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"In dem und [ enem ist uns die Lehr er bildung
in Unga r n schon vor a us."
Richa r d

Seyier t,

.P iida gogische Bliiiier ", 1917,. éví., 10.
füzet, 424. old.: "Zu Besuch in Unga r n;"

Nehéz és kényes dolog hozzászólni
olyan kérdéshez, melynél
még a közvetlen érdekelt tényezők is ellentétes álláspontot
fogfeleknek nem
lalnak el, és az eszmék közelharcában a kűzdö
sikerült még megtalálniok azt a csodaszert, . mely az eltérő véleményeket közös nevezőre hozhatja. De a szó alatt lévő ügy - a
népiskola és a tanítóképzés
annyira közel áll a szívemhez,
hogy a vélemény-nyilvánítast
érette mégis megkockáztatom.
Nem
szándékozorn
ebben a nyugvópontra kívánkozó ügyben vitát provokálni: sőt amennyire emberileg lehetséges, elkerülni óhajtom azt,·
mert hiszen sem nézetemet senkire ráerőszakolni nem kívánom: sem
felfogásomat csalhatatalannak
nem tartom; sem akarata ellen üdvöegyedüli indítö oka
zíteni senkit nem akarok. Megnyilatkozásomnak
csak az, hogy kimondhatatlanul
örvendenék, ha egy homokszemnyivel hozzájárulhatnek
ennek a Iöfontosságű
problémának
a helyes
megoldásához:
az érdekelt tényezők előtt fennragyogó célnak megközelítéséhez. Valeat, quantum valere potest.
Már most elüljárójában
jelzem, hogyatanítóképzést
nem tartom a pedagógiai elvek kínai falával hermetikusan kőrülhatárolható tanűgyi .intézménynek,
hanem a szó szoros értelmében vett
szor os
olyan nemzetnevelő tényezőnek, amellyel elvá la sztha ta tla nul
szetui
ka pcsola tba n
állanak: a népiskola
és a ta nítóképző-intézeti
ta ná rhépzés.
E három ügynek oly döntő súlyú az egymásra való
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kölcsőnhatása, hogy bármelyike is, csak a másik kettővel kapcsolats
ban tárgyalható.
'"
" '
o".
'
Ennek a felfogásnak megíelelöen elsősorban azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ
népi~kolá va l
kivánok Ioglalkczni,
',.
Az elemi népiskola környékén és kapcsolt részeinv-a legutóbbi
években nálunk és világszerte új "világszemléletnek
és . a régiv~l
szemben gyökeresen ,változott
eszméknek
megvalósítására
törekvő
áramlatok
viharzanak.
Tiszteletreméltó
és tiszteletet
parancsoló,
nemzeterősítő,
értékes és becsületes munka, mellett tetszetösv-mindent túlkiáltóan hangos jelszavak töltik be a levegőt: munka-isko la,
szellemi és lelki öntevékenység, bensö at-élés, élmény-módszer, továbbképző iskola, hivatásra
nevélő népiskola. nyolc-osztályú.
népiskola, új lelkiség, újkori nép-iskola, stb.
Tagadhatatlan,
hogy nemzeti kultúra nézőpontjából'
nem azok
az országok az irígylésreméltók,
ahol a legtöbb egyetem vagy egyéb
főiskola van, hanern azok, melyekben a nyolc-éves mindennapi tankötelezettség
mellett a nyolc-osztályú
népiskola járja. 'De értsünk
szót: akin~y.ukastalpú
cipőjén a sár és a víz ki- és beszivárog, az
nem ambícionálhatja
'azt, hogy nyakkendőjében
brilliáns
melltű
ékeskedjék.
Ha vannak emberek, akik fanatikus meggyőződéssel és bizakodó
hittel vallják a kultúrának egy nemzet életében mindenhatóan
fölényes és sorsdöntő erejét: én minden fenntartás nélkül szívvel-Iélekkel azok közé tartozónak vallom magamat. Egész muItamat és munkás életemnek minden tudatos kultúr-célkitűzéseit
kellene megtagadnom, ha én nem a lelkes meggyőződésnek
kitörő örömével kőnépiskolát.
illetve a mindennapi
tanszönteném a nyolc-osztályú
kötelezettség
korhatárának
a tizenkettedik
életévről 'atizennegye~
dikre való kiterjesztését.
És mégis, ha _valaki azt kérdezné tőlem,
terjedő
hogy időszerűnek gondolom-e nálunk ma a~esztendőre
mindennapi tankötelezettség
életbelépteMsét,
akkor a bensőségteljes
meggyőződésnek határozott
hangján azt kellene válaszolnom:~,
amikor 1928~ban
Ennek a meggyőződésemnek
adtam kifejezést,
gróf Klebelsber g
Kunó akkori va llás- - és kőzoktatásűgyi
rníniszter
valóban kitüntető en megtisztelő módon kért fel, hogy mielőtt
a
nyolc-osztályú
népiskolát
életbc-léptetné, állami megbizatással menjek külföldi tanulmány-útra,
és visszajövet készítsek azután javaslato a nyolc-osztályú népiskolának
életbeléptetésére.
Köszőnettel
elhárítottam
magamtól a' megtisztelő ajánlatot, mert hiszen a kűlföl 1 népoktatáSí ~Ointézményeket én amúgy' is kellően' ismeremZYXWVUTSR
j
a
nyolc-osztályúnépiskolának
a mi ma i viszonyaink között, törvény
erejével való általános életbeléptetését
pedig id"~lőt·tinek, sőt megvalósíthatatlannak
tartom: és így:
egJobb 'meggyőződésemnek
ellentmondó javaslatot nem lehet elöterjesztenem.:
A tanulmány-úte1maradttehát,
de a nyolc-osztályú .népiskolát
próbaképen több helyen ex lex még~ életbeléptették.
Amint előre
látható volt; nem valarnf fényes eredménnyel. -Nem nagy látnoki
képesség kellett hozza - ezt megjósolni.
o

A magyar: tanítóképzésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0 0 , tartozékai.
281

Megl?ondom miért. Innen-onnan hét évtized műlt el azóta, hogy
minisztere;, a
.az alkotmányos érának első vallás- és kőzoktatásügyi
lángelméjű és lánglelkűzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
Eötvös József báró, az 1868~ évi XXXVIII.
törvénycíkketmegalkotta;
az első törvényünket, ,mely büntetési
.szankcióval állapítja meg a hat évre szabott mindennapi tankótele.zetíséget. Az idézetttörvénynekbünteW
'szankciója
ellenére, és
.annak ellenére, hogy közben 1921-ben életbelépett ,,~z iskolá zá si kötelesség teljesítésének
biztosiiá stiiti'
X~törvénycl,
me yvaló~
b a n drákói szigorúsággal
-6 0 0
koronáig rnenő pénzbüntetés, és egy
hónapig terjcdhetö
szabadságvesztes
- ad szankciót ide vonatkozó
rendelkezéseinek,
mély sajnálattal
kell megállapítanunk
a követ'kezőket:
'
,
Csonka-Magyarországon
még 1929. év'i július havában is ~ .
tehá t egy esztendővel
a nna k utá na , hogya
közoktatásűgvi
kormány'zat törvényen kívűl életbeléptette
az elemi iskola VII. és későbben
.a VIlI. osztályát (mégpedig: Budapeslen 28 iskolában, Pestraegyé'ben 26 kőzségben, Zala megyében 1, Zerriplé~ megyében 2, Vas megyében 1, Abaúj-Torna
megyében 2" Baranya, megyében 4, Borsod
megyében 7, Csaná'd megyében2,
Csengrád megyében2,
Győr rne-,
megyében. 3,
:gyében 3,' Heves megyében j, .Iász-Nagykun-Szolnok
Komárom megyében 2 helyen; több iskolánál
egyes osztályokban:'
10, 9, 8, 7, 4,3, sőt i növendékkel, de az ehhez elengedhetetlenül
-szükséges pedagógiai előfeltételeknek
abszolút negligálása mellett),
az akkori val1áS-'és
köZo1i:tatásügyi -;-iniszter 'a ' Ma gya r or szá gi
Tá nító-egyesiiletek
Or szá gos Szövetségének
-nála tisztelgett. 'kűldött'.$égeelőtt szószerint azt a kijelentést tette, hogy .oit.: a hol: egymil~
.1jóná l több a na lla béta = oa n,
rnint nálunk, ott a népoktatás
nincs
\ .olyan állapotban;"" amivel meg lehetnénk elégedve, Sem a tanítás
-eredményessége, sem ti tantermek száma, sem, a tanítói lakások
llapota nem engedi meg azt, a fé~űző
könnyelmüséget,
hogy a
fejlődést állítsuk meg;"
,-,
-A lángolóan: hazaszerető, az emelkedett gondolkozású, ahiva"
l'
tás-érzettől
áthatott lelkű, a legnemesebb intenciók által hevített
'Klebelsberg
Kunórgrófnak,
aki a magyar nemzeti kultúrának
rajon~óra
volt és egy diadalmasan ragyogó nemzeti kultúra mindent el.árasztó erejével akarta népét a legelső nemzetek sorába felemelni,
tökéletesen igaza 'van: egy nyolcmillió .lelket számláló,
egyébként
magas kultúrájú nemzet, melYlílek'testét, akkor még egymillió anal'fabéta dísztelenítette,
az csakugyan "nem engedheti, meg magának
hogy. a .fcilödést
megállítsa",
Nem,
.azt a fényűző könnyelműséget,
pedig annál kevésbbé, mert v=moha ez a százalék 1929 óta, a legutóbbi népszámlálás statisztikai
adatai szerint . a javunkra megvaltozott: - még mindíg minden tizedik embert,akivel
találkozunk,
:analfabétánakkeH
tekinteni."
"
megáflapított
tény, ~iadenegyébtől
elvo~Ez
'a statisztikailag
natkoztatva, már .magában-véve is" igen. súlyos egy tehertétel, a.ikűlönben virulókultúránkban.
De sajnálatosan
súlyosbítja a helyzetet
.az a körülmény, hogy ez a közel tíz százalékos analfabétaság nem,
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oszlík meg mértani pontossággal egyenlően az ország egész terűletére, mert míg az ország egyik részén a tíz százalékorr
jóval alul.
4.1 %ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i 2.2 % addíg más területeken annak a kétszeresét
marad ~ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
is tetemesen meghaladja.
Az 1930. évi népszámlálás alkalmából talált 735.076 analfabéta.
kőzül ugyanis - teszem azt - a mi, méltán
az egész világ csodálatát és irigylö elragadtatását
kiváltó gyönyörű szép és a legfejlettebb kultúr-igényeket is meglepöen kielégítő székesfővárosunkban,.zyxwvutsrqpo
uele ka pcsola tos
hiizségehben
Na gy-Buda pest
Buda pesfe'L és
a 6 éven fölüli lakosságnak ...•12.7%-a analfabéta .

A magyar

tanítóképzés
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.analfabétaság
sem olyan nagy baj, mint egy olyan törvény, amely.nek nem lehet minden esetben és az egész vonalon szankciót adni."
A legutóbbi évtizedben
sokat hallani
és sokat lehet olvasni
.arról, hogy az alkotmányos
érától a háború kitöréséig
eltelt félszázad alatt mindőssze nem történt annyi a magyar nemzeti kultúra
és
:különösebben
a magyar népművelődes
előbbrevitele
érdekében, mint
.a háború befejezését
köve o eve -~orán.
Egészen nyilvánvaló,
hogy
ennek a beállításnak
a háttere és eredő forrása nem lehet egyéb,
mint a legsajnálatosabb
tájékozatlanság.
Akik az ilyen, minden ko-moly alapot
nélkülöző
hangzatos
megállapításokba.,o-te-t-sze1egnek
maguknak,
azok, úgy látszik, az átértékelés
'tanát vagyelméletét;
magyarán:
a lekicsinvlést,
át akarják csempészni az általános történet-írásból
a nevelés történetébe
is.
Történeti tények és elvitázhatatlan
valóságok tesznek hangosan
"beszélő tanuságot a mellett, hogya
magyar kultúra és ennek kere.tében a magyar népoktatás
is, a háborút
megelőző négy évtized
alatt a világ művelödés-tőrténetében
páratlanul
álló,
csodálatos
-eredményeket
produkált.
Én a béke-időben
tanűgyi tanulmányok
céljából
beutaztam
Európa összesáflamait
Finnországtólle
Sziciliáig és a régi cári Oroszországtól
egészen a Portugál
királyság ig.
A dolgokat nemcsak néztem, de láttam is. Bensőségteljes
meg győ7:ődéssel állíthatom, és ezt az állításornat
külföldi szaktekintélyek
kultúránk
fejlőnyilatkozatai
is megerősítik,
hogy hazai általános
dése éppen úgy, mint népoktatásunké
is, a há Q • e " ti bármely,
még a leghaladottab
kultúrával
dicsekvő nemzetek mellett is fölhiszen az egész
emelt fővel' állta me a helyét. Nem is csodálható.
korsza on át, egymással
váltakozva,
a nemzetnek
abszolút
legki-válóbb elméi, legnagyobb szellemi értékei irányították
mint kőzokta'tásűgyi
miniszterek
nemzeti kultúránk at.
.
Hogy ennek ellenére történtek
az alsó- és középfokú
oktatásügy terén tévedések,
balfogások.
igen. De, amint alább rá fogok
mutatni, nem főbenjáró
dolgokban.
És ami ma észrevétel
tár-gyává tehető, hágy - teszem azt - Sopronnak 2% az analfabétája,
-a Dunántúlon
itt-ott 4%; viszont az ország más részein 27, sőt 34%:
melyek nem a kultúrpolitikának
a
'ezek inkább olyan szépséghibák,
-terhére irandók, hanem azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
or szá gos kor má nyza ti
120litiká C terhelik,
mely a kultűrpolitikát
gyakran még alsÓbbrendű országlási érdekek
-miatt is, téves vágányra erőszakolta.
De ezek mind csak Iormahibák,
melyek annak a kornak szükségszerü
viszonyaiban
találják
érthető
magyarázatukat.
De időszerűtlen,
vagy időelötti
próbálgatásokra,
.•. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
mondja --,- "a nyere
előbbre fu-amelyeknél - mint a példabeszéd
tott volna, mint a ló": arra közel egy félszáza
oktatás-történetében példát találni nem lehet.
Ellenben a Va ss József miniszter kísérletének,
mely pedig csak
-a hatesztendős
iskolakötelezettség
teljesítését
kívánta "biztosita ni",
teljes csődbejutása
után alig mult el egy fél évized, mikor a nyolc-osztályú népiskolának.
illetve "a ta nkötelezettség
meghossza bbitá sti:r ól és népiskolá inkna k
ezzel ka pcsola tos
tová bbfejlesztésér ől"
szólő
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tőrvény-alkotásnak
terve hozta lázas izgalomba az ország lakossá-o
"a mindenna pi
'gát. Ennek a törvénynek ugyanis-az: volt a célja, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedc
iskola i
ta nkötelezettség
6-14 éves kor ig, a to (J ,bbképző iskola i'
tdnköte{ezeUs'ég
pedig 14-16 éves kor ig ter jedjen",
A tervezett reform a törvény tervezet 7. §-ában részletesen
megállapított
módozatok szerínt az 1930. évtől 1940-ig terjedő
időszakban
lett volna,
életbeléptetendö:
akként pedig, hogy ".!.2~4.0,_szeptember 1-tOl a nyolcosztá lyú

népiskola

(7. §.4.

pont.]

felá llítá sa

.

és Zá toga ,tá sa egyetemlegesen

kötelező".

.

az orMikor 1928. évi december. hó lS-én a, képviselőházban
szággyűlésen
a törvénytervezetet
kiosztották
a képviselők között, a,
hírlapok
akkori közlése szerint,
a kezdeményezést
pártkülőnbség
nélkül általános
megdöbben~,ssel
fogadták;
[óllehet, hogy mindenkf
csak az anyagi oldalát nézte a dolognak; holott a kérdésnek tanügypol,itikaL vonatko;>:ásai legalább is olyan súlyos aggodalmakat
keltők, mint .az anyagiak.
.

Hogya
pénzügyi
nehézségek
áthághatatlan,
abszolút
le nem
bírható akadályául
fognak szolgálni a tervezett reformnak,
az rnindjárt első tekintetre
szembeszökő
volt. Alig, hogy a szó alatt Ievőtervezés publikussá
lett, nyomban feljajdult
minden
érdekelt
tényező: a falusi jegyzőkön kezdve fel a legmagasabb
közigazgatási
hatóságokig
ésaz egyházi Iöhatóságokig
megindultak
a memorandumok és deputációk,
A Ielcsigázottiközhangulat
lecsi llapítása
végett
az illetékes tényezők
azután pótlóla g belevették
a törvény tervezetí
6. §-ába, hogy "az, e törvény érte méhen szűkségessé váló mindennapZYXWV
és gazdasági népiskolai
építkezéseknek
és bennük az új tantermek
első felszerelésének
kőltségeit,
tekintet
nélkül. a z iskola
jellegér e.
'kis- és na 'gyközségekben,
valamint r endezett
ta ná csú vá r osokba n
az'
~a mkincstá r
.visel~. Ugya ncsa k
a z á lla mkincstá r t
ter helik
a jelen
orvény értelinében
sziihséges
ta nszemélyzet
illeiményei, •• .
.
Ez az intézkedés
azonban nem hozta meg a várt megnyugtató,
hatást, mert hiszen azt ma már nyolc-osztályos
népiskolaelvégzése
nélkül is tudja mindenki, hogy azokat a sok száz, sőt, ezermil liókra
rnenö államsegélyeket.
amelyeket
ez a reform igényelt volna
és.
amelyeknek . fedezésére
az állam a törvény tervezet .6. §-ában kötelezte magát, az államkincstár
sem tudja csak úgy abrakadabr ával'
elővarázsolni,
hanem hogy azokhoz is ugyancsak, az adózó polgár-o
-ságnak már amúgyis
a végkimerülésig
igénybevett
teherbíró erejét
fog kelleni az összeomlás fokáig csatasorba
állttaní.
Mert nem kevesebbről
van szó, mint arról, hogya
fönt hiva-·
tolt . törvény indokolá sá ba n
megállápítoH
7000 népiskolánk
a VlI.
~s VIlI. osztályokkal.
úgyszintén ga zda sá g), - esetleg ipa r i,va gy
ker eskedelmi
továbbképző
tanfolyamokkalkiegészíttessék
(6.§.);
eset-,
leg önál1ó gazdasligi'riépiskolák
~is . állíttassanak
(4. §~; nem is"
szólva a tanítóképzésnek
horr ibi lis anyagi áldozatokat
igénylő, az ú j'
"típ u s ú
elemi iskolának
igényeihez mért megfelelő gyökeres átalakí-o
iásáról, teljes átszervezéséröl.
.•.
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Ha már mostan az összes 7000 népiskolánk mindegyike szabályszerűen kifejlett .hat-osztályú
intézet volna hat-hat rendes tanítóval,
amitől - fájdalom - csillagászati távolságok választanak el benállanának elő: 1. Kerek
nünket, akkor is a. következő szűkségletek
számmal hétezerszer két tanterem = 14.000 tanterem; 2. hétezer
rajzterem
és ugyanannyi tornateremZYXWVUTSRQPONM
=
14.000 terem; 3. ennek a
28.000 teremnek a felszerelése; 4. legalább 14.000 új tanerőnek az
.alkalmazása

.

.fr

Csakhogy sóhajtással sem tudjuk utolérni
azt a paradicsomi
llapotot, hogy 7000 iskolánk mindegyike rendszeres osztott hatosztályú iskola volna, amint azt az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk
tervezte, A 7000 iskola között még mindíg van 223, amely csak ötosztályos; 380-ban pedig csak négy, 76-ban három, ugyancsak 76ban kettő, sőt 19-ben csak egy osztály van. Ezeket tehát előbb hatosztályú iskolákká kellene kiegészíteni, mielőtt azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ
r efor mhoz
hozzáfognánk.
De mindez a bajnak még csak elenyészően kisebb része. A nyolcnem lehet oszta tla n
iskola , mert
osztályú népiskola ter mészetesen
hiszen. már a hat-osztályú osztatlan iskola, a tanulmányi eredménynek még a Iegminimál isabb igényekre való leszállítása mellett is,
emberi erőt meghaladó teljesítményt
kíván a tanítótol. A nyolcosztályú
oszta tla n
iskola pedig még elgondolásnak
is lehetetlenség
és képtelenség. Már pedig elemi iskoláink közül 3178, vagvis 46.2 %
teljesen osztatlan; 3074, azaz 44.7% részben osztott; és az összesek
közül csak 623, vagvis 9.1% - a teljesen osztott iskola.
Arról az álomrói tehát ha teljesen le is mondunk, hogy az őszszes iskoláink 90%-át kitevő - kőzel 6000 - vegyes iskolánkban
mcstanában megszűnjék
a koedukáció, ~ és csak a nyolc-osztályú
elker ülhetetlen
szer ues
e~yütt-já r ójÚa ;
népiskola életbeléptetésének
akkor is, már ez a lépés, me ly pedig
a z . osziottsá gr a
gondolunk,
csak előkészület a VII. és VIlI. osztály megnyitására. oly horribilis
összegeket igényel, amelyek a mai államháztartásunk
egyensúlyát
teljesen felborítanák és az ország teherbíró képességet ősszeroppantanák. Már pedig a VII. és VIlI. osztály megnyitásának elengedhetetlen feltétele az alsó hat osztálynak előzően való osztottá tétele is.
á

Ha nuszih Antal, kerületi népiskolai és iparostanonc-iskolai
igazgató, aki először kísérletezett
a nyolc-osztályú
elemi népiskolával
és sok évi tapasztalatra
tekinthet vissza, 'tehát e téren klasszikus
szak-tekintély, .ismertetésében azt írja, hogy: liA VII. és VIlI. oszály
alapja egy teljesell osztott hat-osztályú népiskola, de olyan, ahol a
tantervnek anyagát a le~kör ültekintőbben
végzik el, és ahol a
VI. osztálybeli növendékek a ma ximá lis
anyag biztos tudását szerezték meg."
A vonatkozó törvényjavaslat
keletkezése idején a val lás- és
közoktatásűgyi
minisztérium kiadásában megjelent "Ma gya r Népoh- IHGFEDCB
ta iá s " .
círnű munkának megállapítása szerint - és magának a törvény javaslatnak indokolása szerint is, őt-osztályos
iskolánk (hatodik
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"Osztály nélkül) volt: 272; továbbá négyosztályos (ötödik és hatodik
osztály nélkül) és négynél is kevesebb osztállval
bíró népiskoláink
száma 481; végül, hogy ugyanakkor 167 község nélkülözte a népiskolát; 27 kőzség tankötelesei pedig más kőzségekbe voltak kénytelenek iskolába járni.

