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A Tamtóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülelének egyik
célja az alapszabályok szerint: "A tanító- és óvónöképzö-intézetek
tanárainak, ·a gyakorlóískolai tanítóknak és ezeknél az intézeteknél
mükődö nevelőknek erkölcsi és anyagi érdekei fölött való állandó
éber őrködés; helyzetünk javulásának folytonos munkálása . ." Az
alapszabályok értelmében való kötelességet teljesítünk tehát, ha nem-
csak a magyar tanítóképzés munkájának sikeresebbe tételén és az
iskolai, meg nevelői teendőink hathatósabb Iej lesztesén rnunkálko-
dunk, hanem éberen őrködünk anyagi helyzetünk, kereseti lehető-
ségeink, általában megélhetésünket biztosító és elősegítő érdekeink
felett. Soha nagyobb szükségűnk erre a munkára nem volt mint ma,
amikor a közalkalmazottak és közszclgálati nyugdíjasok járandósá-
gainak felemelésére vonatkozó rendelet január elsejétől kezdődő vég-
rehajtására várunk. Azért van nagy szűkség erre az őrködésre éppen
most, mert az öt, illetve két százalékos - tehát igazán csekély -
Fizetésjavítás elsősorban arra volt jó, hogya levegő tele legyen
annak hírével, hogy a tisztviselöknek és közöttük a tanároknak fi-
zetését végre javították, legyenek tehát most csendben egy darabig
és ne elégedetlenkedjenek, hisz rosszul megv most mindenkinek, vi-
seljék el ök is türelemmel a sors' mostohaságait , , ,

A fizetések ezen csekély mérvű megjavítása elkerülhetetlen volt,
A drágulás olyan ijesztő mértékben növekedett különösen Magyar-
országon, hogy valamit tenni kellett, Még az ősszel. október hó fo-
lyamán tartotta a Fővárosi Alkalmazottak Nemzeti Szővetségének
oktató osztálya igazgatótanácsi ülését, melyen elsősorban a fizetés-
csökkentő rendeletek visszavonását kérték. Hasonló kérelemmel ál-
lott elő az Egyetemes Tanítószövetség Szővetségtanácsa, megtoldvan
kérését nemcsak a íizetés-, hanem a nyugdíjcsökkentő rendelkezések
sürgős hatályon :kívül helyezésének kérésével. Kővette ezt a jegyzők.
vasutasok és minden másféle érdekeltségele éE kezlete, amelyek ter-
mészetszerűleg mind a fokozódó drágasáJgot' és az élet megnehezülé-
sét panaszoltákvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés számot adtak azokról a nyugtalansagokról, ame-
lyek a közalkalrnazottak ezreit áthatották. Már október 2-án hang-
zott el egyik testvéregyesületűnk kőzgyűlésén, "hogy a tanárság he-
vesen érdeklődik az anyagi helyzetről, csak nem tud hangot adni
nyomott érzésének. Anyagi sorsa ma rendkívül szomorú és a korábbi
állapottal szemben érezhető visszaesést jelent", Okt, végén egy má-
sik tanáregyesűletűnk elnöke jelentette ki, "hogya tisztviselő-ember-

Magyar Tanítóképző *
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nek nincs függetlensége". Ez 'a kijelentés ugyan nem az anyagi ügyek,
hanem a szolgálati pragmatika kérdése kapcsán hangzott el, de
mintha válasz lett volna ama október kettediki kijelentésre, "hogy
a tanárság - nem tud hangot adni nyomott érzésének".

Mindenki várakozással tekintett a Kőzszolgálati Alkalmazottak
Nemz-eti Szövetségére, ahová a legtöbb panaszkodó fél eljuttatta pa-
naszait, melyek azután mernorandumokba foglalv'a mentek tovább
az illetékes Iórurnokhoz. Ott az állam teljesítőképességének csekély-
ségére. a nehéz pénzügyi helyzetre utaltak a legtöbbször és csak
olyan javításokra voltak hajlandók, melyek némileg megkönnyítet-
ték a gyógykezelést, vagy a családi pótléknak teljesen csekély-
mérvű (a harmadik gyermektöl számítható) emelését eredményez-
ték. Mindezek természetesen nem lehettek elegendőek az elége-
detlenség lecsillapítására, amit még növeltek a Jugoszlávia és Fran-
ciaország felöl érkező hírek, hogy ott a kormányok nagyobbmérvü
tisztviselői fizetésjavításokra készülnek.

A fokozódó elégedetlenségnek és keserűségnek nemcsak han-
got adott a Kansz kűlönféle felterjesztéseiben és referátumaiban,
hanem október 24-én megrendezte szolnoki vándorgyülését, hol fel-
tűnő nagy számban jelentek meg a különféle tisztviselői közületek.
Bármennyire is feszült volt a hangulat és bármennyire is lehan-
golóan fogadták a Kansz intézőbizottságának a tagjait arra a hírre,
hogy semmi pozitív reményt nem hozhatunk, mégis nyugodtan fo-
gadtáik az elnöklővutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANemenyi Imre államtitkárnak és Jaoornitzkv
Jenő min. tanácsos vezértitkárnak mindenre kiterjedö, súlyos ada-
tokkal teletüzdelt beszédeit, amel yekböl megszületett az okt. 24-én
keltezett nagy felterjesztés a kormányhoz.

November 7-én nyilatkozott aztán a miniszterelnök kaposvári
útj án, hogya belpolitika jelentős teendői, szociá lis feladatai között
szerepel "a tisztviselőtársadalom helyzetének némi javítása" is. A
továbbiakat aztán már tudjuk. Nov 19-én tárgyalta le a 33 tagú
országos bizottság a közszo lgálatban álló tisztviselők és egyéb a l-
kalmazottak il letrnényei, továbbá a: nyugdíjasok, özvegyek és ár-
vák ellátási díjai tárgyában készült rendelettervezetet. Hogy ez
idáig eljutott és a csekélyrnérvű emelésból valami lett,abban két-
ségtelenül oroszlánrésze volt a Kansznak, nemcsak a kényszerítő
viszonyoknak, amelyek elöl a kormány már ki nem térhetett. Mi-
dön ezért méltán köszönetet mondunk a Kansz-nak, itt kell megje-
gyeznünk, hogy a kűlönféle társadalmi alakulatok, egyesületek, kö-
zöttüik a miénk is, kezdik mcgszokni, hogy az anyagi ügyek inté-
zése, sürgetése szinte 'kizár ólagosan a Kansz szerepe és· kőtelessége.
A Kansz megtett minden tőle telhetőt, de szervezete olyan, hogy
elsősorban a tisztviselőtársadalom egyetemes, vezérirányú érde-
keiért kűzdhet. Kebelében mi is ott vagyunk és vezérlőbizottsági
ülésein még a részletekre kiterjeszkedő panaszainkat is meghallgat-
ják,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsőt elvárják érveinket. mert rninél tömegesebbek ezek, annál
nagyobb súllyal tud a Kansz is előállani és fellépni. Ott kell len-
nünk tehát a Kanszban továbbra is, mégpedig minél nagyobb számban,
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mert nem egyesületileg vagyunk ott tagok, hanem egyénileg. Saját
jólfelfogott érdekünkben és a köz érdekében cselekszünk tehát, ha
minél többen lépünk a Közszolgé lati Alkalmazottak Nemzeti Sző-
vetségének táborába.

De ennyi még nem elegendő. Egyesületűnkön belül is össze kell
foglalnunk mindazt, ami specialisan anyagi ügye mindazoknak, kik
tagjai 'a Tanítóképző-intézeti Tanárok Országos Egyesűletének. Eze-
ket az összegyűjtött kivánságainkat aztán alkalmilag a minisztériu-
moknak, de feltétlenül egyesületünk vezetősége útján a Kanszhoz is
.el kell juttatni, hogy az részleteiben is megismerve jogos kővetelé-
.seinket, kűzdhessen velűnk vállvetve azok rnegvalősitásáért.

Nem kívánjuk részletezni a Közlönyünk mult számában már
.megismertetett adatokat arra vonatkozóan, hogy 1927-ben, mikor az
.általános tisztviselöi illetményrendezés megtőrtént. a legtöbb fize-
tési osztályban csakvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7070-á tadta meg a háború elötti színvonalnak.
nem említve azt, hogy elvesztettük a széniumos rendszer bevezeté-
sével ötödéves korpótlékainkat, melyek ötször ötévenként 200 ko-
ronával emelkedve 25 év mulva évi 1000 korona fizetéstöbblelet je-
lentettek számunkra. 1927 után azt reméltük. hogy hamarosan rni is
.elérjűk a békebeli fizetést, tehát a 1007o-ot, tniként elérte azt a
fegyveres erő és részben a hírói státus. Ehelyett bekövetkezett az
1931. évi katasztrofális áresés, mely különösen a mezögazdasági ter-
mékeket érintette. Ez aztán maga után vonta a kétszeri fizetéscson-
.kitást 1931-ben és 1933-ban, melyek átlagosan 337o-ra rúgtak. A kű-
Jönadót 1931. évi január hó i-toi csak egy évre állapította meg az
1930. évi XLVII. t.-c., de azért azt még most is rendületlenül fizet-
jük. Bevezették a lisztforgalmi adót, hogya 7 pengő 30 filléres bú-
.zaár valamiképpen emelkedjék. Ezzel nemcsak azt érték el, hogy a
.l~abonaárak valóban emelkedtek, de megdrágították a kenyeret
127o-kal. És ma, amikor a búza ára már a 20 pengőn felül emelke-
-dett és így a lisztforgalmi adóra már semmi szűkség nincs, az még
.mindíg megvan és segíti a meg nem álló és folytonos drágulást,
:mely különősen 1936 óta vált olyan veszedelmessé, hQgy másfél év
alatt 'az élelmiszerek indexe 25.87o-kal,a ruházati indexé 34.6~7o-
kal ment föL Legjobban érezhető ez a drágulás a fővárosban, ahol pl.
.a ser téshúsná.La fogyasztási adó kgként 5 fillér, melyet 1934-ben fel-
-emeltek 0.8 fillérrel. Ehhez járul kg-ként 2 fillér szúródíj, 1 fillér
vásárddj, tehát kg-ként majdnem 10 fillér olyan pótlék, ami a vidé-
ken nincs. Alig egy hónapja jelent meg az Országos Hitelvédő Egy-
let igazgatójána:k [dr, György Endrének) 4f'ályanyertes műve a ke-
reskeddmi árréskérdésről. melyböl legjobban tudjuk meg, hogy a
közhatóságok is miként segítettékelő a. drágulast. Kimutatja pl.,
nogy miként lesz a 80 filléres marhából 3 pengős rostélyos a kincs-
tár és a főváros jóvoltából. Közli a mindenki előtt ismert tényt,
hogy a cukor 'áráhan az adó kereken 5070. Ennek magyarázata aztán
.az, hogy nálunk a cukorfogyasztásnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfejkvótája alig 4070-a az európai
átlagnak. E mellett folyton csökken e Iontos élelmiszer íogyasztasa.
Tavaly pl. szept. és okt. hónapokban volt 172,600 q a fogyasztás;
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ez idént e két hónapban 14.954 q-val kevesebb. A fővárosban a napi
átlagos húsfogyasztás volt tavaly 17.98 deka, ezídén 16.67. Mit ér az.
5, illetve a 2%-os fizetésemelés, ha ugyanakkor az állam és főváros
újabb adók, vilJ.anyos tantusz ok és vízdíjakemelésével többszörösen
bevételezik azemelési külőnbőzetet, de ugyanakkor természetesen
nemhogy megállítanák a drágítást, hanem azt tovább feszítik. Sze-
retűnk külföldi példák után járninmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés méltán dicsőítjük azt a Musso-
linit, aki éppen a napokban tiltotta meg Rómában a közlekedési vá]~
lalatok szándékolt viteldíj emelését.

Bevezető mondataimbanazért kezdtem azzal, hogy az anyagi
ügyeink felett való őrködésre éppen most van a legnagyobb szűkség,
mert néhány százalékos Iizetésemelésűnknek nemhogy javulás lenne
a következménye, hanem 'ellenkezőleg, éppen a drágulás., amelynek
clöidézöí sorában ott vannak a nagy kőzűletek, állam és főváros az
élen. Ezt a drágulasi folyamatot kell a legsürgősebben megállítani ~$

féléven belül valóban úgy megjavítani a fizetést, hogy legalább ott
legyünk, ahol 1931-ben voltunk. A kűlönadót meg kell szüntetní, a
családi pótlékokat úgy felemelni, hogya feleség, első és második
gyermek után 20-20 pengőt, a harmadik-negyedik gyermek után.
22-22 pengőt, az ötödik és hatodik gyermek után 24-24 pengöt és

így tovább minden következő gyermek után 2-2 pengővel több csa-
ládi pótlékot kell biztositani. Ezzel intézményesen elösegíthetné az
állam az annyira fontos kőzéposztály számbeli gyarapodását és né-
mileg lehetővé lenné a fiatalabb közalkalmazotti, tehát tanárigene-·
rációnak is a családa lapítást.

Általános kívánságaink tehát a drágulasi folyamat radikális, sú-
lyos büntetési eszközök alkalmazásával való megállítása. A meg-
szüntetett ötödéves korpótlékok helyébe egyelöre bízonyos mértékű
műkődési pótlék beállítása, mint amilyen pl. a havi 50 pengős birói
képesítési pótlék, v.agy a katonai havidíjasoknál a honvédségi pót-
díj. A családi pótlékoknak nem egy-két pengővel hanem olyan-
mérvű felemelése, amely érezhető, tetemesebb segítség és nem csak
családvédelmi célt szo lgáló, hanem a középosztálygyarapítását is
elősegítené. Meg kell szüntetni 'a különadót és csökkenteni kell a.
kereseti adót, valamint az Otba járuléket. Ha a kincstár a katonai
havidíjasoknál meg tud elégedni a másfélszázalékos nyugdíj levonás-
sal és semmi egyéb levonast nem eszközöl, sőt még olcsó gyógysze-
rekkel is el tudja látni a havidíjasokat. akkor méltányos, hogy a
többi állami alkalmazottól ne vonjon le többet, mint amennyit levont
a béke idejében. A mindíg adómentes családi pótlékot és Iakáspénzt,
is adó alá vonják 1923 óta. Ez az intézkedés szintén megszüntetendő,
mert a tőbbi levonással hathatósan segíti csökkenteni az amúgy is,
alacsony és megélhetést alig biztositó tisztviselői fizetést.

Az állam gondoskodjók új tanári állások szervezéséről megfe-
lelő fizetési Iokozatokkal, nem pedig óradíj as helyettés és helyettes.
tanári állásokkal. Oradíjas helyettes tanári állás egyáltalán ne is leo.
gyen és a. helyettes tanárok fizetése se legyen olyan, mely bérnek is,
kicsi és lealázó abban az állásban, melyet tanultsága és képzettsége,
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a lapján a helyettes tanár betölt. Állami státusunkban 125 tanár van
.a VI-VII-VIII. és IX. fizetési osztályokban, 37 tanár pedig helyet-
tes és óraadóhelyettes tanár. Vagyis a statusnak több mintvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA20ro-a
.kénytelen havi 96 pengőért. és ha végre négy-öt év mulva helyettes
tanár lett, havi 116.85 fillérért tanári munkát végezni. Fiatal
tanártársaink siralmas helyzete és a nyugdíjasokkal való méltány-
talan bánásmód csak nőveli azt a keserűséget, amelyet szűkős

anyagi helyzetünk máskülönben is kifejlesztett bennünk. A fiatalok
helyzete azért, mert abban a tanári állás tekintélyének a leromlasztá-
.sát látjuk. A nyugdíjasok helyzete pedig azért, mert míg a nyugdíj-
csökkentő rendelkezések előtt boldog örömmel vártuk a nyugalomba
'vonulás idejét; most azt mindenki száműzetésnek érzi és az állam
részéről pedig hálátlanságnak. Az állam tegye kívánatossá a
mielöbbi nyugdíjba vonulást, hogy minél több fiatal tanárt nevezhes-
sen ki azok -helyébe, akik becsülettel megszolgálták azt a teljes
nyugdíjat, amelynek tudatában léptek állásvállalásuk kezdetén a ta-
nári rögös pályára. A kormányzat v'egye fontolóra, hogy vannak ál-
lamok, ahol az idősebb tanárok heti óraszámát 12-re redukálják,
hogy minél több fiatal és friss er öt calkalmazhassanak. Ilyen módon
lehet méltányosan helyet biztosítani a Iiatalságnak, meg azzal, ha á

tűzharcos katonáknak a haza iránti hősi szolgálatát az előléptetésbe
js beszámítják. Akkor majd nyugalornba mennek a frontharcosok is,
hamarább és örömmel cserélnek helyet a fiatalabbakkal.

Végre speciá.lisan tanári kívána lorn a gyakorlóiskolai kartárs ak
érdekeinek hathatósabb biztosítása és az ~g.azgató:knak, meg a
köztartásvezető tanároknak és nevelőknek mindazoknak a termé-
szetbeni szolgáltatásoknak (étkezés, fűtés, világítás stb.) ingyenes
megadása, amelyek a háború előtt fennállottak és amelyekért az in'
ternatusban és konviktusban a multban megsznlgáltak és a jelenben
:is becsülettel és odaadóan megdolgoznak.

Az elmcndottakkal koránt sincsenek még kimerítve anyagi dol-
gaink, de ezek a legíontosabbak. Kielégítésüle és számontartásuk fon-
tos érdeke az államnak is, mert csak a rendesen megfizetett tanár-
tói és nevelő személyzettől várhat olyan tökéletes és jó munkát,
amelyre ezekben .a nehéz és válságos időkben nagyobb szükség van,
mint valaha. JItl esterházy Jenő.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Településtörténetünk időszerű kérdései."

Napjaink sokszor felpanaszolt ahistorizmusának, a történelmi
-érdeklődés hiányának,annak a szomorú tünetnek okát, hogy ko-
moly történeti művek eredményei ,alig jutnak el a köztudatba, az
egymás mellett élő három nemzedék különböző érdeklödésén, a há-
borús krízisnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés nemzedtváltás során beál ló szernléletkűlönbségén

• A tanítóképző-intézeti történetszakos tanárok szakértekezletén tar-
tott előadás.
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kívűl, kétségtelenül történelmünk egyes alapvető kérdéseinek hiányos:
megfogalmazásában és nemzeti feladatainknak nem megfelelő elő-
adásában is kereshetjük. Ez alapvető kérdések között Iegnemzetibb
problémáinkkal való sokszoros összefüggése miatt első helyen áll a
településtörténet, amely újabban Európaszer te az érdeklődés homlok-
terébe került és a magyar történettudományban is fontos kezdeménye-
zésekre, a kutatásban és feldolgozásban iránytjelölő vállalkozások
megindítására vezetett. Az alábbiakban településtörténetünk néhány
időszerű kérdésére, tárgykörére. feladataira, a kutatás multbeli és je-
lenlegi állására, eredményeire és hiányaira (kívánunk röviden rámu-
tatni.

A településtőrténet, amely a politikai történettel kapcsolatban
és attól függetlenül a föld és ember mindenkori viszonyát, a népnek
a tájban gyökerező és a táj ból kisarjadó kultúráját vizsgálja, tár-
gyánál és feladatainál fogva szeros kapcsolatban áll a nyelvtudo-
mány egyeis, ág.aival, a település- és emberföldrajzzal, különösen pe-
dig a kialakulóban lévő népiségtörténettel. mely utóbbinak nézetünk
szerint a legintegránsabb résztudományát alkotja. Történettudomá-
nyunkban mint elhanyagolt .. alig ismert, vagy félreismert disciplin a
sokáig nem foglalta el azt a helyet, amely a nemzeti életre gyakorolt.
jelentöségénél fogva megillette. Művelésének téves irányai és hiányai
nemcsak történeti tudásunkban hagytak szembeötlő hézagokat, ha-
nem károsan hefolyásolták nemzeti sorsunk alakulását is. Ma, két év-
tized távlatában az államunlkat és nemzetünket ért súlyos csapás
után, világosabban láthatjuk, hogy tragikus összeornlásunkat a há-
ború elvesztésén kívül fontos nemzetpolitikai kérdésekben való tájé-
kozatlanságunk is okozta, A történelem, az élet mestere, adós ma-
radt 'számunkra sok olyan ismerettel, melyeknek birtokában a reánk
törő veszedelmeket megláthattuk volna és a nemzeti és állami Iétűnk
ellen irányuló törekvéseket a tudomány fegyvereivel visszautasíthat-
tuk volna. Ha figyelembe vesszük, hogy ezeket az ismereteket első-
sorban a településtörténetnek kellett volna nyujtania, nem szűkséges
bővebben Iejtegetnűnk jelentőségét.

A modern településtörténet a táj hoz Iűzödö kultúra rajzán kí-
vül azt is feladatának tartja, hogy bizonyos népcsoportoknak az ál-
taluk lakott területekhez való történeti jogát kimutassa, Konkrét ada-
tokat nyujt annak vizsgálatához, hogya föld megszállása és mun-
kába vétele hogyan alakította az egyén és kőzősség életformáit, a
tájban kibontakozó kultúra egyes Iokozatait, az állami és nemzeti,
élet fontosabb fordulatait, emelkedő és süllyedő mozzanatait. A tele-
püléstörténet teszi lehetövé a nemzetiségek történetének tanulmányo-
zását, a demográfiai változások, a népsűrűség emelkedésének és
csökkenésének vizsgálatát. Megismertet a nemzedékek kultúrrnunká-
ját arcánviselő táj életrajzával, a települések megjelenésével és el-
tűnésével, sőt kapcsolatban áll a magyar sors Iegíájóbb sebével, az
ország feldarabolásával és leghőbb vágyával, a revizióval is. Nincs
a nemzeti életnek olyan területe, amelynek megismeréséhez a tele-
püléstörténet adatokkal és tanulságokkal nem szolgálhatna. Új uta-
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kon járó állarniságunk ezernyi gyakorlati és elméleti problémájának
megértéséhez elengedhetetlenül szűkséges a települési folyamat is-
merete, ami nélkül fontos nemzetpolitikai kérdéseket sem felvetni,
sem megoldani nem lehet.

Sajnos, a településtörténetnek nemzeti sorsunkra gyakorolt je-
lentőségével nem áll arányban a vele foglalkozó művek mennyisége
és minősége. Még sajnálatosabb, hogy megfelelő kézikönyvek és
népszerűsítő munkák hiányában azok eredményei sem jutottak el a
köztudatba. Minthogy a komoly történeti munkákat olvasó közön-
ségnek is. településtörténeti tájékozottsága csak a régebbi, vagy az
újonnan megjelent, de nem új rnódszerü műveken nyugszik, szüksé-
gesnek látjuk az, időszerű kérdésekkel kapcsolatban egyes fontosabb
szakmunkákra is utalni.

Régebbi történetírásunk a település rajzártál nem keresett széle-
sebb perspektívákat. Megelég'edett néhány számszerű adat Felsorola-
sával, a telepítési politika kontúrszerű vázolásával. de a kísérőj elen-
ségeknek. a település nyomán támadt fejlődési folyamatnak, az egyes
területeken kibontakozó organizmusoknak vizsgálata elmaradt. Ada-
tok hiányában önkényesen és sokszor helytelenül járt el a település-
történeti korszakok megállapításában is. Rendesen csak politikai
események nyomán látott meg települési folyamatokat és a kezdemé-
nyezést egyszerű államfői vagy földesúri gesztusnak minösítette. Pe-
dig a részletkutatás minden esetben igazolta, hogy nemcsak politi-
kum és belső válságok hoztak létre az ország etnográfiai képén vál-
tozásokat, hanem számos más kíséröjelensége is van a településnek.
Idetartoznak mindazon folyamatok, amelyek kapcsolatban vannak a
lélekszám változásaival, a tájban fejlődő kultúra és organizmusok ki-
alakulásával. Ilyen meglátással készült a húszas évek elejénvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMályusz
Elemér Túróc me gye kia lakulása c. munkája (Budapest, 1922. 196nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+
II.) és A helytör téneti kuta tás felada ta i c. új szempontokat nyujtó
tanulmánya (Századok 1924. 538-566.), amidőn a legtöbb tele-
püléstörténeti és földrajzi munka még csak tapogatódzott tárgyá-
nak és feladatának keresésében.

