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A tanítóképző-intézeti
tanárság már régen hangoztatja,
hagy a
tanítók képzése érdekében a nevelésre nagyobb gondot kell fordítanunk. Ezt a gondolatot egyes kartársak a maguk módja
szerint
már meg is valósitottak.
Éreztük azonban, hogy intézményesen
is
kell erre intézeteinkben
keretet kapnunk.
Hóman Bálint közokt. miniszter úré az érdem, hogy a nevelés
erőteljesebb felkarolása
kérdésében nem állt meg a hangoztatásnál,
hanem átlépett a cselekvés területére. Nemcsak hirdette a tüzetesebb
nevelés szűkségességét,
hanem az iskolában e kérdés megoldására
külön cselekvési lehetőséget is adott.
Nemzetnevelő
gondolatának
ésa polg. iskolákban rendszeresíegyik kifejezője a kőzépiskolákban
tett osztályfőnöki óra. Ez az óra adta meg a lökést ahhoz, hogy régi
vágyunk végrehajtásához,
azaz az ifjúság lelki gondozására
intézményes keretet kérjünk. Egyesűletünk
1936. évi február havában a
tanítói hívatás órája cimén íoglalkozott ezzel a kérdéssel. Azután
emlékirattal
fordultunk ebben a kérdésben a minisztéríurnhoz.
Nagy
örömmel állapít juk meg, hogy a vallas- és kőzoktatásügyi
miniszter
'ú r augusztus
hó lS-én kelt rendeletével
rendszeresitette
a tanítóképző-intézetekben
a tanítói hivatás óráit.
A tanítóképző-intézeti
tanárság kezdettől fogva érezte, hogy itt
lényegesen többről van szó, mint a középiskolákban,
Érezte, hogy itt
nemcsak az ifjúság jelleméről van szó, hanem, a tanítóképzés egyéb
tényezőivel karöltve, a tanítói hívatásérzés
felébresztéséről
és fejlesztéséröl
is. Ezt belátták illetékes helyen is. Ez a magyarázata
annak, hogy a tanítóképző-intézetek
minden évfolyamában van ilyen
óra. A kőzépiskolák , nyolc osztályában összesen négy ilyen óra van.
JO

Ha a tanítóképzés célját vizsgáljuk, akkor általában kiváló
emberi és nevelői jellemvonásokkal rendelkező fiatalemberre gondolunk.
Ha azonban a tanítóképzés
munkáját nézzük, ha a különböző tantárgyakat kísérjük figyelemmel, akkor általában azt vesszük észre,
hogy bizonyos tananyag elvégzéséről van szó. Tehát a célban jellernMagyar
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vonásokra gondolunk, a munkában nagyon sokszor csak tananyagót
látunk· Most végre kaptunk egy órát, amelyben nem tananyagot
kell elvégeznünk, hanem tisztán a növendék emberi és nevelői fejlödését kell szolgálnunk. Általában sokat beszélünk a nevelési elmélet
és gyakorlat kapcsolatáról.
Ezeken az órákon nagyszerűen lehet ezt
a gondolatot meg is valósítani. Minden elméleti gondolat lényegében annyit ér, amennyit abból a gyakorlatban
meg tudunk. valósítani. Ezek az órák igazi gyakorlati nevelési órák. Hányszor érezzük,
hogy a növendék lelki világa mintegy kicsúszik a kezünkből?! Ezek
az órák eggyel több alkalmat adnak arra, hogya
növendéket megragadhassuk.
Nem kizárólagos,
hanem eggyel több nevelői lehetőségröl, nevelői alkalomról van itt szó. Ez azt jelenti, ha valaki eddig
nevelt a tantárgya keretében, neveljen ezután is, (sőt figyelmeztetés
arra is, ha eddig nem nevelt volna, ezentúl kutassa tantárgyának
nevelői mozzanatait
is), ha valaki adott esetekben tantárgyátói
függetlenül is nevelt, folytassa ezt a munkát ezentúl is, ha valaki mint
osztályfőnök irányította
az osztályát, csinálja ezt ezentúl is. Ehhez
értékes többletet, munkaa rnunkához kaptunk most egy redkívül
gerincet: a tanítói hívatás óráját.
Egyesületünk
mindig ana
törekszik, hogy időszerű kérdéssel
foglalkozzék. Ezért tűztük ki ezt a tételt tárgyalásra.
Akitűzésben
azonban része van annak az értesülésemnek
is, hogy e kérdés megoldása körül
nehézségek vetődtek fel. Vannak, .akik tájékoztatást
várnak. úgy gondoltam, a kérdés tárgyalásával
segítségére siethetünk mindazoknak,
akiknek Ieladaba a tanítói hívatás óráit ellátni.
A kérdést úgy szándékozorn tárgyalni, megmondom, hogy bizonyos
kérdéseket eddig (amikor ilyen óra még nem volt) hogyan oldottam
meg, és az elmult hónapban mit csináltam ezeken az órákon. Szemelvényeket adok abból, hogy nézetem szerint hogyan kellene és lehetne
a tanítói hívatás óráinak kérdéseit megoldani.
Ezeknek az óráknak az ellátásában az első kívánalom a tanár
részéről az egészséges világnézet, a tanár és tanítvány viszonya kérdésében pedig a feltétlen bizalom.
Az egészséges világnézet legfőbb jellemvonása a vallásos alapon
nyugvó hazafiasság. Ebben benne foglaltatik minden érték. Ha bármilyen értékekre gondolunk,
azok lényegében
benne foglaltatnak
abban az értékrendszerben. amelyet a vallásosság és hazafiasság szerves egysége jelent.
A tanár és növendék viszonya kérdésében a legelső feladat a
nem lehet a lelki élet fínom kérbizalom felkeltése. Bizalom nélkül
déseit megoldani. Az 1., a IV. és az V. osztályban vezetem ezeket
a beszélgetéseket.
Az V. osztályban a bizalom kérdését az elmult
iskolai évben intéztern el, amikor neveléstant tanítottam. Most az a
kérdés, hogyan intézt em el a bizalom ügyét a IV. osztályban? Megmagyaráztam, hogy pl. természettant úgy is lehet tanítani, ha a diák
nincsen bizalommal · a tanár iránt. Lelki irányítás azonban csak akkor
lehetséges, ha bízunk abban a tanárban, aki. bennünket irányítani
akar. Azután így vetettem f-el a bizalom kérdését: Van-e valakinek
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oka arra, hogy irányomban bizalmatlan legyen? Általános hallgatás
volt a válasz. Most segítő kérdést adtam: Bizalmatlanak
lehetünk
pl. tanárunk iránt, ha valamely őszinte megnyilatkozásunkkal
visszaélt. Megtörlént-e ez velem? Azaz megtörtént-e az, hogy valaki őszinte
megnyi latkozásáért
büntetést kapott? Megtörtént-e az, hogy valakinek .az őszinte megnyilatkozását
tovább adtam? Általános hallgatás
volt a felelet. Olyan "Iényegesnek tartom, hogy őszinte megnyilatkozást kellemetlenség
ne kövesse, hogy minden növendéket megkérdeztern arr a vonatkozólag, tapasztalta-e
saját magán vagy máso'kon, hogy .az őszinte megnyilatkozását
valamiféle büntetés kővette.
'Nem volt senki, aki azt tapasztalta volna, hogy 'az őszinteség nyomá'ban valamely kellemetlenség.
büntetés járt volna. Olyanok voltak,
akik azt állították, tudnak olyan eseteket. amelyekben az őszinteségnek jó következményei voltak.

Az 1. éveseknek még nincsen mult juk 'az intézetben, tehát az
'őszinteség kérdését
másként
kellett megoldanom.
Az első órán
az ismerkedés után azt kérdeztem: ki jött a saját elhatározásából
és ki jött a szűlök akaratából intézetünkbe? A növendékek általában
azt hitték, nekem az kedves, ha azt mondják,
hogy a maguk elhatározásából
jöttek. Azért kettő kivételével ebben az értelemben feleltek. Egy G. 1. nevű tanuló is azt állította, hogy a maga elhatározá-sából
jött. Nem hagyta a dolgot azonban annyiban, hanem még egy
csomó kérdést intéztem hozzá olyan értelemben, hogy ez az elhatározás hogyan alakult ki benne. Kérdéseimre nem rögtön, hanem csak
bizonyos ideig tartó gondolkodás után válaszolt. Azután <a következőt mondottam: Most én áll apitom meg, mi ment végbe a maga
lelkében, amikor a kérdéseimre felelt. A kérdéseim Ieltevése után
'gondolkozott, azaz kereste azt a feleletei, amelyről gondolta, hogy
az nekem leginkább tetszik. Nem a valóságot mondotta el, hanem
nekem tetsző feleletet keresett. Azért nem válaszolt rögtön, hanem
csak bizonyos ideig tartó gondolkodás után. Ha a valóságot akarta
volna elmondani, akkor a kérdéseimre rögtön felelt volna. Bizonyos
vagyok benne, hogy az ig,azság mellé fogott. így nem lehet elindulni
tanítói pályán. Maga nekem tetsző feleletet keresett, és olyan feleletet talált, amely nekem épenséggel nem tetszik.
Vaj jon miféle
felelet tetszett volna nekem? Ha az igazságnak megfelelöen felelt
volna. Azt állítom, hogy nem maga akart a tanítóképző-intézetbe
jönni, hanem a szülei kívánták
ezt. Most maga válaszolhat
az én
megáll apításomra .. úgy van-é, ahogyan én mondom? Magának szabad azt is mondania, hogy tévedtern, csak a hangjára ügyeljen. Csak
arra ügyeljen, hogy beszéde dallama ellen ne legyen kifogásom.
Növendékünk szégyenkezve bevallotta; hogy nem úgy van, ahogyangfedcb
mondotta, hanem úgy, .ahogyan én látom a dolgot. Azután vonatkeztattam
az esetet az egész osztályra. Tudom, hogy Gy.-nek hasonló gondolkozású társai is vannak. Szeretném, ha mindezek ebből
.az esetból azt tanulnak meg, hogy nevelőink iránt mindig őszinték
legyünk. - Természetesen nem gondoltam azt, hogy ezzel a biz a10m, az őszinteség kérdését egyszer s mindenkorra elíntéztem volna.
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Erre nagyon sokszor kell visszatérni. S ilyenkor nem azt a kérdést
kell feltennünk, hogy vajjon honnan tudom, hogy a növendék valóban őszinte -volt-e, hanem az a leglényegesebb, hogy én, aki ezeket
az órákat vezetem, mindent megtettem arra, hogya
növendék való-.
ban őszinte lehessen. Azután kiíej lesztem magamban azt az érzéket.
hogy adott esetekben helyesen tudjam
megítélni,
vaj jon őszinte
volt-e a felelet vagy sem. Egy dologra nagyon kell űgyelnűnk. Tudniillik arr:a, nem szabad hazugságnak bélyegeznűnk olyan megnyilatkozást, amely esetleg igaz lehet.
A bizalom, az őszinteség kérdésének
tisztázása
után nézzünk
néhány konkrét esetet a különböző osztályok tárgyköreiből,
Minden osztályban
az óra elején kérdeztern.
kinek van kérdezni-valója,
kinek van megbeszélni-valója,
ki nem tudott az el-o
mult héten valamiben 'eligazodni, kivel volt valami baj? stb.onmlkjihgfedcbaZYX
Az 1 . éo io lya m b a n
a fentebb érintett kérdés után azt kérdezteme
Vajjon miről fogunk beszélni a tanítói hívatás óráin? A legtöbb
növendék arról beszélt, hogy milyen legyen a tanító. Meglehe.tősen
hosszú időbe került, amig ráeszméltek
arra, hogy bennünket nemcsak a tanító, hanem a tanítónövendék
is érdekel. Sőt! A tanítótói csak akkor várhatunk valamit, ha azt előbb már a tanítónövendéktől
is megkívántuk. Azt éreztem, hogy az csak olyan felelőtlen
szavalás, amikor azt mondották, ilyen meg olyan legyen a. tanító.
kíváAz azonban már húsba és vérbe vág, ha a tanítónővendéktöl
nunk valamit, s ha nemcsak elméletileg,
hanem gyakorlatilag
is.
Ráeszméltettem
őket arra,
kívánjuk ezeket a jó tulajdonságokat.
hogy ezeken .az órákon elsősorban róluk lesz szó. Azaz arról, hogy
milyen magatartást
kellene tanúsítaniok,
és arról, hogy a valóságban milyen magatartást látunk. Hogy milyen magatartást
kellgfedcbaZYXWV
ta n ú sítaniok, az :arra vonatkozó alapelvek a Házi Rendtartási
Szabályzatban
íoglaltatnak.
N é:hány íelvetödött
kérdés
el intézése
után.
hozzáfogtunk a Házi Rendtartási
Szabályzat tárgyalásához.
Termé-szetesen nem elegendő a szabályokat felolvasni, hanem azokat olvasmánytárgyalás
módjára kell megbeszélnűnk. Ilyenkor kiderül, hogy
égető szükség
v.an a szabályzat tüzetes megbeszélésére. Ha a szabályokat csak felolvassuk,
akkor
ez akárhányszor
csak szógyűjte-.
ményt jelent. Ha életet akarunk a szabályzatba lehelni, akkor azokat tárgyalnunk
kell.
E. tárgyalásból
kiragadok egy kérdést. Házi Rendtartási
Szabályzatunknak
egyik pontja így hangzik: "Mindenki iparkodjék
a.
hála érzelmét önmagában ápolni, és ezzel is erősíteni a nemzeti
összetartás
érzését." Erre a következőt mondottam:
Most vizsgáljuk magunkat a hála szernponjából l Ki gondolja,
hogy ő hálás.
leghálásabbnak
gondolta
eddigi tanítói és tanárai
iránt?
Aki
magát,
ahhoz intéztern a kővetkezöket,
Mondja meg, mennyiben.
hálás volt tanítója iránt? Azt mondja, tanítóját évent'e 'szekta meglátogatni.
Megállapítottam,
hogy ebben van a hála érzelmének
valamely
árnyalata,
lényegében azonban 'ez inkább kedvesség a
tanítója részéről, hogy fogadja és elbeszélget vele. Kiderült, hogy
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abban
a községben
nagyanyja
lakik (ci növendék
már
élkerűlt
onnan),
s amikor anagyanyjához
utazik,
akkor rendszerint
látogatást tesz a tanítónál is. Ekkor mcgkérdeztem,
hogy akkor is megIátogatná
tanítóját,
ha nagyanyja nem laknék ott? Felelet:
nem.
Hát akkor hol a hála? Előzőleg már kiderült az is, hogy írni ném
szokott volt tanítóinak
és tanárainak.
Aztán azt kérdeztem,
hogy
csak egy tanítója volt-eo Felelet: kettő volt, de azégyíkről
nein tudja.
hogy hol van. Tehát még az sem érdekli, hogy hol lakik a tanítója.
Hát miért gondolja, hogy maga hálás a volt tanítója
iránt?! Ime, így
fest annak a növendéknek
a hálája, aki úgy tűnt fel az osztályban,
fiú. Eztel kapcsolatosan
Ielhívtarn a figyelmürnint a leghálásabb
ket arra, hogyan becsüljék
meg volt tanítóikat,
tanáraikat.
Ápolják
magukban
a tőlük kapott helyes elveket, és bizonyos alkalmakkor,
válaszra
való várás
nélkül, írjanak nekik. Megmagyaráztam,
hogy
így kapcsolódunk
erősebb szálakkal
a nemzet életébe.
A háia révén való kapcsolat
kétoldalú
kérdés. Azaz rie csakgfedcbaZYX
.a
tanítvány
törekedjék
az egykori tanító és tanár felé, hanem il.
tanító és tanár megfelelő módon fogadja
e kapcsolat
Ientartásáru
irányuló
törekvést.
B. volt osztálytársam
(50 éves, országos-nevü
iparos,
tartalékos
főhadnagy)
egy vasúti állomáson véletlenül meglátta egykori polgári iskolai tan árát. Nagyon megőrült annak, hogy
tanárát.
Lelkendezve
indult feléje, már 7~8 lépésrül
hanmeglátta
gos.an így köszöntötte
tanárát.
.Ió reggelt kívánok, tanár úrI A tanár
abban a pillanatban
megindult a vonat felé és csak ennyit niondott
siettében
az egykori tanítványnak:
"Igazg:ató vagyok Gombócon",
( A Gombóc
szó természetesen
takarója
az igazi álloriiáshelynek.]
A felelet hangsúlyában az volt a lényeges, hogy a z illető nem tanár,
hanem igazgató.
Itt a tanár szakította
szél a tanítvány
és tanár
között
felébredő
kapcsolatot.
Va] jon nem lehetett
volna még 10
másodpercig
várni?! Vajjon ríiért indult el éppen abban il pillanatban, amikor a volt tanítvány kőszőntése
elhangzott 1!
á

Egyik 1. éves növendéknek
mondom, Hogy hosszú a haja. Erre
meglehetősen
sértődött
hangon mondotta,
hogy egy héttel ezelőtt
. nyíratkozott.
Ebben a feleletbim két hiba van, mondom, 1. Ha egy
héttel ezelőtt nyiratkozott,
akkor ebből még jobban tűnik ki az,
hogy mennyire ragaszkodik
a hosszú hajhoz, tehát ntég határozottabban kívánom a hajvágást.
Ne a borbélyfrizurában,
hanem a szép
lelkületében
gyönyörködjék.
2. A másik hiba pedig a hangsúly,
amellyel
ezt mondotta,
Erre a növendék
azt möndotta,
nem lehet
róla,
hogy neki ilyen
hangja
van, Meglehetős
erélyes
hangon
magyaráztam
neki, hogyáz
embernek
sokféle hangja van. A jó
tanító hangjában, a hangerő és a hangszín szempontjából,
szinte végtelen sok változatot
kűlönbőztetűnk
meg. Figyelje
m.eg ezeket a
hangerősségeket
és a hángszíneket,
ésminden'
alkalommal
a tartalomhoz leginkább illő hangerősséget
és hangszínt alkalmazza. Megmondottam
neki [és természetesen
az osztálynak
is), figyelje az én
beszédemet
is. A tanítóképzés
egyik igen fontos feladata
az, hogy
.egyes növendékek
nyers, durva megnyilatkozásait
finomítsa. A m ű - KJIHGFE
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A Házi Rendtartási
Szabályzat további tárgyalásában
eljutottunk a tiltott dolgokhoz. Iyen pl. a dohányzás. Megkérdeztem, hogy
ki dohányzott már. Négyen jelentkeztek.
Azután megkérdeztem' a
dohányzás körülményeit,
és felhívtam őket arra, hogy többet ne
cigarettázzanak, Az ezekkel való beszédem olyan szelíd hangon tör'tént, hogy abból senki sem olvashatott ki dorgálást. Meg is. kérdeztem az egyik nővendéktől,
hogy miért beszélek ezekkel ilyen
hangon?
Azért,
felelte,
mert különben sohasem mondanák meg
a hosszúhajú növendéőszintén a hibáikat. Azután íelszólítottam
.a kőzött a hang között, amelyet
ket, hogy észrevette-e a kűlönbséget
most használt am, és a között a hang között, amellyel vele beszél{em. Azt mondotta, hogy észrevette. Azt is kérdeztem: vajjon rniért.
beszéltem magával
dorgáló
hangon,
a másikkal pedig cirógató
hangon? Helyesen felelt a kérdésemre. Tehát mit tapasztalt?
Lehete ugyanazokkal a hangszervekkel különböző hangon beszélni? Igen,
volt a felelet. Látja, magától sem kívánok mást, mint amit én is
csinálok. A helyzethez alkalmazom a hangot. Érezte, milyen hangon
beszéltem azzal a másik növendékkel? Igen. Azt kérem, hogy maga
előzőleg kissé dacosnak
ilyen .hangon beszéljen velem. Nővendékűnk
látszott, most pedig egészen feloldódott és könnyezett.
Néhány szó aonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II. évfo lya m
iá r gyhbr éből,
Téved, aki azt hiszi.
hogy itt elvont fogalmakról van szó. Ezek magukban véve lehetnek
ugyan <elvont természetűek, azonban ebben a kapcsolatban
konkrét,
amely így
jellegűek. Ez egyrészt kiderül a tárgykör megjelöléséből.
hangzik: "Az erkölcsi értékek átélésén
nyugvó önnevelés megindítása", másrészt pedig kiderül az Utasításnak abból a részéből, amely
ezeket mondja: "Ezek a megbeszélések soha sem indulnak meg elméleti alapon.
Például
nem mondhatjuk:
Ma az igazmondásról
fogunk beszélgetni, hanem beszélgetésünknek
mindig valamely adott
esethez kell kapcsolódnia."
Nézzük :az első értéket: a val lásosságot l Hogyan szerepelhet
a vallásosság
a tanítói hívatás óráin? 1. úgy, hogy adott esettel.
kapcsolatosan
megmagyarázom, hogya
fejlődő világnézet alapja a
vallásosság. 2. Én is figyelemmel kísér· emanövendékeket
abból a
szempontból. vajjon csak tanulják-e a hit- és erkölcstant, vagy pedig
vallásuk parancsai szerint élnek is. 3. Én is törekszem arra, hogy
amikor a leljebbvallásukat ne csak akkor vallják meg külsöleg,
való látja, hanem akkor is, mikor nézetük szerint senki sem látja őket.
A növendékek magatartását nemcsak az intézet kápolnájában Figyelem,
hanem figyelemmel kísérem őket - a lehetőség szerint - más templomban is. Egy alkalommal
két növendék
a felsőkrisztinavárosi
templomban volt, de nem tudott arr ól, hogy én is ott vagyok. Ekkor
megállapítottam.
hagyott
nem térdeltek le úgy, mint 'ahogyan azt
az intézetben szekták. Ezért kemény leckét kaptak. Hosszasan tárgyaltam a képmutató
és a meggyőződéshől
eredő vallásos életet.
Megkérdeztem: Vajjon megállhatnak-e
a saját becsületbeli vbírósá-
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,guk előtt? Megállhatnak-e
a lelkiismeretük
szava előtt? Megmondottam nekik, ezek az esetek azok az ablakocskák, amelyeken keresztül a lelki élet mélyére szoktam tekinteni. S az ilyen növendék
azután akármilyen képet mutathat előttünk, megvan a vél-eményünk
a lelkületéről. Az ilyen növendék ne számítsa magát a' megbízható
növendékek
sorába. Megállapításom
szerint az ilyen növendékeknél a baj rendes en mélyebben van. A hit körül vannak nehézségek. Ilyenkor a hittanárral
együtt állapít juk meg, hogy mi legyen
a teendő. 4. Egyszer négyszemközt beszéltem egy növendékkel, aki
a hívés és a kételkedés határán mozgott. Többek között a kővetkezőket mondotta: "Igazgató úr, kérem, nagyon figyelem az embereket
a vallásos életük szempontjából,
nem .a szavaik, hanem a tette tk
érdekelnek. Nem szeretném, ha becsapnának."
úgy gondolta ugyanis,
hogy az emberek a szavaikkal esetleg félrevezetik,
de tetteikben
tisztán láthatja
őket. Minden tanárnak, tanítónak mondom: Tessék
megszívlelniennek
a növendéknek az okoskodását!
Megnyugtattam
a növendéket azzal, hogy a tévelygőkfől eltekintve, a felnőttek is
hisznek. N erncsak beszélnek Istenről, hanem lélek szer int is hívők.
5. Diákotthonunk
egyik felügyelő tanára egyszer jelentést tett arról,
hogy egyes növendékek
nagyon hangosan
vitatkoznak.
A tanítói
hívatás óráján szóvá tettem ezt sakkor
megmondották, hogy felekezeti kérdésekről
vitatkoztak.
Természetesen
kiíej tettem, hogy ez
rnilyen áldatlan dolog. A magunk vallása iránt csak akkor kívánhatunk tiszteletet,
ha ezt a tiszteletet
magunk is gyakoroljuk.
A
nemzeti erőt pedig nem szétválasztással,
hanem ősszetartással
gyarapithatjuk.
Erőnket a hitetlenek ellen kell használnunk.
Megjegyzem,
hogy a vallásossággal
kapcsolatos
esetek nem
mind a II. évfolyammal kapcsolatosan
fordultak elő, hanem különböző évfolyamokban.
Én most csak arra akartam példát mutatni,
hogy a növendékek vallásos életét hogyan lehet ezeken az órákon.
esetekkel kapcsolatosan, is ápolni. Az a tapasztalatom,
hogy a világí
ember a hit szerint való élet kérdéseiben nagyon sokat tehet.
A hazafiasság
érzését
a legkülönbözőbb
tettekkel
kapcsolatosan ápolhatjuk. Nem egyszer találkozunk olyan esettel. hogy valamely növendék így hősködik: "Bele sem néztem." Azaz nem tanultam semmit sem. Az ilyen kérdést a következőként
szoktam megbeszélni. Fiúk! Minden tanítónövendék
hazafi. Bizonyára úgy gondolja, hogy gyujtó a hazafiassága. Jól is gondolja, így is kell annak
lennie. Én is ezt tartom mindenki felől, azonban vannak, akik nem
látják eléggé a hazafiasság ismertető jegyeit. Nézzük meg, mit jelent
a hazafiasság! Bizonyára azt is, hogy a nemzet anyagi és szellemi
emelkedése
érdekében
mindent meg kell tennünk. Vaj jon eleget
lesz-e ennek a kővetelrnénynek az a fiatalember, az a diák, aki bele
sem nézett?! így 'ez a növendék nem mondható fenntartás nélkül
hazafinak. Most nézzük azt, hogy ilyen kijelentés
miféle hatással
van az osztályra! Építő vagy romboló módon hat-e az osztályra?
Miután ilyen 'kijelentés
egyeseket követésre
késztethet.
kétségtelen a romboló hatás. Vaj jon hazafi-e az, aki a nemzet egyes tagjaira
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ilyen értelemben rombolólag hat?! Így törekszem a hazafias érz ésükre való hívatkozással arra, hogy keményen dolgozzanak. Hasonló
módon ,-esetekkel
kapcsolatosan
gondozhatjuk
e tárgykörben
felsorolt többi értéket is.
A onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
h a r m a d ik
o sztá ly
tárgyköre:
"Tüzet'es önismereten nyugvó
tudatos önnevelés". Nemcsak nekünk tanároknak kell arra törekednűnk, hogy az ifjúság önismeretre jusson, hanem az is igazság, hogy
az ifjúság maga is törekszik önismeretre. Erre ebben az iskolai évben épen a Ill. osztályban volt egy esetem. Hogy ezzel az osztálylyal is némi kapcsolatom legyen, egy alkalommal bementem helyettesíteni. Feltettem a kérdést: "Kinek van v:alami megbeszélni-valója?"
Az osztály legtehetségesebb tanuló] a felállt és a következőket mondotta: "Igazgató úr, kérem, tanulunk
ugyan lélektant, de még nem
találtam benne olyan gyakorlati utasítást, hogy önismeretet tudtam
volna szerezni." Ime, a növendék vágya az önismeret. Nemcsak lélektani fogalmakat kíván, hanem valósáqos Ielki jelenségekelakar
megismerni. Nem akar az elmélet terűletén maradni, hanem gyakorlati
útasitast kér. És pedig elsősorban a saját lelki világát akarja megismerni. Megmondottam, hogy ez sokkal bonyolultabb
dolog, mint
egy leckét megtanulni. azonban tervszerü munkával ezen a téren is
célt érhetűnk. Figyelmeztettem
egy multévi beszélgetésűnkre. Ekkor
arra hívtam fel a figyelmét, hogy tanulmányi eredménye nem olyan,
mint amilyen tehetségénel fogva lehetne. Biztattam arra, hogy szorgalmas rnunkával tiszta jeles lehet. Az eredmény meg is volt. Vastagbetűs növendékűnk lett. Felhívtam a figyelmét arra, hogy ezzel
a beszélgetéssei kapcsolatosan
némi önismeretre
is tehetett szert,
Láthatta magát mint tehetséges diákot, mint némileg könnyelmű diákot,
aki azonban, ha megfogja a dolog végét, tud szorgalmas is lenni.
Most próbálkezzék
ezen az úton tovább menni. Azt ajánlottam. hogy
egyrészt olvasson megfelelő könyveket, és az ezekben megnyilatkozó értékeket, valamint tanulmányai
során felvetődő jellemvonásokat vonatkoztassa önmagára, és igazságos bíróként állapítsa meg,
hogy ez az érték milyen fokban van meg benne, másrészt pedig
esténként tartson napi élete felett szigorű vizsgálatot, s annak főbb
lelkiismereteredményeit írja bele a naplójába. A naponkénti szigcrú
vizsgálat az önismeret legjobb forrása. Az ifjúság helyes fejlődésének nemcsak arra van szűksége, hogy tanácsokat, adjunk, . hanem arra
is, hogy figyelemmel kísérjűk tanácsaink kővetését is. Ezért nővendékűnket kb. 3 hét múlva behívtam az irodaba és megkérdeztem:
"Hogyan törekszik önismeretre?"
Azt felelte, hogy olvassa az "Önismeret. Az őnmegismerésre vonatkozó nevelés" című munkámat és
vezet naplót. Azután megkérdeztem, hogy jutett-e már valami eredményre. Azt felelte, hogy azeredménynek
egyíck részlete az, hogyha
valahol hiba van, a hiba forrását elsősorban önmagában keresi. Azzal,
hogy éreztettem, figyelemmel kísérern az önismeretre való törekú ja b b lökést kapott
a tüzetes befelétekintésre.
vését,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A Ill. évfolyam tárgyköreben
is. Valamennyien tapasztalhattuk,

