aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ezsuiták a ma-
gy.ar történelmet nem tanították, a reáliákat elhanyagolták, az e'gyéniség és
a lélek szabad fej lődését elnyomták, sőtlllegtörték, s így aztán "az
árnyék nagyobb volt mint a fény, me ly isko láikból kisugárzott a jövőbe".

Az eml ített fogyatékosságok mellett is azonban a reformáció megtör-
hetetlen kulturá lis munkássága érezteti közvetve is áldásos hatását. Így pl.
a Bethlen Gábor által (1622-29-ben). alapított gyulafehérvári "főiskola"
példája arra ösztönzi Pázmány Pétert, ho,gy ennek vellensúlyozáséra (1635-
ben) lerakja a nagyszombati főiskola, a mai Pázmány Péter- Tudomány-
egyetem alapjait Protestáns ifjakat is szívesen látnak itt. Ez a főiskola
-elsösorban az ellenreformáció érdekeit szolgálta, de a protestáns egyház
viharedzett nagy fiai mind ezt, mind később Mária Terézia sérelrnes intéz-
kedéseit emelkedett lélekkel elszenvedték, sőt a királynő halála után újabb,
fokozott erővel látnak rnunkához és mát-IHGFEDCBA1797 -ben rendszeres tanítóképz ök,
úgynevezett "pa eda gogika i oskolá k" Ielál litásán buzgólkodnak.

Ennek a lankadatlan kitartásnak az eredményeként keletkeznek 1840-
ben a nagykőrősi, debreceni és nagyenyedi református és 1847-ben a ny ir-
egyházai, nagyr öcei, medgyesi és Ielsölővői evangélikus tanítóképzők, jóval
megelőzve a helytartótanács által létesített hasonló intézeteket.

Fájdalom, dicsőséges szabadságharcunk ősszeomlása után a rémuralom
megbénította és tétlenségre kényszerítette e fejlődésnek indu ló virágzó intéz-
ményeket, - amit pedig a kiegyezés utáni békés időkben pótolni tudtak,
azt meg a trianoni végzetes .csapás rombolta szét kegyetlen kezekkel. A
k-emény egyéniségű szerző azonban, aki 400 esztendő keserves, de soha
nem csüggedő küzdelmeit vonultatta el lelki szemeink előtt, erőt merítve
a mult magasztos példáiból, most is bizalommal tekint a jövőbe. Hiszi, hogy
a protestáns egyház, mely annyi örökéletű alkotással ajándékozta meg a
magyar nemzeti kultúrát, idővel módját fogja ejteni, hogy a trianoni vesz-
tesegeket LS pótolhassa. Mindez igen természetesren csak úgy érhető el, ha
a protestánskor kimagasló alakj ainak neve és munkás.ságuknak jelentősége
buzdító példaként szolgá l, rnert "a multna k na gy emlékeiben - mint Kossuth
Lajos mondja - a jövendö r eménye lüktet" .

Nemzeti kultúránk szebb jövőj ének ápolásaért olvassuk el N eményi

Imre dícséretes, szép tanulmányát azzal az elfogulatlan, őszinte lélekkel,
amellyel azt ő megírta. Hamisítatlan történeti igazság, becsületes mérlege-
lés- és emelkedett, tiszta lélek Isugárzik ennek a tartalmas füzetnek minden
sorából. Szaretettel .ajánlom mindenkinek, aki a magyar tanügy és a ma-
-gyar nemzeti kultúra fejlődésének tiszta képét tiszta fényben látni akarja.

Buda pest. Na gy F er enc.ONMLKJIHGFEDCBA

H . Hajtav E te lk a : Zsendül a vetés

Gazdasági és lelki válságban küszködő világunknak értéke ilyen
Könyvnek megjelenése, A szerz ő toUából pár éve megjelent "Szárnyak
hontogatásá't-nak mintegy folytatása ez a könyv a serdűltebb ifjúságról és
a kettő együtt valóban a nevelés kézikönyve minden iskola számára, mert
mint a friss hegyi forrás, egy nemes fa nítólélek mél ységeiből fa ka d. Kőnv-
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-nyűséggel kezeli mély gondol'atait, melyek az ifj úsági egyesületek vezetői
számára utat mutatnak, hogyan kapcsolódjék bele az egyesületi élet a mai
kultúrintézményelobe. Főleg azonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAönképzőkör ' vezetéséről szól. Aki valaha
állott tanácstalanul az ifjúsági önképzőkör kormányhídján felelőssége tu-
datában, megtalálja benne a választ minden kétségére. talál utat, igazsá-
gor és mozgalrnas, cselekvő életet.

A mindenapi élet talajából nőtt ki e könyv, de az ideálok magassá-
gába 'érnek csúcsai. Szürke hétköznapok munkáj áról beszél, de eszmények

világítják meg e munkát. Előttük áll a gyermeki lélek, öntevékenységének
változatos megvi lágításában , a keret: a szerző kedves, derült képe az
ifj úság iskolai életéről.

Akit a formák igája nyom rögös pályáján, mert a lelkel keresi ás
-íar tj a mindennél előbbrevalónak a tanítás és nevelés munkájában: aki a
séma alatt szenved, vegye kezébe ezt a könyvet. Megi,fjodik e kristálytiszta
fe>rrástólaz öreg, megérlelődik az ifjú. Végigolvasni feszült figyelemmel
és azután egy életen át "lapozgatni", ez az, amit a "Zs·endül a vetés"
megérdemel. Kapható a Franklin Társulatnal.

Szeged. D r . Gyula i Zoliá nné,

;,Iskolai Árjegyzékek" mint új tanítási segédeszköz. K iss J ózsef, a
jászberényi rn. kir. áll. tanítóképző- intézet gyakorJó-iskolájának tanítója,
az Új nevelő szerzője, A Jövő Útjain c. pedagógiai folyóiral 1935. évfolya-
mának 1. számában ismertette a nép iskolai számolás-merés tanítása számára
összeállított új segédeszközétvaz ú. n. Iskolai Árjegyzékeket. melynek enge-
délyezéséről folyóiratunk már ezévi 1. számában (51. oldal) beszámolt.

Az új tanítási segédeszköz kartonlapokra nyomtatott s a számadatok
helyén fekete palapapírral bevont árjegyzékek sorozata, malynek tárgy-
körei az élelmezéssei, ruházko dással és lakással kapcsolatosak. A szerzö
tanítási segédeszköz éveI igyekszik rendszerezni azokat a gondo.\atokat,
amelyek a számolás-rnéréstanítás tárgyi céljának a népiskolai Tanterv
szellemében előírt megvalósitásával kapcsolatban oly gyakran felmerülnek.
Hogy a tanulóka mindennapi életben előforduló számítások elvégzéséhez
biztos és gyors készséget nyerj enek, erre az Iskolai Árj egyzékek nagyon
alkalmasak. Az új segédeszköz nem zárja ki a tankönyvek példatárának
használatát. csupán lépést akar tartani a rohanó élettel,' amelynek szám-
adatai folyton változnak.' Épen ez a folytonos változás készteti a gyermeke-·
ket állandó érdeklődésre: naponként igyekeznek otthoni kőrnvezetűkbcn
tudomást szerezni az ára laku lásokr ól és szinte versenyezve számolnak be
tanítójuknak az áruk aznapi értékéről. Ilyenkor a ta,nító nem tesz mást,
mint a táblára kifüg,gesztett árj egyzéket a tanulök segítségével ősszegvűj-
tött s kellő kritikával <elfogadott sszémadatckka l kitölti. Ennek megtörténté-·
vel a legnagyobb érdeklődés kőzepette megkezdődik a fej számolás, melynek
szemlélése a rideg számtanórákat szinte elfelejteti az emberrel. Magam is
naponként ellátogatok "az új nevelő műhelyébe", s örömmel tap asztalom,
hogy az árjegyzékele segítségével a gyermekek feltűnő könnyedséggel mo-
zognak a tej-, zöldség- és gyümölcspiacon, a fűszeres, a mészár os, stb. üz-
letében; ugyanakkor önkéntelenül hozzászoknak a ker'eskedelmi életben
használatos írásbeli formákhoz (megrendelő levél, számla, stb.}. Az új taní-
tási segédeszköz a .csapongó képzeletet is, korlátozza, lehetetlenné teszi a
különféle tárgykörböl vett példák halrnozását, s így ezzel is a Tanterv szel-
lemének megvalósításat segíti elő.