Telepítés és település egymáshoz kőzelálló, de nem azonos fo-
galmak, az első a megindítója, a második az eredménye az egyes
területek kultúrareán mutatkozó történelmi folyamatnak. Mályusz
népiségtörténetnek nevezi a táj és ember symbiozisát, a bizonyos te-
rületekenegymásra telepedő és egymásmellett élő lakosság életfo-
lyamatát, amelynek, vizsgálata az államtörténettöl függetlenül első-
sorban a népre irányul.

Településtörténeti tájékozatlanságunknak nem utolsó oka, hogy
hazánk településtörténete még megíratlan. Háborúelötti történetírá-
sunkban néhány Iorráskiadványon kívűl alig hivatkozhatunk módsze-
res településtörténeti kiadványokra. Csánki, Tagányi és Győrlfy L
település- M nemzetiségtörténeti tanulmányainak sajnos nem volt
visszhangja. Az új magyar történelemben (Hóman Bálint és Szekfű
Gyula: Magyar Történelem I-VII.) már 'erősebb hangsúlyhoz jutott a
településtörténeti előadás, de még mindíg sajnosan kell nélkülöznünk
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a feleletet egyes olyan kérdésekre, amelyekre válaszolni a megfelelő
részletfeldolgozások hiányában ma nem lehet. Nem minden terület
és nem minden korszak van jelentőségéhez mérten feldolgozva. Al-
talában a nemzetiségi, főleg németi akta területek előnyben vannak a
magyar vidékekkel szemben. A svábság településtörténeti kutatásá-
ban avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADeutsch-Il ngar ieche Heimatsbliitter (újabban Neue Heimat-
bléitter ) fejt ki nagy tevékenységet. Legbővebb irodalma a honfog-
laláskori településtörténetnek van, amelynek rajzához új szempon-
tokkal és adatokkal járult hozzá a modern nyelvtudomány és tör-
ténetírás. Itt főleg Hóman Bálint és Melich János új megállapítá-
saira és a helységnevek nyelvészeti magyarázata (toponymia) útján
elért eredményekre utalunk. A második és harmadik települési kor-
szak az utolsó Árpádházi és vegyesházbeli királyok kora sok rész-
letében még feldolgozatlan. A hegyvidéki vármegyék kialakulását,
a gyepűváltozás, erdöirtas és a kultúrtáj növekedése során kelet-
kező új településeket csak főbb vonásaiban ismerjük, részletesen
csak azokét, amelyeknek feldolgozása egy-egy nagyobb területtel
kapcsolatban sorra került. A régebbi megyernonográíiákban a telepü-
léstörténeti rész a politikaival szemben háttérbe szorult, az újabb iro-
dalomban említést érdemel Mályusz idézett munkáján kívül Holuo
József Zala megye tör ténete a középkorban (Pécs, 1929. 488.), Fe-
kete Nagy Antal A Szepesség területi és tá rsada lmi kia lakulása ,
Szabó István U gocsa megye stb. Részletesebb Ieldolgozáshoz, de még
további kiegészítésekre szoruló szintézishez jutottak a hódoltság ko-
.rabeli és a hódoltság utáni népmozgalmak, amelyeknek plasztikus
megrajzo lásában az értékesíthetö részletmunkák felhasználásával
Szekfű Gyula végzett úttörő munkát (Magyar Történelem V. k.}.

Helyi monográiiák, földrajzi tájegységek és nagy területek te-
Iepűléstőrténeti íeldolgozásai azt mutatják, hogyatelepüléstörténet
korszakai nem mindíg azonosak a politikai történet korszakaival.
Hazánk történetében fontos települési korszakoknak tekinthetjük az
egyes nagy nemzeti eröpróbák, győzelme'k, vagy kudarcok nyomán
beál ló változások éveit és évtizedcit. Ilyen értelemben bír országos
településtörténeti jelentőséggel a honfoglalast. tatárjárást, a török
hódoltság megszűnését, vagy a jobbágyság felszabadulását követő
átalakulás. Területenként és koronként azonban csökkenhet az or-
szágos tényezők befolyása és Ikorhatározó lehet minden olyan kűlső
és belső mozzanat, amely az illető terűlet arculatának új színeket
adott, vagy azon a lakosság nagyarányú kicserélödését eredményezte.

Plasztikus rajz helyett csak egy-egy elnagyolt vonást láthatunk
régibb településtörténeti irodalmunkban abból a kultúrképböl, ame-
lyeta föld népe a magyar tájon alkotott. E néhány vonás Ikorántsem
alkalmas a magyar népi kultúrának, a magyarság és nemzetiségek
közti kapcsolatoknak és amit külőnősen látni szeretnénk, a békés
'együttélésneIk .megísmerésére. Nem jutott kellő megvilágításhoz a
telepítők szerepe és hatásköre sem. Pedig tanulságos volna annak
ismerete, hogy időnként milyen népesedés-' és gazdaságpolitikai
szempontok vezették uralkodóinkat, a kincstárt, a. földesurakat és
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'Városokat a telepítésnél. Ebből ismerhetnők meg egy-egy oly voná-
sáta táj ból sarjadó népkultúrának, mint az erdőtakaró csökkenése,
.a soltész és kenéz Ialutelepítései, a kőzségek határtörténete. a kul-
túra alá vont területen kinövő kűlőnböző organizmusok, a közigaz-
gatás és a társadalmi íej lödés. Azt látjuk, hogy nemcsak települési
formája, hanem egész felépítése, szarvezete és lelki struktúrája más
a régi és az új, a magyar és az idegen, a hegyvidéki és az alföldi
községeknek. Az eddigi eredmények azt mutatjáJk, hogy a magyar-
ság jobbára a .síkságot, a nemzetiségek a hegyvidéket szállották meg.

Uralkodó és kincstár, hatóságok és földesurak telepítési pol iti-

kájának kezenyoma sokáig él a tájban és településekben. Sok tanul-
sággal jár a település indítóokainak és kísérőjelenségeinek vizsgá-
lata során az egyes területeken kialakuló politikai, közigaagatási,
kulturális és gazdasági oentrumok vonzásterületének megállapítása.
Idetartozik a városgazdálkodás. a város és falu kapcsolata, a tanya-
rendszer és más tipikusan magyar települési íorrnának a történelmi
fejlődés kapcsán való ismertetése. A települési formák közűl kűlő-
riösen a hajdu- és parasztváros, az alföldi kertesváros és a magyar
tanya jutott szakszerű ismertetéshezvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM. Császá r Edit, Győrffy Ist-
ván és Gesztelyi Nagy László tollából. Az egyes vidékek demogre-
fiai képét helyesen tárgyaló munkákból kitűnik, hogy miiy nagy je-
lentőséggel bír az idegen lakosság elhelyezkedésén kívűl a belső
népmozgalom ismerete, az ország egyes vidékein a lakosság köl-
tözködése, a kűlőnbőző országrészekböl, várrnegyékből és kőzségek-
böl a szomszédos terűletekre való átsaivárgása,

Fontos kérdése a település történetnek a területi keretek ki jelő-
lése és megállapítása, ami lényegesen megkönnyíti helytálló meg-
állapítások szerzését. Adatok, rész letmunkák nélkül nem lehet tele-
püléstörténeti szintézist konstruálni, az idáig elért eredmények ki-
zárólag egy-egy területnek részletes vizsgálatábó l származnak, Min-
den táj településrajza a részletegységek és rnozaikok ezernyi voná-
sából tevődik össze, Ilyen kisebb vagy nagyobb területi keretnek te-
kinthetjük kőzigaag atási, vagy kulturális fejlődésünknek megfelelően
az egyes községeket, városokat és vármegyéket, a multban területi
kiváltsággal, vagy külön közigazgatással bíró terűleteket, a bánsá-
gokat, a katonai határőrvidékeket, esetleg az egyes nyelvterületeket
és földrajzi tájegységeket. Egy-egy nagyobb terület vizsgálatára a
forrásanyag áttekintése és hozzáférhetősége szempontjából is legal-
kalmasabbnak látszik a várniegyénként való csoportosítás, ami más
közigazgatási, vagy földrajzi egység települési képének megrajzolá-
sát is lehetövé teszi. Az irodalom komoly eredményeket produkáló
termékei kivétel nélkül ,egy-egy politskailag, földrajzilag, vagy kul-
turalisan összefüggő terület sokoldalú feldolgozását tűzték ki fel-
adatul. Ilyen {ll. a tárgyalá,sunk során említetteken kívül Koguiouncz
Károly Dunántúl és Kisa lföld c. műve, amely egy nagy területnek
történelmi tájékozottsággal készült modern földrajzi feldolgozása;
'Vonház István A szutmármegyei német telepítés; Kövér Fidél A
'Hanság földra jza , Moór Elemér Westungarn im Mittela lter im Sp ie-
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gel der Grisnamen, Schilling Roger Dunakömlöd és N émetkér tele-
pités-, népiség- és nyelvtör ténete stb. Helyes szernpontú, település-
történeti részeket is tárgyaló tanulmányokat tartalmaznak a Föl ci
és Emb·er évfolyamai, aNémetnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp h i l o ló g i a i dolgoza-
tok, a Domanovszky Sándor által szerkesztett Tanulmányok a ma-
gyar tneziigazdaság tör ténetéhez c. sorozat, továbbá a. szegedi "Aciel"
és Alföldkuta fó-, a debreceni Tisza István Tudományos Társaság
Honismertető Bizottságának és a pécsi egyetem Geographia Panno-
nica kiadányai. Külön szervezettel bíró, kitűzött programmal dol-
gozó településtörténeti folyóiratunk nincs és a legújabb időkig más
kiadványunk sem volt. Mint nagyszabású információs kiadványt meg-
említjük a Lukinich Imre által 1935-hen alapított A r chi v u IIl.

Eur o pa e Ce n t r o - Ori e n tal i s c. folyóiratot, amely Kelet-
Európa történeti kutatását, az ott folyó tudományos mozgalrnak is-
mertetését, valamint a magyar eredményeknek a külföld számára
való közlését tűzte ki feladatul. Egyes vidéki városok településtőr-
téneti tanulmányokat is tartalmazó íolyóiratán kívűl két vármegyei
kiadványsorozatról tudunk, amelyek ily tárgyú értekezéseket kő-
ző lnek, a Csanádvármegyei- és Csongrádtnegyei Könyvtá r . Sajnos,
a településtörténeti. de más szaktudomány körébe tartozó művekről
is a napi sajtó alig vesz tudomást, sőt még a szakfolyóiratok is rit-
kán és sokszor elkésve emlékeznek meg róluk, így nagyon hosszúra
nyúlik az út, amig egy tudományos munka eredményei eljutnak a
kőzőnséghez.

A különböző tárgyú és dcülönbőzö igényű településtörténeti iro-
dalom módszer, felfogás, a kútfők kiválasztása és feldolgozása terén
is határozatlan képet mutat. Nem célunk itt részletes bibliográfia
kőzlése, sem az irodalmi termékek r angsorolása, csak annak meg-
említésére szorítkozunk, hogy szamos újabban megjelent munka is
- melyek között első helyem. állnalk az üzleti célokból létesült vál-
lalkozások kiadványai - annyira a dilettantizmus jegyében mozog,
hogy nemcsak levéltári anyag íel dolgozását tartotta feleslegesnek,
hanem még azon alapvető szakmunkák átnézését is, amelyek az első
tájékozódásnal kiinduló pontul szelgalhatnak. Hogy csak mutatóba
említsünk ,egynéhányat, Csánki Dezső 'Magyarország tör ténelmi föld-
ra jza a Hunyadiak horéban; Ortvay Tivadar Magyarország régi viz-
ra jza a XIII. század végéig, U. ő, Magyarország egyházi földIeírása
a XIV. sz. elején; Rupp Jakab Magyarország helyra jzi tör ténete;
Vá lyi András Magyarországnak leirása , vagy Schuia r tner Márton.
Fényes Elek, Acsády Ignác statisztikai művei; Magyarország helysé-
getnek 1773-ban készült hiva ta los összeírása ; a különböző térképé-
szeti munkák, országleírások, o'klevéltárak stb.

Míg nálunk évek multak el a tervezgetések, problémakeresés és
dilettáns Iell ángolások útvesztőjében, azalatt szomszédaink teljes
fegyverzetben állottak ki a kontinuitás bizonyítására, Egymásután
jelentek meg tudós elmélyedéssel és tudatlan sovinizmussal készült
propagandaművek, amelyek a mi részünkről túlnyomórészt ismeret-
lenül és felelet nélkül maradtak. Egy pillantás a kőrűlöttűnk folyó
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tervszerű munkára, szomorúan győzhet meg bennünket mulasztá-
sainkról és szervezetlenségünkröl szomszédaink szervezettségével
szemben.

A cseh történetírók egységesen és nagy lelkesedéssel állottak a

cseh állameszme szolgálatába, hogy minél szélesebb körökben hangu-
latot teremtseneik a kontinuitás gondolatának. Szerintük Csehszlová-
kia nem mestenséges új államalakulat. hanem csak visszatérés ahhoz
a helyzethez, amelyben a csehszlovák államterületen több mint ezer
évvel a történeti élet megkezdődött. Munkáik kétségbevonják a ma-
gyar kultúra és foglalás prioritását; a Felvidéket földrajzilag is kü-
lőnál ló résznek tekintik, amelynek történetét a cseh állammal és
kultúrával való szoros kapcsolatban adják elő. Ez irány Iöképvise-
lője V.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAChaloupeckv, aki Sta ré Slovensko (A régi Sz lovenszkó]
Bratislava 1923. 423 1. c. munkájában a Felvidéket mint földrajzi
és történeti egységet tünteti fel és azt igyekszik bizonyítani, hogy
a történeti Szlovenszkó nemzetiségi szempontból csehszlovák terület
volt. Müve széles körökben keltett viaszhangot és a határokra vonat-
kozó fejtegetése egy népszerű rnunka kiadására is vezetett, R. Horna :
Hranice republiky Ceskoslovenské ve suétle histor ie (A csehszlovák
kőztársaság határai a történelem világanál] Bratislava, 1924. Ten-
denciózus, minden tárgyilagosságot nélkülöző J . Macurek: Déjiny

Mcdaru a uherského siá iu (A magyarság és a magyar állam törté-
nete) v Praze 1934. c munkája, amely térképek kíséretében fejtegeti,
hogya Felvidék településtörténetileg nem volt része a magyar me-
déneének. Ugyanilyen elveket hangoztat L. Nieder le: A szláv archeo-
lógia kézikőnyvében [Rukouéi Slooanské Archeologie, v Praze 1931).
A cseh állameszme propagálásaban odáig mentek, hogy könyvet
Irattak A. Petrov emigráns orosz tudóssal az állítólagos tot-magvar
nyelvhatár ingadozásairól. E könyv tények elhallgatásával és elfer-
dítésével arra a konkluzióra jut, hogya trianoni határ a csehek ká-
rára igazságtalanul van megállapítva, mert Csehszlovákia etnográ-
fiai határa sokkal délebbre van. V. ő, Mályllsz E. A népiség tör ténete
(A magyar történetírás új útjai) 242-43 1.

A tót történetírók nem azonosítják magukat a cseh felfogással,
véleményüket M. Matunák fejezte ki Sslooenszko sohosem ta r tozott
sem Cseh-, sem Lengyelországhoz c. tanulmányában (1927). Mun-
kásságuk főleg helytörténeti kutatásra .szorítkozik, amelynek Túróc ..

szentrnárton a központj a, ahol folyóirat is jelenik meg Sbornik
muzeá lnej slovenskej spoloénosti (A szlovák múzeumi társaság
gyüjteménye) címen. E gyüjteményben több településtörténeti tanul-
mány is megjelent. A külőnbőzö tárgyú és igényű művek között em-
Iítést érdemel M. Matunák: Körmöcbánya szabad és főbányaváros
tör ténetéből (1928); J. sluiltéty: A ha jdani Nyitra (1924); J. Bohaé:
A régi Nyitra (1929); Fr. Louba l: Vágújhely (1927);. A. Kavuljak:
Árvavára (1927) stb. (V. ö. Deér József: A Felvidék tör ténetének
újabb iroda lma , Sz á z a dok 1932. 13-34.).

Talán kisebb tudományos apparátussal es, egyetértésben, de an-
nál nagyobb sovinizmussal folyik a dákoremán kontinuitás bizonyí-
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tása, aminek nagyobb jelentőséget kell tulajdonitanuk a napilapok-
ban olykor olvasható híradásoknál. Romániában a nyelv- és történet-
tudomány teljesen a nemzeti célok szolgálatában áll. A túlfűtött na-
cionalizmus ikárosan befolyásolja még egyes komoly tudósok tisz-
tánlátását is. A nyelvtudománynak nagy népszerűségre jutott ága a
toponymia, a helységnevek nyelvészeti magyarázata. Különös elősze-
retettel foglalkoznak az erdélyi és magyarországi helységnevek ety-
mologizálásával azzal .a céllal, hogy a dáciai kontinuitást bizonyít-
sák A magyar reviziós mozgalorn ellensúlyozására 1934 óta Kolozs-
váronvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARevue de Transyloanie címen francia nyelvű folyóirat jelenik
meg Dragornir Silvius egyetemi tanár szerkesztésében, Külön hivata-
los folyóirata van a dákoremán kontinuitásnak, a D a c o rom a-
n i a, amelyet Puscar iu Sextil és Draganu Miklós irányítanak. A ma-
gyar műveltségű Draganu, aki nálunk a br. Eötvös J ózsef-Ko llégium-
ban nevelkedett, nagyszabású művet adoí:t ki: Románii in oeacur ile

IX-XIV. pe baza ioponimiei si a onomasticei (Az oláhok története
a IX-XIV. században a hely- és személynevek alapján) Bucuresti.
1933. 685 l., amelyben a római és oláh kontinuitást nemcsak az er-
délyi, hanem egyes magyarországi területekre is igyekszik bizonyí-
tani. Ezenkívül számos cikk, falutanulmány és telepűléstörténeti mo-
nográíia jelent meg különböző helyeken és különböző sz ínvona lon,
mindegyík az elvakult nacionalizmus és nemzeti sovinizrnus szolgá-
latában. J orga tudományos súlyt adó megnyilatkozása óta a széke-
lyek oláh származását külön iskola hirdeti. A székelvség el leni pro-
pagandában újabban Oprean Sabin és Popa-Lisseanu G. fejtenek ki
nagy tevékenységet. Komoly, tudományos értékű falukutató munkát
szervezett Gusii D. bukaresti egyetemi tanár, akinek programmja
Románia határain túl is viaszhangot keltett. El kell ismernünk, hogy
az ő iskolájaból kirkerült román é.s néhány erdélyi magyar faluku-
tató munkássága több eredményt produkált néhány újabban divatozó
dilettáns hazai próbálkozásnál. Drogana állításait Tamás-Trem! La-
jos és Kniezsa István utasítottak vissza; egyébként a romániai álla-
potok ismertetésére részünkről alig történik valami. A ro.mán kérdés
szakavatott ismerője Sulica Szilárd, a szegedi Egyetemi Kőnyvtár
igazgatója, akitől jelen közleményünkben felhasznált több értékes
útbaigazítást kaptunk. (V. ö. Sulica Szilárd: A magyar iroda lom és
műueliidés ha tása a román iroda lom és művelődés fejlődésére. Sze-
ged, 1937. 91VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 .)

A débszláv propagandamunkának Zágráb, Belgrád és Újvidék a
jólismert központjai. A napisajtó hangos propagandajan kívűl itt is
több tudományos orgánum áll a nemzeti célok szol gálatában. A ben-
nünket közelebbröl érdeklő tanulmányok Újvidéken a Sr bs k a
M atnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi c a kiadásában jelennek meg. Mita Kliéié: A· szerb Elszász
rövid tör ténete címet adta a Délvidékről szóló tudatlanságot és tör-
ténelmi ferdítéseket tartalmazó munkájának, A magyarországi szer-
bek és bolgárok történetének ismert kutatój a Ivié Aleksa belgrádi
egyetemi tanár újabban a A Tisza - és Marosmenti ezerbek letelepti-
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lésé-ről írt munkájában kevesebb tanújelét adta a tárgyilagosságra
való törekvésnek.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*

Jóval ismertebb ésa magyar közőnség szélesebb rétegei előtt
nagy visszatetszést keltett bizonyos osztrákés birodalmi német kő-
rök tevékenysége, amely különösen a harmadik birodalom új ál-
lam-, nemzet- és népeszménye óta vett irányunkban aggresszív len-
dületet. Ez irány képviselőitöl újabban .a tárgyilagos kritika és a kű-
lőnvélemény ellenére is mindkét félre kötelező hang helyett szenve-
délyes szemrehányásokat kapunk a hazai és elszakított nérrietség
rnult és jelenlegi sorsáért, nem kevesebbet, mint türelmetlenséget és
elnyomó törekvéseket vetnek szernűnkre. Egyesek, mint Penck
Albrecht (Deutscher Volks- und Kulturboden 1. Volk unier Völkern),
vagy Lukas Georg (Die burgenlándische F rage] nyiltan is kifejezést
adnak a magyarság iránti ellenszenvtiknek. Mások, pl. H artmann
Rudolf (Die schioiibische Türkei im 18. Jahrhunder t), Holder Gott-
lob (Das Deutschtum in der untern Baranya) elragadtatásal írnak a
nemetség kultúrrnunkáj ár ól, de a hasonló tevékenységet kiíejtö ma-
gyarság szerepét clhal lgatj ák. Az erdélyi szászok a multban sem
jártak elől a magyar állameszme iránti hűségűkben, ezért nem üt-
közünk meg egyes organumaiknak ízléstelen magyarellenes hangján,
de egy-egy délvidéki sváb írónál, mint pl. Koch Nikolaus (Mono-
graphie der Gemeinde Loorin, Perjamos, 1929.), még az impérium-
változás után is idegenül hat a Die Magyar isierung c. fejezet, Saj-
nos, a tudományos igényekkel fellépő művek is, mint Isber t O. A.:
Das südwestliche ungar ische Mittelgebirge (1931), Probleme der
Siedlungshunde in Ungarn (1932) stb. nélkülözik a kellő tárgyi la-
gosságot és minden történeti ismeret nélkül azt állítják, hogy ere-
deti magyar kultúra nincsen, mindent a németektől tanultunk. El-
képzelhetjük, hogy az ilyen állítások milyen termékeny talajra ta-
lálnak az olvasóközönség egyes rétegeiben. Anémet történetírás
irányváltozására M ályusz Elemér mutatott rá Az új német naciona-
lizmus tör ténetírá sa címen '(M.a g y arS z e m 1e, XV. 1932). A né-
met településtörténeti és földrajzi irodalom tévedéseit, hibáit, ma-
gyarellenes állításait, fiktív térképeit és grafikonjait Koguiouiicz:
Károly tárgyalja és cáfolja részletesen Dunántúl és Kisa lföld c. mű-

vében (1. "A nérrietség Dunántúl" II. 60-99 1.).

E fenti rövid helyzetkép is intő például szolgálhat arra, hogy
nem szabad szomszédaink mnnkásságát lekicsinyelnünk és tudomásul
nem vennünk, hanem azt állandó figyelemmel kell kísérnünk, hogy
az ellenünk folyó támadásokat a tények erejével leszerelhessük és
így a magyarság és nemzetiségek hosszú együttélését olyan keretbe
álIíthassuk, amely a multat a valóságnak megíelelöen torzítás nélkül
mutatja. Kívanatos volna a Lukinieli által megindított A r chi v u m
mell~tt egy n~psz,erű szemle kiadása is, amelyben megfelelő képzett-

* A délsz láv településtörténeti irodalom legújabb termékeibe való
részletesebb betekintés csak e sorole javítása közben sikerűlt, így arról kű-
lőn közleményben számolunk be.



14 Dr. Eperjessy Kálmán:

séggel és nyelvismerettel bíró szakemberek a kőzönséget a szomszé-
dainknál folyó tudományos mozgalrnakról állandóan informálnak.