Mindezeket egybevetve, magától megadódik
a felelet arra a
hultűr kérdésre, hogy vaj jon az adott viszonyok között csakugyanzyxwvutsrqponmlkjih
a nyolc-osztályú elemi népiskola ma, a mi - fájdalomsziikséglei-e
gyászosan lecsonkított,
gazdaságilag
szomorúan
aláhanyatlott
és
'a hat-éves kötelező beiskolázásnak
súlyos Iogyatkozásaival
terhelt
Hazánkban.
A nyolc-osztályú népiskola hívei és a törvény tervezet indokolása is, hivatkoznak az északamerikai Egyesült Alamokra,
Ausztállamaira.
sőt mint szerintük
talán
r iára, aNémetbirodalom
legerősebb ütőkártyára - az úgynevezett utódállamokra is, melyek
a lhábor.ú után valamennyien rátértek a nyolc-esztendős mindennapi
tankötelezettségre.
Nincs miért sokat beszélni Románia vagy Szerbia papír os-kultúrájáról,
amely, mikor közismert népművelődési
viszonyai mellett a
nyolc-esztendős népoktatást
törvénybe iktatja,
élénken emlékeztet
az olyan meztelenül futkosó cigány-rajkóra,
aki egy valahonnan
véletlenül a keze-ügyébe került cilinderkalapot
nyom a fejére. Hiszen, hogy csak egyet említsek: a közelmult napokban megjelent
r otná n
hivatalos statisztika szerint, 3.115,675 tanköteles kőzűl
1.300,000 nem já r iskolá ba ;
pontosan: az összességnek 41.73 százaléka. De nincs miért futkosnunk a bajor hétéves (előkészítő,
alsó, 'közép és felső tagozatú}:
a porosz nyolc-esztendős
[Mittelschule, Höhere Volks-schule, Unter-, Mittel-, Oberstuíe}: az osztrák.
hasonlóan nyolc esztendőre terjedő (Allgemeine Volks- und Bürgerschule); vagy az ugyancsak
nyolc évfolyamú
amerikai (Primary
School, Grammar School, High School) tankötelezettségi
minta
után sem. Az ezek egy részénél a felső osztályokra nézve - a tankőtelezettséget
illetően keresztülvitt
enyhítéseket meg a kőnynyebbítéseket átvette a mi tőrvénytervezetűnknek
7. §-a is; nevezetesen: "Az olya n csa lá d gyer meke,
a mely csa lá d megélhetését
13 és
14 éves gyer mekének
mindenna pi
nehezítené,
ez a lól felmenthelő."

iskolá ba -já r a tá sa

lényegesen

meg-

Ez a klauzula már 'k,örültbelülegy szintájra hozzaazokn:ak
az
országoknak a nyolc-osztályos tankötelezettségét
a mi hatéves mindennapi népiskolánkkal. - Aza
szűlö
pedig, aki önként vállalja
gyermeke részére a nyolc évre terjedő népoktatási kőtelezettséget,
annak a szűlőnek rendelkezésére áll a népiskola négy osztálya után
a polgári iskola négy osztálya, melynek tanítási terve különben
nagyban és eg:észében megegyezik a külfőldi nyolc-osztályú
nép.iskola négy felső osztályának a tananyagával. Nincs tehát semmi
elfogadható
okunk arra, hogy .szépen . kifejlett
népoktatásunkat
potemkiniádákkal kendözzűk, miután a tervezett törvénynek fentebb
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idézett, tágasra kitárt kibúyó ajtót nyitó 7. §-a amúgy is teljesen
illuzóriussá teszi a nyolc évre terjedőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
"kijtelező"
népoktatást.
Ebben a kérdésben a fején találta a szőget az a bizottság, melyet
az "Association franeaisa pour le progres social" ennek az ügynek
a tanulmányozására
és [avaslattételre
delegá lt. Ez a bizottság
ugyanis a kérdésnek élettani. pszichológiai, pedagógiai, erkölcsi és
szociális nézőpontjai
mellett, hatékonyari és külőnős nyomatékkal
.rnutatott rá a problémának gazdasági oldalára is. "A szűlők - írja
a bizottság - legtöbbnyire türelmetlenül várják, hogy gyermekeik is
hozzájáruljanak
a maguk keresményevel
a háztartás
költségeihez.
Faluhelyen - tudjuk - hogyatízesztendős,
sőt annál jóval fiatalabb gyermek is mir munka-erőt jelent, rninélfogva az iskolakőtelezettség meghosszabbításával
jövedelem-csökkenés
sújtja majd a
munkás-csaIádokat."
A föntnevezett bizottság tehát elvben oly hozzáadással tette magáévá az iskola-kötelezettségnek
8 évre való kiterjesztését, hogy a vagyontalan családoknak olyan méretű segélyezését fogj a javasolni, amely lehetövé tegye, hogy azoknak gyermekei tovább folytathassák
iskolai tanulmányaikat.
A rni törvénytervezetünknek
5. §-a ,mülönben teljesen elsodorja
a törvény szellemét népoktatási irányától, amennyiben lehetövé teszi,
hogy "az a tanuló, aki a nyolc-osztályú népiskola felső tagozatának
valamely osztályát általánosan
jeles eredménnyel
végezte, sikeres
különbözeti vizsgálat alapján a középiskolá k
megfelelő osztályába
felvehető. "
Miután tehát a dőntebb már megnevezett, törvényen kívül fel'állított népiskolai VlI.és
VIlI. osztályokba a növendékeket mézeskaláccsal
~t,eljes és általános tandíj mentesség, ingyen tankönyvek,
ingyen rajz- és írószerele toborzották;
ez a § feléjük nyujtja
még azt .a legvonzóbb, szinte ellenállhatatlan
csalétket is, hogy amit
a polgári Iskolánál közel hét évtized óta minden hivatott és hivatásos szakember a legmesszebbmenöen
perhorreszkált:
kreálja
a
polgári iskola rnellett a nyolc-osztály ti népiskola felsö tagozatával
egy második fajta zug-középiskolának,
vagy enyhébben kifejezve:
egy csonka .al-gimnáziumnak vagy al-reálgirnnáziumnak
új típusát.
Ez az 5. §. teháta
polgári iskolának,
mely a nyolcosztályú
elemi iskola által nyujtott, 'fentebb Ielsorolt a nya gi kedvezményeket tankönyv; tandíj, stb. kedvezmény - nem adhatja, a haláaz 1927. évi
19s ítélete volt, amely ítélet azután végső szankcióját
XII. törvénycikkben nyerte. Ez a törvény ugyanis ezt az, eddig hatosztályú
.iskolatípust - a fiú-polgári iskolátlenyakazta és négyévfolyamú iskolára csökkentette le. A polgári iskolai tanárság mihamar ráeszmélt a veszélyre, mely kedves iskolájuknak létjogosult'ságát megszünteti és exisztenciáját
Ienyegeti. : gyűléseiken hangosan
és erélyesen tiltakoztak a konkurrens iskolának a tervezett formában való létesítése ellen; - .fs hogy a versenyt állhassák. követel-íék a polgári iskola részére is az általános.. teljestandíjmentességet; kívánták a polgári iskolának nyolcosztályúvá
való fejlesztését,
és kérték, hogy "a huliuszminiszter
nyugta ssa
meg a ianárságot
egy

294zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nernényi Imre dr.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
olya n nyila tkoza tta l,
nyolcosztá lyúelemi

a mellyel
egyszer
ésa
polgá r i iskola

CI
és mindenkor r a
tisztá zná
ügyét". A sok és nehéz kűz-

delmek jközött nagy izgalommal vívott szellemi csatározásoknak
az
ki nem elégítő
fináléja,
hogy az elvesztett elsőlett a tanárságot
szülöttségi jogért kárpótolták
ezt a "hatvan
esztendő
viharaiban
nagyszerűerr bevált iskolát" -egy
tál lencse-étellel: a törvény végrehajZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t á s a tárgyában
1931. évi január hó 10-én kibocsátott "Utasítás"polgá r i iskolá kna k
a külön IHGFEDCBA
fő - ·
nak 30. §-a megadta a négy-osztá lyú
iga zga tói

intézményt.'

Az eddig előadottakból
egészen nyilvánvaló, hogy a mi népiskolánknak nem kiilter jes fejlesztésre - VII. és VIlI. osztály felállítására -'- van szűksége, hanem belter jes intézkedésekre,
melyek
eltüntetik egyébként kifogá-stalanul szabályos szervezetéről a szembeszökö szépséghibákat azáltal, hogy:
1. azon a kevés számú helyen, ahol eddig még nincs népiskoilyen iskola a legsürgősebben Ielálltttassék;
2. ahol csak csonka iskola mükődik, ott ez hat-osztályura
kiegészíttessék:
.
. .
3. ne csak közigazgatási úton, - mert ez nem lehetséges - de
szociális eszközökkel is lehetövé tétessék a tanköteleseknek
hiánytalan beiskoláztatása:
4. minden rendelkezésre
álló módon és eszközzel meg kelI
szüntetni azt az embertelen és pedagógiailag képtelen állapotot, hogy
egy tanító egy, nem is megfelelő tanteremben 80-100, sőt még száznál is több gyermeket - hat-osztályú osztatlan iskolai szervezetbentanítson;
5. fokozatosan meg kell szűntetni a teljesen osztatlan iskolákat, amelyek egyelőre, legalább r észben osztott
iskolákká fej lesztendök:
6. ahol csak lehet, 'legalább a felső osztályokban,
megszűntetendö a koedukációs tanítás;
7. a felnöttek
iskolá nkívüli
oktatásának
rendszeres
felkarolása útján is, intézményes gondoskodás történjék az analfabétaság
csökkentésére és végleges rnegszűntetése iránt.
lánk,

Amikor ezeken az állomásokon, .vagy ezeknek az állomásoknak legdontosabbjain legalább, már szerenosésen túl leszünk: akkor
mindenki kitörő lelkesedésnek
bensőségteljes
örömével fogja űdvőzölni a' nyolc-éves mindennapi tankötelezettségnek
eszméjét és az
eszmének megvalósítasát.
Fontos és figyelmen kívül nem hagyható
mozzanat ennél az elgondolásnal
az is, hogya
belterjes fejlesztés:
mellett, az utóbbi években sajnálatosan
nagy mértékben felgyülem~
lett állástalan diplomás tanítóknak elhelyezésére is sokkalta nagyobb
lehetőségek. nyílnak, mint a nyolc-osztályos külterjes fejlesztésnél.
.között legel-sőnek
Finnország;
mely az összes kutlúrállamok
aratta le az analfabéta-mentesség
dicsőségét, a három-osztályú
népiskolán keresztül jutott el a kultúrának ehhez a sorsdöntő allomásához: - és csak annak utána; hogy ezt - az ana líabéta-mentessé-
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goet ~ elérte, 'fogott, hozzá páratlanul magasfokú népművelödésének
kűlterj es fej lesztéséhez.
Hosszasabban kellett idöznőm a népiskola problémájánál,
mert
kézenfekvő dolog, hogyanépiskola
mikénti alakulatari dől el zyxwvutsr
ta nítóképzés
szervezetének és szerkezetének további sorsa is: egészen más természetű képzést igényel tanítója részére a hat-osztályú
és mást a nyolc-osztályú népiskola. Utóbbinal.
amint Ha nuszik igaza polgári iskolai tanári
gatónak föntebb idézett szavaiból kitűnik,
képesítes nívóján alul aligha le:hetne megállani, ami pedig - ter:'
mészetesen a tanszemélyzet
díjazásaban
is óriási többletet
jelentene.
Az eddig elmondottakból
nyilvánvaló, hogy a nyolc-osztályú
népiskolának,
illetve a mindennapi tankötelezettség hat évről nyolc
évre való kiterjesztésének
a napja nálunk sajnos még nem
érkezett el.
Ennek megfelelöen kell tehát a ta nítóképzés
módjának
és szervezetének is berendezkednic.
ta nítóképzés
ügye kőrűl
az utóbbi évtizedekben Európa(A
szerte a vitatkozásnak és elmefuttatásnak
még a népiskoláénál
is.
erősebb, hogy ne mondjuk, féktelenebb hullámverései csapkodtak fel.
sem a
Hogy ezek a szellemi áramlatok, sem a mi tanítóságunkat,
'tanítóképző-intézeti
tanárságunkat nem hagyhatták érintetlenül:
ma-IHGFEDCBA
gától érthető. Aggasztó csak ,az, hogya'
kérdés lényegére n~V~l
főbenjá r ó
eltérések mutatköZtaK:a. tanít óság felfogásában, az alma
~el~kel
és- volt tanítóme;[e, reikkel, ~ tanítókép, zŐ-int,ézeti tanár,,sággal szemben. J~,La_1!.~~eteltét.é.§.amint azérdekelt
körökben tudva
-,-szoka tla n oehemenciá ba n
és :a gr esszioiíúebcn"
van; alkalmak-adtan
tür~lm~tlenül tört utaLm~Mnak.
Ez is érthető. A tanítóság részéről a szakképzés és az általános,
müveltség
mélyítésének elvi cillá sp'ontjá t személyi vonatkozások, szociális törekvések, anyagi és erkölcsi érvényesülési nézőpontok, valamint méltat lanul és ig~zságtalanul
elszenvedett
sérelmek hosszú
sorának orvoslásárairányul6
jogos kívánságok
is hevítették. Hiszerr nincsen még egy olyan hivatás, amelytől
olyan nagyfokú
sokoldalúságot
kívánna a kőz-élet, mint a tanítótól.
És ennek ellenére őket évtizedeken, sőt mondhatnók,
hogy évszázadokon keresztül
csontig és velőkig bántóan érintő hagyományos mellőzésekkel keserítették.,
Nem_csodálható, hogy ez a bánásmód a tanítóságot
olyan
reformok életbeléptetésének
a sürgetésére ösztökélte; amelyek - az
Ömeggyőződésük szerint---=- száz százalékig biztosítják a megfelelő
méltánylását,
megbecsülését és : elismerését annak az országépítő,
nemzet-erősítő munkának, amelyet ök fizikai és szellemi tenergiájuk~ak, ~alamint a hivatásukkal járó felbecsülhetetlen etikai értéknek
teljes mérlegbevetésével, szívüknek és lelküknek minden idegszálaval ivégeznek.
Hogy semmi félreértés ne essék, meg kell jegyezni, hogy tanító'ságunkIlak ez az állásfoglalása nem valami exotikum; nem specialis
elszigetelt magyar kitalálás, vagy a magyar tanítóságnak talán "vélt"
á