szerepel
hogya

a lustaság és szorgalom
lustaság sokkal r,agadó-'
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sabb, mint a szorgalorn. Egyik növendékern lelki rajzában
mondta,
110gy egyik társa általában csak kétszer olvasta át a leckét és nagyon
is csak kétszer fogja
jól tud f.elelní. Elhatározta,
hogy ezentúl
elolvasni, hátha saintén nagyon jól íelel, Az eredmény néhány elégtelen lett. Ezt az esetet névre való hívatkozás nélkül megbeszéltem
az osztállyal.
Megállapítottam,
hogy az emlékezőképesség
egyéni
dolog. És nem is nagy baj, ha többször kell a leckét elolvasnunk,
mert ez a tény a könyv mellé szőgez bennünket, s így megment a
szabálytalan
élettől. A gyakorlati életben pedig csak a szorgalmas
tanító boldogulhat.
A lustaság szempontj ából érdekes eset a követtkező. Volt egy
N. nevü növendékünk, aki más intézetből
jött hozzánk. Arra kért,
hogy fogadjam őt kihallgatáson. Ez általában hosszabb ideig tartó
négyszemközt való beszélgetést
jelent, Megmondottam,
előbb írja
le, hogy mely dolgokban akar hozzám jönni, és majd azután kitűzünk egy időpontot erre a megbeszélésre. Írásában többeik között a
következőket mondja: "Ember szeretnék lenni, csak ne kéne tanulnil" Természetesen megmondottam, hogy enélkül
bizony nem lehet
tanító. A legképtelenebb tervei voltak arra nézve, hogy alapelveit
meg. Hát ezek természetesen
nem sikerültek,
hogyan valósíthatna
félévIkor 8 tárgyból elbukott. A II. félévben pedig, 'a végleges bukás
elöl, kimaradt, Nem vettük fel újból intézetünkbe, rossz bizonyítványa miatt másutt sem vették fel. Fiatalemberünk,
aki végtelenűl
felületes életet él és bizonyos tekintetben nagynak gondolta magát,
most ősszel szinte kullogva jött hozzám és mondotta:
"Igazgató
úr, kérem, engem most, hogy nem vagyok diák, mindenki lenéz.
Seniki, semmi vagyok. Legyen szíves kilátásba helyezni, ha a tavaszszal megint folyamodom, felvesznek az intézetbe." (Ez természetesen
már 2 évi veszteséget jelentene.) Ezt az esetet azután odaállítottam gfedcbaZY
a növendékek
elé: ,,Ime, így jár a z , aki tanulás nélkül szeretne ember lenni."
ő

A külső és belső magatartás összhangjáról is van itt szó. Egyik
nővendékűnket
tiszteletlen
nyilatkozata
rniatt kitették
az
. egyik fővárosi árvaházból.
Amikor kihal lgattam, nem vállalta
a
nyílatfkozatnak azt a formáját, amelyről engem az árvaház értesített. Nem tudtam kétséget kizáróan
így megállapítani, hogy az árvaházban mit mondott, azt azonban megállapítottam.
hogy abban
is volt tiszteletlenség,
ahogyan
előttem az árvaház igazgatójáról
beszélt. Nem mondotta ugyanis, hogy igazgátó úr, hanam csak enynyit, igazgató. Ekkor megmondottam
neki, :hogy ebből a tiszteletlenségböl következtetek
arra,' hogy a másik tiszteletlenséget
is elkövette. A kérdést az osztályban is szóvá tettem. Öt és társait is
figyelmeztetfem
arra, ha azt akarjuk, hogy kűlsö megnyil'atkozásaink mindig kifogástalanok legyenek, magunkban és magunk között
is míndig tisztelettel emlékezzünk meg íeljebbvalóinkról.
Hiába ügyel
valaki a kűlsö cselekvések helyes voltára, ha a lélek belseje ninmindig kiütközik, amint
csen rendben. A rendetlen belső külsöleg
az ebben az esetben is megtörtént. Egy V. éves növendék tudomástKJIHGFE
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.szerzett arról, hogy ez a B. növendék bajba került. Eljött hozzám,
kért, hallgassam
meg B. növendékre
vonatkozólag.
Meghallgattam.
Azt hozta tudomásomra,
hogy ez a B. növendék szerezte az anal.íabéta
tanfolyam
részére
a legtöbb írástudatlan
embert. MegIIlOndottam, helyesen tette, hogy ezt az értéket tudomásomra
hozta.

A tárgykörben
a meggondolatlanság
is szerepel.
Egyik növendékünknek
valami összeütközése
volt valamelyiJk társával.
A másik
azzal fenyegetőzött,
hogy elmondja
az ügyet a felügyelő tanár úrnak. Erre az első azt mondja:
"Hiába mondod meg, engem már
nem lehet nevelni." Az ügy elém is került, s megmondottam
nővendékűnknek,
tudomásul
veszem a nyilatkozatát,
de ennek elég súlyos
következménye
van. Ez az intézet ugyanis nevelő-intézet,
aiki pedig
magáról
azt mondja, hogy nem lehet nevelni, az önmagát
kizárj a
A nagy legény egyszerre
nagyon kicsiny lett.
ebből az intézetból.
Bocsánatot
kért annak a beis:merésével,
hogy nagy hibája a meggondolatlanság.
Ilyen meggondolatlanság
volt az a bizonyos nyilatkozat is. Úgy gondolja, hogy öt lehet irányítani,
maga is törekszik
erre, Bár azóta is történtek
kisebb bajok, törekszik
bizonyítani,
hogy ő valóban nevelhető.
A Ill. osztály ,egyik feladata
a szülőföldtanulmány
elökészí.tése. Erről a kérdésről
egyesületünikben
tartottam
előadást,
amely
a Néptanítók
Lapja
1935. január havi 'számában
jelent meg.onmlkjihgfedcb
Az
előkészítést
e szerint szoktam megcsinálni.
növendékcink
a rendelet
értelmében
A szülöföldtanulmányt
IV. évfolyam elején beadták
Ezek segítségével beszélgetünk
a tárgykörben
felsorolt
kérdésekről.
A szülőföldtanulmányokból
kiderül,
hogy -mi a legnagyobb szűkséglet
abban a kőzségben, s erről a kérdésről készítenek
a növendékek
egy-egy népművelési
előadást.
Ezt
az előadást
a lehetőség szerint abban a községben meg is
tartják
Most a IV. évfolyamban eddig megbeszélt néhány esetet mondok
el. A bizalom kérdésének
tisztázása
után megkérdeztern.
hogy mirő l
óhajtanak
beszélgetni.
Van-c valami kérdezni-valójuk?!
Ekkor felállt az egyik növendék és a következőlket mondotta:
,,Amikor ebbe
az intézetbe
jöttem, azt hallottam
az idösebbektöl,
hogy itt más
élet folyik, mint kint.' Úgy éreztem, mintha ebben valami bírálat-iz
is volna. A kérdést
közvetlen
beszélgetés
formában
a következőként tárgyaltam.
Ez a megállapítás
részben helyes, részben pedig
tévedés. Ami az életben helyes, azt mi is törekszünk
kővetni, Sőt!
Arra
a helyes gyakorlati
életre törekszünk
tanítványainkat
minél
jobban előkészíteni.
Azt azonban mi határozzuk
meg, hogy mit tartunk az élet megnyilatkozásaiból
helyesnek
és mit helytelennek.
fényűzés,
megszólás,
Amit helytelennek
tartunk
[pincézés,
kártya,
szeretetlenség ... l. az ellen kűzdünk.
Arra törekszünk,
hogy tanítványaink nemesebb életet hónosítsanak
meg. Ilyen értelemben
intézetünkben valóban más élet folyik, mint kint egyes helyeken.
K. nővendékűnk
a következő kérdést
vettette fel:"Egy régebbi
.diákismerösöm
azt mondotta, hogy az iskolában
a képmutatók
jobban
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érvényesülnek." Ezt a kérdést a kővetkezőként oldottam meg. "Nem
tudom, hogy melyik iskolára vonatkozott
a diák megállapítása,
azonban ez lényegtelen. Nézzük meg, nálunk hogyan áll ez az ügy."
Rámutattam az első pad szélén ülő nővendékre (ismétlő), és kértem,
hogy ami
intézetünkre vonatkozólag
(elsősorban az én óráirnra
vonatkozólag) cáfolja meg ezt a megállapítást. Növendékűnk a következőket mondotta: "Az elmult évben egyszer feleléssei kapcsolatosan -azt
kérdezte tőlem igazgató úr, hogy olvastam-e a
Néptanítók Lapját. Azt feleltem, hogy igen, Igazgató úr -- az igazságnak megfelelően rám bizonyította,
hogy nem olvastam. Ez
a hazugság megalapozta a neveléstanból való bukásornat." Erre én
átvettem a szót: "Ebből a beszédből nyilvánvaló, hogy valaki félre
'akart vezetni saz
annyira. nem sikerűlt, hogy az illető növendék
maga úgy érezte, hogy ez volt a bukásánaik az alapja. De van a
kérdésnek még folytatása is. A megbukott növendék szeptemberben
A javitóvizsgálatononmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
314-r e felelt. Ilyenkor
a
jött javítóvizsgalatra.
tanár keres egyéb értékeket, hogy az osztályzatot eldönthesse. Ha
igazi tanítói lelkületnek ismertem volna az illető növendéket, akkor
a 314-ből 3-as lett volna, de miután a háttérben képmutatást láttam,
az osztályzat elégtelen lett. Így Sz. növendék esetében a képmutatás
az évfolyam
ismétléséhez
vezetett. Azt hiszern eléggé kézzelfoghatóan igazoltam, hogy ebben az esetben a képmutatás - az eredeti tétellel (a képmutatás érvényesüléshez vezet) szemben - éppen
az ellenkező eredménnyel járt." Még más példáken
is mutattam be
a ,képmutatás sikertelen voltát. Ideig-óráig ugyan lehet hamis képet
mutatni, azonban végeredményben mindig eltörik a korsó.
A kőztartásvezetö tanár egy növendéket arra szólított fel, hogy
nyakkendő ügyével (naponta más-más nyakkendőt kötött)
jelent'kezzék a tanítói hívatás óráján. A növendék a következőket adta
elő: "Igazgató úr, kérem, ősszesen 5 nyakkendöm van, ebből 1 jó,
4 pedig rossz." Hát hogyan lehetséges az, hogy naponta más-más
nyakkendőt köt? kérdezem. Felelet: "úgy, hogy kölcsönzök nyakkendőket." (Ezt természetesen megfelelő mosoly kísérte az osztály
részéröl.] S mi a maga véleménye a kőlcsönzésröl ? Felelet: Nem
helyes. És miért teszi mégis? Az ember nem tudja követni azt, amit
helyesnek tart. Lehet ugyan, hogy mások is így vannak, mint maga,
de most ne azt mondja, hogy az ember nem tudja kővetni azt, amit
helyesnek tart, hanem úgy: én nem tudom követni azt, amit helyesnek belátok. Természetesen élesen rámutattam az igénytelenség szükséges voltára, majd így folytattam: "Mintha magának mult ja volna
a kölcsönzés terén? (Lényegében egészen bizonyos voltam ebben.]
Felelet: "Igen. Kölcsönöztem már pénzt, kabátot." És többet nem tud
mondani? Felelet: Nem. Akkor segítek magának! Nem emlékszik
arra a nadrág-történetre?
(Így szoktam
egyes növendékeknek
a
különböző években viselt dolgait összekapcsolni.)
"Igen. Most már
emlékezem." Hát hogyan lehetéges az, hogy én emlékezem a maga
nadrágtörténetére.
maga pedig nem emlékszik rá ? Hogyan lehetséges az, hogy nekern 138 növendékern van, és jobban emlékezem a
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Dr. Padányi-Frank Antal:
maga viselt dolgaira, rnint maga? A diák nagyon hangoztatta,
hogy
nem akart elhallgatni valamit (esetleg hazudni), hanem valóban nem
emlékezett erre az esetre, Az is baj, mondom, ha el akarta hallgatni
ezt az ügyet.. de az is baj, ha az erkölcsi emlékezete ilyen gyenge.
Kűlönösen nagy baj ez akkor, ha olyan diákról van szó, mint maga,
akinek a leckék megtanulására
clsörangú
emlékezete van. Mennyi
hiba egy csomóban! Van itt tetszésvágy [megkérdeztem, hogy kinek
akar úgy tetszení Z}, jővedelemen felül való igény, a régebbi botlás
elhallgatás a (bizonyára
azt hitte, hogy én már elfelejtettem
az
ügyet) vagy elfelejtése. Ezek mind az élet nagy kérdései. Nem gondolom, hogy ezeket ezzel a megbeszéléssel
véglegesen elintéztem
volna, úgy érzern azonban, hogy rosszra való hajlamot gyengítettem,
a nemes életre való törekvést pedig erősítettem.
Néhány kérdés az V. évfolyam
beszélgetéseiből.
Intézetűnknek
van rádiój a. Ez a kőztartásvezetö
tanár szobájában
áll. Az első órán
az egyik növendék azt kérte, hogy a növendékek néha hallgathassanak
rádiót.
Megmondottam,
hogy ez elvileg lehetséges,
hiszen
ezért szereztűk az intézet részére a rádiót. Természetesen
ez csak
a kötelező tanulási időn kívüi lehetséges (leginkább vasárnap délmeghallgatni.
után), és előzőleg meg fogjuk nézni, mit kívánatos
Például
a jazz meghallgatását
nem engedélyezem.
E feltételek
mellett adott esetekben a rádiózás ra való engedély adását a diákotthon (internátus)
felügyelő tanáraira
bíztam. Néhány hét múlva
megkérdeztem, hogy a növendékek miknek a meghallgatására
kértek
engedélyt. Azt mondották, hogy egy-két eset kivételével sporteredményeket, labdarúgó
mérközéseket hallgattak meg. Ime, itt az ujabb
nevelői feladat.· Rá kell nevelnünk őket arra, hogy mint tanítók
törekedjenek,
és ha a lehetőség megvan.
minek 3. meghallgatására
lakóival. Hogy mint tanítók
miket hal lgattassanak
meg a kőzség
megfelelhessenek
a kötelességüknek,
már most kell azok iránt a kéramelyek iránt a népben akarnak érdekdések iránt érdeklödniők,
lődést kelteni.
i

A társadalmi
érintkezés
formáinak
megbeszélése
során
az
egyik növendék beszámolt arról, hogy az elmult nyáron egy tanítónál kisebb társaság volt. Ebbe a társaságba
őt is meghívták. EImondattam vele az ott tanúsított magatartását.
Ezt, egy pont kivételével, helyesnek tartottam. Ez az egy pont a bor kérdése volt. Azt
hogy az
mondotta, hogy megkínálták
borral, és azt is mondották,
adott körülmények kőzött
bizonyára én is megengedném a borivást.
Megmondottam,
hogy ebben a megállapításban
azok tévedtek, nem
engedtem volna meg. A szabályzat tiltja a szeszes italokat. s ez a
szabályzat a nyáron is érvényes. Ha majd okleveles tanítók lesznek,
és valamely társaságban
fél vagy egész pohár bort isznak, ez a maguk dolga, ha azonban ekkor sem isznak, azt nagyon. jól teszik.
De amíg növendékek, addig két okból nem lehet inniok. 1. A Szabályzat oszthatatlan
erkölcsi egész. Azt nem lehet egyik részen sem
csorbítani. 2. Aki már diák-korában
iszik náhány pohárral, az okleveles tanító korában könnyebben megfeledkezik emberi méltóságáról,KJIHGF
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Hogya
nemzet életében építő munkát végezhessünk,
állandőan
figyelemmel kell kísérnűnk
az esetleges elégedetlen lelkeket. Ezek
az életben sokszor romboló munkát végeznek. Ilyen elégedetlen növendéket fedeztem fel Sz-ben. Feltettem neki a kérdéseket: 1. Gondolt-e arra, hogy naponként kellene köszönetet mondania azoknak"
akik any.agilag lehetövé tették, hogy V. éves növendék lehetett?
(Nagyon szegény Iiú.] 2. Gondolt-e arra, hogy a jó Istennek hálát
adjon, hogy ilyen szép képességekkel áldotta meg (tiszta jeles volt.]
Azt mondotta, hogy erre még nem gondolt, de belátja, hogy saját
érdekében, a saját megnyugvása
érdekében, elégedetlenségének
levezetése érdekében köszönetet kellene mondania mindkét irányban •.
Ilyenkor láthatjuk magunk is, hogy milyen fontos az ilyen eszméltetés! Lázadó hajlama miatt egy vasárnapi prédikáció (tétele ez volt:
Legyen meg a Te akaratod!)
után megkérdeztem, hogy a hallottakat hogyan értékesíti a saját életében?
Nem tudott választ adni.
Aztán
kérdeztern.
"Nem gondolt arra, hogy magának is ápolnia
kellene magában ezt a magasztos gondolatot: "Legyen meg a Te aka-o
ratod 7" Azt felelte, hogy erre nem gondolt. Hát igen, mondom ..
Maga eddig, önző egyéniségének megíelelően, mindig csak így gondolkozott:
Legyen Iffieg az én akaratom! Nem gondolja, hogy az
elégedetlenséget
ezzel is lehetne fékezni, hogy a hallott prédikáció
szerint formálná a lelki világát? Ezt felelte: "Csak most látom be,
meghal lgatnom."
hogy nekem így kellett volna ezt a prédikáelót
értékeket
általában
esetekkel kapA tárgykörökben
megjelölt
Vannak azonban olyan kérdések is,
csolatosan kell megbeszélnünk.
amelyeket adott esettöl függetlenül kell tárgyalnunk.
Ilyen pl. a
leendő műkődési helyükön való látogatásuk. az élettárs helyes megválasztása, stb. Ha adott esetek nincsenek és ha a most említett kérdéseket már tárgyaltuk, akkor .a növendékek jellemrajzaihoz,
a hospitálási
megfigyelésekhez és olvasmányokhoz
forduljunk.
A [ellernrajzok alapján való beszélgetés azt jelenti, hogy az
osztály jellemez 'egy erre önként jelentkező növendéket. Elsősorban
tehetséges, de zilált lelkűletű nővendékre vetem magamat. Az Illető
növendék maga is készít önmagáról lelki rajzet. Ezeket a jellemrajzokat a tanár azután átnézi, és belátása szerint felolvassa azokat
az osztály előtt. Ezekből a beszélgetésekből nem csak az. okul, akiről szó van, hanem az egész osztály. Érdekes ilyenkor ősszehasonlítania
növendék saját lelki rajzát
az osztály társaktól
szerzett
jellemzésekkel. Ezeket a jellemzések-et az én gyakorlatomban,
egykét kivételtöl 'eltekintve, általában a tárgyilagosság
jellemzi. A megbeszéléseket
.az .egész osztály igen nagy érdeklődéssei
kíséri, A
jellemzések felolvasásakor általában nem szoktam megmondani, hogy
azt a jellemzést ki írta.
Ha valamely érték adott esettel kapcsolatosan
nem fordult elő,
azaz ha esettel kapcsolatosan
nem beszélhettűnk meg valamit, akkor
keresünk erre vonatkozólag
valami olvasmányt. Ilyen olvasmányokat találhatunk
a következő könyvekben:
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M. Ünnep. Szeged. 1936.
bán István: A jellem n evelés