A legúj abb fejlemények regisztrálása során örömmel számolha-
tunk be róla, hogy a mult tévedéseinek és hiányainak pótlására és
az ellenünk folyó propagandának kellő értékére való leszállítása ér-
dekében a kezdeményező lépés megtőrtént. Nagyjelentőségű volt e
térenvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMályusz Elemérnek A népiség tör ténete c. tanulmánya (Hóman
Bálint: A magyar tör ténetírá s új útja i 237-268 1.), amely nemcsak
fogalmak tisztázásához járult hozzá, hanem praktikus tanácsokat
is nyujt a munka szervezését il letöleg. Meggyőzően fejti ki, hogy
nemzeti érdekeink védelmezesének legbiztosabb eszköze az igazság
keresése, erre pedig legalkalmasabb a népiség történetének korszerű
művelése. Szerinte a népiségben nemcsak népcsoportot és történeti
néprajzi elemeket kell vizsgálnunk, hanem ennél sokkal többet, "a
faj etnikumának alakulását és más népek beolvadásával bekövetkező
változásait, saámbelnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi növekedését ... , lelki sajátságait, Iogékonysá-
gát a kultúra iránt ... " stb. Nincs vesztenive.lő időnk, azonnal
meg kell kezdeni a nemzetiségekkel való évszázados békés együtt-
élésre vonatkozó bizonyítékok ősszegyűjtését. Erre legmegfelelőbb-
nek látja vslamelyik tudományos' intézetünk, éspedig szervezeténél
és a forrásanyag hozzáférhetösége miatt elsősorban az O r s z ágo s
Le v élt á r mellett bizonyos település- és népiségtörténeti kutató
szervezet létesítését, amelynek keretében megfelelő irányítás melleLt
főleg a fiatalabb történetíró nemzedék tagjai végezhetnénele anyag-
gyüjtő és feldolgozó munkát.

Mályusz elgondolása az ílletékes körök teljes megértésével ta-
lálkozott és rövidesen a megvalósulas stádiumaba léphetett. A Ma-
gyar Történelmi Társulat és a Magyar Tudományos Akadémia in-
tézményesen megszervezte és helyes irányba terelte a népiség- és te-
lepüléstörténet kutatását. Ezt a feladatot teljesiti a Hóman'Bálint és
Domanovszky Sándor közreműködésével Mályusz Elemér szerkeszté-
sében megindított "Magyarság és Nemzetiség" (Tanulmányok a ma-
gyar népiségtörténet kőrébő l] címü sorozat, amelynek első kötete-
ként Szabó István: U gocsa megye c. munkája a közelmultban hagyta
el a sajtót. E vállalkozásban, olvassuk az előszóban, "szépítés' és
elhallgatás nélkül. mint tudományos probléma kerülnek tárgyalásra
a magyarság és vele ,együtt élő népek érintkezésének mozzanatai."
A sorozat munkatársai adataikat nemcsak a magyar kőzönség, ha-
nem az elfogulatlan nemzetköz i tudományos fórumok elé is kívánják
bocsátani. A népet, az államtól függetlenül, önmagában teszik vizs-
gálat tárgyává, hogy az egyes területeken kibontakozó népi kultúrát
politikamentesen a valóságnak megfelelően rajzolhassák meg. A több
sorozatra tervezett és évek hosszú sorának programmját felölelő
gyűjtemény hézagpótló szerep betöltésére hivatott a magyar törté-
netírásban. Az első sorozat megvék szerint tárgyalja a forrásanya-
got, erre fognak támaszkodni a második sorozat összefoglaló köte-
tei, amelyek a népiségtörténetet alkotó résztudományok segítségévei
az egyes nagyobb magyar néprétegek" mint a székelység. palócság,
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történetet fogj ák ismertetni. E kőteteket később általános tárgyú és
módszertaní művek is fogják követni.

Az első sorozat első kötete,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzabó Istvánnak a Magyar
Tudományos Akadémia kiadásában megjelent UgOCSClJ me gye című
munkája, a tudományos körök legteljesebb elismerésével találkozott.
Szabó művét, mint úttörő munkát, jól sikerült módszer tani kísérlet-
nek is tekinthetjük egy nagyobb politikai, kőzigazgatási és kulturá-
lis egység (pl. vármegye) kialakulásának telepűléstőrténeti tárgyalá-
sára. A táj szemléletes leírásával kapcsolatban helyesen állapítja meg
a helyi települési tényezőket. A település folyamatát a vármegyéri be-
lül tájegységek, birtokosok és nemzetiségek szerint tárgyalja. A tár-
sadalmi fejlődés szemléletes rajza után a vegyes - magyar, német,
tót, román - lakosságú vármegye népeinek egyűttéléséről ad plasz-
tikus képet. Könyvéböl szemléltetően bontakozik ki a táj átalakulá-
sával kapcsolatban a lakosság kultúrszervezete. Nagy értéke Szabó
művének a sokoldalú tájékozottság, a rokontudományok eredményei-
nek felhasználása, a pontosság, tárgyilagos..ság és az újabbkori írat-

anyagnak idáig nem tapasztalt mértékben való összegyüjtése és
megszólaltatása.

A Magyarság és Nemzetiség című sorozattói a településtörténeti
kutatás fellendülését, régi mulasztások pótlását, tévedések helyre-
állítását, egy őszintébb magyar történelmet és a külföld tárgyilagos
felvilágosítását várjuk. Meggyőzően· kell belöle kibontakoznia a
magyar nép történelmi hivatásának, a Kárpátok medencéjében lakó
népek összetartozástudatának, a tájban és közös sorsban gyökerező
szolidaritás érzésének, mert, amint Hóman Bálint bevezető szavai-
ban írja, lia magyarság és a vele évszázadokon át békés sorsközös-
ségben élő nemzetiségek közt a Iegújabbkorban felmerült és éles
összeütközésekben kirobbant ellentéteknek a magyar történeti fej-
lődésben nincs gyökere... Ezeket a mesterségesen szított ellenté-
teket pusztán a történeti tényeket nem ismerő, vagy megtagadó poli-
tikai erőtényező'k kártevő rnűködése idézte elő."

Nemzeti sorsunk új alakulása és a kutatás szervezése és irá-
nyítása terén legutóbb végbement mozgalmak egyaránt arra mutat-
nak, hogyatelepüléstörténet folyton fokozódó hangsúlyhoz fog jutni
a magyar történetírásban. Központi szerve a Magyarság és Nemze-
tiség körül fog az az új, átfogóbb történetszemleletet jelentő légkör
kialakulni, amely a körülötte csoportosuló írógárdát feladatának
megoldására képesítheti. Az új telepűléstőrténettöl történettudomá-
nyunk felfrissülése, a nemzetiség-, gazdaság-, társadalom-, közgazda-
ságtőrténeti fejezeteknek elkészülése vagy kiegészülése várható. Ezek
a részletmunkák hosszú sorára támaszkodo új fejezetek fognak rá-
mutatni a magyar történelem számos, idáig meg nem látott vagy
reldolgozáshoz nem jutott problémájára, rnint pl. a jobbágyság és a
jobbágyságori kívül álló néprétegek életsorsára. a családnév kialaku-
lására, a Kárpátok medencéjében lefolyt népmozgalmak összes kö-
rülményeire stb. E történetírás tükrében fogjuk látni, hogy melyek
a magyar nép életének nyugalmi pontjai és melyek azok a szaka-
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szok és időpontok,amidőn egybeíonódtak vagy egymást váltottak
le a különböző kultúrák a tájban. Az elkövetkező rnunkák nemcsak
irányt jelölnek és programmct töltenek be, hanem alakítani fogják
a nemzeti történetszemléletet is. Az új településtörténet lesz a jel-
magyarázat Magyarország kulturális és etnográfiai képéhez.

Végezetül még felvetjük azt a kérdést, hogya jelen kőrülmé-
nyek között a településtörténettel kapcsolatban mi a teendője a ta-
nárnak .az iskolában. Nézetünk szerint ez a disciplina a kőzép-nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés

szakiskolákban csak más tárgyak, a történelem, földrajz, esetleg a
szülőföldismeret keretében tanítható. Minthogy összefüggő település-
történetünk megíratlan és az eddigi eredményeket összefoglaló kézi-
könyv sincs, a tanárnak elsőrendű kötelessége a szakirodalom tanul-
mányozása,a településtörténettel kapcsolatos tudományos és társa-
dalmi mozgalmak megismerése, azokba lehetőleg iskoláján és váro-
sán keresztül való aktív bekapcsolódás, egyszóval a tanításban való
értékesítés céljából minél szélesebb látókör szerzése, mert manapság
nem lehet vita tárgya, hogy településtörténeti alapismeretek nélkül
a történelemtanítás nem lesz az élet mestere, nem világosíthat fel
azon tudnivalókról, amelyekre nemzeti feladataink megoldásahoz
szükségűrrk van.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Eper jessy Kálmán.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tan ító i h ivatás órái.

- Első közlemény. -

A tanítói hivatás órái előttem nem ismeretlenek. A debreceni
tanítóképző-intézet V. osztályában 12 éven át (1925-1937) minden
iskolai évben 10-12 órát tartottam a tanítói hivatásról. E célra fel-
használtam a II. félévben részint a pedagógiai gyakorlati, részint a
tanítási gyakorlatokkal kapcsolatos előkészítési órákat, amelyek az
iskolai év vége felé már elmaradnak s így felhasználhatók. Ezen
órák anyagáről az Értesítőkben mindíg beszámoltam. Intézetünk ily-
szerű eljárását a kir. főigazg,ató látogatása alkalmával mindíg ki-
emelte s úttörő munkának tartotta" Ma már terjedelmes kézirat,
többféle jegyzet birtokában vagyok a: tanítói hivatásról. Mindezt
kiegészíti az -a sok levél, melyet tanítványaimtói egy negyedszázad
alatt kaptam. Ezek a levelek nagy szo lgálatot tettek nekem a tanítói
hivatás óráin, mert azokból kiválasztottam a jell~gzeteseket s többet
felhasználtam tanítványaim előtt. .

Ezek előrebocsátását tartottam szűkségesnek, mielőtt hozzászól-
nék a tanítói hivatás órájának a míniszteri rendeletben körvonala-
zott céljához, illetőleg Ieladatához. Vajjon más célról van itt szó,
mint amelyet az 1923-ban kiad ott tanítóképző-intézeti tantervhez írt
előszó úgy jelöl meg, hogy a I!,épiskola feladatai csakis művelt, a
ker. erkölcs és hazaszéretet eszméitöl áthatott lelkiismeretes és hi-
vatásszerető tanító !közreműködésével oldhatók meg? Bizonyára nem.
A tanítói hivatás órájának a célját a miniszteri rendelet így jelöli
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meg:nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAliA növendékek jelen és jövő életkörülményeivel. a tanító lnöj-
jelűlt lelki világával való közvetlen foglalkozás. Ezzel a tanítói hi-
vatástudat és hivatásérzés felébresztése és fejlesztése." Mindkét cél-
kíjelőlés .a hivatásezeretetet állítja előtérbe. Míg a tanterv a nevelő-
értékű tantárgyak tanításával. addig a tanítói hivatás órája a tanító-
jelölt külső magatartásának irányításával igyekszik eljutni a tanító-
nak minél tökéletesebb eszményképéhez. Mi eddig is neveltünk a
tanítói pályára, hiszen Iőfeladatunk épen a reánevelés volt, csak
azzal a kérdéssel nem foglalkoztunk növendékcink előtt, hogy a
benső ember milyen külsőben jelenjen meg az emberek előtt, milyen
magatartást tanúsítson, hogy az a tanítói hivatásnak megfelelő
legyen. Ez a feladat jut osztályrészül a tanítói hivatás órájának.
Fontos feladat. Szinte csodálkoznunk kell azon, hogy csak most éb-
redtünk fel annak a tudatára. Haa miniszteri rendelet szavaitól el-
térően, de lényegileg ugyanazon tartalommal jelölnénk meg a tanítói
hivatás órájának a célját, akkor így Iejezhetnénk ki magunkat: a
cél a tanítónövendék irányítás-a, hogy milyen magatartást tanúsít-
son a jelenben s milyen magatartást tanúsítson majd kint az életben,
mint tanító. De már itt kérdésbe tehető, hogy ezzel a céllal hogyan
egyeztethető össze a jelöltek lelki világával való Ioglalkozás. A kűlsö
magatartás szoros összefüggésben áll a benső magatartással. vagvis
a lelkülettel. Minden kűlsö magatartásban, cselekedetben, eljárásban
kifejezésre jut az ember érzelmi világa, annak minősége, Ezt az
érzelmi világot, bármily nehéz is az, irányítanunk kell s ezen irá-
nyítással indít juk meg az önnevelést, amely a pedagógiának igen
súlyos s különböző oldalról különböző megítélés alá eső problémája.
Szerintern tehát a tanítói hivatás órájának a miniszteri rendelet által
kitűzött célja helyes és minden tekintetben helytálló. Ilyen egyér-
telmű, helyeslő megállapítást már bajos volna mondani a cél el-
érésére szo lgáló tárgykörök megjelőléséröl.

1.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATárgykörök. Első osztály. Tárgykör: A n öve n d é k hel yes
mag a tar tás a k ülö n b ő z ő éle t kör ü 1m ény e k köz ö t t.
A 6 pontba foglalt osztályozása a tárgyköröknek helyes ugyan, de
épen megbeszélés szempontjából nagyon is kívánatos tárgyak hiánya
mindjárt szemünkbe ötlik. Az első órát nem a Házi Rendtartási Sza-
bályzat ismertetésével kezdeném. amelyet a növendékek különben
nyomtatásból vagy az évmegrryitás alkalmával felolvasás után már
úgyis ismernek, hanem a tanítói hivatás megmagyarázásával. Ez egé-
szen természetes. Hiszen mindenekelőtt tudtára kell a növendékek-
nek adni, hogy ezeken az órákon a tanítói hivatás feladataival fog-
lalkozunk. Meg kell magyaráznunk, hogy mily fontos és nehéz 3.

tanítói hivatás, amelyre ebben az intézetben, a tanítóképző-intézet-
ben készülnek elő a növendékek, amelybe felvétettek s jelenleg van-
nak. Mindenütt az adottságból kell kiindulni. Ismertetni kell a tanító-
képző-intézet berendezését, eg,észen röviden tantervét, agyakorló
iskola célját. Hányszor megtőr íénik, hogy 1-1 növendék hónapokig
jár már az intézetben, a nélkül, hogy ismerné annak berendezés-ét.
Itt ísmertetnémaz intéz~apcsolatos. internátust s annak a
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ifjúsági életre oly fontos, nevelői célját, kiemelve az internátusban
lakó és a városból bejáró növendékek helyzetének kűlőnbségét.

Még az intézd történetének ismertetéseeiőtt meg kell világítani
a növendékek előtt a tanítóképző-intézetben a tanár és a tanítvány
közötti viszonyt. Természetesen ehhez első kellék az, hogy a tanár
teljes, tudatában legyen annak, hogya tanítói pálya megszeretését
a tanítványoknál csak úgy éri el, ha azoknak nem fölibük rendelt
"parancsnoka, hanem nevelő atyja, megértő, szerető barát jok lesz.
Egy volt kiváló tanítványom erről a tárgyról így ír: "Azokhoz "a
tanárokhoz ragaszkodunk igazán, akik az igazi tehetséget jellemző
őszinte emberi lélekkel le tudják mindíg rázni a merev formákat,
rideg szabályokat és első kézből, közvetlen tudják adni saját életü-
ket, vezető ösvényt taposó, küzdelmes életüket a. mi elinduló, tájé-
kozatlan életünknek." Bizony minden tanítóképzőben a tanári mód-
szeres értekezleteken minél többször kellene foglalkozni azzal a kér-
déssel, hogy miképen bánjunk a tanítónövendékekkel. Mondhatom,
hogy minden, de minden ezen a kérdésen fordul meg a tanítóképző-
intézetben. Én jól tudom, hogy ahány tanár, annyi érzület, annyi gon-
dolkozás s ebből kifolyólag annyiféle bánásmód a növendékekkel
szemben. De mégis a tanítói hivatás szem előtt tartásával meg le-
hetne állapítani azokat ·az irányelveket, amelyek minden tanarra
zsinórmértékül szolgálnának az ifjúságg.al való bánásmódot illetőleg,
A növendéknek a tanárhoz való viszonya a tanárhoz való bizodal-
mon épüljön íel. Ezért a tanárnak . a tanítói hivatás óráin már a
kezdet kezdetén meg kell értetni a tanulókkal, hogy ne félelemmel,
hanem mindíg a legnagyobb bizalommal forduljanak a tanárhoz.

Már az 1. osztályban az 1. pont alá felvenném a következő tár-
gyakat: Egyes növendékek megkérdezése életkörülményeik felől, to-
vábbá a tanítói pályára jövésük indokairól. A legtöbb esetben nem
kapunk ugyan kielégitő feleletet, de némi tájékoztatást nyerűnk a
tanulőknak idevonatkozó felfogásáról. De különben is ezeken az órá-
kon is törekedjünk a növendékek egyéni megismerésére. Tárgyalan-
dók: Pontosság. Munkaszeretet. Az egészség megbecsülése. Edzett-
ség. A természet szeretete. A növendék magatartása a felsöbb ta-
nulókkal szemben. A 3. pont alatt részletesen tárgyalandó: színház,
mozi, sport, strand. Mindez· különösen ebben a korban nagyon
érdekli az ifjút s egyik-másikkal nagyon is visszaél. A 4. pont alatt,
ahol a jóbarát megválasztásáról van szó, erősen hangsúlyozni kell a
14-15 éves első osztályú tanulők előtt, hogy barátjaikat hozzájuk
hasonló \korúak közül válasszak ki. A felsőbb osztályú, idősebb ta-
nulókkal való barátkozás reájuk nézve néha nemcsak erkölcsi, hanem
anyagi kár okkal is jár. A felsőbb tanulók az elsőéveseket gyakran
ki szokták zsebelni. 5. pont alatt részletesen tájékoztatni kell az
ifjút, hogy milyen társaságokba járjon. 6. pont alatt a növendékek
figyelmét a gyakorlóiskolásokra lehet terelni, akiket játék közben
megfigyelhetnek. '"

Második osztály. Tárgykör: Az er knmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö 1c s i ért é kek á tél é-
sé n n y u g v Ó ő n nevel é s meg i n.d í tás a. A tárgykörnek ezen
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szavakkal való megjelölése lélektanilag s így értelmileg is erősen ki-
fogásolható. Az utóbbi időkben nagyon is hozzászoktunk ahhoz,
,hogy anémet pedagógiai és filozófiai kifejezéseket rosszul értelmezve
meg nem felelő magyar szavaklkal adjuk vissza. Két szót szeretűnk
Icűlőnösen szó szerinti fordításban használni: Wert (érték) és össze-
tételei (Werturteil = értékítélet, helyesen: értékelés. Wertgefühl =
-értékérzet, valamely értéknek átérzésenmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= megbecsülés). A magyar
-embertöl távoll áll az értékelés szó, A magyar ember valamely jó-
szágot, tárgvat megbecsül, a kárt felbecsüli. de nem értékel. Régen
-erkölcsi javakról beszéltünk, de nem erkölcsi értékekről. A másik
.szó: er-leben = átélni. Az emberek széltében-hosszában használják
-e szót a nélkül, hogy tudnák, mit lehet átélni és rnit nem. Esemé-
nyeket, érzelmeket át lehet élni, de értékeket, legyen az akár anyagi
érték: pénz, jószág, birtok stb. aJkár erkölcsérték. va llásosság, barát-
ság, takarékosság, altélni nem lehet, csak megismerni. Ennélfogva
.a tárgytkör megjelölése ,ekként helyesbítendő: Az er k ö 1cs i j a-
'Vak meg i os mer é sén n y u g v Ó ő n nevel é s meg i n d í tás a.
Ennek megfelelőleg a 8. pontnál: A gyermekekben rejlő értékek he-
lyett ez teendő: A gyermekekben rejlő jó tulajdonságok, a gyer-
:mekeknek jó tulajdonságok felé való vezetése. Ha szigorúan szem-
'ügyre vesszük a II. osztály tárgykörét, azt látjuk, hogy az nem egyéb,
mint etika, laikus morál, amely csak nehezen hozható összefüggésbe
.az első osztály tárgyköréveI. Vagy talán a miniszteri rendelet úgy
gondolkozik, hogy azt a hiányt, miszerint a mostani tantervből az
-etika kimaradt, a tanítói hivatás óráin kell pótolni. Tudvalevőleg
a va llás- és kőzoktatásűgyi miniszter 1920. aug. 21-én 86.377. sz.
'határozatával elrendelte a képzőintézetek hatosztályúvá való eme-
lését s az akkor kiadott tantervben benne volt az etika. Az ellen,
'hogy az eik a tétessék a II. osztály tárgykőrévé, a következő kifo-
gás,aim vannak: mint semmiféle tantárgyat, úgy az etikát sem szabad
'bevinni a tanítói hivatás, óráiba, mert akkor ezek az órák nem a
kijelölt célt szolgálják. A növendékek a hit- és erkölcstanban a fel-
sőbb osztályokban úgy is tanulnak a II. osztályban megjelölt er-
kölcsi javakról. Etika tanulását túlkorainaJk tartom a II. osztályban,
ahol a növendékeknek még nincsenek lélektani ismeretei, holott etika
és lélektan nagyon közel állanak egymáshoz. Igaz, hogy a tanítói
'hivatás óráinak egyik célja a tanítójelölt lelki világával való fog-
lalkozás, de ez .a foglalkozás nem az etika nyujtásával, hanem a
.serdűlö kor lélektanének és az ifjúságtanulmánynak a segítségével
történhetik.

A miniszteri rendelet az erkölcsi javak megismertetését azért
tartja szűkségesnek, mert ezáltal meg lehet indítani az önnevelést.
'Csakhogy az önnevelés fogalmának a megítélésénel nagyon óvato-
.sak legyünlk. T évednénk, ha azt hinnénk, hogya mjképen lehet va-
laki őntanító t (autodidakta), épen úgy lehet önnevelő is. Öntanitás.
-őnképzés az emberek mellőzésével pusztán könyvek segítségével. uta-
:zással lehetséges, amire számtalan példát mondhatunk, de már csu-
pán ezeknek az eszközöknek segítségével az önnevelés nem törtéri-
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hetik meg. Tudjuk, hogya nevelés a mult és jelen példáinak nyuj-
tásával. szektatással lehetséges, tehát élő személyek közreműködé-
sével, de már mi magunk saját nevelésünkhöz csekély mértékben já-
rulhatunlk hozzá. Legfeljebb azt mondhatnánk önnevelésnek. ha hasz-o
nos olvasmányokkal igyekszünk érzelmeinket nemesíteni, jó szokások
létesítésével akaratunkat helyes irányba terelni. Röviden szólva az
önnevelés tisztázatlan fogalmát ba.jos megtennünk 2 osztály tárgy-o
kőrének kőzpontjává.

Harrnadjk osztály. Tárgykör: TnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű zet es ö nis mer et enn y u-
g o v Ó öntudatos önnevelés. Erről a tárgykörröl, annak az.
ide beillesztéséről már solekal kedvezőbben nyilatkozhatom. Önma-
gunk megismerése, a jó és rossz tulajdonságok szemügyre vétele a.
a tanítói egyéniségneik kialakulásahoz okvetetlen szűkséges. Ha a
nemzeti önismerettel ikapcsolatban a, magyarság erényei mellett a.
hibákat is [szalmaláng, csüggedés, kitartás hiánya stb.] adjuk, be-
szélnünk kell a nemzetiségi kérdésről is s arról, hogy a nemzetisé-
gek nyelvének, kultúráj ának megismerése mennyire szűkséges, Érin-·
tenünk kell a nemzetiségekhez való viszonyunkat és magatartásun-

. kat. útját kell egyeng,etni a Duna medencéjében lakó népek kibékű-
lésének. 2. pont alatt Ievő önnevelésnél is megállapítható, hogy e
célból alig állnak eszközök rendelkezésre. Itt inkább önfegyelmezés-
r ől, mint őnnevelésröl lehet szó. AvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb) pont alatt ne szégyeljük fel-o
venni a nemi ingereket sazok leküzdésére sznlgáló eszközöket
(sport, cserkészet, kirándulások, fürdés, léha olvasmányoktól való
tartózkodás stb.]. Alszeméremmel nem lehet nevelni az ifjúságet. A
serdülőkor lélektana és az ifjúságtanulmány világosan kimutatják..
hogy az 'ifjúság nevelését éppen ott hibáztuk el, arnidön az életében
mutatkozó kényes pontok felett egyszerüen napirendre tértünk azok
megvilágítása helyett. Az ifjúság az élet- és lélektani kényes problé-
mákkal szemben tanácstalanul állott os nem tudott, nem mert sen-
kihez sem fordulni. Épen azért gyakran tájékozatlanságanak esett
áldozatul. Hány ifjú élete más fordulatot vett volna, ha me llette áll
egy bölcs, semmit el nem titkoló nevelő. A 2. b) pont után tenném
az önállóságra va ló készítést. Nem lehet eléggé hangsúlyozni már
ilyenkorú növendékeknél. hogy milyen jelentősége van az önállóság-
nak. Megnyilatkozik ez már a dolgozatolk készítésénél, ahol kimond-
hatatlan kár származik a tanulóra. ha az nem a maga lábán jár ..
Meg kell értetnünk a tanulókkal, hogy mily szerencsétlen az olyan
ember, aki mindíg a mások fejével gondolkozik s önállóan soha
semmihez sem mer íkezdeni. A d. pontnál ajánlott naplóvezetés. bár'
annak hasznossága nem vitatható el, aligha vihető keresztül a tanító-
növendékeknél. akiknek külőríben is többféle naplót kell úgyis ve-
zetni. A túlságos elfoglalta tás nem enged a tanítójelöiteknél egyéni
naplóvezetést. 4. p. A tanuló önnevelése ebben a korban nem vezet
még világnézet kial.akulásához, de még alakulófélben levő világnézet-
ről is, alíg lehet szó. A világnézet igen bonyolult valami. Kie.lakulá-
sára nagy befolyással van egyéniségünk, nevelésünk, társadalmi hely-
zetűnk s ebbe mi magunk cselekvőleg nagyon csekély mértékben,
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Jolyhatunk bele. PedagógiaHag és filozófiailag iskolázatlan nőven-

elékeknek bajos beszélni vílágnézetröl.Hagyjuk e kérdést az ötödik
-osztály végére. Végül célszerűbbnek tartanám az 1.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb) nemzeti őn-
-ismeretet és a c-t, nemzeti öntudatot .akkor venni elö, amikor már
.a növendékek teljesen tisztában vannak Magyarország történetével,
vagyis a negyedik osztály végén.