Különösen a részben osztott és osztatlan nép iskolák számára jelent
megkönnyítést az új tanítási segédeszköz, ahol a tamtónak alig van ideje
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egy-egy módszeres egység gondos és alapos feldolgozására. Az árjegyzékele
segítségével kisebbedik a példák szövegének bevésésére, valamint a csendes
foglalkozáskor kidolgozandó példasor feladására szánt idő. Tehát ebből a
szempontból is nyereséget jelent a rendszerezett árjegyzék-gyűjtemény.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J úszber ény, La uda y Sá ndor .

Po ger Ödön: Az enyetm. Egy ta ná r na plójá ból. Márton Lajos rajzaival.
Budapest, a Szent István- Társulat kiadása. 8-r. 253 1.

A szerző - dr. Gusch Ödön, a budapesti kegyesrendi gimnázium és
az Angolkisasszonyok tanítónöképzö-intézetének tanára - fenti könyvében
a maga hivatásvállalásának és pályaválasztásának. továbbá tanári működés a
megkezdésének és első nyolc évének történetét adja. Már a címkép felidézi
bennünk miriden ifjúsági irodalom ősformájának: a közvetlen szóbeli mesé-
lésnek. saját meseíaló korszakunknak ernléket. S e hangulatunkban a könyv
olvasása még inkább megerősít, mert az emlékirat és levél közvetlen hang-
ján szól hozzánk. Eaért nemcsak tanulságos, hanem szórakoztató, élmény-
számba menő olvasmány, amely serdülőt és felnőttet egyaránt leköt.

A könyvben gye11mek:, ifjúság- és embertanulmányi szempontból isko-
lában és iskolán kívűl is jól Ie lhasználható adatokat kapunk, a fej lödés
egymásra következő fokainak, a középiskola egyes osztályainak megfelelő
és az élet által teremtett elrendezésben. A remek osztá ly-keresztmetszetek-
böl igen tanulságosan tevődik össze az Hjúság fejlődésének neveléslélektani
hosszmetszete.

Tanárra-tanítóra nézve azért jár haszonnal ennek a könyvnek az elol-
vasása, mert egy iskola életének valóságos keretében gyönyörű példáját
látja annak, mit jelent egy tanári kar lelki egysége, mi az igazi koncent-
rikus nevelés, hog y maradhat az iskola a legnehezebb körülmények között
és a legsúlyosabb történelmi elnyomás ellenére is hivatásának magaslatán,
rniképen nevelhet a magyar élet igenlésére még idegen származásúakat is,
hogyan segít a kezdeményezés bátorságár a, a társadalmi összefogásra, más
népek ismeretére és megbecsülésére, és mindezt hogyan mozdíthatja elő a
maga g~ndo,lkodásának józanságával és emberszerető atyai jóságával az
igazgató.

A diákolvasó a könyv mellett felejtkezik. Számára a könyv nagy
vonzóerejéne.k titka nem annyira adataiban van, mirrt inkább abban a sze-
retetben, amely ezeket az adatokat megeleveníti és átmelegíti a szívet.
Ámuló-örvendő arcáról leolvashatjuk az emberi jóságba vetett hitének
rnegsz ilár dulását.

A felnőttekben megmozgatja az embert, fölemeli a magyart, megindítja
a szülőt, közel hozza az iskolához és barátaivá teszi őket.

Buda pest. Vá r a di J ózsef.

MarczellONMLKJIHGFEDCBAM ih á ly dr.e A nevelés a la pvona la i. A bontakozó élet VI. k.
Budapest, 1934. "Élet" kiadása. 8-r. 304 1.

Szerzönk ebben a könyvében a neveléstan alaptételeivel foglalkozik.
Szerinte a pedagógia nem reprodukáló tudomány, hanem egyéni életet alkotó
a priori művészet. A jó nevelő nem száraz szobatudós, hanem lelkét ki-
árasztó ihletett művész. A nevelöknek tehát világosan megállapított é,;

szervesen beágyazott elvekre kell építeniök, és el kell sajátítaniok a tökéle-
tes élet kial-akítására alkalmas mó dszereket.

A bevezetés ismételten hangsúlyozza, hogy az ember olyan élő erőköz-
pont, aki gyüjtömunkáva! dolgozik önmagán, és egy bizonyos színvonaion
túl léleksugárz á ssal fejleszti embertársai-t.- Az ilyen "sugárzó egyéniség
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multat feledő és feledtető. jövől építő és erőket kö lcsönz ö". Ezért n z is
nyúljon más lelkéhez az, aki lelkében erőtlen, tapogató dzó: mert a mások
lelkének emelésére mindenki csak a maga személyisége tartalmának ar á-

nyában képes.
Ebből is kitünik, hogy a nevelői egyéniség nem termelödik önmagától.

A teljesen kialakult, egyensúlyozott ember mindenkor nehéz és fáradságcs
munka eredménye. Ezért veszi szerzönk .szárnba, kik nevelnek, és ez ak ho-
gyan tehetik önmagukat alkalmasakká az igazi nevelö-munkára. AqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszű lők-
kel kapcsolatban hangsúlyozza, hogy "a családi kÖrnyezet kiverődik a gpr-
mek arculatán". Az eredményes családi nevelés előfeltétele az ös sz ahangzó
életközösség. A tanításban szerzönk olyan személyt lát, aki tudásának és
lelki kincseinek legjavát áldozza a reábízott gyermekekr·e. Külön szól a
lelkiatyáról, mint nevelőről. s ezzel kapcsolatban kifejti azt a meggyözödé-
sét, hogy mind a szűlök, mind a tanítók akkor jutnak el igazán a nevelői
hivatás magaslatára, ha maguk is' sokat átvesznek és megvalósítanak a lelki-
atya hivatásábó l.

A nevelő lelki íelkészültségére térve, újra leszögezi, hogy "a nevelés
művészet, mely a lehelet erej éveI indítj a fej lődésnek a gyermeklelkel. Ez
az a kivételes dinamikus hatás, melyet szerzőnk vitalizmusnak mond.

Az önismeret akkor vezet gyakorlatban eredményre, ha tudatában va-
gyunk annak, hogy valódi önismeret komoly és készséges alázat nélkül
lehetetlen. Emellett élettőr ténet-Iátásunkkal és életrajz-olvasásunkkal
állandóan életünk igazi értékeinek keresésén kell buzgó lkodnunk, mert csak
így találhat juk meg azt az alapo.t, amely igazi önéletismerethez vezet. Ezért
látja itt első pozitív lépésnek a mindennapi lelkiismeretvizsgálatot. Ez
azonban ne merüljön ki a hibák keresésében, hanem tárja fel egyéni érté-
keinket is, hogyönértékelésünk helyes lehessen. Hasznosak a hosszabb élet-
szakaszra visszatekintő önvizsgálatok is, valamint a lelki gyakorlatok, a
csendes napok.

Különösen megszívlelni valók a mű azon fejezetei, amelyek a gyakorlati
önnevelésre vonatkoznak. "Régebben az önnevelés elválaszthatatlan volt az
,akarat szabadságá'<ról szó ló hosszadalmas töprengésekkel. Sz árnunkra -
jelen beállításban - a tettek idején az ,akarat szabadsága' meglehetös en
lényegtelen téma. Természetesen nem fü~g minden a tetszésünktől, legjobb
szándékaink is dugába dölhetnek, ha nem vesszük eléggé tekintetbe t errné-
szetünk sötét hatalmait, Az-onban a lelkünk mélyén lappangó erökkel nam
úgy számolhatunk le a legjobban, hogy magunkat kizáró lagosan sanyargat-
juk, hanem úgy, hogy szembe fordulunk velük és idegességeinket. kényszer-
szokásainkat megérteni iparkodunk, azaz eredetükre, okaikra visszavezetni
igyekszünk. Az észnek, a kutató értelemnek sokkal több szerepe van az
önnevelésben. rnint a puszta fogalkozásoknak és eröfeszítéseknek... C33.k
a tartós, állhatatos önképzés, a feltétlen komolyság hozhatja meg a kívánt
megvilágosodott értelmet és az élet elevenséget sz olgáló lendületet."

Az igazi nevelő neveltjeivel szemben is a realitások valóságában ma-
rad, bennük a jó és rossz együttesét látja és a jó szolgájának érzi elhiva-
tott önmagát". .

A növendékek megfigyeltetésével kapcsolatban óv a rnegleséstöl é s a
próbatevő megkísértéstöl. Az igazi megfigyelést a szeretet sugal lj a, a peda-
gógiai és pszichológiai tudás csak támogatja és értékessé teszi.