Természetesen
nem elegendő ezeket olvasni, hanem az olvaa multra nézve a növendék eddigi életét kell
sottaik szempontjából
'kutatnunk, a jövőre nézve pedig irányítást kell adnunk. Szóval ez
az olvasás azt jelenti, ha bizonyos értékekre vonatkozólag
önmaguktól nem jelentkeznek az osztályhan esetek, akkor ilyen olvasmányok révén előhívjuk az eseteket. előhívjuk a növendék multját.
S
a növendék
mult jának taglalasaból
adódnak a jövőre vonatkozó
-életelvek.
Hogy az előadásom elején jelzett egészséges világnézet
adott
esetben mit jelent, annak bemutatására
még a következőt említem.
Intézetünkben
most ősszel (az egyesületben tartott előadásom után)
voltak a lelkigyakorlatok.
A reformátusok
részére ugyanebben az
időben csendes napok voltak. A lelkigyakorlatok
után felvetettem
-mind a három osztályban azt a nézetem szerint időszerű kérdést:
"Vaj jon nem volna-e kívánatos a lelkigyakorlatok,
a csendes napok
eredményeként
naponta
többször felvetni magunkban
a kővetkezö
kérdést?
"Mit tenne Krisztus nemzetünk érdekében minden egyes
rövidített
Iormája ez lehetne:
cselekvésem
alkalmával ?" Ennek
"Hogyan élne Krisztus az én helyzetemben?"
Az osztályok úgy látták, hogy ebből sok jó fakadhatna. Hogy ennek a törekvésneik lesz-e
majd jelentős eredménye, arról majd a jövő megfigyelések számolhatnak be. Az osztályokkal
együtt az volt az érzésem, hogy ennek
a kérdésnek komoly feltevése lényegesen segíthet abban, hogy növendékeinkböl
hívatásos tanítók legyenek.
Munkánk
igazí hatása
akkor
kezdődik, amikor a növendék
maga is akarja önmagát külőnbbé tenni, vágyis amikor a saját elhatározásából
lép az önnevelés útjára. Ezt elősegítheti
az a tőrek-
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Gyurjács András:
vés, hogya
növendék esetleg maga válasszon valami önnevelési
módot. Úgy gondolom, amit a növendék maga választ, azt hamarább
fogja követni, mint azt a módot, amelyet csak kivülről ajánlanak neki.
Ezeken az órákon a hangsúly a tanítónövendékeken.
a tanítónövendékek
lelkületén van. A tanítónövend-ék kérdéséhez azonban
szervesen kapcsolódik a gyermek kérdése, A tanítónövendéket csak
a gyermekkel kapcsolatosan lehet a hívatására valóban előkészíteni.
Azért a tárgykörök mindegyikében szerepel a gyermek gondolata
is. Ennek gyakorlati megvalósítására a legjobb mód az, hogya hospitálási
megfigyelésekke]
kapcsolatosan
beszélgetünk
a gyermeki
lélek megnyilatkozasairól,
és beszélgetünk a gyermek helyes irányításáról.
A gyermek a szűlöí házból kerül az iskolába. Ez a gondolatmenet elvezet a nép gondolatához. A tanítói hívatásérzésnek egyik
Iegszervesebb alkotóeleme a néphez való kőzeledés. A tanítói hívatás órájával vonult be intézményesen a tanítóképzésbe a népismeret
(ebben benne van a néprajz is), a falukutatás kérdése.
,
Az én gyakorlatom" bizonyára. másoké is, azt igazolja, hogy a
nevelői munkát sikerek és sikertelenségek kísérik. A neveléssel való>
foglalkozás hálás munkaterület, ha nem egedjük magunkat a sikertelenségektöl a földre teperni. Ha valami nem sikerül, friss lélekkel
újból kell kezdenünk a dolgot. S ha a végső mérleget megcsináljuk, bizonyára azt fogjuk látni, hogy az igaz! tanítói lelkület irányában rendkívül sokat lendíthettünk.

Hogy ezeket az órákat igazi nevelői lelkület hassa át, hogy
ezeket valódi küldetés-érzés jellemezze, annak feltétele a tanárnak,
a tanítói hívatás órái vezetőjének állandó őnnevelése.onmlkjihgfedcbaZYXWVU
P a d á n yi-F r a n k
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Ennek a problémának fejtegetésébe szűkségszerűen be kell kapcsolnom a szellemtörténeti
irány kérdését, mert a történeti mult
átélése, az elmult korok állapotának belső, intuitív szemlélete, más
szóval az igazság meglátása
bizonyos szellemtörténeti
feltételek
nélkül lehetetlen.
Az egyes pedagógusok kőrében sokszor érthetetlenül cllenszenves szellemi írányú történetszemlélettel
való foglalkozást elkerülhetetlenné
teszi az a meggondolás, hogy a történelerndidaktika
s
általában a történetpedagógia iránya, fejlettsége, eleven hatása összeforr a történettudomány
színvonalának, értékelési módjának,
változó
történetszemléletének
mindenkori
állapotával,
A történelmi
látás
megváltozása. a történeti kutatások új iranva, a tényekgfedcbaZYXWVUTSRQ
ú js z e r n p o n tú
átértékelése, tévesnek bizonyult értékítéletek korrektívuma kell, hogy
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átalakító erővel hasson történettanításun:kra, s a megifjodott, modern
történetszemlélet
irányába lendítse médszeres törekvéseinket.
Ez az átalakulás .azonban nem lehet forradalmi jellegű, a minden áron való újítás, felforgatás, a réginek teljes elvetése, annál
kevésbbé, mert a szellemi irány - hogy minden félreértést eloszlassak - mélyen benne gyökerezik a régiben, az adatgyűjtő, a szilárd
Adatok,
talaj on megalapozott, úgynevezett pozitív történetírásban.
tények, események, a történelmi anyagnak, hogy úgy mondjarn, teste
nélkül a szellem megfoghatatlan.
Egy kor szelleme, noha a szellem szó valami irracionális, érzékfölötti lényeget jelent, eredményeiben, alkotásaiban, tehát éppen a
szellemi erőktől hajtott eseményekben, a népmegmozdulasok romboló
és alkotó dinamizmusában kézzelfoghatóan, szemmel láthatóan érzékelhető.
A szellemtörténeti
szemlelet egyáltalában
nem halványítja
az
úgynevezett tárgyi tudás jelentőségét,
ellenkezőleg:
a valóság
a
tények belső értékét fokozza, az eddig elhanyagolt részlet-jelenségek
fontosságát, elhatározó erejét sok esetben erősebben hangsúlyozza.
mint a pozitivizmus. A kűlőnbség a kettő között az, hogy a pozitivizmusaz adatnak sokszor az adat kedvéért tulajdonított értéket, s
elmerült az analitikus, a részletkutató munka atomizáló végnélküliségében. A történetírásnak
ez az iránya kétségbevonta az egyén
"történetirányító
szerepét, alkotóerejét", a szellemi erők tőrténelernvizsgálta."
e.lakító hatalmát, csupán az anyagi élet tömegjelenségeit
A materiális élet apró részleteinek vizs,gálata,a
tényekhez és
betűhöz
való ragaszkodás megölte a szellemet, a magasabb szintézisbe, az 'emberiség életét egy magsa:bbrendű, végső célba összefoglaló hitet.
Történetíró és iskola meggörnyedt az adatok, aprólékos tények
sokaságának sulya alatt. Az iskolában a tárgyi tudás a léleksorvasztó adat öncélú emlékezetbe vésését jelentette. Történetírás
és
iskola elvesztette kapcsolatát az élettel. Az élet menekült az életre
képtelen élet tudománya elől. A pozitivizmus nagy érdeme a giganúj szempontikus téglahordás, az anyag lelkiismeretes összegyűjtése,
iok nyujtása és eddig nem sejtett vagy lekiesinyelt lörténetalkotó
erők feltátása; hibája: az empirizmus mértéktelen túlhajtása.
Érthető, hogy hazánkban az utolsó negyven év folyamán megizmosodott szellemtörténeti irány úttörőinek első és leghevesebb támadása a pozitivizmus ellen irányult.
Ugyanekkor tévesnek, káros nak , igazságtalanna:k és tudománytalannak merték minősíteni az elmúlt koroknak egyoldalúan politikai ismertetését, az eseményes történetírást.
Az új szellemi törekvések magyar élharcosai:onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
H óma n
Bálint,
Szekfű
Gyula, E ckh a r d t Ferenc, sokszoros vonatkozásban Kleb elsb er g
Kunó gróf a régebbi histór iai felfogásnak elsősorban alapvető tévedéseit, fő hibaforrásait támadják. Ezeknek a támadási felületeknek
1

Magyar

Hóman:
Tanítóképző

A

m a g ya r

tö r tén etír á s

új

ú tja i.

1932.

gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*

Gyurjács
András:
386zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

csak Iegexponáltabb, leghevesebben ostromolt gócpontjait
ismertetem, mert az iskolai történettanításnak
tudomásul kell vennie a történettudomány irányváltozását,
s ennek az átértékelesi folyamatnak
tantervünkbe és történelmi tankőnyveinkbe is át kell szűrődnie.
1. Történetírásunk
egyik
hibaforrása egészen a XIX. századig,
hogy az egyes korokat nem a maguk .gondolatkőrében, a multat nem
az önmagában sajátosan kialkult lelkiségében szemlélte, hanem a
s olyan fogalmakat erőszakolt
XVIII. és XIX. század szeművegén,
bele, amelyek teljesen idegenek tőle.
Ilyen anachronizmus Szekfű Gyula megállapítása szerint a francia Iorradalornban szűletett szabadságideának
a korábbi századokba
vetitése. A Irancia forradalom "idea-komphxuma",
s a XIX. század
francia történetírását
elborító "szabadsigigézet"
a hazai történetírásban is téves és igazságtalan konstrukciót eredményezett. A nemzeti élet minden megnyilvánulását minden korban a szabadságeszme
szempontjából
értékelték. A magyar történelem lényege már szinte
a szabadságeszme
érdekében vívott évezredes kűzdelemmé
reduíö

kálóelott.

Hát baj ez?, kérdezhetné bárki. Végzetes baj, mert ennek az
egyoldalú történetszemléletnek
hatása az iskolán, újságon.
a politikai szónokok, népszerü történetírók beszédein és müvein keresztül
irányító erejü hatalommá növekedett, s a magyar társadalmi réteg.ek érzés- és gondolatvilágát
a "függetlenségi párt politikáját
igazoló eszközzé zsugorodott".
Ez a pártpolitikai
célokra kisajátított
történetszemlélet
sok kiváló magyar államférfit és hadvezért ítélt
erkölcsi halálra igazságtalan túlzásaival.
Nem vagyunk olyan gazdagok, hogy a néprétegek lelkébe beoltott
szabadságérzet hatására legnagyobb szellemi és erkölcsi kincseinket
pazaroljuk el meggondolatlanul,
s míg egyrészt valóságos szabadsághös kultuszt teremtünk, másfelől értékeket pusztítunk el.
Ennek a pártpolitikától
megtévesztett történelmi látásnak következménye, hogy míg Kossuth Lajos a nagy magyar néprétegek lelkében szinte "miszti:kus fogalommáabsztrahálódott'',2
Görgeyt,
a
magyar nemzeti hadsereg megalapítóját.
a nemzetnek európai viszonylatban is megcsodált hadvezérét
hazaárulónak
bélyegezte a
nemzeti köztudat. Gyulai Pálnak, Deáknak s általában egy tisztán
látó szűkebb körnek ellenvéleményét elnyomta a Kossuthtól szugge'rált közvélemény, s csak a világháború után hatotta át a nemzet
széles rétegeit az önvád, hogya
magyar szabadságharc másik héro'szát, önmagából kitermelt katonai zseníjét erkölcsi halálra ítélte.
Ugyanez az elfogultság, a szabadkőműves vezetők tudományos
objektivitásának
hiánya jellemzi, csak más síkban, a 67 utáni liberális történetírást.
Ez a kőzépkorbarr csak sötétséget, nyomasztó,
tömjénszagú
"papi uralmat"
látott. A középkor rnély lelkiéletét.
naív hitét, rajongását,
istenszeretetének
mámorát és finom ideális
:lendületét nem vette észre.
A magyar
történetírásgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ú ; útjai. 31. 1.
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2. A XIX. századi történetírásnak
másik hibaforrása, hogy tel-gfedcba
esen leköti az ösi ösztönböl fakadó, kizárólagosan
politikai irányú
érdeklődése.
Az ősök haditettei.
népek Ieigázása,
fejedelmek
diadalai, a
népek és államok közti hatalmi eltolódás, vagvis az eseményes történet. Az írókat az állami élet viszontagságain.
kőzjogi harcain
kívül semmi sem érdekli. "Emberi dekumenturnokat",
egyéni érzésvilágot, lelkiéletet, belső vívódásokat sohasem, vagy alig vetít az író
a jelenbe.
3. A harmadik hibaforrás "a kőzösségi érzés mindenhatósága"
a
nemzeten kívül állókkal szemben. Ez a "primitív, tudatalatti
klan
ösztön" füti pl. egyes, bennünket ellenséges szemmel méregető állacélzatú
mok történetíróit.
A tudománytalan,
elfogult, megtévesztő
elsöpri idővel az igazság átütő ereje. Mi ne
történelmi hamisítást
.kövessűk ellenségeinket
az ingoványos talajon.
Ne öljük meg a
magyar ifjúság őnérték-hitét,
de ne .is sorvasszuk el beteg ill ú .ziókkal lelkierej ét.
Összefoglalva fejtegetéseink eredményét: sem a históriai positivizmus, sem az elhatalrnasodó
politikai esemény- és alkotmánylíberális
iörténet,
sem a szabadságideátói
megigézett pártpolitikai
felfogás az igazi nemzetnevelő, a le~főbh erkölcsi eszményhez igazo dó történelmi irány. Az egyik megöli a lelket, figyelmen kívül
nagyja az egyéni alkotóerőt, a másik a nemzeti hiúságnak hízeleg'.
A hibák elhallgatása,
az önismeretre döbbenés rnesterséges elfojtása végzetes katasztrófaba
vezethet. A magyar faj öníenntariási ösztönét, a nemzeti jövőt alakító erőit gyengíti, aki önimádó,
elbizakodott
nemzedéket nevel.
Ismerjük, becsűljük
megi faji értékeinket, mérjük össze, fejlesszük erőinket; de lássuk tisztán, hogy szellemi, anyagi és testi
képességeink hatása meddig ér. A nemzeti erő, önbizalom, önismeret kifejlesztésének,
a faji érzés- és értéktudat
kialakít ásának
egyetlen módja a valóság megismerése. A realitás, a tény az a köszikla, melyen a tudás lábát megveti.
De a realitások, tehát a politikai,
gazdasági,
társadalmi
és
kulturális
tények vizsgálatában
elsősorban a szellemi mozgató erők,
az eszmei lényeg megragadása a fontos. Az "alapv,ető, átfogó
tények
ismeretén
alapuló" intuició, a beleélés, átérzés,
szubjektív
meglátás,
s a legdivergensebb
folyamatoknak,
megnyilatkozásoknak szerves egységbe olvasztása. Ez az "egy,éni megérzésböl" fakadó,
de pozitív tények ismeretétől vezetett szintétikus rnódszer teszi lehetövé az elmúlt egyének és korok szellemébe való hatolást.
Az adat, a rÚzlet tökéletlenségét
kiteljesítö, a korok lelkiségébe hatoló históriai szintézist szellemtörténeti
módszernek nevezzük. Ezzel elértünk arra a magaslatra, ahonnan a modern történettanítás minden ágát-bogát áttekinthetjük.
útasíA történettanítás
módszerét megszabó legujabb tantervi
-tás szerint a történettanHás célja: "A valóban megtörtént alakulások belső, lelkitarialmába
való megértő elmélyedés." Ez az a pont,
j
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történettanításunknak
Achilles-sarka,
ahol a legsebezhetőbb. Megállás, elmélyedés, a kor szellemi, társadalmi,
politikai, művészi
mozgalmainak lényegét átél ő, megértő elmerülés lehetetlen, amig
vagy a tanítási
vagy a tantervi anyagtömegeket nem csökkentjük,
órák számát nem szaporítjuk.
A gyorsvonati sebességgel feltűnő és eltűnő történelmi tájak
csak álomszerű életet élnek a tanuló lelkében. Nem teljesedhetnek ki élménnyé, mert .az ember lelki szervezete nincsen piblanatnyiexponálásokr.a
berendezkedve.
Ahhoz, hogy egy történelmi
kor vagy nép, egy hatalmi eltolódást előidéző hadimozgalom, intézmény, jogál lapot vagy vallásos fellángolás lelki szővetébe behatolják, anyagi, földrajzi, szellemi hátterét kielemezzem, idő kelL
Ezt az időt nem kapja meg a történelem tanára, tehát nem állhat
meg egy korban, nem rajzolhatja.
színesítheli ki azt élményvalósággá. Tanulóban és felnőttben is csak akkor színesedik, teljesedik
ki egy-egy történeti esemény, áramlat, szellem valóságérzéssé, ha
olyan hétköznapi desfiséggel hat, mint a jelen verejtékező vagy napsütéses realitásai.
Ebben a síkban találkozik és egészíti ki egymást a pozitívizmusa szellemtörténeti
módszerrel. Az emberi szellem az anyagból is'
sugárzik. Itt kereszteződik egy élményesítö
csomópontban a belsőés külső szemléltetésnek minden lehetösége és eszköze.
A szemléltetés változatos
formáit, eszközeit most nem szükséges ismertetnem. Inkább példával illusztrálom egy-egy történeti
helyzet kimélyítését.
1566-ban két népből kitermelt akarat robbant ki Saigetvár ostrománál. A 70 éves Szulejrnán a feszültség egyik pólusa. Konstantinápolyban mindenki érezte, hogy ez II. Szulejmán utolsó hadjárata,
csak a szultán nem. Szelimán az emberi akaratnak
egyik legmagasabb csúcsa. Értelmi képessége csökkent, kissé elgyerekesedett,
de az- infantilitás ellenére az akarat keményen osztotta parancsait
a törékeny testnek. A külföldi követek előtt titkolta betegségét,
arcát festékkel pirosította, hogy életerejének bomlásat leplezze. Mohamed parancsát megszegte, bort ivott, zsarnoki hajlamait, paraneaosztó a:karatát fiatalabb éveiben csak alattvalóival
éreztette, testének nem tudott parancsolni. Örök emberi vonás, hogy agg korára
elfogta a félelem, az Allahhal való leszámolás borzongása. Nem
ivott, környezetének is megtiltotta a borivást. Ez a deszpota, akinekpillanatnyi
szeszélye döntött a legfontosabb. kérdésekben,
Szigetvár előtt áll. - Vele szemben az elszánt akarat másik pólusa: Zrinyi
Miklós. "A kerlátlan szenvedélynek, a mindent elsöprő egyéni aka-ratnak példája.l'"
Határtalan
önérzet jellemzi. Egy ízben "egészen
magán kívűl van ~ írja Szekfű Gyula -, mikor béke idején a bosnyák basával párbajra készül, s Ferdinand eltiltja ettől, sőt a basát
is értesíti a tilalomról, nehogy az mégis elmenjen a párbaj színhelyére, Zrínyi a kiráIy parancsa ellenére elmegy a kitűzött helyre és:
3
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nehogy

a törökök

Noha a szenvedély, mely állandóan a "forrási ponton" van benne,
:,biológiailag
délszláv
örökség",
lélekben,
érzésben
fanatikusan
magyar. Szinte lángol leveleinek pátosza, mikor Losonczy István hősi
'küzdelrnéröl
értesíti az óvatos, nyugodt, diplomata
Nádasdyt.
Nagy
birtokszerző,
s mivel birtokainak
egy részét a Habsburg királynak
'kőszőnheti,
hű alattvaló,
az újfajta
lojális nagyúri típusnak
egyik
képviselője.
Hazaszeretete
nem frázis. 1566-ban lelkes szavakban
jelentette
be Nádaady félénk özvegyének. hogy bezárkózik
Szigetvárba,
Iste-nért, a császári felségért. a kereszténységért
és szegény, végső nyomorúságba
jutott édes hazájaért.
ha a sors úgy akarja, vére ontásával és feje pusztulásával
fog áldozni. "Ha görög vagy római lett volna
Zrinyi, ezeket a szavait századok óta az egész világ ismerné és iskolában tanulná." Aztán bezárkózik a várba. Következik az ostrom leírása. A vár helyzete rajzban és képekben, A írancia követ figyelmeztető szavai. A török seregben akkor.a a rondaság és piszok, hogy
·a követ figyelmezteti
a basát oa pestis-veszedelemre;
Csak a szultán
sátra körül teremtenek
rendet. A basa az Istenre bízza a dolgot,
úgyis minden az ő akarata
szerint történik.
A nyolcvanezer
főnyi
.sereg körülzárja
a várat. A tüzérség portugál
parancsnoka
meglepetésszerű
ostr orntűzzel támadja
meg az erősséget,
dea
rajtaütés
nem sikerül. Három nap múlva az Üjvárost kiürítik, s a 2500 főnyi
védősereg
800-900
emberre csökken. 16-án az Óváros is lángol. A
várba már csak 600 védőnek sikerül bejutnia. A török a Malta szigeostrom-rendszerét
veti latba. Szekereket
hármasával
tén kipróbált
-ősszevasalnak,
megrakják
hatalmas szálfákkal. s egymás mögött következőKJIHGFEDCBA
14 sorban tolják
a mocsaras
terepen keresztül
a várfal
Icözelébe. A vár már a törőké. Zrínyi a szük Belső-várba
szorul. Egy
asszony vigyázatlanságából
a puskaporos
raktár felrobban. A védők
-ereje gyenge, hogya
lángokat oltsák és a sokszoros túlerővel kűzdjenek. Zrínyi ekkor elhatározza
a kirohanást.
(Az ismert általános.ságolcat elhagyorn.] Az egyik megmenekült
szemtanú elbeszélése szer int Zrínyi kitört a keskeny Iahídra, elsütötte pisztolyát,
egy török
fötisztet megölt, aztán kardjával
vagdalkezott.
A török kegyelmet
'kiáltott feléje, de
folyton csak azt harsogta, hogy nem adja meg
magát, meghal hitéért
és királyáért,
amig egy golyó eltalál ta, s a
földre rogyott. Egy török főtiszt ágyára fe:ktette a haldoklót, s hogy
haláltusáját
megkönnyítse,
fejét vétette. A fejet a budai basa piros
bársonyba
göngyölve elküldte
Salm grófnak győri táborába, ki tétlenül nézte Zrínyi emberfeletti
kűz delmét. "Itt küldöm legnagyobb
hösötök fejét, erre a fejre még szükségtek lenne a jövőben." A holtő