Negyedik osztály. Tárgykör: A nép ne vel őnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi gon d ol k 0-

d á s f e l é b res z t é se és fejlesztése (.szülőföldtanulmányok
megbeszélése). A tárgylkör helyesen van szerintem megjelölve, de a
.kivitel már kifogásolható. Az 1. és 2. p. teljesen összeesik a negye-
dik osztályban tanított lakóhelyismerettel s innen teljesen elmarad-
hat. 3. p. Az emberismeretet így osztályoznam. földművesek, iparo-
.sok, hivatalnokok stb. vagvis foglalkozások szerint. Részletesen jel-
lcmezni kell a kűlönbőző foglalkozáshoz tartozó emberket. Itt kellene
reámutatni iarra, hogy milyen a helyzete a tanítónak a nagyvárosban,
kisvárosban, falun és tanyán. Nem helyeslem, hogy már a harmadik
osztályban elkezdjük a növendékek előkészítését a Ialukutatásra s
ezt Folytassuk a negyedik osztályban. Ma már tisztában vannak
.sokan .a falukutatásdinak mondható gyakran felesleges' és nevetsé-
gessé váló tevékenységgel. Mi mindent akarunk faragni abból a sze-
renesetlen tanítónővendékből. Most több pedagógus rájöttarr1a a
gondolatra, hogy tegyük meg a tanítot etnograíusnak s erre készít-
stsk elő. De hiszen az emberföldrajzból, a lakóhelyismeretből kapnak
a növendékek elég tudást ·a szűlöföldre vonatkozólag. Mi szűkség
.itt ismét foglalkozni ezzel a kérdéssel. Nem falu- érs várostanul-
mányra van itt szükség, hanem néplélektanra, hogy az a tanító-
növendék előre tájékozva legyen a nép gondolkodásmódjáról. Ennek
birtokáJban sok ~kellemet1enségtől óvja meg magát. Nekünk mindíg
az iskolával kapcsolatos dolgokra kell felhívni a növendékek figyeJ-
mét. A szűlőkkel érintkezni kell a tanítónak s így azok lelkületé-
nek megismerésére kell törekedni. A. népszokás oknak, természeti és
gazdasági viszonyoknak kutatása szép cél ugyan, de már távolabb
.áll az iskola céljától, amelytől pedig a tandtót mellékícglalkozások
miatt elvonni nem lehet. Az 5. pontnál adjunk előadási tárgyakat a
növendékeknek, mert kint az életben épen az a nagy ba j, hogy a
tanító nem tudván jól kiválasztani előadásának tárgyát, nem is
tud az iránt kellö érdeklödést ébreszteni a kőzőnség körében, Deb-
recen városa 1935-ben kiadta la Szűlők Isko lájának 10 éves törté-
netét s kőzőltc 120 előadás tárgyát. Nem mondom, hogy ezek vala-
mennyiét elő lehet adni falun, de 75%-át igen.

ötödik osztály. Tárgykör: A 1e end ő m ű köd é si hel y re
irá n y u 1 ó k ü 1d e t é s érz é s fej 1esz 1 é s e. A kűldetésérzés
'helyett a magyarosabb hivatásérzés teendő. Különben is a hivatás-
érzés Iejlesztése nem csak az ötödik osztály, hanem valamennyi
-osztály feladata, így la tárgykörnek ezen szavakkal való megjelölése
nem egészen helyes. Itt kűlönben utasításokat adunk az életben már
künt müködö tanító magatartására. Nem baj az, ha a tárgykör meg-
jelölése nélkülözi a hangzatosságot, tudományos színezetet, íö az
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egyszerűség, világosság és megérthető ség. Az ötödik osztályban
annyi tárgy, annyi téma van ősszezsúfolva. hogy az bátran elegendő
ienne 2 osztály számára. Maga az e_~yház és az iskola viszonya oly
hatalmas probléma, hogy azzal hónapokig foglalkoztathatjuk a nö-
vendékeiket. Már pedig a felekezeti képzőkben ugyancsak ki kell
oktatni ebben la kérdésben a növendékeket s kűlőnösen részletesség-
gel foglalkozni a lelkész és tanító közötti viszonnyal. A 2. pontnáI
a községi ügyekkel való foglalkozást illetőleg nagy óvatosság aján-
landó, mert épen itt képez ütközőpontot a tanító személyisége a
művelt és kevésbbé művelt egyének, az úgynevezett intelligencia és,

a parasztság közőlt! Nemcsak az előbbit, de az utóbbit is meg ken
nyerni a közügyek részére. Itt kell foglalkozni az osztályellentét kér-
déséveL A 4. pont pedagógiai kérdés, inkább a neveléstudományok
körébe tartozik. Az 5. pont első része karitatív kérdés, főképen az
egyház feladata, - a második része [szűlök látogatása, a kőzség
együttérzése) ettől egészen eltérő tárgy. A kettőt nem lehet össze-
kapcsolni. 7. pont első része (tanítói példaképek) a neveléstörténe-
lemben s a pedagógiai szemináriumi órákon tárgyalandó. A volt nö-
vendékek beszámoló leveleit nem egyszerre egymás után olvassuk
fel, hanem esetről-esetre. Közülök előveszünk egyet-egyet, amely
épen -a szóbanforgó kérdés megvilágítására szolgál.

ILvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUtasítá sok. A második évfolyammal kapcsolatban a minisz-

teri Utasítás ezt mondja: "ezek az értékek nemcsak az egyéni [ellem-
alakulás, hanem a tanítói személyiséggé való fejlődés szempontjá-
ból is .szűlcségesek." A két megkülönböztetés: egyéni jellernalakulás
és szernélyiséggé való fejlődés nem helyes. Ugyanis a nevelés célja
az erkölcsi jellem, vagyis a személviség. Kűlőnbséget tehetünk egyé-
niség és személviség közőtt, de nem jellem és személviség közőtt,
Ennélfogva mikor a jellemet alakítjuk, nem teszünk egyebet, mint
rnunkálkodunk a személviség kifej lődésén. Által ában megállapíthat-
juk, hogy az egész rendeletben több fogalom értelmezése téves. A
II. osztályban pl, 2. pontnal. Külső és belső kultúra (Modor és
jellem) . Tévedés volna ezt úgy értelmezni, hogy a külső kultúra =
modor, belső kultúra = jellern. Nem! A kiváló német bölcsész.
Eucken szerint az értelmi műveltség külsö kultúra, az erkölcsi ér-
zekmeken felépülö lelki müveltség a belső kultúra. A kettőnek páro-
sulni kell egymás-sal, hogy valakiről elmondhassuk, hogy igen rnű-
velt ember. .Ió modora lehet egy mesterlegénynek is, de azért még
nem áll az értelmi műveltség, a külső kultűra magas fokán. Egy egy-
szerű parasztember lehet becsületes, jellemes ember, de azért az ő·
lelki müveltségével még nem megy kultúrember számba. A tanítói
hivatás óráin általában szigorúan foglalkoznunk kell a fogalmak tisz-
tázásával, helyes értelmezésével, mert téves íogalmak nyujtásával
sok kárt okozunk növendékcinknek.

Az Utasítás 2. pontjának megfelelőleg a levélszekrény haszná-
latot mi is fontosnak tartjuk, mert itt olyan kérdéseket is vetnek
fel névtelenül a növendékek, amelyeket élőszóval, jelentkezes alap-
ján nem mernének felvetni. Csak arra ügyeljünk, hogy mindeníéle
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jelentéktelen kérdések fejtegetésébe ne menjünk bele, mert így a ki-
tűzött tárgyköröktöl teljesen eltérnénk, ami célellenes volna. Az őn-
jellemraj znak s az osztály egy heti élete megbeszélésének nem tulaj-
donítok sok értéket. Évtizedekre terjedő, az ifjúságra irányuló meg-
figyeléseimből azt a tapasztalatot szűrtem le, hogy ne vegyünk min-
dent készpénznek. amit az ifjak magukról, vagy az osztály életéről
mondanak. Ezekre a rnondásokra vajmi keveset lehet építeni. Sem
a gyermek-, sem a felnőttkorban nem talál juk meg az őszinteségnek
azt a hiányát, amit a serdülő korban. Ha az ifjakat megkérdezzük
a maguk vagy osztályuk életéről, akkor hallgatnak, vagynmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkü-
lönféle kitalálásokkal adják meg a feleletet.

3. 'pont. A hibával ne az értéket, hanem az erkölcsi jót, a j ó-

tulaj donságot állítsuk szembe. A kétféleképen értelmezhető érték
szót (anyagi és szellemi) teljesen mellözném az egész rendeletben.
4. pont: "Ezek az órák ... az ifjúság hivatásérzésének alakítására
használhatok fel." A kifejezés nem magyaros, dc nem is logikus.
A hivatásérzést nem alakítjuk [umgestalten] , hanem Ielébresztjűk,
fejlesztjük, erösítjük. Az Utasítás 7. pontja is bizonyítja, hogy a
tanítói hivatás óráin etíkával foglalkozni nagyon bajos.

A 9. pont első mondata így hangzik: "Ezeknek az óráknak a
tárgya három kérdés körül csoportosul, a tanítónövendék, a gyer-
mek és a nép kérdése kőrül." Egyszerűen így fogalmazható: Ezek-
nek az óráknak a tárgya a tanítónövendék. a gyermek és a nép. PL
a tanító nem lehet kérdés, hanem csak annak ügye, dolga. Lejebb:
" ... átmegynbba a légkörbe, amely a nép lehki gondozására, a nép
erkölcsi, szellemi és anyagi életének emelésére törekszik." A légkör
nem cselekszik, hanem a kialakult légkörben valamely személy ha-
tásosabban cselekedhetik Általában az egész rendelet átstilizálása
nem ártana.

A 10. pontnak tökéletesen igaza van. Akárkire ezeknek az órák-
nak az ellátását nem lehet bízni. A tanárkar összessége meg tudja
azt állapítani, hogy mely tanár vagy tanárok alkalmasak a tanítói
hivatásra való nevelésre. Mélyebb pedagógiai, lélektani, gyermek- és
ifjúságtanulmányi ismeretek nélkül bajos ezen órák megtartására
vállalkozni.

Még a miniszteri rendelet megjelenése előtt 1936-ban adta kivutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Arpássy Gyula, esztergomi tanítóképző-intézeti tanár A tanító meg-
becsülésének a lapfeltételei círnű munkáját. útmutató tanítójelőltek és
kezdő tanítók számára. úgy szeretnérn, ha ez az értékes munka min-
den tanítójelölt kezébe jutna. Én a mi intézetünik számára több
példányban megrendeltem. Nincsen ebben etika, nincsen ebben et-
nográfia - mégis röviden útbaigazítást ad a tanító külső magatar-
tására, az emberekkel való bánásmódra. Nem elméletező munka ez,
hanem józan,' helyes érzékről tanuskodó, gyakorlati útmutatások
összegezése. Régóta vártunk ilyen könyv megjelenésére. Valljuk be
őszintén, hogy mi igyekeztünk ugyan növendékcinknek megadni a
tanítói hivatáshoz szűkséges ismereteket, de az életre kevésbbé
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neveltük őket. Ennek a hibának jóvátétele most már minden tanító-
képző-intézetnek elsőrendű feladata.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Veress István.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Újítások az óvónőképzésben.

1. Az állami óvónőképző-intézet tanári testülete az 1935/36.
tanév folyamán megindította az óvónőképzés újjászervezésének elő-
rnunkálatait.

Az óvónőképzést az 1891. évi XV. t.-c. 31-43. §§-ai szabályoz-
ták. 1926-ig, tehát 35 éven keresztül, nem történt változás a magyar
óvónőképzésben. Az 1926. évi tantervet kibocsátó és életbeléptető
78.066-1926. VI. sz. VKM. rendelet az addigi 2 évfolyamú óvónőkép-
zést 3 évfolyamúvá fejlesztette és még egy gyakorlati évvel is kibő-
vítette. A kiad ott új tanterv azonban csak háorrn évfolyamra szólt. A
gyakorlati évfolyam növendékei ,,foglalkoztatási tervének" elökészí-
tésérea kőzokt. miniszter az óvónőképzőintézetek igazgatóságait
hívta föl. A IV. évfolyamnak ma sincs tanterve.

Az 1926. évi változást az elmúlt tíz esztendő tapasz.talatai alap-
ján - csak az első, mondhatnám, kísérleti lépésnek tekinthetjük
óvónő képzésünk ú j jászervezésében.

Az új tantervben a tanterv készítői sok jó gondolatot igyekez-
tek érvényesíteni, de az adott helyzetben s bátorító külföldi pél-
dák hiányában bizonytalanul dolgoztak s a tanulmányi anyag meg-
állapításában észrevehetően a tanító(nő)'képzőintézetek tanulmányi
tervét vették alapul, természetszerűen 3 évfolyam szűk keretébe
szoritva mindent, közrnűveltségi képzést és szakképzést egyaránt. S
ezt a tanterv et, szekatlan módon, Ütasítás nélkül adták ki. Ez a fő-
oka annak, hogy az óvónöképzöintézetek fokozottabban érzik e
tanterv hibáit és hiányait és a tantervrevíziót sűngösen kívánják,

2. Időközben, más irányú külföldi példák hatására, a kormány-
zati körökben győzött az a gondolat, hogya kisdedóvókat szorosab-
ban be kell kapcsoini a gyermekek egészségvédelmi intézményei-
nek hálózatába, jobbani érvényre kell juttatni szociális politikai
(népegészségügyi s gyermekvédelmi) jellegűket pedagógiai jellegük
mellett. Ennek az új felfogásnak következtében az 1936. évi XXUI.
t.-c. az 1891. XV. t.vc. némely rendelkezését módosítva, a kisded-
óvás ügyét és intézményeit igazgatás és fe1ügyelet tekintetében .'1.

belügyminiszter hatáskörébe tette át. Hangsúlyozza azonban a tör-
vény, hogya kőz okt. miniszter hatásköre a Jdsdedóvás céljaira szol-
gáló intézmények nevelési felügyelete szempontjából továbbra. is
érintetlenül marad.

Az óvónő képző intézetek tantervének revíziójával kapcsolatos
munkálatok természetszerűen hosszabb időt kívánnak. Előfeltételei
sincsenek még meg: az alapul szolgáló leányközépiskolák tanterve
nincs még készen; kisdedóvasunk tervbevett reformjának még kőr-
vonalait sem ismerj űk.
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3, Az állami óvónöképzőintézetek tanári testülete a szervezeti
reformra és a tantervrevizióra alkalmas idő elérkeztóig is arra tő-
rekedett, hogy a mai állapotnak legérezhetöbb hibáit és hiányossá-
gait orvosolhassa.

Az 1926, évi reform a IV, (gyakorlati) évfolyam számára meg-
szabta, hogy óvodai és egészségügyi gyakorlataikat a növendékek az
intézeten kívűl fővárosi óvodákban, napközi otthonokban és külön-
féle egészségügyi intézeteloben [kórház, anya- és csecsemővédő ott-
hon stb.] végezzék. Ez a kőrűlrnény, továbbá az, hogy az óvónője-
Iölteknek aVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIL képesítövizsgálaton mindenfajta elméleti tárgyból
való vizsgálat kirekesztéséve] csupán az óvodai gyakorlatokból és
az énekböl, meg a zenéből kell képesítövizsgálatot tenniök, - nagyon
meglazít otta IV, o, növendékek és az intézet között a kapcsolatot.
Ennek következtében észrevehetően csökkent a tanári testületnek a
növendékekre való nevelőhatása és nehezebben is lehetett őket kéz-
ben tartani. Az intézeten kívűli óvodai ésegészségügyi gyakorlatok
helyére való járkálással sok időt töltöttek el Iőlöslegesen. Ez a jár-
kálás testileg-lelkileg is nagyon igénybe vette őket, - nem is szó lva
a velejáró erkölcsi veszélyekröl, amelyeknek a nagyvárosban fiatal
leányok sűrűn ki vannak téve, A felügyelet és ellenőrzés ezért sok
erőt és időt vett el a tanári testületektol is, mégsem lehetett telje-
sen kielégítő. Ezért valamennyi óvónőképzőintézet égetően sürgős
föladatnak tekintette a IV, évfolyamnak az intézet keretei közé való
-szerves bekapcselását és a IV. évfolyam tanulmányi rendjének
olyan szabályozását, amely a nevelési érdekeknek is teljesen meg-
feleL

4, A IV, o, növendékekvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegészségügyi gya .kor la ti kiképzésére
nézve a 43,372/1927, VI. sz, VKM. rendelet úgy intézkedett, hogya
IV. o, növendékei, csoportos beosztással kéthónapat (január és feb-
ruár) kűlöníéle egészségügyi intézmények megszemlélésére fordít-
sanak.

A Iöhiba az volt, hogya IV, évfolyam növendékeinek egészség-
ügyi gyakodati kiképzésében szinte kizáról agos helyet kapott a. cse-
csemőápolás és anya védelem s egészen háttérbe szorultak azok a
.bantervkívánta vegészségiigyi gyalkarlatak, amelyek, az óvónő föladat-
körének megfelelöen, a 3-6 éves óvodásgyermekek egészségi álla-
patának helyes megítélésében való gyakorlást célozták. E rendszer-
nek nevelési szempontból is sok árnyoldala volt, Ezekben az egész-
ségügyi gyakorlatakban a IV, a , növendékek egyrészt korukhoz ké-
pest, másrészt még növendék voltukra való tekintettel nagyon korán
kerültek nevelői szempontból olyan idegen emberek [orvosok, védő-
nők, ápolónők, kórházi alkalmazottak stb.] közvetlen hatása alá,
akiknek hatása nem mindig egyezett, sőt sokszor éppen ellentétes
volt az iskola nevelő hatásával és idő előtt le is rothatta azt. Ez
nem vád, csak' tényszerű megállapítása annak, hogy az egészségügyi
gyakorlatok alkalmával a még nevelésre szoruló fiatal leányok olyan
emberek hatása alá kerültek, akik nem készültek nevelői pályára s
akikből azért többé-kevésbbé hiányzott a nevelői igondolkodás, a nő-
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vendé'kek, illetőleg a szülők irányában való Ielelösségérzés és aki-
ket nevelési szempontból való esetleges helytelen eljárásukért nem
lehet felelősségre vonni. Bizony, a, fiatal leánylelkületet az egészség-
ügyi gyakor!.atoknak ez .a rendje nem egyszer tette ki szűkségtelenül
az élet nyers, sőt néha megrendíté tapasztalatainak.

Az óvónöképzöintézeteknek e rend megváltoztatására irányuló
törekvése teljes sikerrel járt.

Megszűnt az egészségügyi kiképzés régi rendszere, amely neve-
lési és tanulmányi érdekek szempontjaból tarthatatlannak bizonyult.
(VKM. 246/1937. ein. sz. r.). Ezzel kapcsoltban megtörtént az egész-
ségügyi kiképzésnek újjászervezése is (VKM. 20.358(1937. IV. sz.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL).
Az egészségügyi kiképzés új rendjében fontos elvi rendelkezés az,
hogy .az óvónőképző-intézetekben az egészségügyi kiképzés tantárgyait
(test- és élettan, egészségtan, egészségügyi gy-akor latok, ideértve a
kőzegészségügyi intézmények tanulmányi látogatását is) a nevelés-
tudományi tárgyakkal együtt az óvónői szakképzés tárgyaiul kell te-
kinteni. Az 1937/38. tanévtől kezdödően a II. o.vban a test- és élet-
tant az eddigi 1 óra helyett 2 órában,a. Ill. o.-ban az egészségtant
az eddigi 3 óra helyett heti 4 órában kell tanítani. Az egészségügyi
gyakorlatot az intézeten belül s az -egész tanév folyamán a gvakorló-
óvodába és a napközi otthonban fölvett gyermekeken kell végezni.
Az egészségügyi intézményeknek az eg.ész tanéven át való rendsze-
res tanulmányi látogatása szerves kapcsolatban van az egészségtaní
elméleti kiképzéssel és az -egészségügyi gy,akorlatokkal, s felelős
nevelő (az egészségtan tanára) lkisérdében történik. Az egészség-
taní oktatás kibövűlt oly -egészségtani ismeretanyaggal [kőzegész-
ségűgyi ismeretek], amely a tantervben addig nem volt meg.

Mindezeknek a föladatoknak szakszerű ellátására kűlőn egész-
ségtaní tanszék szerveztetett s e tanszéket orvos tölti be, aki tanári
munkáját heti 18 óra keretében végzi.

5. A IV. o. növendékek óvodai gyakorlati kiképzése a főváros
által e célra szívességből átengedett óvodákban és napközi otthonok-
ban történt; itt végezték, csoportokr.a osztva, óvodai gyakorlati fog-
Ialkozásaskat a fővárosi óvónők vezetése és irányítása alatt. Az inc
tézeti felügyeletet és ellenőrzést az igazgató, a pedagógia tanára s
még 1-2 tanár végezték váltakozva. De egy-egy ízben legföljebb
egy-két csoportot látogathattak meg. Az óvodai gyakorlati kiképzést
tehát voltaképpen a fővárosi óvónők végezték, akiJk sem intézetünk
felső hatóságai, s-em a szűlők, sem a tanártestület, sem a növendé-
kek irányában nem tartoztak felelősséggel s munkájukért felelős-
ségre sem lehetett vonni őket.

Az intézet tanári testülete a gyakorlati kiképzés munkájában e
rendszer mellett cselekvőleg nem vehetett részt, mégis ő volt a fe-
lelős a gyakorlati kiképzésnek az óvónői hivatás szempontjaból el-
sőrangú fontosságú munkáj áért.

A IV. o. növendékekvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAáooda i gyakorla ti kiképzése jobb rend-
szerének kialakítása érdekében és egyben a növendékek nevelési ér-
dekeinek megóvása s a tanári testület tagjainak a kellő ellen,
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őrzés terhe alól való mentesítése végett a ikűlsö óvodai gyakor-
latok rendszere megszűnt (VKM. 20.619/1937. IV. sz. r.}, Az
új rend biztosítja, hogy a tanári testület most már teljes fele-
lősséggel egészen a maga kezébe vehesse az óvónőképzésnek ezt
a fontos föladatkörét. Az új rendben a fővárosi és esetleg vidéki
külső óvodák (napközi otthonok) csak annyiban szerepelnek a gya-
korlati kiképzés ben, hogy teret és alkalmatvadnak a kellő tanári Iel-
ügyeLet alatt látogatást végző növendékek tapasztalatainak olyan
irányú kibövítésére, hogy rendszeres hospitálásokon más óvónöi egyé-
niségekkel. más gyermekanyagg,al, más berendezéssel és fölszerelés-
sei és Ioglalkoztatási eljárással is megismerkedhessene'k.