A fontos az, hogya nevelő neveltjét mindíg a lélek magássága felé
lendítse: hiszen munkáj ának célja: a természetfeletti értelemben vett, az
Isten szándéka szerint élő ember kialakítása.

A nevelés lehetséges módjait és gyakorlati feltételeit vizsgálva, közli
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az életerők elnyomására vonatkozó megfigyeléseit. Tanulságos az is, amit
az erőérvényesítés módszerével kapcsolatban a tekintély elvéről, a szemé-
lyiség erejéről, az eszményeknek a nevelésben való jelentőségéről és az él-
mérryekre nézve olvashatunk.

A nevelés eszközeinél megkülönböztet természetes és természetfölötti
ráhatásokat. Az előbbieknél figy.elmeztet, hogy valamely kultúrforrna to-
vábbplántálása és felvétele mindíg bizonyos műveltségi fokozatokhoz van
kötve. Innen van, hogy minél magasabb eszményről van szó, annál kevésbbé
közeledhetünk vele akárkihez.

A megfelelő eszmények mellett igen fontos a nevelő egyénisége; mert
ebben vannak adva a nevelés alanyi eszközei: a szeretet, a szigorúság és
á következetesség. Ez utóbbin észszerű kitartást kell érteni.

A nevelés tárgyi eszközei egyfelől az oktató irányítás, a jutalmazás,
a büntetés; másfelől a neveltek erőfeszítései: a játék, a testedző sport, a
cserkészet, a szel lemi rnunka és az önmegtagadás.

A természetfeletti nevelési eszközök közül kívűlröl hatnak az igehir-
detés és a kegyelem; belülről pedig a kegyelmi eszközök és aszketikus
gyakorlatok.

A könyv befej ezésében szerzőnk hangsúlyozza, hogy "az égre vetett
tekintet nem a merengő vagy fatalista ember tétlensége, hanem az isteni
életen fáradozó ember belső dinamikája".

Ugyanitt egy bennünket közelről érdeklő vallomást is találunk. "Le-
pergett életem folyamán - írja a kiváló szerző, - igen sok egek felé tör-
tető és áhitatosan dolgozó emberrel találkoztam. De életemnek soha el
nem mosódóélménye marad a cinkotai tanítónöképző egyik ünnepélye,
amelyen az ég felé feszülő Mária-lelkek együttese néma csendben revelálta:
ma közöttünk van az Isten ... "

Ehhez a gyönyörű tanítónevelési sikerhez s annak ily páratlan módon
történt megörökítéséhez szfvböl gratulálunk.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Buda pest. Vá r a di J ózsef.

Szakál János: A magya r ta nítóképzés tör ténete. Budapest, 1934. 147
lap. Szerzö kiadása. Ára: 4 Pengő.

Folyóiratunk mult évi szeptemberi 'száma Jankovits Miklós dr. ismerte-
tését közölte már erről a munkáró]. Mivel azonban iskolánk történetét,
fokozatos, szerves kialakulását tárgyaló munka eddig még hiányzott s ezt
a hiányt törekszik pótolni Szakál János munkája, azt hisszük, nem árt,
ha a tanítóképzés mai korszakában, amikor külőnbözö irány ú reformok
'förekszenek érvényesülni ,s a jövő fejlődés útját megszabni. alaposabban
megbeszéljük azt a mult fejlődést is, amely a jelen állapotok megértésének
alapja. A jelen tanítóképzése a történeti fejlődés íokozatos, lassú hala-
dásával alakult ki, s a történeti fejlődés figyelembevételével - vélemé-
nyünk szerint - a mostanáig kialakult alapokon íej leszthetö tovább,

Sebestyén Gyulának 1896-ban megjelent Elemi iskola i ta nító- és ta -

nítónöképzésünk fejlödése... című összefoglaló munkája óta több kdsebb-
nagyobb tanulmány jelent meg iskolánk történetének vizsgálatára, ezek
azonban részletkérdéseket tárgyaltak. A tanítóképzés fejlődésén Kíss Jó-
zsef tekintett végig A magya r ta nítóképzés sta tisztika i a da ta i és A magya r

fa nítóképzés r eformgondola fa i címen. Kétségtelen az, hogy Szakál János
tanártársunk' is .sok adatot vizsgált áto

Sebestyén Gyula munkájában rövid bevezetésként csupán kilenc lap-
ny.i terjedelemben tárgyalja az 1868. évi népoktatási törvényelőtti törté-
neti fejlődést. Szerzőnk ellenben 147 oldalnyi munkájábó l 66 lap nyi tár-
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gyalást fordít a rendeleteken nyugvó tanítóképzés történetének íej tegeté-
sére. Már ez a terjedelem megosztás is mutatja, hogyarendeleteken
nyugvó tanítóképzést. amely hazánkban az 1868. évi XXXVIII. törvény
megalkotásáig tartott, nagyon is részletesen tárgyalja a szerző. Fejtegetésé-
nek főbb irányelveit a bevezetésben vázolja s ebben mint nagy cesurát,
az 1868-iki esztendőt jelöli meg, ezen felül nagyon helyesen és élesen
látja, hogy legujabb történeti fej lödésünkben pedig a világháború és azután
bekövetkezett megváltozott 'helyzetünk, a magyarság európai helyzetének
gyökeres megváltozása. a környező népek versenyében való változott hely-
zete írnak elő népkultúránk számára is olyan követelményeket, amelyek-
nek a tanítóképzés mai kereteiben aligha tehet eleget.

SzerzőnkonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtör vényeken nyugvó tanítóképzés koráról ír 1868-tól nap-
jainkig. Sajnos, inkább csak egyetlen tör vény, a népoktatási alap törvény
az, amely a tanítóképzés szervezetével foglalkozik. Ennek a törvénynek hiá-
nyosságát - bár a törvény intencióqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi jók és helyesek - már 1896-ban írt
munkáj ában Sebestyén Gyula is megállapítj a. Hiányosnak tartj a azért,
mert "ma ga a tör vény szűksza vú és hiá nyos, s enyheségében minden sza nh-

dó nélkül szűkölködik. E törvény r evíziója egyéb okokná l fogva is mind

sürgősebbé vá lik. Ha sor r a kerül, okvetlenül felveendő a för vénymódosí-

tá sba (Sebestyén Gyula megállapításai ezek) a) 'egyénenként való meg-
jelölése ama rfeltéleleknek, amelyek mellett az iskolafenntartó hatóságok
tanító,képző-intézeteket állíthatnak fel, b) a tanítóképzö-intézetek szerveze-
tének és tanítási rendszerének egységes elveken nyugvó megállapítása,
c) a képzőintézeti tanárok kvalifikációj ának, szolgálati viszonyainak és
fizetésének rendezése, és d) a tanítói képesítések oly értelemben való sza-
bályozása, ,hegy tanítói oklevelet csak az állam adhat."

Ennek az egyalaptör.vénynek és az utána kiadott szárnos miniszter i

rendeletnek az alapján nyugszik ma is a magyar tanítóképzés s így két-
ségtelen, hogy iskolánk százötvenéves történetében a törvényes rendez-és
'igen ritka szerepet játszott.

Az 1868 elötti, rendeleteken nyugvó tanítóképzést négy Iőfejezetben
ismerteti a szerzö. Megkülönböztet képzésnélküli korszakot és képzésnél-
'kűli tanitókat. Helyesen emeli ki, hogy nem volt határozott, éles válaszfal
az elemi és a középfokú iskola között. Különösen nem volt a falusi isko-
Iáknál, azért, mert az iskola tanítási színvonala a mindenkori tanító mű-

veltségétöl függött. Inkább tehát a városokban műkődő elemi iskolák és
latiniskolák között lehet megkülönböztetést tenni. Legtöbb helyen a közép-
fokú iskola tanította meg növendékeit az elemi iskola legsajátosabb taní-
+ásanvagéra, az olvasás, írás és számolás elemeire is. A városokban tehát
csak előkészítő jellegük volt az elemi iskoláknak. Helyesen mutat rá
szerző az akkori tanítók ,f.ogyatékos képzettsége mel lett igen sok irányban
való elfoglaltságukra is. Sőt az akkori piarista tanárok képzése is sovány
útravalóval bocsájtotta a tanterembe tanárait.