Ugyanott 193. 1.
U. o. 194. 1. A onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Z, jellemzésére vonatkozó rész töredékes idézet,
részben átstilizált szőveg az eredetiböl.
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András:

testet Musztafa a hős halálához méltó dísszel és tisztelettel eltemettette Szig et várt. 6
A szultán már nem élt, a sikertelen ostrom láttára agyszélhűdés
ölte meg. A két hatalmas akarat kőzűl
az egyik összeroppant,
a
másik a magyarság énjébe beidegződött nyugati kultúra diadaláva
transzformálódott.
A magyarság nem árulta el a kereszténységet
a pogány ősi
ellenségnek. A lassú felőrlődés a százados harcokban, a magyarság
"Slaját lelki szöveteinek" eltékozlása más népek védelmében, örök
titok maradna, ha a XVL századot a mai kor humanisztikus szernléletmódjával
néznénk. Ha a régi korszakok szellemébe hatolunk, a
a nemzeti és vallásos ellentét részleges
magyarság törökgyűlöletében
jelensegén kívűl sokkal mélyenjáróbb, az egész anyagi és kulturális
életet átható kibékíthetetlen
ellentétre bukkanunk. A törökség élete
a keresztény-európai
felfogás tükrében
nem volt emberi életmód,
Munkátlanság, a mások verejtékező rnunkájának kizsákmányolása, az
úr és szolga közti viszonylatban az erkölcsi kapcsolatnak teljes hiánya, a testi és szellemi szükségleteknek
legalsóbb foka. A kisázsiai,
török lakások földalatti lyukak - írja a török viszonyok egyik legpontosabb ismerője, Dernschnam János "úgy hogy a tetőn jár
az ember és észre sem veszi, hogy alatta lakás van, alacsony bejárat, kecskével együtt lakik benne a ház ura, ablak, tál, korsó, pohár.
ágy, asztal, pad ismeretlen, a földön ülnek vagy fekszenek, mint a
barom az istá llóban."? "Ez az állati sorban sinylődö török katona,
sőt utolsó csausznak muzulmán
szolgája teljhatalmú ura az európai
keresztényeknek,
a magasab kultúra minden eredményének.í"
A
magyarságnak kultúrnívóját kellett volna íeláldoznia, a sejtjeibe ivódott európai énjét kitépnie magából, hogy a török előtt porbavágodjon, kiszolgáltassa magát.
Ez az egyetemes iszony és török-ellenes hangulat mint egységes
páncélsövény fonta össze az ellentétes érdeket, s forrasztja az idegen
vérű, de nyugati szellemű királyság soraiba a lelkeket. Az újabbkori
"törö:k-magyar ,egytestvér-elmélet" a XVL sz. magyarjának.
Zrínyinek érthetetlen
Iurcsaság volna."
Egy történelmi korszak átélése
XX. századí szemlélettel, a régebbi korszak műveltséqi szinvoualának
szellemének, anyagi állapotának ismerete nélkül, lehetetlenség.
összeszöA történeti korok átélése ilyenformán sok tényezöböl
vődő, bonyolult lelkifolyamat. A tanuló csak olyan lelkitartalmakat
érthet meg, melyeket azonosítani tud saját lelke tartalmával, A társas-lélektani mozzanatok lényegét csak ösztönszerű, halvány sejtelmek alakjában gyallíthalja.
Ezeknek tudatosítása
a történettanítás:
feladata. A közvetlen
szemléletunk kőréböl
kiesett életformák, korA szultán jellemzésére és az cstrornra vonatkozó nyers' adatok SziSándoronmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A m a g ya r
n em zet
tö r tén ete
c. m ű véb ő l. V. 376-377. L
7 Hóman-Szekfü:
M a g ya r
tö r tén et.
IV. köt. 105. L
8 Ugyanott.
9 A fenti
gondolatok Hóman-Szekfü:
Magyar történet IV. köt.
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tartalmak, lelkiség csak belső szemléltetéssel,
a jelen átélési formáin
keresztül érzékeltethetők
némileg, azért az elmult korszakok életét a
belőlük fejlődött
jelen színes rajzának
segítségével teljesíthetjűk,
színesíthetjük ki.
A ma annyiszor hallható álláshalmozás
szó egyszerre élményerejűvé fokozza a II. Endre uralkodása idején elharapózott
hívatalkumulációt,
A belső, valóságszerű
átélésnek, a konkretizáló történeti
víziónak legtökéletesebb
segítő eszkö re ma a szellemtörténeti
módszer, mert a szellemtörténet
a mult minden jelenségében a lélek egységes megnyilatkozását
keresi. A mult valamennyi anyagi, erkölcsi,
társadalmi
és szellemi megmozdulását
egy-egy eszme indítja meg,
s ennek az eszmének a nyoma, tartalma, lényege az illető kor legparányibb alkotásán, .a magánéleti események, politikai és művészeti
irányok, a gazdasági és állami élet minden vonatkozásában
élesen,
C so ko n a i
lehelletszerű,
porcellános
lírájának
tisztán konstatálható,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
egy-egy kristálya "az örökkévalóság
számára tökéletes formába zárt
rokokó pillanat",
mint ahogyan Zrínyi utolsó mozdulata
és szava
a XVI. századi magyarság tőrökgyülőletének
és európai kultúrénjének szimboluma.
Az eszmei középpontú tanítási mód a színtelen, semmitmondó
általánosítások
helyett egyre tökéletesebb valószerűséggel
adja viszsza a multnak élet-varázsát, mert a közriopi magán- és társaséleti
adatok, jelenségek legcsekélyebb értékűnek hitt részletében visszatükrözia
kor lüktető élettartalmát.
Nemcsak a kivá ló férfi és női egyéniségek, államférfiak, hősök,
nemzetreformátorok
életét eleveníti meg élményszerűen,
konkréten,
hanem a jelentéktelenebb,
átlag férfi és női szereplök emberi alakját. Ennek az átlagnak emberi dokumentumain.
vergödésén, anyagi
nyomorán és lelki szűkségletein
keresztül, mint a kis csillám ban,
tükrözi a mult verejtékező életét. Itt nyílik alkalom egyes, konkrét
életek, női- és férfilelkek ana lízisére, mert ez a hamisítatlan, érdekfeszítő élet a maga ezer problémájával,
ez érdekli a tanulót, ezt
szívj a magába fogékony lelke, ezt a lélektani igazsággal telített történeti életet. Ilyen lüktető életszerűségen, "a reprezentánsok
és je.,
lentéktelenek
Iélekana lízisén" át teljesedik ki a szellemi szintézisbe
foglalt kerkép élményerejű nagyszerűsége.

Mivel a történettanítás
lélektani
jellegű, startalmát
nemcsak
"tudatos cselekvések" és "világos elhatározások"
alkotják, hanem a
tudatalatti,
homályos rétegekben lappangó ösztönős törnegérzelmek,
lelkierök, azért a történelem tanításában nagy szerep
elemezhetetlen
jut a művészi intuíciónak. Az átélésnek ebben a tudatalatti
Iormájában érintkezik a történettanítás
az irodalommal
és a Télektannal.
Az irodalom
az egyének lelkiéletébe,
szellemi világába, s így a
"tragikus
feszültséggel
telített,
korszakot
változtató"
mozgalrnak
lelkirűgóiba is bevilágít.
A kőltözseník a történelmi megismerésnek olyan tájaira vezetnek, amelyek
a racionálís
gondolkozásnak
megközelíthetetlenek.
Arany Bu d a h a lá lá -n a k
és történeti tárgyú balladáinak
eseményeit,KJIHG
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Gyurjács András:
"alakjait

lélekrajz mozgatja", "a családi életnek azok aonmlkjihgfedc
melyeknek fontosságát a modern pszichológia">?
is felismerte. S mégis pl, Bu d a h a lá lá -n a k a családi életre redukál!
hősei, a históriai hétköznapok
talaján botladozó emberi alakjai a
költö művészi intuícióján
keresztűl megéreztetik velünk a magyar
lélek sors-hangulatát,
az örök, mozdulatlan
végzet akarata
előtt
való alázatos meghajlást. Szent borzalommal érezzük az apró részletekben megrajzolt, de alapvonalaiban
a legnagyobb elgondolású koncepcióban a "kimondhatatlan
jelenlétét".
Az irodalom és lélektan az egyének törekvésein keresztül nagyszerűen szemléltetiegy-.egy
korszakmozgató
eszme hatását, pl. a
kereszteshadjáratok
tényéhen a hit hatalmas erejét. Az egyéni törekvésekben az emberi akarat szinte emberfeletti hatalmát. "Testemmel mindíg azt tettem, amit akartam" - mondta Napo leon.P A lélek
misztikum a, sugalló ereje mindíg legyőzte az anyagót.
Az orosz
jégen és :havon a Iélmil liós seregből elpusztult, megfagyott 450.000
ember. A megmaradt sereg rongyosan. félig fagyottan, betegen vonszolja testét a Berezina felé. Napoleon egy lovagló pálcával gyalogol
gránátosai mellett. "Fázol fiam?" kérdezi amellette
roskadozó
katorrától. "Ha íelségedre nézek, malegem van!" - feleli a gránátos,
aki pár óra mulva dermedten nyúlik el a hóban. A görög hősök és a
keresztény vértanúk hősiességét gyujtja fel a katonák lelkében Napoleon közelségének sugalló ereje. "Meg kellett volna ölniők - rnondja
Mereskovszkij - és e helyett őrült rajongással szerették, mint egy
isteni gyermeket!"
A történeti mult színtere,
a föld szintén fontos tényezője a
nemzet életének, s ígyalapos
ismerete fokozój.a, szinezője a rajta
végbement történelmi
alakulások
intenzívebb
átélesének.
A haza
földje nem egyszerű geográfiai fogalom, hanema
multból a jelenbe
átnyúlo megazentelt tanú, a történeti élet, események, társadalmi és
'gazdasági jelenségek egyik oka. A haza földjének pusztán természeti
táj jellege a történelmi idők folyamán meglelt hangulattal, a magyar
mult szellemével, s a magyar lélek energiáival. A természeti tényező
alakítólag hatott a magyar lélekre, megszabta életét, műveltsége irányát, államjogi heJyzetét, de a magyar szellern és kéz ezeréves ráhatása viszont átalakította
a földet magyar kultúrtájjá,
A nemzeti
föld alvó
mult bensőséges átélője a földrajzi tényezőben is agfedcbaZYXW
lelkét lesi". Nem a puszta föld, hanem .a beléoltott ezeréves nemzeti energia avatja szentté a Kárpátok medencéjét.
vég zetes

bonyolult

a p r ó sá g a i,

I I '"

A történettanítás
tehát az irodalom, művészettörténet,
lélektan,
a gazdasági és kulturális mozgalmak, vallási és világnézeti áramlatok hatássorozatain
keresztül jut el a legég· etőbb emberi érdek, "az
-önfenntartásra való közös törekvés",az
állami élet, a politikai események ismertetéséhez.
Nem hanyagolja el a sorsdöntő. hadi megmozdulás ok eszmei, g.azdasági és lélektörténeti
indoko lását, de nem
10
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halmozza végletekig a háborús ősszecsapásokat.
A száraz, évszámokkal
terhelt
hadtörténeti
előadás a fiúiskolában
is elhibázott,
elrnefárasztó, céltalan, éppen azért káros törekvés.
Tanár és tankőnyvíró érzi, mit kellene tennie, egyelőre mégis
kénytelen az eddig beidegzett nyomok on haladni. A tanár nem alapozhatja tanítását a fent körvonalazott
elvekre, mert a tankönyv
köti. A tankönyvíró
útját pedig a tanterv szabja meg. Azonban
láthatunk már ebben az irányban tiszteletreméltó
törekvéseket. Így
M ester h á zy
éppen a mi szakiskolánk történelmi tankönyveinek írója,onmlkjihgfedcbaZYXWVU
Jenő szélesen megalapozott,
értékes illusztrációs anyaggal szemleltető művelődéstörténeti
képet fest a korszakokról. Szeretettel, kedvvel mélyed el a művelődési képek rajzaban.
Ez azonban nem elég, a tanulmányi anyag arányát meg kellene
fordítani. Csak a sorsdöntő eseményeket
és politikai alakulásokat
kellene ismertetni, az anyag gerince pedig .a fejtegetett elvek szerint
feldolgozott művelődési, társadalmi,
gazdasági,
egyéni és tömeglélektani kép volna.
Végül szűkségét érzem, hogy néhány gondolattal érintsem a történelmi mult és a leánylélek viszonyát.
A nő sajátos lelkialkatánál
fogva "másként látja és másként
:éli át a történelmet",
mint a férfi. A történelmi mult tényei más
értékformában kristályosodnak
ki lelkében. A nő általában nem történelem-alkotó,
de a lényébe ivódott értékek, lelkében felgyülemlett faji, erkölcsi és kultűrenergiák
állandó kisugárzásával
észrevétlenül alakítja a nemzet jelen és jövő sorsát. A nemzeti mult hagyornányaival, nemes szépségeivel, kegyel.ettel és kultúrával telt lelke
ösztönösen árasztja a jövő nemzedék szívébe az értékeket.
Hatása pillanatnyilag
láthatatlan,
de mély és átható, mintgfedcbaZ
II
napsugár-é. A férfi tőrténelernalkotó
munkáját a női' lélek titokzatos
mágiája irányítja, s a nagy tettek, emberfeletti erőfeszítések ennek
az ellenállhatatlan
erőnek látható nyilvánulásai.
Olyan ez az erő,
rnint a gyönge növénycsíráé, megrepesztí a sziklákat.
A nő szívén keresztül kőzelíti meg a történeti értékeket s "a társadalmi élet érzelmi légkörében érleli, tudatosítja
önmaga számára
politikai fej lődés,
.a lelkétől távolabb eső állami élet, pártkűzdelmek,
fegyveres összeütközés tényeit." Szociális érzéke a kőzösségi érzés
s "a történeti megértés erős eszkőze't.P
Történelmi tanulmányainkban
tehát feltétlenül kiemeljük a nö
lelkialkatának
megfelelő érzelmi, s
női érdeklődés körébe vágó
elemeket". Ez nem azt jelenti, hogy "egyoldalú, nem létező nőies"
történelmi
orientációt
erőszakoljuk
növendékeinkre.
A történelmi
anyag, színvonal ugyanaz marad, csak a hangsúly, a színezés, a fényszóró irányítasa. a történelem nagy nőalakjainak,
s általában a nő
történeti multjának, társadalmi helyzetének megvilágítása lesz intenzivebb. Nem az elvek, a lényeg változik meg, hanem az eljárás, a
módszer, mely mindíg a szíven, az élményerejű
érzelmi
átélésen
lia
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József:

keresztül hatol a történelmi korok lelkébe. Itt Hunden lelkimozzanat
eleven hatóerejét
.a tanár szuggesztiv egyénisége dönti el. A korok
mélységeibe bevilágító intuitív képzelet nélkül a tanár munkája csak
üres, át nem élt verbalizmus marad.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
A
m a g ya r
tö r tén etír á s
új
ú tja i.
F o r r á sm ű vek:
1. Hóman Bálint:
Bpest, 1932. 2. Ta n ter vi
u ta sítá so k
a leá n ykö zép isko lá k
szá m á r a .
1930.
3. Hóman-Szekfű:
M a g ya r
tö r tén et.
4. Szilágyi Sándor: A m a g ya r
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1934:
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A kisdedóvás
Angl iából terjedt el Európa országaiban. De kőzvetve tulajdonképpen
Napoleon volt a megindítója azzal, hogy az
angol gyárípar termékeinek az európai kontiriensre való behozatalát
meggátolta. Ezáltal az angol munkásosztály
nyomorba jutott, kis
gyermekei valósággal az utca porában hevertek, kitéve minden erkölcsi és fizikai veszélynek. Ez a nyomor váltotta ki néhány angol
emberbarát lelkéből az elhagyatott és elhanyagolt kisgyerrnekek védelmét és óvását,
s így keletkezett Angliában 1819-ben az első élelrnezéssel összekötött kisded óvoda.
Az eszme gyorsan terjedt, s Angliában 1836-ban már a kétezerőtszázat
meghaladta a kisdedóvodák
száma.
Teréz
Ai angol kisdedóvás megismerése keltette fel Br u n szvik
gróínö
lelkében azt az elhatározást, hogy ez intézményt meghonosítja
hazánkban s minden erejét ennek elterjesztésére
fogja szentelni. Elhatározásának
lett az eredménye, hogy 1828. június I-én Budán, a.
Krisztinavárosban,
édesanyja házában megnyitotta az angyalkertjét.
Az intézetet saját kőltségén
tartotta Ienn, a szegényebb gyermekeket
télen át ebéddel is ellátta. Angyalkertjét Ker n Máté, német pedagógus vezette és a nyelve is német volt.
A nemesszívű grófnő angyalkertjébe
járó kisdedek száma kezdetben ugyan csekély volt, de rövid idő alatt benépesedett. További
törekvése
az volt, hogy az eszmét országszerte elterjessze. Ez nem
volt könnyű munka, mert Magyarországon a talaj még nem volt előkészítve az eszme terjedésére, Mint minden új eszmének, úgy a kisdedóváseszméjének
is voltak ellenzői. A konzervatív felfogású urak
közűl azok, akik a Ferenc császárnak tulajdonított
elvet vallották,
hogy "a népnek nem fejlesztésére,
hanem engedelmességben való
megtartására kell törekedni", azok nemcsak ellenzői, hanem ellenségei
is voltak a kisdednevelés eszméj ének és sokszor túlzásba is estek
nemtetszésűle
kifejezésében.
Például a kör ősladányi
földesúr,
aki
gúnyképpen birtokán egy kutyaóvodát állított sannak
íelügyelöjét
a
gyomai óvó fizetésének háromszorosával
díjazta,

A százéves óvónőképzés.
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A kisdcdóvásnak nem volt barátja grófonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
Széch en yi
István sem és
bár Br u n szvik
Teréz sokszor órakig vitatkozott vele a nevelési reformról és a kisdedóvásról, nem tudta eltéríteni Széchenyi+ attól a
felfogásától, hogy a nemzetet felülről kell nevelni naggyá szellemileg,
erkölcsileg és vagyonílag.
Szerencsere a nemzet jobbjaí között sokan voltak, kik a konzervatív felfogást nem val lották és a népnevelés. a kisdedóvás hívei
Miklós, Széchenyi
lettek. Ilyenek gr. F esieiics Leó, br. Wesselén yi
kebelbarátj a és európai útitársa.
W ed iá n er
Sámuel, a lelkes Bezer édy
István, 8_2 első jobbágyfelszabadító,
Ko ssu th
Lajos, D eá k Ferenc, br. E ö tvö s József, Kö lcsey Ferenc, F á y András, Ba r a b á s Miklós,
To ld y
Ferenc, Teleky László, Lá n ya i Gábor sth
lett

Ilyen ellenszenves kűzdelmek és rokonszenves támogatások
indult meg Magyarországon
Brunszvik Teréz munkája,

mel-

A megnyilt angyalkertet
meglátogatja
József
nádor
felesége,
Mária Dorottya
Iőhercegnő,
a hercegprímás,
az ország nagyjai
közül sokan, a nemesség és polgárság, s valamennyien a kisdedóvás
eszméj ének nemcsak hívei lesznek, hanern többen óvodát is alapitanak, úgyhogy 1834-ben már 13 óvoda van Magyarországon.
A megnyitott intézetek felszerelésére
és fenntartására
szűkséges
kö ltsépek megszerzése sok gondjába és nagy fáradságába
került
Brunszvik Teréznek. Legtöbbet áldozott őmaga,
de segítik öt ebben
Pest és Buda íöúri
hölgyei, élükön a nádorné Iöhercegasszonnyal,
aki a Budán lévő három németnyelvű
óvodát és a Pesten lévő egy
óvodát évenként segélyez! és a pestinek azért, mert magyarnyelvű
volt, még kűlön évi 52 pengő forintot adott. Készpénz-adakozásokból.
továbbá kézirnunkák, festmények és egyéb ősszekéregetett ajándékok
sorselásából
és műkedvelö szín:házi előadások
[ővedelmeiből
igyekeztek Iedezgetni a szaporodó költségeket.
Az intézetek fenntartása
így nagyon bizonytalan
volt s attól
lehetett tartani,
hogy azok megszűnése
a kisdedóvás
eszméj ének
a megszűnését is maga után vonja. Ezért 1834. év tavaszán BrunszMóric főjegyző
vik Teréz, G lo siu s Dániel táblabíró és Szen tkir á lyi
'bevonásával tanácskozásra
ült össze. Elhatározták,
hogy a koldulgatás rnegszüntetésévelegy
egyesületet fognak létesíteni, amelynek
célja lesz egyrészt a meglévő óvodák fenntartása, másrészt a kisdedóvás terjesztése. Az eszmének megnyerték gr. F e ste iic s Leót, akinek
palotájában
többször összegyűlve, megkezdték az egyesület szervezését. Aláírási-íveket
bocsájtottak ki, s mikor 100 aláíró volt, összehívták az alakuló közgyűlést.