r
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sérelme, aminek azt a hozzánemértés
feltüntetni
szeretné. Ellenkezően. 'yisszamenően
mess~e-messz.e
évtizedekre,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
N emetor szá gba n
ug anezen föntebb .elzett indító ok ok által ~ezeITetve,
a tanítóság.
mel nek élén vilá ghír es pedagógusok
is-állottak,
hangosan -k5v;telte
zésnek az 7gyetemre
való átterclését,
amitől
nemcsak
.a tanítóké
szakszerű képzés~lmélyítését,
de anyagi ~kőz-életi
helyzetüknek
és társadalmi
megbecsűlésűknek
emelkedését
is várták. Ez a mozgalom ellenállhatatTán
erökifej téssel
és - töb~kevesebb
módosítással
nemcsak az európai kultúr-államokban
hódított, de győzelmesen vo-!1u!L be Amerika oktatás-ügyébe
is.
A mozgalom vezetőit nálunk is, a külföldön
is, optikai csalódásnak megtévesztő lidérc-fénye
terelte egészen hamis vágányra
Azt
itték ugyanis, hogy az egyetemi yagy más főiskolai diploma, mint~gy varázslat fogja javukra fordítani a helyzetet. Pedig hogy menynyire nem a főiskolai diploma az anyagi helyzet javulásának
és a
.társadalmi pozíciónak a kulcsa vagy kritériuma,
ennek a bizonyítása
végett nem is kell nagyon messzire mennünk példát keresni: nálunk .
.példának
okáért, érettségi vizsgát tett, és egyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
1 0 hónapos
kur:Zust végigjárt emberek előtt már régen nyitva volt az út az V. fizetési osztályhoz,
mikor az egyetemet végzett, sőt doktorátust
és ta.nán diploriiát szerzett középíokú
iskolák
tanszemélyzetének
még
míndíg
emberi erőt meghaladó
küzdelmeket
kellett
vívnia, hogy
- Igen csekély százalékkalbejuthassanak
a VI. fizetési osztályba.
Nem is szólva azokról a, más kategóriába
tartozó, - főiskolát, végzett egyes kőztisztviselökröl,
akik előtt az anyagi, hivatali és társadalmi boldogulásnak
olyan gazdag lehetőségei
tárultak
fel, amilyenekről az ugyanolyan
főiskolát vagy egyetemet végzett tanár-embernek még álmodni a sem lehetett. - ~ársadalmi
megbecsülé\
és
érvényesülés
nem attól függ, hogy hol állítják ki a diplomat. Annak
a--lielyzetnek
kialakulását,
amit a tanítóság
ebben a vonatkozásban
kíván és elérni hő vágyakozással
óhajt: egészen más utakon kell
keresnie.
A szőnyegen levő kérdésnek
azonban nem ez az ér demi része.
Á dolognak a súlypontja
arra esik, hogy egyes külföldi államokban
máris kihúzták a történelmi
alapot a tanítóképzés
lába alól, - és
a tanítóság
sürgetésére,
a középiskolai
érettségi vizsgára alapozott
tanít6képzést
átterelték
az egyetemre vagy más főiskolai jellegű intézetekr~. A reformnak
ehhez a módjához,
me ly bizonyos, kevéssé
szerencsésen
sikerült próbálgatások
után egyes helyeken már meg
IS ulWtt,-D1ásutt
módosult,
ehhez csatlakozott,
ezt tette magáévá
ez az állásfog.
~gyar
tanítóságnak
egy r észe is. A tanítóságnak
lalása nem volt egyhangú, - és szerencsere
még igen távol áll az I
. érvényesüléstől.
Ha ez a--.!-ö~kvés valaha megvalósulna:
az, egyenestIHGFEDCBA
I
t~ítóképzés
csődjének,
azt mondhatnók,
hogy szinte nemzeti I
r
katasztrófánaklenne
nevezhető. - ..A-.játszma
itt sorsdöntően nagy \
tétre megy: a Nemzetnek,
vagy legalább is nemzedékeknek
jövőjé.röl van szó. Ne fussunk tehát ábrándképek
után: "Ábrándozás
az
~
élet megrontója!"
"
.
<~
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Távol áll tőlem, de hiszen ez fel sem tételezhető, hogya kőzépiskolákat, vagy azoknak tanulmányi rendjét és az általuk elért eredményeket lekícsinyeljem.
Bár tantervűle nincs híján a szembe-ötlő
fogyatkozásoknak:
kulturális
tekintetben
és magyar nemzeti nézőpontból egyaránt, fé~y~_sen megállják helyüketzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
a ma guk r endeltetéés kifogástalan
tökéletességgel
töltik be nagyrarendelt
sében, hivatásukat. De, noha egy szépen fejlett hatalmas szál fenyőfa
a ió Istennek gyönyörű alkotása, és a toboz-gyümölcse
is külső
alakra nézve némineműen hasonlít a banán-Iáéhoz: azért soha senkinek nem fog 'eszébe jutni, hogya
fenyő fán beoltással vagy más
módon banán-gyümölcsöt
akarjon termelni.
_-f.._.középiskola elökészít a főiskolai tanulmányokra:
semmi egyebe~ Nem fejlesz.! afiatal emberben vagy leányban hivatás-érzést vagy
specialis pálya iránt: de - hivatásánál és
űgyszereteteCs~!!1mifél~
rellileltetésénél
fogva - nem is Iejleszthet. Hiszen az elképzelhető
legkűlönbözőbb
életpályák
munkásai rekrutálódnak
növendékei sorából, - és 'ennélfogva, a tanterv által kiszabott á lta lá nos müveltséget nyujtó ismeretanyag elsajátítása
mellett, csak azoknak a szellemi, lelki és szívbeli kvalitásoknak a kitermelésére szorítkozik, amik
minden, bármilyen életviszonyok közé jutó, bármi néven nevezendő
dolog, hogy érélethivatásra
kerülő honpolgárnal
is, íöfontosságú
vényre jussanak:
tisztult vallás-erkölcsi
felfogás, tántoríthatatlan
hazafiasság, szikla'SZIIIrd jellem és megalkuvást nem ismerő becsűletesség.
-Ezekkel szemben a tanítóképző-intézet
a föntieken F ölül a növendékeket 14 éves koruktól kezdve 5 éven keresztül - a léleknek leg(QgéKoyabb korában
céltudatos,
gondos, alapos felkészültségű,
1, ~SZménYien, sOkOldalÚ, és_terv~eru," r á neoeléesel
készíti, elő _ e1f!iéleti
!.
Lés gya kor lgti
ú1;pn egyaránt e..gy_,ma ga szto~élethiva tá sr a ,
melynek \ ~ 1
~..!Dcsak funkcionáriusaívá,
hanem a?: intézetben
nap-nap
mellett)
1 elébe
tárt péld'a:-aaás által hivatott apostolaivá is neveli.
Evvel az útravalóval
és a tanítói oklevéllel a tarsolyában
boa nem, ér ettségizett,
hanem
csát}a-élet-úfjára
a tanítóképző-intézet
'csa l: leképesítőzött,
de lélekben és hivatás-érzetben
kiér lelt
fiatal
tanít6Cvagy tanítónőt. És azon melegiben beállítják ezt a fiatal életvándort a neki kijelölt osztályba - osztatlan iskolánál esetleg több,
talán mindjárt hat osztályba egyszerre "- és rábízzak a Nemzet legdrágább kincsének, jövő reményének, hitének: a gyermekeknek gondozását, nevelését és tanítását. És ennek a szent feladatnak a megI
oldását, minden illetékes tényezőnek teljes megnyugvására. minden
I
a ggoda lom
nélkül ruházzák rá,
I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
És ez a bizakodó várakozás, elenyészően csekély ezrelékektöl
eltekintve, minden esetben teljes mértékben maradék nélkül valóra
váltódik. Mert az a szellem,gz
az életfelfogás
és megérett világrögzített,
kialakult és tuda-~
szel!!.lélet, az a lclkébe
kiolthatatlanul
tossá fejlesztett magasrendű élethivatás. amit a tanítóképzö-intézetből
magáva!" hoz: teljes meggyőződéses megnyugvással tölti el az őszstesilÍetékes
tényezőkel az iránt, hogy ez a fiatal tanító vagy ta·,'
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nítónő, ha. a. tanítás művészetében,
a tanítási eljárásban magában,
~ i' ~"Z~nnal. olyan befejezett'
tökéletességű
teljesítményt
];!em i~-}IHGFEDCBA
R~ujtani, mint az a kartárs a, akinek, munkáját hosszú évek gyakorlata és tapasztala
mester-rnűvé
tökéletesítették.
de azért hivatalba
lépésének már .első napján is, hivatásának nagyságától és fontosságától mélyen áthatva, tudatos célkitűzéssel és a szakszerű felkészültbiztonságával. csüggedést és ingadozást nem
ség adta, önállóságnak.
,a lkotó rnunkát követelö, eléje tűzött
.ismerverIát neki az eredményeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
magasztos feladat' megoldásának.
Helyezzük evvel szembe a középiskolai érettségi vizsgát tett
fiatal embert vagy leányt" ---,.és lehetetlen nem nyomban észrevennünk az összehasonlítás teljes lehetetlenséget.
Az egyik ugyanis:
'emelkedett hivatásának tisztes magaslatán álló ;,kész ember "; a -;riásik:nagy
kérct§j~~melyre
nagy idők elmultával jő majd meg a
felelet: amaz: számokkal kifejezhető konkrét és pozitív munka-érték:
<ez pedig kőz-életileg: zéró, mely elé csak sok-sok esztendő múlása
után fogja a sors odaróni az értékjelző számot -egytől
tízig, talán
százig is. 'Csakhogy ez az utóbbi értékjelzés nincs sem a középiskolai
kőtve, m~rl ~z, a~tanitóérettségihez. sem a főiskolai kvalifikációhoz
'képzöintégetbő] m~gávalJ!9~ott~ gy.akorlatí értékeken fölül, megtörtéllIk tekintélyes számban a tanítónál éppen úgy, mint a középiskolát
~V'égzettekrill~~!llÜ'e- h?gy sem időbeli, sem térbeli távolságokba precedensekért ne kalandozzunk - gg..y...Q,gQ._példa_
napjainkban a H l!::
ésa Gá .r don i Géza lélek-emelő esete.
,ZYXWVUTSRQPONML
szá r Károl
-:-H~ maguk azok a , ••mJféke;--minősítések", amiket a tanító
.\az ő tulajdonképeni tanítóképesitésén kív,ülmegszerez - kántQrs~g~
hitoktatói készség, mezőgaz~as~gL és 'közgazdasági ismeretek, kézi:!
.liüüil{a, szeeialis tudás, levente-képzés, magyar népismeret -azok.>
t~agukban véve is, ~áE- ~ an..J.~g szellemi p~rspektívát .biztosítanak
érett-)
az életbe _kil~I?ő fiatal tanító számára, arnilyent-a kőzépiskolai
sé-r-Vizsgát, tett ifjú csak hosszú-hosszú évek tapasztalalain
átver~
\ gődve szerezhet m-eg magának; nem is említve azt; hogy a tanítóI "jelöltet
tanulmányi pályájának-Cégész- ideje alatt, az elméleti és a'
gyakorlati képzés legkisebb és legnagyobbjelenségeinél
minden
;'ön"iikozásban hatékonyaués nyomatékkal rá-eszrnéltetik
az ő leendő
"fiüíITóChivatásá,raj arra ,a falusi" arra tanyai környezetre; ennek a
rornyezetneK a lelklségé~raanéplelekre,melynek
hatásai és
megnyilvánülásai
kőzőtt a jelöltek túlnyomóan
nagy részének, az
~Ietűket, a tömegekré hatva és -azokat irányítva át kell majd élniök.
Hozzáértő szakemberekelőlt,
amilyenek e folyóirat tisztelt 01vosói,
nem szorul bizonyítára. hogya 'középiskola i
éretteégit -a
reformtörekvések szerint - kővető 2:évj' azaz: ,ősszesen tizenhattizenhét hónap alatt mindezekkel a kvalitásokkal az olyan fiatal embereknek a lelkiségét teliteninem
lehet, akik,t8 éves korukig a tájékán, sem jártak a2; olyan intézetnek, ahol a pedagógiát, -. és ' külő-,
nösebben 'a népiskolaipedagógiát
árulják.
A ta nter vkülii,nbözeti
vizsgá r ól, mellyel az érettségizettek jelenleg a anítóKépzo-m ezet
. -osztályába lépnek, vagy amellyel' a iné-.
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melyek állal tervezett reform megvalósítása
után a kétévfolyamos
felső tagozatba Iognának felvétetni: erről nem szólok. Nem pedig
azért, mert annak a gyakorlati képzésnek, annak a neveléstani, mód.szertani, neveléstörténeti
stb.,.' stb .. különbözeti vizsgának, amelyre a
jelölt -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
sza kta ná r
ma ~a r á za ta
és útba -iga zítá sa , nélkül készül, annak valami Je entösége ?-lig van: alig éri meg az időt és_a fáradsá,got, amit reá fO,rdítanak.
, . Felvetődik mindezek után a kérdés:...E:ikép történhetett,
hogy
férfiak, valamint a ma.kiválóan nagytekintélyű tudósok és kőzéleti
~r
tanítóságna]Z, imponálóan nagyszámú. tömegei mégis a kőzépi~ai
~~gi
irlzs.gálaJon n"fu~ó, ,~ét-évfolyamú főiskolai tanító.képzés mellett Ioglaltak állást, - é" ezt az elgondclásukat
az 1928.
~en
tartott Ha r ma dik
Egyetemes
Ta niigyi. Kongr esszuson,
rnint. a
Ma gya r or szá gi
Ta nító-Egyesületek
Or szá gos Szöqetségének
egyetemes
á áspontját határozatta
emelték?
. Kettő a felelet.
L~emj~pokta tá sba n
Jaikus közőnség -'ezek
közé számít-,
hatók némely esetben még a tudás legmagasabb fokán álló' kiváló
-egyéniségek is -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ m ismeri sem a .népiskoja egészen sajátos életének szellemét, lelkiséget, sem pedig a népiskolának csak a. beavatott,
- 'elliivatott gyakor ati szakember, által megértett és átérzett glagasabbrendü tanítási művészetét. Laikus meglátással - a valósággal homlokegyenes ellentétben - -kis-szerűnek. ítéli az egész, ügyet, ·mely
nincs arányban, a sokak által neki tulajdonított
nagy';fontossággal
és azért különösebb . lelkiismereti furdalás nélkül mondanak határo-:
zott és sokszor döntő vélemény,tolyan' 'dologban, mely csillagászati
és hivatásuk érdeklődési kőrétávolságban áll az ő szak-tudásuktól
tőL Csakis így magyarázható,
hogy az olyan; a szó betűszerinti'
-értelmében vett .-!!.ilá ghír ü pedagógus,
rnin: Re ixLYilIQQs, il. ' jenai
,egy~em-y"o1t tanára az eszme-áramlat
egyik megindítója
a
mult század második felében - mint döntő súlyú tényező - saineén
~sat~akozott. anémet
tani!óságnak ahhoz a mozg almához . és támoga tta azt a törekvésüket, mely kimondotta és határozattá emeHe. azt
a megdöbbentő~; képtelen szeE,tenciát, hogyatanítóképzést
- át kell
terelni az egyetemre, mertt2!z egyetem a zcegyediili; .és semmi má s
,ta nüg~
szer ~,_á lta l
nem pótolha tó
iskolá ja
a ta nitók~pzésnék"
.,'\ IHGFEDCBA
I
2. Mint minden . életpálya, amely nemcsak íizikai erőt és rna-. /
nuális gyakorlatot,' hanem szellemi és 'lelki .erökife itést és gazdag
~tikai tartalmat is igényel: úgy a tanítói pálya -is kifejezéttenmeg~
ldvánj~sőt
hangosan. köve~I{'Lr á ter mettséget
és -:-a.r á ne;;;zést. Az
-elhivatott- vagy ....,....
-amint mondaní szokták _ tanítói vénával ;szűletett egyének~éla
ránevelés másodrendű tényezővé törptil. De minthogya
tanítói pályára is éppen úgy, 'mint minden . más élek
pályára - nem csupa rá-született ember lép, 'ezért szükséges,
Qgy.
.a tanítói pályára' készülö' ifjúság~m<ir. e.gzsen~ebh korától ,kezdve'
.évéig .....:...
áll-tizennegyedik.
élefévtől <L tizenkilencedik-huszadik
jon állandó
pedagógiai' l~gkörnek
a szakadatlanul
erős behatása
alatt, mely egést-Iériyet,
IélIHs'élé!j:ék. minden I idegszálát evvel a'
>
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szellemmel telíti annyira, hogy ez a ránevelés nagy részben pótolja:
--:a:...z
·el!!ivatot!~gQj:;
-:- ahol kell - a rá-szűletettséget,
Ezért nem helyes~lh~tő a tanítókéE.~Q!'IDján~LohaIl.
terve-i
zése, amely elválasztja a tanítójelölt - általános műveltségi képzését
-a edagógi.ai szakképzésétől. Ennek a kettőnek ugyanís attól' a perc-I"
í,ől, hogy~_JelöH
a. tanítÓl{épző-=-ínMzet.kfrsZöbét. átlépi, áIíanclóart
egymásba Ionódva, szakadatlanul
összeforrott szerves kapcso atban
l<eII' hala nia, amint az a· multban volt ésa
jelenben is történik,
'EnneK a körülménynek
tudható be az az örvendetes jelenség, hogy
a tanítói karban aránylag ·egy teljesen elenyésző csekély számú
a.
nivafásában
mértéken afUlriiati<!ó emberi, hó-lott más életpályáko"n
"'--:'-k'öztiidomás szerint -az
úgynevezett "tucat-emberek" húzzák lea mérleg serpenyőjét éppen annál fogva, hogy kiképzésükben hiányrá -neoelés
elvének az érvényesítésére.
zik a lehetőség azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A rá neuelés
elve eddig olyan természetesen és magától adódóan;
.éryényesült~Lanítók
kéE..zésében, hogy ennek Iélek-idomító hatása
észr evétlenül
idegződött
be a_ tanítójelöltnek,
illetve tanítónak
egyéniségébe
zért véli a tanítóságnak egy része a ránevelést, mint:
7na gá tól a dódó klia litá st, mellőzhetőnek. A magyar tanítóságnak
je-'
len leg aktív, jogtalanul mellőzöttés
munka-értékben oktalanul leezen szellemi és lelki szoros
kicsinyelt generációja, mely ~ rá neuelés
együtthatásának a jegyében nőtt' fel, a hivatali és társadalmi bántó
mellőzések - és a méltatlan, mind anyagi, mind erkölcsi háttérbeszorításuk által emberileg érthetően
erősen befolyásolva: r á neve~
lésnek ezt a íőbenjáró
és mellőzhetetlen nézőpontját reform-törekteljesen
szem elől. Ez egyébként egészen
véseinél ezér t iéuesztette
szabályszerű lélektani folyamat: _pszichéje az üldözött állapotban
szabadulni óhajt meg nem érdemellevő embernek, aki mindenképen
ten súlyos helyzetéből.
.
Mert máskülönben teljesen hoItbizonyos dolog az, hogy egész:
Magyarországon nincs egyetlen-egy
olyan hivatásos
tanító-ember,aki ha minden egyébtöl elvonatkoztatva, egészen tárgyilagosan gon-'
dolkozik a kérdésen, meg nem állapítaná, hogy _e,g)' egészen idegen
légkörben növekedett 18 éves fiatal embernél a rá neuelés
problémája, mely' semmiféle más élethivatásnál nem bír olyan döntő súlyú
-fontosságg~l, mint a tanítói pályán, nem oldható meg olyan egy-;
~~
olyan könnyen és magától adódóan, mint egy 14-19-20
'eves életkorban levő serdülŐ ifjúnál; annál kevésbbé, ha annál az'
1 egen
égI{örből jövő 18 éves fiatalembernél ennek a processzusnak
a lefolytatására mindössze legfeljebb 16--':17hónap ál] rendelkezésre.
Még egy megjegyzésem van. Sok és a maga nemében érdekes
okfejtést olvastam a kőzépiskolai érettségi vizsga alapj án az egyetemen vagy főiskolán lebonyolítandó tanítóképzés híveinek a tollából, de ezeknek az íróknak mindegyike megfeledkezett róla, hogy
kioktassa az olvasóit arról, hogy a mostani népta nító nyomába lépő.:
de már egyetemi városban' és egyetemen képzett népta ná ri
hogyan
fogja érezhetni és feltalálni magát Ürmös kisközségben vagy a kisber-'
kesi tanyai iskolánál, - és hogy miképpen fog ebbe; a z Ő szellemi
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és lelki világától csillagászati
távolságban
álló környezetbe
beleilleszkedni.
Keserves csalódás vár azokra, akik a történeti fejlődés alapjáról lelépve - egy, a mostaninál tartalmasság tekintetében sokkalta
alsóbbrendű előta ulmánnyal, a középiskolai érettségi vizsgával és
a szakszerű ránevelés tekintetében a jelenlegivel összehasonlíthatatlanul kevésbbé értékes egyetemi tanfolyammal vélik kitűzött céljukat,
az őket joggal megillető méltányló elismerést és ennek megfelelő
erkölcsi és anyagi elbánást elérhatni.
Ellenkezően:
egészen_h.91tbiztosra vehető, hogy az ilyen fél-laikus tanító generáció a társadalom
szemében még azt a tekintélyt is elveszítené, amelyet elődei becsületes,
hozzáértő,
ügyszerető,
hivatásos
munkájukkal
keservesen
mégis csa
ivívtak. Ha tervüket megvalósítani sikerülne, a fenn-ragyogo cé tó , mely: őket hevíti - az anyagi és erkölcsi elismeréstől - messze-messze elsodortatnának.
A tanítóságnak
fentebb vázolt állásfoglalásával
áll szemben azyxwvutsrqp
tanarságnak felfogása. Ennek a két, a :szó alatt
ta nítóképző-intézeti
levő ügyben sorsdöntő tényezőnek az álláspontja nem sohba n tér el
egymástól, de na gyba n.
,A tanítóság e kérdésben - lélektanila
1 0 0 százalékig
indokolató'---OkOklüíTfogva - teljesen ~lsodtódott ! ! történeti fejlődés alapta nítóké
ző-intézeti
ta ná r sá g tudatos meggyőződéssel,
tánjától;_<!..
....---:toríthatatlan
kitartással : és tiszeletreméltó
elvhűséggel ragaszkodik
ahhoz, hogy a történeti fejlődés törvényei a reform keresztűlvitelénél i l legmesszebbmenően
érvényre jussanak.
A tanárság minden
ffiell.-eI{tel{iÍltetektől teljesen mentes, valóban abszolút elvi magaslaton tárgyalja
a kérdést. A méltányló
megértésnek
bensőségteljes
-egyűttérzésével meglátja a tanítóság igazait: a tőle telhető -legmeszelőmozdítani törekvéseinek célrajutaszebbmenő jóakarattal kívánja
sérelmet ne
sát, de csak odáig, hogya
maga elvi á llá spontja
szenvedjen.
Amikor elismerem, hogy a tanárság
e kérdésben abszolút ideális és emelkedett álláspontot foglal el, evvel nem azt akarom mondani,hogy
a reformnak általa javasolt módja
egész ter jedelmében
egyeznék idevágó nézeteimmel.
Én ugyanis nem tartom a cél érdekében levőnek: sőt ellenkekellő és szűkséges kifejlődése visszasorvaszzően: a ta nitó-egyéniség
tásának veszedelmét látom abban, hogy a tanári kar úgy az 1928.
évi Egyetemes Tanűgyi Kongresszuson, valamint legújabban hozott
határozatában
is a tanítóképző-intézetben
az "általános
ismeretek
nyuj tását" ágytól és asztaltól elválasztja lia tanítói állás betöltésébiztosításától".
amazt az alsó négy
hez szűkséges szakismeretek
osztályba szorítván vissza: emezt pedig a felső tagozat két évfolyamának tan-anyagául jelölve ki.
Amint fentebb már kifejtettem: a tanító-képzés nél ez a két si ú~ dium=
igénytclen felfOgásom szerint - n;;;;- vá la sztha tó
el egymá s- \
~ tói. A növendék attól a perctöl kezdve, hogy a tanítóképző-intézetbe)
teszí lábát, állandóan és szakadatlanul érezze azt, hogy ő - fa nífó-
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Inaskodjék, kuktáskodjék: minden szabad. percében és szabad
órájában ott ögyelegjen, ott kotnyeleskedjék a gyakorló-iskola. tanítója és annak növendékei kőrűl ; egész én-je, egész' lénye, egész fejlődő egyénisége forrjon egybe, kapcsolódjék össze a gyakorló-.iskolával ; szívja állandóan teli tüdővel a gyakorló-iskola szellemi légkőrét: váljék reá nézve a gyakorló-iskola nélkülőzhetetlenül kedves
életszűkségletté:
- és minthogy a tanítóképző-intézetnek
minden
szaktanára eo ipso a fejlettség magas fokán álló pedagógus is a
tanulja a jelölt a köz-ismereti
szaktárgyakat á lla ndó ka pcsola tba n
többi tantárgyakkal.
akkon..lesz belőle 5 vagy 6 esztendő múlva-.
igazi, tökéletes, ideális lelkű, hivatásérzettől é; ügyszeretettŐl -mélyen áthatott [ó tanító.
Meg vagyok győződve róla, hogy a tanítóképző-intézeti tanárság
a fentebb jelzett állásfoglalását - .a közismereti tantárgyaknak és a
pedagógiai szaktárgyaknak széfválasztását - nem tekinti szíve-szerint való megoldásnak. Ez az elgondolása csak nagy őn-megalkuvás:
hogy ~~nd'am:
önmagtaga as árán jöhetett -Iétre attól az emberileg igen érthető, me,gér'tö-lelkű jóindulattól ií'ányitva, hogy nem
aKartak ebben -;;:kérdésben sem merev ellenkezésbe jutni neveltjeikkelj sem nem kiVántak nyilvánvalóan elszakadni volt tanítványaiktói: a tanítóságtól. - Mert hiszen ha ~ítóké
~ő-intézetben is
kínai falI al választ juk el a kóz-ismereti tárgyakat - négy évre a szaktárgyaktói és a negyedik évet "ér ettségi vizsgá la tta l zá r juk le":
akkor már igazán nincs miért idegenkednünk a tanítóság egy részéhogy "a z á lta lá nos műueltségei
a ta nító a
nek azon álláspontjátől,
középiskolá ba n
szer ezze
meg". Lényegbeli különbség a kettő között akkor éppen csak idő tekintetében lenne annyi, hogy amott:
8ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
+ 2 = 1 0 ;, emitt pedig: 4 + 4 + 2 = 1 0 .
A tanítóképző-intézeti
tanarságnak
azt a felfogását,
hogy a
tanítóképző-intézet évfolyamainak száma ötről hatra emeltessék. . én
is teljes meggyőződéssel vallom. De nem azon az alapon és nem \
',\'á.zon,oknál fogva, hogy a ta~ítókéPző~nté"i'et :a?te~vén.ek, ~z .~ar:ya~.a\
'::::::..
túl-soh volna, 'hanemaz.ert,
mert a tanító- es tanítőnőképzőI i~ézeteKn:e-felvett
növendékeknek
a tanulmányi felkészültsége túl-kevés.
Ez a bizonytalan, gyenge al-építmény nem bír annyi álléonysággal, annyi hord-erővel, hogyatanítóképzés
föléje emelt szellemi palotájának nagy terhét elbírja.
A tanító- és tanítónöképzö-intézeteknek
növendékei a próbaképpen fölállított nyolc-osztályú népiskolából,
a polgári iskolából, a gimnáziumból, a reáliskolából,
a reá lgimnáziumbó l és a
Üceumból rekrutálódnak~
Ez a körülrnény a tanítóképző-intézeti
tanárt egy lehetetlen, egy szinte megoldhatatlan
probléma elé állÍtja. Azok a hétféle iskolából kikerült növendékek, a há nya n va ntehát: -- az L évfolyam létszámát tekintve - harna k a nnyiféle;
minc-negyvenféle és negyven-méretű
előképzettséggel
állítanak
be
a tanítóképző-intézetbe.
Mindegyik magával hozza az ő iskolája
tantervének jól-rosszul feldolgozott,' és többnyire inkább rosszul,
mint jól meg-emésztett tan-anyagának azon maradékait, amelyeket a.
jelölt.
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.szűnidő alatt még 'el nem felejtett, A lelkiismeretes jó tanár ter.rnészetesen legelsősorban hozzálát ennek a hepe-hupás talajnak a
.rengeteg időt-és
vért-izzasztó temérdek fáradságot igénylő nivelláIáséhoz. Igen ám: csakihogy az ő háta mögött ottan áll hajszolva a
kérlelhetetlen
tanterv és a még kérlelhetetlenebb
tan-menet, az ő
-ellentrnondást nem tűrő diktatorikus kővetelrnényeikkel.
Ok a
.zöld asztalnak szülöttei lévén, nem ismerik az életet és nem értik
.az eleven életnek hangosan ordító követelményeit, mik a tanárnak
dobhártyáját hasogatják. Ésa végén a joó tanár úr - akarva-nemakarva kénytelen megalkudni a, maga lelkiismeretével: letér a
kipróbált pedagógiai érzék, meg a józan belátás által diktált egye-dül helyes útról, és kényszer-ítve ráül a tanmenetnek akadályt
nem ismerő, rohanóari tovaszáguldó paripajára.

Itt kezdődik azután a túlterhelésnek
és a tan-anyagbeli túl-zsúfoltságnak -;eszeclelme.' Haa
tanítóképző-intézetnek
mód nyuj-=tatnék arra, hogy rnielött a ifelépítmény munkájához hozzáfog, az
-első évfolyambeli növendékeinek kaleidoszkópszerüen
sokféle elődsmereteít előbb lehetőleg közös nevezőre Ihozza,akko:r
nemcsak
hanem a tanároknakzyxwvutsrq
"hogy a tantervi ,any,ag nem volna túlterhelő.
.soklia l kevesebb energia-kifejtés mellett, - és -CI. növendékeknek kű'Iönősebb megterhelése nélkül is - sokka lta na gyobb, és ami a fő:
:sokkülta biztosa bb és összehasonlíthatatlanul
több és szilárdabb ala;Jn nyugvó tanulmányi eredményt lehetne produkálni, minta
je'"lenlegi ingatag alapon.
Jia_tehát
a tan..!tók~z~ek
2:lo<st tervezett é:L elkerülhetetlen
.megvalósítandó
reformja bekövetkezík,a:kkor
a ha t évfolya mr a fejLesztendő intézetnek -els,ő évfolya ma tisztá n és kizá r óla ~ a nna k a
.,2e7iiéiksZőLga la féíbci7éiíne-a lr r r Gndó:!h0gy"a növendékeknek magukkal hozott és egymástól teljesen elütő .alapismeretei a legfontosabb
tantárgyakból,
valamint a tanítóképzésnek
specialis
tantárgyaihól
i{oZöS nevezőre - .amennyire az emberileg lehetség'es - egyenlő
,:'<;zíntájr~:1tessenek.
Ezek a tantárgyak lennének: hittan. magyar
nyelvés
fog,almazás, számtani továbbá: rajz és kézimunka, 'ének és
zene, testgyakorlás vés sport, gyakori hospitálás a gyakorló-iskolában (ez utóbbi különben minden osztályra nézve legyen kőtelezö},
"hogy ,a jelölt, amikor a felső osztályokban a pedagógiai tantárgya"kat tanulja, akkor .az ott előforduló egyes kifejezések, fogalmak ne
Tegyenek már vad-idegenek előtte.
Az ilyen rendszeresen lefektetett, szilárd alapon azután növén-dék és tanár egyaránt simán, nyugodtan, döcögés nélkül haladhat a
i:antervben lefektetett vágányokon.
A következő négy évfolyamon a közműveltségi
és a pedagógiai
.:szaktárgyak tanítás.!1J_valamint a gyakorlati képzés pá r huza mosa n,
iobban mondva: szorosan egymáS'bakapcsolódva
haladnának: a hatodik évfolyamon azután egy~dül és kizárólag
az elméleti ésa
.ffYa kor la ti peda ~ó~iá ba és a tanítói szocio lógiába való nagyobbfokú
-elrnélyedés tenné fel a tanítóképzés koronáját.
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Az ilyen értelemben megreformált tanító-képzésünknek
lenne .amint a példaszó mondja "alapja is, teteje is". Ez felelne meg::
törvényé-o
leginkább a történeti alapnak, dea
természetes Iej lödés
nek is egyszersmind,
ami minden intézmény
egészséges irányban.
való előhaladásának
biztos záloga. Ezen az úton haladva, a jövőben is megállhatnők a tanítóképzés terén azt a világvonatkozásban.
is előkelő pozíciót, mellyel a multban is nemcsak minden hazai, de.
minden külföldi illetékes tényezőnek legmesszebbmenő
elismerését
is ,sikerült Ikivívnunk, aminek' bizonyságául idézern a Nérriet-biroda10m határain mcssze túl is ismert, miniszterséget viselt nagynevű pedagógusnak,--B-ic~dzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Seyfer tnek
magyarországi tanulmány-útjáról
írt.
közleménye ide vonatkozó részeit. "Was ich - írja Seyler t - von
den ungarischen Serninarverhaltnissen
habe sehen kőnnen, war mir'
hochinteressant.
So mőchte ich rneine Amtsgenossen
über einigés.
unterrichten,
wa s für uns deutsche
Semina r lehr er
wissenswer t
ist.
Die Ar beit der unga r ischen
Semina r lehr er
wir d mehr bea chtet.
a ls'
es bei uns der F a ll ist. In dem und jener n ist uns die Lehr er bildung in Unga r n schon vor a us. Sie hat in den letzten zwei Jahrzehnten
aufíerordentlich
grolle F oitschritte
gemacht. Die ha lbeStunde
in dem unga r ischen
Kultusminister ium
muss
ich zu den:
bedeutungsoollsten
Er lebnissen,
die ich über ha upt geha bt ha be, r ech-o
nen. Von dem Geiste, der mir dor t er ügegenir a t,
ist da s Gr ö8te zu'
hoilen. Das Semiriar in Ungarn stelIt an Lehrer und Schűler

groBe Aníorderungen.
Der Unterr icht hat oHenbar die Absicht, die'
Schűler in wissenschaítliches
Denken und Arbeiten
einzufűhren, .•·
rninden
érdekeltségen
természetesen
messze kívül és
Seyler t
fölül áll. Ha tehát
miután német alapossággal és nem mindennapi
szakértelemmel
beletekintett
iskola-ügyünkbe,
és egy elsőrendű
Bliilter -ben
megállapítja.
németfolyóiratban
a P iida gogische
azt a tényt, hogy "Ma gya r or szá gba n
a ta nitóképzés
egyben s má ső,

ba n má r előbbr e
va n, ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
mm
a -pella gógia
-ősha zá já ba n
Német},
,or szá gba '!.,': é\!kkor.• ~;nnekaz...
llttásnak abszolút tárgyilagosságáhoa'
á

es magas értékéhez kétségnek az árnyéka sem férhet. "Ein glückliJ
-c·trerLurarr- ---=--- irj a Seyler t fentebb emlí tett cikkében a magyar ta.nitóképző-intézeti
tanárokról
és tanárnőkről
hat mich in einerr.
Kreis geistig hochstehender Miinner und Frauen geführt, denen der'
weitere Ausbau des ungarischen
Lehrerbildungswesens
anvertraut
ist. Der in diesem Kreise herrschende Geist bűrgt dafür, daB dies:
im Sinne entschiedenen Fortschrittes
erfolgen wird."
Ennek a neveléstörténeti
ténynek a leszögezése után magam is:
tartozom egy kijelentéssel. Én ma már történeti távlat részrehajlat-'
lanságával ítélem meg hazai tanítóképzésünknek
fej lödési
folyamatát és a tanítóképző-intézeti'
tanári kar által' a multban tiszteletreméltó igyekezettel kifejtett munkáját és törekvéseit; és evvel a.
szemlelettel megállapíthatom,
hogy csak hivatásukért
r a jongó
emberek állíthatják
szellemi
és lelki energiájukat
olyan szárnyalólelkesedéssel, annyi emelkedett hivatásérzettel.
olyan lángoló' ügybuzgalommal
és lendületes oda-adással
egy magasztos ügynek a.
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zszolgé latába, mint ahogy az én időmben a tanítóképző-intézeti
ta.nárok cselekedték.
Közéleti pályámnak
legszebb, leglélekemelőbb
és felejthetetlenül
kedves emlékei fűződnek a velük való együtt.működésemhez.

