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Aligha szorul külön bizonyításra, hogy a társadalmak, nemze-
tek egészséges és fejlődőképes volta elsősorban attól függ, egész-
séges-e az a sok-sok apró sejt, amelyből mindkettő felépül: a csa-
lád. Az emberi kőzősségnek ez a legkisebb s éppen ezért legzártabb
egysége határozza meg végeredményben a történelem alakulását. Vi-
rágzó korszakok éltető kovásza a szoros családi kőteléket kitöltö
egyéni boldogság, hanyatló korok a seéthullő és elsorvadó családok
·romjai .alá temetkeznek.

A család feje minden időkben a férfi volt, de az emberiség
műveltségének fokozatos emelkedésévei annak lelkévé mindinkább
a nő vált. A családi élet melegsége, a családi kőtelékek felbontha-
tatlansága leginkább attól függ, mennyiben válik a nőből megértő
élettárs, a férfi életgondjait megosztani tudó asszony, a gyermeke-
ket nevelő jó édesanya. Ennek felismerése vezette a neveléstudo-
mányt, illetőleg a neveléstudomány eredményeit a gyakorlati életbe
átültető neveléspolitikát akkor, amikor a nőnevelés terén arra töre-
kedett, hogya nőbena családi hivatás betöltéséhez szűkséges tulaj-
donságokat fej lessze. biztosítsa ezzel a hivatással kapcsolatos isme-
retek minél tökéletesebb elsa játítását.

A nőnevelésnek ebben az irányban való kiépítése önmagában
még nem okozott volna különösebb g.ondot. A nehézségek akkor je-
lentkeztek, amikor a gazdasági viszonyok kényszerítő hatása alatt
a nők mind nagyobb tömegei voltak kénytelenek - a család
körén kívűlrekedve - a maguk számára kenyérkereső pályát válasz-
tani és ezzel a megélhetés-ért vívott harcban a férfiakkal azonos jo-
gokat kővetelni 81 egyúttal azonos kötelességeket vállalni.

Ennek következtében . a Ieányiskoláinknak általában, különő-
sen pedig a magasabb műveltség közvetítésére szo lgáló leány-o
középískoláinknak két egyformán fontos nevelési feladat megoldá-
sára keleltt vállalkozniok. Nevelni kellett a leányt kűlőnleges női
hivatására, és a leányiskola művelödési anyagában helyet kellett.
biztosítani mindannak az ismeretnek, amelynek elsajátítására a.
férfivel a pályaválasztás tekintetében is egyenjogosított nőnek
szűksége van. Sajnos, leánynevelésünk súlypontja a társadalom
nyomása alatt fokozatosan az utóbbi irányba tolódott el, mert a
leányiskolainktól márelsősorban nem műveltség, hanem olyan bi-
zonyítvány adását várták, amely a leányok előtt a családi otthon
helyett a megélhetést nyujtó életpályákat nyitja meg.
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így váltak leányiskoláink túlnyomó többségükben a fiúk szá-
mára alkotott iskolák másolataivá, amelyeken a leányok külőnleges
igényeit a női hivatás érdekeit szolgáló jelentéktelen óratervi kű-
Iőnbségekkel igyekeztek kielégíteni. Ezek a kőzép- és középfokú
iskolák tényleg megadták leányainknak a fiúkkal azonos művelt-
séget, de vajmi keveset nyujtottak azokból az ismeretekből, ame-
lyekre az anyáknak. feleségeknek és háziasszorryoknak van szűk-
ségük, Mint köztudornású tényt aligha kell igazolnunk azt, hogy
bizony az iskolák egész sorát végzett, magas műveltséget szerzett

leányaink igen gyakran teljeseni tájékozatlanul állanak a családi
otthonban reájuk váró kötelességekkel szemben.

A magyar társadalom csakhamar rádöbbent ennek az állapot-
nak egészségtelen voltára s mind nagyobb erővel kezdte sürgetni
leánynevelésünknek olyan értelemben való átalakítását, amely
leányaink magasabb értelmi kirnüvelését összhangba hozza a ter-
mészet által előírt eszményi feladatuk betöltésére való ránevelés-
sd. Ebben az irányban az első elhatározó lépést közoktatásűgyi
kormányunk a gyakorlati irányú középiskoláról szóló és az ország-
gyűlés mindkét háza általa már el is fogadott törvényj avaslatával
tette. meg.

Ajavaslat a gyakorlati középisko lák egyikében, a leány-
líceumban akarja megteremteni a társadalom által mind sűrgetöb-
ben kívánt azt .a latinmentes Ieánykőzépiskolát, amely az általa
nyujtott általános müveltség tekintetében nem marad el a gimná-
zium mögött és mégsem az egyetem' felé irányuló oktatást ad, ha-
nem gyakorlati szellemben neveli a leányokat a családi életre és
ugyanakkor a női lélekkel megegyező kenyérkereső pályák felé is
megnyitja az utat.

A polgári iskola vagy leánygimnázium négy osztályára épalö

leánylíceum ugyancsak négy évfolyamú. Lehetőséget ad azonban a
javaslat arra is, hogy a leánylíceumot négy osztályos gimná-
.ziumi tagozattal mint egységes nyolcosztalyos nönevelö-intéze-
tet szervezzék meg. Ebben az esetben a gimnáziumi tagozatban az
elöírt latin nyelv helyett vagy azzal párhuzamosan szintén egy élő
idegen nyelvet tanítanak. Ezzel az intézkedéssei a javaslat egyrészt
Iehetövé akarja tenni, hogya leánytanulók nyolc éven keresztül
közbeesö iskolaváltozás nélkül azonos nevelési szellemben végez-
hessék tanulmányaikat, másrészt megkönnyíti a leánygimná-
ziumok minél nagyobb számának leánylíceummá való átszervezé-
.sét. Ez az átszervezés pedig nemcsak a leánynevelés szempontj ából
nemzeti érdek, hanem a diplomatúltermelés csökkentése érdekében
is kívánatos.

A leánylíceum tanterve. egész tanulmányi és nevelési rendje
azt a célt fogja szo lgálni, hogy a magyar értelmiség leánygyerme-
kei magasabb műveltség birtokába jussanak és e mellett gyakorla-
tias, családi jellegű nevelésük kifej lessze bennük női hivatásu:k és
.a sai átos berendezésű női léleknek leginkább megfelelő élet-
pályák szeretetét, megbecsülését. Az elméleti és gyakorlati tárgyak
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:szerencsés megosztása előreláthatólag biztosítani is fogja a kívánt
-cél elérését. A leánylíceum első osetályában még a közműveltség
.szo lgálatába állított elméleti tantárgyak vannak túlsúlyban, hogy
.a magasabb évfolyamokban a leányok lelki .és testi Iej lödésé-
neki megíelelöen fokozatosan a gyakorlati ismereteknek engedjek

.át a vezető szerepet.
Talán nem lesz érdektelen, ha egy pillantást vetünk a leány-

líceumok most készülő tantervébe és vázlatos képet szerzünk ma-
.gunknak arról, hogyan fognak leányaink ezekben az iskolákban hi-
vatásuk betöltésére gyakorlatilag is felkészülni.

Mivel a líceum legelsősorban a nevelési pályákra előkészítő
gyakorlati középiskola, a hat évre kibővített tanítóképzésnek. ille-
tőleg a két évfolyamos tanítóképző-akadémiának alsó tagozata,
.egészen természetesen nagy szerep jut tantervében a nevelési isme-
reteknek. A második osztályban <fogják tanulni leányaink a test-
-tant és egészségtant, ennek a tárgynak keretében ismerkednek meg
.az emberi test szervezetével, életműködésével, az, egészséges élet-
mód .szabál yaival. A harmadik évfolyamon a lélektant, logikát ta-
nulják, vizsgálják a gyermek lelki életének fejlödését, jellemé-
nekalakulását. A negyedik évfolyamon ismerik meg a neveléstant.
a valláserkölcsi és magyar nemzeti világnézet kialakításának, erő-
.sítésének művészetét, a tanítás módszereit. Erősíti majd a leányok
pedagógiai érzekét és bővíti ezirányú ismeretét az is, hogy módjuk-

ban lesz időnként elemi iskolákban hospitálni, közvetlenül meg-
figyelni a gyermeket, figyelemmel kísérni a tanító lélekalakító
munkáját. Ezek a nevelési ismeretek, amelyekkel .a líceum leány-
növendékeit ellátja, akkor is, hasznos gyümölcsöket teremnek, ha
az illető azokat csupán családjában, saját gyermekei nevelésénel
fogja kamatoztatni,

A háztartási ismeretek és gyakorlatok tantárgyának feladata
-ráeszrnélteti a leánynövendéket a nő háziasszonyi hivatására, a
családban betöltött fontos erkölcsi és gazdasági szerepére, megis-
mertetni vele akorszerű és észszerű háztartás vezetésének titkait,
a termelés és fogyasztás folyamatát, a házi feldolgozás eljárásait.
A szükséges gyakorlati készségeket a minden líceummal . kapcso-
latban kötelezően felállítandó gyakorló konyhában fogják leányaink
elsa j á tí tani.

A minden osztály tantervébe beállított kézimunka tanítása
keretében ránevelik' a leányokat a tiszt.aságra,. a rendes, csinos és
tervszerű rnunkára, mintamunkákkal és népművészetünk legszebb
alkotásainak bemutatásával fejlesztik szépérzéküket. Megtanítják
őket a saját maguk és családjuk fehérneműjének és öltözdének
elöál lítására, az otthon tetszetőssé, meleggé tétel ének sok ízlést és
találékonysaget igénylő művészetére.

A rajzra és szépírásra előirányzott tekintélyes óraszám bősé-
ges lehetőséget fog nyujtani arra, hogyaleánynövendékek szép-
érzéke és rajzbeli kifejezőkészsége kifejlődjék, elsajátítsák a szép,

a szabályos folyó írást és a díszírás valamelyik fajtáját.
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A leányIíceum négy évfolyamában összesen heti tíz órával:
szereplő ének lés zene tanítása nemcsak a női kedély kifínomítá-
sára és elmélyítésére fog lehetőséget adni, hanem megfelelő alkal-
mat fog nyujtani mind az énekben, mind a zenében nagyobbfokú.
készség megszerzésére,

Az ugyancsak minden osztály óra tervébe beállított hivatásra.
nevelés órája, hasonlóan a gimnáziumok osztályfőnöki órájához.
lehetőséget ad a tanárnak arra, hogy a növendék jelen és jövő élet-.
körülményeivel, lelki világával közvetlenül és behatóan foglalkoz-
zék és ezzel nemcsak 'felébressze, de nagymértékben fejlessze is a
leányokhivatástudatát és hivatásérzését.

Egészen természetes, hogy az itt vázlatosan érintett s a női,
lélek igényeihez szabott ismereteken és gyakorlati készségeken.
felül a leány líceum tanterve felöleli mindazokat az elméleti isme-
reteket, amelyek a Iíceumnak megadják kőzépiskolai jelleget s ame-
lyek nélkül a líceum érettségi bizonyítványát apályaválasztás:
szernpontjából nem lehetett volna a gimnázium érettségi bizonyít--
ványával egyenlő értékűvé nyilvánítani. A középiskolai színvonal
biztosítása érdekében vették fel a leánylíceum tantervébe az ide--
g;en nyelv, sőt az arra önként jelentkező tanulők számára egy má-
sodik élő idegen nyelv tanítását is. Mindkét idegen nyelv tanítá--
sának célja az, hogy a növendékek beszédkészségre tegyenek szert
és megértsék a könnyebb irodalmi szövegeket.

Az itt elmondottakból is nyilvánvaló, hogy a leánylíceumnak.
gyakorlati jellege mallett nevelési szakiskolai színezete is van. Ezt
egészen természetesnek kell tartanunk, ha meggondoljuk, hogya.
leánylíceum - mint már említettük, - a tanítőképzö-akadémiának:
előiskolája, alsó tagozata, a tanítóképző-akadémiára tisztán és ki--
zárólag a líceum érettségi bizonyítványával lehet lépni. Így itt kelL
már elsajátítani azokat a nevelési alapismereteket, amelyek nélkül
a tanítóképző-akadémia tantervébe beállított és a tanítói hivatás-
betöltésére képesítő szakszerű pedagógiai ismereteket elsajátítani
nem lehetne. De nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogya.
leánylíceumnak eza nevelői pályakra elökéseítö jellege megbecsül-
hetetlen értékgyarapodást jelent az általános. nőnevelés szempont-·
jából is. A női lélek semmit sem veszít, sőt nagyon sokat nyer az-
zal, ha pedagógus jelleget ölt, hiszen a nevelés a nőnek ősi,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAősz tő -

nös hivatása. Ez a pedagógus jelleg megóvja a nőt attól, hogy sok
kísérletezés és még több csalódás után, esetleg az évek hosszú sorá-
nak elmúltával a sajátmaguk. gyermekeik, a gondjaikra bízottak.
kárán jussanak el a helyes utat kijelölő, egyszerű neveléstani alap-
elvekhez.

A leánylíceumnak ilyen Iranyú felépítése számos olyan:
munkaterűletet fog leányaink előtt megnyitni, amelynek ellátására
egyedül a sajátos berendezésü női lélek hivatott. Ilyen terület a
szeros értelemben vett neveléssel és oktatásssal járó életpályák szá-:
mos ága mellett a szociális tevékenységek sokféle faja, ideértve a.
betegápolást, a gyermekvédelmet, a népvédelmi szolgálatot, a sze-:
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~génygondozást, az iskolanövéri teendőket. Ide sorolhatjuk még a
-családos nők kőtelességeiböl származófeladatköröket is, mint pél-
dául a gyermekotthonok, napközi otthonok vezetőinek, az anya-
helyetteseknek. nevelőnőknek műkődési termetét, amelyeknek el-
Iátására csak a hivatására tudatosan ránevelt nő alkalmas.

Egészen természetes, hogy a líceumi nevelés áldásoseredmé-
nyeit valóban csaik akkor fogja megteremhetni, ha leányainknak
módjukban is lesz ott szerzett nevelési szakismereteiket a gyakor-
lati életben teljes mértékben érvényesíteniők, Ennek érdekében
nemcsak a ma rendkívül megnehezült családalapítást kell meg-
könnyíteni, a nyugati kultúrállamokban már elért szintre emelni
.a tanítónői állásoknak a népiskolai tanulőkhoz viszonyított ará-
nyát, hanem társadalomnak és kormányhatalomnak összefogva ki
.kell építenie a legtágabb értelemben vett népvédelmi szalgálatot
.annak sokrétű húlózatávalegyütt. A magyar kultúrállamnak szo-
ciális állammá történt teljes 'kiépítésével ki fognak símulni azok a
.ráncok IS" amelyeket művelt leányaink homlokára a bizonytalan
jövő f.elett érzett aggodalom vont.

A gyakorlati irányú középiskoláról szóló törvényjavaslat azon-
ban a leányliceumon kívűl egyebet is hoz az életben könnyen
hasznosítható műveltségre és tudásra szomjazó leányaink számára.
A gazdasági kőzépiskoláknak a javaslatban lefektetett rendszere kű-
.Iőnös jelentőséget nyer leányaink szempontjaból is. Ezek a gazda-
"sági középiskolák újabb módot és lehetőséget fognak nyujtani arra,
hogy a nők lelkiviláguknak, természeti adottságaiknak inkább meg-
felelő életpályák felé forduljanak. A kereskedelmi kőzépisko-
.Iává átalakuló női Ielsökereskedelmí iskolák meliett különösen a
háztartási, kertészeti é~ ipari jellegű női gazdasági középiskolák

nyujtanak majd lehetőséget arra, hogy leányaink a ma annyira
.szükséges művel tség birtokába jussanak és a mellett női mivoltuk-
nak minden tekintetben megfelelő kenyérkereső pályára is íelké-
.szűlhessenek. Az itt elmondottakból természetszerűleg kővetkezik,
hogya leányok továbbtanulására szolgáló gazdasági középiskolák
nem lehetnek a fiúiskoláknak egyszerű másolatai, tantervtik-
nek lényegesen el kell egymástól térniök. A törvényjavaslat
.szcllemének megfelelöen Ieltétlenül és intézményesen kell biztosí-
tani, hogya g,azdasági kőzépiskolában elsajátított gyakorlati isme-
retek egyúttal elősegítsék és támogassak leányainknak a családi
életre való nevelését, megkedveltessék velük mindazokat a rnun-

kákát, amelyeket nemcsak kint az életben, hanem a családon belül
is értékesithétnek.

Az, hogy a törvényjavaslat a leánylíceumokat, a külőníéle
gazdasági leánykőzépiskolákat kifejezetten is a családi otthon és a
sajátos női hivatás szolgálatába állítja, csak ezeknek az iskola-
Jajoknak tekintetében oszlathat el bizonyos aggodalmat. Azt az ag-
godalmat, hogy nőnevelésünk általában egyoldalúan elméleti célo-
kat szolgál és eltéríti leányainkat a női hivatástól. Természetes-
nek kell tartanunk azt a kivánságot, hogy a neveléspolitika igye-
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kezzék minden, a leányok oktatására szo lgáló iskolát - az iskola
egyéni célkitűzésének tiszteletbentartásával - a szó legmagaszto-
sabb értelmében vett nőnevelés szolgálatába állítani. Ebben a tő-
rekvésben egyet is értenek az összes illetékes tényezők, aminek
nemcsak a most említett s a nőnevelés terén újkorszakot bevezető-
javaslat a tanúbizonysága, A legszélesebb rétegek iskoláztatására
rendelt polgári leányiskolák számára rövid időn belül kiadandó
új tanterv is teljes mértékben fogja szolgálni ennek az igen elter-
jedt és népszerű iskolafajnak tőrvényben Ieszőgezett szűkebb cél-
kitűzését: a művelt, magyar polgári ház iasszony nevelését.

Legnehezebb feladat előtt kétségtelenül akkor állanak peda-
gógusaink, amikor az elméleti irányú, egyetemi tanulmányokra s
ezeken keresztül a tudományos életpályakra előkészítő leánygimná-
ziumban alkarnak a gyakorlati leánynevelés tekintetében támasz-
tott kívánságoknak eleget tenni. Remélhetőleg itt is meg fogják
találni a kűlőnbözö igényeket kielégítö megoldást, De vigyázniole
kell arra, hogy a kettős célkitűzésű nevelés és képzés ne vezessen
leányaink túlterhelés ére, lelki és testi egészségük veszélyeztetésé-
hez, s mégis biztosítsa a fiúkéval egyenlő értéku elméleti képzett-
ségüket, '

A magyar család jövőjét féltő tisztelt olvasóink ezek után
jogosan vethetik fel azt a kérdést, mikor ölt testet az itt nagy vo-
nalaiban ismertetett sok szép terv és elgondolás, Erre a kérdésre
a válasz nagyon egyszerű: a legközelebbi jövőben. A törvényjavas-
lat törvényerőre emelkedése után a folyó év szeptemberében meg-
levő tanítónöképző-intézeteink első évfolyamukban már mint leány-
líceum ok az új tanterv szerint fognak működni, A Icánylíceumok
száma a következő években előreláthatólag tovább fog emelkedni,
mert a társadalom sűrgetö követelése reményt nyujt arra, hogy
leánygimnáziumaink egy része fokozatosan szintén át fog térni erre
a gyakorlati irányu, teljesegész.ében a nevelői és családi hiva-
tás szolgálatába állított leányiskolai típusra, Ugyancsak rövid idő,
alatt ki fog épülni a gazdasági leányközépiskolák hálózata is. és:

lehetővé válik, hogy leányaink képességeiket és hajlamaikat követve
választhassák ki 'a számukra leginkább megfelelő, megélhetésüket
biztosító életpályák felé vezető iskolát.

Mindannyiunk épülésére és kultúrpolítikusaink megszívlelésére.
befejezésül idéznünk kell néhány sort a magyar női társad a-
lomnaka törvényjavaslat kapcsán benyujtott memorandumából:
,,A nemzet életében mindennek alapja és a jövőnek egyetlen záloga
a magyar család. Minden magyar leányban a jövő magyar család
oszlopát, belső életerejének lelki és fizikai forrását kell látnunk!'
A nemzeti élet ezen alapvető követelményéhez alkalmazkodniole
kell az isko láknak! Az iskola 'a nemzetélet szolgálatában áll, a,
nemzetéletalapját tevő családi szempont kell, hogy végre méltó.
helyet találj'o~ minden magyar leányiskola célkitűzésében,"cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . K ó s a K á l m á n :
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A líc eum on fe lép ü lő tan ító kép ző -akad ém ia a S zen t

Is tv án emlékévben."

Miféle gondolatok honolhatnak a mi lelki világunkban a Szent
István emlékévben ? Mire gondolunk Szerit István szűlövárosában:
Esztergomban? - A történelem nagy verötartalék, Minden nemzet
számára annyit ér a történelem, mint amennyit ebből az erőtarta-
lékból felhasználni, értékesíteni tud. Ha a történelmet csak rnint
halt számokat, neveket, tényeket tanuljuk, akkor eza történelmi
tudás nem lüktethet a jelen kűzdelrneiben. Ha ellenben így tesszük fel
a kérdést: Mire kötelez bennünket a mult?, akkor erői segítenek a.
jelen ícladatok megoldásában. Ezért tegyük fel a kérdést: Mire kő-
telez bennünket a Szent István ernlékév ? Ana, hogya jelen kér-
déseit szentistváni szellemben oldjuk meg. Szent István szellemi vi-
lága rendkívül gazdag. Ebben a szellemi világban a legátfogóbb erő,
a kereszténységgel telített magyarság.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH ó m a n Bálint, a történelem-
tudós szerint Szent István: II'" a benső meggyőződés erejével és el-
szánt akarattal vezette népét a krisztusi igazság ösvényére."! M i h á l y t

Ernő szerint új kultúrhazát alapított nekünk. 2 Akkor vagyunk hívek
Szerit István szellemi világához. ha a magyar nép keresztény mű ..
veltségét fokozni törekszünk. Itt kapcsolódik gondolatmenetembe a
tanítóképzés reformja. H ó m a n Bálint vallas- és közoktatásűgyi rni-
niszter Szent István szellemi világának legátfogóbb gondolatát ra-
gadta meg, amikor a tanítóképzés reformjára vonatkozólag nyujtott
be tőrvényjavaslatokat. A líceumon felépülő tanítóképző-akadémiá-
ból kikerült tanítók még nagyobb fegyverzettel dolgozhatnak azon,
hogy .a nép keresztény műveltsége emelkedjék. Mindenkor nagy
szűkség volt arra, hogy a műveltség kérdéseiben világosan fejezzük
ki magunkat, azonban napjainkban égetően szűkséges, hogy ebben
a kérdésben határozott álláspontot foglaljunk el. Ez a határozott
álláspont az legyen, hogya műveltség szó elé a krisztusi szót tegyük.
Azaz krisztusi műveltséget akarunk terjeszteni. Nem az egymást le-
gázoló, hanem az egymást felemelő, az egymást kölcsönösen segítő,
különösen a népet emelő müveltséget akarjuk terjeszteni, így lesz
ebből ·a krisztusi testvériségből magyar testvériség, így lesz ebböl,
a vallásos műveltségböl magyar müveltség.

Szerit István a rr,agyarság műveltségétegyetemlegesen akarta
emelni. S ha most azt kérdezzük, hogy miíéle törvénnyel lehetne a
magyarság egyetemének műveltségét leginkább fokozni?, akkor azt
mondom,erre a kérdésre a feleletet megadta H ó m a n Bálint vallás-
és közoktatásűgyi miniszter a tanítóképzésre vonatkozó törvényeivel.
Jobb tanítók képzésévei lehet a magyarság egyetemének műveltségihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* A közgyűlésen elmondott elnöki megnyitó beszéd.
1 Hóman Bálint: M a g y a r k ö z é p k o r . Budapest, 1938. 675 lap és

212 lap.
2 Dr. Mj,hályi Ernő: S z e n t I s t v á n é l e t e é s m ű v e . Budapest, 1. kötet

254 lap.MLKJIHGFEDCBAII. kötet 281 lap.
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fokát leginkább .nővelni. Ezt az igazságot a következő három érv
igazolja teljes mértékben. 1. A tanítók működése színhelyére, azaz
a nép iskolába mindenkinek kell járnia. Nagy dolog az, hogy kitől
kapja minden magyar gyermek 6 éven át naponta a műveltség ele-
meit?! Kitöl kapja ebbena legfogékonyabb ikorbana kultúrát?! S
ez a munka természetszerűleg Iolytatódík a továbbképző népiskolá-
ban. - 2. A magyarság nagy része (talán 7 millió] az iskolánkívüli
népművelésben is kap jelentékeny műveltséget, Ebben az iskolán-
kívűli népművelésben, többek kiváló működése mellett, vezető sze-
repe vanhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.a tanítóságnak. - 3. A tanító jelenti azt a népvezetőt. aki
legközelebb jut a végekhez (a tanyákhoz) . Így a tanyai lakosság és
általában a magyar nép rnűveltsége érdekében őtehet legtöbbet.
Ebben .a megállapításban már 'az is benne foglaltatik, hogy a meg-
alkotott új tanítóképzésnek fokozottabban kell felkarolnia mindazt,
ami népi jellegű. Fokozottabban kell a nép anyagi, szellemi, erkölcsi
szükségleteivel való törődés gondol'atával átitatnia a leendő tanító
Ielkét. A tanítói hivatás egyik lényeges alkotórésze azt jelentse, hogy
a tanító a szociális gondolatterjesztélsével fokozottabban iparkod-
jék az osztályellentét enyhítésére s ezzel a teljesebb nemzeti együtt-
érzésre.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H ó m a n Bálint,a történelemtudós szerint Szent István "a reali-
tásokkal mindíg számoló" uralkodó. (Id. m. 206. Iap.] Ennek alap-
ján H ó m a n Bálint, a va llás- és közoktatásűgyi miniszter számba-
veszi a nemzet mai realitásait. valóságait és megtalálja a nemzet
leggy.akorlatibb kérdését: a tanítóképzést. Ezek a törvények azonban
nemcsak általánosságban, hanem részleteíkben is megfelelnek a szerit-
istváni gondolatrendszernek.