Az első kerszakot 1775-lől 1790-ig az első Rátió korszakának ismer-
tetésére saz akkori tanítóképzés helyzetének festésére fordítja a szerző.
Ismerteti a pozsonyi első normál isrno lát, az első tanító növendékek rnun-
'káját, s megemlíti, hogy a harmadik és negyedik osztály tanító i a jelöl-
teket a tanítás mó djába is bevezették. Ezután a nemzeti iskolákat s bennük
folyó tanítói vizsgák kezdeteit ismerteti. A normáliskola és a vele össze-
'kapcsolt tanítóképzés szervezetét az 1777-ben megjelent Ratio Educationis
szabályozza. Ezen iskolák fő célja az volt, hogy az egész országban el-
helyezett népiskolák élére állítandó tanítók bennök képeztessenek, akik
mindenütt ugyanazon tanítási módszert vezetik be és állandóan megtart-
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jáko Ezért ezen Iö elemi iskolákat közőnségesen normális iskoláknak szo-
kás nevezni, mivel mintegy mintá juk és nevelő intézeteik a többieknek. így
kapcsolódik a magyarországi tanítóképzés az elemi iskolához, mert a nor-
máliskola tanítói egyben az első tanítóképző tanárok is. A tanítók képzése
tulaj donképen a normális iskola igazgatójának feladatköre volt. AzqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö sze-
rnélyisége, tudása és tanítói ráterrnettsége döntötte el a kiképzés sorsát.
Az is nagy probléma volt, honnan vegyék a normáliskola ilyen fontos fel-
adattal felruházott tanítói karát.

A protestánsoknak nem volt külön papi, tanári, vagy tanító képzésük.
. Hanem minder.re a három irányú munkakörre egyetlen képzésűk volt,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlel-

készképzés. A lelkészek, tanárok, tanítók képzése és képesítése teljesen
egyforma volt. Annak is kellett lennie, hiszen a szószékhez való út az
iskola katedrajan át vezetett. A protestánsoknál minden főiskolán taní-
tottak neveléstant s tanítóik - kűlönösen a nagyobb egyházak tanítói -
csaknem egyenlő képzettségűek, mint papjaik. - Csupán a külföldi főiskolák
Iátogatottságában különböznek egymástól, pár év után azonban rendszerint.
maguk is külföldie mentek s a tanítói állást az ilyen külföldi út számára
való pénzgyűjtö állásnak tekintették. Kisebb egyházakban a gimnázium fel-
.sőbb osztályaiból kimaradt diákok voltak a tanítók, de l80l-ben a duna-
mel léki rel. egyházkerület Pesten tartott gyűléséből kiadott Ta nítá s mód-

[ábol látjuk, hogy ök is szűkségesnek érezték egy "peda gógia i' iskolá '~

felá llítá sá t.

A protestánsoknál tehát nem az elemi, normális iskolához kapcsoló-
dik a tanítóképző, hanem kisebb egyházak rektorai a gimnázium felsőbb
osztályai ból kimaradt diákok, nagyobb egyházak tanítói pedig gyakran
'főiskolát végzett lelkészek.

Szomorúan jellemző, hogya francia forradalom kitörésének, valamint
'a Martinovics-féle összeesküvésnek milyen visszaveté hatása mutatkozott a
népoktatás színvonalénak visszaesésében, aláhanyatlásában s ezzel kapcso-
1atosan a tanítóképzés fejlődésének megakadásaban is, 1795-től 1840-ig.

A magyar államnyelvért folytatott kűzdelmekbe is belekapcsolódik a
tanítóképzés szervezésének ügye. Mint reformkívánság hangzik: A nemzeti
iskolákban és falusi iskolákban is' alkalmas tanítók alkalrnaztassnak, több
helyen iskolmestereket előkészítő intézmény létesítessék úgy, hogy a ta-
nítóképző növendékei az anyanyelven kívűl, főleg a magyar nyelvben taní-
tassanak. És olyanok, akik a magyar nyelv tanításában dícséretreméltó
'munk át fejtenek ki, nagyobb jutalmakkal is serkentessenek. Kiemeli szerző
az 1826. április 7-éről kelt országgyűlési javaslatot is, a magyar nyelv
kényszerítés nélküli terj esztéséröl, valamint az 1835. évi július hó ő-i

alsótáblai javaslat 5. pontját, mely tanítókat a magyar nyelv tanítására
készítő intézetek felállítása ügyében készített felterj esztést. Ezt 1836. már-
cius hő 16-án .isrnételi, majd 1840. január 31-éről kelt felirat ismétli meg,
míg végül is az 1840. évi március 14-i királyi válaszleirat a kért intézetek
'felállítá,sát megengedi. Ezek voltak az első kir. kat. tanítóképzők a tanul-
mányalap terhére.

Az első magyar nyelven szerkesztett javaslat a magyar nép nevelé-
sérőlaz 1843/44-i or,szággyűlésen a népnevelés tárgyában kiküldött kerü-
leti választmány javaslata, amely a népnevelés ügyét a tanítóképzésen ke-
resztül akarj a megvalósítani. Ennek a Bezerédi István elnöklete alatt ké-
szült javaslatnak nagy hatása volt népoktatásunk 1868-i alaptörvényének
kialakulására.

Nagy hibája az eddigi tanítóképzésnek. hogya képzés maga nem
-önálló, hanem hozzá van ragasztva a normális iskolához s csupán napon-
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ként két órai külön oktatás az, amely néhány hónapi fanfolyam alatt a
tanítóképzést szolgálta. A tanítóság négyötödrésze került ki a norrnálisko-
lákból, a többi még mindíg kiszolgált katona, vándorszínész, stb.

Az első önálló intézet, amelynek célja a magyar tanítás nyelvü tanítók
képzése, az egri tanítóképző 1828. évben nyílik meg. Jellemző, hogy ez a
kétéves tanítóképző is a második évében túlnyomórészt az egyházi zene
gyakorlására és az egyházi funkciók elsaj átítására törekedett, s aki nem
akart kántor lenni, az már az első év végén elnyerhette a tanításra jogo-
sító bizonyságlevelet.

Itt ta.lábjuk meg iskolánk tanterve egyik visszatérő és alapvető hibá-
jártak talán első forrását is. Azt, hogyatanítóképzőben minden tanulmányt
az elemeknél kezdünk,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"a zér t. mivel a. növendékek közül többen r endsze-

r es tudományoka t nem ha llga tta k. va gy pedig a z á lta luk végzett iskolá k-

ba n nem a zon r endszerben ta nítottá k őket, aminőt a z elemi népisko/á k

igényelnek". (36. 1. idézve Religió és nevelés 1843. évf.-ból.]
A protestáns tanítóképzés fejlődése még nem jutott el a külön, ön-

álló iskoláig. Náluk a tanítóképzés párhuzamosan folyt' a gimnáziumi ta-
nítással. A legtöbb helyen - mint ilyen - a gimnázium mellett a mcstoha
gyermek alantasabb szerepét töltötte be. Rendszerint csak egy tanítóképző
tanár volt, aki a főiskola i ta goza tból mosi má r a középfokr a is leszá llított

elméleti peda gógia ta nítá sá t végezte azoknak az ifjaknak számára, akik a
gimnázium poétika, vagy retorika osztályát elvégezve, tanítók akartak
lenni. A közmúvelteégi tárgyakat a gimnázium többi tanuJ,óival együtt kö-
zős tanároktó l, közös tanteremben, közös órákon tanultak. Azokra a tár-
gyakra pedig, amelyek a gimnázium tantárgyai között nem szerepeltek,
más iskoláktól kölcsönzött óraadó tanárok, vagy a kántor tanította őket.
Rendkívül hosszú ideig tartott ez, a gimnáziummal legtöbb tárgyra nézve
kőzős kiképzés addig, amíg önálló tanítóképző-intézetek alakultak ki a
protestánsoknál is. Közvetlen a világháborút megelőző évekig állt fenn ez
a rendszer az evangélikusokselmecbányai és más képzőinél is.

Az első pedagógus, aki a külön, minden más iskolától független, sa-
játos célú tanító képzés fölállítását sürgeti, Majer István esztergomi tanár.
Szerinte: "ta nítóka t, kik a ker eszténység szellemében s nemzeti ir á nyba n

va lóba n kor szerüen tudjá k vezetni a nyilvá nos okta tá st. nem lehet csupá n

r endes közép, va gy a ka démia i okta tá s á lta l nyerni, ezekr e nézve különös

okta tá s, sa já t nevelés szükséges, mely szent és maga sztos hiva tá sukna k

megfeleljen s képes legyen a zokna k ízlését, ér zületét, sz er etéi beléjük ih-

lelni; és a sza kismer etekel és gya kor la toka t sa já tukká tegye, va gy is szük-

ségese]: a mester képezdék [Praeparandiák}." Majer István: A magyar ké-
pezdék reformja. Esztergom, 1848. círnű munkájábó l,

Majer István elgondolására jellemző, hogy négyféle tanítóképzöt kí-
ván felállítani: 1. Elsőrendű képezde Budapesten a városi tanítók részére,
akik filozófiai előtanulmánnyal vehetők csak fel. Képzésük három évfo-
lyamú lenne, s főleg gyakorlati irányú. Rendkívüli tárgyak: zene, antik és
modern nyelvek. Ez lenne az elsörendü képző.