Megfosztanám
állításomat a komolyság jellegétől, ha azt rnon-danám,
hogy annak a 'több száz tagra menő testületnek
minden
-egyes tagja, mint ember és tanár, a tökéletességnek befejezett mintaképe volt. De ha voltak is ottan-ottan százalékban alig kifejezhető
<csekély számú bajok, azok mindannyiszor
egyébzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
ember i gyarlósá.gokra, nem pedig kőtelesség-mulasztásra,
vagy a ta ná r i tevékenység
Íogyatkozásaira
voltak visszavezethetök.
Tanári hivatásuk betöltését illetően azonban, vezető állásban eltöltött hosszú hivatali pá.Iyám folyamán .az egész vonalon i:!gyenkint és egyetemlegesen - ki
több, ki kevesebb eredménnyel de, a céltudatos és tervszerű rá-'
.neveltség következményeképpen,
kivéte! nélkül a legnemesebb ver~-s~t
fejtették ki a jó ügy szolgálatában.
Azóta hosszú idő telt el. És hogy ezt a tényt oly messze évsor
iávlatábólén
most a nyilvánosság előtt szóvá teszem, ezt azelhaTa nítóképzőtározástaz
a körülmény váltotta ki belőlem, hogya
egyik minapi kőzgyűlésén
Lntézeti
Ta ná r ok Or szá gos Egyesületének
- bizonyára csak nyelv-botlási baleset következtében - a "Ma gya r
Ta nítóképző"
akkori híradása szerint, az a, 'leszólás-számba
vehető
-elszólás
hangzott el, hogy _"inJ -ézeteinkbeiz_jelenleg
joblL!!zunka
foTévedés. Nem folyik jobb munho. Csak az
))lik. mint a muliba n", ~
is tetemesen haladott kor.szellemnek megfelelően: má s.
Miután az a célzás, me ly a fent idézett kijelentésben a .snuli'í-e:
illetően foglaltatik, nem igen vonatkoztatható
sem a Ra tio Educa tionis korára, sem pedig az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk kelet'kezésének idejére, mert hiszen egy félszázados, vagy éppen másfél
.százados állapotra ilyen hasonlítást
felállítani, enyhén szólva, leg.alább is deplaszírozott
dolog volna, tehát csak a mostani generációt
megelőző tanár-nemzedékre
vonatkoztatható.
De még annak a régi,
-történet-előtti pedagógiai korszaknak az emberei is; az akkori kor.szellem és az adott viszonyok által nyujtott lehetőség határain
e ül
.szintén meg tették köteless.égüket: hiszen- ,a mostani magyar nemzeti
Tu11úrának mai &-yönyörű terebélyes Iája azokból a magokból sarfadzott, melyeket ök arcuk verejtékével, koruk kezdetleges művel
-désének a sivatag p'~sztaságába elhintettek.
ő-

A közelmultat,
a mostanit megelőző tanítóképző-intézeti
tanár:nemzedéket pedig ami illeti, annak nemcsak az öregje, de még a
'legfiatalabb, ma kinevezett segédtanárja
is, szívének és lelkének
mélyéig áf volt hatva nagyjelentőségű
hivatásának
lelkes tudatától.
'Ez a tanárnemzedék
olyan szellemi örökséget hagyott maga után,
:melyért lekicsinylésre, vagy megszó lásra igazán nem szolgált rá. 'Ezen tanárnemzeclék
küzdelrneinek
útja
mentén,
a_ haladásnak
::::::többek között
a következő magasra nyúló mérföld jelölő kövei
-emelkednek,
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1. Intézményes megszervezése a tanítóképző-intézeti
főigazgatói:
álláso~
melyekre minden, bárhonnan jÖvŐ a)ánIéis -kizárásával,,,
tisztán csak egyéni értékűkés
tudományos érdemességtik alapj án.
neveztettek ki a tanítóképzés ügyének legkiválóbb munkásai.
2. A tanítóképzö-intézeti
tanár képzésnek_-=- ~ppop.yi-Collegium.
szellemi szÍn-'
- intézményes szervezése ésaz'
intézmény szakszerű
tájának magas fokra emelése.
3. A tanítóképzés egységes szakszerűségének biztosítása végett;
kifejezetfen
és kizá r óla g
csakis az Apa tanítóképző-intézetekbenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
ponYl-COllegiuTIlOD.
- k-éPesített és tudatosan ,ránevelt . tanároknak.
alkalmazása.
- - ,
-- 4. A gyakorló-iskolai tanítóknak próbatanítás alapján
való kiv,álasztá~s,aés alkalmazá,saj - és hogy ez a Tőíontosságú, de sainte.ZYXWVUTSRQPONMLKJ
"em
erfeetti rnunkát igénylő állás még a le~kiválóbb tanítók számára is kívánatossá
tétessék: a gyakorló-iskolai
tanítóknak
a..
tanári státusba való besorozása.
5. A tanítóságr'endszer· es
továbbképzése céljából a szűnidei.
tanfolyamoknak Intézmérryés megszervezése.
6. A tanítóképző-intézeti
tanároknak
és tanár-jelölteknek
kül-·
földi tarUi1mány-útra vaIÓkikiiTd-etése államköltségen.
A tanítÓképzÓS"nézőp~ntj ábó( so~döntő: céltudatos és levőle~lteu.el.é.s_el\ééneLjokQzotL:érvényesítése
céljából a tanítójelöltek
)!.ukor la ti
kiképzésének
addig nem is sejtett rnértékben.
~való elméÍyítése.---.
'
--- -----S.Atiillítóképesítő-vizsgálat
értékének és intenzí tás ának emelése végett ~e;;' ~i;sgálatnak kettévál~sztás;..,.--'9 -:- Az állami tantervnekés
vizsgálati szabályzatnak a nemzeti-ségi felekezeh tam óKépző-=-intézetekrevaló. kötelezŐvé tétele .
.---=-rO:-A Péaagógiai-Könyvtár
és Tanszerrnúzeum létesítése.
11. Végül rhogyaz arryagi rrészről is szó essék, ez 'a mult tanári'
nemzedék küzdötte ki azt az előnyös helyzetet, melyről _a [ fözépiskola i Ta ná r i Közlöny
annakidején méltatlankodva állapította meg,
hogy "hol volt még -a tanítóképző-intézeti' tanárság akkor, mikor a.
középISkolai Tanároknak rendes státus-rangsorjuk .yolt már, és:
most a tanító' é ző-intézeti tanárok sokkalta előnyösebb rangsorazást
aptak, mint i l :l!:özépiskol.aiak". --Ezekre
-az elődökre tehát·
'még ezeknek;;
csekélyszámu és itten, csak úgy találomra felsorolt
néhány adat után sem lehet azt mondani, hogya jelenleginél bármiféle vonatkozásban is kevésbbé jó munkát végeztek volna.
,
Én érthetően - aIlandöan rokonszenves érdeklődés sel, gondos figyelemmel kísérem a tanítóképző-intézeti
ujabb tanári generációnak a lelkes buzgó,sággal, lángoló ügyszeretettel
és meleg:
hivatásérzettel
végzett valóban apostoli
szorgoskodását,
mellyef
nagyrarendelt hivatását jbetölti. Nagy örömmel, igazi lelki mzgnyug~
vással állapíthatom
meg, hogy ez a tanári nemzedék, mint tisztán.
égő Vesta-lángot, híven ápolja és nem engedi kialudni a mult gene-rációnak a Nemzet javát legteljesebb odaadással vmunkált nemeshagyományait, és hogy éppen úgy, mint elődeik, ők is minden,
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szellemi és lelki energiajuknak
mérlegbe-vetésével
lankadatlanul
fáradoznak az általuk szolgált ügyet a fejlődés és haladás útján
lehetőleg előbbre vinni. Ezt a tanári testületet lehetett volna tehát
a maga értéke és érdeme szerint megdicsérni és tagadhatatlan
érdemeit méltányolva kiemelni a nélkül is, hogy leszóljak vagy lekicsinyeljéle azt azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
.multa i, mely ezt a tiszteletreméltó
szukkreszcenciát nevelte és neki hivatásérzetben
és ügyszeretetben
kővetésreméltó nemes például szolgált.
Visszatérve a dolog érdemi részére, igénytelen nézetem szerint,
tanítóképzésünk
reformja - történeti fejlődés alapján - az általános műveltségnek és a pedagógiai szakszerű képzés elmélyítésének
céljából a következö módon lenne végrehajtható:
1. A tanítóképző-intézetek
évíolyamainak száma - az általam
már föne
l{,iejtett alapon - hármas tagozattal ötröl hatra emelendő fel. A tanítóképzés ebben a szervezetben, hat évfolyam
mellett, két esztendővel (4ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
+ 6) meghaladja a középiskola
8 évíoamán~k a számát; tehat 'J()]alyegilleti,
hp gy ez a tény az int~ényn~~éséb~
már külsők~pe!Lis klfej':..zés.re jusson~
Lehetne tehát: ,P eda gógia i
Aka démia ",
vagy "P eda gógia i
Kollégium", vagy "P eda gógia i
Szeminá r ium",
vagy "Ta nítóképző
F őis-hola ", vagy "T a r ilióképző
Aka démia ".
~,
2. Az első évfolyam végén a jelöltek első a la pvizsgá r a
bocsáttatnak, és az illető tanártestületnek
az r. évfolyamon tanító tanárai szótöbbséggel
határoznak
el, hogya
jelöltek közül ki vehető
fel a II. évfolyamra. Akit a tanártestület nem tart a tanítói pályára
alkalmasnak, az - bár egy évi időveszteséggel - de ismeret-bővülés tekintetében reá nézve :felbecsülhetetlen nyereséggel folytathatja tanulmányait
a kőzépiskolában.
3. Akiket a tanári kar a tanítói pályára alkalmasnak ítél, azok
a II., IlL, IV. és V. osztályok' végén leteszik minden egyes osztályról kűlőn-külön,
a sza:bályszerű osztá ly-vizsgdka t;
de ezenfelül
az
utá n az V. osztálybeli
V. évfolyam_befej,eztével
az osztá l~vizsga
jelöltek még kűlön szigor la tot
is tesznek, melyet nevezhetünk:
ír,
akár ta nítói
má sodik
a la vizsgá r r ..a k,
ta nitói
ér ettségi
vizs á na k,
~agy ta nítói sza kvizsgá na k;
a szerint, hogy melyik terminus te chnl us Félel meg legjobban a tanítóság igényeinek. Ez az elnevezés
ugyanis itten nemcsak formalitás, rnert itt a szavak mőgött döntő
súlyú, nagy fontosságú érdekek húzódnak meg.
_
má sodik
4. A VI. évfolyam végeztével a jelöltek: vagyrt~l
sza kvizsgá t)
vag ta nító-képesítő
sza kvizsgá t
tesznek, melynek alap. " ;n

ta ní~evelefnyér ilek.

A tanítói állásnak vannak a hivatás természetéből
és rendeltemikre föntebb már rámutattam.
téséből folyóanSO'Méle egyűttjárói,
De ezekre:
levente-képzés, közgazdasági
ügyek, stb., stb.: ezekre
szakszerűséggel
intézményesen
megszervezett
sziinidet
ta nfolya m 0leon kell kiegészíteni és tökéletesíteni
a tanítóknak ide vonatkozó
sza:ktudását, mert a jelölteknek a tanítóképző-intézetekben
ezekbe
az ismeret-ágakba
való na gyobbfokú
elmélyedése
könnyen elsodor-
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hatná a tanítóképzést
az ő nagyrarendelt
igazi hivatásától: nem is
~ólva arról, hogy~ 14~20 éves tanítójelölt fizikai teljesítő képességének és szellemi befogadó tehetségének. is meg vannak szabva a
maga határai.
5. Az ilyrnódon nyert tiszta jeles mínősítésű oklevél ·ala ján
( l i tanftOik-épző~ntéz~ti~képzőbeiratkozhatik ,(lL.o14~;-eles tanítÓZYXWVUTSRQPONMLKJIH
~k~ába:a~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A _l!.onyl Collegiumba r
6. Ugyancsak tanítói di lomával beiratkozhatik
rendes hallgatóul az egyetemnek bölcsészeti fakuTtá,sár,~ is, mindazokra
a szakOKra, amelyeknél a klasszbkus nyelvek ismerete nem elengedhetetlen előfeltétel.
Ezt az utóbbi kívánságot ugyan első tekintetre szentségtörésnek
fogják minősíteni mindazok,akik
a kínai copfot még ma is a legújabb
divatú hajviseletnek rninösítik: de ma - a korlátlan repülőgép és
a kormányozható léghajó korában - legfőbb ideje, hogy az emberek
szabaduljanak
fel attól a kőzépkori
boszorkányhittől.
!hogy csak a
gimnázium, vagy reáliskola, vagy reál-gimnázium lehet az az egyedül űdvőzitö varázslatos iskola, melynek bizonyítványa előtt megnyílnak az' Egyetem kapui. Tagadhatatlan,
hogy az egyetemeknek
megvannak a maguk tiszteletreméltó
nemes hagyományai, de ugyanezt nem tagadhatjuk meg sem a logikától, sem pedig a józan el gondolástól. - Hogy az okleveles tanító talán egy mil ligramma] kevesebb
matematikaitudáSthOz
~agával, minta: középiskolai érettségít tett
hallgató? lehet. De hoz magával ehelyett
mázsányi olyan más, sú-lyosan-a mér leg serpenyőjébe eső hasznos ismeretet és egy kialakult
életszernléletet, mikről amannak homályos sejtelme sincs.
7. A tanítók számára nyissák_meg ugya na zon elörneneteli lehetőségeket és ugya na zon
fizetési osztályokat:
még pedig- telje~~
ugyanazon mértéK' en, amílyen- terjedelemben
azok, a hasonló időtartamot igénylő előképzettséggel bíró egyéb közalkalmazottak
előtt
nyitva állanak: Ez -nemcsak a j;;-gnak, az igazs,ágnak és améltányo,sságnaKhangos
követelménye, hanem ezt, az államkormányzati
okosságon nyugvó egyenlő elbá ná s elve is, ellenállhatatlanul
parancsolóan
így diktálja. Kűlönben is: sem a legnagyobb, sem a legkisebb
kultúr-államok
történetében nem található példa arra, hogy az oktató személyzet illetményeinek méltányos megállapítása
és kiszolgáltatása valaha is f.elborította volna egy ország államháztartási
méclegének az egyensúlyát. - És végül:
8. a tanítóképzés reformjának
miként való me valósítását ille~'
iza .!!!J '!lLi!-".s.§sl~
ta nJ tóképző-intéz,!!,ti
ta ná r - \ I
tően a éJ ön o szót

i

sá g mondha tja

ki.

.

.

~

.
tamtóság pedig ne az érettségi vizsga és ia z egyetemi képzés
líd~ényét
kergés-;;' hanem a hivatásában rejlő hatalmas erkölcsi
erejénél és a néprétegek mil liőihóz fűzödö bensőségteljes összeköttetéseinél . fogva, ez.~~~·ek az. életbev~gó törekvéseine~. ~negvalósít~: \
sara ordItsa energiáját: - es "neveljen olyan generaclOt, olyan Ul
ember tipust,
mely 'át lesz hatva -a tanító munkájának egy nemzet
~ére
való sorsdöntő kihatásától ; - és amely új embertípus en-
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tudatában

önként és készségesen fogja áthidaini azt a széles
mely ma.-Ltanítói
hivatás messzire kiható nagy
ontessága és a tanítói munka anyagi és erkölcsi értékelése között
.áthldalatlanul
tátong. Hogy ezt az eredményt
azyxwvutsrqponmlkjihgfedc
ma i tanít<í:
enerác~ár
nem fogja elérhetni: ez igen valószínű, De ez mit.sern változtat a dolog lényegén. A tanító hivatásának
és munkáj
nak ez a természetéhez
tartozik: a' tanító mindig a jövő szá má r a
És elérve nagy céljait az ivadék, azon millió névtelen
dolgozik.
'között, kik érte dolgoztak, áldani fog'ja az
emléküket is .

;es mélys~akadékot,

á-

ő

. És evvel fel értünk most már a hegynek csúcspontjára.
5.e.m-a-±áLS~dal.mi sem. az állami életben nem ismerek olyan
y olyan köz-Iunkcionáriust,
aki nem'kőz-jptézrnényt, amelyik - vagZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zetneveJ.és tekintetében. e6y_ ország_j'övőjére nézve 'fontosabb tényező
illetve a
'Volna, mint a ta nítókép.ző-intézetLt.E!:!á r képző-intézmény,
ia !J .ítóké ző-infézeti
ta ná r .
A tanítóképző-intézeti
tanárképző-intézmény teljes joggal alkalmazhatja
magára - iskolai vonatkozásbanXIV. Lajosnak
következőképen
módosított
közismert
mondását:
"A

népohta tá s-iigy

én va gyok" ..

Amilyen szellemben nevelik a tanítóképző-intézeti
tanárt,_ olyan
.szellemben og'a ez nevelni a gondoaása alá kerülő tanítójelőlteket,
.a 1 mint tanítók viszont ; maguk szellemi és lelki képmására formálják majd -; nemzet jövendő hitét, ígéretét és reményét: a -gondjaikra bízott gyermekeket; vagyis: végeredményben és összességében
az egész Nemzetet. Ez pedig nálam nem újabban leszűrődött
megállapítás,
hanem ezt a felfogást bensőségteljes
meggyőződés
erejével vallottam egész hivatali pályám ideje alatt, -és
ez a felSeyler t,
akivel erről a
fogás irányította
hivatali működésemet. témáról eszmecserét folytattam, a következőket írta a P iida gogische
Bliitter
19,17. évi 16. íűzetében: "Herr Staats-secretar
Dr . Nemenyi
vertritt den Standpunkt,
daf in der Ausbildung
der zukűnftigen
Seminar-lehrer der Angel aller Volksbindungsfragen
zu suchen ist,
da die innere Ausgestaltung
der Seminare und damit die Bildung
der Volksschullehrer,
deren Aufg,a:be auBerordentlich
wichtig ist,
abhangt von den Persőnlichkeiten,
die am Serninare wirken. Nur
durch sorgfiiltigste Auslöse soll der Seminarlehrerstand
zusarnmengesetzt werden, dann werden auch die innern Fragen in der Lehrerbildung sich am vollkornmensten lösen lassen."
. A mi ma ~ya r népohta tá siigyi
szer peze~ünk
a háborút kővető
-= - ~zt,_ ~ kézzel fogható, szemmal látható történeti való
időki
ténYeknek megfelelően -mondhatni - e-gy-befejezett
tökéletességű,
a
Te tö é elesebb ta niigyi szer oezet
intézményei
között. Kiépítésén -

volt

ez -kultúr vilá ~

minden

iskola i

miniszteri minöségben - a Nem-zet legkimagaslóbb, legelőkelőbb elméinek egész sorozata munkálkedott. Annak a divinatórius
jövöbelátásnak,
annak a mélyeajáró
llamférfiúi bölcseségnek a talajából, mellyel halhatatlan
Eötv6sünk
a magyar népoktatás-ügyetaz
1868. évi XXXVIII. törvénycikleben
megalapozta, Iej lődőtt egy félévszázad
szakszerűen gondos és kö-·
á

310

Neményi

Imre dr.:

rültekintően
megfontolt
ügyszeretö és hivatásos munkája nyomán
ez az eredmény.
Ennek a szinte csodálatosan
tökéletes szervezetnek, mely kije.P eda gá gium"
intézményében
és az
g,ecesedetten, megtestesülve
azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
"Erzsébet
Nőiskolá"-ban
jelentkezett:
a legalsó tagozata
fölött
- az elemi iskolán - emelkedett a négy-osztályú polgári iskolaj akik
a polgári iskela t jeles, vagy legalább jósikerrel
végezték, azok
felléphettek az ugyanottani elemi iskolai tanítóképző-intézetbe j akik
jeles tanítói oklevelet nyertek itt az elemi iskolai tanítóképző-intézetben, azok, az e ,fölött emelkedő polgári iskolai tanárképző intézetben folytathatták
tanulmányaikat,
miknek végeztével, a polgári
iskolai tanári oklevél birtokában a legkiválóbb tehetségűek
felvétettek ugyanott, az eg,ész intézményt hetetőző tanítóképző-intézeti
Collegiumt-oe,
tanárokat képző Iöiskolába: az "Apponyi
De ennek a remekbe kialakult
alkotmánynak
tagozatait
még:
egyéb szervi kapcsolatok
és : fontos vonatkozások
is íűzték egymáshoz , nevezetesen: az elemi népiskola a tanítóképző-intézetnek
volt a gya,korló-iskoláj aj a polgári iskola a polgári iskolai tanárjelölteknek szolgált gyakorló-iskoláulj
az elemi iskolai tanítóképzőintézetben
pedig a tanítóképzőintézeti
tanárképző
íö-iskolának
.,-az
"Apponyi Collegium't-nak - hallgatói, a tanítóképző-intézeti
tanárjelöltek,
nyerték gyakorlati kiképeztetésüket.
.
kísérte,
a történeti fejlődés.
Mindezeket pedig párhuzamosan
folyamatát rneglepöen gazdag tartalommal
feltüntető "Or szá gos P eda gógia i

Könyvtá r

és Ta nszer múzeum",

A pedagógiai elgondolásnak ezt a befejezett tökéletességű szellemi klenodiumát: a tanűgyi szervezésnek ezt a, minden apró részleteihen is remekbe dolgozott, felbecsülhetetlen
értékű, a maga nemében egyedül-á lló
műremekét,
rnelynek
csoda-látására
messze,
jó földről látogattak el hazánkba a pedagógiai szakemberek: a régiZYXWVUTSRQPO
idők csákányos tótj ainak érzéketlen szenvtelenségével,
hozzá nem
értő, - és értékét ennél Fogva nem is ismerő elgondolással lerombolták, eltörülték a föld színéről. Az egyik része teljesen eltünt:
a másik résznek helyébe tökéletlen - se hús se hal - csonk- éstorz- és rom-intézmények kerültek, amelyek szánalomra méltó tökéletlenséggel állanak az egyetemnek,
előttük lezárt kapuinál
és
várják, várják, 'hogy bebocsáttassanak,
de - hiába várják.
Most pedig félretéve minden személyi vonatkozást, kikapcsolva
minden egyéni vérdeklödést vagy rokonszenvet, vagy együtt-érzést,
a legmesszebbmenő tárgyilagosság mértékével megállapítható,
hogy:IHGFEDCBA
s~h~. még nem vetette1\ ennél a. c~ele~e~etnél sötétebb ba l-c~m~gza t
\ szomor u
a r nyeka t
a ma gya r nemzeti né pokta tá s-iigyr e,
.
\
Hogy, .az itt szó alatt levő intézmények milyen eredménnyel
töltötték be hivatásukat, arra fentebb - a tanítóképző-intézeti
tanárokat illetően - lényegében már rámutattam. Itt csak annyit kívánok még megjegyezni,
'hogy az Apponyi-Kollégiumból
nemcsak
elméletileg
és gyakorlatilag
kitünően képzett tanítóképző-intézeti
ő
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tanárok kerültek ki, hanem ,filozófia-doktorok, középiskolaí
tanárok
és egyetemi magántanárok is. Ennek az intézetnek elökelöen magas.
szellemi színtáját [elzr-egyébként
az is, hogy hallgatói között akadt
olyan is, ki tudományos munkájával már tanárjelölt korában ma-:
gyal' tudományos akadémiai pályadíjat nyert.
A pogári iskolai tanárképzésrölzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
Seyier i fentebb hivatolt tanulmányában többek között ezt írja: "Über das Volksschullehrerseminar Iűhrt das Bűrgerschul.lehrerserninar
hinaus. Da s isi eine Eindie für uns vor
r ichiung,
die da s höchste
Inter esse
bea nspr uchi;
allem deshalb interessant ist, weil durch diese Anstaltalle
die hindurchgehen műssen, die einmal Seminarlehrer
werden wo llen. Es.
werden nur die tűehtigsten auígenomrnen,
und sie műssen drei
Jahre lang streng wissenschaftlich arbeiten. Die Arbeitsweise gleicht
völlig der, der Universitat. nur daB die Ar beiten der Schiiler sietig
geleitei
und bea uisichiigt
wer den. Eines er kennt
ma n: die zukiiniiigen Biir ger schullehr er
und Lehr er innen
er ha lten
eine
tr eilliche
Ausbildung,
ebensowohl
in gemeinuiissenscha itlicher
a ls in pa eda gogischer Hinsicht. Die schöpfer ischeAr beit
von Lehr er n und Schiiler n ha t Hillsmittel
der F or schung
und des Unter r ichts
her oor gebr a chi, die sta unen ma chen:"

A rni hazai kőzépiskoláinkat
és a főiskolákat
a külföldnek
hasonló célú és rendeltetésű iskolaitól lényegében alig külőnböztetí
meg más, mint a nemzeti a nya jegy: amazokban angol vagy fr ancia,
vagy nérriet nyelven folyik az oktatás, nálunk magyarul; amazokban
az iroNémetországnak vagy Olaszországnak. v,agy Törőkországnak
dalma, történelme és földrajza
van homloktérben;
emitt nálunk
Magyarország,é. De a fentebb jelzett és jellemzett népoktatási intézmény - a .P eda gá gium"
és "Er zsébet
Nőiskola "
a magyar
Géniusznak Iegsajátabb, jellegzetesen jellemző alkotása -,
a magyar nemzeti kultúrának
dísze és büszkesége volt. Volt. 1'1ecta
magyar Géniusz most már lefelé fordított fáklya v a r ezeknek csak
\.
romjain kesereghet. "Oh Varus, Varus! adjad vissza az ért légióim a t", -'
A P a eda gogiumoi,
mely egy fél évszázadon 'keresztül a
magyar népoktatásügynek
oly sok tiszteletreméltó, érdemes munkását és a tudománynak olyan nagy,számüéftékes,
kiváló művelőjét
nevelte kőzéletűnk részére, Jelj~se):l letörülték a magyar kultúra térképéről, úgy, hogy még nYOma sem maradt; szinte sóval szórták
helyét, rnint a rómaiak hajdanában a földig lerombolt Karthágónak területét, hogy rajta soha még csak
se tereruhessen. A' polgári
iskolai tanárképzést. rnint kívülr ől
támogató szervet, áHereltéka
szegedi egyetemre; -és
ugyanoda jutott - mint kűltag - a tanító'is. És hogy
képző-intézeti 'tanárokat képző Apponyi-Kollégium
még kövön kő se maradjon, megindult a tanítóképzésnek a kőzépiskolákra ésaz egyetemre való áttelepítését célzó mozgalom is.
Kultűrember természetesen nem zárkózhatik el sem ta korszellern kívánalmaitól, sem a haladásnak
és a fejlődésnek a szelleme
elől: "Oh! Zeitgeist. Zeitgeist. wer kann dir wiederstehen?" De ha
gyönyörű szép palotáját,IHGFEDCBA
valaki a mi magyar királyi Kúriánknak
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vagy az Orszégházat le akarná bontani a végböl, hogy helyük re a
volt Károly-kaszárnyának
vagy a jelenlegi Mária Terézia-laktanyának rosszabb kiadású másolatát építse föl: ez ellen mindenki jogos
aggodalomrnal .méltán ellenkező álláspontra helyezkedhetnek.
A polgári iskolai tanárképzésnek. a tanítóképző-intézeti
tanárképzésnek vagy a= tanitóképzésnek magának is, elvégre lehettek fogyatkozásai, bajai, amelyek .•orvoslásra szorultak; de az orvoslásnak
az a módja, hogy a betege't agyonűtik, mert akkor azután biztos,
hogy többé nem fáj semmije: ez az orvoslási mód talán a Fidzsisaigetek öslakóinál is kiment már a gyakoriatból.
Utóbbi időben nagyon sok és éles, ~t heves és in9.ulatŰ's.~z~
csere folyt azon kérdés körűl is, hogy vaj jO!Lil sA-ó--.illattlevő kétrendbeli tanárképzés S~2eden rnaradjon-e, vagy pedig visszahelyezessék-e 'Budapestre.-Eltév;sztett
irány. Emi.él a dolognál a hanghol, hanem hogy hogya n. Aki beteg, ·azt
súly nem arra esik, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
nem lehet avval gyógyítani, hogy egyik ágyból a másikba fektetik;
az egészséges ember pedig a kaszárnya "prics"-jén is nagyon jól
érzi magát. - Teljesen méltányoljuk a budapesti elhelyezés mellett felhozott nyomós okokat, de minden figyelemre méltó voltuk
mellett is, ezek csak melléktekintetek. A kérdés súlypontja itt erre
esik: )l.Íssza az er edeti kla sszikus
szépségű
és befejezett
tökéletességű szer uezethez,