1. A kereszténység Szent István állásfoglalásával lett Magyar· ·
országon világnézet. E krisztusi gondolatvilágnruk egyik legszebb ta-
nítása a gyermekekre irányul: "Engedjétek hozzám a kisdedeket!"
H ó m a n Bálint ebben is követte Szent István szellemi világát. A
tanítóképzö-akadémiáról szóló törvény indokolása valósággal dics-
himnuszt zeng a gy,e,rmekről. Reméljük, hogy ez a gondolat már a
líceumot is élteti. Erre a líceum <feladatának meghatároaásából lehet
következtetni, továbbá miniszterűnknek a képviselőházban és a

felsőházban elmondott beszédének ama részeiból is, amelyek szerint
a megadott kereteket a tanárok fogják tartalommal ellátni. Mi ta-
nítóképzö-tanárok pedig e tartalomban lényeges' szerepet szánunk a
gyermeknek: a jövő nemzedéknek, a jövő Magy.arországnak. A gyer-
mek ilyenszerű Ielkarolása igazi gyermekvédelem, családvédelem és
nemzetvédelem.MLKJIHGFEDCBA

II. Szent István úgy vezette népét a keresztény művelődés út-
jára, hogy ő maga lett annak a műveltségnek egyik legszebb példa-
képe. Nagy művének értékét fokozza az a tény, hogy sikerült olyan
fiút nevelnie, mint Szent Imre. A Iíceumokban ésa tanítóképző-
akadémiákon bőven kínálkozik lehetőség 'arra, hogy e fényes példák
nyomán a nép irányítás ára alkalmas példaképeket neveljünk. Bár-
mely iskolaról legyen szó, az iskola szellemének forrása mindíg a
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-tanító, a tanár. S amikor így .a figyelmet a tanító személyére terel-
jük, nem a tudás nagy mennyiségére gondolunk, bár határozott tu-
-dásra is szűkség van, hanemelsősorban a tanító lelkületére, hivatás-
.érzésére, Hogyatanítóban a tanítói hivatásérzést felébreszthesstik
-és íejleszthessük, szűkségűnk van arra, hogy a növendékeket necsak
tantárgyakkal íoglabkoztassuk, hanem lelki világukkal közvetlenül
:is Ioglalkoazunk. H ó m a n Bálint vallas- és közoktatásűgyi miniszter
hervadhatatlan érdeme, hogy ilyen nevelésre külön órákat rendelt,
-és pedig ,a gimnáziumokban és a polg. iskolákban osztályfőnöki órá-
kat, a tanítóképző-intézetekben pedig .a tanítói hivatás óráit. A li-
.ceumokban hivatásra nevelés címén kapunk ilyen nevelési alkalma-
kat. A pedagógus kőzvélemény még nem domborította ki eléggé
-ezeknek a nevelési óráknak rendkivüli horderejét. Ez az első köz-
gyűlés, amelyet a tanítói hivatás óráira vonatkozó rendelet kiadása
.óta tartunk s így szűkségét érzem .annak, hogy ezeknek az óráknak
.a rendkívűli nagy jelentöségét kiemeljem, Mind a líceumban, mind a
tanítóképző-akadémián - más alkalmakon kívűl - az erre rendelt
-órákon is gondozhatjuk a szentistváni lelkületet. Nagy szükség volna
.arra, hogy minden tanító kicsiny kiadásban Szent István legyen. A
líceumori felépülő tanítóképző-akadémián erre fokozottabban töre-
.kedhetűnk.

Ill. Szent István művészi módon tudta egybeolvasztani oa keresz-
tény műveltséget és .a magyar hagyományokat. Lélek szerint keresz-
tény volt, deazért megtartotta mindazt a magyarság szellemi kin-
-cséböl, aminek va jövő szempontjaból értéket tulajdonított. Itt két
kérdés kíván szót. 1. Mi jellemzi a tanítóképzésre vonatkozó tőrvé-
.nyeket ebből a szempontból ? - 2. Mi a mi feladatunk a felvetett
kérdések szempontjából ? - 1. H ó m a m Bálint val lás- és közoktatás-
ügyi miniszter történelmi alapon, a hagyományok alapján reformál ta
.a tanítóképzést. Meghagyta mindazt, ami jó volt, s megalkotta annak
értékes befejezőjét: az akadémiát. A történelemtudós csakis törté-
nelmi alapon reformálhatta a tanítóképzöt. - 2. S ha most azt kér-
dezzük, 'hogya Szent István emlékévben szervezett tanítóképzésre
miíéle feladatok hárulnak a jelzett szempontokból. akkor a követ-
.kezöt kell felelnünk: Követnünk kell Szent Istvánt abban, hogy lélek
.szerint legyünk keresztények. Követnün:k kell Szent Istvánt abban is,
hogya hagyományokat tiszteljük. Hogy itt valami teendő van, azt a
következő tények mutatják. a ) Vannak,akik nem lélek szerint, ha-
nem csak az anyakőnyvi kivonat szerint keresztények. b ) Vannak,
.akik a hagyomány szót csak ismerik, de nem követik. Természetesen
itt csak nemes hagyományokra gondolok.

IV. Szent István a magyar állam alapjait rakta le, a műveltség
.alapvető elemeit ragadta meg. Most nézzük meg, hogy a líceumban
-és az azon felépülő tanítóképző-akadémián mi a feladat a művelődés
alapvetésében, Ezért nézzük meg, melyek az alapvető kérdések? Az
.embernek z Istenhez való viszonyán kívűl a legalapvetőbb kérdés:
.az emberne:kaz emberhez való viszonya. Ennek a kérdésnek sok
.árnya lata van. Ilyenek a következök: 1. Magyar testvéremi. Segítlek
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a megélhetés nagy küzdelmében. 2. Ha anyagilag nem is segíthetiek •.
éreztetem veled, hogy egyűttérzek veled. 3. Nem a rangodat nézem,
hanem a megbízhatóságodat. testvéri mivoltodat. 4. Örülök, hogy
sikered van, hiszen te is tesvérem vagy, - bánt, ha kudarc ér. Ez:
gyengíti az egyetemes magyarságet is. 5. A tudás akkor alapvetö
műveltség, ha az ember nemesirányú gyakorlati életét szolgálja.
6. A nemes érzelmi világ és a becsületes vasakarat feltétel nélkül
alapvető műveltséget jelentenek. A cselekvés mindíg alapvető jelen-
tőségű, a szó nem mindíg. Akkor vagyunk hívek Szerit Istvánhoz.. ha
nem szó lamckat hangoztatunk, hanem cseleleszünk. Ha nem mon-
dunk úgynevezett nagyvonalú beszédeket, hanem akkor, ha a fenti
a lapvető művelödési árnyalatok szellemében az apró tettek soroza-
tára törekszünk. Természetesen egyrészt magunknak kell ilyen szel-
lemben élnünk, másrészt tanítványainkat kell ilyen szellemben ne-
velnünk. Állítsuk meg mindenfelé aszóáradatot, és indít suk meg
fokozottabban a megértő, a becsületes, a segítő cselekvések szaka-
datlan folyamatát. .

V. Amióta felvetődött a kéttagozatú tanítóképzés ügye, mindíg
hangcztattuk az alsó tagozatban a ránevelés igen nagy [elentöségét.
A legújabb törvények szerint a tanítóképzés alsó tagozata a líceum.
Kétségtelennek tartom, hogy .a líceumban a tanítói pályára való rá-
nevelés minden árnyalata testet ölt. Bízom benne, hogy a: líceum-
ban meg fog valósulni .a ránevelés szempontjából mindaz, ami je-
lenleg 'az 1., IL, Ill. évfolyamokban történik. S akikben az az ag-
godalom támadna, 'hogya líceumban a tanító szó, mint központi
gondolat kiesett, azt esetleg megnyugtathatjuk azzal, hogya tanító.
szó helyett a nevelő SZlÓt használjuk. Hiszen az indokolás szerint:
.,A nevelési pályakra előkészítő egységes középiskola a líceum." A
nevelő szó ismétel! hangoztatásával figyelmeztethetjük 'a leendő ta-
nítót a népiskola nevelői munkáj ára. - A líceum egyrészt azokat
készíti elő a nevelés munkájára, akik tanítók akarnak lenni, másod-
sorban azoka.t, akik valamely tanári pálvára készülnek, harmadsor-
ban azokat, akik majdan a családban értékesítik nevelői ismeretei-
ket, készségeiket, Az a tény, hogy nemcsa:k a leendő tanítók része-
.sülnek a nevelői ránevelés áldásaiban, hanem egyéb hivatásokra.
készülők is, mutatja, hogy ezekben a törvényekben a nevelői gondo-
latnak 'erős kiterjesztéséröl, egyetemesitéséröl van szó.

Szent István egyetemes 'keresztény műveltségre törekedett. Hó-
man Bálint vallas- és közoktatásűgyi miniszter is arra tőrekszik,
hogy a nevelés munkáj,aegyetemesebb legyen. S ennek az egyetemes;
nevelői munkának egyetemesebb művltség lesz a kővetkezrnénye.

A fentiek értelmében a jövőben is lesz középponti gondolatunk,
tanítványaink nevelők lesznek. Egyesek a népiskolákban, mások mint
polgári iskolai, rajz-, zene-, esetleg testnevelő tanárok fognak mű-
ködni, s ezenfelül valamennyien a családban lesznek nevelők. A ne-'
yelés hatalmát, a nevelői munka tekintélyét lényegesen emeljük, ha
e törvények szellemében azt hangoztat juk, hogy tanítványaink nevelők.



A líceumon felépülő tanítóképző-akadémia a Szent István ernlékévben. 183

lesznek. Ebben a nevelői fogalomban találkozik a tanító, a tanár és
a szűlö.

VI. A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete és a
Magyar Tanítóegyesületek Egyetemes Szövetsége néhány éve együtt
kérték a mínisztériumtól a tanítóképzés reformját. Örömmel állapí-

tom meg, hogy ezekben a törvényekben, a líceum elnevezéstől el-
tekintve, minden benne van, amit kértünk, sőt vannak kérdések.
amelyek még a kérésünknél is többet hoztak. És ha arra gondolunk,
hogy milyen könnyű elméleteket felállítani, milyen könnyü álmo-
dozni, és milyen nehéz valamit megvalósítani. .akkor kétszeresen kell
örülnünk annak, hogy ezekben a törvényekben óhaj tásaink érett gyü-
mölcsként az ölünkbe estek. Itt van a hat évvel az egyévi többlet,
itt van a 4 + 2 tagozódás, itt van az az alsó tagozat, amely a rá-
nevelésre megadja a lehetőséget, itt van a líceumi érettségi vizsgá-
lat, itt v.anaz érettségi után a más pályakra való menés lehető-
sége, itt van a tanítóképzö-akadémia, itt van az akadémiára szóló
alkalmassági vizsgálat, itt van az akadémiával kapcsolatos bentlakás
ésa zárt számban (25) az oklevéltúltermelés megállítása, itt van
annak a végtelen nagyjelentőségű elvi kérdésnek a kimondása, hogy
a líceumban és a tanítóképző-akadémián csak okI. tanítóképző-inté-
zeti tanár működhet, itt van a leánynevelés kérdésének egyik szeren-
esés megoldása stb. És mindezeket törvény szabályozza.

VII. Az új tanítóképaés egyréJs,zt tartalmánál. másrészt akadé-
miai jellegénel fogva olyan tanítókat nevel, akiknek a tekintélye
- a népnevelés. a népművelés javára - nagyobb lesz. A mostaní
tanítóság becsűlettel megállotta a helyét. Ezek a törvények is bizo-
nyítják, hogy a va llás- és közoktatásűgyi miniszter meglátta azt a
nagvjelenöségű munkát, amelyet a tanítóság végez. E meglátás kö-
vetkezménye a tanítóképző-akadémia. Ezekben törekszünk a jövő
tanítójának még egyerőtöbbletet adni, hogy küldetését még jobban
betölthesse.

A Szent István emlékévben sok szónoklat hangzik el, bizonyára
lesz értékük is, azonban az is bizonyos, hogya legértékesebb szó-
noklat a cselekvés. Ilyen cselekvést jelentenek ezek a törvények..cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H ó m a n Bálint val lás- és közoktatásűgyi miniszter úgy érezte, a
Szent Iatván emlékév arra kötelezi, hogyanépműveltség érdekében
azokat emelje, akik legtöbbet foglalkoznak a néppel. A történettu-
dósnak kellett jönnie, hogy mint kőzoktatásűgyi nuniszter Szenr
István szellemi végrendeletét végrehajts,a. Ez,ek a törvények új kor-
szakot nyitnak mega tanítóképzés terén, új kerszakot jelentenek a
tanító megbecsülésében, munkájának értékelésében. H ó m a n Bálint
va llás- és közoktatásűgyi miniszter Ielsöházi beszédében a kővetke-
zőket mondotta: liA néptanítot fontosabbnak kell kijelentenem még
az egyetemi tanárnal is, mert az egész nemzeti kultúra alapszfneze-

tét a néptanító adja meg." Késégtelen. hogy ezeket a, törvényeket·
nemcsak napjainkban látjuk rendkívül nagy [elentöségüeknek, hanerr-
századok távlatában is korszakot alkotnak.

A nemzetnek apostolokra van szűksége, A va llás- és közoktatás--
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.űgyi miniszter törvényei megadják a lehetőséget arra, hogya jövő-
'ben még fokozottabb lehessen .az a törekvés, amely így hangzik: A
tanító érezze, hogy hivatása, kűldetése van azon a helyen, ahová a
'nemzet állította.

Abban .a tudatban, hogy ezek .a törvények a magyar népművelt-
ség emelése kérdésében egyelőre még meg sem mérhető rendkívüli
.haladást tesznek lehetövé, a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos
.Egyesűletének XXVIII. rendes közgyűlését megnyitom.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P a d á n y i - F r a n k A n t a l d r .

.AaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm agya r ké z im unkao k ta tá s mult ja és je len ké rd ése i. *

Ha nem csalódom,ez évben éri meg kötelező iskolai kézinum-
.kaoktatásunk 160 éves születési évfordulóját. E tekintélyes multtalhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.a háta megett nem érdektelen foglalkozni vele s visszapillantani az
időre, amikor hivatalosan életbelépett. végigkísérni .azon az úton,
.amelyen a mai idők küszöbéig eljutott s a maga fontosságában itt
-elöttűnk áll.

Maga a magyar kézimunkaoktatás sokkal régibb, mint iskola-
':ban folyó tanítása. Adatokat szerezhettűnk róla a honíogllás idejéig
visszamenőleg. A magyar kézimunkaokdatás szakadatlanul folyhatott
-és folyt is, .az ősi mó don, a nemzedékről-nemzedékre való ismeretha-
gyáJs útján, igen régi idők óta. Ezt bizonyítják évezredes ruhafor-
máink,azoknak szintén évezredeken át megőrzött alapanyagai. ame-
lyeknek a késaítésében a magyarság már bejövetele idején is mester
'volt.

Kétség sem fér hozzá, hogya magyarság már akkor művelt
'egyes, ma is 'a kézimunkázás kőrébe eső tudományokat. így mestere
'volt a börcserzésnek, a bőrkikészítésnek és Iestésnek: értett a ne-
:mez és szűrposztó elöállításához s tudta mindkét anyag ruhaíélékre
való feldolgozását is. Jól formált, ma is helytálló szabású ruháza-
-tot hordott, ennek íötípusai: a suba és a szűr, a ködmön és a szok-
mány, oa velük együtt szereplö bőr és posztó, v,agy nemezkelmével
ma is kedveltek. Sőt pótolhatatlan ruhadarabok. Előkelő embereink
Iínomabb ruházata csupán ezeknek a variánsait mutatja s nem any-
:nyima szabásában, mint drágább alapkelméjevel tér el tőlük.

A vászonszővés és a szőnyeg gyapjúból való szővése Szt. István
"király idejében folyt és ez szakadatlanul folyhatott mindmáig, hiszen
.a hozzávaló anyaget résaint a juhtenyésztés, részint a már Délorosz-
-országban megismert kendertermelés szolgáltatta. Idők folyamán
'iperosnemzedék .alakult ki, amely műhelyeiben oktatta a segítségül
-vett ifjúságot: a céhek idejében ezt már törvény szabályozta. A mai

* A novemberi taggyülésen megtartott s .kézimunkagyűjtemény be-
.mutatásával kísért előadás.
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értelemben vett és mahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALS kézimunkának számítható mesterséget űzött
a magyar szűcs, tímár, varga, nyerges és csizmadia - ezek mind varr-
tak - a takács, a barhentszövő, a posztótakács, a gubacsapó, a szabó-
és .szűrszabó, a subaszűcs,a kalapos, süveges és a tarsolykészítő, a .

kordoványos,azonkívül a zsinórverő, paszományos és gombkötömes--
ter. Külön mcsterség volt a himző, más szóval hímvarró mesterség.,
vele párosulf a gyöngyfűzők és aranynyujtók céhének munkálko--
dása is.

Az asszonyok vállaltáka kender és a len termesztését, megmun-
kálását, íelfonását. ők ist szőttek; hímzéssel, csipkével díszítették a ..
vásznat, amelyet megszöttek s ruhává dolgozták Iel. Íratlan törvény"
volt, hogy a magyar asszony maga lássa el családját viselő ruhával'
s csak akkor vettek vásáron íelsöruhát, ha az bőrből volt, vagy ter-
jedelmes, nagyméretű volta miatt otthon nem készülhetett. A szűr t :

férfi mcsterember készítette. De még ebben is volt kivétel és ez
fennáll napjainkig: még posztót is' tud szőni és kallózni a székely
asszony. Maga is dolgozza fel fiának és urának. A székely fiú Iehér:
posztó nadrágját, condráját és sz okmányát székely anya keze készíti
és a készítés tudományát most is továbbadja gyermekeinek.

. A családanyák ·ésa mesteremberek voltak tehát az első kézi-
munkaoktatók hazánkban, ök tanították, ők adták tovább a ruház+
kodás ősi tudományát. Családi és műhelyoktatás egyidőben folyt is
régi idők óta. Ezek mellett szép szerep jutott a kolostorok műhe-
lyeinek is, aholapácák dolgoztak és igyedejüleg tanítottak. Csupán
utalok a veszprémvölgyi világhíressé vált apácák mühelyére, ahon-
nét Európa egyik legrégibb és legnagyobb műbecsű hímzett ereklyéje
került ki. Ez nem más, mint a mi koronázó palástunk. melyet minden
külföldi szakmunka az elsők között emleget. Kimagasló működésé-
röl volt ismert még az óbudai Klarissza-zárda és a Nyulak szigetén
levő domonkosrendi nővéreké, akik mind főleg az egyre nagyobb-
számban épülö templomok egyházi ruhával való el látásán dolgoztak.
Jelenleg kiváló e nembeli munkákat készítenek Sopronban, az Isteni.
Megváltó leányai kelostorában. A kelestori hímzett papi ruhák már
századok előtt m agas művészettel készültek, többnek a leírását még-
külföldi templomi leltárakad.atai is őrzik.

A kézimunkázást rnűvész ett é emelt. formájában a nemesség há-·
zaiban talál juk. Nem mintha ott nem készült volna egyszerűbb, szűk-
séges holmi, de a házi készletek előállítása és újítása mellett volt.
gond arra is, hogy műbeccsel bíró kelengyedarabokat készítsenek. A_
nemesi kúriák varró házában állandó munka folyt s nem egyszer fí-·
nom, értékes szöttesből, aranyos és selymes kivarrással és gazda.~.
csipkedíszítésselellátottasztalnemű, ágykészlet és ruhanemű kerűlt.
ki onnét. A Hunyadiak korában és a későbbi századokban pedig'
rendszeres kézimunkaoktatást találunk ott. Voltak úriasszonvok..
akikhez messze földről kűldtek tanulni ifjú kis asszonyokat. Hogya.,
nemes, művészi magyar kézimunkáknak milyen tengere áradhatott.
innét ki, erről fogalmat adhat az a körülmény, hogy annyi háború és~
küzdelem után még mindíg sok emléket őriznek belőlük múzeumaink.,
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Pedig az idő és az emberi kőnnyelrnűség lS sokat juttathatott belő-
lük pusztulásra!

így állott a helyzet, amikor Már~a Terézia 1777-ben törvényt
hozott, amely első ízben követclte meg a női kézimunkának az árva-
házi iskolákban való tanítását. Ez termész-etszerűleg csak az árvák
lelruházását akarta elérni, azért kötésre és varrásra szorítkozott.

De jóval később is csupán az volt az iskola női kézimunkaokta-
tásának célja, hogy a nőket a legszükségesebb ruhafélek elkészíté-
.sére megtanítsa. Talán némi fehérhímzés és később a horgolás és a
csomózás volt .a díezítésre szánva. Csak az úri leányok, akik magán
nevelőintézetekben tanultak, részesültek a fínomabb fehérnemű hím-
zésének és készítésének oktatásában. Mivel ezek a nevelőintézetek
.német és francia tanerőket tartottak, kézimunkázásunk a mult szá-
zadban sok német vonást mutatott, néha pedig a francia empire han-
gulatában élt. A magyar tanerők ;közül is többen a bécsi hímzőiskola
neveltjei voltak, az ott tanult fínomabb hímzések nyugaton elterjedt
mó djait és díszítményeit ültették át magyar talaiba.

De más oldalról is volt bécsi behatás. Még emlékszem reá, hogy
a győri polgári leányiskola és a tanítónőképző-intézet a tantervben
felvett színes hírnzésűk anyagát bécsi utazótói vásároltak. Már készen
megrajzolt asztalfutók és terítők voltak, amiből választottak. A hoz-
závaló selymet ésaranyszálakathgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALS vele adták. El lehet képzelni,
hogy azidőbena renaissance elemeiből kiszemelt indák, csigák és
akantuszlevelek vagy pedig az ismert költöi r ácsozatból kihajló ro-
kokó virágcsornók voltak a növendékek álmai. Az elkészült hímzés
később az úriház vendégszebaját diszítette, ahová még acbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM o d e n w e l t

nevű lap nyomán is kerültek más hasonló becsű "műkincsek".
Csodálatos, hogy az a nemes ízlésű díszítés, amelyet a kőzép-

korban meginduló, a XVII. és XVI.II. században virágkorát élő ma-
gyar úri hímzés mutat, egyáltalán nem számított. A kúriákban nem
Ioglalkoztak már vele, a városi polgárság pedig, amely jobb iparo-
sokból. kereskedökböl és hiv-ataliegyénekbőlépíteUe ki önmagát, a
XIX. század második felében teljesen a külföld hatása alatt állott.
Német és francia, egyébként igen ízléses, de nem magyar - emlé-
kekből táplálkozott.

Nagy változás korát élte meg iskolai kézimunkaoktatásunk a
jelen század első tizedében. Nem kisebb dolog történt, mint hogy
felfedezték .a magyar néprnűvészetet. Ez a nagyközönség közé M a -

l o n y a y Dezső M a g y a r n é p m ű v é s z e t c. műve útján jutott el, amely-
nek gyüjtési és kiadási munkáját a közokt. miniszter nagy összeg-
gel, jelentékeny államsegéllyel mozdította elö. Az iskolák könyv-
tárai is megszerezték e művet. A képzőművészeti főiskolán végzett
diplomás rajztanárság pedig a rajzoktatásba vitte be általa a nép-
művészeti formákat. Az országnak több olyan vidéke került az ér-
deklődés kőzéppontjába, amelyről addig alig tudtak. Akkor' fedezték
fel Kalotaszeget. Torockót, minta népművészet kincseskamráját. A
Székelységet sokan ma is csak e műböl ismerik. De sor került a
Dunántúl művészetének feltárására is: Göcsej, a Sárkőz, a Balaton-
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-vidék saRábaköz népének páratlan érdekességű munkáit tömegesen
rnutatta be 'ez a mű, s természetesen a kézimunkaoktatásban is volt
bizonyos nyoma annak. De még ez csak szórványos, félénk próbál-
kozás volt. Amire egyes lelkes művészetimádók vágytak, hogy bár
a népi díszítömüvészet valaha bekerülne az iskolai kézirnunkák vilá-
gába, az még akkor elérhetetlen, álomszerű valaminek tűnt fel. Két-
három évtized zajlott leaz,óta. Sok küzdelem folyt azért, hogy ez
.az álom valóra valjon, kűzdelem írásban és szóval. Harcok s kopcg-
tatások, majd alázatos kérelmek .az illetékes hatóságok előtt, amig
.sikerűlt a népmüvészet eredményeit a tanításba bevonni.

Nem tgadom, ezekre a harcokra nagy örömmel gondolok most
vissza s az is megnyugtatást ad, hogy amióta csak tanítok, ösztön-
.szerű ragaszkodással és bizonyos jövőbelátó sejtelemmel a magyar
díszítményeket vittem bea tanításoraba. Már korán megkezdtem az
,ország különböző, néprajzilag érdekes' vidékének látogatását és a
magyar népviseletek képben való megőrőkítését. E kőzben folyton
szebbnél szebb háztájak. bútorok és hímzések kerültek az útamba,

,egyidejűleg a helyszínen megtanultarn olyan ruhavarrasi Iortélyokat,
rendszereket és hírnzési eredetiségeket. amelyek egyre tovább sodor-
tak ésa kézimunkaoktatás területén való hírverő munkára úgyszól-
ván r eákérryszerítettek. Népmüvészeti r ajzgyűjteményeimböl később
acbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM a g y a r K i n c s e s l á d a mintafüzetei és a M a g y a r H í m v a r r ó M ű o é s z e t .

.az első kézimunkatörténeti mű, szűlettek.

A népművészet ésa magyarság lelkes harcosai, akik főleg a kép-
zőművészek és rajztanárok sorából kerültek ki, lassankint mind több
hívőre tettek szert és lassan erőre kapott iparmüvészetünkben és
képzörnüvészetünkben egy bizonyos magyar irányzat. Az iskolai
rajztanításban, majd a székesíöváro.si nőipariskolák kézimunkaokta-
tásában is területeket kapott. Csodálatos, hogy az élet előbb valósi-

totta meg a népművészettel való kapcsolatot és csak azután rendel-
tékel hivatalos helyről a rajzba, majd a női kéz imunkaba való
bevonását.

Azoknak a banerőknek a számára, akik a kézimunka terén már .
régebben műkődtek, de népi rnűvészettel nem Ioglalkoztak, viszont
most már a népművészeti hímzéseket és tervezéseket tanítaniok kel-
lett, a székesíöváros továbbképző tanfolyamot állított fel. Ezt a tan-
folyamot a Pedagógiai Szemináriumban két és félévig vezettem. Kö-
rülbelül 50 tanárnő vitte szét innét a nyert ismereteket a főváros
középisko láiba, ahol most már teljesen tért hódított a magyar munka.
Ha nem csalódom. itt volt először az 1922-25 évek közt olyan
nemű tanárképzés, amely a magyar népművészeti hímzésele és rajzi-
formáknak a középiskolai tanításba való beiktatásával foglalkozott,

A tanítóképző életében fontos idő volt az 1925. év, amidőn az
elemi iskolai tanterv és utasítás megjelent. A kézimunkarészét dr.
S e b e s l y é n n é S I e t i n a Ilona írta, s úgy gondolom, ez az utasítás egyike
a legértékesebbeknekaz egész kötetben. Az utaaításban a nép mun-
káinak figyelembe vételére való felhívást is megtalál juk; a nép vise-
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letének és más helyi .kézimunkatudománynak nemcsak megbecsűlését.,
hanem a tanításba való bevonásátt is a tanító kőtelességévé teszi.