2. A má sodik típus a középképezde: felvétel a felső és középtanoda
elvégzéséhez van kötve. Ez két évfolyamú s benne az elméleti és gyakor-
lati kiképzés párhuzamosan folyik.

3. Ha rma dik típus: a kis képezde amely tízhónapos taníolyamra ter-
jedne. Tanulmányi fölvétel az elemi iskola elvégzéséhez van kőtve. Télen
valamelyik tanítónál mint kisegítők működnének és két egymásután követ-
kező nyáron három-öt hónapig az összevont és kur tított tanításanvagot ta-
nulnák meg. Maga is érzi, hogy ez a tipus tanulmányi szempontból kissé
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sovány, de azzal indokolja, hogy kell ilyen is,- mert hazánkban igen sok
olyan szegény hely van, ahová képzettebb emberek nem mennek el tanítónak.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. típus a női képezde, amelyet két évfolyamúnak tervez, s itt renge-
teg tantárgyat kíván ez alatt a rövid két év ulatt elsajátíttatni. A tanítási
gyakorlatot a képző melletti elemi leányiskola szolgálná ... M.egkülönböztet
ezenkívül alsóbbrendű tanitónőképzöt is, ahol csak egy férfi és egy nő
volna a tanári kar, a szegényebb, kisebb helyek isko.lái számára.

Majer István az első a magyar pedagógiai irodalomban, aki egységesen
átgondolja a falusi,akisebb városi és a nagyvárosi iskolák tanítóinak ki-
képzését, s a gazdasági helyzethez szabja a képzés követelményeit is.

Kívánja azt is, hogy a gimnáziumok mel lől választassék egészen kűlőn
a tanítóképzés. mer i ami jó a középiskolá na k, a z nem egészen felel meg a

ta nítóképzőnek. Megemlíti azt is, hogy talán leghelyesebb volna kiváló
elemi iskolai Iötanítókat alkalmazni tanárokulqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa tanítóképzőben.

Szerzőnk részletesen tárgyalja a többi reformtörekvéseket is, amelyek
közűl különösen kiemelkedik Fáy András: "P róba tétel a ma i nevelés neve-

zetesebb hibá ir ól; Várady Szabó János pedig: "A ha za beli hisebb isko-
lá kna k jobb lá br a á llítá suk ról" cimű müvéböl "A köznép ta nítóir ól' szóló
fejezetet emeli ki. Jellemző, hogy 1830-Q.an Nyitra vármegye kívánságai
között az is szerepel, hogya" ... tanítók és oktatók a királyi tudományok
egyeteménél képeztessenek."

Résaletesen ismerteti az 1848. július havában tartott első egyetemes
és közös magyar tanítói gyűlés lefolyását, s ebben a tanítóképzésre vo-
natkozó határozatot, amely csaknem a maga egészében Majer István ter-
vezetet fogadta el.

Az abszolutizmus korszaka alatt az 1856. január 20-i s a tanítóképző
felállítását szabályozó rendeletet, amely a háromféle tanítói képesítést
szervezte a magyar tanító képzés történetében. A háromféle tanítói oklevél
az előtanulmányok fokától fűggött, mínél magasabb gimnaziális osztály el-
végzése után kerűlt valaki a tanítóképzöbe, annál jobban volt biztositva
számára a íö elemi iskolai kiképzés és az igazgat óvá való kinevezés. A fő
tanítónak az is joga volt, hogy ő fogadta az altanítókat, Látjuk tehát,
hogy a különböző képesítés lényegesen eltérő jogi vonatkozásokkal is járt
együtt.

Kétségtelen, hogy a mult század 40-60-as éveiben jelentkezik a ta-
nítóképző, mint önálló intézet katolikus és protestáns részről egyaránt.
Kezdenek kibontakozni a tanítóképző szakiskola körvonalai. Azonban en-
nek ellenére is el kell íogadnunk Sebestyén Gyula (Tanító és tanítónő
képzésünk fejlödése, 1896.) megállapítását, amely szerint az abszolút ura-
lom tanítóképzése: "alig is egyéb, mint a népiskola legmagasabb fokozatá-
nak" (normális iskola) szakszerű kibővítése; a tanítói hivatás szempont-
j ából pedig nem volt egységes, mivel háromféle tanítóképesítési fokozatot
különböztetett meg; IS oktatási tekintetben szinvonala is alacsony s minden-
ben a gyakorlatiasságot és hivatásszerűséget állítja előtérbe, az általános
műveltség gondozását és emelését csaknem teljesen elhanyagolja. Ami a
legfőbb, ezek a tanítóképző tanfolyamok nem a nemzeti eszmének, hanem
az abszolút uralkodó törvénytelen hatalomnak s idegen politikai céloknak
állanak szo!.gálatában... A Ratio Educationis százados fájának hajtásai
fölérnek 1868-ig, amikor a nemzet maga 'alkotta meg közoktatási rendszerét
az új Magyarmszág számára.

Szerzőnk munkáj ának második részében a 67-től 140. lapokon tár-
gyalja részletesen a törvényeken nyugvó tanítóképzést. Tárgyalását szer-
vesen három fejezetre osztja. 1. ft. három évfolyarnú tanítóképzés, 1868-

~1agyar Tanítóképző
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1881-ig, II. a négy évfolyamú tanítóképzés 1881-1920-ig, Ill. az öt év-
folyamú tanító képzés 1921-től napjainkig.

Az első fejezetben részletesen méltatja Eötvös tanítóképzöjét, s a
népoktatási alaptörvényt. Majd' az első 1869-i miniszteri tanterv rövid is-
mertetése után, - amelyet Sebestyén Gyula ítéletével zár be "ez a tan-
terv pedagógiai irodalmunk s általában pedagógiai készültségűnk vaskorára
emlékeztet" - tér átqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.a másedik 1877. évi tanítóképző-intézeti tanterv is-
mertetésére; ismerteti az intézetek igazgaiáosáról és fenntartásáról szóló
rendekezeseket végig tekinti a gyakorlati megvalósulást, s rámutat arra is,
hogyonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"á llami ta nítóképző tntezeteink legtöbbnyir e hisebb vá rosa inkba n ta -

lá lta k otthonr a , minek a z a z oka , hogy kisebb vá rosa ink tá r sa da lmi viszo-

nya i nem á llna k a nnyir a sziiges ellentétben fa lusi ta nítóink jövendő körül-

ményeiuel, (Sebestyén Gyula müvének megállapítása.] Ismerteti a feleke-
zeti tanítóképzők helyzetet s a nemzetiségek féltékenykedéseit is, ez a
nem állami tanítóképzők fej lődését nagyon akadályozta. Ezután tér át az
első tanítóképző-intézeti tanárgeneráció tanulmányainak, kvalifikációjának
s rendkívül különbözö előképzettségének tárgyalására, Bőségesen ismerteti
az ezt a kerszakot jellemző tanító hiányt s külőnösen kiemeli ennek a kor-
szaknak nagy szervező pedagógusát, Gyertyánffy István tevékenységet.

A négy évfolyamú tanítóképzés csupán miniszteri rendeiettel lépett
életbe s ez volt az oka, hogy csak az 1900-as évek elején sikerült az egész
országban elterj eszteni. A tanítóképzőt négy évfolyamra emelő miniszteri
rendelet hosszú időre megszabta iskolánk külső kereteit s csak a világ-
háború után emelte, tágította ezt a keretet újabb rendelet a mai öt évfo-
lyamra. A négy évfolyamos keret iskolánk történetének leghosszabb idő-
szaka. Kűlső eseményekben nem olyan gazdag, de annál jobban kialakul,
kiforr belső élete, alapelvei tisztázódnak s a rohamosan fejlődő kor meg-
teremti a müvelt magyar tanítót.

Szerzönk ezután az 1881. és 82. évi tanterveket, az 1903. évi második
tantervet s végül az 1911. évi harmadik tantervet. majd pedig a rendtar-
tási szabályokat ismerteti. S ha ehhez még a képesítö-vizsgálati szabályza-
tokat is hozzávesszük, megkapj-uk a világháború elötti tanítóképzés három
legíontontosabb alappillérét.