6. Az óvodai gy,akorlati kiképzés új j ászervezésével kapcsolatban
az intézet gyakorló-óvodája háromtagozatúvá fejleszletett s intézke-
dés történt mintaszerű napközi otthon fölállítására is. A napközi
otthon megnyitása a közeli jövőben várható. Mindezeknek a velejá-
rójaiként szűkségessé vált még egy neveléstudományi szakos tanár
beosztása az intézethez és a gyakorlóóvoda és napközi otthon óVó-
női számának kettővel való szaporítása. A neveléstudományi szakos
tanár a í. é. szept. I-töl már működik; az új mintaóvónök beosztása
folyamatban van.

7. Miniszteri intézkedés történt arra nézve is, hogy az intézet
gyctkorlóóvodáj ában, a tanító [nő] -képzők gyakorlóiskolai tanítónők
példájára, minfaóvónőkül csak olyan óvónők alkalmaztassanak, akik
gyakorlati jellegű kűlön vizsgán a mintaóvónői képesítést megsze-
rezték (VKM. 4857/1937. eln, sz. r.].

8. A leánynövendékeknek a gyakorlati életre való nevelése ér-
dekében rendszeresittettek a háztartási gyakorlatok (VKM. 46,7901

1936. V. 2. sz. r.]. E gyakorlatokban részt vesz névsor szerint válta-
kozva naponkinlaz I-III. o.-ból 1-1, a IV. o.-ból hetenkint vál-
takozva 4-4 növendék. A háztartási gyakorlatok kőrében ra növen-
dékek a hét 'egyik napján főznek a külön e célra létesített gyalkorló-
konyhában, segítenek az internátus és konyha napi munká] ában és
gyakorolják magukat mindenfaj ta háztartási tennivalóban. az inter-

. nátus helyiségcit (a durvább munkák kivételével] naponkint taka-
r ítják,

A háztartási gy,akorlato'kat szoros kapcsolatba hozzuk a napközi
otthoni étkeztetéssel, még pedig oly módon, hogy ra IV. o. növendé-
keknek háztartási gyakorlatokat végző csoportja gyakorlatilag vesz
részt a napközi otthoni gyermekek számára való főzésben és étkez-
tetésben.

9. Az intézet terszerűen törekszik arra, hogya gyakorlati (IV.
évfolyamot) szerves kapcsolatba hozza a másik három évfolyammal.
E törekvésünkben a VKM. 4680/1937. eln. sz. r.-tel kiad ott vizsgálati
szabályzatrnódositás volt nagy segítségűnkre, E rendelet tanulmányi
érdekekből a IV. o.-ban rendszeresifi az osztályvizsgálatot. Ez ed-
dig nem volt; gondoskodás történt arról is, hogy az egészségügyi
kiképzés szaktárgyai [testtan, egészségtan,egészségügyi gyakori a-
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tok) a különböző vizsgálatokori is megfelelő szerephez jussanak.
Vizsgálatot kell tenni ahittanból és a háztartási gyakorlatokból is.

10. Ebben az iránybannmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAújabb lépésünk az volt, hogy a IV. o.
számára kértük .a testnevelésnek heti 2 órában való rendszeresítését,
Ez .a kérésünk elintézés alatt van.

Mindezeknek az intézkedéseknek mind nevelési, mind tanulmá-
nyi érdekek szempontjából igen jó hatását tapasztaltuk.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 . Kezdernényezésűnkre a közokt, minisztérium az állandó- és
nyári menedékházakat vezetö dajkák képzésének és képesitésének
szüneteltetése tárgyában 20,246/1937. IV. sz. alatt rendeletet adott ki.
Nemcsak elavult intézményt szüntetett meg a közokt. rninisztérium,
hanem ezáltal végzett nővendékeink elhelyezkedésére nézve is több
lehetőség kínálkozik.

12. Két év óta intézetünkben a Kisdednevelök Orsz, Egyesülete
költségén, de a közokt. minisztérium erkölcsi és némi anyagi támo-
gatásával sikeres óvónöi továbbképzötanfolyamot rendeztünk a tanév
végén.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF ekeie József.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EGYESÜLETI ÉLET

N o v em b e r i tagértekezlet. - .Iegyzökönyv a T. 1. T. O. Egyesűle-
tének 1937. nov. lS-én a Ranolder-intézet r, k. tanítónöképzö-intézetében
megtartott tagértekez létéről. Jelen vannak Padányi-F rank Antal dr. elnök-
lebe mellett P iniér Jenő dr. tanker. kir. Iőigazgató, egy.. tanár, Molnár Osz-
kár, Luby Margit, Ja ioveczky Péter, Il ngárné B. Sarolta, Pataky Ilona, Mes-
kóné Y. Edit; dr . V. Fejes Andorné I. M. (Debrecen, ref. képző); Jancsó
Erzsébet: Forgó Sarolta, Zala Mária, dr. Madaras Gáborné [Cinkota}: Vadas
M. Colornbioris, M. Ihász M. Rózsa, M. Herkéty M. Verona: Gauser M. Regi-
nelda [Kőszeg}: Puruczky M. Benigna, Laczkovich Gyuláné, Hajdu Vilmos-
né; Pertinger M. Herta, Galavits M. Lujzíta (Sopron, tnöképzö}: Horvá th
M. Sionelia (Sopron, nöíparískola}: Kozma M. Gertrud, Gara i M. Gonzaga
(Pécs); M. Krommer Mária; Tscheik Ernő, Váradi József; dr . Klinda Pál,
M. Kiihá r Klotild, Soós Marcellina, Pumb Augusztina, Summer Marillac,
Kostelnik Remigía; Tolcsva i Nagy Géza [Nagykőrők, reí. tképzö}: Adamavits

Jenőné, Császik Gizella, Varga Piroska, Halmai Jolán; Anczbach Margit
(Székesfehérvár); Halmos Mária, RafaelIi Rafaela; Nagy Ferenc, Vincze
Sándor, Szabó Béla; Tóth Gyula [Jászberénv}: Csorda R. Romána; M. Sze-

gedi Janka, M. Pongrácz Izabella [Veszprém}: Szarváh J. Karitász, Perusich
M. Rutilla, Károly M. Ignáta, Szőke Mária, Ölbey Erzsébet, Veverka Edit,
Bodorné Hummel Irén, dr . Gerencsér Istvánné, Gerencsér Anna, dr . Jelita iné
La jos Mária dr., Grynaeus Ida, Ambrózy Margit, özv. Quint J ózsefné, Szabo
Aladárné; szili Török Dezső (Szeged); dr . Förhécz .Iózsef [Györ}: Mester-

házy J.enő, Érchegyi Irén, Kiss Gonzaga, P iros Gabriella, Kristófcsák Lajos,
Erdélyi Olga.

Az elnök üdvözli a taggyülé:sen megjelenteket. az ülést megnyitja.
Örömmel köszönti P intér Jenő tanker. kir. Iöigazgatót, mert megjelenésével
kitüntette taggyülésünket; sőt nemcsak csendes hallgatója lesz az ülésnek,
hanem ez alkalommal szólni is óhajt a tanítóképzők tanáraihoz.

P iniér Jenő -dr. tanker. kir. Iöigazgató a nyelvhelyességröl óhajt né-
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hány g,ondolatot közölni. úgy véli, mondanivalója szeros összhangban van
a mai előadás irányelveivel. A nyelv legnagyobb kincsünk. Ha nincs Ka-
zinczy Ferenc nyelvújító munkássága, ha Szarvas Gábor és barátai nem
alapítják meg avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMagyar Nyelvőr t, akkor nyelvünk elmaradott, nehézkes',
magyartalan lenne. A nyelvtudósok azóta is folytatják nyelvmüvelő mun-
kásságukat, de a mai nyelvtudomány a nyelvhelyesség kérdéseivel nem szí-
vesen foglalkozik. Azért a Magy. Tud. Akadémia kebelén belül új cso-
port alakult, s ez minden erejével harcol a nyelv tisztaságáért. Ez az
akadémikus csoport megindította a Magyarosan címü folyóiratot. Minden
iskola hazafias kőtelessége a nyelvmüvelő rnozga lom íelkarolása. Tanulóink
beszédét, nyelvérzékét állandóan fejlesszük. Alljunk mellettük, adjunk ne-
kik nyelvi' tanácsokat. Adjuk kezükbe Tolnai Vilmos, Radó Antal magya-
rító ezótárait, ezekben helyes magyar szavakat találhatnak a betolakodott
és elburjánzott idegen szók helyébe. Stílusnkat csiszoljuk. Tanuljanak meg
rövid mondatokban írni" beszélni. Körmönfontan hosszadalmas mondatok
nehézkességére. erőltetettségére mutassunk rá. Irtsuk az ",aki, ami" szer-
kesztésü ősszetett mondatokat, ezeket ki Lehet fejezni egymás mellé ren-
delt összetétellel is, mégpedig sokkal értelmesebben. Minden tárgy minden
tanára egyúttal a magyar nyelv tanára is, mindegyiknek kőtelessége a ta-
nulók beszédét a magyar nyelvhelyesség szempontj ából figyelni. Órák alatt
feleletek közben javítsuk beszédüket. Dolgozatírás alkalmával ősztőnözzük
őket a stf lusbeli változatesságra. Törekedjenek a rövid, cgyszerü tőmonda-
tok és összetett mondatok felváltott. arányes használatára. Módot kell
nyuj tanunk az önképzökörben a nyelvhelvesség, magyarosság kérdéseinek
megvitatására is. Szűl öí értekezleteken is beszéljünk róla, hogy minél több
emberben ébresszűnk érdeklödést nyelvünk kérdései iránt. Nyelvünk erő-
teljes, kifejező, g,azdag; 12 millíö ember anyanyelve, összetartó ereje. Azt
szekták mondani, kicsiny nemzet vagyunk. Gondoljuk meg, nyelvi szem-
pontból az európai népek számbeli rangsorában a 11. helyen állunk. Ez a
tudat büszkeséggel töltsön el, adjon hitet a nemzet életéhez!

Padányi-F rank Antal dr. elnök melegen köszöni a lelkes szavakat.
Valóban stílszerüek voltak P intér Jenő föigazgatö szavai. A taggyülés elő-
adój ának magyaros kézimunka-kiállítása már megjelölte az alaphangulatct:
itt ma a magyar gondolat domboredik ki. Azért különösen örül, hogy ezek
a gondolatok ebben a körnvezetben hangzottak el. Tanultunk, okultunk. s
egy felemelő gondolattal is gazdagodtunk: büszkék lehetünk magyarsá-
gunkra. Nem is vagyunk kevesen, a mennyiségí rangsorban jó helyen állunk.

. Kérdés, hol van a magyar nép helye a rninöségi rangsorban? Itt is elől
kell járnunk. Ez tőlünk, tanítóképző-intézeti tanároktói is függ, rnert mi
adjuk a tanítóta falunak, s annak munkássága alapján ereszt gyökeret a
műveltség a nép lelkében. A minőségi értéket pedig a nép művelödésí jel-
lege és foka adja meg.

Ezután felkéri Undi Mária tanárt előadásának megtartására.
Undi Mária A kézimunka jelen kérdései címen tartott előadást és

bemutatta mintegy 400 db-ból álló kézimunkagyüjteményét.

P intér Jenő főigazgató hozzászólásaban az előadó értékeit méltatta.
Undi Mária a kézimunkatanítás módszerének éOStörténetének is szakte-
kintélye. Csodálatos buzgalommal foglalkozik már évek óta az idevonat-
kozó kérdésekkel és meglepő eredményeket ért már el. Tevékenyen műkö-
dik a nyelvhelyesség ügyében is. Két folyóiratban is olvasta a magyar
nyelv védelmében írott tanulmányát. Értékes magyarításokra törekszik a
kézimunka mestcrségszóiban. Módszeres elvei közül örömmel üdvözli a
mérsékletre intő gondolatot. Keveset kézimunkáztassunk, csak annyit,
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amennyit a növendék az órán, önállóan meg tud oldani. Olyan formán, mint
ahogy azt a térképrajzolásnál tesszük: a növendék csak azt rajzolja, amit
tanárja a táblán. Tartsuk meg a: keveset, de jól és önállóan - kitünö
nevelési elvet.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mesferházy Jenő is elismerőleg szó l az előadásról. Felszólalásában ki-
emeli, hogya magyar népben már ősidőktől fogva megvolt a díszítő haj-
Iam: ruháit, eszközeit, használati dolgait ,kedvv,el, ügyesen ékesítette. Ezek
a díszítmények mind fínom ízlést, művészi érzéket árulnak el. Ez, amint
hallottuk, a népnek nemcsak játékos örömet, hanem anyagi lehetőséget is
jelent. Ezt az ősi ízlést meg kell őriznünk, továbbfej lesztenűnk. A kézi-
munka tanításának egyik főcélja nemcsak a kézimunkában való ügyesség
kialakítása, hanem az ízlés fejlesztése is. Rámutat arra, hogya fővárosi
képzök helyzete különösen kedvező az ízlés fejlesztésére, mert a gazdag
gyüjtemények révén bőven van alkalom az eredeti népi munkák szernlé l-
tetésérc. Ne csak a kis, intézeti múzeumokat fejlesszük, ami természetesen
helyes', hanem a növendékeket vigyük el ezekhez a közgyüjteményekhez, sőt
magángyüjteményekhez is. Igen értékes ilyen magángyűjtemény kézimun-
kábó l a Wolfner-féle. Ma már az irodalom is belekapcsolódik az ízlésnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

fejlesztésébe; folyóiratok kézimunkarovatokat nyitnak; a Könyvbarátok ki-
adta .a Magyaros lz lés című művet. Szerezzük be az ilyen könyveket minél
több példányban a könyvtár számára. A kézimunka átvezet a raj zhoz, a
kettő között legyen szeros ősszeműködés. Férfiképzőkben éppen a rajzokta-
tásban valósítható meg a népművészeti gondolat. Ébresszük fel a fiúkban is
a kézimunka iránti érzéket és szeretetet. Ig.azi lelki nyugalommal állapít-
hatj a meg, hogy a kézimunka szakfelügyelele kitűnő kezekben van. Öröm-
mel fogadja a túlterhelés elleni állásfoglalást. Amit a növendéktöl eddig
kívántak, az arra vezetett, hogya családtagok dolgoztak a kijelölt munkán,
és mert az sok volt, nem egyszer mindent a családtagok csináltak meg. Ne
dolgoztassanak tehát otthon. Keveset, de azt a növendék csinálja.

Varga Piroska nővér kéri, hogy továbbképző kézimunka-tanfolyamot
szervezzenek. A kézimnnka-tanúrok kiképzése hiányos. Tanítás közben
rengeteg nehézségre, hiányra bukkannak, melyet szer etnének pótolni. Szük-
ség volna anyagismeretre, technológiára, módszerre és elméletre.

Padányi-F rank Antal dr. megállapítja, hogyha nagyon sok munkát
adunk a növendéknek. csaljuk önmagunkat. Nyilvánvaló, hogy a növendék
nem dolgozik .egyedül. Kéaimunkáztassunk az iskolában és csakis az isko-
lában. A tanárok ügybuzgósága sokszor árt. A rnértékletesség l,egyen zsi-
normértékünk minden tárgyban. Többször elhangzott az a panasz, hogy
iskola és élet távol állnak egymástól. Ezt a távolságot a népiskolában már
többé-kevésbbé sikerült áthidalnunk. Törekedjünk erre a tanítóképzőben is.
Az iskola útján igyekezzünk az életet megnemesíteni. Sok helyütt csak
volt néprnűvészet, de ma már feledésbe ment. A tanító feladata ezt felújí-
taní. A riépművészet anyagi és erkölcsi eredményekkel jár. A házilag ké-
szült ruha jobb, s ezért olcsóbb, s aki serénven szorgoskodik házatáj án, az
lelki tartalmában is nyer. Aki nincs elfoglalv,a munkával, hamarább cseleksaik
helytelent. De ebben a tekintetben nekünk kel! jó példával elöljárnunk. Az
előadóval idősebb nőrokonai nevelő hatása szerettette meg a kézimunkát.
A pedagógus örömmel .hallja az ilyen tényeket, mert ezek csak erősítik a
nevelés eredményébe vetett hitünket.

Köszönetet mondva az előadónak tanulságos íelolvasásáért és szép ki-
á llításáért, az ülést berekeszti. - K. m. f. - Padányi F rank Antal dr. s, k.
elnök, Erdélyi Olga s. k. titkár.
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Egyesületünk választmányi tagjai. - Az egyes intézetek választása
alapján a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesületének új vá-
Iasztenányí tagjai 'alábbi tagtársaink lettek.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABaja , áll. tanítóképző: 1. Do-
bosy Elek igazgató, 2. Barosai .Iózsef c. íg,azgató; Budapest, áll, tképző:
3. Éber Rezső c. igazgató, 4. Váradi József, 5. Prochaska Ferenc dr., 6.
Vincze Sándor; Jászberény, álL tképző: 7. Csekő Árpád, 8. Szemcs Gábor;
Kishuniélegyháza , áll. tképző: 9. Leyrer Mátyás, 10. Putnoky Jenő, ll. Ro-
zsondai Zoltán; Kőszeg, áll. tképző: 12. Pödör Béla, 13. Szegi Ödön dr;
Nyíregyháza áll, tanítóképző: 14.. Bácsfalfy Antal c. ígaz,gató, lS. Do-
hanics J ános mb. igazgató; Pápa , áll, tanítóképző: 16. Marczelly Kor-
nél, 17. Kovács Ernő; Esztergom, érseki rk. tanítóképző: 18. Bartal Ala-
jos igazgató, 19. Arpássy Gyula; Győr, kir, kat. tanítóképző: 20. Főr-
hécz .Iózsef dr. igazgató, 21. Pnlesinszky Jenő; Kalocsa , érs. rk. tképző:
22. Oszwald József igazgató; Pécs, rk. tképző: 23. Gábriel Pál dr. h.
igazgató, 24. Fekete János; Szeged, kir. kat. tképzö: 25. Straub Ferenc, 26.
Kövessy Jenő; Debrecen, ref. tképző: 27. Bartha Károly dr., 28. G. Szabó
Kálmán; Nagykőrös, reí. tképző: 29. Juhász Béla dr.: Sárospa tak. ref.
tképző: 30. Kovács Dezső igazgató, 31'. Lázár Károly; Miskolc, ev. tképző:
32. Mol,itor G1.IJS-ztávigazgató; Sopron, ev. tképző: 33. Rozsondai Károly
igazgató; Budapest, orsz. izr. tképző: 34. Szemere Samu dr. igazg ató,
35. Cseh Arnold dr.; Budapest, IL ker. áll, tanítónöképző: 36. Grynaeus
Ida igazgató, 37. Szabóné Novák Eszter, 38. Dr. .Ie litainé Lajos Mária dr.:
Bpest, VIr. ker. áll. ttónöképzö: 39. B. Braun Angéla, 40. Jaloveczkyné
Czinkovezky Korné lia, 41'. Kosáry János dr., 42. Mihalik József, 43. Far-
kasdy Zoltán; Cinhoia , áll. ttnónőképző: 44. Medgyesi Zsófia mb. igazgató,
45. Csada Imre dr.; Győr, áll. ttónöképzö: 45. Békéssyné Draskóczy Virgi-
nia, 47. Tanács Im:re; Budapest, Salvator rk. ttónöképzö: 48. Wagner Lajos
igazgató; Bpesi, Ranolder rk. tnöképző: 49. Piros Róza Gabriella nővér;
Dombóvár , Szt. Orsolyarendi tnőképzö: 50. M. Répássy Ernesztin igazgató;
Esztergom, érs. tnöképzö: 51. Nádler István igazgató; Kalocsa , érs. -tnö-
képző: 52. Pál Mátyás dr. igazgató, 53. Tukats Mária Annunciátadr.' nő-
vér; Kisuárda , rk. tnőképző: 54. Bury Alajos iga-zg,ató; Székesfehérvár , rk.
tnöképzö: 55.. Grész Leó igazgató; Kecskemét, ref. tnőképző: 56. öHős Sa-
rolta igazgató, 57. özv. Kerekesné Lacher Erzsébet: Nyíregyháza , ref. tnő-
képző: 58. Ferenczy Károly dr. igazgató; Pápa , ref. tnöképző: 59. Kutassv
Mária; Budapest, áll. óvónöképzö: 60. Bató László dr., 61. Mácsay Károly.
- Az 1937. dec. 20-án megtartott választmányi ülés a választrnányi tagok
számát a következőkkel egészítette ki: 62. Fekete .Iózseí igazgató, á ll. óvó-
nőképző, 63. Gyurj ács András áll. óvónöképző: 64. Sebestyén Erzsébe és
65. Girtler Mária IL ker. álL tnőképző: 66. Szomborné Szántó Lenke,
67. Csukás Zoltán és 68. Zsindely KataIín dr. VII. ker. áll. tnőképző; 69.
Nagy Ferenc és 70. Ferenczi István 1. ker. áll. tképző; 71. Kiss Sándor
igazgató, Szarvas, ev. tanítónőképző; 72. Tóth Antal dr. igazgató Kőszeg,
áH. tanítóképző; 73. J ankó László c. igaczgató; 74. Barabás Endre c. kir.
főig,azgat'Ó és 75. Pócza .Iózsef házgondnok.

Emlékirat a tanárság anyagi ügyei tárgyában. - Nagyméltóságú Mi-
niszter Úr! Kegyelmes Urunk! A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos
Egesülete f. évi jlecember 20-án tartott tagértekez.letén foglalkozott a taní-
tóképzőintézeti tanárság anyagi ügyei vel abból az alkalomból kifolyólag,
hogy bölcs kormányzatunk november-havi rendelkezései révén lehetövé
tette a tisatviselőtársadalorn és közöttük a tanítóképzőintézeti tanárság
helyzetének némi javítását.
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A tisztviselőtársadalom és közöttük a mi tanérságunk bizalommal
várta a magas korrnányzat ilyirányú intézkedését, mert az 1931-Í és 1933~i
illetménycsökkentések alkalmival elhangzottak ama komoly ígéretek, ho,gy
amint államunk pénzügyi helyzete megengedi, aznmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAilletménycsőkkentések ha.
tálya megszűnik és a fisztviselőtérsadalorn ismét eléri az 1927. évi illetmé-
nyeket. melyekröl pedig az akkori pénzügyminiszter úr állapította meg,
hogy velük a tisztviselők és így közöttűk ,a tanárok nem érték el azt a
helyzetet, mely részükre határozott, nyugodt megélhetést biztosítana,

A tisztviselötársadalom és a tanárság úgy véli, hogy az állam pénz-
ügyi helyzete olyan mértékben er ősödőtt, hogy alkalmazottai részére meg-
adhatta volna az Illetménvjavításnak azt a mértékét, mellyel nem az 1933.
évi, hanem az 1931. évi fizetések alkalmával rendelkezett. Bőlcs kormány-
zatunk azonban nem így intézkedett, mert inkább tudatában van az állam
pénzügyi helyzetének javulási rnértékével mint az anyagilag ugyancsak ér-
dekelt tisztviselötársadalom. De bizalommal gondol ez a társadalom és így
a tanárság is a pénzügyminiszter úr azon december 15-i kijelenésére,
hogyha a fizetésrendezés terén tovább menni jelenleg nem is tud, "de érzi
amorális. kőtelezettséget, hogy a tisztviselöknek többre lehet igényük és
állandóan megfigyeli a lehetőségek alakulását".

Bízunk tehát abban, hogy az 1938. évi január I-töl kezdődő szerény-
méretű . javítást a lehető Iegrövidebb idön belül egy újabb kőveti, hogy
legalább az 1927. évi ílletményeket érhessük el, ha azok mindjárt még
mcssze is vannak a békebeli fízetésektőL De addig is, míg bekövetkezhetik.
egy olyan helyzet, mely részünkre a "határozott, nyugodt megélhetést biz-
tosítaná", szűkségcsnek tartjuk, hogy Nagvméltóságod elé terjesszük azon
legfontosabb kérelmeinket, melyek teljesítését ha egyszerre nem is, de leg-
alább fokozatosan reméljük.

EL,ő és legfontosabb kérelműnk a drágulasi folyamat .radikálíe, sú-
lyos büntetési eszközök alkalmazásával való megállítása. A szerénvméretü
fizeté:sjavítá:sok nem jelentenek semmit, ha ugyanakkor a különböző közű-
letek, közöttük a főváros is, újabb közterhek, il letékek, vagy másféle
terhek beiktatásával megdTágítják a mindennapi életet.,

Második kérelmünk az, hogy megszűntetett ötödéves tanári korpótlé-
kaink helyébe egyelőre bizonyos mértékű műkő dési pótlékot kapjunk, mi-
kent ilyenben részesülnek a bírák vagy .a katonai havidíjasok, kik máskü-
lönben is. a legj abban vannak dtjazva az állami kőzalkalmazottak között.