--Mie1őtC
a tanítóképző-intézeti tanárképzésrdl. beszélnénk, rá kell
mutatnunk még az okleveles tanítóknak, a polgári iskolai tanárjelölteknek és a tanítóképző-intézeti
tanárjelölteknek
egy igen súlyos,
sőt felháborítóan bántó kőzös sérelmére is; nevezetesen: a tanítójelölt már a mai tanulmányi rendszer mellett is, teljes egy esztendővel több előtanulmányt végez, rnint a középiskolaí érettségi vizsgát tett fiatalember. Ez utóbbi azonban minden továbbiak nélkül
beiratkozhatik r endes hallgatónak az egyetemre; az okleveles tanító
azonban, még jeles oklevél birtokában is, ha a sa já t sza kmá já ba n
akarja is magát továbbképezni. - mint a polgári iskolai tanárképző
Iöiskolának hallgatója csak r endkivüli
hallgató minöségben látogathatja az egyetemi előadásokat. "De mindez még csak semmi."
A polgári iskolai tanárjelölt négy évig jár a Ifőiskolára is és rnint
rendkivüli
hallgató egyidejűleg az egyetemre is; jeles eredménnyel
megszerzi a' polgá r i iskola i ta ná r i ohleoelei.
Tanulás-vágya és tudomárry-szomja azonban arra ösztönzi őt, hogy megszerezze a tanítóképző-intézeti tanári képesítést is. Felvéteti magát az ApponyiÉs akkor ez a fiatalember, aki 5ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
(1 + 4) esztendővel
Kollégia mba .
többet fordított tanulmányaira é s összehasonlíthatatl.anul több tudást
szerzett, mint a kőzépiskolai
érettségi vizsgát tett ifjú; mégpedig
olyképpen, hogy az 5 év közűl 4 éven keresztűl szakmájának tantárgyaiból a saját Iőiskolájának
előadásaival párhuzamosan
négy
kollokviumokkal járó egyetemi előa dá soka t
éven keresztül kötelező
ez a fiatalember, rnint az Apponyi-Kollégiumna k
tagja,
is ha llga tott:
rnint tanítóképző-intézeti
tanárjelölt,
még mindíg osak r endkivüli
hallgató minöségben lépheti át az egyetem kűszőbét.

A magyar
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tanítóképzésIHGFEDCBA
é s tartozékai.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE

Egy szó mint száz: a tanítói oklevélnek megszerzése rolyan diífamálócselekedet,
amely az illetőt egész életére diszkvalifikálja
arra, hogy egyetemizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
r endes hallgató lehessen; tekintet nélkül arra,
tett szert. Ezt a
hogy utóbbi még bármennyi tudásra és tanultságra
szégyendo ltot, hogy tanítói oklevele van; ezt a megbélyegző minösítést a világ minden záporesője sem mcshatja le; ennek szomorú,
lealázó kővetkezményeit viselnie kell; e,~ért Iakolnia kell egy egész
életen keresztül. - Ezen égrekiáltóan igazságt.alan, megdőbbentöen
kicsinyes és az elfogulatlan gondolkodás előtt semmiféleképen nem
indokolható lefokozással szemben az okleveles tanítóknak, a polgári
iskolai és a tanítóképző-intézeti
tanárságnak
dinamikai erővé sűrített egyetértő és együttérző kitartással, minden megengedhető módon ellenállhatatlanul
dőngetniök kellene "r endes" minőségben való
bebocsáttatásért
az illetékes felsőbb tényezöknek és az egyetemnek
kapuit.
Ismételten és nyomatékkal kiemeljük, hogy mindenrendű kőzépiskoláink hivatásukat,
amint ezt évenkint ezernyi eset bizonyítja,
teljes mértékben ,kifogástalanul töltik be. 'De azért lehetetlen elképzelni, hogy akár az egyetem, mint ilyen, akár pedig az egyetemi
tanárok egyenkint vagy azoknak ősszesége, vagy valamely felsőbb
taIJügyi hatóság komolyanazt
a fölfogást vallaná, hogy az a' fiatal
ember, aki 8 évi középiskolai tanulmány után érettségi vizsgát tett,
az megérett arra, hogy az egyetemnek r endes hallgatója lehessen;
ellenben az a másik Hatal ember, aki -egy évnek híján mégegyszer
5 év tanítóképzőannyi előtanulmányt végzett (4 év középiskolán,
intézetben, 4 év polgári iskolai tanárképző, 2 év Apponyi-Kollégium},
és ebből a 15 évből 6 év mélyrehatóan szakszerű főiskolai tanulmányokra esik: eza fiatalember
még nem elég érett arra,' hogy az
egyetemnek r endes hallgatója lehessen.
A tanítóképző-intézeti
tanároknak (a polgári iskolaiaknák szintén) mindenek előtt .arr a kellenetörekedniök,
hogy jeles elemi iskolai tanítói oklevéllel az egyetemre r endes hallgatónak mindenki
egészen
oda
beiratkozhassék:
de nem a végből, hogy a képzésük
hanem csak azért, hogy' aza
megszégyenítő, indokolatier eliesséh,
lan és visszás eljárás, amely jelenleg gyakorlatban van, orvosoltassék. A polgá r i iskola i ta ná r képző
főiskolá na k,
valamint az Apponyifenntartá-sa lliellett,e
két intézetnek
tagjai a z ő
Kollégiumna k
ta ná r képző
főiskola i
heti. ór a szá mukna k
beszá mitiistioa l;
m:intaz
egyetemnek is r endes hallgatói, a szakmájuknak megfelelő előadásokat challgathassák. E szerint tehát a tanítóképző-intézeti
tanárképzés a következőképpen -alakulna:
1. A tiszta
jeles tanítói' oklevelet szerzett
tanító, mint az
Apponyi-Kollégium
tagja, minden 'továbbiak nélkül beiratkozhassék
az egyetemre r endes hallgatónak.
2. Az Apponyi-Kollégiumévfolya ma ina k
száma: négy. Szervezete és rendtartása,
mutatis mutandis, a régi alapon állítandó be.
3. A második évet a tanítóképző-intézeti
tanári alap- vagy első
szakvizsga zárja le; a negyedik év v-ég-én (4 + 6 + 4 év után)
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A magyar tanító képzés és tartozékai.

'kővetkezik a másodikzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
sza huizsga
és a peda gógia i vizsga, rnelyeknek
.sikeres letétele után ,a jelölt - tanítóképző-intézeti tanári oklevelet
kap. Ennek utána pedig, ha kívánj a, jelentkezhetik doktori szigorlatra is éppen úgy, mint a középiskolai tanár.
tanárjelölteknél
az egy-évi tanítási
4. A tanítóképző-intézeti
hospitálás és gyakorlat, aJffielya középiskolai tanárjelölteknél
a
'pedagógiai vizsga előtt kötelezö, elmaradhat tazon oknál fogva, mert
.a tanítóképző-intézeti tanárjelölt főiskolai pályájának négy-évi egész
tarta:maalatta
legszorosabb tevőleges, szervi kapcsolatban van az
.Apponyi-Kollégiumhoz
tartozó, neki gyakor1ó-iskolául szolgáló elemi
iskolai tanítóképző-intézettel.
'
5. Az Apponyi-Kollégiumma l
szoros szervi kapcsolatban, mint
· a tanítóképző-intézeti
tanárjelölteknek
gyakor1ó-iskoláj.a:elemi
isis tartandó Iőnn: -és
kolai tanító-, illetve tanítónőképző-intézet
evvel a tanítóképző-intézettel
a tanárjelölteknek mind a négy éven
'keresztül éppen olyan szigorúan szerves kapcsolaba tartandó Iönn,
mint amilyenre fentebb a tanítój elölteknek az ő gyakor1ó-iskolájuk'kal való vonatkozásban rámutattam.
A tanítóképző-intézeti
tanarságnak minden befolyásuknak legmesszebbmenő
érvényesítésével -a
polgári iskolai tanarsággal
és a tanítósággal szővetkezve - ezt a célt 'lyellene legelső sorban
rnunkálniok, -és
ugyanolyan · tüzes lélekkel sürgessék ia z ő legsajátabb intézményüknek, az ősi alma maternek -a
P eda gá giumnok
új ,életrehívását.
Hogy egy lerombolt intézetet vagy intézményt hogyan lehet
feléleszteni? Csak úgy,minta:hogy
egy ősszeomlott építészeti rnűemléket lehet: ha csüggedést nem ismerő kitartással és meg nem
'ingabhatő lelkesedéssel az illetékes tényezőket szünet nélküli meg'győzés erejével sikerül jobb belátáera bírni. A dolog súlypontja
arra esik, hogy az 'érdekeltek ne engedjek alsóbbrendű és kis jelentőségű mozzanatok homlokterébe tolásával az ügynek lényeges részét
hamis mallékvágányra siklatni. Ha lehetett restaurálni a Mátyástemplomot, a .Iáki, meg a Zsámbéki templomot és számos más építészeti és szobrászati remekművet, akkor lehet restaurálni egy Ielbeis. ffGutta cavat lapidem:
csűlhetetlenűl nagyértékű kultúr-műemléket
non vi sed saepe cadendo."
Ez méltó élet-cél-kitűzés volna egy ta nítóképző-intézeti
egész
részére. Az a tanítóképző-intézeti
tanár-nemzedék,
ta ná r -gener á ció
amelyik ezt a neveléstörténeti. döntő súlyú és népoktatásunk jövőjére messze-kihatóan nagy horderejű alkotást hagyná büszke örökségül az utána kővetkezö tanár-ivadéknak,
jogos önérzettel méltán
nrondhatná el a nagy római császár szavaival: ffV ályogból épült
házat találtam, -,- és : márványból rakott palotát hagyok magam
után",

Rozsondai

K.: "Nemzetismeret"

mint külön

tantárgy.
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" N e m z e tis m e re t" m in t k ü lö n ta n tá rg y .
Azokat a gondolatokat, malyeknek felvetését a mai helyzetben
.itt szűkségesnek látom, több területen is jelentkező, de mind ugyanazon irányba mutató felismerés teszi megokolttá. Tulajdonképpen
általánosan
tudott dolgokról szólok,

Az első, gondolatokat adó terület,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
nemzetünk
ma i á lla potá na k
vizsgálata. Ez a trianoni magyarság. A második terület annak a felJogásnak az ismerete, me ly a nemzet ifjúságának nevelésében a mostani viszonyaink közepette ma már a legfelsőbb helyről kiindulva,
de egyetemlegesen is, rnindinkább sürgetőleg terjed. Ez a nemzet
egységes nevelése, a nemzetneuelés.
A harmadik terület pedig a
kivitelér ől
kűlőnösebben is a tanítónevelés és tanítás gya kor la ti
képzés mindennapi rnunkájában szerzett tapasztalás. Ez a mai oktakészített részlcges mérleg.
tásról. főképen a ta nítóképzésr ől
A három közűl egyik kérdéscsoportot
sem kell terjengősen
Iejtegetnem, hiszen közismert ésadatokkal
kellőképen támogatott,
vitán felüli tényekről van szó, amelyekről mindannyian eleget tudunk Me~felelő hatalmas irodalom áll rendelkezésre a magyarság
helyzetének utóbbi alakulásáról,
mai állapotáról,
a nemzetnevelés
feladatairól, szervezéséről és keresztülviteléről,
a mai közoktatás,
s
ebben a tanítóképzés erényeiről és fogyatkozásairól.
Csak egészen
röviden kell felújítanunk a legszükségesebbeket, hogy meglegyen a
felvetni szándékozettak
levonására az elegendő előzmény. (Teljesség kedvéért jegyzem meg, hogy e fejtegetést már írtam, mikor tudomásomra jutott, hogya
kultuszminiszter úr .foglalkozik a "nemzetismeret" iskolai oktatásának
gondolatával,
és Németh Lászlo,
akit országszerte ismernek írásairól, kritikai folyóiratának, a Tanúnak 1935. évi 1. számában !tA művelödés reformjáról" írt cikkéhen r -r -: említést
tesz a ,~~agy.ar önismeretröl", mint 'középiskolai tárgyról.]

N emzetiink
m-;I á lla pota kifelé és befelé egyaránt tele van megoldást követelő nagysúlyú feladatokkal. Nem kell ezt a tényt sem
'blzonyítgatnnnk. Mindenki érzi és tudja. Mégis ősszefoglalóként
hadd
. említsem fel a történettudós kőzoktatásűgyi rniniszternek a köz oktatásügy ,igazgatásáról szóló törvényjavaslat
tárgyalása
során elhangzott megállapítását:
!tA magyar történelemnek egyik legszomorúbb korszaka az a húsz-huszonöt esztendő, amelyen keresztül mentünk. Ez a kerszak az ország megcsonkításának
és egyúttal szellemi
megcsonkításának is 'korszaka." Mai állapotunkat éppenZYXWVUTSRQPONMLKJ
j ővőnk
si'keres munkálása érdekében Jeltétlen tárgyilagossággal
kell megismernünk. Van szívünk is, éreznünk szabad, éreznünk kell is, denem
az ig.azság rovására.
Mellőzve a súlyos 'kérdések összeállításának
megkísérlését, csupán azt kell feltétel nélkül elfogadnunk. hogy mai
válságos helyzete előidézésében a kűlsö okokonés
okozóken kívűl
a nemzetnek .is tetemes része van. Ma már mind több és több szomorú és megdöbbentő adat igazolja ezt. E nélkül abeismerés,
befelénézés, a szűkséges és egészséges önismeret s az ennek nyomá-
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ban kőtelességszerűen
felIépő belső átrendezés
nélkül maradandó
siker nem kísérheti kűlőnben bármily jóhiszemű, lelkes, nagy nemzeti eröíeszítéseinket.
A második kérdés: azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
nemzet felkészülése
azokra a Ieladatokra,
malyeket még a puszta megmaradásunk
is elibénk állít. Saját korszerű feladataihoz kell alakulnia nemzetünknek. Ennek az alakításnak jelentékeny részét igyekszik elvállalni és elvégezni a nemzetamely tágabb értelmében természetszerűleg
nemcsak az isnevelés,
kolában folyik. Bármilyen
átfogó, tervszerű
intézkedés, mely népünket alakítani
hivatott:
nemzetnevelés.
Minket ezúttal csak az
iskola i nevelés
érdekel. A helyesen felfogott iskolai munka igazi,
pozitív lelki alakító-hatás,
egyén-, társadalomés nemzetépítő tevékenység. Bizakodó örömmel kell meglátnunk
és méltatnunk
azt a
megértő, egyöntetű állásfoglalást,
mely alegszámottevőbb
helyen,
va kőznevelés megítélésévei szemben legújabaz új képviselöházban
ban megnyilatkozik. A nevelésre fokozottabban figyel az ország egyeteme és eredményeket
vár tőle. A nevelésben bíznunk is kell. Ha
ebben nem bíznánk, akkor az életben való hitünk dőlne össze. Az
hiva tá st is a kőz érdeiskolai nevelés munkáját végző ta nitói-ta ná r i
kében álló, oly régóta esedékes nagyobb figyelem kíséri. Erre csak
egy kijelentést
idézzünk. Pintér László képviselő mnodta:
"A jó
tanügy kialakulásának
előfeltétele a helyes ta nítónevelés
és ta ná r képzés". A kultuszminiszter
úr szerint: "Regenerációra
szorul egész
nevelésünk, azért egységes nemzetnevelést
jelöltem meg. A siker e'
javaslatnál személyi
er őkön múlik." -"A
néptanítóval
együtt szerepeini az egyetemi tanárnak .is büszkesége lehet." - A várakozásnak megfelelöen a tanítóságnak.
tanarságnak
nagyobbak és részben
mások ma a kőtelességei és súlyosabb az egyénenkénti
felelősségünk.
A nemzetnevelés
fogalma
tisztázva
van. Elöljáró
szelleme:'
Széchenyi. Széchenyi minden időkre eligazított:
"Jövendőnk
alapja
biztositá sa
és nemesebb kifejtése."
nem egyéb, mint nemzetiségiinh
Ezt a biztosíto, megőrzö és fejlesztő feladatot a magyar iskolának
teljesítenie kell. Faji sajátságainkat.
helyzetünket,
önmagunkat jól
meg kell ismertetnünk iskoláinkban:
mit kell meg őriznünk, mit ken
leküzdenünk?
Az iskola a sajátosan
magyar kultúra nemzeti hadserege. A különböző iskolák különböző fegyvernemek. A nemzeti
művelődés egysége, telj essége és ereje érdekében nincs j ogosultsága a népművelődés
és a magas műveltség között mesterségesen
kialakított ellentétnek.
A harmadik terület: középíokú oktatásunk. közelebbről ta nítóképzésünk
tnér lege a reá váró és a néptanítóra háruló feladatok szemszőgéből. Mi a nemzetnevelés és a nemzetnevelésre
való előkészítés
állása a tanítóképzésben?
Nem célunk a kérdés kimerítő rnegvizsgálása. Ennek a mérlcgnek mindkét serpenyőjébe esnék-bőven mondanivaló. De mai tanítóképzésűnket
senki sem tarthatja
olyannak"
amelyen változtatui
való ne lenne. Osztatlan megelégedéssel
senki
sem tüntet a mai állapot mellett. S olyan pont is van, melyre rá-
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illik a "megdöbbentő visszásság" kifejezés. Ha felvetjük a kérdést:zyxwvutsrqp
az oklevelet nyert tanító megfelelő mértékben a nemzetét.
a hazáját, a nemzet életének azokat a leglényegesebb 'kérdéseit.
amelyek künn majd kiabáló an fogadják, akkor nem tudunk feleletül
igent válaszolni. Ez a megállapítás bizonyítgatás nélkül is elfogadható, s azért most csak egy-két jellemző tapasztalatra
hivatkozom
őszintéri. Egyik önképzököri
ülésen két V. évf. növendékünk tartottfelolvasást
a falukérdésről
és az egykéröl. Maga a tárgy :is
szokatlan,
újszerű, meglepö volta
legtöbb növendék számára és
friss eszmecserét váltott ki. Volt igen sok olyan növendék, aki az
"egyke" szónak a jelentését sem tudta. Pedig ki tudjon ezekről, ha.
a nép kőzé menő tanító nem? Tapasztalhatjuk
azt is, hogy nővendékeink ősztönösen megérzik szűkségleteiket,
s ezért, ha órákon
valóban a magyar 'sors elevenjét érintő kérdésekhez jutunk, fokozott figyelemmel csüngenek a tanáron. A hiányokat tehát nemcsak
mi látjuk. Érettebben gondolkozó .íiatalságunk,
az egyetemi ifjúság
is érzi. A hiányérzet tudatos megmozdulásokat is kiváltott már belőle. Elég .a M.agyar Nemzeti Diákszövetség azon emlékiratára
hivatkoznunk, melyben a Pázmány Péter Tudományegyetem
tanácsátói kisebbségj ogi intézet ·felállítását kérte, valamint azt .is, hogy tegyék lehetövé állami ösztöndíjak adásával az utódállamok fővárosaiban magyarországi
hallgatóknak
a tanulmányozást.
A hidasi
esetre pedig, mint egy nagy haldokló betegágyára
Figyelt fel az
ifjúság. Az iskola akárhogyan is végzi _feladatát, az a világ, melyben az. ifjúság él, melybenélnie
kell, a valóságok súlyával nehezedik rá, A középiskolák és a tanítóképzők felsőbb évío lyamai is
érdeklődnek. A tanítói hivatás ezt az érdeklődést kötelességgé is
teszi. A tanítónövendékek
helyzete külőnleges, Nem folytatják
tanulmányaikat s így nem jutnak hozzá, hogy később tudatosan, tervszerűen tájékoztassa az iskola.
A nemzet megismerése ésa
nemzetnevelés problémáinak
megvilágítása
nincs előttük ha ngsúlyozva
és hiemeloe.
A mér leg tehát végeredményben érzékeny hiányokat
mutat. A ta nítói oklevél kiadásáv-al a célt nem érjük el. Meg kell
követelnünk a kikerülö tanító lelkének a má hoz va ló beá llitotisá gá t. Egyik fiatal írónk azt mondja, hogy "félszegúszókat"
nevelünk
"álgyakorlatias.ságra".
A közelmult nemzetnevelésére.
amelyből j ó
adag ma is megvan. hadd világítsunk még rá egy szempontból, egy
magasabban világító magyar szellem ,fényével. Makkai Sándor erdélyi református püspök egyik előadásában mondotta: " ... az volt
a baj" hogy a magyar nevelés reális eredményeit a kibékíthetetlen
belső ellentmondások semmisítették meg." - A baj az volt,amit
a ránk szakadt szörnyű tények igazoltak be, hogy a nemzeti érzés
nemzeti érzés volt. A nemzet erényeia mi iskolánkban kr itiká tla n
vel és bűneivel tudatosan nem számoló, egyol dalúan hitető és magasztaló nemzeti érzés volt. A történetszemlélet,
amit a régi iskola
adott, őnhitté és hiszékennyé tette az ifjúságet. ennélfogva kőnynyelrnűséget és elbízakodottságot
plántált belé, azt a hamis érzést
és lelkületet, hogy a magyar nemzet annyira kűlönb és annyira
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egyedüli ezen a világon minden nép között, hogy vele párhuzamba
llítani, vagy vele összehasonlítani senkit sem lehet. A történelme
csupa ragyogás,az
emberei csupa hősök, a rnultj a pedig dicsőséges,
amelynek fénye jótékonvan árad a jelenre, amelyből meg lehet élni,
amely elégZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.a jövőre
is: "Te csak pipálj Ladányi!" - Ezek a megállapításoka
törénelern tanítására vonatkoznak, de részben hasonló
eredményeket lehetne kimutatni a magyar irodalom, földrajz, néprajz, kőzgazdaságtan,
egészségtan tanításáról
is, ahol a "reális
eredményeket
belső ellentmondások
semmisítették meg".
Hol, melyik tényezőben keressük a hibát és a kiküszöbölését?
ta ná r ok
derekasan birokra kelnek azelőírt
tananyaggal.
IgyeAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
keznek mindent pontosan, pedánsan elvégezni. De a tanárság
nem
tekintheti magát "tisztes tananyaglebonyolító
rendnek". A tanárságot
abba a helyzetbe kell állítani, hogy kénytelen
legyen a tantervi
anyaghalmaz velvégzésének munkája közben megválogatni. értékelni.
a fonés dinamikus jelleget, eleven erőt, működésképességeta dni
tosabb nemzeti problémáinkkal
összefüggő ismeretkörőknek.
Tantervünk
és utasításunk
minden tantárgya
elosztva tekintélyes nagy anyag ot követel a nemzet ismeretéből.
Vannak kimondottan "nemzeti tantárgyak",
A Tanterv megkívánja a helyes nemzeti
öntudatot és cőntevékenységet. Ha a tantárgy ak anyagát és a hozzáátnézzűk,
abból feltélenül kitünik,
hogy a
juk fűzött utasításokat
"nemzetismeret"
követelmény, sőt egy-egy sor életteljesebb
fogalmazásban hívja fel erre .a figyelmet. De .a Tantervben soka
tantárgy és rengeteg az anyag, bö .az utasítás. Egyenlő nagyságú betűk,
egyhangú sorokban. Ennek megfelel általában a kivitel is. Végigmegyünk szabályszerűen
elkészített
tanmenet alapján az anyagon,
lehetőleg egyenletes rnenetelésben,
Minden tételbokorról
szakitunk
egy-egy gallyacskát, levéllel és virágg,al. S e z t . a csokrot adjuk útravalóul. A növendék egyenletes hengere lés alatt álls
egyik tételt
úgy meg kell tanulnia, minta
másikat.
Ami nagyobb nehézséget
jelent számára, amitől jobban Fél, azzal sokat foglalkozik s esetleg
erejének, szellemének legj,aváta
nép tanítójának
számára másodrendű vagy éppen haszontalan ismeretanyag rnegszerzésébe öli bele.
a nemzetnek
aztán semmi reális eredményt
Ez az erőbefektetés
nem hoz.
Tantervünk
azon helyeinek kiemelésével, melyek tüzetesebben
isanemzetismeretre
vonatkoznak, mutatós, "reprezentatív"és
használható gondolatköröket
állíthatnánkegybe.
Kiemelkedő
szerepet
tölt be nemzeti szempontból:
a magyar nyelv és irodalom, a történelem, az alkotmány tan, a földrajz, az egészségtan, gazdaságtan
és kőzgazdaságtan
megfelelő tanítása. De nemzeti vonatkozású részek vannak a természetrajzban,
rajzban, énekbenés
zenébenés
kézimunkaban.
Más tárgyakban
iselvétve.
A tantárgyak
egyes
anyagrészletei fontosságukban
igen különböznek. Forgassuk gyorsan
végig a Tantervet! Első pillanatra is előtérbe kívánkoznak: ma gya r ból: a hungarizrnusok,
nyelvjárások,
a nép képes kifejezései, a szónoki beszéd és a való élet, a magyar nemzeti versformák. az iroá
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-dalom, a nemzeti szellem és a közállapotok kapcsolata;zyxwvutsrqponmlkjihgfed
tör ténelem.hőZ: a társadalmi fejlődés ismerete: a tulajdon ésa szabadság, a ka_pitalizmus és a munkásság, a keresztényszocializmus,
a mai Magyarország megalakulása, a 'kiegyezés utáni magyar politika, szerepünka
világháborúban,
mai helyzetünk; föZdr a ízbó!:a
nép sűrűség,
település, népmozgalmak,
g.azdasági és szellemi kapcsolataink,
a
.kőzépdunai medence, a mai nemzetiségi kép kialakulása, társadalmi
tagozódás, birtokviszonyok,
szűlöföldismertetés
; egészségta nbá l:
az
-eugenika alapvonalai,
a víz, levegő, táplálkozás,
ruházat,
lakás,
-életrnód, a betegségek megelőzése, orvos, kórház, népszanatóriumZYXWVUTSRQ
j'
közegészségűgy: a nemzet íennmaradása és .szaporodása közötti öszsze függés, az egyke veszedelme, anya-, csecsemő- és gyermekvédelem, munkásj óléti intézmények, a tanító feladata a kézegészségügy
terén; ga zda sá gta nbó!:
az ország mezőgazdasági helyzete; közga zda .sá gta nból: a nemzeti vagyon, a gazdaságok egymásra utaltsága,
a
kapitalizmus
főbb jellemvonásai,
a pénz értékvé ltozásából
eredő
-zavarok, a tőzsde, a hitel, vámok, kereskedelmi szerződések, a töke
és a munka harca, a jövedelemmegoszlás
mai rendjének bírálata, a
mezőgazdaság
válsága, a ,földbirtok megoszlása, földreform, mezőgazdasági szociálpolitika,
ipari munkásviszonyok,
a szociá lis kér-dés lényege és alakulása, a társadalmi [ej lődés és hanyatlás okai
-és tanulságai, a tanító társadalmi feladatai stb.
Anyag telhát volna a nemzet helyzetének meg-ismertetésére. De
a nemzet ismerete még-sincs meg a .szűkséges mértékben és erősségben. Mit lehetne tenni ddeiglenesen addig is, rníg egy átíogóbb, ltaJános s már nem sokáig késő tananyagrendezés
bekövetkezik?
Célunk nem a mindenáron való reformkodás! Már a következő tanévtől kezdve egységes .szempont alá hozhat juk, kiemelhetjük s összegezve hangsúlyozhatjuk
a nemzet jelenére nézve legszükségesebb s
.a különböző tantárgyakban
részben elvégzendő nemzetismereti anyakérdéseit ki kell .szemelni s nem
got. A nemzeti élet exiszter ciá lis
aprólékos részletezéssel, de mint intő, rnozgató, ösztönzö problémaKat Ielvonultatva
át Ikell adni .az intézetet végleg elhagyó növendéKeinknek. A jóhiszeműés
önmagában tiszteletreméltó,
deegyoldalú
-és önző .szaktanári elfogultságnak egy ilyen tervezet meg szerkeszté.sénél helye nincs. Áttekintés, mérséklet,
érzéle és tudás 'kell. Az
a .memzetisnier et"
szá órarendbe heti egy ór á t kellene beilleszteni
má r a . Addig is, míg több történik, kellene tenni valamit. Azokat a
fontos kérdéseket, melyek megtárgyalandók
volnának, felsöbb he1yen össze kellene
á llita ni, mini má s tá r gya k
ia nier oéi,
Azonkívül
a kérdések vázlatát is közre lehetne bocsátani tömör tájékoztatóba n. A nemzetismeret
anyagának valami enciklopédia -szer ű
egybe-álliiása
volna ez, ilyenféle kérdésekkel: a magyar nép lelke, a nemzetnevelés mai feladatai, a népművészet, néprajz
és néptanító,
a
Ialulcérdés, nyelvünk védelme, a magyar társadalom
osztályai,
a
vés ipari terrnelésűnk, az orszég energiaföld'kérdés, mezőgazdasági
forrásai, a pénzügyi helyzet, külföldi piacaink,
népesedési
viszonyok, az egyke, munkanélkűliség,
,felekezeti-kérdés,
egészségügyi
á