1836. március hó 5-én előkelő kőzőnség gyűlt össze a Széchenyi
által alapított, Dorottya-utcában
lévő Nemzeti Kaszinó kisebb termében tartandó kőzgyűlésre. Gr. Festetícs Leó lelkesítö beszédben
Iejtcgette, hogy mennyire szűkséges a szegény nép kisgyerrnekeinek
megóvása és nevelése érdekében kisdedóvó intézetek állítása és fenntartása, s kérdésére, hogy e cél elérésére alkossanak-e egy nagy társaságot,a
jelenvoltak kőzfelkiáltásokkal
megalakították
az európaigfedcbaZY
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kontinensen a legelső kisdedóvó egyesületet, a Kisdcdóvó-intézeteket
Magyarországban Terjesztő Egyesületet.
Elnőkké gr. Festetics Leót választották meg, elfogadták az alapszabályokat s kimondották, hogy egy óvóképzőt
segy példány-intézetet Iognak felállítani.
Gróf Festetics Leóban nemcsak előkelő, nagy összeköttetésü és
áldozatkész elnököt nyertek, hanem a kisdedóvodai nevelés helyes
felismerőjét is, mert az egykori jegyzőkönyvekben látható beszédeiben már hangoztatta azt az elvet, hogy a kisdedóvodákban
tanítani
nem szabad, s hogy az óvodákban az idegen ajkú vidékek gyermekei
könnyen megtanulják a magyar nyelvet.
Az egyesület tagjai közöit 1836-ban 49 gróf ésbáró,
sok Iőispán, egyetemi tanár, akadémiai fag, de több polgár nevét is láthatjuk.
Wen kh eim
Ferenc Becsben, az udvar kőrében
is gyüjtött
GrófonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
adományokat és alapító tagokat, pedig akkor az udvar az újításoknak nem volt nagy barátja. V. Ferdinánd királ ytól 100 p, forintnyi
adománya mellett azt az ígéretet is kapta, hogyha: "az Egyesület
céljának szentségéröl és az eszközöknek hasznos alkaJ.maztatásárói
meggyőződik, továbbad is kegyelmesen elősegíteni és pártolni" fogja.
A király 100 p. forintját, mint első alapítványt kezelte az egyesület.

Gr. Wenkheim Ferenc ez ívén ott szerepelt a magyar nábob,
Pál 40 p. forint ja után M efter n ich n ek
ugyancsak
herceg E szter h á zy
40 p. forint adománya. Ilyen nagy adományt még csak Ba tth yá n y
Fülöp herceg adott, a többiek 4-5-,-10
p. forint adománnyal szerepeltek, de így is meghaladta a 600. p. forintot Wenkheim gyűjtése.
.
A másik érdekes tűnet, vagy amit inkább végzetes hibának lehetne nevezni, az volt, hogy az egyesület a végrehajtó szervéböl, az
elnökségböl és a választmányból
a nőket, és így magát gr. Brunszvik Terézt is kihagy ta. Ez a hiba különösenaz
1848-as évek után, az
Ötvenes években bosszulta meg magát, mert kőzgyűlést,
de még választmányi ülést is alig tarthattak a teljes részvétlenség miatt.
hogy az egyesület
.
Az 1836-i alakuló kőzgyűl és határozatára,
egy óvóképzöt
és egy példány-intézetet
[mintaóvodát]
állít fel, gr.
;Festetics Leó szóval és írásban kőtelezte magát, hogy az intézet
részére Tolnán megfelelő telket adomárryoz s azon az épületet Ielépítteti s az igazgató fizetésére 4.000 p. forint alapítványi összeget
ajánl meg.
E nagylelkű

hogy a Kisd ed ó vó -in téze1837. évi október hó
'l-ési,
Tolnán megnyithatt a első magyar kisdedóvóképzö-intézetét
és példányóvodáját.
[Példányintézetnek
nevezték, mert a felállítandó
óvodák példájául szolgált.}.
•gfedcbaZYXWVU
teket

adománynak

M a g ya r o r szá g b a n

köszönhető,

Ter jesztő

E g yesü let

A nemes gróL nem érhette meg annak teljesedését,
hogy Magyarország minden kőzségének
legyen kisdedóvodája:
hogy a kisgyermeknek "már két éves korától ott megkezdődjék
a· nevelése,

,
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amely megmenti őt a majdani tömlöcbe, .a fogházba való iutástól:
ahol csak a jót és az igazat tanulja már zsenge gyermekkorábn, hogy
felnővén felebarátjának életét, vagyonát védje s a törvényt oly szeritnek, megtamadhatat.lannak
tekintse, mint legdrágább sajátját",
Nem érhette meg, mert még ma, 100 esztendő után sem látná
azt teljesitve, de 1'884-ben, életének utolsó, 84. évében mégis megérhette, hogy 364 óvoda rakta. le "nemzete legnagyobb boldogságának,
műveltségének" alapkövét. S a bécsi Theresianumban, majd a keszthelyi Georgikonban nevelkedett, s a magyar társadalmi élet és magyar művészet iránt élete végéig érdeklődő nemes gróf azzal a tudattal húnyhatta be a szemét, hogy eljön még az az idő, amikor a
kisdedóvás ügye, amely a legszebb férfikorának
szívbéli ügye volt,
olyan megértésre fog találni, hogy nem lesz a hazának egyetlen kőzsége és tanyája sem, ahol kisdedóvoda ne lenne.
Az intézet megvolt. most egy megfelelő igazgatóról kellett gondoskodni. Az egyesület az ig,azgatói állásra
pályázatot
hirdetett
Gróf Festetles Leó a saját jelöltjét a következő szavakkal ajánlotta;
ttonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Wa r g h a István jeles írói érdemei által ismeretes férfiú, a nevelésről
(Kassa,
közrebocsátott
ily című munkáját: M i kell a m a g ya r n a k?
1834.) az egyesület kőnyvtára gyarapodásául
ajánlván, előttem akként nyilatkozott,
hogy a kisdedóvó-intézetekröl
is szándéka elkészült munkáját sajtó alá bocsátani: egyszersmínd
a tolnai képzőintézet igazgatásáért concurrálni fog",
És az egyesület Wa r g h a István akadémiai levelezőtagot megválasztotta igazgatónak. A kisdedóvókról
megígért munkája 1843-ban
csakugyan megjelent Ter o a kisd ed ó u ó in tézetek
ter jesztése
ir á n t a
CÍmen. E munkájában ajánlja, hogy minden
két m a g ya r
h a zá b a n
megye központján
egy míntaóvodát
[rnelyet ő elemkének nevez)
állítson. Ezzel az eszméveI különben Wargha elkésett, mert az egyesület Kossuth Lajos indítványára
már 184.1-ben felszólította
a vármegyéket, hogyaszékhelyeiken
rnintaóvodákat
állítsanak.

l'

I

Wargha ismerteti, hogyan lehet vallásos érzelmű, erkölcsi és
hazafias elbeszélések és dalok által a gyermek érzelmeit és ismereteit fejleszteni. Meghonosítandónak
ajanlja a testgyakorlatot
és a
gyermekek kézügyességének fogl.alkoztatását
és a kertművelést. Leszámítva a testgyakorlás túlzásba vitt gyakorlatait, leszámítva a betűztetest és néhány iskolába való ismeret átnyujtását,
elmondhatjuk.
hogy Wa r g h a István veti meg a magyar kisdedóvás és nevelés módszerének alapját, mikor hirdeti, hogy az óvodai foglalkozások gerince a társalgás legyen. Ugyancsak ő hirdeti, hogy a kisdedóvónak
egész nap nyitva kell lennie és sem szűnideje, sem vizsgaja nincs.

A szerző a munkáját a Tolna vármegyei Karok és Rendeknek
ajánlja azon reményben, hogy azok a közelgő országgyűlésnek pártfogásába ajánlják majd a kisdedóvásűgyet.
A Karok és Rendek ezt
az emberiség boldogságának eszközlésére írt nagybecsű munkát szívesen fogadták és elrendelték, hogy a :mű a nemzeti pénztár kőltségén 1000 példányban kínyomattassék s a hazai és erdélyi törvényha-gfedcbaZYXW
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tóságoknak egy-egy példányt juttatva, a többi a szerző tulajdonába
adassék.
A
Kisdedóvó-intézeteket
Magyarországban
Ter j e szt ő Egyes
üle t képzöintézetét
1843-ban Tolnáról Pestre
helyezte áto Az áthelyezést minden nagyobb akadály nélkül megvalósíthatták, mert gr. Festetics Leó alapító levelében úgy rendelkezett,
hogyha az egyesület ct képzőjét idővel máshová helyezné át, akkor
az épület és a telek el is adható, de a befolyó összeg csak egy másik,
a célnak megfelelő telek vagy épület vásárlására fordítható. Ha az
egyesület feloszlanék, az ingatlan felépítményeivel együtt és a 4000
P: forint alapítványi töke vissza száll az alapító gróf, vagy törvényes
jogutódai tulajdonába.
Az egyesület .a tolnai ingatlant eladta s Pesten, a terézvárosi
Valerő-utcában
a képző-intézetnek
és irodájának
megfelelő házat
építtetett a főváros akkori legjelesebb építészével,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
P ollá h
Ágostonnal, a Ludovika Akadémia, a Vigadó, a Nemzeti Múzeum építőjével.
íöhercegnö
Az intézet alapkövét J ózsef nádorné, Mária Dorottya
tette le személyesen. A Valerő-utcai
épületben folytezulán
sok kűzdelemmel a kisdedóvóképzés 1874-ig.
.
Bár Wargha István hangoztatta azt a ma is vallott elvet, hogy
az óvodában iskolai tanításnak helye nincs, az 1843. évi jelentésében
mégis .azt olvassuk, hogy a gyakorlő óvodában a mértani ismereteken
'kívül a szóbeli számvetésben is meglepő sikert érnek el a gyermekek.
A földrajzban nemcsak a vármegye fekv-ését,határát
tudták a kisdedek, hanem a hazáról statisztikai adatokat is tanultak. Tanrtgatta
őket az esztendő részeire, a hónapok nevére, idöszámításra,
a mértékekre s azok használatára
és más ilyesmire. Az óvoda felszerelése
js az iskolát juttatja az eszünkbe. A falon volt Európa és Magyarország nagy falitérképe. Fali olvasótáblák. betűlapocskák, természetrajzi képek, mértani ábrák, fekete írótáblák. számolóeszközök stb.
a
'Voltak a felszerelési tárgyak. Az udvaron testgyakor lóeszközök,
négyes körhinta, kötél-Iétra,
kúszófa, ördögló,
mozgó-henger, réz sutos gerenda, lépcsős állvány, éllelállított deszkák, Ialábak, ugróeszközök stb. Wargha szerint az apró gyermekek ezeken bámulatos
ügyességgel gyakorolják magukat, 4 öles magasságban nem szédülnek, a függő kötéllajtorján
meglepő gyorsasággal Ielkusznak, a 8 öl
hoszú és mozgó gerendán végigfutnak.
Az intézet tágas telkének kétharmada kert volt, egyharmada játszásra és testgyakorlásra
szol gált. A kisgyermekek a kertben feliigyelet nélkül játszadoztak,
dea
virágokat, ágakat nem bántottak.
Örültek mikor látták, hogyan nőnek a íácskák,
amiket elültettek és
így kisdedkorban
már megtanultak
a fák és növények szeretetét.
Szinte hihetetlen, de Wa r g h a
István írja, hogy voltak gyermekek,
akik szerenesés kézzel szemeztek s örömmel mutogatták a szép sikert,
amit elértek.
•
növendékei eleinte csak férfiak lehettek, az
A kisdedóvóképző
első növendék 1862-ben íratkozott be s ezután évenként, ahogyan
szaporodik .a női tanulók száma, úgy fogy a férfiaké s 1874-ben már
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osak nők a növendékek. 1862-től kezd-ett tehát megvalósulnionmlkjihgfedcbaZYXWV
Br u n szvik Teréznek az az elve és meggyőződése, hogy ha a kisdedek nevelését már az Isten is az anyákra és gyengéd
bánású nökre bízta,
úgy ez.eiknek testi és szellemi nevelése az elemi iskola küszőbéig
'kizárólag a nő feladata.
A képzés egy évig tartott, de a teljes évfolyam elvégzését nem
kívánták
meg a magasabb előképzettségű
növedékektől,
vagy olyanoktól, kik "kitűnő tehetségükkel
hamarább felfogták a kisdedóvás
összegét." Ilyeneket egy éveItelte előtt is elbocsájtottak kisdedóvónak,
Pl. G r u sz Károly, aki jogtudományt végzett Kassán, 1840. évi máreius hó 25-én vétetett fel, s 1840. április 25-én kisdedóvónak
alkalmaztatott Kassán,
taA növendékek vagy az egyesület, vagy a saját kőltségűkön
nultak, Az első hónapban mindenki saját kőltségén
tanult s csak
ennek eltelte után az kaphatott 8 pengő forint hópénzt, akiről feltételezték.
hogy jó kisdedóvó
lesz belőle. Ezek voltak a segélydíjasok, kiket többször megvizsgáltak,
nehogy érdemtelenül
kapják
a hópénzt,
A havi 8 p. forint étkezési díj mellett lakást, bútorokat,
ágyneműt, Iütést, világítást
kaptak
a tanulők.
Az arra szorultak alkalkölcsönben is részemaztatásuk esetén 20-30 p. forint kamatmentes
sülhettek, amit havi 2 p. forint részletekben
kellett visszafizetniök.
A 8 p. forint hópénz és kölcsön segélyezés 1862-ben megszűnt az
egyesület csekély jövedelme miatt.
Eleinte olyan férfiakat vettek fel. kiknek elegendő előismeretük
de az 1845. évi kőzgyűlés
volt. hogy kisdedóvóvá képeztessenek,
hangsúlyozta, hogy u Icisdedóvás
sikeres vezetéséhez többoldalú ismemint az elemi tanításhoz és kívánandó,
hogy a nővenTet kívántatik,
dékek előzetesen legalább a gimnáziumot végezték légyen. Az 1865.
a másik végletbe esett és a felvételhez elegendő nek
évi kőzgyűlés
tartotta
a j ó írás. olvasás és számolás tudását.
1837-től 1874-ig a beírt növendékeknek
az előképzettsége
a kővetkező volt: elemi tanodát végzett 89, gimnáziumot és reáltanodát
jött 72. jogi tanfo82, elemi képezdet 34, bölcsészeti tanfolyamból
lyamról 40, hittani tanfolyamról
27, sebészéti
és baromorvosi tanulmányt végzett 2. orvosnövendék volt 1. katonai akadémiáról
jött 1.
hites ügyvéd és táblabíró voltKJIHGFEDCBA
1 . kereskedelmi
és műhelyi tanfolyamból jött 7. és "kikről nem tudatik" 16.
1874-ig az igazgató volt az egyedüli tanára az intézetnek, csak
Az elméegy u. n. hegedümester tanította az éneket és a hegedűlést.
leti tanítás reggel ő-tól 8 óráig tartott s a nap többi részében az
igazgató útmutatása mellett az óvodában gyakoroltak a növendékek.
Szűnidő nem volt. de hogy az iskolai szünetben az érdeklődő tanítók
is hallgathassák a kisdedóvás
lényegesebb ágazatait, július, augusztus
és szeptember hónapokban
az elméleti oktatás csak oly tárgyakat
ölelt fel, amelyek a kisdedóvás .gyakorlatára vonatkoztak.
Akik u. n. végvizsgálatot tettek, azok az elnök, titkár és igazgató
aláírásával
és egyesületi pecséttel ellátott bizonyítványt kaptak. Akik
nem állottak vizsgálatra. vagy vizsgálatuk nem sikerült, csak az inté-
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zetben töltött időről kaptak egy bizonyítványt
az igazgatótól. Ezek
a végvizsgálatok szigorúak
lehettek, mert 1847-hen egy bölcsészetet
végzett növendék nem tudott sikeresen végezni. A hites ügyvédnek
és táblabírónak
pedig a 130-as számú anyakönyvi
bejegyzése így
szól: ,,1847. évi október lS-én végvizsgálatot
adott, de a bizottság
rendes bizonyítványra
nem érdemesült,
várakozását ki. nem elégítve,
csak igazgatói magánbizonyítványadatik
ki néki."
1847-ben gr. Festetica Leó lemondott az elnökségról. mert kedvét
szegte az a balsiker, hogy V. Ferdinánd a helytartótanács
útján elutasította
az egyesület segélykérését.
Az elnöki széket 1855-ig nem
töltötték be. A bekövetkezett
szabadságharc
s az 'elnyomatás korszaka szinte válságos lett az egyesületre s így a kisdedóvás ügyére.
Az addigi vezérek eltűnnek, az érdeklődés
csaknem megszűnt,
új
tagok nem jelentkeztek, a régiek sem tagdíjat, sem alapítványi kamatokat nem fizettek, úgyhogy 1848-tól több mint két évtizeden át az
anyagi küzdelmekben
merül ki az egyesület élete. A régi óvodák
közül sok megszűnt, újakat alapítani a szegénységben vergődő egyesület nem tudott s azon csodálkozhatunk,
hogy ilyen körülmények
között fenn tudta tartani képző-intézetét.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
N ey Ferenc igazgató mindent megtett. amit tehetett, ő maga anyagi gondokkal kűzdött, gyüjtőtte a tagokat,
az adományokat
s emellett megóvta az intézet
magyarságát az akkori elnémetesítés
áradataban.
1868-ig tart ez a tespedés kora. A kiegyezés után, mint minden
téren, úgy a kisdedóvás terén is pezsgő munka indult meg.
Br. E ö tvö s József az 1868. évben benyujtott nép oktatási törvény":
javaslatának
25-34. §-aiban a kisdedóvás törvényes rendezéséről
is
akart gondoskodni, de sem ez, sem az 1870-es években a kőzéptanodai és íötanodai
törvényjavaslatáv.al
együtt benyujtott
kisdedővási
javaslata nem vált törvénnyé. A javaslat önálló "óvodai képezdék"
állítását tervezte férfi és nőtanulók részére. Br. Eötvös József 1871.
február 2-án meghalt, nem érhette meg a kisdedóvásnak
törvényes
rendezését.
A 'kisdedóvodák terjesztése akkor lendül nagyot, amikor péterKároly országgyűlési képviselő, író és költö lett a
falvi Sza ih m á r y
kisded óvás ügyének legbuzgóbb híve. 1873-tól haláláig lankadatlan
buzgalommal
fáradozott
az óvodák szaporításaért.
Magyarország
minden vármegvejét
felkereste, hogy személyes rábeszéléssel
ösztönözze a vármegye urait és gazdag birtokosait
óvodák állítására.
Még életének utolsó évében, 1890-ben, betegen, összetörve, de megtette terjesztesi kőrútját
Szilágy, Ung, Szabolcs, Szatmár és Bereg
vármegyékben.
Munkásságának
eredménye, hogy míg 1873-ban 143
óvoda volt, 1890-ben 703 volt az óvodák száma. (A 703 óvodában
829 kisdedóvó működött, kik közül okleveles 554 volt. Érdekes adat
még az is, hogy a 829 kisdedóvó közül 778 már nő volt.)
1870-ig 'egyetlen óvóképzö, a Terjesztő
Egyesület kisdedóvóképzöje volt az egyeduralkodó,
f,874-ben már öt ilyen képző van.
Igaz, hogy ezek közül rövidesen csak kettő marad fenn, a többi fenntartási költség hiánya miatt megszűnik.
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AKi
s deci ó v ó int é zet eke t Mag y a r o r s z ágb anT e rjes z t ő Egyes
üle t 1874-ben eggyéolvad az 1873-ban keletkezett
Országos
Kisd· edvédő
Egyesülettel
s
Országos
Kis d e d ó v ó EgyesgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
le t cím alatt működik
tovább. Az új
egyesület az internátussal
és árvaházzal
bővitett kisdedóvóképzöjének a mai Rózsák-terén,
1876-ban felépíti a székesfőváros adományozta telken az új épületet, amelyet, hogy a fokozódó igényeket
kielégíthesse, 1887-ben egy épületszárnnyal
bővitett ki.
Az 1876-ban tőrtént intézeti avatás on résztvett I. Ferenc József
király és Erzsébet
kir ályné. 1887-ben a kibővített intézet íelszenteTizsa Kálmánné egyesületi elnök kérelmére, I. Ferenc József
lésére,-onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
király újból eljőtt Klotild Iöhercegnö és leányai, Mária és Margit
főhercegnők kíséretében,
A Valerő-utcai kisdedóvóképző ide költözött s most is ugyanabban az épületben, mint állami óvónőképzőben történik a képzés.
Az O r s z ágo s Kis d e d ó v ó Egyes
üle t ugyanis 1918-ban
intézetet át,adtaaz
államnak.
Fordulópont
a kisdedóvásban az 1891. évben alkotott XV. t. c.,
me ly a kisdedóvás ügyét szabályozza,
A törvény megengedi, hogy
az óvóképzökbe
férfiak és nők is Ielvehetők, de elkülönítve tanítandók, A törvényerendelkezését
a férfiak már nem vették igénybe.
A 'kisdedóvás, amely addig társadalmi feladat volt, állami feladattá
lett. Mivel óvodák vezetését csak okleveles óvónőknek engedte meg
a törvény, ezért az állam is állít fel óvőnöképzöket. Az 1894/95. évben
12 óvónőképző működött és pedig négy llami, 5 róm. kat., 1 ev. és
2 egyesületi (az Országos és Frőbel-intézet).
A feleslegesen nagyszámú óvónőképzök
csakhamar kezdtek apadni s vagy megszűntek,
vagy átalakulbak
tanítónőképzökké
s ma már csak egy állami s három
róm. kath. óvónőképző műkődik
a csonka hazában.
1926-ban gr. Kleb elsb er g Kunó kőzokt. miniszter .az 1874 óta két
éves óvónőképzést felemelte 4 évre s ezzzel új kerszak vette kezdetét
úgy az elméleti, mint a gyakorlati képzésben. De az új kor csak 10
évig tartott, mert 1936-tól a legújabb
korról kell beszülnünk. Az
1936. évi XXII. törvénycikk a kisdedóvás felügyeleti jogát és igazgatását a belügyminiszter hatáskörébe utalta. Ez az új fordulat bizonyára átformálja majd mind a. kisdedóvodákat.
rnind az óvónőképzést.
Az egészségügyi kiképzés és gyakorlati kiképzés többé-kevésbbé már
át is alakult.
a hosszú száA száz évvel ezelőtt megindult kisdedóvóképzést
zadon át az az elv vezette, hogy a szeretet mindenkor azok iránt legyen
a legnagyobb, akik legjobban
rá vannak szorulva, az ártatlan
és gyámoltalan kisdcdek iránt. Ilyen érzéseknek
elültetésében
a
tolnai kisdedóvóképzö
és jogutódai megtettékaz
első százévben a
kőtelességüket,
bizonyos, hogy meg fogják tenni a most kezdődő
második százévben is.
ű
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K é r e le m . A május hóriapban lezajlott kőzgyűlésen
a házalapvezetöi
tisztség betöltésénél
a közbizalom felém fordult. Én ez alkalommal
is kőszőnőrn a megbízást, rnelyet örömmel fogadtam
el. Újból a Tanárok
Házának gondozása, fejlesztése
lesz a legkedvesebb
rnunkárn. Szeretnérn, ha
két-három
év alatt sikerülne azt teljesen céljainak átadni. Ha a tanárság
most is velem érez, munkámat
támogatja,
a nehézségek
eltűnnek s az
álom valósággá alakul,
Házunk
egyik ottlakó volt birtokosa
novemher
1-én kiköltözik.
Így
üresen marad a kétszobás lakása, mely javításra
szorul. Üresen marad a
nagy mühely a hozzátartozó
raktárakkal,
melyeket teljesen
át kell alakítani. Ezekből akarunk célunknak megfelelő helyiségeket
kiválasztani,
berendezni.
A munkálatok
azonhan
nagyobb összeget kívánnak,
melynek
előteremtéséhez
rendes jövedelmünk
kevésnek bizonyul.
úgy gondolom, hogy elsősorban egy pár vendégszebára
volna szükségünk, melyek tagtársaink
Iöiskolákra
járó fiainak is szükségszerintlakásul szolgálhatnának.
Eszményi vágyam pedig az, legyen ott egy szép
olvasóterrnűnk
és könyvtárunk,
me ly tisztán a magyar tanítóképzést
szo lgálná. A könyvtár legfőbb könyvei az idegen országok tanító- és tanítönöképzöinek tantervei.
utasításai,
tankönyvei
és szervezeti
szabályzatai
volnának. Ezeket kérésükre vidéki kartársainknak
is kiadriók, hogy saját otthonukban Ianulmányozhassák.
Található pl. Budapesten
olyan. japánul tu dó
ember is, aki a szűkségcseket
szívesen lefordít ja, sok jó dolog van a kűlönböző országok tanítóképzésénél,
mely nálunk is alkalmazható
volna, dc'
a megíelelö
munkák hiánya mi.att nincs róla tudomásunk.
Ezek megismerése csakis ilyen speciális könyvtár
segítségéve! lehetséges. Most kűlőnősen nagy szűkségűnk
volna az említett rnunkákra,
amikor az új tanítóképzés kialakulása
teljes erővel folyik. Miért nem lehetne a mi tanítóképzésünk
legtökéletesebb
a világon?
Hiszen közismert
dolog, hogy a
magyar
embernekgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j
esze van, de csak egy. Ha többet
akarunk
tudni,
másoktól is kell tanulnunk.
Tanulni pedig szeretünk, azt nagy örömmel
nyugtázom. Intézetünkben
pl. ,alig múlik el egy hét, hogy az or szág valamelyik tanító- vagy tanítónöképzö-intézetéböl
egy kolléganö v,agy kolléga
nem jönne érdeklődni egyes tantárgy ak módszere iránt. Órákon is gyakran
hosp itálnak.
Ezek után nekem az volna a tiszteletteljes
kérésem egyesűletűnk
tagj aihoz, ílletöleg az összes tanítóés tanítónőképző-intézetekhez,
legyenek
szívesek célunk támogatására
még ebben az iskolai évben műsor os estélyt,
hangversenyt,
ismeretterjesztő
előadást vagy más, jövedelemmel
járó ünnepélyt rendezni sannak
jövedelmét otthonunk javára beszo.lgá ltat.ni. igérem,
hogy utoljára kérek, mert ha az említettek et sikerül megcsinálni, a kővetkező esztendőkben a házunk jövedelméből is tudjuk céljainkat elérni. Ugyanis a jövő évre a volt háztulajdonosoknak
már csak 2200 pengővel tartomegtérül.
Marad
ezentúl is évi 600 P.
zunk, mely összeg ,a Iakbérböl
dol lárkőlcsőn-tör lesztés, mely nem okoz nagyobb gondot.
Kérésemet még egyszer megismétlem s hangsúlyozom,
hogyha sikerül;
többé nem ismétlem. A Iáradoz ást előre is hálásan köszönjük. Az összeget
köszőnettel fogjuknyugtázni.
A segítség kőzűgyct, de különösen a mi ügy,,inket szo lgálja.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J a lo veczky
P éter .
ó