Harmadszor kérjük a családi pótlékoknak nem néhány pengővel. ha-
nem olyanmérvű felemelését, mely érezhetően tetemesebb segítség, legalább
is 20 pengővel kezdődő és nemcsak családvédelmi célt szolgáló, hanem a
kőzéposztály gyarapitásat iselős.egítené.

Negyedszer kérjük a kűlőnadó megszüntetését, a kereseti adónak, nem-
különben az Otba-j áruléknak csökkentését. Tisztdettel utalunk arra, hogy
a katonai havidíjasok illetményeiből semmiféle más állami levonás nincsen.
mínt másfél % a nyugdíjalapra. Méltárrycs tehát ama kérésűnk, hogya mi
fizetésünkböl se vonj anak le többet, rnint amennyit levontak a világháború
előtt. A rnindíg adómentes családi pótlékot és lakáspénzt pedig tegyék
ismét adómentessé, miként az volt 1923 előtt.

Ötödik és egyik legsürgősebb kérelműnk, hogy az állam gondoskodj ék
új tanári állások szerveaéséről. Szűntesse meg az óradíjas helyettes tanári
állásokat, amilyeneket törvényeink nem is ismernek; a helyettes tanári ál-
lásokat pedig a lehető legkisebb mértékre kell csökkenteni. Addig is,míg
az új állások szervezésére sor kerül, tegye lehetővé a korrnányzat, hogy a
helyettes és óraadó helyettes tanárok olyan, tiszteletdíjakat kapjanak,
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amely lehetővé teszi a képzettségüknek és hivatásuknak megfelelő megél-
hetést. Mostani siralmas helyzetük alkalmas a tanári tekintély lerornlasztá-
sára, mert még .ruházkodási kőtelezettségűknek is alig tudnak eleget tenni.
Helyzetük siralmas; jogos panaszaik crvoslását sürgősen kérjük.

Fiatal tanártársaink érdekében tegye lehetövé a korrnányzat, hogy az
Idősebbek rniclőbb nyugalomba mehessenek. Tehát el keUene törölni a
nyugdíj csökkentő rendelkezéseket. a tüzharcos tanároknak a szolgálati ide-
jét pedig számítsak be az előléptetésnél is. A tanárság örömmel üdvözölné
az olyan rendelkezést, melyet idegen államok is megvalósítottak. hogy
a húszéves müködésüket elért tanárok csak heti 12 tanítási órára kötelez-
+essenek. Így nemcsak egy Irissebb áramlás éri a tanári társadalmat, de
fokozottabban kínálkoeik alkalom a fiatalabb tanárság elhelyésére.

Hatodik kérelrnűnk a gyakorlóiskolai tanító-kartársak érdekeinek hat-
hatósabb biztosítása és az igaz,gatókllak, meg a kőztartásvezető tanároknak
és nevelőknek mindazoknak ,~_természetbeni szolgáltatása (élelmezés, fűtés,
világítás stb.] díjtalanul, miként az a multban is megvolt.

Sok 'egyéb apróbb kívánságainkkal, mint pl. az arcképes igazolványole il-
letékeinek csőkkentése, stb. már nem is fáraszt juk Nagyméltóságodat. Sze-
retettel és tisztelettel kérjük, hogy legsúlyosabb kérelmeinket kegyesk,ed-
jék támogatui és elöresegíteni, mert csak az anyagilag biztosított és a
megélhetési súlyos gondoktól rnentesített tanárság tudja azokat a célokat
megvalósítani, amelyektöl elsősorbas függ a letiport haza és nemzet Ieltá-
masztása. Maradunk Nagyméltóságcd iránti legmélyebb tiszteletünkkel.
Budapest, 1937. december hó 28. Padányi-Frank Antal dr. elnök sk., Mes-
terházy Jenő főtitkár sk.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I ROD AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALOM .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J a n k ó L á s z ló :vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGyöri ötvösök a 16-19. században. Különnyomat a
Győ ri Sze m 1e VII. évfolyamábó l, 1936. 4-7. sz.

A Győri Szemle Könyvtárá-nak 13. szárnú kiadványa azo-
nos címmel hozza .Iankó Lászlónak még 1934-ben megjelent munkáját,
Akik erről az értékes tanulmányról tudtak, azokat' bizonyára nem lepte
meg egy újabbnak a megjelenése, mert mindjárt sejthették, hogy Jankó
Láseló céltudatos, levéltárakat és régi feljegyzés,eketkutató szfvós mun-
kája bizonyára újabb eredmények közzétételét tette .szűkségessé, Akik pe-
dig a régi rnunkáró l nem tudtak, azok míndjárt az újabb tanulmány be-
vezető soraiból értesülhettek arról, hogy a tudós kutató korábban meg-
jelent művét bővíti ki és egyúttal némi helyreigazításokat is eszközöl azon.

Mindenképpen megérdemli tehát .Iankó László eredményes, kutató
munkássága azt, hogy néhány szóval ama régi tanulmányát is megemlítsűk,
melynek kiegészítője ez a lcgújabb. Arnabban szerényen úgy búcsúzik tő-
lünk, hogy "futólag végigtekintettünk három és félszázadot. 91 győri ötvös
nevét szedegettűk ,egybe. Régi idők régi embereinek ernlékér öl lebbentet-
tük föl a íeledés Iátylát, akik a 16-19. száeadbari Győr virágzó ötvösipa-
rának, nem egyszer őtvősművészetének képviselői voltak. Szerény rnunká-
latom csupán egyeHen lépéssei óhajt hozzájárulni ahhoz a feladathoz,
amelynek célja, hogy Győr városának őtvőseire előbb-utóbb világosságot
deríthessűnk, - Úgy érzem, ezzel régi adósságunkat törlesztett-em."
. A törlesztés murrkáját .Iankó Lász ló újabb adataival szerencsésen
folytatja. Öt újabb ötvös sei kőzel az egyszázho,z rúgtatja azoknak az őtvő-

Magyar Tanítóképzö *
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söknek a számát, kiket név szerint tud kirnutatni. Az első közöttük János
mester 1523-ból. Az utolsó a már korábban kirnutatott Bernhard Fr iedmann
Ha Edmund, aki Bécsbe kerűlt és ott gyárat is alapított. Egészen bizonyos,
hogy Győr városának már a Iegrégibb időkben is elsőrendű lehetett az
őtvösipara. Szent István királyunk óta püspöki és káptalani székhely. Az
egyházi embereknek és templomaiknak minden időben szűksége volt olyan
fel&zerelési tárgyakra. melyeknek előállítói az ötvösök voltak. Győr egyéb-
ként is híres ipari központja volt a Dunántúlnak. .Iankó szerint a győri
céhek arbikulusainak a város levé ltárában őrzött másobatos gyiij1eményé-
ből ősszesen 36 céhet tudunk kimutatni. És még több céh és céhszerű ala-
kulás is lehetett Győr városában, mert több iparág, mint rézrnűves, ónmíves,
bábos, szitás, óracsináló. festő, fésűcsiná ló, húrkészítő stb. nincs is az
egybegyüjtött szabályzatokban. holott, hogy voltak , nyomukat másutt meg-
találjuk.

A régebbi időkből azonban nagyon kevés írásos anyagunk maradt.
A győri ötvösök első céhszabályzata is csak 1529-ből való és még száz
esztendőt sem ért meg, mert időközben elveszett, úgyhogy 1603-ban új céh-
szabályzat kiadásával kellett a régebbiről gondo.skodni. Hogy 1529 előtt
mi volt, ki tudja? Hiszen a 14. században egy statisztikában egész Ma-
gy,arországon mindössze hét magyar ötvösnevet mutattak kij de ez is sok,
ha megg'ondol'juk, hogy eg.ész Európában ugyanakkor csak 171 ötvösnév
ismerete maradt fenn számunkra. Győrött tehát már a középkorban is vol-
tak ötvösök, ha névszerint ilyeneket nem is ismerűnk. Állandó és saívós

kutatással azonban mind több és több adat deríthető ki. Éppen az előbb
említett statisztikával szemben ulalhatunk arra, hogy az ötvösnevekben
olyan gyér 14.száz.ad végénvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMíha lik József már 16 ötvöst tud felsorolni, és
csak magában Kassa városában. Az igaz, hogya Felvidéken és Erdélyben
volt a magyar ötvösipar a legvirágzóbb, de voltak annak fontos pontjai
Budán és Pesten kivűl más városokban is, melyek között jelentős, lehetett
az ősi .Iaurinum is.

Miként az írásos f.eljegyzések elpusztultak, úgy mehettek veszendőbe
a régi ötvösség legbecsesebb bizonyságai: az ötvöstárgvak. Még az újabbak
nagyobb része ,is, ha jöttek a nehéz idők, többnyire a beolvasztás sorsára
jutottak. És a nehéz időkben ugyancsak bö része volt Győr városának is,
akár az egész, ellenségektől annyiszor feldúlt országunkban. Egyenesen
csoda, hogy annyi ötvösmunkánk van, mint amennyit a múzeumok, a temp-
lomok és egyesek még felmutathatnak Mert mit ér egy újonnan f.elbukkant
ötvösnév. ha munkát tőle nem ismerünk?nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉSI egy régi ötvöstárgy sem je-
lent megfelelő értéket, ha nem tudjuk kirnutatni erresterét. - Jankó
Lász ló újabb tanulmányában szép példáit látjuk annak, hogy miként lehet
egy-egy város :régi telekkönyveiből kikutatni olyan ötvösneveket, melvek
addig sehol máshol elő nem fordultak. Ilyen név például az 1617-i tel~k-
könyvben "Eötvös Sándor" polgáré, akinek 'a régi Szent Lipót-utcában volt
ház-a. De vaj jon ez az "Eötvös." név a Sándor mellett foglalkozásra utal?
Es egyáltalán honnan ez' a Sándor név, amely ma megszokott, kőzönséges,
de a 17. században annyira ritka, hogy ebben az időben nálunk még alig
használatos ? Jankó szerint, nagyon helyesen, az akkoriban erőteljesebben
hozzánk beáramló görögkeletiek "Alexándar"-ja révén jut el hozzánk. Hon-
nan tehát ez a név Gvőrben, hol már 1567-ről is talá l egy Sándort, aki
"katonai borbély, illetőleg' 'Sebész", és valószínűlegazokkal a rácokkal ke-
rült ide, kik közül néhányan tagjai a győri várörségnek. Szívós kutatás
után aztán a városi tariács egyik jegyző.könyvében (Anno 609) talált egy
feljegyzé3t arról, hogy ,,2 July adta az varus köze magatt Görögh Eöttues
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Sándor ... " Eötvös Sándor neve mellett a Görögh tehát keleti eredetre
mutat (lehet, hogya sebész Hajé.s az Eötvös név foglalkozás lesz. De ez
mind nem elég .Iankónak. Eszébe jut, hogy a győri református egyháznak
nemcsak egy szép aranyozott ezüst úrvacsorai Iödeles kupája van, mely
.kétségtelenűl a győri Pereszteghv János ötvös 1634-ből származó munkája,
hanem van egy még szebb keresztelő korsójanmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiés hozzávaló, majdnem fél-
méter hosszú sokkaréjos ezüst-tálja. Mindkét tárgyban az egyik monogram-
mos jelből már joggal lehetett következtetni arra, ·hogy azok a győri ötvöscéh
valamelyik tagj ától származtak. De ettől a hitelesítő jegytől jobbra az S. G.
mcsterjegy ismeretlen ötvös nevét takarta. De most már felfedezte, hogy
'Sándor ötvöst Görögli Eöttues Sándornak hívták, aki a 17. század szokása
:szerint latinul is írhatta a nevét: Sandrinus Göröghnek. S. G. tehát en-
nek az újonnan felfedezett ötvösnek a nevét takarja, akinek egyik remekbe
készült szép kersója és tálja ma is büszkesége a győri református. e.gy-
háznak.

.Iankó László természetesen megismerteti velünk Gőrögh Sándor szép
rnunkáját, sőt azt fényképmásolatban is közli és így mindenképpen fogal-
mat szerezhetünk a remekbe készűlt páros őtvősmunkáró l. Virágos és más-
féle díszeiben még a renaissance-motívurnokat alkalmazza Görőgh Sándor.
Profilálásában, egész felépítésében azonban már a barokk szelleme nyil-
vánul meg a pompás két munkán. Elképzeljük a kutató örömét, kinek fára-
·dozás·ai révén írnmár tudomásunk lehet egy eddig is remek munkának két-
'ségtelenül győri mestertöl való eredetéről.

Jankó Lászlónak a szakirodalmat és forr-ésokat is hűségesen és bőven
közlő tanulmányában még egy szép képmclléklet is van a győri ötvösök
1748-ból származó céhládájáról, amely ma a győTi Rórner Flóris-Múzeurn-
ban van elhelyezve és két domborművével figyelemreméltó, érdekes mű.
Ez a. kép, meg az emlí tett másik illuszbráció csak növeli .Iankö korábbi
k,özlé.seit. Azokban kij elenti, hogy talán nem végzett felesleges munkát ·a
kissé szárazaknak látszó adatok rögzftésével, "mert valamennyi adatom alkal-
mas lehet rá, hogy majdan másoknak tatán behatöbb és szakavatottabb
.munkáját sikeresen segítse". Nem a mi megáHapításunk,hogy ezek az ada-
tok valóban mind alkalmasak egy szakavatottabb rnunka sikerre vezetése-
hez. Értékük nagy, és ezért csak azt kívánhat juk, hogy ez a szakavatottabb
-és összegező naogy munka is .Iankó László tollából kerülhessen ki.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mesterházy Jenő.

A budapesti tankerület évkönyve az 1937-38. iskolai évre. Közzé-
tette P intér Jenő. Budapest, 1937., Sárkány Nyomda R. T. 171 Iap. Ára 5 P.

A budapesti tankerület kíváló főigazgatój ának szerkesztésében immár
másodizben jelenik meg a tankerület Évkönyve. Eliamerés és kőszőnet illeti
az Évkönyv gondos összeállítóját maradandó értékü munkájáért. Ebben
Budapest egész közoktatásűgyi szervezetének könnyen áttekinthető, világos,
.nemosak a céhbeliek. hanem a művclt nagyközönség, főleg a szűlők számára
is érdekes és hasznos nagyszabású kimutatását adta.

Az Évkönyv, viszonyítva a tavalyihoz, bővebb, több helyütt átrendezett,
súj abb fejezetekkel gazdagodott.

Az 1936-37. isk. évben megjelent Évkönyv hét nagyobb egységre osz-
lott. Tárgyalta .a budapesti tankerületet: beszélt a tankerület területén
működő iskolákról. melyekről érdekes statisztikai adatokat ~'s sorolt fel;
áttekintést adott a többi budapesti tanintézetről: történeti visszapillantásában
részletes, kész kőnyv-vázlatot nyujtott a magya!' kőzoktatásűgy fejlődéséről;
a vegyes közlésekben szólt az országos kőzépiskolai tanulmányi versenyek-
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ről, s végül, utolsó fejezetében, a .határidö-nap lókkal foglalkozott részletesen.,
Az 1937-38. iskolaivutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAév Évkönyve kilenc' fejezebre oszlik, új fejezetei:

a Közoktatásűg yi rendeletek Tára és a Közoktatásügyi Címtár.
Az első fejezet a tankerületi íöigazgató munkakörét, abu d a pes tnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL

tan k e r. k i r, f ö i g a z g a t ó i hivatal beosztását fárgyalja. Ugyanezen:.
szempontok szerint szól asz é k es f ő v ár o osi k i r. tan fel ügyel ő i
hivat air ó lis.

A második fejezet a tankerület területén m ű k őd ö is-
ko I á kat sorolja fel. Szerenesés újítása, hogy az egyes iskolaíajok cél-
járól, rendeltetéséről és jogos ításairó l is ír, amivel az iskoláztató szülök
tanácstalanságán segít, megkönnyítvén számukra az iskolafaj kiválasztás3.t.-
A középisko lák Ielsoroláséval kapcsolatosan közlí ugyancsak a szűlök ja-
vára, hogy melyik iskola milyen idegen nyelvre oktat. A községi elemi
iskolák kirnutatásánál jelzi, hogy melyik iskola kapcsolatos napközi-ott-
honnal. Ez utóbbinal az oktatás ingvenességét is megemlíti; más iskolafajok
tandíjairól azonban nem találunk tájékoztatást.

A harmadik fejezet ast a t isz tik a 'i a dat o k beszédes tükrében
vizsgálja a tankerület iskoláit, fenntartóik és fajaik szerint: az osztályok
számát, a tanulök megoszlását szám, iskolafajok. vallás és nyelvismeretek
szcrint, az igazg.atók és tanárok számát, s végül a népiskolákat és az ok-
tatvanevelö intézményeket.

Összehasonlítva ez új statiszbikai cadatokat az elmult éviekkel, érdekes,
megállapításokat tehetünk a tanító-, tanítónő- és óvónőképzőintézetekre
vonatkozólag is. A tanítóképző-intézeti tanulők száma ez évben 232, az
elmúlt évinél nyclccal kevesebb. A tanítónöképzö-intézetí tanulők száma
1627, negyvennéggyel kevesebb, mint tavaly. Az óvónőképző-intézeti tanuló k
száma 309, a tavalyinál tizenhárommal kevesebb. Az elemi iskolai tanulók
száma 51.623, - mult évrőlaJdatnincs. Óvodás gyermekek ezáma 12.346,
- mult évről adaf nincs.

Igaz,gatók és tanárok száma: tanítóképzökben 36, hárommal több, mint
tavaly; tanítónöképzökben 137, hattal kevesebb, mint a rnúlt iskolai 'évben;
óvónöképzökben 27, kettővel több a taval yinál. Elemi népiskolai igazgatók
és tanítók száma 1962 [rnúlt évről adat nincs); óvónők száma 302 [rnúlt
évröl adat nincs).

A negyedik fejezet a tan ügy i hat ó s ágo.k.a t, az isk o I á k
í e n n t a r t ó i t és ta n u l m á n y í í e l üg y e l ö í t sorolja fel. A
felügyelők rnel'lett a szaktanácsadókat is emhti, az éneknek és testnevelés-
nek vannak szaktanácsadói. Különleges megbízások is vannak a nevelés és,
oktatás eredményének felülvizsgálatára,

Az ötödik fejezet t ö r té n e á i v i s s z ap í Lla n t ás a magyar
kőzoktatásűgy fejlődésére és a budapesti tamkerület történetére. Az erre
vonatkozó adatok az 1936-37-i Évkönyvben olvashatók. .Ugyancsak ebben
a fejezetben találjuk meg az elmult Iskolai évben végbement szernélví
változások, halálozások és nyugdíjazások Ielsoroláeát.

A ha todik fejezet ve g ye 50 köz 1é sek et tartalmaz, Meleg sza-
vakkal parentalja el Sásdy-Schack Bélát, a felsőkereskedelmi iskolák
nyugalmazott föigazgatóját és Fbrstner Tivadar ipar iskolai főigazgatót. A
betegsége miatt távozásra kényszerülő Ady Lajos főig.azgatót is szívböl jövő-
szavakkal búcsúztatja nyugalomba vonulása alkalmából.

Igen érdekes és tanulságos a fejezet kővetkező része, mely kivon a-
t o kat tartalmaz r égi ügy ira tok hól. Közli például egy 1862-beQ
kinevezett Iöigazgató kinevezési okmányát, 2000 o. ért. frtnyi évi fizetéssel ~
~gy tanár állásvesztését 1862-böl, mivel nyilvános színielöadáson szerepelt ;
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.Horváth MihályvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMagyarok tör ténete c. művének kifiltását a középtanodák-
ból 1863-ban; a főig'azgatók utiköltségelröl szóló, szintén 1863-ban kiadott.
.rendeletet, mely előírja hogy nevezett egyén például Bajára utaztában
Budáról Pestre bérkocsin, Pestr ől Bajára gőzhajón, a bajai hajóállomástói
a városba ismét bérkocsin menjen. - A fői,g.azgatóság 1865-hen kibocsátott
intézkedése ezerint Ő Felséget budai látogatása alkabmával az ifjúság, élő
.sor íalba állván, levett föveggel és harsány éljent hangoztatva üdvözlendi.
- Ugyancsak 1865-ben, küdönbözö okokból 'elrendeli, hogy a "má,svalIá-
-súak (nem-katholikusok) vallási ,jegyei az oset ályozásnál egy fokkal lejjebb
sz á ll íttassanak". Egy szintén 1865-ben kelt rendelet .a tanulők jegyzetké-
szítése el.len szól. - 1867-ben előírja az állami eskűrnintát iskolaszolgák
számára. Ez az esküminta nagy vonalaiban mé,g ma is időszerűnek tünik fel.
E rész végén lelsorol néhány különösebb szót a kir. főigazgatóság 1868
körüli irattárábó l, pl.: elölűlö, feljebbosztály, felreáltanoda, nevelészet, ön-
viselet, terj, vörhöny (piros irón) stb.

A fejezet ötödik pontjában aznmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi s k.ol á k n ye l v ö r z ö mun-
k á jár ó 1 és a hivatalos nyelv magyarságáró l szól. Közli a diákok szá-
mára kiirt anyanyelv-védelmi pálvázatot. s két oldalon keresztül sorolja
fel a hivatales iratok magyarialan :kifejezéseit. A hatodik pont a
középiskolai és Ielsökereskedelmi-iskolai tan u I ID á nyi ver sen y e k
-eredményér öl számol be; egyúttal összegezi az eddig lefolytatott versenyek
eredményeit is.

A hetedik fejezetben írva találjuk az általános érvényű és a különböző
Iskolafajok számára kiadott IT, ini ,s z t ,eri ren del e tek et. Ennek a
fejezetnek a mai időkben kűlőnősen nagy az értéke.

A nyolcadik fejezet az egyes iskolák hat á r idő - nap I ó it tartal-
mazza. Ezek a határidő-naplók részletesebbek, mint a Rendtartási Szabály-
.zatok határ idö-naplói, és mivel mindenre .kiterjedő gonddal vannak össze-
állítva, az iskolák ügykezelőinek igen nagy segítségére szolqálnak.

A kilencedik fejezet a k ö z ok t a t ás ü g y i cí m t á r a t adja;
vagvis "jegyzéke. azoknak a Iöiskoláknak, szakiskoláknak. tanfolyamoknak.
oktatásügyi intézményeknek és tanügvi vonatkozáeú szervezeteknek, ame-
lyek Budapest terűletén müködnek ugyan, de a budapesti tankerületi kir.
főigazgató munkakörévei nem állnak semmiféle hivatalos kapcsolatban".

Mint az elmondottakból látható: nagy gonddal, tudással, mindenre
kiterjedő figyelemmel megszerkesztett, érdekes, tanulságos, értékes a tan-
kerületi főigazgatóság 1937-38-.as Évkönyve, melynek összeállításaért a
k iváló szerzőnek osztatlan hálával és elismeréssel adózunk.

Szentesyné Doby Ida .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r o z d y G y u la : A földra jz tanítá sa a IV. osztá lyban. A Népiskolai
Egységes Vezérkőnyvek sorozatában kiadta a Királyi Magyar Egyetemi
Nyomda, 1937. 503 1. Ára:

Megjelent az Egységes Vezérkönyvek sorozatában a IV. osztály föld-
rajztanításához írt kötet is. A beszéd- .és1értelemgyakorlatok vezérkönyvei
után, amelyek ugyancsak szerzönk művei, már sejtettük, hogy ez a munka
milyen lesz és azért vártuk. Nevezett vezérkőnyvek Főldraj zi vonatkozású
részeinek, a tantervi anyag szerint, jelen könyv szerves Folytatása. Ha
semmi sem mutatná, hogy újabhan mennyire íelismerték a szakemberek
-és a pedagógusok a földrajz általános emberképző és nemzetnevelő hatá-
át, ez a könyv már egyedül is igazolhatná e megállapításom jogosultságát.