320

Rozsondai

K.: "Nernzetisrnel'et"

mint külön

tantárgy.

felad.ataink, a Duna-völgye, a közelmult története, a kisebbségi kérdés, az elszakított magyarság jelen élete, a tanító és a politikazyxwvutsrqponmlkji
stb .•
kb. 30 órára való anyag, mindannyi fontos probléma,
Ha egyikmásik, vagy a legtöbb ezek közül azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
Ú.
n, "kényes"
kér dések
közé
tartozik is, vele mindenképpen jobb nyiltan szembenézni. Az ABCböl nem lehet betűket elhagyni csak azért, mert az alakjuk ennek
vagy annak a csoportnak nem tetszik vagy rnert a megtanulása nem
könnyű. S éppen a leggyakrabban szereplő betűket nem lehet eldugni! A feldolgozáshoz szűkség van a jellemző, jól megválogatott.
sta tisztiká r a
és a későbbi tanulás számára ir oda lmi tá jékozta tá sr a .
Felvetődik, hogy melyik tanár és mikor tarthatná meg ezeket
a "nemzetismereti"
órákat? Elvileg minden középfokú iskola tanárának kellene annyi tájékozottsággal
bírnia e kérdésekről,
mint
amennyit minden, az életbe lépő fiatal tanítótói elvárunk. Mégis'
szakemberek biztosabban és hasznosabban mozognának az anyagban.
Vállalkozhatnaerre
a rnunkára olyan tanár, akinek szaktárgya kőzelebbi összeköttetésben van ezzel az anyaggal. így: a magyar nyelv
és irodalom, a történelem, a íöldrajz, a közgazdaságtan,
az egész~égtan,a pedagógia tanára. Tehát esetleg egy ember is. Így nagyobb,
lenne a teher, de .az összhang is. Mégis egy jó, egységes tájékoztató
segítségével az egyes szaktanárok tarthatnák meg a tárgyuk kőrébe
eső előadásokat
és megbeszéléseket. Bizonyosra vehetjük, hogy nővendékeink nagy érdeklődéssei
és hálával Iogadnák ezt az anyagot,
Az ór a szá m felemelését szóba sem hozzuk. Azonban a hivatásra
nézve olyan fontos útr a va lór ól van szó, hogy esetleg más órát lehetne.
érte feláldoznunk.
Mikor az itt tárgyalt gondolatOiknak összefoglaló címeket veA "hontettem fel, ez a szó is eszembe ötlött: .siemzeioédelem",
védelemre" való tekintettel nem használtam ezt. Ha az anyag valószolgálja, akkor az elsajátítása
iga zt
ban a nemzeti önismer etet
nemzetvédelem.
Nem háborúban, nem fegyverekkel,
hanem állannemzetvédelem.
dóan, értelemmel: megelőző
Sopr on.
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Országos egyesületünkben a legutóbbi idők folyamán került szőnye gre e három kérdés, mint amelyeket a fejlődés a mai modern
Földrajztanítás
mezején felszínre hozott.
Ezek: 1. a IV. o.-ban azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
honismer tetésnek
a miként je?
Ma gya r or szá g
ta nítá sá na k
az V. o= ba
2. a Ill. o. Iöldrajzának,
való tantervi á thelyezése.
3. elemi népiskoláink
követelrnényeihez
jobban simuló
ta nító,képzőintézeti
ta nkönyvek
kérdése.
A honismer tetés

a IV.

osztá lyba n.

Részletezzük ;kissé e 'kérdést s a taglalast mind pedagógiai, mind
szaktárgyi szemszőgböl végezzük el.
A Iöldrajz, mint a honismereti alapfogalmak
tárgya már régi
honismereti szaktantárgy
csak a tanítókeletű, de mint különálló
képző-intézetek
negyedik osztálya részére az új tantervvel. az őt
évfolyamú tanítóképzőbe került beelö.ször.
S rnint ilyen egyedül a
tanítóképző-intézetekben
szerepel osak az összes kőzépiskolák
kő.zött. Legújabban hangoztatják
a polgáriiskolák
is, hogy külőn tantárgyként föl kellene venni a polgári iskolai tantervbe is. (L. Polg.
isk. Tanáregyes. Közl. 1934.)
Három Iörészre tagolódik a heti ,egy órás negyedik osztályos
földrajzi anyag. Így az őszi hónapokban,
részben .a kirándulással
kaposolatban térképolvasási
gyakorlatot
és elméletet szoktam vé::gezní. Februárig azután következik a honismertetesi anyag. , ,
A második félévben a módszertan tanítása tölti be az órákat az
április-májusi
ismétlésekig és a tavaszi kirándulásokig.
Nyilvánvaló ezekből, hogya honismertetési tananyag nem végez'hetö el teljesen és tisztán a növendékeknek
az őnmunkásságával,
mert a tantervi kővetelrnények más területet is kijelölnek rnunkára.
Viszont az a másik szélsőséges eljárás sem helyeselhetö.vhogy
egy
általános, tisztán elméleti tankönyvból
(mint pl. a Fodor-féle)
tanulják meg a tanítónövendékek
a honismereti vanyagot.
A két végl-et között valahol a középen van az igazság.
Így, amennyit csak megkivánhatunk
a tanulóktó l, végeztessuk
velük, a kirándulásokon
gyüjtő- és megfigy.előmunkával
épúgy, mint
az időjárás által tanterembe szorulé.s esetéri a példázás, a feldolgozás alkalmaztatásával. ' Ez utóbbi eljárásta
főleg az emberföldraj zi részben, míg az előbbire a természeti viszonyokról szóló első
föfejezetben jut tere tanulónak és tanárnak egyaránt a közös munkára, A tanulök őntevékenységét a lehető mértékig foglalkoztatnunk
kell az egész tananyag feldolgozésánál,
sőt a metodikai részt is
'nagyarányú
példáztatással
tesszük nővendékeink
sajátjává.
Itt a
példáknak elsősorban a magyarhoni tájakra s azután európai területekre s végül kisebb mérvben a többi világrészekre is kell vonat'kozniok. A honismeréti
tananyag
gya kor la ti
területéről
szerepel
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A földrajzszakos tanárok szakértekezlete,

egész évfolya mon
á to így a negyedéves tanítóegy Icisebb szakasz azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
növendékek már július hó 'folyamán megkezdik a műszer nélkül végezhető
meteor ologia i
megfigyeléseket.
Sez
tart egészen a következőév június hó végéig. Hetenként felváltva egy-egy növendék vezeti a zsebkönyvet, észleli a szél, &elhőzet, ill. borultság állapotát. ..
(Nagyság, irány,al.ak etc.]
is szerepel tanításunkban,
amennyiben az intézet
A r a jzo/ta tá s
ésa
helység (esetleg a határral)
alaprajzát megvázoltatjuk.
Valais 'vázlatot készíttetünk mind rajzban, mind
mint a .kirandulásokról
írásban.
Nehezebb kérdés, hogy azemberföldrajzi
résznél lehel-e évente
újra meg újra a levéltári, irattérZYXWVUTSRQPONMLKJ
i adatokért
a községházána
tanulókkal alkalmatlankodnunk ?
Az egyes nagyobb intézmények, ipari, kereskedelmi
telepek"
gyár.ak, történelmi és kulturális emlékek megtekintésénel már könynyebben járhatunk el úgy, hogy mondjuk két-három évente kerűl.
sorba megint ugyanaz a gyár, intézmény; de a másik 2-3 telepet.
gyárat az idén tanulmányozzuk,
s ez .alapon a többire vonátkoztatunk. Mindenesetre úgy az idő szempontjából,
de meg egyéb ·szempontokból .is így vélem ezt jónak.
Egyébként eljárásornra nézve az 1926. évben kiadott Csurgó é s ,
környéke c. honismertetesi tanulmányom s az azt kiegészítő térképváz lat-gyűjtemény adat és példatarral.
továbbá a most megjelent
Pápa megvei város és környéke c. segédkönyvem mutat képet. (Engedélyezési sz. 44,958/1934. V/2. Vkm.*)
A földrajztanítással
kapcsolatosan
említett másik két problémáról más alkalommal óhajtok szólni,
P á pa .

A fö ld rQ p s z a k o s

Dr . Tóth

ta n á ro k

F er enc .. ZYXWVUTS

s z e k é r t e k e a le t e ,

A vallas- és közoktatásügyi miniszter úr 47.158/1935. V. 2. sz;
a. kelt rendeletével július hó I-töl július hó 6-ig földrajzszakos.
tanárok részére szakértekezletet
rendezett. Azérlekezlet
megnyitásával Balázs Béla kir főigazgató, tanugyi fötanácsost, vezetésével
Padányi-Frank Antal dr. igazg.atót bízta meg.
A Iöldrajzi szakértekezletnek
az volt a célja, hogy megbeszéljékazokat
a nevelési és tanítási elveket, amelyeket a tanítóképzőintézeti földrajztanításban
kővetni kell, másrészt hogy a íőldrajztudomány legllÍj~lbb haladásaról
is képet adjon, s a földrajztanításnak ~ népiskolával való kapcsolatos kérdéseit is vizsgálj a. Az előadások, hozzászólások,
a timfolyam óráin kívül való beszélgetések
*

helyi

Szakszerűen és Legtal;ílóbpan ismertette többek között vitéz dr. Ságaz Orsz. Polgárisk.
Tanáregyesületi
Közlönyben 1934. nov.
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hozzájárultak
ahhoz, hogyaföldrajztanítás
színvonala mind tudományos, mind pedagógiai tekintetben ernelkedhessen,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba
A sza kér tekezlet
J úlius

munka r endje

a következő

volt.

l-én.

8-9. Balázs Béla: Megnyitó.
_IHGFEDCBA
Padányi-Frank
Antal dr.: 1. Kapcsolat a pedagógia és a földlj- l~ .
rajz tanárának munkája között. 2. Nevelöi vonatkozások.
10-12. Barabás Tibor: A földrajz tanításának módja az 1. osztályban.
12-1. Pr ochaska Ferenc dr.: A legujabb kutatások
eredményei
a
fizikai és csillagászati
földrajz területén.
[Fön, a világegyetem
legújabh
méretei.)
1-2. Hozzászólás.
Délután 5 órakor
találkozás
a hűvösvölgy.i végállomásnál.
Cholnoky Jenő dr.: Egy táj ismertetése a rnorfológia legújabb haladása alapján.
J úlius

2-á n.

8-10. Girtler Mária: A földrajz tanításának
módja a II. osztályban.
10-11. MesterházZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
y
Jenő: Folyóiratok,
kézikönyvek,
útirajzok. földrajzi szertár és könyvtár.
11-12. Girtler Mária tanítása.
12-1. Prochaska
Ferenc dr.: A legújabb kutatások
eredményei
a
leíró és emberföldrajz
kérdésében.
(Kjellén, geopolitika,
legújabb
felfedezések.)
1-2. Hozzászólás.
J úlius

3-á n.

8-10. Prochaska
Ferenc dr ..: A földrajz tanításának
mó dja a Ill.
osztályban.
10-11. Prochaska Ferenc dr. tanítása.
11-12. Szalatsy Richard tanítása.
12-1. Kéz Andor dr.: A legúj abb kutatások eredményei Magyarország
földraj zában.
1-2 . .Megbeszélés.
Délután
a Svábhegyi csillagvizsgáló
megtekintése.
Előzőleg tartotta
Cholnoky Jenő dr. második morfológiai előadását.
J úlius

4-én.

8-8 ó 40. Braun Angela: Lakóhelyismertetés
Budapesten
(VII. ker.).
8 ó 40-9 ó 20. Varga Lajos: Lakóhelyismertetés Kalocsán.
9 ó 20-12.
Prochaska
Ferenc dr.: Lakóhelyismertetés
IV.-éves növendékek kirándulásával
kapcsolatban
(1. ker.).
1-2. Hozzászólás.
Délután kirándulás
a meteorológiai
intézetbe.
J úlius

S-én.

8-8 ó 40. Blénessy János: Térképolvasás
a tanítóképző-intézetekben.
Térképolvasás
a tanítónőképzö-inté8 ó 40-9. Szontagh Katalin:
zetekben.
9 ó 10-10. Tóth Ferenc dr.: A tájak földraizának tanítási módszere.
10-10 ó 25. Nagy Ferenc: A számonkérés módja általában. A képe-
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tanárok

szakértekezlete,

sítő-vlasgálati tételek. A képesítö-vizsgálatí
,feleltetés módja. [Térképhasználat, táblai rajz, statisztikai
adatok, síb.]
11-2. A térképészeti
intézet megtekintése.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
J úlius

6-á n.

8--9 ó 30. Elekes Dezső dr.: A legújaob statisztikai
adatok és a
földrajztanítás.
Honnan vegye a földrajztanár
a targyához
szűkséges
adatokat.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
?
9 ó 40-10 ó 15. Gulyás István Árpád dr.: A földrajz népiskolai
módszerének
tanítása.
Földrajzi
vezérkönyvek,
tankönyvek,
tanmenetek.
10 ó 15-10 ó 50. Prochaska Ferenc dr.: A ciklon újabb magyarázata
V. Bjerkness és az osztrák meteorológiaí iskolaszer.int.
11-11 ó 30. Tóth Ferenc dr.: Hogyan írjunk le egy tájat?
11 ó 30-12. Prochaska Ferenc dr.: Grafikonok. A szülMöldismertetés kirándulásai.
12-2. Hozzászólás.
Összefoglalás. Berekesztés.

Az előadóken

kívűl

a tanfolyamon

a kővetkezők

vettek

részt.

Vargyas Márta, Tompa Margit dr., Tanács Imre (Győr, áll. tanítónöképzö] j Kovács Ernő [Pápa, áll. tanítóképző) j Mácsay Károly, Lóky
Károly, Takács Béla, Nemeshanyi Béla (Kiskunfélegyháza,
állami tanítóképző) j Endrey Tivadar, Chlobodiczky Alaj os [Baja, állami tanítóképző) j
dr. Krizsanecné
Németh Edit (Budapest,
VII. ker. áll. tanítónőképző] j
Müllmann M. Benigna (Zsámbék, r. k. tanítónöképzö] j Plavits M. Fremiota, Mészáros .Iúlia, ,Mézes Etelka (Székesfehérvár, r. k. tanítónöképzö},
Pesút M. Siegírida, Gebhardt M. Ottil-ia (Sopron, Isteni Megváltó Leányai
r. k. tanítónöképzö] j Papp Mária (Budapest, Ill. ker. r. k. óvónöképző] j
M. Filelóth Stefánia (Kisvárda, r. k. tanítónöképzö] j Doma M. Angela,
Simon M. Alexandra
[Köszeg, r. k. tanítónöképző] j Piros M. Gabriella
(Budapest, Ranolder-intézet] j Nedbál M. Elfrida
(Debrecen, Svetits-inté[Győr, r. k. tanítónőképző] j Szemes Gábor
zet) j Csonka M. Evangelista
[Jászberény, áll. tanítóképzö] j Lázár Károly, Pándy Árpád, Csuka Andor
[Sárospatak, ref. tanítóképző) j Woháner Dezső [Miskolc, ágo h. ev. tanítóképző) j vitéz Lenky, Jenő (Sopron, ágo h. ev. tanítóképző) j Érczhegyi
Stefánia
(Budapest, ,Salvator-intézet) j Kovács Lajos (Nyíregyháza,
Kálvineum tanítónöképzö] j özv. Biberauerné
Abonyi .Iúlia [Cinkota, áll. ta(Zalaegerszeg, r. k.
nítónöképzö] j Kulicz M. Teréz, Mahl M. Hildcgarde
tanítónöképzö] j Tóth Lajos (Debrecen, ref. tanítónőképző] j Rados Gyula
(Budapest, izr. tanítóképző) j Hornor Imre, Karácsonyi
Jenő (Esztergom,
r. k. tanítóképző) j Paál E. Ferenc (Kalocsa, r. k. tanítóképző) j Gyurjács
Andor (Budapest, VII. ker. áll. óvónöképző] j Orbán András (Nyíregyháza,
áll. tanítóképző) j Ádám Zsigmond (,Miskolc, izr. tanítónöképzö] j Somogyi
Géza (Pécs, r. k. tanítóképző) j Vágó Mária Relindis [Kiskunfélegyháza,
r. k. tanítónöképzö] j Körmöczy Mária Alisz (Baja, r. k. tanítónőképző] j
M. Orsovai Erzsébet (Eger, Angolkisasszonyak
r. k. tanítónöképzö] j Boros
Mária Agnella (Kalocsa, r. k. tanítónöképzö] j Kelemen M. Lauriana (Budapest, Szt. Margit-intézet) j Józsa Mária Consolata (Szeged, r. k. tanítónóképző) j Polesinszky
Jenő (Győr, kir. kat. tanítóképző) j Székely Zoltán
[Kőszeg, áll. tanítóképző) j Szabó Béla, Vineze Sándor, Jaloveczky Péter,
Váradi József (Budapest, 1. ker. áll. tanítóképző) í M. Répássy' Ernesztín,
M. Horváth Ottilia, Gyántí Erzsébet (Dombóvár, r. k. tanítónőképző] í Pál
Erzsébet (Budapest, Orsolya-rend
r. k. tanítónőképző] j Kacskovics Gabriella, Répay Dániel (Budapest).
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A neveléstudomá ny
ma gya r
fela da ta i.
Acta Litterarum
Imre Sándor:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
ad Scientiarum
Reg. Universitatis
Hung. Francisco-Josephinae.
Sectio:
Philosephica. Tom. VI. Fasc, 1. - Redigit: Georgius de Bartók - A m.
kir, Ferenc József-Tudományegyetem
és a Rothermere-alap
támogatásával
kiadja: a rn, kir. Ferenc József Tudományegyetem
Barátainak
Egyesülete.
Szeged, 1935. Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadö R. T. N. 8-r., 136 1.
Ára 6 P.

Haa
magyar élet és a magyar jövő kérdése annyira benne élne gondolkodásunkban
és cselekedeteinkben,
mint amennyire azt nemzetünk és
népünk helyzete megkívánja, úgy erről a könyvről napilapjaink
és ,folyóirataink hasábjain nagyon sok szó esnék. De, sajnos, még a rnűveltebb
magyar emberek sem látják a nemzeti élet és a nemzeti lét feltételének
ezernyi problémáját
és kevesek azok, akik ezeknek a problémáknak
megoldásán töprengenek
és fáradoznak.
Pedig ma minden probléma nemzeti
kérdés és minden cselekedet ,a haza és .a nemzet szempontjábó l értéke.lendő. Ha ezt el fogjuk érni, úgy nemzetünk fennmaradását
és boldogulását biztosítani tudjuk, ellenkező esetben erősebb nemzeti öntudatu népek
terj eszkedésének
áldozataivá
lehetünk.
A
nevelés a legelső nemzeti tényezők egyike. Nem vagyunk elfo-gultak és nem állít juk, hogy egyedül a nevelésben rejlik a nemzet jövője,
d e a legfőbb összetevők
közül történelmi, földrajzi, gazdasági, egészségi és nevelési a nevelésit a jelenben legjelentősebbnek
és legfontosabbnak ítéljük, mert az első kettő adottságán
kívül a többi erősen odatartozik a nevelés következményei
közé is.