Fokozottabb erővel utalt erre egy 1930. évi miniszteri rendelet"
amely a népiskola gyakorlati irányú tanításának kimélyítését kívánja •.
Ez a már működő tanítóságnak kőtelességévé teszi, hogy a nép éle-
tével, boldogulásával foglalkozzék. Hogy megélhetéseben segitse s.
amennyiben háziiparimunkát végez, vagy ezt kezdeni akarja, akkor'
abban vezetője, gyámolítója legyen. .

Ezt a rendeletet a háború utáni összeomlás évei kényszerítették
ki. Nyilván gondolni kellett azonb~n arra is, hogya feladatnak meg-
felelni tudó tanítóságot is kell képeznűnk. Mert hogyan is lehetne'
vezetője, helyesen irányítój a a falu népének az a tanító, akit a népi:
művészet ismeretére nem neveltek? Aki annak a naív, kőzvetlen
formanyelvélt nem érti ,s így, ha állást foglalna ily tárgyú ügyben.
többet ártanak, mint használna annak.

E nyilt kérdést az Orsz. Kőzoktatásí Tanács elébe terjesztettük.
Kértük áIláeíoglalását és intézkedését a tanítóképzők kézimunka.
óráinak szaporítása dolgában s azt, hogy az így kínálkozó tanórákat
a nép művészetével, iparával, jellegzetes viseletévei való foglalko--
zásra használhassuk fel. Az Orsz. Kőzoktatási Tanács megbizásár a.
részletes javaslatot nyujtottam be, amely javaslat alapos megvitatás.
és némi módosítás után rendelet formájában jelent meg 1934-ben.

A rendelet szól a rajzí ésa kézímunkaoktatás szerosabb kap-
csolatáról és a nép művészeti formáinak mind a rajz, mind pedig a.
női kézimunka és fiúkézimunka terén való fokozottabb alkalmazá-
sáról a tanító-, tanítónö-, továbbá .az óvónőképzőkben.

A mai tanítónöképzö kézimunkaoktatása tehát kifejezetten két
irányú követeléssel áll elő: tanítani kell a célszerű és hasznos kéz i-
munkákat, amelyek a tanító személyének rahaellátására képesitenek.
s egyidejűleg azoknak az elemi iskolában való tanítására is meg-
tanítják öt. Másik kívánság a díszítés különféle módjainak szaktu-
dása, amely a régi hagyományokon alapuló népi művészet területére'
vezet. Az előbbi csoport felöleli a kötést, horgolást és varrást, a.
második pedig a ruha magyaros szabasát, a különféle népművészeti.
központok sajátos hímzéseinek, a szálhúzásnak, csomózásnak. zsinór--
zásnak és csipkének tanulmányozását kívánja meg.

Jelentékeny változás az, amit ez a rendelet a képzök tanítá-
sába hozott. Az a kétségtelen szándék, mellyel magát a népművé--
szetet az iskolába, az iskolai tanításba emeli, új fejezetet jelent a.
pedagógiában, mert evvel mind a rajz, mind pedig a női kézimunka-
oktatás művészeti tárggyá lett.

Azt hiszem, jól festern a helyzetet, ha azt mondom, hogya ta--
nítóképző tanárok lelkesedéssel vetették magukat e kettős feladatra.
Örömüket tetézte az újonnan engedélyezett heti egy kézímunkaóra ..
a IV. és V. o.sban és a II. o. megkettőzött heti órája. Miután már
ismerern a budapesti képzök munkáját és vidéki kikűldetésemkcr
már 5 intézet munkáit láthattam. azt is hozzáteszem, hogy legtöbb.
helyen buzgó és sikeres is a tanítás.



A magyar kézimunkaoktatás mult ja és jelen kérdései. 189

Némely képzőben azonban nemcsak buzgón, hanem túlbuzgón is
indult a munka. Olyan nagy mennyiségü és terjedelmes feladatokat
osztottak ki a nővendékekre, amilyeneket hirtelen íelbuzdulásukban
csak tudtak. Persze abban a szent hitben, hogy nekik evvel hasznukra
lesznek, űgyességüket fokozzák és ízlésűket kifejlesztik. Némely
képző valamennyi népművészeti hímzésthgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9 0 cm" négyzetes terttőn
vagy nagyobb divánpárnán elhelyezve tanítja. A növendékek öt évi
munkái együttesen egy jókora szoba padlóját íedhetnék be. Láttam
olyan V. éves elemi iskolára összeállított tanmenetet, amelyben kb.
50 db. horgoltcsipke volt, az egész kis gyüjtemény százon felüli da-
rabból állott. Ez túlzás" Kissé túltengtünk ezen a: téren. A munkák
méretezése legtöbb helyen téves, számuk is nagyobb a kelleténél. A
hiba okát abban látom, hogya tanárnők a nőipariskolában szeréz-
tek kiképzést s most a képzőben valóságos' fiók nőipariskola kiépí-
tésére törekszenek! .

Bizony ez hatalmas tévedés. Az ipariskola célkitűzése más, esz-
közei is mások. Az ott készülő célszerű munkákból elég kevesebb is;
hogy mennyi, felsorolja a tanterv, ehhez hozzátenni nem szűkséges.
A művészeti részben pedig több a mi igényűnk, azonkívül nálunk
elméleti rész is van kézimunka történeti és módszertani anyaggal.

Talán meglepetést keltett egyesekben, amikor hallották kijelen-
tésemet, mely szerint mi a kézimunkaoktatásunkban művészileg töb-
bet kívánunk. Hiszen tudjuk, hogy a magyar nőipariskolák igen jól
vezetett és szép tudást adó intézmények és gyönyörű hímzéseket
mutatnak be.

És mégis igaz, amit állítok. Az ipariskola mindent taníthat, amí
iparilag érdekes, tetszetős vagy hasznos, rajzi szempontból változ-
tathat, .terveztethet, átforgatja, ha úgy akarja, a népművészeti rajzet
vagy hímzés eket.

A mi tudományunk pedig az, hogy néprajzilag hűségesen. min-
den apró tanulságával egyűtt vegyük át a népművészet rajzi részét
és együttal a kézimunkarészét is. Vegyük példának a sárközi hím-
zést. Ezt igen sokan méteres terítő re téve tanítják, holott azon a
nagy darabon nincs egy hüvelyknyi tér, ahol a hímzés véglegesen.
minden részletében az eredetihez hasonlítana. Területileg kevesebb
munka, de tökéletes részletezés az, amit kérünk. Olyan kidolgo-
zást, rnelyben benne van a Sárköz minden sajátossága. Nemcsak
valamit, hanem mindent adjon belőle a tanítás. Szemléltesse, alkal-
mazza az ott honos hímzösöltéseket. Sokan mindössze 2-3 Iélét
mutatnak belőle a növendékeknek, holott ott tízféle is van s kűlőn-
bőzö egymáshoz való kapcsolódásban. ami a Sárkőz sajátossága.

Vegyük elő teháta tantervben kívánt kisebb kézitáskát vagy
tálcalapot. ne monumentális, de elnagyolt rajzú munkán dolgoztas-
suk a növendéket. A sárkőzi hímzés miniatűrrnunka, aki nem így
tanítja, az a lényegéből forgatja ki. Ugyanezt mondhatom a színe-
zésre. A sárközi hímzés fekete alapon fehér csipkefinom hatású
munka. Példátlan tévedés, ha e helyett fehér alapon feketére írjuk

Magyar Tanítóképzö
,.
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át, az egész tanulság akkor kárbaveszett. Pedig erre is találtam már
példát.

Ami megjegyzéssel kísértern a sárközi hímzés tanításába be-
csúszott tévedéseket, amelyek sohasem buzgóság' hiányából, hanem
talán félreértés következtében jutottak a tanítóképzö .tanításába,
ugyanezt mondhatnám más népművészeti munkáró! is. Új vezérel-
vet szeretnék itt ajánlani, a kevesebb, de hűségesebb munkáltatá-
sét, amely több más kérdést is megoldana. Mert itt van a mi nagy
problémánk,a kevés munkaidö l Legúj abh rendeletünk tiltja a kézi-
rnunkák otthon való folytatását. Amit az iskolában végeztethetűnk,
annak kell elégnek lennie. Figyelmébe akarom ajánlani kartársaim-
nak az előbbieket már csak azért is, mert így a kisebb vagy kismé-
retű munkákon elvégezhetjük a feladatokat, s egyúttal a növendék
tanmenetébe illeszthető darabokat nyerünk.

Más dolog, ami szintén tévedés: a tantervi munkaegységet so-
kan nem tartják kötelezőnek; van olyan tanár is, aki valamennyit
átfor gatja, a tarsoly helyett párnát, a párna helyett terítőt, az öv
és gallér helyett könyv borítékot és végül könyvboríték helyett csupán
egy motívumot hímeztet. A magyaros ruhát, a láncöltéses díszítést
kedve szerint mással, semleges szabással és a népművészet műíaj ai
közt ismeretlen díszítményekkel helyettesíti be. Erre már csak azt
jegyezhetem meg, hogy nem értette meg a tantervegységeinek kiesz-
tásában rejlő tervszerűséget és így tanítása sok tekintetben hiányos
és üres lesz. Ezért a felelősséget vállalnia kell maj d.

A tanterv munkaegységeit oly mód on állitottuk össze, hogy ah-
ban kűlöriíéle formájú, méretű és alkalrnazású tárgyak sorakozza-
nak fel, amelyeknek egyúttal ősszeállításában is van bizonyos tanul-
ság, amely az összevarrással, a kinyitás vagy behúzás módjaival
észrevétlenül újabb tapasztalatokra viszi a növendéket. Azért fon-
tos, hogy lehetőleg ragaszkodjunk hozzájuk, különösebb helyi ok
nélkül ne változt.assuk meg őket. Már annak idején is volt gond
arra, hogy inkább több kisebbmérelű munkaegvséget viktassunk be,
rnint nagyokat s utasításunk is 'ezt kívánj a meg. Mindehhez még nye-
rnatékul szolgálha! az a körülmény, hogy tárgyaink javarészét úgy,
ahogy vannak, a későbbi tanmenetbe teljes kőnnyűséggel iktathat-
juk be.

1934 óta próbálom a tanítást oly módon folytatni, hogy lehető-
leg minden munkaegység a népiskolai tanmenetet gazdagítsa. Nem-
csak az 1. o. kőtelezö mintaegységeire gondolok, hanem a néprnűvé-
szeti jellegűekre is. Apró, de azért kimondottan kész tárgyakon ta-
nítok. Nálam nincs kis négyzetes alakú lapokon hímzéssorozat, ha-
nem a népi hímzés Iésütartón, tarsolyon, terítőcskén, övön, galléron,
.kézitáskán és párnaközépen mutatkozik. Nem tudom, ki és .miért
léptette életbe a könnyen összegyűjtött hímzésrnintákat, a tanterv
erről nem beszél. De, ha egyesek célszerűnek tartják és készíttetik s
némely képzőben hasznos ,földrajzi és néprajzi szőveget is mellé-
kelnek hozzá, a magam részéről többet várok a tárgyon, a késztar-
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gyan való tanítás. sikerétől és amazt csak kíegészítönek, de nem a
feladat helyes és teljes megoldásának látom.

Gyűjteményern összeállításanal az is vezetett, hogy az elemi
iskola mintarnunkáiban egy kis haladást lássak s azért különös sze-
retettel foglalkoztam a tanítás, első fokozatán álló munkaegységekkel.

Ennek azonban még gyermekkoromba visszavezető kis histó-
riája is van. Kiskorornban végleg irtóztam a kéaimunkától, menekűl-
tem tőle, ha lehetett. Csakhogy nem lehetett ám! Mer]; néhai nagy-
anyám, Radákovics Anna [aki Vas Gereben nővére volt), nagy ké-
.zimunkás asszony lévén, bennem is korán el akarta ültetni az ő
na:gy kézügyességének és szorgalmának magvait, A kertünk vad
.Iűvei közé íejtöztem el, ha meghallottam a hívását; ott lapultam
volna, de ő magasabb volt és reámtalált. öt éves koromban kellett
.már kötnöm selső művem egy téglaalak helyett trapézidomú szuty-
kos kis kötés volt, amelyet később harisnyakötőnek neveztek el,
párját is megköttették velem és a ház termetes mosónőjének ado-
.mányozták.

Ra engem, aki késöbb oly lelkes. kézimunkás lettem és a kép-
.zőben mindíg a kitűnők közt voltam, gyermekkoromban helyesen
tanítottak volna, nem így fogtam volna elsö nagy művemhez, a
kötéshez! .

Túlkorán kényszerítettek az unalmas kötésre. A mai gyerek 7
.éves, amikor elkezdi és azt megelőz.öleg több más dolog, játékos
munka, kézűgyesítö gyakorlat 'egyengeti az utat ahhoz, hogy kellő
kedvvel térkezzék ela horgolás és a kötés első lépcsőihez.

Szeretettel dolgoztam ki tanmenetemben a játékos kézimunkák
különíéle típusait, mert magamról tudom, ezek mennyire hiányoz-
tak. És belevittem e,gy csomó Ionási, gombolyítási,fonalsodró és
zsinórkészítő kis elemi rnunkát, 'amelynek alapgondolatát szintén
gyermekkorom emlékei adták. Hajdani látogatószobánk gránátszínű
bútorait nagyon szerettem s a karszékek aljára felvarrt selyemroj-
tokkal szoktam játszani, ősszeíonogattam őket hajfonat módjára és
-evvel a mulatsággal sokszor és sokáig Ioglalkoztam. A fonás ok
ötlete innét ered. Egy más játékos kézimunkánk is volt: a cérnaor-
són való zsinórkötés, ebben már a fiúk is résztvettek. Szintén be-
iktattam a játékos íonalmunkák közé, Tanítványaim mínd ismerik
a módját, ahogy ezek készülnek, noha a tanmenetben nincsenek
benne és nem is kötelezők. Beiktattama rongybabát is, mint az első
és mindenütt. a legszegényebb viskóban is ismert gyermekfoglalkoz-
tató kézimunkát. Babát öltöztetni, ha másból nem, kukoricahéjból,
rongyból minden koldusgy,erek tudhat. Az én rongybabámat faka-
nálra, egyszerű konyhai kanalacskára szereltem fel, ez is gyermek-
kori emlékem. Tanítványaim nagyon szeretik és megértették, hogya
tanítónőnek. ha legkoldusabb állomáshelyre kerül, a semmiből is
kell tanítványainakhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj átékos foglalkoztató szereket előteremteni.
Erre tanította őket a rongybaba.

Az elemi iskolai kötési és horgolasi munkákat pedig iparked-
tam a látott holmiknal valamivel szebb, lormásabb 'alakban meg-
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valósítani. Babaméretű színes babasal és sapka, rojttal és bojttaf
díszítve, jobban csábít a munkára, mint egy zord, egyszínű és nagy
tálcakeiidő vag'y óriási rnosdókesztyü, amely még a papa kezéről is.
leesnék, A horgolás elemeit apró, színes szegésű terítőeskért tanít"
juk. Készítésük belátható időn belül befejeződik s eredménnyeL
kecsegteti a gyermeket. A formájuk oly csinos" hogy most első-
éven tanítványaim mindegyiket otthon is megkészítik maguknak. Ta .•.
nításorn már ezeken az apróságokon indul meg és csak később tér át
'a harisnyakötésre, s egyebekr,e. A rendszer jól bevált, már második
éve ismételem meg jó eredménnyel. Tehát a jelszó itt: szebb gyer-o
mekkézimunkát, kedvesebb formában, tetszetős színekkel. Ezt adjuk:
az elemi iskolás ésa képzöi tanítványok kezébe. A túlméretezés itt
még nagyobb hiba, mint a felsőbb iskolában. A kis gyermek szeresse
meg a munkáját: ha ezt elérjük, nem fogunk annyi felnőtt segítő
kezének nyomára ak.adni az elemi iskola kőtési és horgolasi rnunkáin.

Tanári tanmenetemet elég számos népművészeti minta egészíti
ki, amelyek készítése nem a képző tanítási feladata. De szükség van
ilyen kis zsebbeli múzeumra is, amelyen sok részletet megfigyelhet-
nek a növendékek. Megfigyelé.süket pedig közvetlen közelből, szinte:
kézzel tapinthatóan végezhetik el, a munkát így sokkal inkább .meg-
értik, mintha valamely nagy múzeum üvegtábla mőgötti darabjain
nézegetik. Sokfélét látnak itt, hallanak egyes vidékek népművészeti
g,azd'agságáról: itt van például kalotaszegi gyűjteményem, 'nyolcvan
darabon mesél és szemléltet: mi ebből, sajnos" csupán egyféle hím-o
zést valósithatunk meg, ·de abenyomásuk, tudásuk a látással rend-
kívül meggazdagodik.

Tanári mintagyűjteményemrnel kedvet szeretnék ébreszteni -<t.

képzői tanárokban és igazgatókban ahhoz, hogy hasonló gyüjtemé-
nyeket állítsanak fel intézeteikben. Népművészetről tanítani úgy,
hogy abból egyetlenegy eredeti darabocska se legyen a tanár kezé-·
ben, pedagógiai lehetetlenség, ezt a legjobb másolat sem pótolhatja ..
Iskolai múzeumokat kell tehát létesítenűnk. Tanításker ennek mindíg
mozgatható egységeit be is kell mutatni, azokról kell lehetőleg taní-
tani. A falu művészete lépjen be végre az iskolába, sehol sincs,
arra olyan szűkség, mint a képzök rajz- és kézimunkaoktatásában.
Viszont munkánk csak akkor lesz igazán értelmes és érdemes, ha a
faluért. a népért, ezért a jobb sorsot érdemlő, sokat szenvedett né-
pért' dolgozunk s az ő boldogulására tesszük meg tanításunk minden
lépcsőfokán a lépéseket.

Szűkség van azonkívül oly tanári mintagyűjteményre is, amely'
a' tanítási egységeket sorban tartalmazza. A munka megindításakor
'ennek kéznél kell lennie; ezen szemléltetünk. Sok tanár úgy oldja.
meg a kérdést, hogy a megelőző éveket végző tanítványoktói kölcsö--
nöz mintamunkát. J ó megoldás ez is, de az iskolának, mint intéz-o
ménynek érdeke az, hogy tanítási eredményeit évekre vagy évtize-
dekre felmutathassa, sőt a jövőre előre is legyenek tervei, mintái ..
Erre kell a tanári tanmenet, kész munkákkal. Képzeljük csak el, mi-o
lyen érték lenne, ha egy-egy jeles képzőintézetünk már vagy 40-5ŰJ
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-éves . mintasorozattal rendelkeznék, amely a munkák fej lődését,
,pedagpgiai régi és új elgondolás'ajt egyidőben elénk tárnát Rendkívül
.értékes emlékeket láttam ilynemű munkákból Sopronban. A kétszáz-
éves Szt, Orsolyazárda ugyanilyen korú kis kézimunkáit, amelyekhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-egy fa jta Iínom csornőaásból és csipkekészítésböl sorozatokat tartal-
·maznak. Azonkívül nemes, régi áttört és aranyhímzésű munkájuk és
gazdag [elenkori népművészeti gyűjteményük is van.

Jól esik bejelentenem, hogy [avaslatomra a tavasszal meglátoga-
~ott vidéki képzök máris kezdenek iskolai gyüjteményeket létesíteni
népművészetünk kincseiből. E téren Köszeg vezet, Természetesen
nem lehet minden képzőnek ·egyformán g.azdag és sokoldalú a gyüj-
teménye, ehhez jelentékeny tőke is kell és az nincs mindíg kéznél.
.Azonban az lenne szép és a nemes magyar neveléstudományhoz méltó
gondolat, ha minden képző más és más közelfekvő népművészeti
.kőzponttal Ioglalkoznék -és azon vidék munkáiból igyekeznék kincs-
tárát megtölteni. Itt ismét örvendetes bejelentest tehetek!. mert a
vidéki képzökkel ezen a téren is kis cselszövényes terveket szöttűnk:
.a soproniak a közeli Rábaköz és Csallóköz. mintáiból fognak szép
rnunkákat szerezni, Zalaegerszeg pedi,g Göcsejt veszi alapul. Az ot-
tani képző tantervébe máris beiktattuk a sikerült nyárias egyenruha-
formát, világossárga vászonból, amely a göcseji ingszabást, uj jrán-
-colást veszi szabása alapjául és ragyogú színű göcseji kötényhím-
zéssel díszíti.

És itt értem el az intézetek magyaros ruhavarr ásainak kérdé-
.séhez,

A IV. osztály tananyagában felvett magyaros ruhavarratása
1áncöltéses színes hímzésselarra való és arra alkalmas, hogy egy
tetszőlegesen választott magyar ruhaszabást vigyen a tanításba és
· .azta legősibb magyar hímzőöltések egyikévd, a láncöltéses kivar-
'rással díszítse. Ilyen láncőltéses kivarrás az ország több vidékén
:kedvelt és hálás díszítés, tehát lehet választani belőle. Mivel azon-
ban ez a ruhavarrási munka jó alkalom az intézeti díszegyenruhá-
nak a tanítás keretében való elkészítésére, a képzök közül többen
evvel kapcsoltak össze. Én is. így tettem, midőn 1934-ben a 3 részes
torockói szabású ruhát kezdtem varratni. Ennek egy része, maga a
vállfös ing, lépett 'azután mint egyenruha életbe. A láncöltéses mel-
lényloe elmaradt, ehelyett láncöItésű hímzésű övvel egészítettük ki
a különben laposhímzés rendszerében tartott vállfőt és a nyakhím-
zést. Most palóc nyaralóruhával kísérletezűnk,

Hasonló elgondolás vezette a másik budapesti állami képző'
:igazgatóságát. A II. ker. áll. intézet már több év óta, a rendelet meg-
jelenése előtt kísérletezett magyar iskolai ruhával. Ennek egyik
-mintája a mezökővesdi tarka matyó hímzéssel ékesített fehér grena-
dinruhácska igen szép, művészi egy,ség és jó tanítási alkalom, mert
az év anyagában felvett matyó hímzést a ruhával együtt valósítja
meg. Az elmaradt láncöltéses díszt ily esetben egy más darabra
1ehet átmenteni.

Fejtegetésern végéhez értem s most arra a gondolatra jutottam,
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milyen üdvös lenne, ha nekünk, kézimunkalanároknak kérdés-eink
részletes megvitatására s bizonyos tanulságok leszűrésére alkalom
adódna, A kézimunkatanárság az utóbbi években oly feladatokat ka-
pott, melyeket, mert rnűvészi feladaiok, nagy gonddal kell megoldani"
erre pedig egyes tanerőknek nincs meg a megelőző rajzi képzettsé-
gük és formai ízlésük, nincs néprajzi tájékozottságuk, sőt bizonyos;
hímzéstechnikai tudásuk sem teljes. Igen hasznos lenne egy, mind-
ezen tudást legalább pótolni próbáló utánképzés;a tanárképzés.
meglévö, vagy tervezett megoldásai között ennek is helyet kellene
találnia. Mert a kézimunkaoktatás most a legalsóbb tanítási fokon
épúgy, mint a felsőiskolákonaz egész magyarság létérdekeível ke-
rült a legszorosabb kapcsolatba. .

Itt van a kezemben az Országos Magyar Iparművészeti Társulat
ez évi kimutatása az év első felében elért iparművészeti és háziipar i,
valarnint .népművészeti export végősszegéről. A jelentés, úgy szól.,
hogy míg 1936 első felében 2,700.000 pengő volt külföldi kivitele,
azalatt 1937. év első felében az eredmény annak kétszeresét is fe--
lülmúlta és elérte a 4,226.000 pengőt. A második félévről még nincs,
jelentés, Hozzá kell tennünk, hogy ez csupán a Társulat útján kül-
földre került áruk bevétele, az ország általános jövedelme ennél ter-
mészetesen jóval nagyobb, deaz is egyre növekszik.

Nem lehet tehát mindegy ma már hazánk rendkivüli helyzetében,
az, hogy védjűk-e a Ia lu művészetét, vagy sem; tudunk-e arról gon--
ci oskodni, hogy az ott rej lő művészeti erők, melyek gazdasági erőfor-
rásoknak bizonyultak, zavartalanul működhetnek-e vagy elkallódnak 7'

Ez a pont az, amely kétségbeesett helyzetében megsegítheti a
sínylődö magyar népet és átmenthetiegy remélhető emberiesebb
sorsba, s talán, adja lsten, a magyar feltámadásba! Érdemes érte küz-
deni, érdemes. dolgozni.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU n d i M á r i a . _aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tá b la i ra jzo lá s ró l.

Gondolataimat, érzéseimet, a Ikülvilágból kapott benyomásaimat
nemcsak beszéddel tudom kifejezni, hanem rajzzal is. Ha a Teremtő
nem áldotta volna meg az embert a rajzolni tudással, az emberiség
nem emelkedett volna a műveltségnek arra a fokára, ahol ma kevély-
kedik. Hogy mennyire jutottunk volna nélküle, el sem tudom kép-

. zelni. Az emberi alkotások bizonyos területén talán nem hiányoz-
nék: jól haladtunk volna, nélküle is ugyanoda jutottunk volna, ahol,
most vagyunk .. Más területeken azonban nem mehettünk volna mesz-
sze. Nem laknánk ily kényelemben, gyönyörű palotákban. A varró-
gép, gőzgép és technika egyéb csodái nem szolgálnák az embert. De:
ki tudná felsorolni rnindazt, ami nem lenne. Ki mondhatná meg, hogy
mennyire fejlődött volna az emberiség a rajzzal való kőzlés képes--
sége nélkül!