Tárgyalja szerzö a tanítóképző-intézeti tanárképzés történetet is, s
ebben - 1906-ig, az Apponyi Kollégiurn szervezéséig - nem annyira a
szakrnűveltség tudősi rangját akarják biztosítani, mint inkább a speciálisan
képzett tanárt, Gyertyánffy szerint a "hatványozott népnevelő"-t... Ke-
vesebb gondot fordít szerzőnk a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos
Egyesülete megalakulására s szakfolyóiratunknak, a Magyar Tanítóképző-
nek történetére. Ezek a részek munkáj ának annál inkább hiányosságai,
mivel később minden reformtárgyalás a tanáregyesület kebelében folyik le
s a tanáregyesület lesz az a gyüjtőhely, ahol iskolánk minden fontosabb
kérdése megvitatásra kerül, szakfolyóiratunk pedig az egyes intézeteket és
tantestületeket összekötő szellemi kapocs. A banítóképző-intézeti tanárok
képesítésével kapcsolatosan döntő fontosságú az 1896-ban tartott II. tan-
ügyi kongresszus, amely a későbbi tanárképesítés alapjait és irányelveit
határozta el.

Szerzőnk ismerteti Kármán Mór tanítóképzésre vonatkozó reformtö-
rekvéseit, majd pedig a Berzeviczy-féle 1904-ben készített törvény javaslatot,
amely az 1868. évi 38. törvénycikk módosítását célozta. Már ébben a ja-
vaslatban is külön vizsgálat szól a tanítói általános műveltséget nyujtó ta-
nulmányok elvégzéséről és külön a tanítói szakműveltség és nevelői kész-
ség megállapításáról.
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Szerzö ezután végigkíséri mindazokat a reformtörekvéseket, amelyek
a tanítók képzése és képesítése tekintetében 1998. óta felmerültek. Részlete-
sen tárgyalja Köveskúti Jenő reíorrnjaveslatát, Fináczy Ernő 1912. évi,
Kiskúníélegyházán tartott kőzgyűlésen előadott kéttagozatú, hatéves tanító-·
képzö-t tervező javaslatát, amely a mai reformtörekvéseknek is kőzép-
pontjában áll, Mohar József tőrvénytervezetét, Fekete József és Frank
Antal reíormtörekvéseit s végül Molnár Oszkár tanítóképzést fejlesztő
tervszerű reformmunkálatait.

Ezek a reformmunkáLatok már átvezetnek bennünket a Iegújabb, az
5 évfolyamú tanítóképzés korszakának ismertetésére. Szerzőnk részletesen
ismerteti az 1920-ban életbeléptetett hat évf.olyamú tanítóképzöt, mint kí-
sérietet. amelynek kétévi fennállása után 1923-ban az öt évfolyamú tanító-
képzés lépett ismét miniszteri rendelettel a 4 évfolyamú tanítóképzés he-
lyébe. Ezután ismerteti az 1923. évi Tantervet. majd pedig az 1925. évben
kiadott Utasítást. Hasonlóképpen a Képesítövizsgálatí szabálvzatot s az
1929. évi Rendtartási szabályzatot is. Rövid áttekintést ad a felügyelet,
szakfelügyelet és kir. főigazgatóság alakulásáról, amelyben az új Rendtar-
tási szabályzat kiadása bír döntő jelentőséggel.

Az öt osztályú tanítóképzés is csak rövid időre nyugtatta meg a ke-
délyeket s újabb reformtörekvések keltek életre. A Ill. Egyetemes Tanúgyi
Kongresszus-on két irányú állásfoglalás harcol egymással; a nép iskolai ta-
nítók középiskolai érettségirc alapított főiskolai tanítóképzést kívánnak,
míg a tanítóképző-intézeti tanárság a történeti fejlődés továbbépítésével a
mai tanítóképzőt kívánja kéttagozatú hat évfolyamú tanítóképző szakisko-
Iává fejleszteni, amelynek felső, pedagógiai tagozata tartalmában és felvé-
teli feItételeiben is főiskolai pedagógiai szinvonalú lenne.

Legúj abban a Val lás- és Kőzoktatásügyi Miniszter Úr a tanítóképzés
ügyét a többi szakiskolákkal közős keretben törvényhozás útján kívánja
rendezni. Nagyon kívánatos lenne, - szer ző szerint - hogy ez a ren-
dezés a nemzet kívánalmaiak megfelelően, a történelmi alapokon tovább
építve hat évfolyarnú kéttagozatú tanítóképző-intézet megvalósitását
eredményezné.

A polgári iskolai tanárképzés kereteinek megváltozása miatt idősze-
rűvé vált a tanítóképző-intézeti tanárképzés szervezése is, újabb alapokon;
szerzőnk ebben a kérdésben is a tanítóképző-intézeti tanárság álláspontját
ismerteti.

Kétségtelen, hogy Sebestyén Gyula 1896-ban megjelent rnunkája óta
szerzőnk műve a legrendszeresebb tárgyalása iskolánk történetének. Ter-
mészetesnek látjuk azt is, hogy glk tekintetben vázlatos a feldolgozása.

Értékessé teszik az eredeti forrásokra való gazdag utalások, amelyek
szinte minden lap on találhatók bőséges jegyzetekkel utalnak aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmű forrá-
saim. Komoly hiánya szerzőnk munkájának az, hogy iskolánk személyileg
legkiválóbb szervezöj éről, Neményi Imre államtitkárról. az ő korszak-
alkotó műkődéséről semmit se találunk művében. Nagy hálátlanság lenne
"ezt részünkről elhallgatni, viszont koltégánk tanítóképzőnél szelgálatot nem
teljesített s így csak saját tanulókori emlékei, könyvekből -sz erzett tanul-
mányaialkotják~önyvének alapját s ez munkájának Ietjegetésén is meg-
érzik.- Nem érezzük belőle az élményszerű átélés lendületét, benső szemé-
lyeskapcsoJ,a.tok feszítőerejét, iskolánk belső fejlődésének azt a dinami-
káját, amelyet az életszerű látás fejleszt. Nagy szorgalommal összeállított
munkájának ez természetes hiányossága.

Neményi Imre vezetése 1905-től új kerszakot jelent a tanítóképzés
történetében, mert nemcsak rozzant és lehetetlenül rossz épületek helyett
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ő építtetett a tanítóképzés sajátos oél,jainak' megfelelő iskolaépületeket s
ezzel az anya-gi-kereteket adta meg, hanem szertárak, könyvtárak gyarapí-
tásával. a tanárképzés rendezésével, a tanári fizetések és a státus fejlesz-
tésével olyan lendületet adott a tanítóképzésnek, amilyen se' azelőtt, sajnos,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
se azóta iskolánknak nem jutott osztályrészül.

Ha a magyar tanítóképzés történetével kapcsolatosan feldolgoznánk
még a tanáregyesület történetet, szaklapunknak, a Magyar Tanítóképző-
nek közel 50 évre terjedő bibliográfiaját s a tanítóképző-intézeti szakfel-
ügyelet k~lás,át, ezzel elvégeznénk azokat a legfontosabb munkálatokat,
amelyek iskolánk szervezetének, történeti íej lödése nyomon kísérésének, a
mai helyzet megértésének s a további alakulás irányelveinek elhírálásánál
alapvető p illérekként szolgálhatnának,

Szakál János munkáját minden kartársunk számára tanulmányozásra
a lehető legmelegebb en ajánljuk.

Kiskunfélegyhá za . Má csa y Ká roly.IHGFEDCBA

EGYESÜLETI ÉLE T.

Taggyiilés, A T. I. T. O. E.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf. évi március hó l8-án a IX. ker., róm.

kat. Ianttónöképző-intézetben [Ranolder-intézet] taggyűlést tartott. Jelen
voltak Padányi-Frank Antal dr., majd később Jaloveczky Péter elnők lete
mcllett: Bécsy Kerubina igazgatónő, Szontagh Katalin, B. Braun Angela,
Ibererné Popovits Olga, Barabás Endre c. kir. föig., Barabás Tibor, Novák
M. Lukrécia, Kelemen M. Laur iana, Vágó M. Relindis [Kiskunfé legyház a] ,
Balint Sándor dr, (Szeged). Mészáros .Iúlia (Székesfehérvár), Raffael li
Rafaela, Szarvák J. Karitász, Piros R. Gabr iella, Kovácshegyi Erzsébet,
Pó cza József; Polesinszky Jenő [Györ}, Emmert P. Klotild, Pál Ágnes,
Kó kay Ladisla, Császík Gizella, Frigyes Béla, Mesterházy Jenő, Er-
délyi Olga.