Imre Sándor a neveléstudomány
eddig meg nem oldott, vagy rosszul
felfogott magyar kérdéseinek
vizsgálatával foglalkozik. A neveléstudomány
általános, minden népre, minden rnűveltségi, ,faji és ,földrajzi körülmények
között érvényes igazságokat igy.ekszik megállapítani.
Ezért a vilf!g minérvényű
igazságok megálladen népe, nemzete iparkodik
ilyen általános
pítására. Egyik népnél erősebben fejlődött ki az erre való törekvés, mint
a másiknál. Más nemzetek átvehetik az így meghatározott
nevelési törvényszerüségeket,
de miután a neveléstudomány
csak tapasztalati
igazságokat tartalmazhat,
ezek annak a nemzetnek, mely azt átvette, akkor válhatnak követendő törvényeive, ha azok a változott
viszonyok között is
igazaknak bizonyulnak.
Addig, mig ezek a nemzet egyéniségének próbakövén ki nem próbáltattak.
még akkor sem ismerhetők el nevelési tőrvényeknek, ha látszólagosan általános emberi tulajdonságokból
vezethetők le.
Imr-e Sándor kőnyve nem a neveléstudományt
nyujtja, hanem megvizsgálja
a neveléstudomány
helyzetét hazánkban.
Röviden vázolja, mit
cselekedtünk
és mit mulasztottunk
el. Elmulasztottuk
összegyűjteni és Ieldolgozni a magyar nevelés teljes történetet. Egyes részek kimerítö felkutatása mellett századokra
vonatkozó ismeretek
.hlányaanak.
A nevelés
elméletéről megállapítja,
hogy "mai ismereteink is azt igazolják, amit e
kérdés nyomozói ötven évvel ezelőtt megállapítottak:
a nevelésűgyi elrnélkedések eredményei eljutottak
ugyan hozzánk, de nem gyökereztek
meg
annyira, hogy saját talajunkból
fejlett volna tovább." Idézi a mai állapotokra is, amit Kiss Áron 50 évvel ezelőtt írt: "nevelési irodalmunk sokáig
volt a külföldi irodalmak utánzója s körülbelül
most is az. A külföldi
hatás nyomai látsznak mindenütt,
s csak a methodikai irodalom az, hol
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több voltunk puszta átvevőnél."
inkább a nevelés ügye tiltakozik

Pedig, állapítja
meg Imre
a puszta átvétel ellen".

Sándor:

"leg-

"A nevelésűgyi kutatás nemzeti feladatai
a nevelés fogaimából következnek", mert a nevelés kötelessége az összes adott viszonyokat és a
nemzet kitűzött céljait tekintetbe venni. A feladatok száma igen nagy és
azok
sok tudományos kutató és munkálkodó
pedagógusra
lenne szükség
megvalósításához.
S akikben megvan a kedv, a tehetség és érdeklődés
ezekkel a részletkérdésekkel
való ·foglalkozáshoz, azokat irányítani
kell
munkájukban.
Ez az irányítás kétféle:
1. megmutatni a feltárásra
váró
kérdéseket; 2. nyilvántartani
a már eddig elért eredményeket. Igen szépek
és igazak az I-III.
fejezetnek a neveléstudomány
egyetemes és nemzeti
feladatairól
szó ló részei, továbbá azok a sorok, melyek .a neveléstudoI
mánynak Magyarországban
való sorsával, a nevelői gondolkodásnak
1867
után való alakulásával
és a magunkra eszmélés megindulásával
foglalkoznak. "A 60-as évek végétől a XX. század második tizedébe nyú ló korszak
a magunkra, saját feladatainkra
eszmélés ideje volt ugyan, de az egyetemes.
neveléstudomány
akkori állapota
nem engedte a mienket sajátossá
fejlődni. A szakszerű érdeklődés megnövekedése ugyanis fokozta az idegen
szakirodalom
vonzó erej,ét,az
uralkodó idegen szakemberek telointélyét s:
ezért itthon az egyesek tudományosságát
nem az ő gondolkodásuk
rendszerességéből ítélték meg, hanem inkább kinek-kinek
irodalmi tájékozottságán, a felhasznált
apparátuson
mérték."
"Irodalmunknak
ez a része
természetesen
semmit sem tehetett a magyar feladatok tisztázására,
sokszor még afra sem volt jó, hogy belőle alaposan tájékozódni lehessen. S
e mellett egész áradata támadt egyéni okoskodások gyakran tartalmatlan.
apró-cseprő közléseinek." "Ezen az állapoton két fejlemény kezdett segíteni. Egyik a neveléstörténeti
érdeklődés volt; legtöbbet és legértékesebb>
lépéseket ebben az irányban tettünk a magunk útján. A másik a gyermzktanulmányozás
megindulása;
ez a nevelésűgyi érdeklődést
hatalmasan
kiterjesztette
ésa
dolog természete szerint magyar táplálékot
adott neki,
hiszen a tanulmányozás
hazai viszonyokon és magyar gyermekeken folyt."
A magunkra eszmélésnek ·ez az örvendetes jelensége "sajnos, nem mélyült
el eléggé". Ezért, továbbá a kérdés iránt belülről fakadó érdeklődés hiánya,
a kérdés mult jának nem ismerése folytán "van annyi felületes hozzászólás,
néha csak mellébeszélés
és fölösleges, önállótlan,
iránytalan
szószaporítás". Ezek azok a föokok, amelyek szűkségessé teszik a neveléstudományúj, megbízhatóbb, szo lídabb és nemzeti adottságainkhoz
alnak teljesen
kalmazott alapokra való helyezését.
Imre Sándor így megokoiván a neveléstudomány
magyar Ieladataíval.
a feladatokat
két nagy körre
osztja:zyxwvutsrqpon
való foglalkozás szükségességét,
1. ir oda lmi
és 2. huta iá si feladatokra.

-

Az ir oda lmi teendőket három íöcsoportba sorolja. A) A neveléstudomány haladásával
való lépéstartás
végett a kűlföldi szakirodalomról
és
rnozgalmakró l való tájékozódás, - B) A .hazai neveléstörténet ,feldolgozása
c ) Nevelői tudatosságot
fejés az itthon folyó munka nyilvántartása.
-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
lesztő művek írása.
A kuta tá si
teendőink két nagy csoportba kűlönülnek.
1. A nevelés
történeti és élett ani előzményeinek kutatására,
2. A nevelés körűlményeinek felderítésére.
Ez utóbbin a nevelés tárgyának,
a növendék minösé~ének, egyéniségének és környeztének
vizsgálatát, a nemzet, a kőznevelés,
az intézmények ismeretét, a nevelők és a nevelői gondolkodás helyzetének
és minöségének nyilvántartását
érti.

Irodalom.
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Természetesen
a részletkérdések
igen nagy tömege rejlik e vázlatszavak mögőtt. Meg sem kiséreljük azok feloldását és részletezését. Maga
a szerző sem tartja ezt ilyen módon lehetségesnek. Hiszen a kutatási terület egymásból kővetkezve is bővül s az emberiség és a nemzet fejlődésével,
változásával
folyton tágul és módosul, így .is igen nagyszámú probléma
kijelölését
tartalmazza
e könyv. Közülök egy szakaszt kir agadok, mert
különősebben a tanítóképzés körébe tartozik. A történelmi előzmények kutatása címü fejezetben erről így íro "A tanítóképző-intézet
egész munkája
a nevelői gondolkodást terjeszti azzal, hogy azt növendékeiben kifejleszti.
Itt azonban egy lépéssei még hátrább kell mennünk s a tanítóképző-intéforrását
zeti tanárok képzésében kell a tanítóság nevelői gondolkodásának
keresnünk. E tekintetben a régibb, 1870 elötti időkre nézve sincs a nyomozásnak semmi különös akadályai az újabb 60 év alakulása pedig előttünk
különösen azért, mert olyan egyéniségek mély
álL S ez ,igen tanulságos,
hatását is mutatja, akik nem voltak a neveléstudománynak
még az akkori
értelemben sem szakemberei. Ma még életben vannak nehányan, akik meg
tudnák -Írni (ha az elejét nem is élmények, de közveilen értesülések alapján) a tanítóképzők hatását nevelői gondolkodásunkra
1870 óta és a hatás
változásait. És bárki számára nyitva áll a tárgyi forrás: a tanítói hivatásérzést elsősorhan fej lesztö tárgyak (a testi élet ismertetése, lélektan, neveléstan, neveléstörténet,
iskolaszervezettan)
tanításterveinek
és tankönyveinek alapos átvizsgálása. Ha ezeket keletkezésük idejének magyar és idegen
szakircdalrnával,
az érintkező tudományok
akkori Iej Iettségével, közgonegydolkozásunk akkori eszmevilágával és életünk nevelési szükségleteivel
bevetjük, s különösen ha megvizsgáljuk a tankönyveket
a jelöltek egyéb
ismereteinek,
feltelhető szellemi
fejlettségének
szernpontjábó l, akkor .a
nevelők legnagyobb körére, a népiskolai tanítóságra
nézve megállaprtha'tunk majd annyit, hogy bennök a nevelői gondolkodás milyen lehetett,
közlemények,
Azt, hogy valósággal milyen volt, az általok írt különféle
az egyesületi lapok és gyülések s az iskolalátogatók
jelentései mutatják.
Mindebböl fel lehet ismerni a különbözö jellegű (állami és hétféle felekezeti) tanítóképző-intézetek
hatásának
különbségeit
is, éppen a nevelői
gondolkodás
szernponbjából. Az iskolalátogatók
jelentései pedig arról is
tájékoztatnak.
hogy a felügyeletet mennyire hatotta át a nevelői gondolkodás és ez rnilyen volt."
Természetesen
ez csak a történeti előzményekre vonatkozik, mert a
magyar tanítóképzésnek
igen sok, részleteiben meg sem vizsgált kérdése
van, amelyek a szervezetre, a tanítandó tárgyakra. a tanítói gyakorlatra,
képzés időtartamára,
a nevelés legfőbb irányelveire
és a tanárok képa tanítóképző-intézeti
tankönyzésére vonatkoznak. Ide tartozik továbbá
veink alapos és gondos revíziója is. Ez alól neveléstani tankönyveink sem
képezhetnek kivételt, mert minden tankönyvünk köteles nemcsak a szakszerüséget és a népiskolai vonatkozásokat
tekintetbe
venni, de az egységes nemzeti nevelés elveit is.
Csak ha a IV-VII.
fejezetben íelsorolt teendők legnagyobb részét
elvégeztük, gondolhatunk arra, hogy a nevelés magyar rendszerét kiépítsük. (VIlI. fejezet.) És ennek a rendszernek leg,felsőbb és legegyetemesebb
célja a nemzetnevelés.
(IX. fejezet.]
Színte szédülve
tesszük le Imre Sándor könyvét harmadszori
átolvasás után is. Öríási távlatokat mutat, sok és nagy feladatok megoldását
kívánja.
Nemzedékek munkájának
szab irányt: a mai és az elkövetkezendő idők pedagógusainak
teendőit vázolja. Minket talán legközelebbról
azok a sorok érintenek, amelyek arról szólnak, hogy "éppen kicsinységünk
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miatt baj, hogy ami neveléstudományi munkásság van nálunk, az egyrészt
szétfolyik, mert nincs olyan középpont, amely a legfőbb kérdéseinkre
irányítaná a figyelmet, a különféle szálakat valóban ősszeíogná, a munkát
és eredményeit
nyilvántartaná
s nyilvánosságra
hozná:
másrészt
pedig
bizonyos egy helyben taposást
látunk,
sok ismétlődést
és újrakezdést,
mert az egY'időben dolgozók egymásról nem igen tudnak, vagy ha tudnak,
sem igen mutatják, az eredményeket nem értékesítik kölcsönösen, így sem
az erőt kímélő munkamegosz lás, sem együttdolgozás
ki nem alakulhat.
Elsősorban ezen az iránytalanságon
kellene segíteni. Másutt, nagy népek
neveléstudománya
ezt elviselheti, mert a sokból jut ernber mindenre: nekünk azonban vigyáznunk kellene, hogy az erőket el ne pazaroljuk." Ebben
szűkImre Sándornak
teljesen
igazat kell
adnunk.
A ezervezettség
séges lenne. De szűkséges
lenne még a kritikának
és az önbírálatnak
egy olyan foka is, mely megakadályozná
a pedagógiai amatörködésnek,
és igen
sőt sokszor kalózkodásnak
azt a módját, amit napilapjainkban
lapban ds látunk. Sokan írnak, nem a tárgyért. hanem
sok nevelésűgyi
magáért az írásért.
Sokszor elmondott dolgokat variálnak, vagy jelentéktelen témákra pazarolj ákazt
a szellemi és anyagi energiát, melyet nehéz
mert
helyzetünkben nagyon meg kell gondolnunk, hogy mire fordítsunk,
csak olyan nevelésűgyi
írásoknak van jogosultságuk,
melyek a nemzet
értékál lornányát szaporítj ák.
Imre Sándor könyve ilyen nemzeti értéket képviselő munka. Hálásak
lehetünk neki világos célkitűzéseiért.
a kérdés tüzetes és áttekinthető tárgyalásáért, gyönyörűen szabatos magyar írásáért, az egész nagy elgondolás
kidolgozásáért.
Akit a magyar nevelés sorsa érdekel, olvassa el sokszor
ezt a könyvet, lelkesedjék fel rajta és járuljon hozzá egy-két téglával,
hogy a magyar neveléstudomány
hatalmas, monumentális
épülete minél
előbb elkészül jön.
A könyv különben megjelent különlenyomatban
is, rnint az Értekezések a M. Kir, Ferenc József-Tudományegyetem
Pedagógiai Intézetéböl, új
sorozat 1. száma. Szeged, 1935. - Ezt a kötetet megható szavakkal ajánlja:
"Azoknak, akik 1908 őszétől 1918 őszéiga
budai Pedagógiumban
s 1925
tavaszától 1934 nyaráig a szegedi Egyetemen hallgatóim voltak és munkatársaimmá lettek élőknek és az elhunytak emlékezetének." Talán azért
vonul az eg,ész könyvön végig a kőzvetlenség.
Olyan, mint.ha azokkal, akiknek ajánlotta, az írás kőzben dolyton megbeszélte volna rnondanivalóit.zyxwvutsrqponmlkj
Kiss

J ozsei,

A Magyar Öntudat Kistükre.
A Felsőkereskedelmi
Iskolai Tanárok
kiadása. Budapest, 1935. K. s-e. 128 1. Ára 1.40 P.
Nemzeti Szővetségének
Szükség van-e olyan könyvre, me ly a tanulóifj úsággal és a nagy közenséggel :is nemzetünk és hazánk dontosabb történelmi, földrajzi, gazdasági, irodalmi ismereteinek egységes nemzeti szempontból való összeállítását tartalmazza? _Határozottan
azt kell felelnünk, hogy igen. "Az önismeret a bölcses-ég kezdete, de a haladásé is." Ezért született meg több
mint egy évtized előtt az első Nemzeti Káté, ez a gondolat hozta létre
ezt a kistükröt. Nagyszerű elgondolás: minden magyar gyermek kezébe
adni egy ilyen magyar evangéliumot, mely tartalmazza
a magyarság mai
világhelyzetének
ismertetés-ét, az emberiségnek tett történelmi,
földrajzi,
szolgálatainkat,
ismerteti hazánk földirodalmi, tudományos és művészeti
jét és népét, nyelvünket, a nemzet lét feltételeit, nemz-etünk sorsába várható és remélhető változásokat, a szűkséges
és lehetséges célkitűzéseket és
teendőket. A J a blonka y
Géza dr . és Hézser
Anta l. dr . vezetése alatt álló
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saerkesztő-bizottság
tag,jaJi jól fogták fel feladatukat.
Maguk az ismert,
kiváló tanárokból álló írók mindegyike helyes elgondolással
és szerenesés
kézzel írta meg a neki jutó fejezetet. A szerkesztök gondoskodtak arról,
hogy az egyes szerzök tanulmányai
között meglegyen az összhang. Ne
hiányozzék a könyvből semmi lényeges és ne forduljanak
elő felesleges
ismétlesek. Szivből köszöntjük
az elhatározás ért és a megvalósításért
a
Felsőkeresk.
Iskolai Tanárok Nemzeti Szövetségét, És mikor elolvassuk.
akkor látjuk, milyen nagy szükség van ilyen öszdnte, komoly könyvre,
mely elébünk tárj a jó tulajdonságainkat
és hibáinkat, mely világosan, nemzeti szempontból mutatj a meg magyar életünk és sorsunk minden kérdését.
Minden magyar diák kezébe adnám és megtanultatnám
velük ezeket a nemzetünkre,
öntudatunkra
és bizakodásunkra
fontos alapismereteket.
Azt
szeretném, ha minden tanuló zs-ebében mindíg ott lenne egy ilyen faj ta
magyar enciklopédia, erős vászonba kötve, hogy el ne szakadjon mindaddig, míg az abban foglaltak véréve nem váltak tulajdonosuknak.
A tanító- és tanítónöképzö-intézetekben
is nagy szűkség lenne ilyen
egysége-s szellemű magyar önismeretre és öntudatra nevelő könyvre. Talán
nekűnk még jobban, mint más iskolatípusoknak.
lIyenre gondol bizonyosan
mai számunk második cikkének írója is. Ha valami kívánni valót ez a kis
könyvecske még hagyott, úgy gondolom, ez a nemzeti fejlődés útjának eróteljesebb kijelölése és kűlönösen a kűlpolitikaí helyzetünk józan, logikus
mér legclése lenne. Kényes kérdések az ifjúság számára, az igaz, de az
egységes nemzetnevelés ezeket a kérdéseket sem hagyhatja figyelmen kívül. Egyébként ez a könyv hozzá fog járulni ahhoz, hogy a tanulókban elhatározásokat
érleljen meg, nemzeti érzésre és .munkára késztesse az ifjúságot, hogy megértesse velük amint azt a szerkesztő-bizottság
az előszóban mondja -, hogya világnak akkor lesz haszna belőlünk, ha nagyobb
értékre törekszünk és hogy csak magyarságunk által vagyunk és lehetünk
értékesek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kiss J ozeel,
Dobó Sándor és Ráth-Véghné: Ma gya r Hegedűiskola .
Harmadik kötet.
A vall. és köz okt. min. 4604-1935. sz. rendeletével
tanító- és tanítönöképző-intézetek
V. oszt. számára tankönyvül
engedélyezve.
Szerzők kiadása. Kapható Rózsavölgyi és Társa zeneműkereskedésében.
Ára 3 P.
Szerzők tervszerű rnunkával igyekeztek segiteni azon a nehézségen,
melyet a tanítóképzők
hegedűtanításábana
,kevés óraszám és a csoporttanítás természetszerűen
okoznak. Az 1. és II. oszt. használatára szánt első
kötetben elsőnek vitték keresztül azt a gyakorlatban most már jól bevált
elvet, mely szerint a hangképzeteket
ének-szemléltetés
útján keltik fel
és erősítik meg. A Ill. és IV. oszt. számára írt második kötetben a tonalitásra való nevelést érik el a hangsarok újszerű csoportosításával.
Az
V. oszt. .használatára
szánt harmadik kötetben pedig a tiszta intonálást
biztosítják
az azonos ujjrendszerű
hangsarok egybefoglalásával.
A most megjelent harmadik kötetnek legértékesebb fejezetei a IL és
IV. rész. A II. résznek legnagyobb értéke, hogy a hasonló ujjrendszerű
hangsarok csoportosításával
nagy mértékben meggyorsítja az elöhaladást,
mely már csak a csekély óraszám rníatt is igen fontos. A IV. rész pedig
igen értékes magyar zenei anyagával tűnik ki. (Tinódi, Huber, Lavotta.
Lányi, Liszt, Hubay, Dohnányi, stb.] Azt a törekvést pedig, mely az első
hogy
kötettől kezdve vezető alapgondolata volt a Magyar Hegedüiskolának,
t. i. technikai sulykolás helyett tetszetős gyakorlatok
révén a muzsika
megkedveltetését
érje el, a Ill. kötetben sikerült a legnagyobb mértékben
megvalósítani. A dallamszövés meg-figyelése érdekében alkalmazott
repe-
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Hírek.
ttciók, szekvenciák
és a transzponálás
mindúntalan
aktívitásba
növendékeket,
számukra tehát a munkáltató
oktatás gyakorlati
sítására is tág teret nyujtanak

vonják a
megvaló-

Bár a 'tanter v kimondottan
csak három fekvést ír elő, a VI. részben
Fekvésekkel
is.
a tehetségesebb növendékek megismerkedhetnek
a IV-VII.
A hivatalos bírálat szerint "az a tanuló, aki mind a három kötet
anyagát magáévá tette, megnyitva láthatja maga elött az utat a magasabb
rendű zenei tanulmányok
folytatására".

Abban a reményben, hogya
már bevált 1-11. kötet után a rnost megj elent Ill. kötet is jelentős. lépéssei viszi előre a tanítóképző-intézeti
hegedűtanítás
ügyét, melegen ajánlom illetékes
kartársaim
figyelmébe a
Magyar Hegedüisko la Ill. kötetét.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
Buda pest.
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dr. államtitkár
kítűntetése, Szily Ká lmá n dr . vallásállamtitkérnak
a Kormányzó Úr ŐFőméltósága
a II.
a fáradhatatfizetési osztály jelleget adományozta.
Ez a ritka .kítüntetés
lan rnunka jutalma.
Nemcsak nagy tudásának,
a műegyetemen
végzett
hanem a val lás- és
nagyszerű
pedagógiai
és szervező tevékenységének,
közoktatásűgyi
minisztériumban
végzett rendkívü li pontos, lelkiismeretes
munkájának,
példaként emlegetett munkásságának
elismerése is. A tanítóképző-intézeti
tanárság nagy örömmel küldi jóakaratú,
megértő és támogató államtitkárának
sztvböl jövő jókívánatait.
'
Szily

és

KáÍmán

közoktatásügyi

Kinevezések
a vallás- és közoktatásügyi
minisztériumban.
A vallásés közoktatásügyi
minisztérium
igen sok kiváló és magasrangú tisztviselőjének előléptetését
kőzőlte a Budapesti Közlöny július 10-iki száma. Ezek
közül csak 'a tanítóképző-Intézeteket
közvetlenűl
érintőket
soroljuk
fel.
Dr . Ber ná th
Gézá t,
a tanítóképző-intézeti
ügyosztály
főnökét miniszteri
tanácsossá,
az ügyosztályfőnök
helyettesét,
Da mja novich
La jos
dr .-t
miniszteri
osztálytanácsossá
nevezte ki a Kormányzó
Úr ŐFőméltósága.
Dr . Huszka
J á nos rniniszteri titkárnak
pedig a rniniszter i osztálytanácsosi
címet és jelleget adományozta.
kir, főigazgatók
kinevezése.
A magyar királyi vallásA tankerületí
és közoktatásügyi
miniszter előterjesztésére
a Kormányzó Úr Ő Föméltósága dr . P iniér J enő címzetes egyetemi nyilvános rendes tanár, középistankerület.
dr . Kemenes
kolai tankerületi
királyi föig'azgatót a budapesti
Illés középiskolai
tankerületi
királyi főigazgató, az Országos Közoktatásügyi Tanács alelnökét a budapestvidéki
tankerület.
dr . Liber Béla címzeIskolák Sportkörei
Országos Köztes középiskolai
igazgató, a Középíokú
dr . Zá vodszky
pontjának
miniszteri
biztosát a szombathelyi
tankerület,
Levente
egyetemi magántanár. föiskolai tanárt a pécsi tankerűlet,
dr . Kiskirályi íölgazgató, a budapesti kegyesrendi
pa r ti J á nos címzetes tankerületi
vitéz
dr . Bessenyey
La jos
gimnázium igazgató] áta
szegedi tankerület,
címzetes tantkerületi királyi főigazgató, a debreceni református gimnázium
igazgatóját a debreceni tankerület.
dr . Ta medly
Mihá lyt,
a berlini Magyar
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lntézet igazgatóját a miskolci tankerület
királyi főigazgatójává
nevezte ki,
végülzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr . Ba la ssa
Istvá n
Br unó egyetemi magántanár.
tanugyi tanácsost a
tankerületi
királyi főigazgatói cím és jelleg egyidejű adományozása mallett
tankerület
vezetésével bízta meg.
a székesfehérvári
Balázs Béla kír, főigazgató kinevezése. A tanító-, tanítónő- és óvónőBa lá zs
Bélá t
a Kormányzó Or Ő Föképző-intézetek
kir. föigazgatöját,
méltósága fanűgyi fötanácscssá
kinevezte.

Kiss J ózsef .igazgatónak
a tanügyi
közigazgaIgazgatói változások.
táshoz történt
kinevezése dolytán
megűr esedett budapesti
VII. ker. áll.
tanítónőképző-intézeti
igazgatóságot,
a val lás- és közoktatásűgyi
Miniszter
Úr rendeletére,
Molná r
Oszká r
c. &őigazgató, tanítóképzőintézeti
igazgató
Végh J ózsef
igazgató nyugalombavonulása
folytán megürült
vette át, budapesti
VII. ker. áll. óvónőképző-intézet
igazgatójául a vall. és közoktatásűgy! Miniszter Or F ekete J ózsef kiskunfélegyházZYXWVUTSRQP
i áll. tanítóképző-intézeti igazgatót helyezte át. A kiskunfélegyházi
áll. tanítóképző-intézet
igazgatói teendőinek ellátásával
a Miniszter Or dr . Tóth F er enc pápai áll.
tanítóképző-intézeti
tanárt bízta meg.