O k tó b e r i

Jeg)"zökönyv a T. 1. T. O. Egyesületének
ü lé s . a budapeseti
II. ker. s -t. Orsolya-rendi
r. k. tanítónómegtartott
elnökségi
üléséröl.
Jelen
vannak
P a d á n yi-

e ln ö k s é g i

1937. okt. 11-én
képző-intézetben
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Antal dr. elnöklete mellett:
M o ln á r
Oszkár,
J a lo veezky
Péter,
Gyula dr., M ester h á zy
Jenő, E r d élyi
Olga.
P a d á n yi-F r a n k
Antal dr. űdvőz li a megjelenteket.
az ülést megnyitja.
aj Örömét fejezi ki a tanítóképzés
reformjának
megindulása
felett,
s különösen kiemeli és méltatj a aet a tényt, hogy az óratervek megküldé~évela
tanítóképző
tanárait
is belevonták
a reform előkés-zítő munkálataiba. Helyesnek találná, ha az Egyesület, amint az óraterv végleges alakot
egyes tannyer, szakbízottságokat
alakítva, foglalkoznék az új tanítóképző
tárgyainak
tantervi
és utasítási
kérdéseivel.
Nézete szerint az Egvesület
ezzel hathatósan
támogathatná
az Orsz. Közokt. Tanács munkáját.
b) Közli, hogy az 1938. évi Esztergomban
tartandó
kőzgyűlés
előkészítésére
az esztergomi érs. r. k. tanítóképző
segítségét
felajánlotta.
Az
intézet ig,azgatósága kézséggel átengedi az intézetet a kőzgyűlés
színhelyéül és az intézet egész tanári testületével
készséggel siet az Egyesület
segítségére.
ej Tseh eik Ernő, az I. ker. tanítóképző rajztanára megfestette az Egyesület számára Quint József arcképét.
A kép jól sikerült.
Az elnökség
100 P. tiszteletdíjat
szavazott
meg Tseh eik
Ernőnek
Iáradságáért.
d j Az elnökség a T. I. T. O. E. nevében táviratilag
üdvözli H ó m a n
Bálint dr. vallás- és kőzoktatásűgyi
miniszter urat, miniseterségének
ötödik,
Antal dr. elnök
írói működésének harmincadik évfordulóján. P a d á n yi-F r a n k
Onagvméltóságát
a nyáron .az egyesület nevében üdvözölte a Miniszter
bolognai e~yetemi díszdoktorrá
való avatása alkalmából, melyet a MinísztergfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
u - megköszönt az Egyesü!etn~k.
ej P a d á n yi
F r a n k Antal dr. elnök, M ester h á zy
Jenő főtitkár és J a lo veezky
Péter házalcpvezetö
üdvözlő látogatás on jelentek meg Kó sa Kálmán
mikor Őméltósága miniszteri osztályfőnöki cím et és jeldr. ű. o. íönöknél,
leget kapott. Örömmel állapíthatjuk
meg, hogy ügyosztály.főnökünk
zászlóvivőj e ,a tanítóképzé-s ügyének.
2 . M ester h á zy
Jenő főtitkár jelenti:
aj a V. K. .Miniszter lJrtól kőszőnö levél érkezett a közgyűlés alkalhatározatából
feltermából hozzáintézett
üdvözlő táviratra.
A kőzgyűlés
jesztett memorandumra
azonban még nem érkezett válasz.
bJ P intér
Jenő dr. tanker. kir. Iöiga· zgató egyetemi tanárt a debreceni
egyetem tiszteletbeli
doktorává
avatta. Az avatási ünnepélyen
egyesületűnket képviselte és az ünnepeltnek
egye.sületünk jókívánságait tolmácsolta
G á r d o n yi
József dr. tagtársunk.
ej Főtitkár
örömmel emlékszik meg egyesületi tagtársainkat
ért kiBa r th a
Károly dr. a debreceni ref. tanítótüntetésekről,
elöléptetésekröl.
képző tanára egyetemi magántanár
lett a debreceni egyetemen. A nyári
-clőléptetések alkalmával elnökünk,
P a d á n yi-F r a n k
Antal dr., szerkesztőnk,
M o ln á r
Oszkér és Szem er e
Samu dr. tanítóképző-intézeti
igazgatók tanügyr
íőtanácsos
i címmel az V. f. o.-ba kerültek.
Tseh eik
Ernő, C su ká s Zoltán és
M ila ko vszky
László tanárok pedig igazgatói címet kaptak.
d j Az elmúlt tanév végén az 1. ker. tanítóképzőben
a történelem
és
közgazdaságtan
szakos tanárok számára rendezett szakértekezlet
igen szép
eredménnyel, sok tanulsággal végződött.
e ] Főtitkár
.az ápr iiisi választrnányi
ülés határozata
alapján előkészíteni igyekezett Im r e Sándor dr. egy. tanár 60. születése napjára tervezett jubileumi ünnepséget.
Tudomására
jutott, hogya
puritán egyéniségénundenféle
ünnepléstől
idegenkedik.
Az
ről jólismert Im r e professzor
elnökség e jelentésre azt tartja helyesnek, ha az Egyesület nevében egy
rneleghangú, szeretetünket,
tiszteletünket
kifejezésre juttató levélben üdvözliKJIHGF
F ra nk
Lu x

u-
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M ester h á zy
Jenő Iötitkárt egyúttal mega jubiláló, nagynevű pedagógust.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
bízza a prefesszor életének, munkasságának
megírásával, méltatásával.
E
tanulmány a M a g ya r
Ta n ító kép ző
hasábjaín kerül közlésre.
lj Testvéregye-sületek 'kőzgvűlésein
a lehetőség szerínt személyesen
képviseltette
magát Egyesületünk.
A gyógypedagógiai
tanárok egyesülete
Vácori tartotta
közgyűlését. A levélbeli meghívásra főtitkár válaszolt, s,
ebben megköszönte a baráti együttműködésre
felhívó, szíveshangú
levelet,
melyre igen közvetlen választ kapott a gyógypedagógiai tanárok egyesületének elnökétől.
A Középiskolai
Tanáregyesület
.közgyűlésén P a d á n yiF r a n k Antal dr. elnök, a Polg. Isk. Tanárok Egyesület.ének Szegeden tartott közgyűlésén
Becker
Vendel dr. alelnök képviselték a T. 1. T. O. E.-t.
3. Elnök végül előterjeszti
az 1937/38. egyesületi év munkarendjét.
Antal dr .. elnök, aki a levélben hozzáintézett
Első előadó P a d á n yi-F r a n k
kéréseknek eleget téve fo.glalkozik a tanítói híva tás óráinak vezetési módjávaL A többi előadások főként a rajz-kézimunka
tanításának
módszeré-·
ről
szó lnak. Ba li M. Ildefonza nővér a gyakorlati társadalomtanról
tart
előadást.
•
Elnök ajánlatára kőzgyűlési
előadónak az Egyesület Lep o ld Antal dr
prelátus-kanonokot
kéri .feL Őméltósága az esztergomi ásatások alap os ismetanulságosnak
tartana, ha az ő elő-o
rője, .s ezért .az Egyesület elnöksége
adásában ismerhetné meg a tanítóképző-intézeti
tanárság részben az esztergomi ásatások történetét, s részben Esztergom szer epét a magyar kultúra;
iskolázás és tanítóképzés terén. K. rn. f. P a d á n yi-F r a n k
An ta l
d r . s, k.
eln ö k,

E r d élyi

O lg a

s. k.

titká r . KJIHGFEDCBA

tagértekezlet.
Jegyzőkönyv aT.
1. T. O. Egyesületének
1937. okt. H-én, a budapesti I L ker. Szt. Orsolya-rendi
r. k. tanítönöképző-intézetben
megtartott tagértekezletéröl.
Jelen vannak P a d á n yi-F r a n k
Antal dr. elnöklete mellett:
Kem en es
Illés dr. tanker. kir. főigazgató,.
O szwa ld
József, P a á l E. Ferenc, Illés István, ~ E r d ő s .Iózsef
dr., D u n d ler
Gyula [Kalocsa], M ester h á zy
Jenő, Lu x Gyula dr. ö llő s Sarolta, Ker ekesn é
Béla dr, [Nagvkörős] ,
La ch er Erzsébet (Kecskemét), Vá czy Ferenc, J u h á sz
G r yn a eu s
Ida, dr. J elita in é
La jo s
Mária dr., F a r ka s Mária, Rö sch Magdolna"
dr. G yim esin é
C sa b a Etelka, P ö d ö r
Irén, M ed g yesi
Marida, Ru isz Márta,
Bib er a u e~ n é
Ab o n yi
Julia, H a itsch
Ella [Cinkota}, Ka to n a
Miklós dr.,
Ervin, F r ig yes Béla, Vin cze Sándor, Vá r a d i József,
(Szeged), G a r a m vö lg yi
J a lo veczky
Péter. Na g y Ferenc, M o ln á r Oszkár, B. Br a u n Angela, Zsin d ely'
Katalin dr., dr. Kr izsa n ecn é
Ném eth
Edit,' Ká d á r
Ilona, M á csa y Károly,
Szem er e
Samu dr., Ád á m Zsigmond, M. Rich ter M. Sarolta, M. P in tér M.
Margit, Sr. Bo d o la i
M. Margit, Ló r á n th
Erzsébet,
Bu d a i
Mária, P o g o r
Ödön dr. Sza r vá h
Karitász, C so r d a Romána, Ker n er M. Lucia [Zsámbék};
Ba r ta l
Alajos, Ár p á ssy
G yu la
(Esztergom), Szem es
Gábor, C sekő Árpád
[Jászberény}, So m o s Lajo-s dr. (Eger), M. Vá m o si Angela, G er en csér
Anna,
Viktória, Bo d o r n é
Hummel
M. Va r g a Editea. Ba lá zs Erzsébet, 'Steg m ü ller
Irén, Tr em b eczky
Rózsa, Kétszer y
Margit, F ö r h écz József [Győr}, Ro zso n Zoltán
[Kiskunfélegyháza},
Rép a y
Dániel, P ó cza
József, C ser M.
da i
Margit, Ba r a n ya i
M. Theónia, J a u tz
M. "Ilmenda, Keszlér i
M. Stefánia.
(Szeged), P r á g n er M. Mansnéta, P lá u its
M. Fremísta, C so r b a M. Irnmaculata, F er en ci
M. Adalberta
[Székesfehérvár},
P ickel
Cherubiana, M.
Sza b a d o s
Franciska, Sr. J ó zsa
Ottilia, M. E in b eck
Ágnes, E r d élyi
Olga,
P a d á n yi-F r a n k
Antal dr. elnök a ,feItűnően szép számban megjelent
tagtársakat
örömmel üdvözli s az egésr.l: Egyesület nevében megköszöni.
K em en es
Illés dr. tanker. kir. főigazgató úrnak, hogy megjelenésével taggyülésünket megtisztelte.
O k tó b e r i
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Ezután megtartotta
előadását:
A tanítói hívatás óráinak megbeszélésé-ről.
O.sztályról-o,<;ztályr.a dialadva, kcnkrét tételek taglalásával
ismere rő s e n
hangsúlyozva a bizalom,
tette eljárását,
minden felvetődő esetnélgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
.kényszer
nélküli
közvetlenség,
idöszerűség, · közös mun:ka fontosságát.
[Előadása
jelen számunkhan olvasható.]onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
József dr. örömmel üdvözli a tanítói hívatás óráit. Hiszi, hogy
Erdős
ezekben a hittanár segítőtársat kap, s bízik ezeknek az óráknak a sikerében. Ennek alapfeltétele
mindenek fölött az előadótó l is emlitett bizalom,
fitoktartás
tanár és társak részéről, s az a megnyugtató tudat, hogy az
-öszinte megnyilatkozásnak
nem lesz fegyelmi következménye. Az egyháziak
némi aggodással látják, hogy itt esetleg laikus morálról van szó. Azokkal
az esetekkel foglalkozzék a tanár elsösorban, amelyek az egész osztály
közösségét érdeklik és nem tartoznak a lelkiatya hatáskörébe. Kellő tapintattal
elkerülhetők
lesznek ali összeütközések,
de feltétlenül
kívánatos,
hogya
lelkiatya irányításával
ne kerüljön ellentétbe a hívatásórát vezető
tanár. A IV. oszt. szülöíöldismertetési
anyagánál nagy nehézséget okoz az
anyag összegyüjtése és a gyüjtés alapján készűlt előadás megtartásának
lehetősége. Ezekre rnód csak a szünidöben van, ilyenkor azonban nem old'ható meg az ellenőrzés kérdése. A kalocsai r. k. képző úgy vezeti be növendékeit az szülőföld tanulmányozásába,
hogy IV -, éves korukban Kalocsa,
V. éve.'> korukban saját szülöföldjük anyagát dolgozzak fel.
Kemenes
Illés
dr. elmondja,
hogy
a középiskolákba
bevezetett
'osztályfőnöki órák tapasztalafairól
a főigazg,atöság két évig kért jelenté· sekel. Ezek igen tanulságosak
A tanáreág 90%-a szivesen fogadta, sőt volt
'Olyan jelentés is, mely azt mcndta, hogya
reformok közül az osztálya pá lma. A szerzetes tanárok tartózkodással
vették tudomásul.
főnöki
Egy.házi személyek részéről ma is találkozik nehézség. Nem szabad a laikus
mor ál elvét a lelkiatya
tevékeny.ségével m.ereven szembeállítani.
Mind'Kettőnek :közös vonalon kell haladnia; ezt kölcsönös megbeszélésekkel kell
biztositani,
.fokozni, s akkor ezek az órák .feltétlenül segítséget fognak
jelenteni
az egyhámak
is. Tegyük fel a k'érdést: legyen-e laikus morál
'osztályfőnöki
óra vagy ne? A lényeg az, hogy a val lás-erkő lcsi nevelés
meglegyen, a jellernnevelés a szív gyökeréig hasson, de feltétlenül vallásos
alapj a legyen. Ma már mindenütt, a legexaktabb szakiskolákban
is felismerik ennek nagy emberi értékét. Gróf Teleki Pál, a műegyetem rektora
'is ad hangoztatta
évrnegnyitó beszédében: a nemzeteknek jellemes emberekre van szűkségűk. Az iskolákban ma nem aza
gond, ho.gy mit adjunk,
de helyesen
'hanem hogyan adjuk ? Anyag van bőven, a túlterhelésig,
gondolkozni, érdeklődni tanítsuk meg a növendéket, A tanítói hívatás óráIról szóló .rendelet helytelenül jelent meg a H iva ta lo s
Kö zlö n yb en :
előbb
a tárgykör s utána az útasítás, Jobb lett volna fordítva: az útasításban
bentfoglaltatik
rninden, ami szűkséges. Ne nézzük csupán a merev tárgybeosztást, hanem azt igyekezzünk megvalósítani, 'ami az útasításban van.
Ezeknek az óráknak sine qua non-ja a kőzvetlenség, A tanítóképző tanárai
örömmel fogadták ezt az órát. Szeretni is kell. Ne keressük mindig a ne'hézségeket, hanem' a megvalósitás lehetőségeit. ehhez pedig csak egy kis
lendület kell. A szűlök is hálával nyilatkoztak.
A tanítói hívatás óráinak
a tanárokr~ is kiható értéke van: hatásuk alatt mi magunk is átalakulun:k,
önmagunkra, kötelességünkre
eszméltetnek, a magunk életszintjének
ernelé'sér e késztetnek. Ebben találkozik nevelőés
tanítvány.
óráé

Ár p á ssy
Gyula kívánatosnak
tartja
az utasítás 1'0. pontjának
meg-tartását. Ez a pont a legképzettebb, legalkalmasabb tanárok munkakörébe
utalja a tanítói hivatás óráit. Nem is minden tanár foglalkozik ezzel a
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is úgy
feladattal szívesen. Már pedig erőszak ne legyen, ezt a siker érdekeonmlkjihgfedcbaZYX
kívánja. Az igazgatók jelöljék ki azokat a tanárokat,
akiket erre alkalmasnak tartanak. A tanítói hívatás óráin nemcsak a val lás-erkölcsi értékek felismerésére keil elvezetni a tanulót, hanem a jövendő tanító előtt
tudatossá kell tenni az eszrnéltetés módját is. Azaz tudnia kell, hogy mint
nép iskolai tanító maj-dan hogyan vezeti gyermeke· it ezeknek az értékekLS
nek a felismerésére.
Az ór ák anyagának
egyes részeit gyakorlatilaggfedcbaZYXWVUTSRQP
meg kellene oldani. Fontol> itt különösen a társadalmi érintkezési formák,
magatartás,
étkezés úri gyakorlásának
lehetősége, Különösen szüksége van
erre azoknak a tanulóknak,
akik nem internátusiak,
s az iskolán kívűl
semmiféle nevelésben nem részesülnek. Az ilyen tanulót esetről-esetre
egyegy tanár, vagy az internátus
ebédre, vacsorára meghívhatna.
Rép a y
Dániel örömmel látja, hogya
nevelés elve rnindjobban érvényesül, s így végre teljesül a pedagógusok eszménye: az iskolában a nevelés
célkitűzése ur-alkodik a tanításon.
A íöfogalom átveszi az őt megillető
helyet; a tanítás csak részletmunka, töredék a nevelés nagy át íogó egyetemes fogalmával szemben, A tanítóképző
feladata, hogyatanítójelöltben
világnézetet
alakítson ki. Sajnálattal
látta, hogy az előadó a világnézet
fejlődéstani kérdéseire nem mutatott rá. Minden világnézzet fejlődik; tudatossá kell tennünk a helyes világnézet biztosításának
módját. A világnézet
csakis egyéni lehet, de efölött egyetemes világnézet uralmát kell biztosítanunk.
Ba r ta l Alajos megállapítja,
hogy bár tanmenet nincs, az órák komolysága megköveteli az elökészűletet.
Szűkségesnek
tartaná
az egyes egyszgeknél vázlatszerü
terv, gondolatmenet
készítését,
ami szilárd tárgyi
és,
logikai alapot adna a megbeszéléseknek,
megóvná őket az ötletszerűségtől.
Ro zso n d a i
Zoltán
abból a célból, hogy a növendék életéről
miné l
többet tudjunk, szűkségesnek tartja, ha a tanárok a tanítói hivatás óráit.
ellátó kollégáik nak mindent tudomására
hoznak.
Ez órák alkalomszerűségének jellege minden körülmények között maradjon meg, még ha tervet
készítünk is. A tanítói hívatás óráinak jelentősége vitathatatlan,
mert az
erkölcsi érzület kialakításában
hathatós szerepe lesz, s tudjuk, hogy minden
válság gyökere erkölcsi válság.
P a d á n yi-F r a n k
Antal dr. előadó nagyon örül a hozzászólók véleményének. Felfogása szerint az ellenőrz-ést nem lehet s nem is kell a végletekig fokozni. A községi előljáróság valamelyik embere igazolja a jelölt
szülőföldjére
vonatkozó gyüjtését, s az elkészített
előadás megtartását.
A
középiskolai
osztál yfönőki órákról szerzett tapasztalatok
nagyszerűek.
Ha
a tanítói híva tás óráit becsülettel oldjuk meg, akkor ez a felfogás feltétlenül önnevelésre vezet. S ebben az önnevelésben alakítom ki a magam
világnézetét,
melyben azt kell tudatossá
tenni, ho,gy lényege vallásosság
és hazafiasság. Elméletileg többet nem íoglalkozhatott
a világnézet kérdésével, mert előadása így is nagyon hosszúra nyúlt; gyakorlatilag
azonban
Gyula
az egész előadás a helyes világnézet kialakítására
irányul. Ar p á ssy
ha tanárok
gyakorlati kívánságai helyesek, de nem tartaná
j óhatásúnak,
otthonát látogatnák
egyes tanulók. Ez sok félreértésre
adhatna okot. Az
1. ker. képzőben minden tanítójelölt
felügyeletére
bíznak egy gyakorlóiskolai tanulót, akit az illető otthon látogat. A tanárok fel kérik a szülöket,
írják meg tapasztalataikat
e látogatásekról.
hogyan gyakorc.lják. a jelöltek
e látogatások
alkalmával
a társadalmi
érintkezés
formáit. Tagadhatatlan,
ahogyan mi íoglaikceunk most növendékeinkkel,
azok is azzal a gonddal
foglalkoznak majd a rájukbízott
kicsinyekkel.
Igen helyes, ha a tanítói
hívatás óráira készülünk, készülni is kell komolyan, nemcsak tárgyilag.
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hanem lélekben is. E mellett azonban mindig meg kell őrizni ezeknek az
óráknak az alkalomszerű
jellegét, A siker annál biztosabb, rninél jobban
f. onmlkjihgfe
támogatják
a tanítói hívatás óráinak eilátóita
többi ko llégák. K. m.gfedcbaZYX
Antal dr. s. k. elnök, E r d élyi
Ol ga s. k. titkár.
P a d á n yi-F r a n k
LevélKJIHGFEDCBA
Im r e S á n d o r e g y e te m i
tanárhoz. Mélyen tisztelt Professzor
l A Tanítóképző-Intézeti
Tanárok Országos Egyesületének
választmánya
legutóbbi ülésén elhatározta,
hogy mélven tisztelt Professaor Úr 60. szűletőse napj ára mozgalrnat indít és keresi a kapcsolatokat
a Professzor úr
barátaival,
tisztelőivel,
volt tanítványaival
egy jubileumi ünnepség rendezése céljából.
Úr

A

tervezett
jubileum
előkészületei
kőzben j utott tudomásunkra
az,
úgyis tartottunk,
hogy mélyen tisztelt Professzor úr puritán jegyénisége, jelleme és felfogása ellene van miridenféle olyan ünnepségnek. mely
személyének és munkásságának
megérdemelt dicsőítésévei jár.' E nélkül pedig ez a jubileumi ünnepség nem múlhatott volna el, .hiszen ezt elsősorban azért tartottuk volna meg, hogy mélyen tisztelt Professzor úr szakadatlanul tartó értékes rnunkásságára
ismét rámutassunk.
amitől

ESZIsmét rámutassunk
azért, rnert alig két éve, hogy harminc
tendős fordulója volt annak, hogy Méltó ságodat a kolozsvári egyetem magánlanárává
habil itálta. Már ez a jubileumi évforduló lehetövé tette, hogy
mindazok, akik ismerik mélyen ti.sztelt Professzor Úr munkásságát,
arról
érdemben megemlékezzenek.
Közéletűnk egyik vezető egyénisége állapította
meg éppen azt, hogy ez a magántanári habilitálás is már fiatalon érte Méltóságcdat, mert "korán lehetövé tette, hogy Imre Sándor az egyetemi tana benne szunnyadó erőket". Nem mi állapítottuk
meg,
széken kifejbhesse
hogy Mé ltóságod "emelkedett fel a nemzetnevelés elméletének eszméjéig és elméleti rnunkái is a lapvetők irodalmunkban".
Az egé.sz magyar
nevelő társadalom
mély hálára való kőtelezettségét
tolmácsolták
pedig már
két évvel ezelőtt Méltóságodnak
azért, "ho,gy sok évtizedre megadta. neki
a tudatos és rendszeres munkaprogramm
szilárdan kitűzött célpontjait".