A beszéd e szer int nem rnindenható, nem alkalmas mindennek
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a kőzlésére. És a rajz? A rajz területe még kisebb, mint a beszédé.
Vannak érzések, gondolatok, melyeknek kifejezésére a beszéd, má-
sokéra a rajz az alkalmasabb. A beszédnek sok jó tulajdonsága van
a rajzzal szemben. A beszédhez nem kell kűlön eszköz, felszerelés.
Mindíg rendelkezésünkre áll. Talán ezért is használjuk majdnem
kizáró lagosan. Kényelernszeretetböl, sokszor ,felületességből akkor is
a beszédet használjuk, amikor az már nem a megfelelő kifejező-
eszköz. Nemcsak a mindennapi életben van ez így, hanem az isko-
lában tanítás és feleltetés közben is, gyakran. Minden tanár jól tudja
ezt, de azért beleesik ebbe a hibába. Az egyik talán azért nem hasz-
nálja magyarázata közben a táblát, mert .azt hiszi, hogy nem tud
rajzolni, Mindíg gyenge rajzoló volt diákkorában. A. másik talán
nem akarja a ruháját, a kezételpiszkítani a krétával, A harmadik
nem talál reá időt, sietnie Ikell, sok az anyag. És d.jzolás, nélkül is
megy a dolog. A gyermekek oly folyékonyan, oly értelmesen mond ..
j ákazt is,amit nem értenek.

Le tudnánk-e írni, szóval elmondani bármely gépalkatrészt úgy,
hogy ennek alapján a gyár elkészíthesse azt. Feltéve, hogy ez lehet-
séges, rnily nehezen kezelhető, át nem tekinthető lenne e leírás. A
rajz e téren nélkülözhetetlen. Ezen a síkon a rajz az. egyetlen közlő-
eszköz. Minden kétséget kizáróan, ,a legtümörebben, a legvilágosab-
ban fejez ki mindent. Munka közben csak rápillant a munkás a
rajzra és megtalálja .a várt feleletet.

Nemcsak azt tudom rajzzal kifejezni, amit a kűlvilágban szem-
lélek, hanem gondolataimat, érzéseimet is. A rajzzal való közlés kőz-
érthetőbb, mint a beszéd, anert sokkal nagyobb területen megértik.
A képzőművészet alkotásaibari minden nép gyönyörködik, a kűlön-
böző rajzokat mindenütt értik. A világ bármely gépgyára elkészíti
a magyar mérnök rajza alapján a gépet. A rajz nemzetközi nyelv.

A rajz célja szerint többféle lehet. A beszédben is megtaláljuk
ezt. Másképpen írunk tudományos értekezést, másként .Iírai verset.
Ugyanazon egyén beszéde más meghitt kettesben, ötórai teán és
népgyűlésen. Iskoláinkban általában a természet szemléletén ala-
puló rajzolás az uralkodó. A vetületi rajz alig szerepel általánoshgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű-

veltséget nyujtó iskoláinkban. A díszítörajz, a tervezés volt. jófor-
mán az egyetlen ága a rajztanításnak. ahol a tanuló az emlékezeté-
ben és képzeletében, sokszor a tudat alatt levö érzéseknek. gondo-
latoknak a kifejezését megkísérelhette. Újabban a középiskolák is rá-
eszméltek az emlékezeti, képzeléti és közlő rajznak a íontosságára
és új tantervükben helyet adtak e tárgykörnek is. Minket most az
emlékezeti, a magyarázó rajz érdekel.

Az óvónő- és tanítónőképző-intézetekben tanították eddig ig, az
emlékezeti és magyarázó rajzokat a Iegtudatosabban, határozott cél-
lal. A mi isko láink rajzoktatásában a hat éves tanítóképzéssel csak
íokozódhatik szerepe. Ma már nem kell bizonyítani, hogy a tanítás-
ban mily Iontos szerepe van 'a táblai magyarázó rajznak. A jövő
tanítóképzésben bizonyára meglesz a mó d fokozottabb tanítására.
Biztos eredmény csak úgy remélhető ezen a téren is, ha az egész
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tanári kar gondját viseli, ha minden tanár rajzol a. táblán magya-
.rázata kőzben. Ha a növendék látja, hogy mindíg a táhlán rajzolva
magyaráznak, ha erre - alkalom van. Ha látja a gyakodóiskolában,
hogy akis gyermekek mennyire örülnek a táblái rajznak és meny-
nyire megkönnyíti a rajz a tanító munkáját, akkor a rajzórák taní-
tása nem vész kárba.:

A tanítóképző-intézeti tanárság nagy része nem részesült an-
nak idején ilyen irányú rajzi kiképzésben. Csak újabban eszmélnek
rá ennek a rajzkészségnek minden tanítással foglalkozó egyénre
nézve nélkülözhetetlen .fontosságára. Most már az egyetem tanár-
képzésén is szerepel a rajz.
_ Bármily lelkesen és: szép eredménnyel tanítják és fogják taní-
tani a rajznak ezt a részét a tanitóképzőkben, rnindíg lesznek, minl
ahogy voltak, gyenge eredményt felmutató növendékek. Esetleg ilyen,
egyébként természetesen kiváló, tanulóból lesz tanítóképző-intézeti
tanár. Tud-e az ilyen tanár a falitáblán rajzolni? Igen, ha akar. A
[ó rajzos tanár sem rajzol a táblán, ha bármely oknál fogva elhanya-
golja, ha nem akar. Hiába, a beszéd kényelmesebb, megszokott, Csak
egy kis gyengeség, engedékenység és már nem rajzolunk.

Volt idő, amikor nem volt haj landó minden tanár tantárgy a
magyarázó rajzát tanítani, illetőleg a táblán maga is rajzolni. Érez-
tem, hogy ez nincs rendjén. Éreztem, hogyarajztanár nem tanít-
hatja az egyes tantárgyak magyarázó rajzait. Lehet-e természetraj-
zot táblái magyarázó rajzok nélkül tanítani, tűnödtem magamban.
Ehképzeltem egy jól Ielszerelt iskolát, hol egy tucat mikroszkóp állhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a tanítás rendelkezésére. A tanulók megfigyelhetik avaloÓságban
.azt,amit a tanár magyaráz, Igen, de sok esetben más is látható a
.mikroszkópban, nemcsak az, amit a tanár szernléltetni akar. A tanár
tábli rajzzal érteti meg kétséget kizárón, hogy mit figyeljenek meg
a tanulók. A növendékek lerajzolják jegyzetükbe, feleléskor a táb-
lára is, amit láttak s a tanár így győződik meg tanítványai megfi-
~yelésének helyességéről.
. Ha én, a rajztanár úgy tudnám a fizikát, mint tudja az a tanár,
akinek szakja, akkor vállalkozhatnék a fizikai magyarázó. rajzok
tanítására. Annak ·a táblai magyarázó-rajznak a fizika órán a meg-
felelő egység tanításakor kell ikeletkeznie. A rajztanítás nem lenne
igy jobb, de 'a fizika tanítása el sem képzelhető táblai magyarázó-
rajzok nélkül. Ez természetesen a többi tantárgyra is vonatkozik.

így gondolkoztam a táblai magyarázó rajzok szerepéről a taní-
tásban és e rajzok tanításáról.

Az idő haladt és sok minden változott. A táblán való rajzolás-
ról- is másként gondolkoznak ma sokan, mint évekkel ezelőtt. Ma
más 'a légkör. Ma már mindenki ráeszmélt a táblai magyarázó raj-
zolás fontosságára. Mindenki érzi, tudja, hogy szakiskolánk rajz-
tanításában ezen van a hangsúly. A tanítóképző-intézetekben az ál-
talános műveltséget nyujtó középiskolai rajztanításon kívűl vancbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa

rajzoktatásnak még más megoldásra váró feladata is. Éppen ez a
feladattöbblet az az elengedhetetlen, jellegzetes rész, amely nélkül
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.munkánk nem tanítóképző-intézeti rajzoktatás. A tanító táblai rajz-

.készségének megadása nélkül és 'a népiskolai rajztanítás módszeré-
nek beható ismertetés nélkül' való raj tanítás nem tanítóképzöi
.rajzoktatás,

De nemcsak a rajztanársúg ébredt ennek tudatára. A más sza-
kos tanárok is másképpen gondolkoznak a táblái rajzról ma, rnint
.évekkel ezelőtt. Ma már tudják, hogy táblai magyarázó rajzulckal ők
lS tanítják a tanítójelöltet szakrajzuk ezen részletére. Megnyugvással
olvastam tantervi utasításunknak más tantárgyakra vonatkozó részé-
ben a táblai rajzokra vonatkozókat. Jól esett látnom, hogy az itt
találtak igazoltak, hogy pedagógiai érzékem nem csalt meg. A táb-
.lai magyarázó rajzra vonatkozó utasítások azt -írják elő, amit és
.ahogyan gondoltam, éreztem.

Tudom, hogy a multban is csak szórványosan fordult elő, hogy
kartársak · túlte.tték magukat az utasítás kívánalmain, hogy elhárítot-
ták maguktól 'ezt a munkát. Ma már, hiszem, senki sincs, aki ne
állna tanítóképző hivatásának magaslatán. A földrajz tanításában
megkívánja utasításunk a táblai rajzot· a tanártói és tanulótó l tegy-

.aránt, "Az egészen egyszerű térképvázlatok táblai rajzát mindenki-
től meg kell követelnünk." - "Itt kell útmutatást adni a leendő ta-
.nítónak ar ma rnegfízethetetlenül drága szemléltetőeszkőzök házi elő-
.állitására. A cél nem az, hogy tökéleteset nyujtsunk, hanem azokat
a módszereket ismertessük, melyek a legegyszerűbb eszközökkel ki-
fejező rajzok elkészítését teszik lehetövé."

Mindkét !kívánság a gYéllkorlati tanítóképzés szempontjából első-
:rendűen fontos. Tanítsuk meg és szoktassuk rá növendékeinket föld-
rajzi vázlatoknaka táblán való rajzolására. Ez természetesen csak
.akkor fog sikerülni. ha a tanár maga is használja a táblát, amint
.azt az utasítás előírja. Milyen jó, ha sZÜJkség esetén tud a tanító
.Iöldrajzi szemléltető eszközöket készíteni iskolája részére, ha ezt
'is tanulta a tanítóképző-intézetben. Lehet, hogy a földrajz-tanár
'maga sem ért hozzá. Forduljon ez esetben más tanárhoz, dolgozza-
nak együtt. Egy kis koncentráció nem árt. Kövessen el rnindent,
'hogy az utasítás ezen óhajtása megvalósuljon.

A fizika tanításával ,kapcsolatban ezt mondja az Utasítás: "Ta-
.nításunkat, kísérleteirsket kísérjűk ügyes sematikus táblarajzokkal.
melyeket a tanulök íűzeteikbe rajzolnak 'be s számonkéréskor maguk
is a falitáblán reprodukáljanak, Alig van tárgy, amelyben a szernl é-
.letet grafikonokkal jobban lehet támogatni, mint a fizika."

A természetrajzról szóló fejezetben ez áll: "A szemléltetés elő-
.segítése céljából a tanár a természeti testek kisebb részeit a táblára
rajzolja. A táblára rajzoltakat a tanulők rögtön a természetrajzi Iű-
zetükbe rajzolják." "Követelje meg a tanár, hogy a tanuló akkor,
amikor a tanultakról beszámol, a vázlatkőnyvbe rajzolt ábrákat a
falitáblára is lerajzolja."

Utasításunk tehát határozottan megkívánj a, hogy az egyes tan-
rtárgyak tanításakor a tanár a falitáblán magyarázó rajzokkal kísérje
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tanítását. Ugyanekkor azt is elrendeli, hogy növendékeink feleletei--
ket táblái rajzzal kísérjék. Ez világos rendelkezés. Itt nem is lehet
vitatkozni, hogy 'ki tanítsa az egyes tantárgy ak táblái magyarázó-
rajzát. A tanár magyarázatát táblai rajzzal érthetőbbé teszi, a ta-
nuló ezt füzetébe másolja, majd a felelésnél a táblára rajzolja. Ezt
kell végrehajtani s akkor minden tantárgy táblái rajzát tudja a.
tanítój elölt.

Tudun/k-e olyan dologról beszélni, amelyet nem ismerünk? Mi-
kor nem ad feleletet a Ielszó lított tanuló, rnikor hallgat? Ha nincs
mit mondania, ha semmit sem tud. Az ismert dolgot mindenki el.
tudja mondani. Az előadás módj ában persze nagy kűlönbségek lehet-
nek. T.anulatlan, egyszerű emberek értelmesen hozzászólnak, ugyan-
csak fején találják a szeget, valahányszor tapasztalataik, tudásuk
körébe vágó dologról van szó.

így van ez a másik kifejező-eszközünkkel, a rajzzal is. Amiről-
határozott fogalmunk van, amit júl ismerünk, azt le tudjuk raj-
zolni. Lehet, hogya rajz technikája,az előadás módja kezdetleges;
de amit kifejezett, az helyes. Tartalmilag ió, alakilag nem szép, A_
közlésben, a magyarázatban. a megértésnél mégis csak a tartalom.
helyessége a fontos, nem pedig az előadás módja,

Egyszer egy gyakorlóiskolai kartársam jött hozzám azzal, hogy-
rajzoljak chamar mocsári gólyahírt a táblára. Szégyenkezés nélkül
megval lottam. hogy nem tehetek dcívanságűnak eleget, nem tudok
mocsári góly,ahírt rajzolni. Nem tudtam, mert nem ismertem ezt a:
növényt. Hiába vagyok rajztanár, én is csak azt tudom rajzolni.
amit ismerek Elküldtem a természetrajz tanárához. Az talán nem,
rajzol oly jól mint én, de az ő fogalma a gólyahírről világos, hatá-
rozott. Barmikor a legnagyobb kőnnyüséggel lerajzolja papirosra
kicsiben, táblára nagy ábrában. De hogyan rajzoltam volna én, ami-
kor fogalmam sem volt, hogy hány és mílyenalakú szírma van, mi-
lyen az egész növény felépítése, szerkezete, hogy milyenek és ho-
gyan helyezkednek el a levelei. Ezek ismerete nélkül nem lehet.
mocsári gólyahírt rajzolni. Mit ér az én nagyobb rajztudásom olyan-
kor, ha előttem ismeretlen dologról v.an szó.

Azt hiszem, ezzel sjkerült meggyöznöm a szaktanárokat, hogy-
szaktárgyuk magyarázó rajzait nem taníthat ja a rajztanár. Megnyu-
godhatík mindenki az utasítás bölcseségében, mert másként nem is;
intézkedhetett. Lássuk be, hogy ezeknél a magyarázó, közlö rajzok-
nál 'a tárgyi tudás a lényeges, akifejez.ési készség csak másodrendű'
kérdés. A kifejezési készség a gyakorlással kifejlődik.

Abból, hogy gyakorlóisk. kartársam kívánságát nem tudtam rög--
tön teljesíteni, nem származott haj. Szegény növendékcink már nin-
csenek íly könnyű helyzetben. ők megkapják a feladatot és rajzol--
niok kelL PId. rajzoljanak emlékezetből virágot, gyümölcsöt. Amire'
helyesen emlékeznek, azt jól rajzolják. De rajzolniok kell olyant.
is, amiről nincs meg a kellő fogalmuk. Ily esetben természetesen
rossz a rajzuk.
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A javítás, 'a Iejlesztes abban áll, hogy kiegészítjük, helyesbítjűk
a tárgyról való fogalmukat. Ezek után újra lerajzolják s ez az áb-
rájuk már lényegesen jobb. Amiről határozott fogalmuk van, azt.
jól rajzolják. Amiről hiányos az ismeretük, azt rosszul rajzolják,
mert valótlant állítanak. Az előadás, a rajzolás módja itt másod-
rendű.

Egy kiváló- szobrászművészünk a nyilvánosságnak szánt szeb-
rainak mintázása kőzben kűlönbőzö műveltségü egyéneket, paraszt-
embert is mütermébe vitt, hogy bírálják meg munkáját. Sokszor fi-
gyelemreméltó megjegyzéseket hallott ezektől a szebrászattól távol
álló emberektől. Ezen az alapon szőlok én is hozzá most a földrajz-
zal kapcsolatos táblai rajzhoz. Lehet, hogy nem lesz mindenben,
igazam: lehet, hogy nem mondok semmi ú ja t. Az sincs azonban ki-
zárva, hogy egyik-másik földrajztanár talál benne valamit, amin
érdemes gondolkoznia. '

Hazánk földrajzát minden magy,arnaik ismernie kellene. A ta-
nítónak nagyon jól. Ezért Magyarország hegy- és vízrajzi stb. tér-
képét minden tanítójelöltnek emlékezetből sematikusan le kell tudnia
rajzolni. Hiába beszél folyékonyan valaki és sorolja el a megyéket.
székhelyeikkel együtt, ez nem biztosítéka 'a tudásnak. Az sem elég,
hogy jól tájékozódik a térképen, Ennyi tudás elegendő .a földgolyó-
többi területéről. Feltétlen biztos tudása csak annak van a térkép-
ről, aki azt emlékezetből, sematikusan bár, de jól le tudja rajzolni;
Az ilyen tanulóval nem tőrténhetik meg, hogy ne mutassa meg ha-
bozás nélkül, hol van pld, Zólyom megye. Egy vizsgán a jelölt,
ritka gyenge legény, nem tudta megmondani, hol van Bácsbodrog;
Tétován, bizonytalanul hordta körül kutató tekintetét a nagy fali--
térképen. Unszolásra végre kijelentette, hogy a Bodrogot már meg-
találta, de a Bácsot még nem.

Felvetődhetik a kérdés, hogy nem túlzott követelés-e ez. Utasí-
tásunk az egészen egyszerű térképvázlatok táblái rajz~t míndenkitöl.
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megköveteli. Itt csak az a kérdéses, mi az 'az egészen egyszerű. Uta-
.sitásunk itt nem egészen világos. Csak ez az egy kitétel képezheti
véleményeltérés alapját. Lehet ez az egészen egyszerű a sematikust
helyettesítő kifejezés. Ebben az esetben nem 'a feladat tartalmára
vonatkozik. Ennek az eldöntése ·fontos, mert így túl rugalmas.

Az biztos, hogy nem minden tanárnak, növendéknek kerül
-egyenlö rnunkájába, idejébe e vázlatok megtanulása. Lehetnek, akik
csak keserves vergődéssel tudják elsajátítani. De más tanulnivalóval
is így vagyUnlk. Nem mindenki szed fel minden irányú tudást egyenlő
kőnnyen, A térkép emlékezeti rajzát is megtanulják nővendékeink,
ha megköveteljűk. A kis, hatéves gyermek megtanulja az írott és
.nyomtatott ABC kis- és nagybetű alakjait, a számjegyeket. Ezeknek
az idomoknak a rajzolasában olyan gyakorlatot szerez, hogy ezeket
.a legkülönbözőbb csoportosításban folyékonyan írja. A hat éves gyer-
mek teljesítményéhez viszonyítva, nem minősíthető túlzott. követel-
rnénynek hazánk sematikus térképének emlékezeti rajza a tanítókép-
.zöben, .

Annak idején lemásoltuk Amerika stb. térképét legapróbb rész-
leteivel együtt gondos, színes kidolgozással. Elpepecseltünk vele egy
délután és nem tanultunk ezzel semmit. A sok apró, lényegtelen
részletben elveszett .az egésznek egységes látása, az áttekintés. Meny-
nyire más az, amit ma .kíván az iskola. A leegyszerűsített vázlatok
elkészítesi ideje néhány perc. A legügy-etlenebb tanuló is az óra tö-
redéke alatt elkészíti, tehát nem megterhelő. Az apró részletek el-
hagyása, a leegyszerűsítés, nemcsak a lerajzolását könnyíti meg,
hanem az emlékezetben való megőrzését is. Az áttekinthetőséget is
fokozza.

Február havi tagértekezletünkön a földrajz köréből vett né-
hány táblai rajzot mutattam be. Erre ikészülnöm kellett, mert nem
vagyok földrajztanár. Meg kellett tanulnom a térképről a Dunántúl
Iöldrazját. Az, amit a Dunántúlról eddig tudtam, nem volt elegendő
ahhoz, hogy megrajzoljarn a térképét. Pedig tudtam egyet-mást róla,
mert dunántúli vagyok' és alig van olyan nagyobb városa, amelyben
:ne lettem volna. Leírom, hogyan jártam el.

Áttetsző, másoló papiros-t tettem a térkép-füzet Dunántúljára.
A részleteket elhagyva, lendületes hosszú vonalakkal megrajzoltam
a leegyszerűsített határt. Majd 'a vízrendszert és a hegyeket helyez-
tem el benne. Ezt a másoló papíron levő rajzet többször követtem
ceruzámmal, hogy az arányokat, formákat és irányokat megjegyez-
-zem, Ezután ·eItettem a mintát, azaz a másolópapirost és emlékezet-
ből rajzoltam. Az ötödik, hatodik kísérletern jó volt. Ezeket a pa-
pírra rajzoltam megközelítőleg olyan nagyságban, mint az eredeti
volt. Most a táblahoz mentem es természetesen nagyban vázoltam fel
.a tanult képet. Másnap, harmadnap megismételtern leekémet a fali-
táblán. Most már jól tudtam. Az ismétlés talán a legfontosabb moz-
zanat ·az egészben. Ha Iőldrajzszakos lennék, hetente egyszer-két-
.szer rászánnék pár perc et az ismétlésre, elkészíteném Magyarország
.sematikus térképét. úgy megtanulnám, hogy szinte gépiesen tudnám
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rajzolni. Erre kell növendékeinket is ösztönözni és számonkéréssei
ellenőrizni őket.

A számonkérés, a feleltetés meg:könnyítésére jó volna házilag"
tehát ingyen, mondjuk Magyarország határait sokszorosttanunk.
Ebbe az üres térképbe rajzolnak bele sematikusan a tanulök a ikí-
vánt feleletet a Iőldrajz órán. így az ·egész osztály felel pár perc.
alatt. A tanár ellenőrzö. osztályozó munkája korántsern jelent oly
elfoglaltságot, mint a magyar dolgozat javítása. A tanár másolópa-
píron, ugyanolyan nagyságban megoldja a feladatot. Ezt a másoló-
papirost a tanuló rajzára helyezve rögtön látja növendéke tudását..
értékelheti azt. Ezt a másoló papirost megőrizve még kevesebb a
munkánk a következő alkalomma].

Ezeknek a táblaí magyarázó rajzoknak a tanítása nem jelent
kűlőnösebb megterhelést az illető tárgy tanításán belül. Szinte ma-
gától megy, ha a tanár is rajzol .a táblán. A növendék látja, hogy-
tanára hogyan rajzol és utánozza öt. Ha egy-egy rajzi megjegyzést.
is fűz rajzához, ha tanítványa vázlatát is megjegyzéssel, tanáccsal
bírálja és az osztályt is bevonja .a bírálatba. szép eredményt fog
elérni. Ilyen rajzi tanács pld, hagyjuk el oa részleteket, az arányokra.
jól ügyeljünk; ne töröljünk, ne javítsunk a táblán, - a kezünk
gyorsan járjon, az eszünk még gyorsabban, hogy rnindíg idejében
tudjon a kéznek parancsot adni, állandóan vezesse, - bátor, egy-
séges vonalakkal dolgozzunk. Ennyi talán -elég is. Mindent elintéz
a tanárpéldáj.a. A bátorság, a dcészség óráról órára gyarapodik..
Csak az fél a rajztól, a vázolástól,aki nem tudja, mit rajzolj on,
mert nem tudja 'a leckéjét. Ha, van mit közölnünk, szívesen beszé-
lünk, rajzolunk.

Az emlékezetből való raj zolásná l, amint már említettem, az a.
fontos, mondhatnám az egyedüli lényeges, hogy a megrajzolandőról
mentől teljesebb, határozottabb Iogalmunk legyen. Az emlékez~ti"
képen előforduló hibák csaknem kizáróan tartalmi hibák. A bírá-
latnál, a javításnál 'ezek adják a föszempontot. A rajztechnika csak
másodrendű kérdés.

Az emlékezeti kép lényegesen különbözik a természetszemlelet
alapján való, vagyis a természetet utanzó rajztól, A szemlelet alap-
ján való rajzolásnal a fény- és árnyékhatás ok, a szín, az anyagsze-
rűség stb. visszaadása mindmegannyi Feladat, ami az emlékezeti
képben, különösen pedig a táblai magyarázó rajzban, elmarad. Már'
az utánzó rajznal is törekednünk kell a lényegtelen, a felesleges
részletek elhagyására, Ez az egyszerűsítés, ez az összefoglalás igen
lényeges jegye a rajzoló müvészetnek. A rajzoló, a íestö, a szob-
rász nem 'akarja a természetet úgy visszaadni. mint a fényképező-
készülék. A gép nem tud elhagyni semmit. A művész nem akar'
visszaadni, reprodukálni mindent, csak a lényegest. Az emlékezeti
kép erősen leegyszerűsített, mert emlékezetünk nem tud mindent
megőrizni és visszaadni. A táblai magyarázórajzok az emlékezeti'
képnek is' leegyszerűsített ábrái, Ne akarjunk tehát naturalisztikus,.
természethű képet a táblára rajzolni. Ezt hagyjuk az -utánző-rajznak, •.
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A magyarázó rajznak csak a lényegest szabad tartalrnaznia, de azt
világosan, jól, érthetön.

A legegyszerűbbeszközzel adja a táblai rajz mindennek a jel-
lemző alakját. Nem lehet elégegy,szerű a rajzunk. Mihelyt sikerült
a jellemző vonalat. idomot megrajzolnunk, vagvis ábránk már kife-
jezi gondolatunkat, nem volna szabad rajzunkhoz hozzányúlnunk.
mert az ujabb vonalak már Feleslegesek. A lényegest vessük a táb-
lára. A lényegessel kezdjük és mihelyt a néző azt látja, amit mon-
daniakartunk, ne folytassuk, már be is fejeztük. Ez az elv azért
-is fontos, mert ezeket az ábrákat tanításunk közben rajzoljuk. tehát
.iparkodnunk kell mentül rövidebb idő alatt elkészttenünk, Már csak
azért is célszerű a nem okvetlenül szükséges részleteket elhagynunk,
.mert sok beszédnek sok az alja. Ne legyünk fecsegők.

Ne rajzoljunk túl nagy ábrát a ía litáblán. A nagy ábra nagyon
megnehezíti a tanár munkáját. A nyujtott kézzel rajzolt ábra csak
akkora legyen, hogy munka közben az egész ábrát egységesen. jól
át tudjuk tekinteni, teljes egészében lássuk. Ez körülbelül 50 cm

nagyságnak felel meg. Ha nagyobbat kell rajzolnunk, ajánlatos men-
tül többször a táblától eltávolodnunk, hogy az egész ábrát teljes
.egészében egyszerre láthassuk. bírálhassuk. Az ábra nagyságát egyéb
tényezők is irányítják. Az egyszerű, kevés részletet tartalmazó kép
Tehet jóval kisebb, mirit a részletekben g,azdag kép. Dunántúl képe,
.ha csak a határait, az alakját akarom szemléltetni, jóval kisebb le-
.het, mint az az ábrra, amely már Dunántúl vármegyéit is mutatja. Az
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-osztályterem nagysága, mérete mondja meg, hogy milyen lehet a leg-
kis'ebb méretű ábra. A túl kicsire rajzolt ábrát esetleg nem látják a

távolabb ülők. .Ió ezt előre megállapttani. A tanár a legmesszebb eső
helyre ül és lehetőleg gyenge világítás mellett nézi meg táblái rajzát.