Igazgatói kinevezések.
A vallás- és közoktatásügyi
!Vliniszter Or előSzá nta y-Széma n
Istvá n
dr .
terjesztésére
a Korrnányzó Or ŐFőméltósága
áll. tanítóképző-intézeti
igazgatót (Miskolc, gör. kat. érsekség) tanügyi főtanácsos, tanítóképző-intézeti
igazgatóvá az úgynevezett külső tanűgyi igaz~atás státusába, az V. f. o.-ba kinevezte. Zoltá n Géza állami tanítóképzőintézeti igazgatót [Köszeg) a Kormányzó Or ŐFőméltósága
tanügyi főKiss
tanácsos,
tanítóképző-intézeti
igazgatóváaz
V. f. o.-ba kinevezte.
J ózsef
tanítóképző-intézeti
igazgatót
(Budapest,
VII. ker. áll. tanítönöképző), tanítóképző-intézeti
igazgatói címknek megtartása
mel lett a külső
tanügyi igazgatáshoz kinevezte és Budapest székesfövárosi
kir. főigazgatóigazgatót [Kisságához osztotta be. F ekete J ózsef áll. tanítóképző-intézeti
'kunfélegyháza},
a Kormánvzó Or ŐFőméltósága
a VI. f. o.-ba, Szemer édi
[Szdemeister) J á nos áll. tanítóképző-intézeti
igazg,atót [Pápa]. a val lás- és
közoktatásügyi
Miniszter Or a VII. f . o.-ba kinevezte.
Dr. Tóth István államtitkár
nyugalomba
vonult.
ügyosztályunknak
-éveken át 'Volt főnöke, dr Tóth Istvá n államtitkár,
július l-vel nyugalomba
vonult. A tanítóképző-intézeti
tanárság szívesen emlékszik azokra az időkre,
állt az ügyosztály élén és az ügy iránt tanúsított
szeretetivel
a
mikor
tanítóképző-intézeti
tanárság hálás szeretetét
kiérdemelte.
Kívánjuk, hogy
nyugalomban
napjait
sokáig töltse, egészségben, munkakedvben
és boldogságban.
ő

Tabódy Ida nyugalomba vonult. A Pozsonyból menekült és Cinketán
elhelyezett
állami tanítónőképző-intézet
Iciváló igazgatója, Tabódy Ida július hó J-ével nyugalomba vonult. Hosszú és értékes szelgálatot teljesített.
Az ő Iáradhatatlan
és csodálatosan
kitartó rnunkáj ának volt következménye, ,hogy az igazg.atása alatt álló pozsonyi állami tanítónöképzö-intézetet
az összeomlás után átmentette
és Cinkotán elhelyezte. De nemcsak el-.
helyezte,
hanem igen magas sz ínvonalra is emelte. Hazafias és erkölcsi
nevelés tekintetében
pedig rnintaszerűvé
tette. Rendkívüli értékes és munkás szolgálat után vonult Tabódy Ida a nagyon jól megszolgált és kiérdemelt
nyugalomba. Nyugalomba
vonulása a magyar tanítónőképzésnek
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nagy vesztesége, de mind a magyar tanító képzés, mind
mít további fáradhatatlan
és buzgó tevékenységére.

egyesűletűrik

szá-

Végh József, a budapesti
áll. óvónöképzö-intézet
igazgatója nyugalomba vonult. Július elsej évei nyugalomba vonult a budapesti állami óvónőképzö-intézet
mintegy 20 éven át igazgatój a, a magyar óvónőképzés
kitűnö
ismerője, a Kisdednevelők Egyesületének ügyvezető elnöke. Kíváló
szakember távozik vele az egyetlen magyar állami óvónőképző-intézet
élészolgálatában. Kívánjuk, hogy a jól
röl. 33 évet töltött az óvónőképzés
kiérdemelt nyugalomban is őrizze meg azt a munkakedvet
és szeretetreméltó
kedvességét,
mely
öt rninden
munkájában
és tevékenységében
jellemezte.
Patyi Istvánné Láng Mária nyugalomba vonult. A szabadkai állami
majd a
tanítónőképzőben,a
budapesti VII. ker. állami tanítónöképzőben,
budapesti állami óvónőképző-intézetben
eltöltött telj es szo lgálat betöltése
után vonult Patyi 'Istvánné nyugdíjba. Munkás, sokoldalú, minden iránt
érdeklődő, igen jó nevelői egyéniség távozik "Patyi néni" -vel a tanítóés óvónőképzés aktív munkásai közül. Ö.szintén kívánjuk, hogy további
életét nyugalomban és boldogságban töltse, a 3 év elött nyugalomba vonult
férjével együtt.
Kraft József nyugalomban. Kraít József címzetes állami tanítóképzőintézeti igazgató, a pápai állami tanítóképző-intézet
tanára,
szolgalati
idejének betöltése után július elsején nyugalomba vonult. 33 évig volt a
pápai tanítóképző-intézetben
a neveléstudományok
tanára. 2 évig az igazgondolkozó és nagyszerű tanár
gatói tisztet is ellátta. Igen tanult, kiváló
volt. A nemzedékek hosszú sorát nevelte jó tanitókká.
Becsületesen teljesített munka után ment nyugalomba, ahova kartársainak
és tanítványainak hálás jó loívánságai kísérik.
Miniszteri elismerések. A vallas- és kőzoktatásűgyi
Miniszter Úr Ö
NagyméltóságazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kiss IHGFEDCBA
Á . J ózsef
(Baja) és Ur bá nyi Ka r olina (Cinkota) állami
tanítóképző-intézeti
tanároknak
nyugalomba vonulásuk
alkalmával,
hoszszú és érdemes szolgá latukért
elismerését fejezte ki.
Igazgatói megbízás. A cinkotai áll. tanítónöképziö-intézet
teendőinek ellátásával a vallás- és kőzokbatásügvi Miniszter
tanárnőt bízta meg.
Zsófia

igazgatói
Úr M edgyesi

Címadományozások.
A vallás- és kőzoktatásűgyi
Miniszter Úr P a p p '
a debreceni ref. tanítóképző-intézet
igazgatójának
a tanűgyi
Éber Rezső
(Budapest, 1. ker.}, Ba r a bá s'
fötanácsosi címet adományozta .••..
Tibor
[kir föigazgatóság) és vitéz K omá r noky
Gyula
(Budapest, áll. óvónöképzö]
áll. tanítóképzö-intéze
1
anúroknak a tanttó képző-intézeti
igazgatéli cimet ajándékozta.
F er encnek,

Helyettes tanári alkalmazások. A vallás- és közoktatásűgyi
Miniszter
gyakornok ot óradíj as helyettes tanárul alkalmazta
és
Úr La uda y Sá ndor
egyben .Iászberényböl
Pápára
helyezte áto Ugyancsak óradíjas
helyeites.
[Pápa, álL),
tanárul alkalmazta a Miniszter Úr Dila Dénes gyakornok0t
Bá r sony
Istvá n
gyakornokot
(Nyíregyháza, áll.), Szomba thy
Miklós
gya-'
[Kískunfélegyháza,
áll.], Csonka
Gyula
gyakorno,kot (Nyíregykornokot
Kiss
háza, áll.). Rajtuk kívül óradíj as helyettes tanárokul alkalmaztattak
La jos
okI. tanítóképző-intézeti
tanár Kiskunfélegyházára,
vitéz
Sr or ényi.

Hírek.
okl. tanítóképző-intézeti
veles zenetanár Baj ára.

J ózsef

tanár

.Iászberénybe,
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Géza

okle-

Miniszter Úr Or bá n Andr á s
Áthelyezések.
A vallás- és közoktatásűgyi
tanítóképző-intézeti
rendes tanárt
a szo lgálat érdekében
Nyíregyházáról
Baj ára, Lóky Ká r oly helyettes tanárt saj át kérésére Kiskunfélegyházáról
Nyíregyházára,
Ga ~
P á l helyettes
tanárt saját kérésére
JászberénybőlZYXWVUTSRQPO
-;= - ~
Pápára helyezte át.
Gyakorló-iskolai
tanítói kinevezések.
A m. kir. vallás- és közoktatás. ügy.i Miniszter Úr Szijj Béla és Ma gya r i F er enc a kőszegi, Ba ksy Andor
a pápai állami tanítóképző-intézethez
beosztott állami elemi iskolai tanítókat állami ianítóképz'ő-intézeti
gyakor ló-iskolai tanítókká kinevezte.
Tanítói továbbképző
tanfolyam. Tanítói továbbképző tanfolyamok voltak a nyáron Miskolcon (július 15-től július 20-ig) és Debrecenben
(aug.
26-tóI aug. 31-,ig). Mindkettőt Padányi-Frank
Antal dr. és Drozdy Gyula
vezebték és ök tartottak
rajta előadásokat.
Kardhordó
László + . Sasvári Kardhordó
László ny. áll. tanítóképzőintézeti tanár július hó 7-én, 74 éves korában Budapesten elhunyt .. Kardhordó László egyike volt a tanítóképző-intézeti
tanárok legértékesebb
és
eredetibb egyéniségeinek. Tanítványai jószívéért, kedves és barátságos modoráért igen szerették és egyénisége nagy nevelőhatást
gyakorolt rájuk.
Kiskuníélegyházán,
Pápán, Sepsiszentgyörgyön,
Modorban; majd újra Pápán teljesített
hosszabb ideig szelgálatot. 1923-ban .vonult nyugdíjba. Néhány év óta Budapesten
élt, ahol kartársai, barátai
és volt tanítványai
nagv szeret,ettel vették körűl. Halála váratlanul jött. Temetése július 9-én
délután volt a Farkasréti temetőben. Sokan rkísérték utolsó útjára a' megboldogultat
s mind volt tanítványai,
mind tanártársai
nevében megható
beszédekkel
búcsúztak
tőle. Lelki üdvéért
július 10-én a .krisztinatéri
templomban
szentmise volt.
Tanítóképző-intézeti
tanár
előadása
Freiburgban.
Ková cs
Er nő,
a
pápai áll. tanítóképző-intézet
tanára
július 19-én a németországi. Freiburgban, mintegy 200 német tanító és tanítónő előtt nagy tetszéssel IogaMa gya r or szá g
vilá ghá bor ú
utá ni helyzetér ől.
dott előadást tartott
A földrajz- tanárok szakértekezletévei
kapcsolatosan
a Nemzeti Uj ság
1935. július 6-iki számában "Ismeri-e a fővárosi gyerek szülöíöldjét
. és
lakóhelyét?
Ezt a kérdést
vitatták meg a tanítóképző-intézeti
tanárok
B. Br a un
szakértekezletén"
.címen hosszabb cikket közölt.
Különösen
Angéla
előadásával kapcsolatban
vizsgálta a kérdést, rámutatva a lakóhely
ismeretének nagy fontosságára.
Ká r oly:
Falukutatás.
(Keresztyén Igazság,
Irodalmi figyelő. Rozsonda i
1935. július-c-augusztusi
szárnában.]
Rozsonda i
Ká r oly:
A Falukutató
Intézet ,rközségmonogrMia pályázata.
(Evangélikus Népiskola, 1935. júliusaugusztusi számában.) - P a dá nyi-F r a nk
Anta l
dr .: Mi él a lelkemben a
karpcsolatosan?
(Tanítók Szővetsége, 1935.
IX. Egyetemes Tanétógyűléssel
májusi szám.] Németh
Sá ndor :
Olvasás és olvasmány tárgyalás.
(NépHa lmos
P éter :
Gyermekeink
szűntanítók Lapja, 1935. augusztus 1.) idei elfoglaltsága.
(U. ott.) -'- Dr ozdy. Gyula : A Duna Dévénytől Buda-.
pestig. (U. ott.] - Bogná r Gyula : A magyar falu és a magyar földműves

Hirek:.
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lelki rajza irodalmunk tükrében. 1. (Dunántúli 'Népművelő, 1935. júliusaugusztusi szárnában.] -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
Dr ozdy
Gyula : A kutya, mint betegségterjesztő.
1.) - Dr ozdy Gyula :' A fényképezés a tanítás
(Népt. Lapja, 1935. június
szolgálatában.
[Népt. Lapja, 1935. június 15.) Dr ozdy
Gyula :
"A néptanítóval együtt szerepelni az egyetemi tanárnak is büszkesége lehet." [Népt.
Lapja, 1935. július 1.) - Má csa y Ká r oly: Az iskolás gyermek és a tanulLapja, 1935. júhius 1.) Vá r a di, J ózsef:
Imre
mányi eredmény. [Népt.
Sándor, A neveléstudomány
magyar feladatai. [Népt. Lapja, 1935. júl. 15.)
-:- F er enczi
Istuá r u Tőrténelmí
összefoglalás ·1711-1825~ig. -'- Mester há zy
A Szent Jobb viszontagsága-L [Pestvármegyei
Népművelés,
1935.
J enő:
számában.] Ha ltnos
P éter :, A 10. éves népiskolai
tanterv.
aug.-szept.
(Népnevelés, 1935. szept. 1.) Ha lmos
P éter :
Faragó Ede Harcoljühk
Nagymagyarországért
c . .könyveeskéjének
ismertetése.
[Népt. Lapja, 1935.
szept. 1.) Dr . Tóth Anta Z: Imre Sándor, A nevéléstudomány
~agy~r feladatai eímű könyvének ismertetése.
(A Népoktatási
Szemle 1935. áprvszept. számában.]
M ester há zy
J enő
augusztus
19-én d. e. 10.20-tólRádió-előadás.
10.45-i~ a budapesti ~ád;ióbaÍl felolvasást tartott "Szent I~iván-napi' kőrménetek" címen.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A :tanítóképző4niéz~ti
Tahárvizs'gáló
kÖzÓkta{~sügyi .Miniszter: Úr' az' Országos
g,~ló Blz.oHs:ág' e,Iji.8ké'yé az í Ej35/~6; \hév'
jedő időre dr . KIspa r ti
J á nos
tankerülJU
Littke
Aur éll,
at' állaini ' Polgáti Iskolai
ig'ifz.gatóját, 't'agjiivá' pedig 'a következőket

Iilozófiá r a :

dr . Ba r tók

'Györ gy,

dr ,

Mester

Bízo'úsl'g./·A 'h i:.' ,Idi. ' vliÚás-"~s'
tahítóRépző-fnté~eti
'Tanárvizs;
elé) é.tÖIe s~~~iiótt ~öt cIHGFEDCBA
~ if e
térkir. föig,azgatót, il.lélilök~vé ldl'.
Tánárképző' Főiskola 'ü~yveiető
éS
nevé~te ki: ~ ped,á gógiá r a
J á nos' és Vá r konyi 'Htldebtdnd

egyetemi nyilvános rendes tanárokat, a' ma gya r ir odá lomr a : 'dr . Sik SÓfíiJ or
egyetemi nyilvános (endes tanárt, d ma gya r nveluészetr e:
dr . Ho'r g~r Ar ita l
és dr . Mészöly
Gedeon
egyeteni,i nyilvános rendes tanárokat,
a tiir téhelemr e:
dr . Er délyi
Lá szio
és dr . F á gel J ózsef egyetemi nyilvános rendes
és . dr . Deér J ózsef 'egyetemi magántanárt,
a főid~a ízr a :
dr ,
tanárokat
Kóg'~towitz
Ká toly
egyetemi, nyilv'ános rendes tanárt, ,a mennyiségia nr a :
dr . Ker e'kjcjr t6 Béla és dr . Riesz' F r igyes, egyetemi nyilvános rendes tanádr . F r öhlich
P á l egyetemi nyilvános
rendes - és
rokat, a ter mészetta nr a :
dr . Ba y Zoltá n
egyetemi nyilvános rendkívüli tanárokat, a uegyta nr a :
dr ,
Kiss Ar pá d
egyetemi nyilvános rendes tanárt, a z á suá nyta nr a :
dr . Szentpét er y
Zsigmond
'egyetemi nyilvános rendes tanárt,
az
á lla tta nr a :
dr .
egyetemi nyilvános rendes tanárokat,
a
F a r ka s
Béla és dr . Gelei J ózsef
niiuényta nr a :
dr . ,Györ ffy Istvá n egyetemi nyilvános rendes tanárt, a nimet
nyelvr e:
dr . Schmidt
Henr ik egyetemi nyilvános rendes tanárt, a bizottsá g
pedig: dr . Tetta ma nti
Béla egyetemi magántanárt.
'
.
jegyzőjévé
,
Önálló tanulmányok' és értekezésék
a tanítőképzö-íntézetek
Értesítőíben. Az eddig megjelent és bekiildött tanító-,
tánítónő-' és övónöképző'intézeti ÉrtesítÖko'~p.' l i kÖvetke2iő tanulmányok
és értekezések 'jelentek
meg. A buda pesti' i. ker . á ll.' ta nítóképző-intézet:
Padányi-Frank
Antal dr.:
Szabó Jenő: Népművelés A küzdelmek szerepe a tanítóképzésben.
arníg álláshoz jutunk. A buda pesti
VII. ker . á ll. ta nítónőképző-intézet.
Kiss .Iózséí:
A kötelességteljesítés.
- ,Az Angolkisa sszonyok
buda pesti
ta njtónő~épző-intézete,.
Zi~ányi. 1I:1iMly:, Veni- Sancte...
Lóránth
Erzsébet: Védekezés a magyartalansáqok
ellen. Pogor Odön dr.: Ward

Hírek.
Mária,

eszmén~kép. Vihar Anna: Falúsikise~be·t'ék.zyxwvutsrqpo
Bárczi Gusztáv dr.: Az egé§zségvédeImi
tdnítónőnevelés kérdése az iskolában. - A buda pesti Szent Ofsolya r ehdi
Négyszázéves a Szént Orsolya-rend.
Igaz;
képző-ihtézet.
, 1535-1935'.
Sári: -LapokZYXWVUTSRQPONMLK
i l 400 éves "Szent Orsolya;
gyöngyök. - Benkené Léstyánszky
rend történetéből. - A Redemplor issza
Szer zelesnök 'budá ptist{'Szint'
M argit ta nítónőkéjiző"ir lté.zéte.
Az "irrtéíet rllegáldása. ~'eser·M.
Mcu:git: "Világ;
nézet és 'modern
pedagógia.
:A }a szb~r 'én31Í IHGFEDCBA
ÍíJ !. 'tr ir lÍtókéIJ i6-'ir liei:ef.
M6czár "'Miklos: A népiskola ~y,aköYlatí iráií)"li műkö'dé's~i; lmnfuk 'lÍíödjai
és - eszközei,
A' kŐszegi á ll. 'tá nu6ilépkf;liitétet,
r Rognái Öyula: Gyereká ll. i tfiTií16/iepző J intézet.
a'lii.k.ok Gátilottyi Geia ,riiiiveil3en,- -'- A j'plipdi
Kraft J6isef. -D i. Tótli 'Ferenc: A tidYt 'föICHaflánaK niiHi~~ére a'
hítőképzőben
és a gyáKo~ló isk~I.tJ)an. '- Fi'alú!6i' Vilni~s: rNépfaj~ -:á
tanítóképzőben.
Az
eszter go''fiJ i c ~r Uki
r óm' k&t. '/bní/óÍi'épl:ő-iTftézéi.
Gé'yer Béla: Mi'ip;n 'légyen az eremi J'iskbláí ~d.al "ma~yar"i~rlki' s'z~ril.pont'!;Jákab Ferenc: Jiifi~Íl' szef:
Ból? .~ A ) ':g y fJ r i 1 fif.'!k d t.r lá n íió k ~ jiz & - J ih té 1 é t.
ze.t.e.s. útja ,N~.gy-M~~Y'l.rországba. A ~a lC? csa ( ~ fs ~ k i' r ,om. )'1la l: ('tá níÍó!
'Sélm'e'c'zi' Károly: A vegytahi ''éSf"i'É!rrii~szettlrli ó'klaUs hemliépző:i1ifézid:
Iéltetö, kísérleti
eszközei és tanszerel a falusi iskolákban. A sá r ospa ta ki
ta nítóképző-intézet.
Varga Gábor. A sopr oni
á go h, ev. ta nítóHamar Gyula: Bognár Károly, - A dombóvá r i Szt. Or solya képző-intézet.
Gyánti Erzsébet: Adatok Dombövár településr endi ta nítónő.képző-intézet.
földrajzához. - Az Angolkisa sszonyok
egr i ér seki r óm. ka t. ta nítónöképzőintézet. Dr. Bárányné Szétsényí Márta: Megemlékezés II. Rákóczi Ferencről
évfordulóján. - Láng Kamélia: Negyvenéves találhalálának kétszázadik
kozónk emlékére. 1905-1935.
Az Eszter gom-vizivá r osi
ir ga lma s
nővér ek
ér seki
ta nítónőképző-intézete.
Nádler István: Ünnepi beszéd II.
A győr i
Szt. Or solya -r endi
ta nítónőképző-intézet.
Rákóczi Ferencről. Szent Angela mint nevelő. Kiskunlélegyhá za i
r óm. ka t. ta nítónőképzőHorváth Mária Ancilla: Az életrenevelés
és a
intézet
(Consta ntinum).
Ieányidjúsági
:könyvtárak. Ba ja i r óm ka t. ér seki
ta nítónőképző-intézet.
"úgy világosodjék."
Dehény Mária Alacoque:
Az irodalomtanítás
a
szociá lis nevelés szolgálatában,
Ka locsa i
ér seki
r . k. ta nítónőképzőintézet. Dr. Hevesi M. Angelicai Intézetünk hetvenöt esztendeje. AngolKirálymezey
kisa sszonyok
kecskeméti
r óm.
ka t.
ta nítónőképző-intézete.
Tibor: XI. Piu sz pápa az ifjúság keresztény neveléséről. M. Pintér M.
Margit: Ward Mária (1585-1645). - Kisuá r da i Szent Or solya -r endi
r . k.
Kurics Adalberta: Falusi nőnevelés az iskolán kívül.
ta nítónőképző-intézet.
Kőszegi Szeni Domonkos-r endi
r . k. ta nítónőképző-intézet.
Torman JáIr ga lma s
Nővér ek
r , k.
nos: Család és iskola a nevelés szolgálatában.
ta nítónőképző-intézete.
Polaczek
E. Stella:
II. Rákóczi
Ferenc
ernléSteIla 50 éves jubileuma. Sopkezete. Wimmer Károly: Polaczek
r oni Isteni
M egvá ltó Leá nya i
r . k. ta nítónőképző-intézet.
Feichtinger MáSopr oni
Szeni
Or solya -r endi
r , k. ta nítónőképző-intézet.
tyás: Maiwa. Dr. Bréyer István: 400.. 1535-1935 .. Székesfehér vá r i
F er enc J ózsef
nőnevelő
intézet r . k. ta nítónőképző-intézet.
Györgyi János: Ideális realizAngolkisa sszonyok
veszpr émi
r , k. ta nítónőképzőmusra való nevelés. Imádkozzál
és dclgozzál!
P á pa i
r el, ta nítónőképző-intézet.
intézete.
Kutassy Mária: Dr. Antal Géza püspök emlékezete. Dr. Kőrős Endre.
A kiskunlélegyhá zi
á ll. ta nítóképző-intézet.
Fekete József: A falusi
népmüvelés irányelvei.
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Hírek.

Nyug:tázás. Tagsági díjat fizetett 1931-re: Lengyel Gy., AmIer A. 1932-re: KIug K. Gy., Lengyel Gy., Girtler M. 1933-ra: Lengyel Gy.,
Dobosí E., ZrinyiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
A .1934. 1. felére: Stioh N. - 1934~re: Dr. Radák O.,
Barcsai J., Dénes J., Endrev. T., Hóra S., Szilágyi J., v. Losonczv Gy.,
Szabó Z., M. Kovács B., Molitor G. 1935. I. felére: Szabó Z., Vas K.,
Szabó K. - 1935-re: Kovács D., Csuica A., Egey A.; Harsányi L., Lázár K.,
Pándy A., Szatmáry F., Tóth M., Zilahy F., Bury A., Salávik 1., VitáI Sz.,
Koresmárcs A., Filetóth S., Bartal A., 'Bárdos B., Arpássy Gy., Geyer B.,
Karácsonyi
1., Rosta 1., Sántha K., Homor 1., Szkalka L., Mószár M.,
Berzátzy L., Blénessy J ., Csekő A., Málnási D., Tanai A., Fiala E., Galló
P., Balla. B., Kiss J. [J'ászberény] , Szemcs G., .Iabak F., Pécs Gy., Szelényi D., Szontagh K. - Előfizetett a folvóiratra: Bpest VII. k. áll. tnőkp,
(1934), Miskolc izr. bnőkp. (1933). Győr rk. tkp, (1935). Adománya
Tanárok Házára: Kalocsa tk tkp.: 100 P, dr. Szakál J. 51.20 P, Szeged
rk. tkp. 1934/35. évi tanulóí díjak: 169.60 P.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
A folyóirat f. évi áprilisi számának 226. oldalán köHelyr eiga zitá s.
zölt nyugtázási rovat 5. sorában ,,1935-re: Horváth János" helyett Horváth
Ilona befizetését igazolom.
.
Budapest, 1935.' szeptember 1.
P ócza IHGFEDCBA
J 6zsef pénztáros.

FelelŐs szerkesztő és kiadó: Kiss Józse!
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