.Iubilálták
tehát már két esztendővel ezelőtt is mélyen tisztelt Professzor Urat és mcst, mikor eme két esztendő elmultával hatvanadik
éldévéhez elérkezett,
természetszerűnek
kell érezze azt a kedvetés
óhajt,
megragadják
az alkalmat,
hogy akik t isztel ik, szer-etik és nagvrabecsűlik,
hogy tiszteletüknek,
szeretelűknek,
nagyr abecsülésűknek
kifejezést is adjanak. Meg kellett volna engednie mélyen tisztelt Professzor úrnak azt, hogy
mindczeket az érzéseinket egy j ubíleumi ünnepség kísér etében fej ezhe ssűk
ki. Méltóságodnak
azonban nem lettünk volna még a külsöségekben
is
megértő tanítványai,
ha nem tiszteltűk
volna ama hallgatag óhaját, hogy
tekintsünk
el olyan jubilálástó l, mely tagjaink
nagyobb számának
megmozgatásával
Méltóságod
személyének
az előtérbe
való állítását
dej umonstrálná.
Jól tudjuk, hogy mélyen üsztelt Professzor Úr ilyenfajta
bileurnoknak mindíg ellene volt és rnunkásságának
méltánylását abban látta,
ha eszméit, törekvéseit és célkitűzéseit
megértve, minél szélesebb rétegekben terjesztik tovább és igyekeznek azokat megvalósítani. Méltóságod nem
a szónak, a csillogásnak. a külső
máltóságokat
és kitűntetéseket
keresőknek a megtestesülése. hanem a tettnek! Méltóságodnak
az egyénisége is j Ó
példakép a kővetésre - nemcsak a rnunkái és elvei. Hatvanadik
szűletésnapja .alka lrnábó l engedje meg, hogy mindezeket
kifejezve ismételten biztosítsuk arról, hogy hűséges tanítványokként
követjük az Altala megadott
"tudatos és rendszeres
munkaprogramm
sz ilárdan kitűzött célpontjait"
és
Egyben kívánjuk, hogy
ígyekvésünk lesz, hogy mint példaképet is kővessűk.
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a jó Isten továbbra is lássa el egészséggel, hosszú élettel, családja, tisztelői és tanítványai boldogságára és örömére.
Maredunk mélyen tisztelt Professzor Úr iránti mély tiszteletünkkel
és
P a d á n yi-F r a n k
Antal dr.
tanítványi ragaszkodással. Budapest, 1937. okt. 12.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
elnök, M esfer h á zy
Jenő főtitkár. P. H.
1937. X. 15. A TanítóImre Sándor köszönő levele. Budapest,
képzőintézeti
T.anárok Országos Egyesülete tek. Elnökségének,
Budapest.
üdvözlő iratért
- Igen tisztelt Elnökség! A rólam újból oly melegen szóló
igaz szívvel köszönetet mondok. A tek. Elnökség tudja: mily nagyra tartom az Egyesület munkáját, mert szívvel-lélekkel ragaszkodom a tanítóképzőintézetekhez;
tudja:
milyen elismeréssel, barátsággal
és szeretettel
nézem ezt a tanári sereget, benne sokat, akit személy szerint is barátomnak ismerek. Nem kell hát erősítenem, hogy az e körböl jövő megemlékezésnek öszintén örülök ;5 a köztünk levő régi kapcsolat újabb megerősítése bennem élénk visszhangra talál.
A tek. Elnökségnek éIS az egész Egyesületnek változatlan érzelmekkel
tisztelő híve, Im r e Sá n d o r . KJIHGFEDCBA

IRODALOM
Bassola

Zoltán:

D ecr o ly

p ed a g á g ia i

r en d szer e.

Budapest,

1937.

O. Decroly azgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ú ja b b pedagógiai törekvések
vezéregyéniségei közé tartozik. Iskolája magára vonta a figyelmet, a nevelésről vallott elvei, módszeres elgondolásai pedig élénk vitákat indítottak
meg. Sokakat nem tudott meggyőzni, akik pszichológiáját,
pedagógiáját
kö dősn ek , tagolatlannak találják, viszont vannak intézmények, melyeknek keretében, különösen egyes tárgyak tanításában
meggyőző sikerek tanúsítják
igazságát. A
vele való foglalkozás mindenesetre tanulságos, mert sok mulasztásunkra
és
tévedésünkre hívja fel a figyelmet, -s így hozzásegít a gyermekről alkotott
felfogásunk tisztulásához.
Hálásan kell fogadnunk azért Bassola Zoltán könyvét, aki vállalkozott arra, hogy Decroly rendszerének alapvető kérdéseit áhfogó egységben
ismertesse meg velünk. Az ilyen jellegű munkáknak kettős feladatuk van:
a rendszer logikus teljességének rnegszerkesztése és a helyes, tárgyilagos,
rnindenre kiterjedö kritika. Mindkét szempontból csak elismeresünket
fogadhatja a szerző.
Kiindulva a lélektani alapvetésböl, biztos logikai fonalon
építi fel
Decroly telj es nevelési rendszerét, mert szól az anyag kiszemeléséről, felmódí áról, a nevelő j átékokró l, az erkölcsi nevelésről
és a
dolgozásának
rendszer:
gyakorlati
a lkalrnazásának
lehetőségeiről,
,a14adályairóL. úgy,
hogya
könyv átolvasása után határozottan
körvonalazott
tudásunk
van
Decroly pedagógiáj
áról. S ezt annál többre kell becsülnünk, mert Decroly
munkái, cikkei időben, témában, feldolgozásuk
módszerében,
megjelené-si
helyüket tekintve a legszétszőrtebbak,
a Iegváltozatosabbak.
Nehéz vállalkozás a forrásokat felkutatni, s belőlük egységes, lépésről-lépésre
haladó
rendszert felvázolni. Szerzö a forrá-skutatás terén mintaszerű 'lelkiismeretességgel járt el. Bibliográfiájából
nem hiányzika--1egkisebb
eíkk
sem,
mindent felkutatott,
ami hozzaférhetö
volt.
Ez a lelkiismeretesség,

s a tanulmány

megírásában

mutatkozó

lendü-
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hogy a szerző mily odaadással
dolgozott. De az odaadás
let bizonyítékai,
nem gátolta meg, hogy éles tisztánlátással,
tárgyilagos
nyiltsággal
rámutasson a Decroly mó dszer hiányaira,
tévedéseire,
egyo ldalúságára.
BíráIata szakszerű, helytálló, alapos. Csupán Decrolynak Herbartta]
való öszszehasonlítását
nem tartjuk
jogosultnak,
s nem oszthatjuk
szerzőnek
a
"munkáról"
vallott felfogását sem, mert szerintünk
a munka nem "reánk
kényszerített
szükség",
hanem Decrolyval
valljuk, hogy a munka énünk
legrnélyéből fakadó szükséglet,
Vegyük hozzá még azt is, hogy tudomásunk szerint ez az első nagyobbterjedelmű
magyarnyelvű,
átfogó ismertetése
Decroly
pedagógiájanak, s kiváló útbaigazgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ító ja ,
segítője a g· lobális módszer iránt érdeklődöknek. A szerző kiváló nyelvtudásánál
fogva vál.lalkozhatnék
Decroly j elenE r d élyi
a lg a . KJIHGFEDC
tősebb munkáinak
magyarnyelvű
átültetésére
is.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
O r b á n D e z s ő : Az
én fö ld em .
Tamás Elemér rajzaival.
(Könyvbarátok
Kis Könyvei V. évf. 1. sz.) Kir. M. Egyetemi Nyomda, Bpest, 1937, 283 1
Ára kötve: 3.80 P.
Az Angollparbank
összeomlott.
Elnökigazgatőja,
hogy a kővetkezményektől
szabaduljon,
vagy talán azért, hogy hatalmas
pénzemberekkel
folytatott
személyes tárgyalások
útján megmentse, ami még menthető, j ólétböl egyik napról
a
külföldre
menekűlt. De itt maradtak
a gondtalan
másikra a legteljesebb
nincstelenségbe
zuhant gyermekei:
a tizenhatéves
Margit és a tizennégyéves
Pista.
Helyzetük
súlyosságát
fokozta, hogy
anyjuk már régen meghalt, gazdag rokonaikra
sem számíthattak,
mert apÍG
érzékenyen
megkárosította.
De nincs
juk bankjának
bukása
azokat
yeszve még minden, A messze idegenben ott kűzd az édesatya _a hitelezőkkel es kölcsönt fog kiharcolni, amellyel ismét talpra lehet majd állíta ni az összeomlott bankot. E helyett azonban egy nap fájdalmas. hír érkezik:az
édesatya sz ív e nem bírta az ádáz kűzdelrnet és már ott pihen
is a lausannei temető fr iss hant ja alatt.
A Rhédey-gyerekek
egy távoli rokonuk,
egy Bé-Iistás
számel1enőr
hűvösvölgyi nyomorúságos viskój ába kerültek. S itt virradt ráj nk az új , a
küzdelmes
élet. Romlatlan
lelkük, ifj úi optimizmusuk
egészséges lendülettel segíti át őket a lelki kríziseken s munkával, derék erőfeszítéssel
kiverekedik a maguk számára a jövőt. Ezt a talpraállást
mondja el élénk
Írói elképzeléssel,
megragadó
ábrázoló
művészettel,
sok romantikával
és
lelki megindultsággal
az Egyetemi
Nyomda
K ö n y v bar áto k
Kis
K ö n y vei-nek
legujabb kötetében O r b á n Dezső. Könyvéből a szórakoztatás mellett
értékes nevelő hatás is árad: arról győzi meg ifjú olvasóit,
ho.gy erős akarat, munka, kitar tás és önbizalom a legnehezebh helyzetekből is győzelmesen segítik 'ki az embert. Orbán könyvét tehát haszonnal olld .
vashatja az ifjúság,
ö

A n ta l
d r .:
A
ka r a kter o ló g ia
[ jellem ta n ]
szer ep e
cr
Különlenyomat a Magyar Tanítók Évkönyve "Előadások"
c. kötetéböl. Budapest, 1936.
A karakterológia
kérdései iránti
érdeklődés .az ú ] abb időkben igen
erős lendületet
vett. A legutóbbi másfél évtized alatt számos, sz igorúan
tudományos
j el legű, vagy nagykőzönségnek
szánt népszerü karakterológiaí
munka jelent megj <le megállapítható az is ugyancsak, hogy ezeknek a kőnyveknek olvasótábora igen nagy, s számuk évről-évre fokozódik. Ugy látszik
szükségletet
elégít ki. Érdemes ezen
tehát, hogy a bö termés természetes
a jelenségen elgondolkozni.
Korunk, melyet a zűrzavar, átmenet, aggódó
bizonytalanság
korának szokás nevezni, s embere, akit cinikusnak, talajátP a d á n y i-F r a n k

n evelő i

m u n ká b a n .
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a jelent
vesztettnek. .a technikai vívmányok bálványimádójának
és múló,
narkotizáló szórakozások hajszolójának
látunk és ostorozunk, olyan kérdések után nyúl, melyek, túl időn és téren, a tiszta emberinek, az értékkel
teljes emberinek lényegét, tehát valami maradandót
igyekeznek megragadni.
Ebben a szellemi törekvésben
tisztán látható, hogy az emberek vágynak
valami nemesebb lelkiség után, s amit a való élet szenvedélyes hullámaiban nem tudnak realizálni, azt igyekeznek legalább szellemi síkon megközelíteni. Bár jelentené ez a fellendülő
érdeklődés egy, nemcsak tudományában, müvészetében,
civi lizációjában,
hanem legbensőbb lelkiségében
is
kultúrált
emberiség megujulását.
jórészben függ azoktól, akik tudatosan vallják
Ez a lelki megújbódás
és vállalják a nemesebb lelkiség kiformálásának missziój át, a pedagógusoktol.
Elsősorhan az ő érdeklődésükre
számít az új tudomány. Mi sem terrnész etesebb, minthogy egy olyan, nemcsak szakképzettség,
hanem lelkület sz arnP a d á n yi-F r a n k
Antal dr., azonnal
pontjából is ízig-vérig pedagógus, mintonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
vizsgálata körébe vonja s keresi benne az értékesítés
lehetőséged.

át néz, mondj a a
Az igazi nevelő mindeni: a pedagógia szemüvegéri
szerző bevezetésében. S ez olyan érdekesen igaz. A sajátlagos nevelői gondolkodás megbocsátható egyoldalúsága nem engedi meg, hogy a körülöttünk
zajló életjelenségekel
l'art pour! l'art objektivitással
szemléljük,
hanem
valami eszményi haszonelvüséggel' értékel mindent: milyen szolgálatotgfedcbaZY
t zsz
ez vagy az a nevelés űgyének ? a gyermeknek? Elősegíti-e a "nemes gyermek,
nemes ifj úság, nemes felnőtt magyar ember" kialakítását,
mint azt SZErZŐ
előadásának
végén, óhajtott eszményként
megrajzolta.
Ez az eszménykép
vezeti öt a felvázolt 10 lcarakterológiai
irány [rnetafizikai,
letbölcseleti,
vallásos,
szocio lógiai, I tipológiai,
pobitika i, lélektani, szellemtu dományi,
etikai, pedagógiai)
tagla lásában és értékeléséhen
is. Annál a tartalomnál
fogva, mely nála a "nemes magyar ember" konstitutív
jegyeit alkotja, természetes, hogy a vallásos szempontokkal
telített karakterológianak
tulajdonít legnagyobb
értéket, mert, mint ahogy találóan
mondja:
"hogy az
embernek mi a lényege, arra a legjobb feleletet akkor kapjuk, ha a következő kérdésre kérünk választ: Mi az ember rendeltetése?"
Erre Ielelete t
a Szentírás ad. Nem kicsinyli azoknak a munkáknak az értékét sem, melyek
a "céh"-beli szaktudósok elméleti r-endszerével nem dicsekedhetnek,
s akiknek meglátásait
életbölcseleti
irány néven foglalja össze. Jelentőségüket
abban látja, hogy gondo· lataik segítségével tudatossá
tehetjük
emberismeretünket, s ezen keresztül önismeretig, majd őnnevelésr e való képességig
fejlődünk. A szociológiai irányeszmélteti
a nevelőt a konstruktív világnézet
kialakításának
útjára; az etikai pedig arra, hogy "értékkel teljes én"-eket
kell kibontakoztatnunk,
akik az értékkel bensőleg egyesülnek.
é

A nevelői szempontból értékes karakterológia
rendszerében
tehát nem
hiányozhatnak
vallási, etikai, szcciál is és nevelői elvek, mert a karakterelógiának lényegében gyakorlati célokat kell szolgálnia. Hiszen kiindulópontját is a gyakorlati
élet egyik szükségletében:
az emberismeretben
látja.
Valósággal biológiai elvvé teszi, mikor azt mondja: az életfenntartáshoz
szűkség van emberismeretre
is. E tétel realitásában
sok ig· az.ság van. S ezt
a, reális szempontot igen helyesen értékeli Ko r n is Gyula po litikai típusáx ak
ismertetésénél
is. Altalában több magyar szerző gondolatmenetével
is bőven
foglakozik és sikerül a nagyszerű és alapvető leülföldiek mel letj is munkájuk
értékét megláttatni.
Az ismertetett rnunka kisterjedelmű,
de egy munka jelentöségét soha,
sem terjedelme, hanem célja és gondolatainak
értéke adja meg. Ez a füzet
pedig előttünk a legnemesebb cél, a gyermek, s a legnemesebb emberi tulaj-
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donságok: va llásossag, erkölcs, szeretet, megértés, önismeret érdekében emel
szót s az emberszeretetnek
kér otthont a gyűlöiet világában.onmlkjihgfedcbaZYXWVUT
E r d élyi

Végh KJIHGFEDCBA
J ó z se f:
A b u d a p esti

Huezonkét
1937. 134 lap.

tö r tén ete.

Pécs,

képpel.

O lg a . KJIHGFEDCB

m. kir . á lla m i ó vó n ő kép ző · in tézet szá zéves
A Dunántúl
pécsi egyetemi
nyomda
r. t.