Fontos az arányok megfigyelése. Az arányok perdöntő fontos-
.ságúak a rajzolásnal. Ha jók az arányok, nagyon kevés, alakot
-utánzó vonallal jellegzetes, felismerhető képet kapok, A rossz arányú
-vázlat hasznavehetetlen. Ennek szemléltetésére néhány rajzethgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm u-

.tatok be:

.• --aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA..,.

Ezek után talán felvetődik más szakos kartársaimban a kérdés;
"hogy mi a szerepe a rajztanárnak a táblán való rajzolás terűletén.

ha mindent ök tanítanak? Jogos lenne ez a kérdés, ha a táblai rajz
.anyagát ők kimerítenék, ha tényleg mindent rnegtanítanának. A rajz-
tanárnak sok egyebet kell tanítania és tanít is. A tanítóképzői rajz-
oktatásnak feladata képesíteni a tanítójelöltet arra, hogy önállóan
tudjon és merjen a táblán olyan dolgokat is rajzolni, amelyeket nem
tanult tanáraitól. A beszéd- és értelemgyakorlatok rajzi anyaga igen
nagy. Az iskolai élet annyi új, meglépő Ieladat elé állítja a tanítót,
hogy ugyancsak alapos felkészültségre van szűksége, hogy megáll-
hassa a helyét. Az egyes tantárgyak táblai magyarázó rajzanyaga ki-
forrott és kerlátolt számú, A népiskolában előforduló természetrajzi,
fizikai stb. ábrák száma megállapítható, maguk az egyes rajzok nem
"változók, állandók. Ez tehát leckeszerűen tanítható, megtanulható.
A tanítóképző-intézeteknek úgy kell növendékeiket az életbe kibo-



204 Koltai István:

csátani, ,ho.gy nem látott, nem tanult· ábrakat IS tudjanak táblára,
vetni, tervezni, alkotni. Erre a rajzoktatáson belül kell őket Ielfegy-
vérezni. A táblán való rajzolás- tanításának gerince, középpontja a.
rajzóra. A rajz tanárának éppen ezen a területen való mükődése,

eredménye teszi a rajzot a tanítóképzés fontos tényezőjévé.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T s c h e i k E r n ő .aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A csu rg ó i á ll. ta n ító kép ző -in té ze t tö rtén e tén ek

vá z la ta ..• .

A 64 esztendős intézetet a köz okt. mínisztérium 1933-ban szün-
tette meg "annak az egészségtelen helyzetnek megjavítása érdekében.
amely szerint tanítóképző-intézeteinka valóságos szűkségletet messze-
felülmúló számban képeznek ki tanítókat". A megszűntetés közvetlen.
oka tehát Trianon volt. A kőzvetett okot, vagy is annak a kérdésnek
megoldását azonban, hogy a 8 álL tanítóképző közül miért éppen a.
legelső ilynemű intézetet kellett mcgszűntetni, másutt kell keresnünk.

A csurgói áll. tanítóképző-intézet állandó épület- és nagyrészt
ebből következő Ielszerelési gondokkal kűldött. S ez a megfelelő·
otthont nélkülöző állapota reányomta bélyegét egész életére, életének
minden mozzanatára, mely küzdelem volta létesítés pillanatától a.
kapuk bezárfáig. Nem ,költői elnevezéssel élünk, ha a csurgói tanító-
képzőt a "küzdelmek intézeté'l-nek hívjuk. Küzdelmet kellett vívnia
önálló épűletért. majd a négy évre szaporított évfolyamok és az
internátus elhelyezéséért. Amig a testvér-intézetek pompás interná-
tussal ellátva játszi kőnnyedséggel haladtak a tanitóképzés eszményi:
célja felé, addig a csurgói képző hallatlan eröbeíektetéssel haladha-
tott csak ugyanazon az úton és tudta ugyanazt az eredményt elérni ..
Nem maradhatott el a többiektől, mert a Tanterv nem tett különb-
séget az internátussal ellátott és .azt nélkülöző intézmények kőzt.

A világháború után az intézet áldatlan állapotát más, nagyobb.
városba való helyezésevel akarták megszűntetni, Így hát az áthelye-
zésért indult meg ujabb kűzdelem. S miután ez sem vezetett sikerre;
a beállott országos helyzet folytán a vég elkerülhetetlen volt. A
megszűntetés ellen indított erőtlen kűzdelem még csak a siker re-
ményével s,em kecsegtethetett.

1 . K i i z d e l e m o n á l l ó é p ü l e t é r t . (1869-1880.) Az első áll. tanító-
képző-intézetek egyikének története az 1865. esztendővel kezdődik ..
Ebben az évben határozta el a dunántúli ref. egyházkerület, hogy'
tanítóinak képzésére új intézményt létes-ít. A bizottság Papát aján-
lotta .székhelyűl. A belsősomogyi ref. egyházmegy.e ellenben több-
szempontból Csurgót találta érdemesebbnek arra, hogya tanítóképző.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* Részletek "A c s u r g é i á l l . t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t t ö r t é n e t e címmel meg:-
jelenő munkából.
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ott létesűljön.' A harcból a sornogyiak kerültek ki vesztesként és
ez arra indította őket, hogy reputációjuk helyreállítása érdekében;
mindent elkővessenek, hogy ök is tanítóképzőhöz jussanak, Szándé-
kuk keresztűlviteléhez 1868-ban nyil ott Iciváló alkalom, amikor a.
kultuszkorrnány több- tanítóképző létesítésének ..gondolat~"al foglal;
kezott. S ezt az alkalmat fel is használtak.

Nagybajomban, 1868. aug. 26-27, napjain tartott- gyűlés~n el;
határozta a belsősomogyi ref. egyházmegye, hogy memorandumma]
fordul a vallas- és közoktatásügyi miniszterhez és azt kéri benne;
Qogy.a felállítandó tanítóképzök egyikét. Csurgón helyezze el. A~
elhatározást tett kővette. Még abban az esztendőben négy tagú kűl-
előttség jelent meg br. Eötvös József miniszter előtt. Az átnyujtott
felirat tartalmának megíelelöen hangoztatta, hogy CS1,1rgóDélsomogy
kulturális központja és mint ilyen íekvésénél fogva, az Qrszág hatá-
rán, a nemzetiségek tőszomszédságában, a magyar seellern védőbas-
tyája, Hangoztatta továbbá .azt a messzemenő áldozatot is,amelyet
az egyházmegye az intézmény létesítése idején hozni hajlandó. ,

A kűldőttség lelkes okíejtését a nagy miniszter megértéssel .ío-
gadta és 1869 nyarán megbízottal által tárgyalásokba bocsájtkezott
a z ajánlattevő egyházmegyévei. Az egyezkedés rövid ideig tartott.
mert az egyházrnegye minden kívánt áldozatot megadott. Telket biz-
tosított a kincstárnak, amelyen a tanítóképző számára épületet emel-
het. Az építkezés befejezéséig pedig csekély bérért otthont 'nyujtott
az amúgyis szűken lévő gimnáziumában. Gondoskodott továbbá a ker-
tészkedés céljait. szo lgáló földterületről és a törvény által megkivánt
gyakorlóiskolúról is. A saját iskoláját vadta át erre a célra .. Mind-
ezeken felül nagylelkűen lemondott a 10 ezer íorintos Belevári-ala-
pítvány kamatairól, hogy vele szegénysorsú. jómagaviseletü és szor-
galmas növendékeket támogathasson az intézet vezetősége.

Az intézet 1869.- okt. lS-énnyilt meg, egyelőre csák az első
évfolyammal. De így is rengeteg bajjal kellett megküzdenie a lelkes
igazgató-tanácsnak és B á r á n y Ignác igazgatónak .. Csakhamar kide-
rült - j'egyezte meg szellemesen az ig.azgató -, hogya gyermek
előbb szüI.etettmeg, rnielött első ápolásának feltételeiről kellőképen
gondoskodtak volna. A ref. gimnázium nyujtotta vendég-otthon nem
készűlt :el időre, samikor készen lett, szűknek. bizonyult. Szertár-
helyiségekröl, tárgyaló teremről, zongoragyakor lókról nem történt
gondoskodás. A meg lévő 'helyiségek pedig még annak a csekély fel-
szerelésnek befogadására sem .voltak képesek, amit a minisztérium,
időközben leküldött. A gy.akorlóiskolának szánt ref. elemi iskolahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP E ;~

dig megcsúfolása volt vminden ilynemű intézménynek. Nem tudtak
megfelelő lakást biztosítani a gyak. isk tanítónak és a segédtanár-
nak sem, akiknek pedig természetbeni lakás 'járt a törvény szerint."
Ugyancsak nem tudtak eleget tenni a népoktatásügyi alaptörvény

1 Az érveket 1. Körmöndy ,Sándor Egy p r o t . t a n , í t ó k é p e z d e ügye c.
cikkében Házi Kincstár. VI. évf. 23. szám.

2 Az 1868. XXXVIiLt.-c., 85. §·a.

Magyar Tanítóképzö
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azon rendelkezésének sem, amely szerint: "mindegyik képezdéhen
kőztartás állíttatik, melyben mérsékelt díjért rninden növendék tel-
jes élelmi ellátást nyer". Az elso évben azért jobb hiányában a ref.
gimnázium konviktusa által felajánlott néhány hellyel kellett be-
érniök a növendékeknek.

A következő esztendőkben az intézet telkének szornszédságában
elterülő épületek bérlésévei segítettek a helyiséghiányon, Egy ilyen
szalmazsuppos, düledező hajlékban helyezték el 1870-től ~ezdve a
köztartást. Egy másikban meg az igazgatói irodát, tanácskozót,
kőnyvtárt, szert árt, zongoragyakorlót rendezték be és a segédtanár-
nak biztosítottak lakást. Új építkezésre is dcapott engedélyt az intézet
anyagi és szellemi ügyeit vezető igazgató-tanács. Egytermes külőn-
álló épületet emelhettek a fiúgyakorló számára. De ez sem volt
kűlönb ialkotás a többi társánál minden "hollandi modora" ellenére.
Rajta is meglátszott. hogy csak szűkségmegoldást jelentett. A tanács-
kozások tengelyében az önálló épület mielőbbi felépítésének ügye
állott, mint az intézet "roppant bajának", "tarthatatlan" és "áldat-
lan helyzetének" egyetlen végleges megoldása. Nem is múlott el
"tanárszék", hogy az intézet Iejdölését megakadályozó, jövőjét, éle-o
±étaláásó épűletnélkűliséget, a saját otthont nélkülözö állapotot és
ezeknek a tanítás és nevelés eredményére gyakorolt minden hatását
öszíntén fel ne tárták volna a magas minisztérium előtt.

Úgy látszott, hogy az őszinte szónak, a komoly bizonygatásnak
meg is lesz .az eredménye, mert 1870 októberében miniszteri rende-
let hagyta meg, hogy a reL egyházrnegye által adományozott telken,
a köztartás helyiségeit is magábanfoglaló új épület emeltessék. A
renddet után néhány napra maga br. Eötvös József miniszter is
megjelent Csurgón és maga is meggyőződött az állapotok tarthatat-
Ianságáról. A kőzeledö télre való tekintette! azonban, a következő év
tavaszára halasztotta a munkálatok megkezdését: De erre már nem
kerülhetett sor, mert br. Eötvös 1871. febr. 2-án elhunyt. Sok meg-
valósításra váró gondolat mellett magával vitte a csurgói képző fel-
építésének reményét is.

Az épületgondok mellett más bajokkal is meg kellett küzdenie
az intézet vezetőinek. Nehéz helyzet elé állította őket a tanítás és
nevelés ügye is. A sebtiben készített Tanterv a maga homályos,
etikai és pedagógiai általánosságokat magábanfoglaló vezérelveivel.
a határozatlan és a tanári Ielfogásnak az önkényességig szabadsá-
gotadó tananyag-megjelölésével, "rövid átnézet'í-eivel, "rövid átte-
kintés"-eivel, továbbá azzal a következetlenségével, ami az' általános
óraterv és a rész letezésben feltüntetetttantárgy-csoportosítás. között
mutatkozott, valóságos tűzpróbának vetette alá a tanári testület pe-
dagógiai képzettséget. Nem hiába írta rólacbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS e b e s t y é n Gyula, hogy
ped.agógiai irodalmunk .s általában pedagógiai készűltségünk vasko-
rára emlékeztet, Egyebet "A tanítóképezde igazg.atása" cimet viselő
'rendtartási szabaly-gyűjteményröl sem mondhatunk. Rövid terjedel-
ménél és a felhőkbe vesző általánosságaínál fogva nem tudott teljes
értékü űtbaigazítója lenni a konkrétumok, az egyes esetek sokasá-
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,;gával szembenálló igazgató-tanácsnak, tanári testületnek. S ezért nem
.lehet csodálkozni, hogy rniután érezték a hiányt, mindjárt az'eiső
években "újítókként" léptek fel, hogy az intézeti élet nyugodt és
'határozott menete számára, a kedvező pedagógiai légkör kialakulá-
.sára feltételekről gondoskodj,anak.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB á r á n y Ignác bölcs vezetése mel-
lett sikerült is - még ilyen mcstoha körülmények között is - olyan
.intézkedéseket Ioganatosítaniok és, ezek nyomán olyan életet terem-
'f'eniök, amely az egész tanító képzésünk fejlődésére kedvezően ha-
itott, ha, a hatás útja ,nem is mutatható ki a legnagyobb vil ágossággal,

, Ezek az intézkedések persze nem máról-holnapra születtek meg .
.A gyakorlati életből, adott .alkalornból szűrödtek le s talán azért is
voltak íémjelzettek. Megoldásra váró alkalom pedig akadt bőven.
Mint újdonság, a minden esztendőben visszatérő bajok mellett a
.növendékek hihetetlen magaviselete tette próbára a testület pedagó-
giai tapintatát. Semmi túlzás sincs abban, ha azt tartjuk, hogy a
csurgói áll. taníbóképző-intéz.etazelső években valóságos gyüjtő-
tábora volt az ország minden részéből odasereglett erkölcsi sze-
génylegényeknek, akiket nem .az isteni .szózat küldött a néptanítói
pályára, hanem a könnyü oklevél-szérzés reménye csalt oda. Külő-
-nösenaz előrehaladottabb korú és más életpályákról kibukott ifjak
voltak az intézeti ezellem megrontói, akik a helyett, hogy a léhán
-eltöltött életük jobbításán ,fáradoztak volna, "élettapaszt.alataikkal"
.az osztályok főkolomposai lettek, Ök voltak a gyenge ellenállóerő-
vel rendelkező ifj abb növendékeknek "életbevezetői", a napról-napra
.megismétlödő korhelykedések értelmi szerzői,a botrányok hősei, a
:reggelig tartó kártyázásole és tivornyák koronázatlan királyai, az
..egészségügyi és tanulmányi statisztika eredményes lerontói. Nagy
erőkifejtés kellett ahhoz, amíg ebből a heterogén társaságból az er-
kölcsi elveknek megfelelő magaviseletű ifjakat tudtak nevelni. In-
lernátus,i rendszer mellett bizonyára könnyebben ment volna a do-
log, de a bentlakások felállítását a tanítóképzők mellé nem találta
indokoltnak a tanűgyi kormány. A z önálló otthon is hozzáj árult
volna azerkölosök nemesítéséhez. Deez is még messze volt.

1874-ben Trefort Agost kultuszminiszter látogatta meg az inté-
:zetet. Ő is megállapította, mint három évvel azelőtt elődje, hogy az
intézet állapota tarthatatlan. Csakhogy, amig br. Eötvös József kon-
__krét intézkedéseket tett az építkezés mielöbbi megkezdésére, addig
'Trefort. kétségek közt hagyta az intézet vezetőit. Pedig az intézet
.sorsa e'gyr,e agga,sztóbb lett. Jogg'al lehetett megszüntetésétöl tartani.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A ref.egyházmegye, mert gimnáziuma hatalmas fejlődésnek indult,
nem nélkűlőzhette tovább a képzőnek adott helyiségeket. Az adoma-
.nyozott telelere is szüksége lett volna s azért ki~serélésén fáradozott.
A Belevári-alap kamatait vonakodott kiadni, haszonbérbe a:d~tt dű-
.ledezö épületek tatarozásat pedig megtagadta. De más tettével is
.bebizonyította, hogya néhány esztendőre vállalt "v,endéget" már
.megsokalta és távozását szerette volna látni.

A kultuszrniniszter az egyházmegyévei kötött szerzödések értel-
.mében a tényleges állapotot továbbra is fenntarthatta volna. Nem
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állt azonban érdekében, hogy a gimnázium Iejlödése elé akadályo~
kat gördítsen. S épen módozatokat keresett az ellentétek elsimítá~·
sára, amikor Csurgó városa nem várt ajánlattal kereste fel. A vá-
ros közepén majd 5 és félezer négyszögő lnyi területet és rajta 24
ezer forint (kb. 80 ezer P) értékű új épületet ajánlott fel a kincs-
tárnak; tőle azt a kőtelezettséget kívánva, hogy az épületet és telket.
örök haszonbérbe vegye és érte évenként 1400 forintot fizessen és a.
városnak az épülethez és ingatlanhoz Iűzödö tulajdonjogát örök
időkre ismerje el. A miniszter az ajánlatot elfogadta és így a képző
hosszú, kűzdelrnes évek után végre saját otthonába kőltözhetett, ami.
egyúttal azt is jelentette, hogy az intézetnek a ref, egyházmegyéhez,
íűzödö minden kapcsolata megszűnt.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I . K ü z d e l e m i n t e r n á t u s é r t . (1881-1914.) Az új épület négy hó·-
nap alatt elkészült. 1880. aug. 16-án volt a hivatalos átadás-átvétel;
Csurgó legkiemelkedőbb pontján épült. Homlokával észak felé tekin-
tett, ami elég baj volt, mert termei nehezen voltak íüthetök. Az egy--
emeletes épületaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA17 különféle nagyságú helviséget foglalt magában. A
fÖldszinten az igazg.atói irodát, tanári szobát, szo lgalakást és kőz-
tartási helyiségeket, az ebédlőt, mely egyúttal rajztermül is szol-
gált, konyhát, kamrát és csclédszobát helyezték el. Az emeletre a 3~,
osztályterem, iparterem [kézimunkaterem] , az orgonával ellátott ze-
neterem és 2 kis szertárhelyiség jutott. A mellékhelyiségek, a ker-
tészlakás és méhes az intézet telkén szétszórva helyezkedtek el.

Az épület az első esztendőben elég nagynak bizonyult, ha tá"
gasnak nem is volt mondható. És elégséges volna továbbra is, ha a
tanítóképző évfolyamainak számát négyre nem emelik" és nem vált
volna általános kővetelménnyé, hogyaképzőket internátusokkal kell'
összekötui. A negyedik évfolyam elhelyezésére a bentétkezés meg-
szűntetésével helyet szorítottak ugyan, de már az internátust beszo-
rítani nem lehetett. Legalább még egyszer akkora épület kellett volna
hozzá. Épülethiány miatt a csurgói tanítóképző nagy hátrányba ke-
rült a többi intézetekkel szemben, amelyek bentlakással rendelkez-
tek. Oly hátrányba, rnelyet semmiféle más intézkedéssei teljes mér-o
tékben pótolni nem lehetett. Megindult tehát ujabb harc, ujabb év-
tizedes kűzdelern, még nagyobb, mint amilyen az önálló épületért
folyó volt: küzdelem internátusért.

Az internátus építésére vonatkozó első konkrét törekvéssel 1884· ·
ben találkozunk. A minisztérium kérdést intézett az igazgató-tanács-
hoz, hogy tniképen volna megoldható az internátus ügye, építéssel-e..
v,agy pedig megfelelő helyiségek bérléséveI. Az ig,azg,ató-tánács az
építkezésta,jánlotta; Egyrészt azért, mert Csurgón internátusnak
alkalmas épületet bérelni nem lehetett, másrészt, mert a város haj-
landónak mutatkozott ingyen telketadni és akkora bérért újabb épü-
letet emelni, amellyel a felveendő kölcsönt törlesztheti. Megoldható,
lenne az internátus építése úgy ÍJS - ajánlotta az igazgató-tanács -
ha a kincstár megvenné a vérosból az eddig használt épületet és tel-

3 V. K: M. 36.290i1881. sz. rend.
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ket (30 ezer Iőr íntért : megkapható lenne) és emeletet huzatna rá
vagy pedig helyiségeket építtetne hozzá.

A felterjesztésre válasz nem érkezett. Nem. is esett több szó az
építkezésról majd 10 esztendeig. Az a lassú haladás" seinte egyhely-
ben topogás, ami a magyar áll. tanítóképzést-az állam pénzügyi nyo-
mása miatt ebben az időben jellemezte, a: csurgói tanítóképző fejlő-
-désében is vérezhető volt. Pedig az épűletnélküliségen kívül más ba-
jok is mutabkoztak. A "tornászat" lassú, de biztos Iellendülése tor-
riatermet követelt, a természettudományi tárgyak korszerü tanítása
meg Ielszerelt fizikai, vegytani előadókat. De mind hiába. A tanári
testület és ig.azg,ató-tanácsezirányú felterjesztései sem jártak siker-
rel. Az akták szaporításánafegyéb eredményt íelmutatni nem tudtak.

Az 1893. esztendőben, amikor a kultuszkorrnány a tanítóképzők
·territoriáliselhely,ezését hangsúlyozva a zilahi képzöt Temesvárra
helyezte át, furcsa hírek kezdtek keringeni a csurgóitaIiítóképző
körül.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA belsősomogyi reí. egyházmegye emberei,' - .akik 1865-ben
annyira harcoltak, 'hogy Pápával szemben Csurgó kapja a tanító-
képzöt --; lépéseket tettek a képző Pápára t6rténő áthelyezésére. A
territoriális elvet reá is ki .akarták terjeszteni. Csáktornya és Csurgó
- szólt az érv - sokkal közelebb van egymáshoz, semhogy tanító-
képzőik életképesek lehessenek. Az áthelyezésre indíto igazi ok
.azonban nem ez volt Az egyházmegye, mely a képző létesítése kö-
rűl szerzett érdemei miatt úgy érezte, hogy köze 'van hozzá, Pápán
szerette volna látni az intézetet. Egyrészt, hogy kárpótolja vele az
-ott 1891-ben növendékhiány miatt megszűnt reL tanítóképzöt: más-
részt, hógy az erősen fejlődő csurgói gimnázium számára az át-
'helyezés kővetkeztében megüresedo képezdei épületet a várostól
-olcsó áron megszerezhesse.'

Az egyházmegye szándéka a kőzség állásfoglalásén tört meg,
amely hallani sem akart a képző áthelyezéséröl, mert a képző évente
átlag 20-22 ezer forint jövedelmet biztosított a községnek. A kul-
tuszminiszter 1894-ben leiratban hozta tudomására a képző vezető-
ségének. hogy az intézet fogyatkozásainak legfőbb oka az épület
elégtelenségében rejlik és épen azért megfelelő internátus, tornate-
rem, term.-tudományi előadók építését ;,elodázhatatlan"-nak jelzi.
Egyben felszólította az ig,azgató-tanácsot, hogy az építkezés kőltsé-
geinek fedezésére lépjen érintkezésbe Csurgó nagyközséggel. A köz-
ség előljárósága azonban a helyett, hogy megértve az intézet vég-
t,elenül komoly helyzetét, anyagi képességeihez; mérten segítségére
,sü;tett volna, az internátus kérdését illetően elvi vitába szállt a mi-
-nisztériumrnal, A maga részéről n-em tartotta elodázhatatlanul szűk-
ségesnek .a bentlakást. "Nagyközségünkben - írja a memorandum -
hiányzik egyrészről és megvan másrészről mindaz, ami az internátus
felállítását szükségtelenné teszi s ekként az internátussal járó hát-
.rányoktól a nevelés és oktatás ügyét megmenti," A továbbiakban

• V. ö. 1 sk o la j S'z e rnl e. Csurgó, XIII.· évf. 4. és 15. szám.
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meg azt vitatta. hogy Csurgó semmi másért nem kapta a képzőt,
mínt azért, hogy olyan pompán internátust tud biztositani."

Bizony egyszerű és a teljes igénytelenségből fakadó gondolko-
dásmód kellett ahhoz. hogy az akkori "kasztrákat" - úgy hívták a,
növendékek szállásait -, ezeket a legtöbbször sötét, vizes, dohos;
és fülledt levegőjű, földes padlózatú, deszkamennyezetű, kutat és
megfelelő fűtőszerkezetet nélkülöző, rendszerint proletárkőrnyezetben,
lévő tömeglakásokat pompás externátusnak nevezzék. Érveik komoly-
ságában talán ők sem hittek. Meghaladott álláspont volt már ebben:
az időben az internatusok szűkségtelenségéröl vitatkozni. Anémet és
'Svájci internátusellenes irodalom nem tudott már nálunk párthíve-
ket toborozni. Az egész vonalon Trefort mondása győzött: "A ta-
nítókat nevelni kell." S ehhez szükséges eszköznek mutatkoztak az
internátusok. Csurgó magatartásával mindenesetre valamit elért, azt,
hogy a minisztérium ennyi részvétlenséget tapasztalva az építkezés-
től hosszú időre elállt.

Mintegy 10 esztendeig pihent az internátus kérdése, mindaddig,
alTIíg 1904-bencbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM o h a r József igazgató kezébe nem vette az elárvult
ügyet. Első törekvései a konviktus létesítésére irányultak, mert az:
externátusi rendszer mellett a tanítási órákon itt nyílott az egyedüli.
alkalom, amikor a növendékek egyetemlegességére nevelőleg hatnil
Iehetett. Ennek hiánya már sok tekintetben éreztette kedvezőtlen ha-
tását. Az intézet megépítése utáni időben 1894-iga, szállásadók élel--
mezték a növendékeket, majd ettől kezdve vállalkozók kezében volt
a kőztartás, S rnivel ennek az állapotnak tarthatatlansága, végül is'
az ifjúság sztrájkjában jutott kifejezésre, a köztartás házikezelésbe.
való vételére kellett rnódozatokat keresni. A legnagyobb nehézségnek.
e téren az épület és a felszerelés hiánya mutatkozott. Hesseas tár--
gyalás'Ük és több eredménytelen kísérlet után sikerült azonban 1905-
ben egy helybeli vállalkozóval a konviktus helyiségeinek építésére
vonatkozólag szerzödést kőtni. Ebben az épületben - amely az in-'
tézet fennmaradásáig a tanítóképző bérletében marad - nemcsak a_
köztartás. nyert elhelyezést, hanem az ig,azgató és a kőztartásvezetö-
tanár is kapott lakást, amint azt az erre vonatkozó miniszteri ren-o
delet előírta.