Elnök üdvözli a megjelenteket, külön örömét fejezi ki azért, hogy
BalOabás Endrét is üdvözölheti abból az alkalomból, hogya Kormányzó úr
ŐFőméltósága legmagasabb elismerésével tűntette ki. P a dá nyi-F r a nk Anfa l

az ülés megnyitása után hamarosan távozott, helyét J a loveczky P éter al-
elnök foglalta el.

P rocha ska F er enc dr . Magyarország földrajzának tanításáról tartott
előadást. Röviden ismertette a feldolgozandó .anyagot, r ész letesen kitért az
ország 1933-as népesedési, gazdasági, ipari, kereskedelmi stb. statisztiká-
jára. Ismertette azokat a grafikus szemlé ltetési mó dokat, rnelyeket tanítás
közben alkalmaz. Kűlőnősen jónak találta lécgrafikonok készíttetését. Meg-
említette, bo gy órán kívűl, szemínáríumszerűen is ,foglalkozik a' növendé-
kekkel, akík véivezettel meriilnek bele egy-egy érdekesebb probléma tanul-
mányozásában,

Az előadáshoz Ba ra bá s Endr e szó lt először. Megköszönve az elnök
kedves megernlékezését, örömét fejezte ki az elhangzott lelkes előadás fe-
lett, melyet nagy gyönyörködés sei hallgatott. A szemináriumszerü foglal-
kozás igen é[tékes, de a tanár részéről nagy önfeláldozás. őt azonban'
mindezen felül a fő ldr aj ztanításnál mindíg az érdekli, mennyiben függ az
össze a tanítóképzéssel ? A tanító tudja-e értékesíteni a tanultakat?ONMLKJIHGFEDCBA

P l. faluja grafikonját el tudja-e készíteni? Az átlag számok megismertetését,
szemléltetését helyesli, ezeknek tanulságai szolgál] anak indítékul a több-
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termelésre, a másféle gazdálkodásra. Nem tartja helyesnek, hogy az egész
ország területénegyformán tanítják a Ill. év földrajzi anyagát; mindenütt
a lakóhely tájegységéből kellene kiindulni.

Ba ra bá s Tibor felszólalásában rámutat arra, hogy a helyi tanmenet sze-
r inti haladásnak nincs semmi akadálya. Minden képző azzal a táj~gység-
gel kezdheti a tanítást, amelyikkel akarja. Kérdés azonban, vari-e ennek
gyakorlati értéke? Szerette volna, ha az előadó a tanítás menetéröl szó ló
.részt részletesebben ismerteti. Számszerűleg foglalta volna össze, hány egy-
séget szán általános földrajzra, mennyit összefoglalásra és térképvázolásra.

M ester há zy J enő kiemelte, hogy a külön munkához kedv, türelem,
szer etet kell. Megvan a jó hatása, mert erős impulzus a diákoknak az el-
mélyedő munkára. Azonban a külön munka veszélyes, amennyiben alkal-
mas a tanuló túlterhelésére vagy elvonja őt más kötelező tanulástól. A
grafikonokkal nagyban szolgálhatja a tanár az irredentizmust, ha a tria-
noni adatokat dolgoztatja fel.

P rocha ska F er enc dr . köszönettel fog.adja a hozzászólásokat. A külön
munk ától nem félti a növendéket s ezeket az órákat meg is tartja, mert
nagy pozi-tiv értékük van. Fő elve, hogy a tanulás öntevékenység legyen.
Tanrnenete részletesen kidolgozva megvan. de ennek felolvasásával nem
.akarta fárasztani a hallgatóságot.

Elnök az előadónak és azérdeklődőknek köszönetét kifejezve az
ülést bezárta.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H R E K.ONMLKJIHGFEDCBA

T a n ító n ő je lö lt s z é p s ik e r e . A tanító- és tanítónöképzö-íntézetek nőven-

-dékei egymásután értek el nyilvános versenyeken szép sikereket. Ezek közül
is kiemelkedik Radó Évá na k, a cinkotai állami tanítónöképzö-intézet növen-

dékének sikere, Álljon itt ennek dokumentá lására a Magya'ros Oltözködé«i
.Mozgalom Országos Bizottsága elnökségének az .intézet .igazga toságához

intézeit levele.

"Tekintetes Igazgatóság! A jelenkor magyar divatj ának kialakítására,
illetőleg tovább fej leszlésére kiírt országos tervpálvázatunkon, mint ismere-

tes, az intézet egyik növendéke, Radó Éva meglepően szép eredményt ért

el, mert egyik divattervévei II. díjat érdemelt ki olya n ver senytá r sa k kö-

zött, a kik or szá gosa n elismer i művészek. Ez a szép eredmény amennyire

egyéni sikert jelent, ép annyira dicsősége annak az intézetnek is, amelynek
a díjnyertes tanuló növendéke, és kétségtelenül bizonyítéka annak, hogy

az intézet magyar szelleme és magyaros irányú művész i oktatása nem hagy

kívánni valót maga után. - Mi, akik minden erőnket megfeszítve a magyar-
ság egyi,k páratlan kultúrértékét akarjuk élővé tenni, s a magyarság nem-

zeti és gazdasági emelésére ford-ítani, nagy örömmel fogadjuk· ezt, s azt

kívánjuk, hogy az intézet nagyérdemű Ig.azgatójának és Tanári Karának

ily 'irányú nemes munkálkodását további siker és eredmény koronázza. -

'Tisztelettel kérjük, hogya mellékelten megküldött oklevelet olyan formá-
"ban méltóztassék átadni a díjnyertes növendéknek. hogy a többi nőven-

-dékr e is megfelelő serkentő és buzdító hatású legyen. Hazafias tisztelettel,
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Budapest, 1935. február hó 25. Ferenczy Ferenc s. k. ügyv. elnök." - A
szép siker őszinte örömmel tölt el bennünket.

B. Braun Angela tanárnő előadásai a Szentföldről, Szíriáról és

Palesztináról. 1934. dec. 2-án: a Keresztes Nővérek róm. kat. tanítónőképző-
intézetében Zsémbékon, 1935. febr. 25-én a Salvator rórn. kat. tanítönö-

képző-intézetben (Budapest, VI. kerület); 1935. márc. 17-én. a győri Rórn,
Kat. Körben.

Végh József igazgató ünneplése. Bensőséges hangulatban lefolyt ün-
nepség színhelye volt a budapesti állami óvónőképző-intézet,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVégh József
igazgató névnapja alkalmából. Az intézet tanári kara és növendékei szere-

tetteljes, meleg ünneplésben részesítették az igazg,atót, aki már több év-

tizede áll az intézet élén. Nagysikerű műsoros est következett az ünneplés:

után. A müsor minden egyes számát az intézet tanárai vagy növendékei
írták. Ebből a műsorbó l különösen kiemelkedett Ba tó Lá szlo dr .-Ma dá ch

Imre: Harangszó címü négyszólamú énekkari darabja.

Széchenyi István gróf halálának 75. évfordulóját aszékesfőváros Isko-
Iánkívű li Népművelési Bizottsága la Szabadegyetem keretében április 5-én
este ünnepelte meg. Az ünnep előadója Vá ra di J ózsef tanár volt.

Előadás. Cser J á nos: Az UJ nevelés és a lélekta n címen igen súl"
tanulmányt olvasott fel a Magyar Paedagogiai Társaságban március 16-án ..

Előadások. Ara dvá r i Béla , a nyíregyházi kir. állami tanítóképző-inté-
zet tanára, március 21-én Napkor kőzségben, 26-ánqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚj íehértón tartott elő-
adást a korszerü olvasmány- és költemény tárgyalás jelentőségéről, a Sza-
bolcs vármegye kir. tanfelűgvelőj e által rendezett körzeti tanítói szemi-

nár iumokon.

Taggyűlés április 8-án. A Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos
Egyesületének 1935. évi április hó 8-án (hétfőn) d. u. 5 órakor a budapesti
XI. ker. róm. kath. tanítónőképző [Redemptorissa nővérek Szt. Margit-
intézete) disztermében XI. Szt. Imre herceg-útja 5-7. tagértekezletet tar-
tott. A taggyűloo tárgy sorozata a következő volt: 1. Va rga La jos: A tanár
és a tanítónövendék szerepe a szülöföld ismertetésénél. 2. Ba ra bá s Tibor :

A földrajz a tanítóképző I. osztályában. A taggyülést megelőzőleg fél 5-kor
az érdeklődők megtekintették az intézetet, mely ma Magyarország leg-
szebben és legmodernebben épített és berendezett iskolája.