Végh J ózseí könyvében
a százéves magyar kisdedóvás tőrténetet
írj a
foglalkozik
a magyar kisdedóvás
megteremtöjének,
korornpai
meg. Kűlőn
gróf Brunszvik Teréznek áldásos munkásságával,
aki gyermek szerető, nemes
lelkétől ind ittatva tettel is életre hívta az első magyarországi
kisdedóvodát.
munkásságának
gyümölcse lett a KisdedóvóBrunszvik Teréz áldozatkész
intézeteket Magyarc.rszágban Terjesztő Egyesület, amelynek jelentős munkásságát szemleletesen
mutatja be a szerzö eredeti okmányok, anyakönyvek,
határozmányok,
jegyzőkönyvek,
stb. alapján.
évkönyvek, közgvűlési
Ebben a fejezetben emlékezik meg Végh József gróf Festetics Leóról,
aki 1837. okt. 7-én saját kőltségén
létesíti .az első kisdedóvóképző-Intézetet Tolnán. Jelentőségére
csak annyit legyen szabad megjegyeznünk, hogy
ez az alapítás nemcsak' országos jelentőségű volt, hanem megel őztűk Európa
összes nemzeteit és mint elsők vagyunk a kisdednevelés
kérdésének
szakszerű
megoldásában. E mellé a képzőintézet
mellé u. n. "példány
óvóíntézetet" [mintaóvodát] is szervezett. A nemes grM a mindcnkorí igazgató fizetésére 4000 pforintos alapítványt tett. Ez a tolnai intézet volt a mai államí
óvónöképzö-intézetnek
az őse.
.
Az 1843. év változást hozott, mert közgvülési
határozattal
az óvóképzöt
Pestre helyezte át. Elöször a Király-utcában
lévő Müller-féle házban, majd
a Valero-utcában
nyert elhelyezést az intézet.
A saabadságharc
utáni idők a hanyatlás
korát jelentik. Az Egyesület
csak tengődik, a közöny olyan nagy, hogy még csak egy gyűlé,st sem tudnak
tartani.
Végh József rész letesen vázolja az akkori szervezetet és érdekes részeket mutat be a régi anyakőrryvből. Az 1873.évtöl a fellendülés kora következett és tartett
1891'-ig. Ekkor veszi a kezébe
a vezetést P. Szathmáry
Károly, aki a kisdcdnevelés
legbuzgóbb harcosa. volt. Végh külön fejezetben
életét és munkásságát.
P. Szathrnáry célja volt olyan
tár gyalja Szathmáry
egyesületet
teremterui, amely a főváros és vidék társadalmi
erőit magába
· foglalja. Munkásság,a révén megalakul az Országos Kisdedvédő
Egyesület.
Jelentős újítása az Egyesületnek az, hogy az eddigi egyéves képzés helyébe
a kétéves lép. A Kisdedóvó-intézeteket
Magyarországban
Terjesztő Egyesület és az Országos Kisdedvédö Egyesület az 1874. június 21-én tartott kőzgyűlés határozata
ér+elrnében összeolvad és az Országos Kisdedóvó Egyesület címet veszi fel. Első elnökei Tisza Kálrnánné és Ürményi .Iózsef lettek
A mai intézet ünnepélyes fölszentelése 1877. január 21-én volt, amelyen
megjelentek 1. Ferenc József kir ály és Erzsébet királyné is.
Ezután Végh az intézet belső szarvezetének
ismertetésére
tér át. Ezt
az ismertetést is nagy szaktudás
jellemzi és aprólékos pontossággal,
gondosan, kidolgozottan
áll előttünk az intézet szervezete.
Ezután gyorsan peregnek az események. Az 1918. évben megtörténik az
államosítás.
A szerző íoglalkozik az intézet és internátus
átszervezésevel
és rámubat azokra a hiányokra. amelyek még mindíg megvannak és amelyek
pót lása elengedhetetlen
feltétele
a még eredményesebb
óvónőképzésnek.
Végül a négyéves óvónőképzéssel foglalkozva az egyes tantárgyak
anyagát
és beosztását
ismerteti.
Maj d a százéves kisdedóvóképzö-intézet
ig.azga-
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tóit és tanárait soro ua fel. Az intézet százéves fennállásának
ideje a latt
4.071 kisdedóvói, ill. kisdedóvónői oklevelet adott ki.
Végh .Iózseí, aki 33 évig volt ennek az intézetnek a tanára, majd igazgatója, a könyv minden soraban a személyes tapasztalatok,
bő és g-azdag
ismeretek tömeget nyujtja. Ez a könyv a legelhanyagoltabb nevelési területre,
a kisdedrievelés nehéz munkáj ára világít rá, Megmutatj a a kisdednevelés
szépségeit. Felhívja
a nehéz, de er-edményes, szűkséges és reményteljes
munkára a figyelmünket. Ez a könyv emlék azoknak, akik a kisdednevelés
születésekor
a bölcsőnél állottak: vigasz azoknak, akik sőtéteri látják a
jövőt és tanulmány nekünk, fiataloknak, akik a kisdedneveléssel
és az erre
való képzéssel foglalkozunk. A könyv minden sorából, minden betűjéből
szerétet
és melegség árad ki és koronája
egyharmad
század eredményes
munkásságának.
Kőszönetet mondunk Végh .Iózsefnek értékes és hézag ot
D r a sko vits
P á l. KJIHGF
pótló rnunkájáért.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . Z u c k e r m a n n F e r e n c : Isko la i
eg észség véd elem .
Megjelent a Sylvester
irodalmi és nyomdai .intézetben. Budapest, 1937. 158 lapgfedcbaZYXWVUTS
&
ára 3 pengő.
Örvendetes jelenség nálunk, hogy kiváló iskolaorvosaink
újabban nagyobb írásművekben
is foglalkoznak
pedagógiával s azt különösen egészségi ezempontbó l alakítják.
Nem közömbös dolog, hogy az iskolákban eltöltött 6-18 esztendő milyen hatásal van a testre, lélekre egészségűgyi
tekintetben. Az iskolaorvosok nemes müködésének már eddig is bámulatos
eredménye van s ha tapasztalataik
nemcsak egymásközt, de a nem szakembereknek is tudomására jutnak, rohamlépésekben
haladunk a szebb jövő
felé. Az eddig megjelent ilyencélú munkák, ha nem is teljesen tökéletcsek
- nem is lehetnek, hiszen első próbálkozások de mindenesetre dícséretreméltók s elismerést érdemelnek. Minden kezdet nehéz, de ez adj a a jövő
alapját.
Szerzönk fejtegeti, hogy korunk iskolája nem képzelhető el a tanulők
és tanítók egészségének védelme nélkül. Az iskolai élet minden megnyilvánulását át kell hatni-a az egészségvédelem elveinek. Vannak betegségek,
amelyeket egyenesen iskolai ártalomnak tartanak, egyrészük pedig az iskoláskor betegségei. A bajok kifejlődését az iskolának kötelessége megelőzni.
A könyv anyaga igen változatos. Tárgyalja a nevelés célját és tényezőit, értelmi nevelést, értelernvizsgálatot.
Foglalkozik a tehetségvédelemme l,
szünetekkel, otthoni tanulással, tanítási idővel, osztályozéssal,
a túlterheléssel,
órarenddel. tankönyvekkel. Tárgyalja az Iskolaépületet, annak berendezését,
tisztántartását,
íűtést, világítást,
szellöztetést,
vizellátást,
mosdót, fürdőt,
iskolapadot stb. Behatóan ismerteti a szív, száj, fül higiénéjét, segélynyujtást, börápolást,
beszédhibákat.
táplálkozást,
testrnérést.
Foglalkozik
az
iskolaorvos, iskolanővér. egészségől', iskolapsz icho lógus, iskolaigazgató műkődésével s végül az egészségvédelmi ismeretek terjesztésével.
Érdekes, hogy
a tanítóképzökröl,
me ly iskoláknak az egés-zségvédelem elsősorban érdeke,
alig beszél.
A szerző sok anyagotgyűjtött
össze, de a tanítóképzés
sz ernpontj ából
igen kevés új dolog akad közötte. Annál értékesebb olyan isko láknál működö tanerőknek, ahol a pedagógia, test- és élettan, esetleg egészségtan nem
rendes tárgy. A jól tagolt műben minden iskolaegészségügyi kérdésre választ
nyernek.
.
A munka igen jó összefoglalása az iskolai egészségvédelémnek
s azért
J a lo veczky
P éter .
az érdeklődőknek meleg en ajánlom.

Hírek.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
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HIREK
Kornis Gyula díszdoktorrá
avatása. - A kőzvé lemény legnagyobbfokú
helyeslésével találkozik, hogy egvetemeink rnind gyakrabban díszdoktorokká
avatják szellemi életünk kiválóságait.
A
harmónia valóban megköveteli,
hogy necsak
a kiváló
fizikai teljesítmények
részesüljenek
ragyogó eliskönyvtárakban,
tudósok csendes dolgozómerésben. A laboratóriumokban,
szobáiban 's a nemzet jövőjét kovácsoló fórumon éveken keresztül kifejtett
lankadatlan
munka is jogosan követeli a babért. A kivételesen nagyértékű
tevékenység elismerését láttuk abban, hogy a pécsi Erzsébet TudományKo r n is
Gyula titkos tanácsosnak,
egyetemi nyilv. rendes taegyetem dr.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A pécsi
nárnak, a képviselőház alelnökének a diszdoktorátust
felajánlotta.
egyetem okt. 16-i ünnepi közgyülésének
különösebb fénye volt, amikor a
díszdoktorrá
avatás megtörtént.
A tanítóképzői
tanánság örömmel vette
tudomásul a nagynevű Iilozófiai és pedagógiai író újabb kitűntetését.
Megbízatás.
A
közokt. miniszter
a tanító [nő] képző-intézetekben
mükődö
nérriet és tót kisebbségi nyelvtanfolyamok
tanulmányi
felügyeletanárt bízta meg.
tével dr. Lu x Gyula bpest i áll. Ltóképző-Int.
Tanári alkalmazás. - A közokt. miniszter dr. P á l Sándor okI. tanítóképző-int
tanárt a jászberényi, Lu g a sy György okI. ttóképzö-int.
tanárt
a kiskúnfélegyházi
és Ar a n y
Lajos okl, ttóképzö-int.
tanárt a bajai áll.
tanítóképző-intézetben
óradíj as helyettes
tanári
minőségbcn
alkalmazta.
Személyi hírek, előadások. A Rádió
Mit
néz z ű nkm
e g ? c.
elöadássorozatában
M ester h á zy
.Ienö okt. Iő-án a tabáni új parket és kőrnyékét,
okt. 30-án Kossuth, Deák és gr. Batthyány Lajos sírját ismertette.
Vég h
József ny. óvónöképzö-int.
igazgató a Magyar Paedagogiai
Társaság okt. 16-i felolvasó ülésén ünnepi megemlékezés keretében A m a g ya r
kisd ed ó vó kép zés
szá zéves
évfo r d u ló ja
címen tartott
történelmi
értéleü
s
M ester h á zy
Jenő A r ég i vízivá r o si
nagy érdeklödéssel kísér-t előadást. tem ető
címen adott elő nov. 2-án a Rádióban. A Győri Szabadegyetemen az 1937-38. isk. év első felében a győri rk. tanítóképző
tanárai kőzűl
előadásokat
fognak tartani P o lesin szky
Jenő A lég véd elem
ezo lg á la tá b a n ,
dr. Szó lá s Rezső P u skin szá z éve .és Tib o r István Ko r u n k p ed a g ó g ia i
á r a mla ia i címen.
Irodalmi szemle. Cs'er János: Ú ja b b m a g ya r ér telm esség vizsg á la to k
(Magyar Paedagogia, XLVI. évf. 7-8. 6Z.). Végh József: A b u d a p esti
m. h ir , á ll. ó vó n ő kép ző -in tézet
szá zéves
tö r tén ete
[Kisdednevelés, LXII. évf.
10. sz.). - Gyöngyőssy Erzsébet: Beszélg etés
a só r ó l. Beszélg etés
a d ió -,
m o g yo r o és m a n d u lá r o l,
Vázlatok (U. o.]. - Günther .Iolán: Svá jc ism er tetése.
Tanítási tervezet [Néptanítók
Lapja, 70. évf. 20. sz.]. MesterLa jo s-tér
szo b r a i
(Pedagógiai Szeminárium, VIlI.
házy Jenő: A Ko ssu th
évf. 2. sz.]: Folyóiratunk
egyik cikkének
tartalmához.
Bá lin t
Sándor kartarsunk folyóiratunk októberi számában Az eg yetem es
tö r tén elem
ta n ítá sá n a k
című dolgozatában
a szocializrnus szerepéröl szó lva a kővetkezöket
m ó d ja
is írta: " A szociáldemokrácia
hazai történeténél
fájdalommal mutatunk rá
nemzeti társadalmunknak
arra a megbocsáthatatlan mulasztására,
.hogy a
munkásság
megszervezését
a zsidóságnak engedte át, amelynek nemzetközi
szelleme, materializmusa. gyűlölködő fanatizmusa teljesen megfertőzte a mi
különösebben hangsúlyoznunk, hogy
szakszervezeteinket."
- Nem szükséges
a dclgozatnak
ebben a rnondatában, rnint a többiben is, írójának egyéni
véleménye és ítélkezése jut kifejezésre.
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Fináczy Ernő egykori levele a tanítóképzés
újjászervezésévei
kapcsolatban. Most, hogy a tarrítóképzés
átalakítása
küszöbön van, érdeklődésre számíthat
az a levél, amelyetonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
F in á czy
Ernő egyet. tanár 1920-ban
Ba r csa i
Károly győri áll. tanítónőképző-int.
tanárhoz
intézett.
Ismeretes,
újgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j ászervezése
sokat fO.glalkozhtta
hogy, a világháború után a tanítóképzés
Egyesületűnket.
Folyóiratunkban
s azon kívűl "is több cikk és tanulmány
jelent meg erről a kérdésről. Ba r csa i Károly is írt ilyen tanulmányt, amely
A m a g ya r
ta n ító kép zés
ú jjá szer vezése
címen 1921-ben külön füzetben
is
megjelent. Dolgozalának
kiadása előtt kikérte Fináczy Ernő egyetemi tanár
véleményét.
A professzor
a következő levélben válasz olt: "Tisztelt
Barátom! Dolgozatát figyelmesen átolvastam
s részletes megj~gyzés'eimet a lapok szélére írtam. Az e~észet méltóztassék
értekezés
alakj ába önteni s
mindenesetre
a tanterv megokolásával
kiegésaiteni,
Egy órarendi
táblázat
nem születhetik
meg úgy, mint a Zeus fejéből kipattant
Pallas Athéné: ki
kell fejteni, miért így és nem máskép? - A munkálat
érdekes tanulmánynak ígérkez,ik s elméleti szcmpontbó l figyelmet érdemel, de az ú. n, főiskolai tagozat nem az, amire most Magyarországnak
,s,zük,sége van. Ön
nem egy tanítóképző-intéz et felső tagozatát, hanem egy paedagogiaí akadémiának vagy paedagogiai
egyetemi fakultásnak
a körvonalait
rajzolta meg.
Nem gondolja, hogy az összes állami képzöknek íly módon való átszervezése lehetetlenség?
Szívesen üdvözli szeretö tanára: Fináczy. 1920. XII. 21."
A tanítőnőképzés
reformja a' Magyar Asszonyok
Nemzeti Szővetségében. A Szövetség okt. 4-i értekezletén,
a nőneveléssel
foglalkozva,
közvetve a tanítónőképzés
kérdéseit is érintette. Dr. P a ta ky Mária tanűgyi
titkár szerint a nőket már az isko lában úgy kell nevelni, hogy a házar tásletlehetöséget
találjanak.
ban, az ősterrnelésben
és a női iparágakban
Dr, Ném eth y
Rózsa és dr. M ü ller
Anna tanárnők
a háztartási
oktatás
rendszeresítését
s a gazda;sági kiképzést
sürgették.
Kivált a főzésnek a
U n d i Mária az iskolai
tanítónőképzőkben
való bevezetését
hangoztatták.
kézimunkaoktatás
fontosságát
emelte ki. Ennek tanítása
hazánkban,
ahol
az ország lényeges jövedelmét a népművészeti alapú háziipar adja, - feleIösségteljes
dolog. Minden iskolat ípusnak más tartalmú
legyen a kézimunkaoktatása:
a polgári életre nevelő iskola a célszerű munkákkal
fogIalkozzék
elsősorban
és alaposan.
A tanítóriöképzöknek
a néprnűvészeti
Iorrnák tanulásával,
megértetésevel
kell törődniök. Azért közép- és kőzépfokú iskolák tanárnö! csupán művészi kiképzésű, de helyes ipartudással
is
rendelkező
egyének lehessenek.
A népművészet
központjain
és háziipari telepeken szakfelügyeletnek
kellene műkődnie.
é

Az 1. ker. áll. tanítóképző
népművelési
előadásai. - Az 1. ker. tanítóképző
igazgatósága
és tanári testűlcte
a L isk. évben is megrendezi
az előző isk. években olyan szép sikerrel
járó népművelési
előadásait.
Minden előadásnak
szórakoztató' kísérő műsor a is, lesz, Az előadások idei
kőzépponti tárgya a magyarság szellemi élete. A tervbevett előadássorozat
Vin eze
Sándor tartott
előadást
a hel y eis rn akeretében
októberben
g y ars ágról,
novemberben dr. Kelem en
József M a g ya r szó lá so k
és kö zm o n d á so k
címen ad elő. A további előadókés
előadások:
decemberben
J a lo veczky
Péter: A m a g ya r n ép vir á g a i; januárban
Tsch eik
Ernő: A m a g ya r
n ép
m ű vészete;
februárhan
dr. P r o ch a ska
Ferenc: M a g ya r
n ép r a jz;
márciusban
Na g y Ferenc:
A m a g ya r jellem [br. Wesselényi).
Az óvónőképzés
századik évfordulója. Gróf Festoties Leó áldozatkész adományábó l 1837. október 7-én megnyílt Tolnán az első kisd edóvóképző-intézet,
Nemcsak hazánkban,
deaz
egész világon ez volt az ehső
iskola, ahol rendszeresen
és intézményesen
gondo:skodtak a kisdedóvókró L
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Ennek a nagyjelentöségű
eseménynek századik évfordulóját
lelkesen ünnepelték meg a magyar kisdednevelök.
Az ünnepségek sor át okt. 7-én Tolnán a Déldunántúli
Óvókőr kőzgyülése nyitotta meg. Ennek a keretébenonmlkjihgfedcba
Vég h József tanűgyi főtanácsos, az áll. óvónőképző nyug » igazgatója ismertette az óvónőképzés százéves történetét.
Ezután az ország minden részéből összegyült óvónők, a négy óvónőképző-intézet
képviselői résztvettek
a
Tolna község közőnsége
által a kőzségháza
falába helyezett
emléktábla
Káleleplezési
űnnepségén. Itt az óvónőképző-intézetek
nevében M á csa y
roly óvönöképzö-int. tanár mondott ünnepi beszédei. A századik évfordulórói szó ló megemlékezés
azután okt. 17-én Budapesten
folytatódott.
A
Kisdednevelők
Országos Egyesülete ugyanis az áll. óvónőképző lépcsöházának falába márvány-emléktáblát
helyeztetett,
melynek felirata röviden
összefoglalja
az óvónőképzés egész történetét.
Ennek a táblának
leleplezési ünnepségére díszes közönség gyü!.t össze. Vég h József egyesületi elnök
lelkes beszédben máltatta az alapító gróf kiváló érdemeit. F ekete
Józs-ef
intézeti igazgató pedig, átvéve az emléktáblát,
beszédében rámutatott
arra,
hogy milyen boldog az intézet, amelynek falairól ilyen nagy értékü törtéi tanári
testületet nagyfontosságú
nelmi dokumentumok
segítik a mindenkorgfedcbaZYXWVUTSRQ
nevelői munkájában,
Az űnnepséget azemléktábla
megkosaorúzása
és értékes. szavalatek
fejezték be.
Növendékeink
sikerei az atlétikában.
- A KISOK által leányok számára rendezett
első őszi atlétikai versenyen 404 cm-es ugrással a távolugrás egyéni győztese Za n a Kornélia, a bpesti VII. ker. áll. tanítónőképzőintézet Ill. o szt. növendéke lett, harmadik helyen pedig 379 cm-es ugrással Ku r u cz Márta ugyanezen intézet ugyancsak Ill. oszt. növendéke végzett; - A kecskeméti ref. jogakadémia által Kecskemét-Ki.skúnfélegyháza
városok kőzött okt. 16-án rendezett
atlétikai
viadalt. habár Kecskemét
-sztneit országoshírű
atléták is képviseltek,
Kfélegyháza nyerte. A győzelem legfőképpen az áll. tanítóképző
kitünően szerep lö versenyzölnek
köszönhető. Az általuk elért eredmények
a kővetkezők:
100 m Ifutás,el.sö
La k Károly V. o., ideje 11.1 mp; 200 m futás harmadik
Ra y Rudolf V. o.,
idő 25 mp; 400 m első La k Károly 56.2 rnp, harmadik M o ln á r Sándor IV. o.
61 mp; távolugrásban
első La k Károly 594 cm; rúdugrásban
első An g ya l
Vilmos IV. o. 280, cm; súlylökésben első G yö r ö k
Zoltán IV. o. 1221 cm;
-diszkoszvetécben első G yö r ö k Zoltán 3733 cm, harmadik M ester h á zy
Csaba
Zoltán 4388 'cm, második
IV. o. 3034 cm; gerelydcbásban
első G yö r ö k
M ester h á zy
Csaba 4004 cm; 10 X 200 méteres stafétaban
első Félegyháza
4,18.2 mperces eredménnyel, melyben az intézet részéről Lak Károly, Lovas
Ferenc, Gyenes .Iános. Ray Rudolf, Csizmadia István és Molnár Sándor
növendékek
vettek részt. A versenyt
Félegyháza
73: 50 pontarányban
nyerte. A kfélegyházi
áll. tképzö növendékeinek
átütő erejü szereplése
Tu lit
Péter testnevelő
tanár
kiváló hozzáértését
és odaadó
munkáj át
bizonyítj a.
Hány tanítónő
kapott
oklevelet
az 1936-37.
iskolai
évben?
Tanítónőtermelésünk
csúcsteljesítményét
az 1932-33
isk. évben érte el,
amikor 1380 új tanítónó
hagyha el az intézetek küszöbét. Azóta, habár
nem nagymértékű,
állandó csökkenés mutatkozik.
Az 1936-37. isk. évben
az okI. tanítónők
száma 1112-re apadt. Az apadás valójában
nagyobb,
mint arnilyennek a puszta számadat mutatj a, mert amig az előbb jelzett
iskolai évben még több olyan intézet volt, amelyeknek felső évfolyamai még
nem müködtek, ahonnan tehát okl. tanítónők még nem kerülhettek
ki, addig az elmult iskolai évben már minden intézet teljes volt s így tanítónőket bocsátott ki szárnyai alól. Az 1936-37.
isk. évben az állami inté-
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zetekből 167, a rk. intézetekből
762, a ref. intézetekből
146, az egy ev.
íntézetböl
21 s az egyetlen zsidó nöképzöből
16 tanítónó
került ki. Legkevesebben, tizenöten a veszprémi rk. tanítónöképzöben
végeztek, a végzettek legmagasabb száma 54 volt a debreceni reí. intézetben. Egy-egy intézetböl
átlag 30 tanítönö
került ki. A végzett tanítónök száma intézetenkint .a következö volt: Baja rk. 23, Bp. II. ker. áll. 35, Bp. II. ker. rk.
30, Bp. IV. ker. rk, 52, Bp. VI. ker. rk, 50, Bp. VII. ker. áll. 48, Bp. IX.
ker. Tk. 33, Bp. XL ker. rk. 32, Cinlecta áll. 37, Debrecen rk. 27, Debrecen
ref. 54, Dombóvár rk. 24, Eger Tk. 33, Esztergom rk. 37, Györ áll. 37,
GyÖT rk. 23, Kalocsa rk. 18, Kecskemét rk. 20, Kecskemét ref. 30, Kfélegyháza Tk. 23, Kisvár da rk. 27, Köszeg rk. 28, Miskolc rk. 42, Miskclc izr.
16, Nyíregyháza
reL 41, Páp a Tk. 28, Pápa ref. 2'1, Pécs rk. 34, Sopron
(Isteni Megv. Leányai) 31, Sopron (Orsolyiták)
17, Szarvas ev. 21, Szeged
rk, 33, Veszprém Tk. 15, Zalaegerszeg rk. 18,
rk. 40, Székesfehérvár
Zsámbék
rk. 24.

Az 1936-37. isk. évben kiadott tanítói oklevelek' száma. Hazánk
19 tanitóképzö-intézetében
az 1'936-37. isk. évbenonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
ö tszá zh a tva n n ég yen
kaptak tanítói oklevelet. A kiadott oklevelek s.záma most már hét év óta csökken. Nagyobb számbeli apadás
most kővetkezett
be. 1934-35-ben
még
649, 1935-36-ban
647 volt a kiadott oklevelek száma, most pedig közel
százzal kevesebb: 564. Az előző isk. évben még átlag 34 ifjú tanító került
ki egy-egy intézetböl,
a legutolsóban
már csak 29.6. Az 1935-36.
isk.
évben az egifÍ rk. képző haladt az élen 56 végzett tanítóval, a mult isk. évahonann 51' új tanító
ben anagykörösi
ref. tanítóképzöé
volt az elsöség,
kökerült ki. Utána a szegedi róm. kat. és a debreceni ref. tanítóképző
vetkezett
40-40
tanítóval.
Legkevesebben
a bpesti ízr. és a jászberényi
végeztek: tízennyolcan.
illetőleg tízenkilencen.
Egyébáll. tanítóképzőben
ként a kiadott oklevelek száma irrtézetenkint
a következő (a zárójelbe tett
számok az előző isk. évi oklevelek számát jelzik): Baja áll. 26 (29), Bp.
áll. 28 (47), Bp. izr. 18 (18), Debrecen reí. 40 (36), Eger rk. 32 (56), Esztergom Tk. 30 (29), Györ rk. 20 (30), Jászberény
áll. 1'9 (35), Kalocsa rk.
34 (19), Kíélegyháza álL 30 (26), Köszeg áll. 22 (32), Miskolc evang. 34
(46), Nagykörös
ref. 51 (53), Nyíregyháza
sn. 27 (28), Pápa áll. 29 (38),
Pécs rk. 32 (27), Sárospatak reí, 29 (30), SOPTon evang. 25 (30), Szeged
rk. 40 (38).
Nyugtázás. - Tagdíjat fizettek: Woháner Dezső az 1930., 1931., 1932.,
1933., 1934., 1935., 1936. és 1937. év 1. és II. felére; Szemerédi János az
1934. év I. és II. felére; dr. Szegi Ödön 5.pot az 1935. év 1. felére;
Kaposi Károly az 1935. év IL felére; Brunovszky Rezső az 1936. év I. és
II. felére: Zoltán Géza az 1936. év II. és az 1937. év 1. és II. felére; Répay
Dániel az 1937. év 1. és II. felére; a szegedi Tk. tanító nöképző-intézet.
igazgatósága az 1938. év 1. és II. felére és végül dr. Gábriel Pál az 1933.
és 1934. é:v 1. és II. felére. Budapesten.
1937. évi október hó 20-án.
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