Az internátus ügye azonban egyre bonyolódott. Valósággal ten-
geri kígyóvá nőtt. Amig 1907-ben már míndenki arról beszélt, hogy al
közel jövőben minden valószínűség szerint internátust kap az inté-
zet s így "jelentős fejlődésnek megy eléje", addig a rákövetkező;
esztendőkben megint mindenűtt a pesszimizmus lett úrrá. Nehezen.
szánta rá magát a község arra, - arnin az építkezés tulajdonképen .

. megfordult - hogy az intézet telkét és épületét felajánlja a kincs-
tárnak. A minisztérium terve eleinte ugyanis. az volt, hogya régi:
épület felhasználásával építtetné meg az internátust és a többi kívánt
helviséget magában foglaló új épületet. Az épület keleti és nyugati
szárnyát akarta a szűkség szerint meghosszabbíttatni, úgyhogy az;

.5 V. ö. Isk ohgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi a iSz e ml e. Csurgó, XV. évf. 12. szám.
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eddig észak felé néző homlokzat helyett keletre, az Alsoki-útra
nézne ,a förész a bejárattal. E terv keresztűlvitelére azonban nem
kerűlhetett sor, bár az 1912. évi áll. költségvetésben már ott szere-
pelt az 550 ezer koronás fedezet egyik részlete. A község szinte az
utolsó pillanatban vonta vissza a régebben tett ajánlatát s helyette
a kőzség kőzelében, Góla irányában elterülő 10 katasztrális hold-
nyi terűletet ajánlott fel, hogy így birtokában maradjon Csurgó leg-
nagyobb épületének.

A kultuszkormárry a méltányosságí alapra helyezkedve ezt az
ajánlatot is elfogadta, hogy végre véget vessen az áldatlan állapot-
nak. Az ajánlat elbírálására és a végleges intézkedések megtételére
a magyar tanítóképzés igaz barátját, dr.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN e m é n y i Imre min. taná-
csost küldte ki,aki 1912 októberében meg is kezdte a tárgyaláso-
kat a kőzséggel. Már vége felé jártak a megbeszélések, amikor a
képviselő-testület egy harmadik javaslattal állott elő. A 10 hold he-
lyett az intézet régi tebkével egyenlő nagyságú és az artézi kúttól,
a mostani Korona-seállótól a Iöszolgabírói hivatalig húzódó, részben
fásított, részben szabad telket ajánlotta íel. A miniszteri kiküldött
ezt az ajánlatot jobbnak tartotta az előbbinél, kűlönösen azért, mert
az intézet vízszűkségletének és aszennyvíz levezetésének kérdése
ezen a telken könnyebben megoldhatónak bizonyult.

A hosszas tárgyalások végre beíejeződtek. Már a szerzödésekeí
is megkötötték a felek, amikor .a kőzségi képviselőtestület újabb
meglepetéssel szolgalt. a szerződést nem fogadta el. Csak a rninisz-
térium határozott, alkudozást nem tűrő és minden további haloga-
tást, huza-vonát kizáró magatartása tudta megértetni a képviselő-
testülettel, hogy abban az esetben, ha az intézet Csurgón maradását
kockára tenni nem akarja, a megkötött szerzödést el kell fogadnia.
Ami .aztán végül is megtörtént, úgyhogy 1913 júniusában jóváhagyasi
záradékkal láthatta el a miniszter,

Szinte minden feltétel megvolt az építkezés mielöbbi megkez-
désére. Az állami kőltségvetésben dr. N e m é n y i Imre kőzbenjárására
550 ezer koronáról 650 ezerre emelték azelőirányz,atot. Megvolt a
telek és gr. Csáky István építész már a terveket is elkészítette,
csak épen a kőzség által adományozott teleknek az államkincstár ja-
vára való bekebelezésa késett. Ennek az aránylag egyszerű ügynek
elintézése csekély egy esztendeig tartott. Nem tévedünk, ha az itt
szenvedett késedelmet tartjuk az intézet új otthona közvetlen sír-
ásójának. mert ha 1913 őszénaz építkezés megkezdődik, a világhá-
ború kitőréséig minden körülmények kőzt befejezést nyerhetett
volna. De minden elkésett! Az 1914 szeptemberére kitűzött dátum
már el nem érhető pontot jelentett. A Sarajevóban fel robbant bomba
a csurgói tanítóképző-intézet új épületéhez vezető utat is beternette.

I l l . K ü z d e l e m a z i n t é z e t á i h e l y e z é s é é r t , (1915--1923.) Három és
fél évtized keserves munkájával, küzdelmével megalkotott tervek nem
valósulhattak meg. Az épületet Ll-alakúra és két emelet magasra
tervezték, északra néző 31 m hosszú homlokzattal és 41.5 rn-es ke-
leti, Q5.3 m-es nyugati szárnnyal. Az alagsorban a köztartás helyi-
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ségeinek, a Iűrdönek.va szo lgalakásnak és ~ kézimunkateremnek biz"
tosított helyet a terv, míg a magas földseinten a két gyakorló, isko-
lát, a 3 'tantermet, a tanári .szobát és könyvtárat, a természetrajzi
.szertárat- és gyakorlőt, 'a lélektani 1aboratóriumot, valamint a kőz-
tartásvezetői és igazgatói lakást helyezte el. Az első emeletre került
'volna az ifj. :könyvtár és olvasó, a 3 dolgozó-szoba, a díszterem és a
rajzterem a megfelelő szertárakkal, 1 tanterem, a kémiai és fizikai
-elöadó szertáraival és Iaboratóriumaival, az 5 zene-gyakorló. A má-
.sodik emeleten a hálószobáknak, a mosdóknak, a 'nevelői -szobáknakhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
é s betegszobáknak jutott volna bőséges hely. A 28 m-es torna ter-
rnet szertáraival, öltözőível és mosdóival az épület nyugat] szárnyá;
hoz építették volna hozzá.

A terv azonban csak terv maradt. Eleinte ugyan még többen hit.
fek abban, húgy csak néhány esztendei elhalasztásról' vim' szó, de az
.egyre .szapor'o dó háborús évek és agyás.zos vég még ezekből az op':.
'tirnistákból is kiölt minden reményt. 'Minden maradt' a régiben. Az
intézet továbbra is a város épületében húzódott meg évi 2800 korona
hért fizetve, Ezután is kibérelte a konviktusnak berendezett Trauber-
mann-féle házat és használta fel 'tornászásra a helybeli gimnázium
tornacsarnokát, Az előbbiért 2400 korona bért, az, utóbbiért pedig
300 korona használati díjat fizetett egy esztendőre.
, A nagy háború nyomán járó idegtépő izgalomból, mérhetetlen
.szenvedésből,' szörnyű tömeghalálból az intézetnek is ki kellett ven-
nie részét., A hazafiúi kötelesség az intézet egyik kiváió' tanárát és
{öbb jeles növeadékét kívánta áldozatul, Emléküket az intézet falába
helyezett márványtábla és az utódok kegyelete őrzi. Az itthonmara-
dottak pedig a hadbavonultak helyettesitésével, a felbomlott rend
helyreáll ítasával, a kűlöníéle háborús tanfolyamok sikeres lebonyo-
Íításával' és az intézet jobb időkre való átmentésével róttak le' nem-
zetük iránti hálájnkat. Rendkívül nehéz körülmények között kellett
rnunkájukat végezniök. Amig egyrészt állandóan attól kellett fél-
friők, hogy az intézetet katonai célokra' "leíoglalják s így ',:-- 'talán
örŐikre- megszűnsk a tudomány csarnoka lenni, addig másrészt fel
kellett venniők a· küzdelmet a harctérről hazatérő ifjak romboló ha-
ic\.sával' szemben és valóságos titáni harcot kellett folytatniok a szűk-
séges élelmiszerek, fűtési. és világítási -anyagok beszerzéseért.
,. ,A világháború után az' októberi forradalom és a kommunizmus
tette, próbáracbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa t ' intézet életbírását. Aharcút állta, bár 'ereje a tor-
:fiyosilló akadályok míatt egyre fogyott. A konszolidáció útj át a' régi
bajok nehezítették meg: a megfelelő épület, felszerelés, szertárak;
,élőadók és internátus hiánya, amel ynek megszűntetése azonban egye-
lőre lehetetlen volt. Építkezésre gondolni sem lehetett,amikor pedig
.t919-ben beállott a lakáshiány, az intézet megszűntetés évei fenyege-
tett. Még azokat a nyomorúságos. lcasztrákat sem lehetett továbbra
biztosítani, amelyekben a túlzsúfoltság, a tisztálkodási és fűtési lehe-
tőségek hiánya miatt tömegesen rühesedtek, betegedtek meg az if-
jak és ,fagyott meg kezük-lábuk. Lefoglalta őket a csurgóí lakáshíva-
fal a lakásnélküli proletárok részére, Az adott kőrűlmények közt
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.nem volt más> mód azakadályokelhárífás'ára, az intézet további
-életének biztosítására, mint az iskola áthelyezésehgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAim á s városba, ahol
létfenntartásának eszközeiröl jobban tudnának gonaóskodni

Egy ízben történt is erre' nézve hivate los intézkedés." Somogy-
megye Művelődési Osztálya Kaposvárr,a helyezte át az intézetet az-
zal az indokolással, hogy "az iskola épülete oly hiányos, hogy a
'tanítókepzésnek valósággal szégyene:' és hogy jobb; kedvezőbb fel-
tételekről csak a megye székhelye tud gondoskodni, ahol megvannak

> a szűkséges szociális és kulturális viszonyok. A kommunizmus le-
verese után ez a rendelkézés is hatályát vesztette, de azért az inté-
:zet áthelyezésének gondolata továbbra is felszínen maradt. Eelszínen
tartották az intézet tanárai, akikre az épület elhanyag ült , szegényes
voltából és a nagyszámú tanulóifjúság és a' saját családjuk el nem

'helyezhetéséből származó minden teher és felelősség háramlottrakik-
nek az amúgyis megmételyezett ifjúság romlását karbatett kezekkel
kellett szemlélniök, mert nem állt módjukban a bajokon gyökeresen
.segíteni. '

'A régebbi bajokhoz egy ujabb is szegődött. A konviktus ' bérbe-
.adója iaz állammal kötött szerzödés Ielbontásán. fáradoz.ott,' hogy a
helyiségekkel szabadon rendelkezhessék, őket saját céljaira' felhasz-
nalhassa. Abban az esetben, ha la bérbeadó' terve sikerül, a, köztartás
személyzetestül, ig,azga.tós,tul· hajléktalanná vált volna, mert más
helviséget bérelni ebben az időben 'nem 'lehetétt: Ez a körülmény a
'többiekkel és az a részvétlenség •. amit, minden oldalról tapasztalnia
'kellett, indították a tanári testületet arra, hogy az .Intézet áthelye-
'zését szorgalrnaz za. Nem érdekből tették a tanárok,' amit tettek, ha-
'nem az intézet jóllelfogott érdekéből s ezért eljárásuk igazolt volt.

A tanárok mellé álltak 'a tanulők szülei is, akiknek végered-
'ményben mindegy volt, hogya tanítóképző hol székel, Csurgón-e
vágy Kaposváron, mert a távolság a két hely között elenyésző. ők
csak gyermekeiket nézték, azok jövője felé szegzödott tekintetük s

.ezért csak természetes, hogy ők is jabb helyzetben; nagyobb taní-
'tási és nevelési eredményt biztosító körülmények közt akarták látni
gyermekeik nevelő, tanító intézetét. '

A tanári testület 1920 márciusában memorendumma lTordult a
kultuszminiszterhez, hogya felhozott "szaz '.meg száz n yo m ó s ok
figyelembevételével tegye megfontolás tárgyává, hogy a tanítóképző-
intézet Csurgóról Kaposvárra, Nagykanizsára v,agy' Szembathelvre
helyeztessék át, ahol az intézet elhelvezésére : és felvirágoztatására
minden feltétel megvan". Ezt teszik kívánatossá - írja a felirat -
'nagy nemzeti, neve 1ési, tanulmányi és kulturális érdekek.

A íelterjesztésre .kapott válasz megnyugtatta az intézet jővőjé-
. ért aggódó testületet, mert abból a segítés szándéka csengett ki. Ha:
a kultuszkormány nem is foglalt állást az intézet rögtöni áthelye-
-zése mellett; a tűrhetetlen állapot megszüntetésére irányuló ígéreté-
vel nyugodt légkört tudott teremteni a csurgóitintézetben.

6 S. ,M. 0.186. B/1919. sz. határozat.
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A tanári testület memorandumának hatására a vármegyei kőz+
igazgatás 'egy szükebb bizottsága is foglalkozott. az intézet áthelye--
zésének kérdésével, Az ankéthgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z áthelyezés ellen foglalt állást. Nem--
csak a kiküldött csurgóiak, hanem - nagy meglepetésre - a ka-
posváriak ise mellett döntöttek,azzal érveIve, hogy Kaposváron már-
elég tanintézet van. A meglévőket sem tudja kellőképen támogatni,
nemhogy újabb áldozatokat tudjon hozni a kultúráért. De abban az-
esetben, ha más vármegyeben való elhelyezésre kerülne sor, a me--
gyének mindent el .kell kővetníe, hogy ily fontos kultúrintézménrryel ,
meg ne szegényedjék. S ezért határozatban kimondta a bizottság ;
"Somogy m e g ye határozottan tiltakozik az ellen, hogy a tanítóképző--
intézet a vármegye területéről elvitessék s határozott óhaja, hogy az.
továbbra is Csurgón maradjon és további íejlödése ott államilag.
biztosíttassék."

A puszta ígéretek és tettek nélküli tanácskozások mellett az in--
tézet ügye nem jutott előbbre. A szűkséges diákszállások rekvirá-'
lására, a mindjobban megnyilvánuló lakásuzsora letörésére hatékony
intézkedések nem történtek. S ezért az intézet végleges elhelyezésére.
irányuló végső döntés meghozására a testület 1921-ben újból moz-
galmat indított. A minisz tériumba küldött feliratában drámai szí-
nekkel festette az intézet rettenetes, tarthatatlan helyzetet. Az in-o
tézet nagyobb városba való helyezését ajánlotta újolag a kultuszkor-
mány figyelmébe, rnint az egyedüli megoldást, amit kőltséges épít-o
kezés nélkül el lehet képzelni. Mert ha a képző Csurgón marad, fel-
tétlenül kell építkezni. A hat évre felemelt tanítóképző-intézet osztá-
lyait a három évfolyam befogadására tervezett rozzant épületben
elhelyezni képtelenség. S mivel biztos tudomása szerínt a község
nincs abban a helyzetben, hogy e téren az állam segítségére siethetne,
de az állam sem tud a megkivánt költséges építkezéselebe bocsájt+
kozni, így nem marad más választás. mint a kevesbbé költséges-
hurcolkodás. Az átköltöztetés más városba, ahol áldozatot is tud-
nak hozni a tetemes jövedelmet és nevet biztosító intézményért. Első-
helyen Nagvkanizsát ajánlotta a testület, mert Somogy megye szék-
helyének - saját bevallása szerint - nincs szűksége .a tanítóképzöre. '

A feltérjesztéssel egyidőben nem hivatalos' tárgyalások is kez-
dődtek Nagykanizsa vezetőségével, hogy abból az irányból is indul-·
jának meg lépések az intézet jobb helyzetbe való juttatására. A tár-
gyalások 1922 végéig, addig haladtak, hogy már "hivatalosan is a r- i-

ról beszéltek",' hogy az intézetet Nagykanizsára fogják helyezni; .
. Hiába volt azonban minden beszéd, mert a valóság más lett. Gr. Kle--
belsberg Kunó val lás- és közoktatásűgyi miniszter 1923. nov. l1-én
dunántúli körút ja alkalmával Csurgót is meglátogatta és ott kijelen-·
tette, hogy a tanítóképzöt nem fogja áthelyezní. Ezzel a nyolatkozat-
tal eldőlt az áthelyezés érdekében folytatott harc.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I V . K i i z d e l e m az i n t é z e t m s g s z i i n i e t é s e e l l e n . (1924-1933.) Csen-
des évek kővetkeztek az int-ézet életében, talán a legcsendesebbek .
egész története folyamán. Mindenki joggal azt hihette, hogy végre'
elérkezett a konszol idáció időszaka. A minisztérium az évről-évre.
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megismétlődő főigazgatói látogatásokr-ól felvett je,gyzőkÖnyvek nyo-
mán hivatalosan ishgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh ű képet szerezhetett az intézet szornorú állapo-
táról. Igaz, eddig sem zárkózott el helyzetének javítása elől, csak
épen a Fedezet hiányzott hozzá. Most azonban javultak annyira a.
pénzügyi viszonyok, hogyalegszükségesebbekkel el láthatta az inté-
zetet. A már igen régóta esedékessé vált építkezésekre természetesen.
most sem gondolhatott, s éppen ezért az építkezés kérdését elvá-
lasztotta az intézet felszerelésének kérdésétöl. Az 50 éves épület
általános tataroztatása. életveszélyes részeinek kijavíttatása után
sor került a nevelő- és tanítómunka sikerének biztosítására hivatott.
taneszközök, szertárí felszerelések, hangszerek, bútorok, tornafelsze-·
relés pótlására, Iciegészítésére.

Az intézet erőteljes íejlödésének hitét az a tény is megerösítette;
hogy 1927-ben: a község képviselő-testülete az intézet épületét és
lelkét minden felszólítás nélkül felajánlotta a kincstárnak. Felaján-
lott azonkívül 300 millió koronát (24 ezer P-t) is a régi épület kor-
szerű átépítésére, az intézet megfelelő nagyságú otthonának bizto-
sítására. Tudta nagyon jól, hogy a megcsonkított magyar nemzet
azt a nagyszabású tervet, amelyet a világháború kitörésének eszten-
dejében kellett volna megvalósítani, most már valóra váltani nem.
tudja. A község ezzel a gesztussal egyrészt feledtetni akarta az épít-
kezési tárgyalások idején tanúsított magatartását, másrészt a maga
számára akadta biztosítartiaz intézetet. Ésez így is lett volna,. ha.
az. ígéretének' helyt tudott volna állni. A bekövetkezett pénzügyi
nehézségek miatt .azonban az önként vállalt kőtelezettségének nem.
tudott eleget tenni.

Az intézet megmaradásaba vetett hit ezzel szertefoszlott. Mind-
jobban észrevehetövé vált, hogy az a nagy csend, amely a csurgóí.
áll, tanítóképzöt történetének ebben a szakában jellemezte, nem a.
néma erögyűjtés csendje, hanem a mindent elsőprö vihart megelőző
csend volt. A viharfelhők egyre tornyosultak. A minisztérium a se-
gélyezett nővendékektől is megvonta az externátusi szálláspénzt. s
ezzel a csurgói intézetben drágábbá tette a tanulást, mint amilyen a.
többi, kétségtelenül nagyobb kényelmet nyujtó tanítóképző-intézetek-
ben volt. A tanítói túltermelés egyre nagyobb arányokat öltött, mert
a képzett ifjak elhelyezkedése mind jobban megnehezedett. Amí.
azonban a legközvetlenebbül érintette a csurgói intézetet, az az volt"
hogy a világháború és az .azt követő szomorú :időszak tanulságaké-
pen az egész vonalon - a népiskolától fel az egyetemig - a neve-
lés gondolata győzött. Ezt hangoztatta a kormány" többek közt a.
tanitóképzéssel kapcsolatban is, ahol a ránevelés elengedhetetlenül
szükséges eszközéül az internátust tekintette.

A 64 esztendős csurgói áll. tanítóképző-intézet sorsa tehát meg
volt pecsételve. Nélkülőzte már régtől fogva 'a korszerű tanítónevelés
több feltétele mellett a Iegföbbet, az internátust. Az elméleti okfej-
tés szerint nem tudott egyenlő értékű tagja lenni a többi tanítóképző-

7 V. ö. Gömbős Gyula újság- és rádiónyilatkozataival,
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intézetnek, ha a gy.akod·atban. nem volt- is kűlönbség kőzöttük. Sokat
pótolta. mindenkorhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi tanártestűlet ügybuzgalma, amit a hivatali fel-
.söbbség ,szá~talanelísmerése, is ig.azo!.· A nagy erőbefektetéssei ki-
vívpttgyakorlatnak azonban meg dcellett hajolnia a sorsot kimérö
elmélet előtt. A vég hamár. kővetkezett be, sokkal hamarább, sem-
hogy az intézet Iennmaradását továbbra is kívánók sikerrel íelvehet-
ték volna a kűzdelmet a megszűntetés ellen. Csurgó kőzsége meg-
szekta már a folyton hangoztatott megszűntetési híreket, r s' ezért
-csak vakkor .ébredt a helyzet kornolyságának tudatára, amikor már
késő volt, amikor a miniszteri vintézkedés már a kezében volt. A
vála,sztókerületképviselőjéTIeik vezetésével ugyan deputációt küldött
a va llás- és közoktatásügyi miniszterhez, de elhatározását megval-
toztatni már nem tudta.

Br. Eötvös 'József alkotásának kapui .az 1933. év júniusával be-
zárultak. Tanárait vrészint kérésük; részint a mutatkozó szűkség sze-
rint helyezte ela minisztérium az ország több tanítóképzőjéhez, A
növendékeket a bajai, jászberényi, kiskunfélegyházi és.« köszegí in-
tézet közt .oeztotta szét, Irattárat a bajai áll. tanítóképző-intézet
igazgatóságának őrzésére bízta .. Az intézetnek több ezer kötetre rúgó
kőnyvtárát, valamint leltári tárgyait. szétosztotta' a testvérintézetek
között.

A, csurgó! áll. tanítóképző-intézet megszünt, de inem halt meg.
'ütt él mindazok lelkében, akik ifjúságuk éveit ott élték át, akik csak
egy esztendőt is ott állornásoztak, Az ember kellemes élményeitol
nem alkar megválni. És ilyenekkel, bőven tudott szol gálni a kis, alig
4 ezer lelket számláló határmenti község, Tanárnak, tanítványnak
-egyaránt, Míg' ezekből egy hírmondó is lesz, a csurgóí tanítóképző-
intézet élni-fog, Élni fog ~ emlékekben.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK a l l a i I s t v á n .

K IS E B B MLKJIHGFEDCBAKÖZLEMÉNYEKaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rH o zzó szó ló s a líce u m i ta 'n te tv ' p ed agóg ia i an yagóho z .

A tanítóság -és a tanítóképzö-intézeti tanárság egyaránt örömmel
üdvőzöltea tanító képzés . küszöbönálló reformját.' Valamennyien
'feszült érdeklődéssei es, reménykedve vártuk a fejleményeket. Mind-
annyian haladást, .tökéletesedést várunk.· · Ez, 'azonban csak akkor
kővetkezhet be igazán, ha minden érdekelt, s különösen a gyakorlati
"kivitelnél érdekelt és e téren kellő tapasztalattal is rendelkező kar-
társ beadja a maga szellemi garasát, hozzászól a készülö tanterv-
hez s ha a sok helyrőlvegyaránt mutatkozó, tehát kőzmeggyözödés-
böl származó javaslatokat az il letékes tényezők tényleg figyelembe
is veszik .

. Hivatalos részről meg is tőrténteka szűkséges lépések. Nem pa-
naszkodhatunk: megküldték a taritervre vonatkozó előadói javasla-
tot s kérték véleményünket. Azonban sokunknak lehetnek kellően ki
.nern forrott, szavakba nehezen önthető, csak hiányérzetekben vagy
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vágyakban mutatkozó gondolatai. Éreztük is, hogy ezeket kár el-
hallgatni, de mivel nem találtuk meg reájuk a megfelelő kifejezése-
ket, vagy nem volt elég időnk a megfontolt szavakbaöntéshez. na-
gyon sok ilyen vélemény kirnaradt a hozzászólásokból. .

A "Nevelés- és tanítástan" célkitűzésével és anyagávalvkapcso-
latosan bennem 'is felmerült néhány szokatlan, nagyon eredetinek..
talán merésznek feltünő gondolat. Ezeknek hatására a tantervi cél~
kitűzésre, az anyag kiválasztására és elrendezésére nézve' oly ja-
vaslatot tettem, mely bizonyára nagyon egyedülálló, Szabadjon e
gondolatokat és a belőlük kisarjadt javaslatot az 'alábbiakban nyil-
vánosságra hoznom, hogy kartársaim nemes Ügyszeretettől és [ó-
szándéktói vezetett kr itíkáj ának pörölycsapásai alatt vagy összezú-
zódjék vagy kikovácsolódjék belőle a benne esetleg fellelhető érték..

Mint apa kénytelen vagyok magamnak bevallani, hogy mindan-
nak, 'amit 14 év óta mint a pedagógia tanári tanítok, saját gyerme-
keim gyakorlati nevelésében kevés hasznát látom. Biztos vagyok
benne, hogy tanítványaim [s talán kartársaim] közül is többen íg)'
vannak vele. A mi tanított pedagógiánk nagyon elméleti. Távol áll
a való gyerm.zktől és a való családtól. Meg túlságosan vázlatos is ..
Főkép a pedagógiai fogalmak tisztázására és rendszerbefoglalására
szorítkozhatunk; kézzelfogható gyakorl.ati részekre nem igen térhe-
tünk ki s így a nyujtott anyag. jórészt üres fogalmak halmaza marad.
Pedagógiai fogalombankókat adunk, melyeket növendékcink a szűlői
és tanítói gyakorlati tennivalók aprópénzére csak nagy ritkán tud-
nak f.elváltani. .