A könyv beosztása megegyezik szerzönk eddigi vezérkönyveivel. Az
:E 1ősz ó ban prograrnrnot kapunk. A könyv első része a Iöldrajztanítás



38 Irodalom.

módszerének elméletévei foglalkozik, a gyakorlati és erkölcsi céllal, vala-
mint a. tantervi anyag elrendezésével, Évtizedes tapasztalatok alakítottak
ki a tanításra való előkészület szempontjait. Részletesen fogla1koúk a rno-
dern földrajztanítás három alapvető elvével: az érdekességgel, eszméltetés-
sel és hasznossággal. Tervezeteiben gyakodati alapon szemlélteti is ezeket.
Elmélkedik a nemzeti érzés és hazaszeretet, valamint a vallásos érzelem
Iej lesztéséről. Érdekesen vezeti végig a földrajznak a többi tanany.aggal való.
kapcsolás! lehetöségeit. E fejezetben meggyőz minden ülvasótarról, hogy
miért kapcsolattudomány a földrajz, rnert még az elemi iskolai tanításr
fokon is nemcsak Ielöleli a szellemi és terrnészettudománvi tárgyak elemeit,
hanem azokat ,egymásra vonatkoztatva el Ls mélyíti, Módszer tekinteté-
ben a változatosságker,es'ésére ösztönöz. Véleménye, hogy a tárgyalandó
földrajzi egys,ég részeinek rnineműsége és a tanítói arravalóság adjanak
tanácsot a tanítónak an-a nézve, hogy a közlő, gondo\.kodtató vagy pár-
beszédes tanalakot alkalrnazza-e? Az anyag kijelőlésénél az öntevékenység:
gondolatán kívül gazdagon szerepelteti a belső szernléltetés eszközeit, a
drámai megj elenítést, a személyesítést, teret engedve a tanítónak arra, hogy-
ebből arrnyit használj-on fel, amennyit egy IV. osztályú tanuló lelkivilága
s az iskola körülményei kívánnak. Beszél a tanítás segédeszközeiröl, érde-
kes tanácsokat ad egy óra menetének megá llap ítáeához, ismerteti a IV.
osztály földraj ztanrnenetét, és végül, mint eddig megj eleut vezérkőnyvei-
ben, itt Ls az egész tanévre tanrnenetszerű részletes tanítási tervezeteket ad.

Szerzönk fent megállapított elvei nem maradnak pusztán elméletek,
hanem igy,ekszik az Elő szó ban elmondottakat tervezeteiben valós-r ;.s

váltani. Tervezeteit: előkészítés, tárgyalás és begyakorlás részekre tagolja.
Minden tervezetet a tanításra való előkészítő megjegyzések előznek meg.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A:z előkészítésben foglal helyet az érdeklődés felkeltése, a hangulat-
keltés, az ismeretek vagy tapasztalatok kapcsolása, il letöleg szárnonkél'és·e.
A célkitűzés sok alkalommal egy-egYi probléma felvetése. Mindez igen
változatos, az életből, a gyermek ismeretvilágából és annak érdeklődési.
kőr éből vett.

A tárgyalás alkalmat ad 'a szerzőnek tanítói művészete mÍndenirá-
nyú bemutatására. Kapunk szabad és irányított szemlélődésen, térképolva-
sáson, képzelt utazásokon, a gyermeknek a -tárgyba való telj es beleéltete-
sén alapuló tervezeteket. A fentiekrecsak néhány típust sorolok fel: Tájé-
kozódás a szabadban. (önálló és irányított szemlélődés}: Községűnk és kör-
nyéke térképe; Magyarország térképe [térkép olvasás] ; Utazás a Duna-Tisza
közén [menetrend alapján távolságmérésekkel: öntevékenység); Balatoni ter-
vezetek és Utazás a Délkeleti-Felvidéken [belcélésen alapuló).

A tárgvkövetelte eljárásokat szemlélve rájövünk, hogy szerzőnk tár-
gyában és annak mődszerében teljesen otthonos. Kiaknáz az anyagban és,
a tanítással kapcsolatban adódó minden lehetőséget. Felismerjük a terveze-
tek feldolgozásában a munkaiskola kívánalmait és az állampolgári ráneve-
lés gondolatát. A bö részletezés ellenére, mégsem kiragadott rész-
letek jelennek meg előttünk, hanem tájegységek a táj egyéni és okozati
kapcsolataival. rnint a logikailag és földrajzilag összekapcsolható jellemző
tények összességei, A tapasztalati anyag felismerésével nem elégszik meg,
hanem az okok Ielismerésére és a kapcsolatok megtalálására sarkal. Ez

az eljárás adja meg a tanítás ideális végeredményét: a művésziesen, han-
gulatosan előkészített, a tanulóval élményként átéreztetett. szintétikus táj-
képet. Ezt a magaslatot eléri megfigyeléssel,de oknyomozással és őntevé-
kenvséggel. A gyermekek elemzéssel ismerik fel a problémák ok- és okoza-
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tait és összefoglalva a szétbontott részeredményeket. eljutnak az összetett
tájszemléletig.

A begyakor lás részei: az összefoglalás szóban és írásban, vázlatké-
szítés, ha azt a tárgyalás folyamán még nem készítették el, vázlatrajzké-
szítés vagy esetleg annak kiegészítése, a vázlatrajz begyakorlása, plasztikus
alakítás, illusztráló rajz, utazási tervek készítése, stb. Szerző megjegyzi,
hogy "több tervezet látszólag hosszú". A vezérkönyvek tervezeteiből a tanító
csak azt a részletet váilassza ki, amely a kőrűlményeihez mérten reálisan
megvalósítható. A táblai vázlatokhoz azt a megjegyzést tehetném. hogy
azokat konkrét nevekkel készíteném el, tehát pl. nem folyó v,agy hegy, b-
nem Tisza, Kárpátok, stb., mert ez jobban kiemelné a tárgyalás gerincét,
mint az általános felsorolások.

Átfogóan áttekintve a kőnyvet, amely mindenben a nevelő-oktatás
alapvető kérdéseinek a gyakorlatban való rnegvalósítására törekszik, érde-
meit a következökben összegezhetném. Igen szépek és hangulatosak a táj-
leírások. Hogy csak néhányat említsek: A Hortobágy (185. old.] , A Bala-
ton ,szépségei (263. old.), Tutajozás a Vágon (316. old. és 326. old.}, Erdő-
leírás (327. old.}, A Tátravidék hangulata napszakok és évszakok sze-
rint (337. old.]. Ezekben ~gazán megérezzük a táj szimíóniáját. Igen jók
a geoló,giai és fizikai földrajzi magyarázatok, amelyek alkalmazkodnak a
gyermek értelmi íej lettségéhez ; pl. a mészkő tulajdonságai, forr ásképzödés,
a folyók 'eredete, a vízválasztó, a suvadás stb. A Ieleoro lást még foly tat-
hatnám, Dícséretreméltó törekvés az idegen szavak kiküszöbölése; brikett
helyett tojás- vagy sajtoltszén, kabin helyett fülke, skatulya helyett doboz.
A!. munkaiskola elgondolásainak ,felhasználása pl.számítá6ok időben és
távolságban, a homokasztal felhasználása, mérések, összehasonlítások, raj-
zok készítése, földrajzi képek gyüjtése, agyagmunkák.

A könyvbe szerzőnk rajzokat és térképeket is helyezett. A szemlel-
tető rajzok, mint ahogy az Elő szó ból megtudjuk.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATscheik Ernő rajzai,
szakszempontból igen sikerültek. Vonalvezetésük egys,zerű, néhány színes
krétával minden tanító megbirkózhat velük. A térképmellékIetek közül
azonban a legtöbb nem vázlat, hanem térképmásolat. A Iőldraj zí rajzvázlat
célja, hogya tanítás vázlatát állítsa elénk, annak lélektani és logikai fel-
építését. Utasítás kellene arra nézve is, hogy a váz latrajz-kész ítés milyen
arányokkal készüljön, pl. mérőegység lehet a Duna-Tisza-köz 100 km. távol-
sága, vagy a Duna-Pozsony-Vág torkolati szakasza. A vázlatrajznál taná-
csos a lakóhelyet kiindulási pontnak venni, mint pl. a 126. oldalon. Alta-
lában szívesebben .látnám a müben a vázlatszerű térképmel lékleteket, any-
nyival is inkább, mert nem ,e,gy kezdő tanító elfelejti, hogya földrajz
tanításában a :rajz nem cél, hanem. eszköz, s hajlandó olyan rajzokat köve-
telni a gyermek.ektől, amelyek annak képességeit erősen próbára teszik,
a nélkül, hogy ezzel földrajzi elmélyedéseben különösebb támogatást nyerne.

Szakszempontból még a következöket szeretném megjegyezni. A szé-
kesfehérvári püspöki palotát 1800-tól 1801-,1gépítették, miután Mária Teré-
zia a püspökséget 1777-ben alapította. A Nyírséget Cholnoky éSIPrinz egye-
temi tanárok a nyírfából származtatják. Ugyancsak ezek a geográíusok, az
újabb tankönyvek és az iskolai térképek is a Ferenc .Iózsef-csúcs elne-
vezést használják a Gerlaohíalvi-csúcs helyett, amint kűlönben aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA191. olda-
lon levő vázlátrajzon is a Ferec Jözseí-osúcs elnevezést látom. A mórí
völgyelés nem horpadás a modern geológia felfogása szerint, hanem
árkosbetörés.

Saj tóhibák: a Zengő-hegyet a könyv a 266. oldalon 882 m-nek mondja,
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holott 682 m; a 267. old. Levő vázlatrajzon .a magassági jelzés JO. A 277.
oldalon .Iancs helyett .Ianesi, a 310. oldalon Laja elyett Lajta kell.

A könyv kűlsö kiállítása elsőrangú, dícséri kiadó] áto
A fentiekben csak vázlatosan mondhattarn el benyomásaimat, annyit

azonban megádlapíthatunk ebből is, hogy szerzö e hasznos kőnyvével hoz-
zájárult újból az iskolai élet belső tartalmának emeléséhez. a tanítás további
művészi ki alak ításához és a tanító fáradságos munkájának sikeresebbe
tételéhez. A munkát olvasó tanító lelkében megindítja azt a folyamatot,
amely képessé fogja tenni, hogy az olvasottakat ne szolgailag utánozza, ha-
nem azokat saját egyéniségéhez sdmítva alkalmazza. Példát nyujtott terve-
zeteiben a részlctezö alaposságra, a sokoldalú megfigyelésre, a tapasztala-
tok felhasználására, a lélektani elemzésre és a logikt1& .gondolkodtatásra.
Szerzö újból mint a gyermek lelk ivilágát teljesen ismerő, az elemi iskolai
oktatás célkitűzéseit soha nem feledő, hazafias magyar tanító ábl előttünk.

Az elmondottak alapjánvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADrozdy Gyula rnunkáját azon meggyőződésem
alapján, hogy a tanítóságot nehéz Ieladatában hathasósan fogja támogatni,
minden tanító- és tanártársamnak tanulmán.yozásra, valamint a pedagógiai
könyvtáraknak beszerzésre a legmelegebben ajánlom.

B. Braun Angela .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L á z á r K á r o ly : A tanítónevelés gyakorla ti része. (G y a kor 1 atnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi P e-'

d ag ó g ia Kézikönyvtára füzetei. Szerkesz ti Lázár Károly, 2. Iű-
zet.) Sárospatak. Nyomatott a főiskolai könyvnyomdában. 1935, A szer-
kesztő kiadása.

A GyakorI',ati Ped,agófg'i;a Klé z ik.öm y v-tá ra agilis szer-
kesztője ebben a kis füzetben két előadásának anyagát fogja össze s bo-
csátja közre azzal a céllal, hogy belőle megismerjük a sárospataki ref.
tanítóképzőben folyó gyakorlati kiképzés rendjét. Nem új gondolatokat
találunk itt, a szerzö sem azzal a célzattal állította össze, hogy tanítson,
hanem mint maga mondja: "ös.szehasonlítá.st tehetünk, sőt kel! is tennünk
egymás munkájáró l, de ez csak úgy lehetséges, ha kölcsönösen ismerjük
azt". Újat a kérdés természeténél fogva nem adhat, a Tanterv és Utasítás
körvonalozza az eljárás rendjét, csak a ke:ret kitöltésében nyílik alkalom
egyéni kűlőnbségekre, .s' itt folyamodhatunk haszonnal az összehasonlítás-
hoz. A gyakorlati kiképzés rendjében ismerteti szerzö a IV. évesek hospi-
tálását, tanítási gyakorlatait.. Örömmel ál.lapítja meg az ember az ilyen
összehasonIításnál az egyezéseket. melyek a maga eljárásának újabb meg-
erősítésére, a megkezdett munka további folytatására, az eltérések meg-
gondolására, újabb mérlegelésre ösztönzik. A IV. évesek tanítási gyakorla-
táról szó lva ismerteti azt a sorrendet, amit a tantárgy ak tanításában követ,
a felsorolásból azonban kimaradt a hallás utáni énektanítás, ami a Tanterv
és Uta:sítás rendelkezései szerint szintén tárgya a IV. éves tanításoknak.
A gyakorlati kiképzés rendjének ismertetését folytatja az V. évesek ez irá-
nyú munkájának részletes taglalásával. A kis füzetet végigolvasva tiszta
képet kapunk a .sárosp ata ki tanítóképző-intézetben folyó lelkes, elmélyedő
munkáró l. Hála és köszönet illeti a szerzőt, hogy kis tanulmányával alkal-
mat adott erre abepillantásra,

Ugyancsak a Gv a k o r l a t i Ped,agógia Kézikönyvtára Hi-
zetei sorában jelent meg Lázár Károly összeállításában 3. füzetként a
Munkanaplóaz V. évesek gyermektanulmányi munkájához .segéaeszkÖzként.
Folyóiratunk lapján már ismertetés jelent meg erről a Munkanaplóról,
mely legúiabb, 1937. kiadásában teljesen azonos tartalommal, de új, nyol-

cadrétes f.ormában jelent meg. Szembor Imréné.
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F ia la E n d r e :vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPápaság és nemzefá llamok a késői középkorban és az
újkor ha jna lán. (Ferenc .Iózeef-Tudornányegyetem Közép- és Újkor Törté-

neti Intézete. 4. sz. 112 lap. Szeged, 1937.)

Fenti címmel jelent meg Fiala Endre kartársunknak mind tudományos,

mind pedig egyházi körökben igen szép elismerést aratott történelmi tár-

gyú, doktori értekezésnek készült munkája. Örömmel üdvözöljük ifjú tanár-

generációnk egyik kűlönl eges felkészültségü és komoly rnunkás ának több-

évi kitartó kutatásának, forrástanulmányozásának könyvalakba,n megjelent

újszerü eredményeit.

Bevezető fejezetében a legmodernebb kútfők és irodalom alapján bi-

zonyítja, hogy a humanizmus, renaissance, reformáció, liberalizmus, felvilá-

gosultság csak egvházellenességüknél fogva nevezik a középkort sötétnek.

Megállapításuk elfogult, tudománytalan. A középkorban ugyanis a hit, az

ember isteni része jut diadalra, s folyton rnegúj uló életerőt mutat az erős
hit, a mélységes érzelmek színpornpája.

A II. fej ezetben nagy történelmi táj ékozottsággal fej tegeti a ker. val-

lás keletkezésének történelmi szűkségességét, elterjedését és áldásos hatását.

Az egyház legyőzi a pogány államokat és magasan áll az újonnan keletkező

ker. államok felett. Ezek csak részei a csodálatos egyházi szervezetnek,

Szt. Ágoston Civita s Dei-~nek. A királyok a pápa szolgálatában állanak.

Krisztus helytartója Isten és ernber között van: Isten .alatt, de ember felett.

A diadalmas pápaság szent eszrnéi rendkívül jótékonyan hatnak a családi

és gazda,sági életre, a tudományokra, a művészetekre, jogr a, stb, A keresz-

ténység minden kérdésre feleletet tudott adni. Megnyugvást teremtett egy

abszolút lényben. Hatalmának tetőfokát 1200 körül érte el. Ennek a dicső

kerszaknak a képét klasszikus vonásokkal ábrázolja Fiala Endre.

A Ill. fejezetben többnyelvű bibliográfia alapos áttanulmán yoz ása

alapj án ismerteti az egyház világfeletti uralmát megalapozó nagyobb pápák

uralmát és egyéniségét, Gondos oknyomozással adja elő az investitura-

harcot, melyben a pápaság szellemi ereje diadalra jutott az állami miri-

denhatóság elvévei szemben. Egész Európa egyetlen hatalomtól irányított,

egységesített birodalommá vált. Valamennyi erő ősszhangzatosan bontako-

zott ki. Az összes s zel lemi és anyagi javak hihetetlen maga,ss,ágig fejlőd-

tek, azonos érdektöl vezetve. A középkori családi élet és házasság, művé-

szetek. irodalom, tudományok, gazdasági élet,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ogr end.szer. stb. jellemzése

k ivá ló. Fiala Endre munkájának legsikerültebb, legvonzóbb része.

A IV. fejezetben az egyház és állam közti viszonyban fellépő válto-

zást világosan tárja elénk. Összefoglalván, előadja, hogy az eddigi állam-

tanok az államot egy olyan emberi szervezetnek tartották, melynek lelke

az egyházban van. 'Ilyen államtan pl. Salisbury János Polycra ticus c, rnun-

k ája. A pápaság törvényszerűen fejlődött a Krisztustól lefektetett alapo-

kon: Tu es Petrus, et super hanc Petram aed ificabo ecclesiam meam, et tibi

dabo elaves regni coelorum. Ezzel szemben a nép felség elve, a fejedelmi

szuverénitás, az állami mindenhatóság és a totális állam tana hallatlan

bátorsággal tanítja az egyháznak az államhatalom alá való helyezését. A

pápaság a láhanyatlott az avignoni fogság és nyugati egyház'szakad,ás idejé-

ben, a pápaság .szervezetének elvilágiaso dása és a szekták felburjánzása

miatt. Az egyes nemzetek olyan jogokat ragadtak magukhoz, amelyeket

előbb csak a pápák gyakorolhattak. Az új államtanok az állam lelkét már

nem az egyházban, hanem magában az államban látták. A legjelentősebb

ilyenfajta munka Paduai Marsilius-nak Defensor pacis-a , A legmodernebb

parlamentáris elveket hangoztatja. A császári hatalom közvetlen Istentől

való. A pápa csak koronáz. A pápaság és a császárság 14. századi harcá-
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nak következménye, hogy az állam nagyobb hatalomhoz jut, mint az egy-
ház, A segítő társból vetélytárs, sőt el.lenség lett.

A legbehatóbb forrástanulmányozásról tanúskodik az utolsó fejezet,
melyben a pápai abszolutizmus és a nemzeti klérusok küzdelmét vonultatja
el előttünk, a nemzetállamokkal kötött konkordátumokat mutatj a be. Lát-
juk, hogy az állam nemcsak a szellemi testületek, az egyház hatalmát szo-
r ítja vissza, hanem a nép minden erejének összefogásával, az abszolút-
monarchista kormányzattal a nagy nemesség különállását, a rend eknek az
államra veszélyes hatalmát és a városok kiváltságait is legyőzte. Az egy-
házi javak adományozása, a papság feletti bíráskodás az állam joga lett.
Az állam a szociá lis feladatokat, karitatív tevékenységet, a népgondozás
ügyét, kórházak, iskolák alapítását .is magához ragadta. Az új állam nem-
csak katonai, kőz igazgatási, gazdasági hatalom, hanem önálló kultúregyé-
niség is.

Alapos és logikus íej tegetései alapján erre a következtetésre jut Fiala
Endre: a renaissance tehát, ellentétben az eddigi felfogással, nem a tudo-
mányok, művészetek és irodalom újjászűletése, hanem az állam megerősödé-
sét, "újjászületését", önálló, egyéni életre ébredését jelenti. A tudományok,
stb. felvirágaása csak az állam megerősödés ének a következménye. Ettől
a renaissance-államtól még hosszú az út a mai napok totális államáig. Ezt
Fiala Endre egy másik tanulmányában fogja vizsgé.lni, mert az egyház és
állam közti viszony szabályozása századokon át tartott és tart napjainkban
is, a .kőrü lménvek változásának megíelelöen.

Végül Fiala Endre XIII. Leóval együtt vallja: Isten az emberi nem
kormányzását két hatalom közt osztotta meg. Az egy.házr,a bízván az örökké-
való javak, az államra a földi ügyek gondozását. Mindkettő a maga nemé-
ben a legfőbb. Mindegyik független, de békés együttműködésük szűkség-
képeni, mert kőzős. forrásuk Isten, s az egyiknek tagjai a másiknak is
polgárai.

Fiala Endre most vázolt genetikus történetírását fölötte gazdaggá és
világossá teszi azzal, hogy felhasználja a természetjog, alkotmány jog, egy-
házjog, kánoniog, állarntan, egyháztörténet, teológia, teofilozófia, metafizika
és dogmatika tanítását is. Az értékes tartalmat anűvészi formában, szép, ma-
gyaros. stílusban tárj a elénk. Könyve külsőleg is íz léses, gondos technikai
kiál lítású.

A munka, tárgykörénél fogva, nemcsak a tudományos felkészültségű,
hivatásos történészek kőrében keltett örömteljes feltűnést, hanem emellett,
időszerűségét, klasszikus tömörségű és szépségű stílusát tekintve, a nagy-
közönség is élvezettel s haszonnal forgathatja. Különösen a kultúrbolseviz-
mus mindent elsőpréssel fenyegető embertelen térhódítása elleni küzdelem-
ben szolgál biztos és hatásos útmutatással Fiala Endre tanártársunk
szép könyve.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABlénessy János.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T ó th M ih á ly : Szántás, vetés. Vezérkönyvaz V-VI, osztály tanítója
számára A, éo anyaga . Harmadik bővitett és átdolgozott kiadás. (Gyakor-
lati Pedagógiai Kézikörryvtár V. kőtete.] Ára 10 pengő. Sárospatak. Főis-
kolai Könyvnyomda, 1935. 387 Iap.

Szeretném azt a kérdést felvetni, hogy az-e az ig,azi vezérkönyv, amely
minden tanítási egység anyagi és forrnai teljes kidolgozását l1yujtja - erő-
sen keresztezve a tanterv készítőjének a tanító egyénisége és egyéni kez-
deményezése tekintetében hangsúlyozott eLvi álláspontját -, vagy pedig
az, amelyik lépésről lépésre vezetve, szabad teret enged a feldolgozás szám-
talan lehetősége számára?
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Az előttem levő munka az utóbbi meggondolás vettilete. A hajszálra
kidolgozott vezérkőnyvek olyan vezetők, akik mindcn lépésnél a saját meg-
látásukat sugallják, pedig talán helyesebb, ha a saját szeműnkkel is lát-
hatunk, mert hátha mást is meglátunk, mint amit meg akarnak velünk
láttatni?

NagyonvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsok, neves pedagógussal vitáztam már 'a vezérkönyvek ér-
téke felöl és nem mondok semmi újat, ha arra utalok, hogy bizony nagyon
megosz.lanak ,a vélemények a részletekben. .Mert hogy vezérfonálra álta-
lában szűkség van (kivált ma), az minden vitán felül áll, lévén pedagógus
és pedagógus között ig,en nagy kűlönbség. Némelyik, színvonaion tartott
szakrnűveltsége tárházában, mindent megtalál. de bizony az átlagnak és az
átlagon alulinak nagyon hasznos a megbízható vezérfonal és nem árt a
kiváltságos képességűeknek sem, mert a más ,gondolatai ezeknek is adhat-
nak indítást, v,agy szárnyat, amazoknak támasztékot, vagy - végső esetben
- mankót. De még mankóval járni is jobb, mint megállani, vagy szellemi-
leg eliszaposodni. A Szántás, Vei.és-nek ez a kőtete is ilyen cél szelgála-
tát tűzte maga elé. Nem akar meglátásokaí erőszakolni, csak "lépten nyo-
mon az é len haladva" új utakat keres és "jó tanácsai mellett a tanítói
egyén~ség és kezdeményezés serkentője és buzdítója is akar maradni ... "

A könyv menetét követve, az első 27 oldalon (Az egyszerűség meze-
jén cirnmel] tanítástani és módszertani bevezetést találunk. Helyes kiindu-
lásbó l, helyes következtetéssel megállapítja, ho,gy a formák csupán a fogalom
tisztázásának szolgálatában állanak. "A mai népiskola már nem elégszik
meg a fogalomalkotá~sal; módokat, átéléseket, eszméltetéseket, gyönyörköd-
tetéseket tűz ki célul maga elé." (7. lap.] Az ismeret anyaga is fontos, dc
még fontosabb, hogy ez az anyag mennyiben szolgálja az alaki képzést, a
nevelés célját. A formaságok szemlélöit (nem akart "imádóit" írni) az egy-
szerűség mezejére hívja a szerző. Az egyszerűség természetességet jelent,
ami öntudatos elvek alkalmazásában nyilvánul, "melyek segítségére, nem
terhére vannak a tanítónak", Nem új az ismeretszerzés lélektani törvényeire
való rámutatás, de ezt a törvényerejű tényt sohasern lehet eléggé hang-
súlyozni. A formális fokokat egyszerüen a tanítás elejének, közepének és
befejezésének (8. 1.) nevezi. Szokatlan szerkesztéstani egy,szerűsí.tés, de lé-
nycgileg igaz. A figyelmeztető szólarnck nem sokat érnek, az anyag leg ven
érdekes ésakkor a figyelem önként adódik. A középső rész "adjon értéket
az élményekre vágyó léleknek". Itt tisztázza a szerző a "kérdvekifejtés"
módszertani zűrzavarát. Az aktív tanítás nem okvetlenül párbeszéd. mert
beszélhet a tanító úgy. "hogya gyermeki Iélek nyomon kísér i minden sza-
vát, örül, sajnálkozik a hallottak felett, együtt érez a tanítóval". "A terrné-
szetes. egyszerű ismeretszerzésmód a kőzvetlen beszélgetés, ahol a gyer-
meknek is van kérdezni- és mondanivalója."