Madách-emlékünnep az óvónőképzőben. A budapesti VII. ker. m. kir,

állami óvónőképző-intézet (Rózsák-tere 7. sz.] gróf Brunszvik Teréz őn-

képzökore 1935. évi április hó lO-én, szerdán, d. u. 6 órakor az intézet
díszterrnében Madách Imre-emlékünnepet rendezett. Az ünnep müsora a.
következő volt. 1. Himnus. - 2. Angyalok kara. Madách 1.: Az ember
tragédiája 1. sztnböl 4 szólamú nőikar. szerzője Dr. Bató László. Előadta
az intézet énekkara .•. 3. Madách és Az ember tragédiája. Tanulmány,
előadja Gyurj~cs András, az őnképzökőr tanárelnöke. - 4. Madách: A
halál költészete sorozatból részletek. - 5. Falanszter jelenet. Madách: Az
ember tragédiájaból. - 6. Harangszó. Madách I. költeménye. 4 szólamú
nőikar, szerzoj e Dr. Bató László. Előadja az intézet énekkara.
7. Hiszekegy.
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Zászlóavatás és magyar ünnep a budapesti VII. kerületi m, kir,
államí tanítónőképző-intézetben. A budapesti VII. ker. m. kir. állami ta-
.nítónőképzö-intézet 1935. április 28-án az Uránia-Színházban magyar ün-
nepet és zászlóavatást tart. Kezdete pontosan fél 11 órakor. Az ünnepély
rnűsora a következő: 1. Bevezető. - 2. Betlehemes játékok. Domokos Pé-
ter moldvai magyar-csángó gyüjtéséből. - 3. Lakodalmi népszokások. -
4. Dalok a Bartók-e-Kodály-gyüjtésböl. - 5. Molnár Antal: Tavasz. Hat-
szólarnú kórus dr. Dienes Valéria orchesztrikájával. - 6. Zászlóavatás.
Varga Gyulla: Ebresztő, Szavalat. - 7. Egyszer egy királyfi. Népballada.
Nádor Mihály feldolgozásában. - 8. Kodály: Lengyel Lászlo játék. Dr.
Dienes Valéria orchesztrikáj ával. - 9. Görög Ilona balladáj a, Kodály:
Székelyfonó c. daljátékáböl. - 10. Lampérth Géza: Miénk e föld. Szava-
lat. - 11. Záró-ének. 12. Magyar Hiszekegy,

Irodalmi szemle, AzonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIfjúsá gi Vezető februári számában "Székesfővá-
ro~unk a szabadságharc után" címmel M ester há zy J enő műtörténelmi tanul-
mányt írt.

A nyíregyházi tanítóképző-intézet növendékeinek tanyai népművelő
.munkássága, A bajtársi egyesületek tavalyi győri követtáborán elismeréssel
méltatták a nyíregyháai kir. állami tanítóképző ifjúságának azt a tevékeny-
ségét, amelynek a tanyai nép nevelése, szórakoztatása a célja. A nyín~gy-
háziakat ekkor az Uj Magyarság vezércikke példának állította az ország
bajtársi egyesületei elé. - A nyíregyházi tanítónövendékek ebben az év-
ben is rendszeresen foglalkoznak tanyai népműveléssel, A város határában
lévő tanyákon az elmult hónapban két vasárnap délután tartottak soroza-
tos előadást .. Ezek közül az egyiket Rákóczi emlékének szentelték, A 24-
tagú gárda Nyíregyháza város szekerein, fogatain rnent ki a tanyára Arad-
vád Béla tanárnak, a Bessenyei Ifjúsági Onképzö Kör elnökének vez até-
.sével. Itt háromszázfőnyi kőzönség előtt, előadások, zene és énekszámok,
szavalatok hangzottak el, amelyeket a tanyai nép nagy örömmel és hálá-
val fogadott.

A jászberényi áll. tanítóképző-intézet szereplése. A Jászberényi Pa-
Iotási Dalkör hangversenyet március hó 4-én tartotta meg. A nívó s műsort
a tanítóképző-intézet zenekara nyitotta meg Erkel F.: Hunyadi László nyi-
tánnyal. Befejezésül ugyancsak a tanítóképző zenekara Kodály Toborzó-
ját játszotta. Mind a zenekart, minda Palotási Dalkör kórusát Berzátzv
László zenetanár vezette nagy sikerrel.

Március 15-én délelőtt az int. ifjúsága szép müsorral ünnepelte a nap
emlékét. Délután az Apponyi-téren a honvédség, a hivatalok, a tantestű-
Jetek, kűlönféle intézmények és a nagyszámban ősszegyűlt kőzőnség előtt
,Szemes Gá bor tanítóképző-intézeti tanár Iej tegette a márciusi események
.ör ők-aktua litását ésa történelmi háttérbe hatásosan szötte bele a 48-as
események jászberényi vonatkozásait. Az intézet énekkara a Himnuszt éne-
kelte. Este F ia la Endr e tanítóképző-intézeti tanár az Úri Kaszinóban, nagy
történelmi távlatokkal, mély meglátással ismertette a XIX. század uralkodó
eszméit és históriai érzékkel helyezte el a magyar szabadságmczgalmakat
az európai áramlatokba.

Nyári egyetem Münchenben. A műncheni egyetem július Iü-töl
augusztus 7-ig külíöldiek számára nyári tanfolyamot tart. Felvilágosítást ad

az Universitat München, Ludwigstrasse 17. (1. Stock, Zimmer 261.).
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I r o d a lm i szemle.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKöveskuti J enő: AhH- és erkölcstan a néprnűvelés
keretében. [Pestvárrnegyei Népművelés, . 1935. márciusi szám.] - F ekete

J ózsef: A falusi rrépművelés irányelvei. (U. o.] - Ta ká cs Béla : Olvassuk
el Móra .Ferencnek. "Kincskereső kis kődrnőn" című müvét. (U. o.] -
F er enczi Istvá n: II. Rákóczi Ferenc ifjúsága. [Pestvárrnegvei Népművelés,
1935. áprilisi szám.] - Németh Sá ndor : Zágoní Mikes Kelemen. (U. o.] --
P a pp F er enc dr .: Fináczy Ernő. (Protestáns Tanűgyi Szemle, 1935. áprilisi
szárn.] - Kaposi Ká roly: Megfigyelés, problémameglátás és problémameg-
oldás a természetraj z-gazdaságtan tanításában. [Néptanítók Lapja, 1935.
március 15.) - Ba rcsa i Ká roly: Az élet és az eszmények harca a nevelés-
ben. (U. o.] - Drozdy . Gyula : Gyakorlati pedagógia: Hullámzó Balaton
tetején. (U. o.] - Drozdy Gyula : A képzelet nevelésének fontossága. (Nép-
tanítók Lapja, 1935. április 1.) - Mesferhá zy J enő: II. Rákóczy Ferenc
emlékezete. (Ifjúsági Vezető, 1935. évi 3. szám.) - Becker Vendel dr .: A
főiskolai tanítóképzésröl. (Nemzetnevelés, 1935. március 15.) - Kolta i

Istvá n: Fináczy Ernő és Weszely Ödőn. (Szabolcsi Tanító, 1935. márciusi
szám.] - P a dá nyi-F r a nk Anta l dr .: A gyel'mek és a mozilátogatás. (Iskola
és Egészség, 1935. márciusi szám.]

N y u g tá z á s . Tagdíjat fizetett 1931. II. felére: ZrínyiqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK - 1932-re:
VIasz aty Fv-né. - 1933-ra: A.-né Gludovátz K, Patyi Istvánné, Dr. Veress
J., Dr. Bartha K, Dr. Novák J., G. Szabó K, Bodnár L., Szemes K,
Szűcs J. - 1934-Te: Gábriel E., Dr. Tóth F., Horváth János. - 1935.
1. felére: Gábriel E., Mészáros J. - 1935-re: Horváth János, Dr. Soós P.,
Pazár Z., Grész L., Horváth A. János, Horváth B. K., Chobodiczkv A.,
Horváth János. - Előfizetett a folyóiratra. Szeged rk. tnőkp, (1935), Föv.
Pedagógiai Könyvtár (1934), Sopron [Ürs.] rk. tnőkp. (1935). - Adomány
a Tanárok Házára: Bpest II. ker. áll. tnőkp. 20 P., Kiss J. szerkesztö:

10.90 P. -
Budapest, 1935. ápr. 8. P ócza J ózsef pénztá r os.
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