Sokat írnak és beszélnek arról, hogy a .gyermek az élet igazi
öröme, a jövő záloga, a nemzet virága. Meg, hogy' a család a nemzeti
élet nélkülözhetetlén sejtje, az állam alappi llére, stb. Azt is hirdet-
jük, hogya testi fejlettség és az erkölcsi jellern alapjai az első
életévekben rakodnak le. Tehát látjuk és hirdetjük a gyermekneve-
lés fontosságát és magasztosságát, .a szűlők nevelői munkájának
döntő [elentöségét, de r iskoláink jóformán semmit sem tesznek az
irányban, .hogy akár az egyzerű nép, akár az Ú . n. intelligens kőzép-
osztály ifjait és hajadonait erre kellően eI.őkészítsük.A tanítókép-
zők (az előbbiek szerint nem eléggé gy,aikoflati értékű, hanem erősen
szakirányú) neveléstani anyagától eltekintve mindőssze a leánykol-
Iégiumok és leánypolgári iskolák tantervénen találunk némi neve-
Iési tananyagot. .úgy érzem, nagy hiány 'ez s pótolni kellene. Ma, a
próbaházasságos. egykés és válóperes sajnálatos időkben igazán cél-
szerű lenne mind az iskolánkívüli népművelés keretében, mind a
közép- és középfokú iskolák felső osztályaiban (különösen a leányok
részére) egy tantárgy, mely a szülői hivatásra és a gyermeknevelésre
készítene elő. Küzdjünk azért, hogy' ez legalább a· "nevelő kőzép-

iskolá't-nak nevezett líceumban legyen így. A neveléstan, rnint tan-
tárgy meg is van, csak a beállítása és részben az anyaga más, mint
amit a családi nevelésre való előkészítés kívánna.

A legtöbb családos t.anító és tanár tapasztalhatta magán, hogy
a gyermekről és· nevelésről kialakított nézete. és ismerete mennyire



218 Kisebb közlemények.

.megváltozott, mikor nemcsak hivatalból és kenyérkeresetból érde-

.kelte e kérdés, hanem a családi életben közvetlen közelről nézett

.szernbe velük. Én is átestern ezen, Azóta vallom, hogy az iskolába
járó gyermekeket, azok környezetét, eddigi nevelődését éIS fejlődé-
.sét, az iskolai nevelés és oktatás esetleges túlkapásait és íerdeségeit
sokkal jobban látja és megérti az a tanerő. a:ki a családi nevelés
kérdéseit is ismeri. Az ily tanító sikeresebben teremti meg a szűlői
ház és az iskola közti összhangot, könnyebben építi munkáját a csa-
ládi nevelésre s műkődése bizonyára éredményesebb is. Ebből a
.szempontból is kívánatosnak látszik előttem, hogy a líceumban a
.családí nevelés kőntősébe öltöztetett s>kissé gyakorlatiasabb nevelés-
.tant tanítsunk. Ezzel mintegy előbb a szűlői hivatásra készítjük elő
.a líceum tanulóit s aztán a tanítóképzöi tagozatra is felkerülőket a
-megadott alapon képezzük tovább tanítókká. A családi nevelés kér-
.déseit tárgyaló gyakorlatias .meveléstan" -t itt fejlesszük ki az. isko-
.lai nevelés kérdéseivel és a pedagógia többi ágával foglalkozó tudo-
.rnányos "nevelés,tan"-ná.

Az elmondottak utána neveléstan anyagát a líceum tantervébe
.az alábbi részletezéssei állítanám be:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nevelésta n .

(IV. oszt. Heti 3 óra.]

Cél: Az intelligens középosztálybéli szűlöktöl joggal elvárható helyes
,gyermeknev.elésre való előkészítés úgy, hogy kőzben nyujtsuk mindazon
tudományos pedagógiai alapfogalmakat, kifej ezéseket és ismereteket, me-
lyek a pedagógiai müvek megértéséhez. az iskola munkájával való együtt-
-működéshez és a tanítóképzőben következő specialisan iskolai nevelést tár-
1!yaló pedagógiai tanulmányok végzéséhez szükségesek. Továbbá a gyer-
mek megszerettetése, a szűlöi és tanítói hivatásra való ránevelés.

Álta lá nos nevelésta n .

Az ör öklés. A fejlődés. A fejlődés tervszerű írányítása: a nevelés. A
nevelés á ga i. A nevelés lehetősége és sziihségessége. A nevelés célja i. (Az
anyagi és .alaki képzés.] A nevelés tényezői: A nevelés tényezői általa-
'ban. A gyermek mint nevelési tényező. A gyer,mek megismerése. (Kapcso-
lat az előző évi gyermektanulmányi anyaggal.] A család mint nevelési
tényező. A család tagjai mint nevelők. A szűlök nevelői felelőssége; az
-együttrnűkődés fontossága. Hogyan készüljön mindenki gyermekei nevelé-
sére? A szű lők iskoláj a, a családi nevelés irodalma. Az otthon, a gyer-
-mekszoba, A pajtások, az utca, a szornszédok, a mozi és sz ínház, a köny-
'vek, a természet, stb. mint nevelési tényezők. A nevelis eszközei: A ne-
velés eszközei Általában. A gon d o z á s (lényege, területei). Asz okt a-
tás vagy gyakot'lás. A szokás. A jó és rossz szokások jelentősége az
-egyén életében. A szoktatás 'fogalma, fontossága és területei. A szektatás
-eszkőzei: foglalkoztatás, felügyelet, parancs, tilalom, f.egyelmezés, jutalma-
-zás. büntetés, szeretet, tekintély, példaadás. A tan í tás.

Részletes nevelésta n .

1. Testi nevelés. A testi nevelés céljai. A testi nevelés eszközei álta-XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. . .
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"lában. AponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgondozá s: A csecsemő gondo,zása.* Ánya- és csecsemővédelem:
A nagyobb gyermekek gondozása. (Táplálás, ruházat, tisztaság, edzés, pi-
henés, a gyermek helyes napirendje, gyermekszoba.) Gya kor lá s: Játék,
testgyakorlás, séta, kirándulás, sportolás, az érzékszervek gyako,rlása, kéz-

, ügyesítő és munkára nevelő gyakorlatok, az egészséges életmódhoz tartozó
·helyes cs.eíekedetekre való szektatás. A ta n ítá s: Testtani és egészségtani
ismeretek nyujtása a családban. Mitől féltse és hogyan óvja a szűlő isko-
lába járó gyermeke egészségétXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA? Az iskolaegészségtan szülöket érdeklő vo-
natkozásai, a tanulás egészségtana. az iskolás gyermek helyes napirendje,

"az ikolaorvos, védőoltás ok stb. A szűlök hibái a testi nevelés terén.

II. Az er kölcsi nevelés. Értékek és normák. Az' erkölcsi törvények A
·világnézet. A keresztény és nemzeti világnézet. Az egyén és a társadalom.
A jellem. Az erkölcsi nevelés fogalma, célja és lelki tényezői. A felelős-
.ségre, erköl-csi bátorságra, kötelességérzetre és kötelességteljesítésre, igaz-
_ságos.ságra, szociális megértésre, mások megsegítésére, illedelmes, udvarias

és előzékeny magatartásra való nevelés. A fentiek szempontjábó l minő
szoktatási Ieladataí vannak a családnak az egyes életkorokban? Az~r-
kölcsi oktatás lényege, lehetöségei és módja a családi nevelés keretében.' A
-gyermek erkölcsi természetű hibái, azok felismerése, megelőzése, leküzdése.
A szűlők hibái az erkölcsi nevelés terén. "

Ill. A va llá sos nevelés. A valláserkölcsi eszmény. A vallás lényege és
"jelentősége az egy-én és a nemzet szempontjaból. A vallásos nevelés lényege
· és fontossága. A vallásos nevelés lehetöségei a családban, egyűttműködés a
lelkiatyával és az iskolával. .

IV. Az ér telmi nevelés. Az ismer et. :Az ismeretszerzés menete és
"módjai. A gyermek segitese a z ismer etek sz er zésében és feldolgozá sá ba n:

A gyermek érdeklődésének kielégítése. A gy-ermek szemléleteinék, tapasz-
· talatainak és élményeinek tervszerű gyar,apítása. A szernléltetés lényege,
céljai, alkalrnai, eszközei, módjai és elvei. A magyarázat. A:; rávez etés.
Beszélgetés. Kérdés" f.elelet. - Az ismer etek készen va ló á ta dá sa .. Közlés,

-elbeszélés, előadás. A gyermek ér telmi képességeinek megismer ése és a zok

gya kor lá sa . Az értelmi képességek, A gyer~ek értelmi képességeinek meg-
·ismerése. A megfigyelés, ítélés, Iogalomalkotás, a lényegfelísmerés, megha-
tározás, osztályozás és kővetkeztetés és bizonyítás gyakorlása. A gyermek

beszédénele iejleeztése, A családtagok beszéde. A gyermek beszédhibáinak
·javítása, szókincs ének bövítése. Fogalmazási gyakorlatok. A mese, a rnesélö
gy-ermek A gyü; tögető gyermek. A kísér letező gyermek. Az oloa sga to

gyermek. - Együttműködés a z iskolá va l. Mire tanít az iskola? (A kűlőn-
"bőzö tantervek) Hogyan tanít az iskola? (A tantervi utasítások) Mi az
-iskola célja? (Az iskola és az egy·eg tárgyak célkitűzései és nevelő értéke.]
Az iskolai munka ellenőrzése és segítése Az -ismer eiek meger ősítése, elmé-
'lyítése és alkalmazása. A szülök .hibái az értelmi nevelésben.

V. Az á llampolgá r i, a nemzet- és a nemzeti nevelés.

VI. Az esztétika i nevelés. A szép különböző megnyilvánulásai, a szép
-szeretete és igénylése, az ízlés. Az ízlés fontossága. Az esztétikai nevelés
'lényege és célj ai. A szépség észrevétetése és megszerettetése. Az otthon,
mint az esztétikai nevelés helye és eszköze. A rendre, tisztaságra, csínra
való szektatás. Az esztétikai nevelés egyéb lehetőségei: kézimunkázás, vi-
rágkultusz a- lakásban, kertben, udvarban, rajzolgatás, Iestegetés, művé -

·szeti és iparművészeti folyóiratok nézegetése, éneklés, zenetanulás. stb .

•
* Csak leánylíceumban.
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Izlésíej lesztö megbeszélések, tanítások a családban. A tiszta és szép beszédre:'
való 'nevelés.

VII:' Ai önnevdés fogalma és szükségessége. Az önismeret, az őn-e-
uralom, A, magunk őnnevelése. Mások ránevelese az őnnevelésre .

. VIlI.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA neoelés egyes á ga ina k ka pcsola ta .

A' sziibá i és ta n ító i h iva tá s. tekete J á nos •.

,AKI KHGFEDCBAE L M E N T E K

Wolíáner Dezső.
(1883-1938.)

, Megdöbbentő hirtelenséggel csapott:
rá .a könyörtelen halál. Szinte pillanatok:
alatt tépte ki kicsiny családja, kartársai,
barátai' és tanuló ifj úsága köréböl. Már-
cius lS-ének délelöttjén még a: Korona-
szá lló dis zterrnéb en' láttuk őt, ahol az
intézet ifjúsága' lelkes hangulatban tar-
totta meg haza-fias ünnepélvét. Az ünne-
pély kezdete előtt még egyes utasitáso-
kat adott, vendégeket fogadott, majd'
némi izgalommal derék Iiainak szereplé-
sét hallgatta. És nem hittük volna, hogy
többé nem fogjuk viszontlátni, hogy alig ..
·egy órával a gondosan megrendezett,
nagysikerű űnnepély vbefejezte után egy
megdöbbentő hír fo,gja gyászba boritani
a megrettent kartársakat, barátokat és.
ifjúságot: Moháner ,Dezső .meghalt l

Sajnos, az eleinte hihetetlennek
tetsző hír igaznak bizonyult: Woháner Dezsö, intézetünk érdemes tanára
és nagyrabecsült kartársunk életének S6-ik, tanári működésének 31-ik évé-
ben hirtelenül befejezte földi pályafutását és megtért örök Urához.
Híre-neve' nem ragyogta be a nagy világot, csendesen, zajtalan szerénység-
gel j árt a nemzet napszámosainak szürke, hétköznapi útján, '<Ie azt adta
intézetének, ami ezen a földön a legnagyobb érték: egy élet lankadatlan
munkáját, odaadó hűségét és kötelességteljesítését. Megérdemli, hogy pár
pillanatra megálljunk immár eltávozott szellemalakja előtt és kegyelettel'.
emlékezzünk meg áldott életének legfontosabb mozzanatairól. '
, Szűletett 1883. február 23-án Abaújszántón, de szüleinek Dobsinára

való átköltözködése 'folytán gyermekkorának emlékei a vadregényes vidékü'
és természeti szépségekben gazdag Dobsindhoz fűződtek. Tanítói oklevelét
190't-ben szer ezte az ősi eperjesi evang. kollégium tanítóképzöjébeu, mely-
nek egyik kiváló növendéke volt. További 3 évi szorgalrnas, lelkiismeretes.
munkával 1904-ben a budai Paedagogiumban megszerzi a polgári iskolai
tanári oklevelet.

Tanári müködését 3 évi nevelösködés után 1907 szepternber havában
kezdi meg az eperjesi polgári leányiskolánál. Az 'itt eltöltött' 3 évi buzgó..
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cdaadó rés eredményes' tanári :rnűködésének mintegy elismeréséül választja
meg öt az eperjesi kol légium igazgató-választmánya 1910 májusában a ta-
nítóképző-intézetben megüresedett nyelv- és tőrténettudornányi tanszékre
tanárul. Ettől az időtől, 1910 szeptemberétöl kezdve egészen 1938. március
15-én bekövetkezett váratlan haláláig egyfolytában, tehát majdnem 28 éven
át, szívéhez nőtt. intézete szclgálatában működött, neki adta ereje és tehet-
sége legjavát és önzetlen hűséggel sznlgálta annak hazafias és egyházi
kultúrhivatását, Csak rövid idöre szakadt el intézetétől, mikor a nagy vi-
lágháború alatt 1914. augusztus I-töl 1917. március I-én történt felmenté-
sáig a kassai hadbíróság kötelékében teljesített katonai szelgálatot. Mikor
pedig bekövetkezik az 1918. évi gyásza,s összeomlás, majd a cseh meg-
szá llás és az eperjesi kollégiumi tanítóképzőt az egyházkerületi elnökség
1920 tavaszán Miskolcna helyezi át, W6háner Dezső is híven kőveti inté-
zetét. Miskolcon a tanítóképző eleinte hosszú éveken át, egészen 1929 szep-
temberéig, nagyon nehéz viszonyok között tengődik: nem volt önálló intézeti
épülete,nein \rolt saját gyakorlóiskolája, legszükségesebb felszerelése stb.

Ezekben a nehéz időkben W"oháner Dezső odaadóan kitartott intézete
mellett és lankadatlan erővel, erős hittel dolgozott és fárad-ott tanártársai-
val együtt intézete létének és jövőjének biztosHásáért.' Szaktárgyainak
gondos és» lelkiismeretes ellátásán kívűl. különös en a tanítóképző ifjúsági
önképzökörének Yáterrnett, céltudatos vezetésével és fáradságot nem ismerő,
erőtelj es kifei lesztésevel szerzett magának nagy érdemeket. Azok a ma-
gass:zínvonalú irodalmi estélyek és nagyszabású március 15-iki hazafias
ünnepélyek, malyeket mint tanárelnök g-ondosan és szeretet tel szokott elö-
készíteni és megrendezni. megbecsülést és népszerűséget hoznak a Miskolcra
átmentett intézetnek.

Tanári tevékenységen kívűl főleg egyháztársadalmi téren műkődött. A
miskolci ev. egyház tamácsának és tanűgyi bizottságának tagja, a hegy ..
aljaiegyházmegyének világi Iőjeg yzője voH. Evangélikus egyháza öntuda-
tos, hű fiát és lelkes munkását, az ISIten igéjét szerető és példaadó életű
hívöjét veszítette el benne.

Tanári' tevékenységet a csendes, zajtalan munka, az alapos, sokdldalú
tudás és· a hűséges kőtelességteljesbtés jellemzi. Nem vágyott nyilvános,
társadalmi szereplésre, de áld-ott magvető módjára hinti zajtalanul, csen-
desen', tudásának gaidag kincseit és fenkölt életszemléletének nemes érté-
keit -a g,ondjára bízott ifjúság lelkébe. Fáradhatatlanul képezte magát
szaktárgyaiban: a magyar nyelvben és földrajzban. Mint minden hivatott
tanárban, úgy benne is' megvolt az a szuggesztív erő, ho-gy íelébressze az
ifj úságérdeklődését a magyar irodalom, nagyjai és remékei iránt és f-el-
keltse bennök az önnevelés és önművelés :vágyát leendő néptanítói pályá-
j~k méltó b~tölthetésére. '.

Az ifjúságnak gyakran tapasztalt hibáival és íogyatkozásaival szem-
ben szigorú és megvesztegethetetlen volt, de ezt a szigorúságát atyai sze-
retet és jóindulat envhítette, azért lett az ifjúság népszerű "Dezső bácsija".
Tanítvánvaitól, a leendő népnevelőktől a kornoly munkaszereteten és kőte-
lességtelj esítésen kívűl elsősorban egyenesJelkű-iéget, megbízhatóságot és
[ellemességet kívánt, de minderre a maga életével adta meg a kővetendő
példát.

Mint embert és kartársat pedig a melegszfvű emberszeretet és a meg
nem alkuvó becsűletérzés jellemezte. A tanári szobában reggelenként min-
denkihez volt egy jó szava, egy derült mosolya vagy tréfás megjegyzése.
Tetőtől-talpig úri, nemes egyéniség, akiben az igazlelküség és öszínteség
megnyerő' szeretetreméltósággal és lelki Hnomsággal párosult, Ezért .csak

Magyar Tanítóképző
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tisztelői és barátai voltak, ellenségei nem. Kiegyensúlyozott, erős és állha-
tatos lélek volt. Nem azokott panaszkodni, a maga bajaival és gondjaival
mást terhelni; tudott tűrni és hallgatni némán és hangtalanul. Csak nagy
ritkán tárta ki sz ívét jó barátai és bizalmasai előtt. Úgyszólván halála
napjáig nem tudtuk, hogy szívműködése nincs rendben, mindíg derültnek és
jókedvűnek láttuk. Annál váratlanabbul és megdöbbentöbben hatott reánk
hirtelen eltávozásának és örökre való j!lvesztésének gyászos híre.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lehoczky Egyed.

Heger Lujza.
(1874-1938.)

A Iövárcs két állami tanítóképző-
jén, az elmult héten, búsan lengette a
fekete zászlót a hideg áprílisi szél. A
tanítóképzés egyik kiváló munkását,
Heger Lujzát gyászolta a II. ésHGFEDCBAV I I . ke-
rületi tanitóképző. Tanáruk és büszke-
ségük volt. .Ió tanárnak ismerték, mert

jeles szakképzettsége és lelkiismeretes
kötclességtudása az átlagon messze felül-

emelte, és büszkék voltak' reá, mert nem-
csak jó, hanem népszerü tanár volt.
Egyike volt azon ritka szerenesés tanári
egyéniségeknek, akinek a lelkületében
csodálatosan rczonált tárgyának termé-
szete. Heger Lujzát nem a tanulmánya
tette zenetanárrá, hanem a lelkülete.
Nemcsak ujjai nyomán fakadt harmónia
a zongor-a billentyűin; a hangszer csak
visszhangoata azt a harrnóniát, amely
lelke mélyén rezgett. Harmónikus tanítói
lélek volt. Egyénisége népszerűségével

népszerűsítette tanítását és tanításával személyiségét. Kellem, jóság,
tapintat, megértés, előzékenység élt benne, aki őszinte kartársi együtt-
-érzéssel örülni tudott mások sikerének és osztozni mások gondjában. Soha-
s-em féltette mások érdemeinek elismerésétől egyéni nimbuszát és tudott bá-
tor igazságérzettel védelmére kelni kevésbbé érvényesülő erényeknek. Min-
denkiben csak az igazi, mély emberi értékeket becsülte. Önmagához mérte
embertársait. Szemfényvesztő kűlsöségek nem kápráztatták. Művésziélek
volt. Ismerte az érték és siker külőnbségét. Tisztelte a formákat, de nem
tekintette lényegnek. Megjelenés,ének, modorának veleszületett rnéltóságos
nyugalma nem követelt tiszteletet, hanem ébr-esztett. Szerény volt. De nem
az -észrevétlenség homályába vesző jelentéktelenséggel, hanem a szerénység
kellemévei, vonzó egyszerűséggel és természetességgel. Nem kívánt fel-
tűnni és mégsem lehetett észre nem venni.

Harmincöt éves szolgálati idej ét csak három intézet között osztotta
meg. Nemjrajszolt előnyöket. Csak szoÍgálni kívánt. Működése három évét
,épen olyan elégedettségben töltötte a kassai Ielsöleányoktatásban, mint
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.harrninckét esz-endejét a budapesti tanítónöképzésben. Nem zugolódott.
.hogy Duna-jobbparti húsz éves iskola-otthonát fel kellett cserélnie a helyi
kényelmetlenség ekkel járó balparti új körrryezettel, IS ha fájt is szíve mé-
lyén a változás, megnyugodott, mert azt látta, amit ott elvesztett, itt újból
megta lálta: tanítványai szeretetét, kartársai barátságát. Csak munkáj a helye
-változütt. A munka szeretete, törekvésének célja megmaradt. Boldog volt,
'látva, bárhová vesse is sorsa, ugyanolyan légkörre talál. Mert ezt a lég-
kört önmagának te-remtette. Belöle sugárzott. Örömmel, odaadással dolgo-
zott szelgalata utolsó órájáig, Nem elismerésért. jutalomért buzgólkodott.
Dolgozott, .mert kedvét lelte munkájában. Ezért dolgozott sokkal többet,
mint kőtelezettsége kívánta, Minden jó ügynek készséggel rendelkezésére
.állott. Gyengülő egészsége sem akadályozhatta, hogy ahol intézete tekin-
télye vagy a jótékonyság könyörgése hívta, időt, fáradságot nem sajnálva,
heteken át tartó, kimerítő, idegölö próbákkal ünnepélveket. hangversenye-
ket, miséket tanítson be, és míndíg olyan sikerre vezesse ífjlúságát, melyben
·az erkölcsi és művészi siker még az anyagit is felülmúlta.

Harmincöt éves szolgálata után nyugalombavonulását nagy veszteség-
nek éreztük, mert elvesztettük benne a hazai tanítóképzésnek kiváló rnun-
.kását. MOIst, hogy végleg elköltözött körűnkböl, szegényebbek lettünk, mert
elvesztettünk henneegy jó barátot.

Heger Lujzát pályatársai mély részvéte kísérte a budai farkas réti te-
metőben örök nyugvóhelyére. A II. kerületi áll. tanítónőképző részvététponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
· J a ncsó Erzsébet tanár tolmácsolta, aki az elköltözött kartárs- minden ér-
demét felölelő rneleg szavakkal font koszorút fejfájá:ra. A VII. kerületi ál-
lami tanítónöképzö tanártestül-ete nevében a következőkben mondottam

-utolsó Isten hozzádet a kedves munkatársnak: Búcsűzni mindenkor emberi
életünk nehéz perceit jelenti, mert nem jelent puszta megválást, elkülönü-
lést valakitől v'agy valamitől, hanem jelenti saját lényünk egy részének el-
szakadását, kitépödését, rnelynek nyomán az ür, hiányérzés Iájdalrnas seb-
-helye marad. De mennyivel fáj da.lmasabb búcsűzni attól, akit tíszteltünk és
.szerettünk, s aki, mint Heger Lujza, szeretetreméltóságának gyökereit olyan
mélyen eresztette környezetének rokonszenvébe. Ezért állok itt mély meg-

-il letődéssel. mikor a VII. kerületi állami tanítónőképzö tanártestületének ne-
vében búcsúzom attól, akit egész intézetünk csak "kedv'es Lujza nénijének"
tisztelt. Tiszteltünk és szerettünk. Tiszteltük benned a tanítót, akit alapos
készűltsége rendelt mesteri tisztére; becsültük benned a nevelőt, aki meleg
sz ívjósággal vezette azXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi f jú s á g o t: szerettük benned a kartársat. aki már
szeme nyájas ragyogásával és lágyan csengő kellemes hangjával jóleső derűt
'Vetett körünkre; és míndenekíelett csodáltuk egész lényedból kiáradó
szinte fölényesen tekintélyt parancsoló úriságodat, amely az igazi széplelkek
eszményiségévei felülemelkedett az élet mindennapi, kicsinyes gyarlóságain,

"hogy nemcsak mesterségszerűen, de a lélek hivatottságával terjesszen har-
móniát.

A dal, zene, ősszhangzat tanítója voltál mesterségeddel és életeddel.
A zenében éltél, ,,> zene élt benned. A szférák magasságaból loptad a művé-

.szet gyönyörét ifjaink lelkébe, s felemelted őket úgy a templom kórusán,
mint ,a katedrán a -hit -és költészet magasztos világába. Ig.azi nevelő voltál.
Lelket emeltél, gazdagítottál, erősítettél. Magyar lelkeket alakítottál: kőte-
lességtudo női lelkeket nemesít-ettél. A magyar leányifjúság virágzó kert-
jének voltál finom kezű, gyengéd lelkű munkása. Most elfáradtál, mert kő-

·zei négy évtizedes lelkes buzgalmadban. tékozlóan Iogyasztottad testi erő-
det, s pihenni vágysz. Visszatérni készülsz 'az örök harmóniák világába,

.melynek fenkölt lelkű kűldőttje voltál. Nem tartóztatunk tovább, Elbocsá-.
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tunk utolsó uta-dra. De vidd magaddal tanítványaid százaidák könnyes há--
láját; vidd el magaddal a magyarság géniuszának elismerő babérját: vidd el
magaddal kartársaid szeretetét és nagyrabecsűlését, s csak egyet hagyj meg':
mindnyájunknak, - nemes, szép emlékedet. lsten veled.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr . Ra dna i Oszká r .

EGYESÜLETI ÉLET

Elnökségi ülés. - JegyzőkönyvaT. 1. T. O. Egyesületének az 1. ker.
áll. tanítóképző-intézetben 1938. március 21-én megtartott elnökségi ülésé--
ről. Jelen vannak P a dá nyi-F r a nk Antal dr. elnöklete mellett Ta bódy Ida,
Becker Vendel dr., Molná r Oszkár, Ba r ta l Alajos, J a loveczky Péter, Lux'

Gyula dr., Mester há zy Jenő, F r igyes Béla, P ócza .Jözseí és Erdélyi Olga. __
1. Padányi-Frank Anatal dr. elnök az elnökség nevében örömét fe-'

jezi ki, hogy a gyakorlati irányú középískoláról ésa tanítóképzőről szóló-
tőrvényj arvaslat már a képviselőház előtt fekszik, vitáját a Miniszter Úr-
Őnagyméltósága beszédével már le Is zárta.