Abban is nagyon igaza van a szerzőnek, hogy a tanításnak befejező,
vagvis ismeret-értékesítő része szokott a legmesterkéltebb lenni. Ebben a
részben tűnik ki, hogy favágó rnunkát végzett-e a tanító, vagy léleképítő,
művészi, alkotó munkát?!

A tanítás "egyszerű" felépítésének elvei az elmondottak után a kő-
vetkezök. 1. A tanítandó any,ag maga hívja fel az érdeklődést. 2. A tárgya-
lás adjon értéket az élményekre vágyó léleknek. 3. A tanítás hangja kőz-
vetlen beszélgetés legyen. 4. Az összefoglalás az anya,g kiemelkedő értéke
szerint történjék. 5. A gy'akorlást értelmi belátás irányítsa (9. 1.). Ezek:
az elvek nem formai, hanem tartalmi fokozatok, amelyek tág teret enged-
nek a tanítói egyéniségnek és amelynek jelentöségét a következőképen
foglalj,a össze a szerz ő: 1. A tanítás, aprólékessága helyett nagyoona lúuá
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lesz. 2. A munka minden mozzanata c.élkitűzése folytán öntuda tossá válik.
3. Egy-egy gondolatkörön belül egyénivé és a lka lomszerűvé tehetjük a ta-
nítást. 4. Nem a módszeres fokozatok uralják a tanítást, hanem "a gondo-
la t él a formák felett".

Ez a formális fokozatok ig.azi értékelése.
Ezek után a tanítástani. gyakorlati tanácsok és utasítások után az

egyes tárgyak vázlatos módszertana következik.
Az ismertetés keretei nem engedik, hogya szerző tapasztalatból eredő,

értékes go,ndolataH tantárgyról tantárgyra követhessem, pedig nem a mód-
szertani kézikönyvek szokásos szólamaí jönnek felénk e részben kopott ru-
házatú, régi ismerősökként. Nagyon szemleletesek a hibákra való utalások
(ezek során a saját hibáiakra is] .és valóban használható, médszeres útba-
igazítátSok.

A könyv dereka, a 28-346. lapon az V-VI. osztály (A, évi) anya-
gát dolgozza fel, óráról órára haladó egységekben, nem gépies szokvá-
nycssággal, hanem mindenkor teret engedve a tanító egyéni felfogásának.
Minden hónap és hét tananyagát előkészítő gondolatok vezetik be, amelyek
a munka céltudatosságát szolgáli ák és kizárnak minden ötletszerü kap-
kodást.

Az egységek íeldo lgoaásában - hűségesen alkalmazkodva a tanterv-
hez - a nyers anyagot helvkímélés rniatt csak jelzi, de a bevezetésben tár-
gyalt tartalmi fokozatokat mindenkor szemelőtt tartja. Az ismeretek gya-
korlati jelentőségére, az elrnélyítésre s ,a megerösítés szolgálatában a csen-
des foglalkozásokra mindíg gondj a van. A vonatkoztatásokra figyelmeztet,
de sohasem erőszakolja. A nyelvi magyarázatokban gondosan kerüli a me-
chanikus gyakorlást. Az élményszerűség alaki, nagy értékét állandóan hasz-
nosi tja a történelem-, fogalmazás- és clv.vtárgyalásban. A tanultak össze-
foglalásához szempontokat nyujt, hogy az anyag isrnét lése ne legyen unal-
mas. Szemleltető rajzai világosak, áttekinthetök és - még a gyengébb kezű
tanító számára is - könnyen utánozhatók, Földrajzi grafikonjai beszéde-
sek. A torna- és évzáró vizsgá lat menetét gondosan álldtotta össze. Jó ve-
zető az iskolai ünnepek rendezésében.

Az utolsó oldalakat tanmenetek és a készítésükre vonatkozó utasítá-
sok foglalj ák el.

Szerzönek ezzel a rnunkájával is az .a célja, hogy az iskolai munka
hétköznapjai közé rninél több ünnepnapot Illesszen.

Ezt a célt el is éri, ha a kartársak megfogadják azt a felhívást, ame-
lyet a nagy Augusztinusz hallott: Tolle - lege! Vidd - olvasd!

Nagy Vilmos.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R o z s o n d a i K á r o ly : Falukuta tás és tanítóképzés. Nyomatott Simon és
Garab könyvnyomdájában, Cegléden, 1936.

Mindazok, akik tanítóképzéssel foglalko,znak, lépten-nyomon tapasz-
talhatj ák, hogyatanítónövendékeket mennyire érdekli az élet, a tanítói hi-
vatás valóságos megismerése. Rozsondai Károlyt is- tulajdonképen ez a ta-
pasztalat késztette fenti címen megj elent dolgozatának megírására, amely-
nek főképpeni célja tanítóképzésünk életrevalóbbá, reálisabbá tétele, szociá-
Es problémáink józan meglátásának és megoldásának szo lgálata a nélkül,
hogya tanárt, növendéket lényegesebb en megterhelnök. vagy a Tantervet
megkerűlnők. •

A tanítóképzésnek a Ialukutatásba való bekapcsolódása valóban igen
aktuális probléma. E kérdésnek behatóbb tanulmányozását napirendre tűzfe
annakidején egyesületünk is. A feladat azonban nem könnyü, mert a
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célhoz vezető utak még úgyszólván teljesen kitaposatlanok. Annál inkább
kell tehát örülnünk minden olyan megmozdulásnak, amelyik ezt a kérdést,
ha csak egy lépéssei is, de előbbre viszi,

A szerzö e problémának négy legfontosabb kérdését tette igen alapos
tanulmányozás Lár·gyává, 1. Miért kell a tanítóképző-intézetben a faluku-
tatással foglalkozni? 2, Mit tett eddig a tanítóképzés a falu megismerése
érdekében? 3, Hogyan végezhet a tanítóképző-intézet ,falukutató rnunkát ?
4, Mit tehetnek a kűlönbözö tárgyak tanárai a falukutatás érdekében?

Az első kérdésre úgy adja meg Rozsondai Károly a feleletet, hogy
legfőbb vonásaiban vizsgálat alá veszi a tanítóképzés és a falukutatás lé-
nvegét, a célkitűzéseket és a feladatokat s ebből igyekszik a kettő kö-
zötti kapcsolatot megállapítani. Az okok, amelyek a tanító képzésnek a
Ialukutatásba való bekapcsolódását sürgetik, röviden a kővetkezők. aj A
tanító faluvezető szcr epet vállal, tehát erre már a képzőben elő kelJ ké-
szülnie,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb j A tanulök a falukutatás által felkészülnek a népiskolában vég-
zendő szülöföldísmertetésre. ej Nemzeti és társadalmi életünk emelése is
megkívánja a Ialukutatással való foglalkozást ,a tanítóképzőben. d] Falun a
tanító nem egy tekintetben tölthet be tudományos téren mások által pó-
tolhatatlan szerepet. ej Ez az új tájékozódás biztosabbá teszi a tanítónak
az életben állását, fokozza önbízalmát és egészségesebbe válik szellemi
élete is,

A második kérdés fejtegetése során azt az irodalmat ismerteti a
szerző, amelyik a falukérdés és a tanítóképzés kapcsolatával Ioglalkoz ik.
Az ilyen irányú cikkeknek és kőzleményeknek a felkutatására a Mag y a r
Ta n í t ó k é pz ő utolsó 10 évfolyamát is áttanulmányozta, E fejezetben
felemlített irók sorában a következő nevekkel találkozunk: Balázs Béla,
Barabás Tibor, Bartha Károly, Bálint Sándor, Beeker Vendel, Bodor An-
tal, Braun Angela, Ecsedi István, Fodor Ferenc, lhász Ferenc, Juhász Béla,
Kiss József, Luby Margit, Lux Gyula, Máesay Károly, Mesterházy Jenő,
Mezősi Károly, Orbán András, Padányi-F rank Antal, Prochasha Ferenc,
Rozsonda i Károly, Tóth Ferenc, Varga Lajos, Váradi József és Zoltán Géza.

Azzal .a kérdéssel kaposolatbna, hogy a tanítóképzö-intézet miképen
végezhet falukutató munkát, kűlőnős en azt tartja nagyon kívánatosnak Ro-
zsondai Kár ly, hogy egyrészről a tanítóképzők sz erkesszenek szű lőföldmo-
nogr á.íiákat, másrészről pedig valamennyi növendék dolgozzék lakóhelye
adatainak egvbegyüjtésén és valamelyes feldolgozásán is,

A negyedik kérdés kapcsán pedig főképpen arra mutat példát, hogy a
tanítási órákon mit tehetnek a tanárok a falukutatáJsra va-ló felkészülés ér-
.dekében. A 22 tantárgyat sorra véve megállapítj a, hogy e téren a tanító-
képző valamennyi tárgyának pótolhatatlan szerep jut.

A dolgozat végül levonva a tanulságokat, lD pontban összegezi mind-
azokat a teendőket, amelyek a falukutatáe terén a tanítóképzöre várnak.

Rozsondai Károly értékes tanulmánya kétségtelenül nagy segítséget je-
lent mindazoknak, akik a falukutatás és tanítóképzés kapcsolataival fog-
lalkozni kívánnak. Barabás Tibor .
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H R E K

Kérelem. - Folyóiratunk az elmult évben 283/
4

íven jelent meg. Ez-
zel elérte világháborút megelőző terjedelmét. Hogy továbbra is ilyen fej-
lődési ütemben szolgálhassa a tanítóképzés elméleti és gyakorlati felada-
tait, a tképző tanárság lelki és tárgyi érdekeit, az legfőképen a tagok és
előfizetők buzgalmán. mindenoldalú támogatasán múlik. Ezúttal főképen
a tagsági és előfizetési díjak mielöbbi beküldését kérjük. Azokat, akik
többévi hátre lékban vannak, arra~érjük, tartsanak lelkiismereti vizsg á-

lást és telj esítsék legalább azokat a kőtelezettségeiket, amelyeket már a
multban .teljesíteniök kellett volna. Folyóiratunknak ehhez a számához
postai befizetölapokat csatoltunk. melyek a tag- és előfizetési díjak be-
küldésére felhasználhatók.

Miniszteri köszönet és elismerés. - Folyóiratunk mult évi 4. számában
megemlékeztünkvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Mindent másokér t) arról a páratlanul nagylelkű ala-
pítványról, .amelyet Balázs Endre ny. ttóképzö-int. tanár a bp esti kegyes-
tanítórendi gj,mnáziwnnál tett, A közokt. rniniszter most az alábbi köszönö-
iratot intézte az adományozóhoz: ,,7576-1937. eln. sz. A budapesti tan-
kerület kir. főigazgatójának jelentéséből örömmel értesültem arról, hogy
Nagyságod az 1935/36. iskolai év ,folyamán a budapesti kegyestanítórendi
gimnáziumnál 50.000 pengős alapítványt tett azzal a rendeltetéssel, hogy
ezen összeg befolyó kamataiból szegénysorsú és jóviseletű tanulők éven-
ként és fejenként 200 pengös ösztöndíjban részesüljenek. Kíváló örömömre
szolgál, hogy Nagyságodnak a magyar 'kultúra érdekében tanúsított e nagy-
lelkű, hazafias áldozatkészségéért meleg köszöneternet és őszinte elismeré-
semet nyilváníthatorn. Budapest, 1937. évi december hó 4-én. Hóman

Bálint s. k."
Nyugdíjazás. - Kovács Dezső sár ospataki ref. tanítóképző-int. igazgatót

illetékes egyházi Iöhatósága saját kérésére nyugalomba helyezte. Kovécs
Dezső 32 évig szolgált először mint tanár, majd mint igazgató a sárospataki
áll., illetőleg ref. tanítóképző-intézetben. Mint tanár kiváló metodíkus, mint
igazgató kitünö szervező volt. Az egyházi gondozásba átment intézetet rnin-
den vonatkozásban virágzó ál,lapotban hagyta utódj ára. Kovács Dezső az
egyházi és iskolai zeneirodalomban értékes nevet szerzett. Reméljük, hogy
ez az alkotó tevékenysége még távolról sincs befejezve. Kívánjuk, ho.gy
nyugalomba vonulásával jó egészségben, lelki frisseségben még sok éven
keresztül boldogan éljen családjának és kedves tárgyának. a zenének!

A sárospataki rel. tanítóképző új igazgatója. - A sárospataki reí.
képző is azok közé az intézetek közé tartozik, amelyek a mostani iskolai év
elejével igazgatót cseréltek. Kovács Dezső nyugalomba vonulásával az egy-
házi főhatóság Egey Antal dr. int. tanárt bízta meg az igazgatói teendők
ellátásával. Egey személyében az · intézet fiatal, tetterős, széleslátókörü és
nagy munkabirású vezetöt kapott.

Személyí hírek, előadások. - Mesterházy Jenő a Rádió Mit n é z-
z ü nkm e g1 című előadássorozatában nov. 27-én a Hungária-íorrást és
környékét, dec. H-én az Erzsébet-nöiskolát ismertette. - Cser János dr. a
Magyar Psychologiai Társaság 1937-38. tanév I. félévi közérdekű előadás-
sorozatában dec 10-én A rá iermettek kivá lasztásának (a szelekciónak) mod-
ja i címen tartott előadást. - Sebestyén Erzsébet a Magyar. Ifjúsági Vö-
röskereszt nov. 29-i elnöki értekezletén Ifjúsági vöröskereszteseink á ldo-
za tkészsége címen adott elő. - Nánási Miklós nagykörösi ref. ttóképzö-
int. tanár a Kisfaludy Társaság és a nagykörőai Arany János Társaság
Bárd Miklós estjén, dec 12-én Bárd Miklós költcményeiböl adott elő. Ugyan-
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akkor a Hiszekegyet a nagykörösi. tanítóképző énekkara énekeltevutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMárfon
Barna vezénylésével. - Kéz Andor dr: tképzö-int. tanár, egyetemi magán-
tanár a rabszolgakereskedésről adott elő dec. lS-én a rádióban. - Undi
Mária dec. 21-én Magyarország - csipkeország címen rádió-elöadást
tartott. - Dr. F ia la Endre jászberényi áll. tanítóképzőintézeti tanár de-
cember hó 10-én a Feederatic. Emericana jászberényi Konvent jének kultúr-

estjén Törfénetszemlélet és ka tolicizmus címen előadást tartott. A jász-
berényi isko lánkívüli népművelési Helyi Bizottság rendezésében december
12-én Csekő Árpád A nedves lakás, Kiss JÓzs·ef Szent István és Szent
Imre élete, Tana i Antal Korunk legnagyobb veszedelme címeken', dec.
13-án pedig Móczár Miklós igazg,ató Egészségünk lá tha ta tlan ellenségei,
továbbá Gyümölcsfá ink rovarellenségei címeken vetítettképes, Tóth Gyula
A gyermek erkölcsi hibá i és Gondola tok a gyermeknevelés köréből címe-
ken szabadelöadásokat tartottak.

Irodalmi szemle, - Blénessy János: Jászberény tiir lé nete (Uj Magvar
Szalon, 1937, 13-15. sz.] - Szemcs Gábor: A jászberényi ref. egyház tör-
ténelmi emlékei (Jász Múzeum Évkönyve, 1937.). - Domby Pál: Az elemi
népiskola i testnevelés problémájához (Testnevelés, 1937. szept.}. - Pa-
dányi-Frank Antal dr.: Tanuljunk Szent István intelmeiből! (Néptanítók
Lapja, 70. évf. 23. sz.) - Radnai Oszkár dr.: A gyakorló iskola i fanító
jelentősége a tanítóképzőben (Pedagógiai Szeminárium, VII. évf. 3. sz.]. -
Éber Rezső: A zongora a hangtan tanítá sában (Fizikai és Kémiai Didakti-
kai Lapok, VIlI. évf. Lsz.). - Wagner Ferenc: Tanítóképzőink tör ténet-
szemléletéhez, [Nevelésügyí Szemle, 1. évf. 9-10. sz.) - Drozdy Gyula:
Jó gyermek, rossz gyermek (Családi Kör, Ill. évf. 12. sz.]. - Undi Mária:
Magyar női ünneplő ruha (U. o.). - Németh Sándor: HA magyar nyelv
könyve a népiskolák VII. osztá lya számára ." (Nép tanítók Lapja, 70. évf.
24. sz.) - Günther Jolán: Magyar gyermekek vár ják a kis Jézuská t. Ttási
tervezet (U.o.). - Sztankó Béla: Az iskola i énektanítá s módszeréről. VI.
[Enekszó, V. évf. 3.. sz.) - Becker Vendel dr.: Kívána lmak a készülő fa -
nítóképzési reformmal kapcsola tban [Nemzetnevelés, XIX. évf. 24. sz.]. -
Meste:nházy Jenő: Óbuda szobrásza ti emlékei [Pedagógiai Szeminárium,
VIlI. évf. 4. sz.). - Dr. Jankovíts Miklós: Az 1nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX 4 kia lakítá sa . Ttási
tervezet (U.o.).

Londoni kongresszus. - A League of Nations Union Londonban
1938. jan, 7-től H-ig kongresszust tart. A kongresszuson azokat a módo-
zatokat fogják megbeszélni, hogyan lehetne a kőzép- és középfokú isko-
lákban a nemzetközi kérdéseket tárgyalni, illetőleg tanítani.
. Mihalik József ünneplése a Magyar Eszperantó Szővetségben. -A
Magyar Eszperantó Szövetség a kebelébe tartozó q~yesületekkel és baráti
körökkel karöltve dec. 18-án a Társadalmi E~yesületek Szővetsége nagyter-
mében díszgvűlés keretében .innepelt e Miha lik József tképzöi tanárt, ügyve-
zető elnökét tanár i müködósének 30., az eszperantó közéletben való tevé-
kenvségének 15., +anío.lvamvezetöi munkásságának 10. évfordulója alkal-
mából. A disagyülésen nagyszámú közőnség volt jelen. A Magyar Hiszek-
egy elhangzása után a díszgvűlést vitéz dr. Benárd Agost szővetségi elnök
nyitotta meg. Kiemelkedő pontja Augusztiny Oszkár orsz. igazgató ünnepi
beszéde volt,aki vázolta az ünnepelt érdemeit .a. szervezés és a nyelv ter-
jesztése körül. A TESz jubileumi keresztjét a hozzátartozó díszes diplo-
mával illő szavak kísér etében Javornitzky Jenő dr, a TESz társ elnöke
nyujtotta át. Nagy hatást keltett Kárpá thy Lász ló dr. írónak erre az alka-
lomra írt költeménve, Következett a különböző egvesületek, szövetségek,
testületek nagyszámú kiküldötteinek a Ielszó lalása, illetőleg űdvözlése. Be-
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széltek: a Pro Hungaria Nők Világ.szövetsége nevében dr.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHalmy Bódogrié,
a M. Eszp. Pedagógiai Társaság nevében Kalocsay Kálmán dr. átnyujtotta
a társaság tiszteletbeli elnökévé választásáról szóló díszoklevelet, a M.
Orsz. Eszp. Egyesület nevében Loránd Leó dr., a Kath. Eszp, Egyesület ne-
vében Zöldy István, a Gyorsírószövetség részéről Kovács Tódor, az Orsz.
Rákóczi Szővetséq nevében Pálos Odőn, az ERA nevében Bodnár Erzsébet;
a Tanítóképzöintézeti Tanárok OHZ. Egyesülete köszöntését tolmácsolta
Ferenczy István, a VII. ker. áll. nőképző tanártestülete nevében Braun
Augéla beszélt. Köszöntést mondottak még: az Eszp. Világszövels,ég részé-

, röl Pechán Alfonz, a Liter:üu.ro Mondo nevében Totsche Lajos, a Rákos-
Ialvai Kaszinó nevében Dolgos István, a sashalmí Polgári Társaskör nevé-
ben Szemkuti Lajos, a kü\.földieszperantisták nevében Fuidu Ernő dr. Vé-
gül a volt növendékek és tanio lyamhal lgatók köszöntését Szentgyörgyi Mar-
git tanítónő tolmácsolta. Az ünnepelt vá la.sza után a színes és mozgalmas
diszközgvűlést az eszperantó hímnusz fejezte be.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S z a k ta n á r i é r te k e z le t G y ő r ö t t . -nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA győri, magyaróvári és pápai H-
z ikatanárok 1937. dec. 18-án Győrött jó! sikerült össze]övetelt tartottak,
malven a tankerületi kir. főigazgató képviselöje is jelen volt. Kőzremű-
ködtek: Bodócs István győri áll. gimnáziumi tanár, V ásárhelyi Károly
pápai ref. kollégiumi tanár elöadással, Barabás Sarolta győri áll. leány-
gimnáziumi tanárnő bemutató tanítással, Holendo. Barnabás dr. pannon-
halmi bencés főiskolai tanár, Zala István pápai áll. tanítóképző-int. tanár
előadással és Nagy L. József magyaróvári piar.ista gimnáziumi tanár,
középiskoiai tanulmányi felügyelő két előadé.ssal éSI az egész őssze]övetel
megszervezésével és vezetésével. Az előadásokat megbeszélés kővette. Je-
len voltak három város kőzépiskolai, tanítóképző-intézeti és polgári isko-
lai fizikus-tanárai.

H a lá lo z á s . - Harmos Sándor dr. a hpesti izr. tanítóképző-intézet ta-
nára hoszas betegség után dec. IO-én, életének 55. évében clhúnyt. Dec.
12-én a rákoskeresztúri izr , temetőben az .egyházkö7,ség által adományozott
díszsírhelven tették örök nvugalomra. Temetésén az egyházi szartartás után
a tanári testület nevében Szemere Samu dr. mondott búcsúbeszédet, a volt
tanítványok nevében Weisz-Vihar Béla, a pesti ixr. hitközség népiskolájá-
nak tanítój a, a jelenlegi tanítványok nevében pedig Scharstein Andor V-őd
éves növendék búcsúztatta az elhúnytat. Harmos Sándor dr. három évtize-
den keresztül nevelte az intézet növendékeit a magyar nyelv és irodalom,
valamint a történelem szaretetér-e. Emléké! akartársak és tanítvánvok ke-
gyelete őrzi. - A nyugdíjas kartársak egyik érdemes alakja is eltávozott
az élők sorából: Répay Dániel dec. 12-én rövid szenvedés után életének
68. évében elhúnyt. Temetésén 'a farkasréti temetőben dec. 15-én sokan vet-
tek részt. A különböző iskolák ig.azgatóin, tanárain 2S tanító in kívűl egye-
sületek és frontharcos szővetségek kiküldöttei iS' sokan kisérték utolsó vat-
ján az elhúnytat. Koporsójánál búcsúbeszédet mondottak: vitéz Rátvay

Imre tábornok ,a hadviseltek. Molnár Oszkár a kolocsvári volt kartársak
nevében, V észy Mátyás dr. a frontharcos szővetség kőtelékébe tartozó baj-
társak fájdalmát tolmácsolta, Márkus László dr. pedig a Magyar Gyermek-
tanulmányi Társaság részéről mondott megható búcsúszavakat. A nyugdíjas
elvonultságában is rendkívül tevékeny kartárs hirtelen elhúnyta mindenkit
fájdalmasan érintett. Munkás életére, mint értékes példára tekintünk s
emléket ,sz.eretettel őrizzük! •

Felelős szerkesztő és kiadó: Molnar Oszkár.
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