2. Közli, hogy a közgyülés idejét májusról áprilisra kellett áthelyez ni.,
mert májusban nagyon sok ünnepi gyűlést és ünnepélyt rendeznek Eszter-
gomban, s ezenkívül előadónk is nehezen érne rá májusban nagyobbmérvű:
elfoglaltsága miatt. Májusra Székesfehérvárra hívták meg az egyesületet.
igy tehát munkarendünk a következőképen alakul: április 19-én kőzgyűlés
Esztergomban, májusban záró t-agértekezlet Székesfehérváron. A székesie-
hárvári taggyűlés alkalmával megtekinthetjük az ott rendezett tanűgyi ki-
állítást is. A közgyűlés napirendje: indulás Budapesti Nyugati pályaudvar-
ról 6.54-ko.. Esztergomban 9-10 óra között istentisztelet és a tanítónó-
képző megtekintése. 10 órakor kezdődik az ünnepi közgyűlés a következö-
tárgysorozattal. elnöki megnyitó, Iőtitkári jelentés" Lepold Antal dr. elő-
adása, pénztárosi jelentés, a következő közgyűlés helyének megállapttása,
esetleges índítványok. Utána az ásatások és a múzeum megtekintése. majd'
kőzős ebéd, s ,do u. valamelyik tetszésszerinti vonattal indulás vissza Buda--
pestre.

3. A főtitkár előterjesztése alapján az elnökség a következő öt tanító-
képző-intézeti tanári veszi fel a Titoe-be: 1. Abka r ovits Endre, 2. Bitter

Dezső, 3. Szokolovszky Béla, 4. Za la Mária, 5. Móger né Küzdy Ilona.
4. A pénztáros jelenti, hogy áttekinbve a pénztári naplót, összeírta a

tagdíjhátralékban lévő tagok névsorát. Az összegezésből kiderült, hogya tag-
díjhátralékok 6500 pot meghal adnak. Az elnökség felhatalmazást kér -a vá-
Iasztmánytól, hogy a hátralékos tagokat levélben Ielszóltthassák tartozá-
suk rendezésére, azzal a lehetőséggel. ih,ogy a kifizetés részletekben is tör--
ténhessék.

5. Az elnökség J a loveczky Péter házalapvezető Ielszó lalására elhatá-'
rozza, hogy a taggyűléseket ezentú! d.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU . fél 5 órai kezdettel tartja.

Több tárgy nem lévén az elnök az ülést bezárta. P a dá nyi-F r a nk An--
tal dr. elnök s, k. - Erdélyi Olga s. k. titkár.

Választmányi ülés. - JegyzőkönyvaT. 1. T. O. Egyesületének az 1.
ker. áll tanítóképző-intézetében 1938. március 21-én megtartott választrná-
nyi üléséről. Jelen vannak P a dá nyi-F r a nk Antal dr. elnökle1e mellett
Ta body Ida, Gryna eus Ida, Sebestyén Erzsébet, Molná r Oszkár; Csekő:

Árpád [Jászberény] ; Ba r a bá s Endre, B. Bra un Angéla, J a loveczky Péterné;
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.Ssombor Irnréné, Lux '~Gyula dr., Oszwa ld József (Kalocsa); J a loueczky

.Péter, Vá r a di József, dr. J elita iné La jos Mária dr., Vincze Sándor, Tscheik

Ernő, Szemes Gábor [J'ászberény}: Csa da Imre; F ör hécz József dr. [Győr]XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj

Becker Vendel dr. (Szeged); Ba r ta lAla jos (Esztergom); Mácsa y Károly,
F ekete .Iózseí, Éber Rezső, F r igyes Béla, Mester há zy Jenö, Erdélyi Olga.

Az elnök űdvőzlí a választmány tagjait, az ülést megnyítja.
1. A választmány ugyancsak örömét fejezi ki a gyakorrlati irányú

kőzépiskolákról (liceum)és a tanítóképzésröl szóló törvényjavaslat elfoga-
-dásán.

~. Hozzájárul aközgyülés idejének és napirendjének megállapjtásá-
.hoz, és úgy határoz, hogy az 1939. évi jubileumi közgyűlés helyéül Bud.a-
pestet fogja javasolni.

3. A főtitkár jelentése alapján jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy
az elnö,ks'égemlékíratot terjesztett fel a V. K. Miniszterhez a tanítóképző-
intézeti tanárok anyagi ügyeinek és a gyakor ló-iskolai kartársak elölépé-
.sének rendezése tárgyában, Továbbá, hogya főtitkár az elnökség nevében
válaszolt a Református Középisk. Tanáregyesület elnökségének a Kőzne-
velői Egyesület megalakításaról szóló felhívására. A Köznevelői Egyesület
;,gondo'latát Egyesűletűnk helyesli, a rnozgalomhoz csatlakozik. A főtitkár
képviselte az Egyesületet a Kőzépiskolai Tanárok Egyesületének Madai
Gyula-emlékünnepélvén. Az elnökség táviratilag üdvözölte a kőzokt. mi-
niszter urat a tanítóképzés reíormjáról szóló törvényjavaslat benyujtása
alkalmából. A főtitkár még jelenti, hogy a választmány decemberi ülése
"óta két taggyülés volt. Utolsó taggyülésünk pedig ebben az évben május-
'ban lesz Székesfehérváron, a tanűgyi kiállítás megtekintésével egybekap-
csolva.

5. A pénztáros jelentése és az elnökség javaslatai alapján f.elhatal-
mazza a pénztárest a tag díj jal tartozó tagok levélbeli felszólítására. Hozzá-
j árul a tagdíjhátralékok részletfizetéses törlesztéséhez.

Több tárgy nem lévén, az elnök az ülést bezárta. P a dá nyi-F r a nk An-
tal dr. s. k. elnök, Erdélyi Olga S'. k. titkár.HGFEDCBA

M á r c iu s i taggyűlés. - JegyzőkönyvaT. 1. T. O. Egyesületének az I.
.ker. áll. tanítóképző-intézetben 1938. márc. 21-én megtartott taggyüléséről.
..Jelen voltak P a dá nyi-F r a nk Antal dr. elnők.lete mellett Ta bódy Ida, Gry-

na eus Ida, Molná r Oszkár, Ba r a bá s Endre, Ba r ta l Alajos (Esztergom); Se-

besiyén Erzsébet, B. Bra un Angéla, J a loveczky Péterne, Szombor Imréné;
Csekő Árpád, Szemes Gábor (Jászberény) ; dr. J elita iné La jos Mária dr.,
Lux Gyula dr.: Oszwa ld .Iózsef, Erdős .Iőzseí dir. (Kalocsa); Becker Ven-
.del dr. (Szeged); Éber Rezső, P ir os Gabriella, Mácsa y Károly, F ekete .Ió-
zsef: Szőnyi IM. Concessa (Baja); M. Cser ny Iréne, M. Szegedi Janka
(Veszprém); Vincze Sándor, J a loveczky Péter, Tscheik Ernő, Sza la tsy Ri-
chárd, Vá r ,a d i József, Domokos Pál Péter, Csa da Imre; F ör hécz .Iózsef
[Győr}: Molná r Mária, Sza bó Béla, Kelemen József dr; Somos Lajos dr.
(Eger); Ka posy Károly, Sza ká l János: dr., F r igyes Béla, Mester há zy Jenő,
Ger encsér Anna, Lestá k Emma, Kóka y Ladiszlaa, Sza r vá k Karitász, Ra l-

Ia elli Raíaela, M. Richter M. Sarolta, M. Lor enz M. Antónia, Soós Mar-
cellina Cser e Beáta, Ruisz Marta, Ha ltsch Ella, Ta ká ts Margit, Sa jó Lujza,
Na gy Ferenc, Sla jchó Mihály; Tuka tsM. Annunciáta dr. (Kalocsa) ; Török

'Tibor (Debrecen); Kishonti Barna, F a r ka sdy Zoltán, Undi Mária, P a ta ky

Ilona, Erdélyi' Olga.
Elnök üdvözli a megjelent-eket, s utána P a dá nyi-F r a nk Antal dr. Ve-

,zér gondola tok a líceum á lta lá nos uta sítá sa r észér e című tanulmányát Vin-
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eze Sándor tanár olvasta fel. A felolvasást a szépszárnú hallgatóság élénk-
érdeklödéssel kísérte.

Hozzászólcttak:
Máesa y Károly: elvi szempontból helyesnek,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs ő t szükségesnek tartja,.

hogy az új iskolatípus számára ilyen irányító vonalakat meghúzzunk. így
nagy egészben látjuk az iskola célját és jellegét és ebbe helyezkedhetnek.
be szervesen a tantárgyak. De véleménye szerint nem lehet megnyugtatóari
megoldani a líceum célkitüzését a felső tagozat célkitűzése nélkül, mert.
így relatív önállóságot biztosítunk a. líceumnak, pedig azt a feLső tagozat-
nak kell irányítania. Ha belemegyünk a külön tárgyalásba, a két tagozat
közt még nagyobb lesz azeltávolodás, elvész azegy,séges szempont. Máso-
dik észrevéte l, hogy a leány- és fiúlíceum közti kűlönbség érvényesítésére
külön tanterv és utasítás kellene. A nevelési anyagban jobban kiemelhetők.
volnának a női hivatás szempontjai. mert bővebben lehetne és kellene tár-
gyalni áz egyéni és családi nevelés kérdéseit. Nemcsak a. tananyag kisze-
melésében, de a módszerben is saj átos elveknek kell érvényesülniök a,

leányliceum keretében. Alkalmazkodnunk kell a női lélek sajátos terme-
szetéhez. Mostani tanterveink a férfi lélek igényeit elégítik ki, csak mel-
lékes bekezdésekben találhatók meg a nönevelésre vonatkozó utalások. A.
modern élet veszedelme nagyobb a leányokra nézve, azért kellene a ne-
velésnek határozottabban a női lélek értékeit, ellenálló erejét sajátos. ar
adottságokhoz alkalmazkodó módszerével fokozni. A leány és fiúlíceumole
számára párhuzamos tanterveket kell készíteni.

P a dá nyi-F r a nk Antal dr. válaszában rámutatott arra, hogy csak ar-
ról a tagozatról beszélhetiűnk, amelyik megvalósitás előtt áll, s amelyik-
nek terve is készen van. Ez a líceum. Valóban kőnnyebb és jobb volna
úgy beszélni a líceumról, hogy a felső tagozattal együtt tárgyalhatnánk..
de ez az adott viszonyok között nem lehetséges, Foglalkozzunk tehát az-
zal, ami gyako.rJ.ati megvalósításra kerülj nem ejthetjük el a líceum táro.
gyalását azért, mert a f.első tagozat még nem áll kidolgozottan előttünk ..
Az egyesületnek ki kell vennie részét a reíormból, hogy amit lehet, csinál-
juk meg az egyesület szellemében. Erre ad módot a líceum, tehát ehhez:
szóljunk hozzá. A .felső tagozat célja és sezrvezetének kerete szintén meg-
van, de az óra terv még kidolgozásra vár. A líceum óratervét természete-
sen könnyebben meg Iehetett oldani, s meg is kellett, mert a líceum 1.
osztályának óra- és tant er ve égető kérdésse vált az idő rövidsége miatt ..
Amire szűkség volt, az elkészült: hogy teljesebb legyen a kiadandó tan--
terv, úgy látta helyesnek, hogy .foglalkozzunk a líceum irányelveivel. Ha
a líceum vezérgondolatainak tárgyalásához külön a felső tagozat nélkül is'
hozzáfogunk, még nem jelenti azf, hogy az egy,séges szellem elvéről le-· ·
mondtunk. Mindannyian azt valljuk, hogy ami a tanítóképzéshez tartozik..
az egyben legyen. Ennek az egységnek 'a godo!.atát a törvéy is megvédi.,
mikor kimondja, hogy a líceumban is tanítóképző-intézeti tanár taníthat.
A tanítóképző-intézeti tanár fogj-a valóra váltani az egységes szellem gon-
dolatát a .líceumban és a tanítóképző akadémián végzett munkájával. A
nőnevelés helyes megoldása mindenkit foglalkóztatj feladatunk, hogy a
jövőben több gondot fordítsunk a leányiskolákra. jobban alkalmazkodjunk'
a női lélek sajátos igénye~hez.

F ekete .Iózseí kőszőnetet mond az 'elnöknek, amiért ennek az igen
fontos és sürgős kérdésnek megvitatására módot adott. Sürgős, mert szep-
temberben megnyílik a líceum: fontos, mert az utasítás megszerkesztésétöl '
és a benne érvényesülő szempontoktól függ, hogy a líceum megíelelö alap· ·
iskolája lesz-e a tanítóképzésnek. A líceum megszervezésének sarkpontja,
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a tanítóképzéssel való kapcsolata. Ezért szervezetében bizonyos egyensúlyi
szempontoknak érvényesűlniők kell. A tanítóképzéssel való kapcsojatábó l
adódó helyzete és hivatása arra kényszerít bennünket, hogy már általános
utasításának kidolgozásában is a tanítképzést tartsuk szem előtt. Az elő-
adó anyaga sokirányú, gazdag; az Orsz. Közokt, Tanácsnak módjában lesz
értékes gondoIatok között válogatni. Kívánatos volna ,a maga teljes egé-
szében énvényre juttatni. Szükségesnek látja azonban, hogy a leányneve-
lés szempontjait a Iegerősebben kiemeljük. Pontosan kell körvonalaznunk
a Ieánvlíceum tantervét, általános és részletes utasítását. Külön tanterv
és külön utasítás kell. A közokt. miniszter is határozottan kifejezte, hogy
a líceummal akarja szabályozni a magyar nőneve!és kérdését, A Kat. Házi-
asszonyok Szövetsége pedigemlékirattal fordult a közokt. miniszterhez és
a parlamenthez. mert a reformtervezetet nem látták kielégítőnek nönevelési
szempontból. Azért kell ezt a gondo,latot. nekünk is a leghatározottabban
kiemelnünk. Kívánatosnak tartja azt is, hogy a tanítóképzésről szóló
törvény alapján már a líceum általános ubasításában legyen utalás
a tanítóképzés szempontjaira. Az egységet biztosíto áthidaló szálak
főként a tanítóképző-akadémiai tagozabtal kapcsolatos líceumokban bizto-
síttassanak. Esetleg helyi tantervben lehetne kidolgozni .a részletesebb vo-
natkezásokat, amelyek a ránevelést szolgálj ák. Erősebben jusson kife-
jezésre a líceumi nevelés- és tanításban a népi és szociális szempont. Kü-
lőnősen fontos ez, hiszen a líceum gyakorlati pályára akar nevelni, a magyar
társadalomnak pedig hibája a szociális érzületés gondolkodás hiánya. A
Iíceumv legyen ezeknek az érzéseknek és gondolatoknak a kohója, A szociá-
lis érzület nem szociáldemokratizrnus. A népi és szociális gondolat hiány-
zik más iskolatípusból is, de a líceumból nem szabad hiányoznia. Ez köti
igazán erős kapoccsal a tanítóképzéshez. A nép és a művelt közép osztály
művelődése közt nagy a távolság. Művelödésünk népi elemeit alantasak-
nak tekintettük. Ez a felfogás a néppel érinfkező tanítókban nem marad.
hat meg. A népi gondol.atra való ránevelésre két év azonban kevés, azért
kell ezt a munkát megalapoznia a Iíceurnnak. A tanítóképzéssel való szo-
ros' kapcsolata mellett azért a líceum ne szigetelödj ék el más iskolától, ne
legyen másodrendű. Ezt megkadályozná, ha a nemzeti művelődés anyaga,
feldolgozásának módszere jórészben közös volna más középiskolák ilyen
jel legű anyagával és módszerével. Az iskole•. gyak'orlati [ellcgével kapcso-
latban igen üdvös az előadó gondolata: a líceurni növendék is lásson gyer-
meket, gyermeknevelést. Éppen ezért üdvözli azt a tényt, hogy a pedagó-
gia- belekerült a líceum tárgyai közé. A pedagógia ma már nemcsak seak-
ismereti, hanem közmüvelödési tárgy. Igazán teljessé azonban csak akkor
válik a helyes kezdeményezés, ha a gyakorlatban is látják a pedagógiai
elvek alkalmazását. A líceum növendéke járjon megfigy,elésekre a kisded-
óvódakba. Itt megJáthatjaa családi nevelés tiszta formáit. A kisdadóvóda
munkájának megfigyelése a tanítóképző munkáját kiegészítené. A leendő
tanító, mint jövendő iskolafelügyelő is hasznát veszi a kisdedóvódában
nyert tapasztalatainak. Minthogy a líceum nevelő iskola, de egyúttal kű-
lönféle életpályák alapiskolája is, kívánatos az általános utasításban a ne-
velés kérdéseinek előtérbehelyezése, rnert különben az a látszat, mintha a
nevelés csupán a tantárgyakon keresztül érvényesülhetne.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P a dá nyi-F r a nk Antal dr. megjegyzi, hogy javaslatában nem is egy he-
lyen megtalá.Jhatóa nevelői gondolatokra való utalás. Amikor célul tüzi
ki az egészséges világnézet kialakítását, vallásos és hazafias lelkület neve-
lését, már nevelői gondo,latok érvérryesítését szolgálja. Ezekre az elvekre
több alkalommal is kitér. Örül, hogyaleánynevelés gondolata ennyire az;
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érdeklődés központjába kerűlt. A népi gondolat érvényesítése fontos, jelen-
tős; ezzel a gondolattal ő már régen azonosította magát, s teljes erejével
igyek,szik ennek, ahol csak lehet, érvényt szerezni, Amikor emlékirattal
fordultak a közokt. miniseterhez a tanítóképzés reformja érdekében, már
akkor is hangsúlyoztak: a jobb népmüvelés-népnevelés érdekében kell a
jobb tanító. A hozzászóló által emlí tett szccíális gondolat .azeleadó ja-
vaslatában benne van.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mesfer há zy Jenő nem tartani helyesnek, ,ha a tanítóképzéssel kapcso-
latos líceumokban külön utalásokkal, esetleg helyi tantervvel juttatnak ki-
fejezésre a tanítóképzés céljait. Ez úgy hangzanék, mintha a többi líceum
nem nevelne a . felső tagozatra. A tanítóképzés szempontj ait mindenütt ki
kell emelni, még a felsőtagozat nélkül műkődő líceumokban is, mert ezek-
ből is kerülnek jelöltekXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa tanítóképzö-akadémiára. A líceum nem ú jfa jta

középisko.la, mert tanárai továbbra is tanítóképző-intézeti tanárok ~ 3 csakis

'lzok tanítanak; ők biztos itékai az ,egységes tanítóképzés céljait szolgáló
szellern megvalósításának.

P a dá nyi-F r a nk Antal dr. szerint is azt az elvet kell vallanunk, hagy
az összes líceumok egyenlők, valamennyi a tanítóképzés céljait szolgálja.

Vineze Sá ndor ' szerint fölösleges is a nevelés> ésránevelés kérdését
vitatni, mert .az elnöki javaslatban határozott formában benne van. Még
pedig a kővetkezőkben: járjanak a növendékek hospitálni, végezzenek
gy.ermekmegfigyeléseket és a tanár keressen mó dot a megfigyelt jelenségek
megbeszélésére. Továbbá szól a javas lat arról is, hogy a- gyermeknevelés
gondohlta más tárgyakban is jusson kifejezésre,

F a r ka sdy Zoltán köszönetét f-E.jezi ki az előadónak az értékes gondo-
latokért. A felszólalásokkal kapcsolatban úgy vélekedik, hogy kár volna
a leány- és Iiúlíceumok tantervi elválasztása. Szerinte a sajátos szempon-
tok érvényesítését, a kétféle lelkivilág árnyalataihoz való alkalmazkodást
bízzuk a szaktanár nevelői érzékére. Hagyjuk meg szabadságát, ne kösse
őt mereven megszabott tanterv.

Gryna eus Ida a nők nevében mond köszönetet a férfi kartársaknak,
amiért szót' emeltek a nönevalés érdekében. A hozzászó lások azonban fő-
ként tantervi kérdésekkel foglalkoznak, ami szerinte bizonyos mértékben
eltérés a tárgytól. Mindenesetre csatlakozik ahhoz a kívánsághoz. hogy a
líceum és gimnázíum kőzött bizonyos tárgyak anyagában ne legyen eltérés:
de úgy gondo,lja, a kűlőn tanterv ,kívánsága leány- és fiúlíceum számára
túlzás. Elegendő a külőnbség kiemelése, kűlönösen a természettudományok
terén. Ezt a Iárgyat leánylíoeumokban Jöként a háztartási alkalmazható-
ság szempontj ából kellene feldolgozni. Bizonyos tárgyakra kűlön tanterv
legyen. Némelyeknél azonban elég a sajátos vonatkozások kiemelése. A
hivatástudatra való nevelés nagyonfonoos, mert ez a mai társadalombó!
hiányzik. Mindenki a maga érdekeit szolgálja munkakörén, hívatalán belül.
A hivatástudat kifejlesztése a magyar társadalmi egység tudatát LS emelné.
A leányokat rá kell nevelni arra, hogy hivatásukban keressék boldogsá-
gukat, oU, ahova az élet' állította őket. Ez is hivatástudat. A leányokra
nézve tagadhatatlanul nagyobb a modern élet veszedelme, de kérdés, meny-
nyiben van része ennek a helyzetnek a kialakításában a férfiaknak?

. P a dá nyi-F r a nk A~tal dr. kőszőni a hozzászó lást. úgy gondolja, hogy
a hivatástudat kifejlesztésére nagyon alkalmas a líceum óratervében sze-
replö hívatásóra. Hiszen már neve is irányt mutat a növendékekkel való
foglal,kozásr.a. A gimnáziumban osztályfőnöki óra van, a líceumban hiva-
tásóra .

. Somos Lajos dr. szerint a világnézeti nevelés betetőzését az adná meg,
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.ha az egy,es történeti természetű tárgyakban nem fejeződnék be a taní-
tás az elmúlt korok tárgyaláséval, hanem tovább haladva tájékoztatná a

.nővendéket a jelenben -a jövőre nézve. Ez volna igazi irányítás, a életkő-
zösségre, a jövőre való beállítottság. Az újonnan felbukkanó eszmék kő-
zött tudjon tájékozódni az ifjúság. A tanítás módszerében pedig a prob-
Iémalátás gondolatát erősítsük. Tanuljon "meg a növendék látni, gondol-

-kozni, kérdéseket felvetni, megoldandó feLadatokat meglátni.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Erdős József dr. véleménye szerint a jelenben való tájékozódást és

a jövőre való ráirányulást szolgálj a a földrajz. A történelem adja a mul-
tat, a földrajz ,a magyar ernber mai életét teljes közelségben, a jövő fel-
adataival együtt.

Becker Vendel dr. az elöterjesztebt javaslat pontjaival egyetért. Csak
ki kell egészíteni régi gondoLatokkal. Pl., minthogy a tanítóképzés két ta-
gozaton történik, szűkséges, hogy a két tagozat -a legszorosabban őssze-
függjön. A tanítóképzés felső tagozata befejezettséget adjon, a líceum
módszere álljon 'közel a népiskola módszeréhez, A népi, néprajzi gondo-

: latot érvényesíteni kell, minden törekvésünkkel a tanítóképzést kell szo l-
gálnunk. Ezeket a 'gondolatokat a szegedi tanárok közös felszólalásukban
összefoglalták, s az egyesületnek módj ában lesz ezeketi hamarosan meg-
ismerni.

P a dá nyi-F r a nk Antal dr. köszönetet mond az értékes hozzászólásokért
Igyekezni fog érvé:nyt szerezni az elhangzott gondolatoknak. Ami hiányzik
a [avaslatból, beleilleszti. Amit a kartársak erősebben hangsúlyoztak, azt
ö is hangsúlyozottan kiemeli. Somos Lajos dr., kívénságai az életrenevelést
és problémalátást illetőleg helyesek, de szintén megtalálhatók a javaslat-
ban. Hogy a Iíceum öss'z,efügg a tanítóképzövel, ez természetes, mindenki
ennek értelmében fog tanítani; az összetartozás, egység gündot.atát tanító-

: képző-intézeti tanár nem tévesztheti szem elől. Hiszen a líceumot .végzet-
tek nevelők akarnak lenni ésazok .is lesznek bizonyos értelemben' még
akkor is, ha nem lesznek tanítók. Maga' a miniszteri indokolás is nevelési
középiskolának nevezi a liíceumot. A líceumok egyformaságára azonban na-'

"gyon kell vigyáznunk, nem szabad kűlönbségnck lenni sem cél, sem anyag
,és módszer tekintetében a pusztán líceum és felső tagozattal bíró Iiceu-
mok között.

Több tárgy 'nem lévén az elnök az ülést bezárta. P a dá nyi-F r a nk An-
tal dr. s.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk elnök, Erdélyi Olga s. k. titkár.

EgyesületünkHGFEDCBAX X V I I I . közgyülése. - Jegyzőkönyv- a T. 1. T. O. Egye-
_sületének 1938. április 19-én az esztergomi érs. r. k. tanítóképző-intézet
disztermében megtartott XXVIII. rendes közgyűléséröl. Jelen vannak P a -

dá nyi-F r a nk Antal dr. eJnöklete mellett: Ba lá zs Béla tanugyi főtanácsos.
Dra hos János dr. prel. kanonok, érseki helynök, Kemenes Illés dr. tanker.,

- kir. főigazgató, ,Molná r Oszkár tanügyi főtanácsos, Hamva s Endre preL
kanonok, prímási írodaigazgató, Lepold Antal dr'. prel. kanonok, Ra docsa y

- Lász ló dr. főispán, F r ey Vilmos d r. alispán, Brenner Antal dr. városi fő-
j-egyző, h, polgármester, Ta bódy Ida igazgató, Berkényi Károly, a Magy.

'Tanítók Egyet. Szöv. elnöke, v. Sza bó István kir. taníelügyelö, J eszenszhv

Kálmán prel. kanonok, Dezső Lipót, Obermiiller Ferenc reálgimn. igazgató,
_Ba logh Albin dr. bencés gimn. igazgató, Drozdy Gyula, Zá honyi Miklós dr.,
Bogná r János, Urbá n Vilmos; Könözsy Endre (Csalnok) ; Gryna eus Ida,

,J a ncsó Erzsébet, Ká dá r Ilona, Sebestyén Erzsébet, F a r ka s Mária, Szonta gh

: Katalin, Lechnitzky Gyula [Bpest, II. ker. áll.}: Medgyesi Zsófia, Moger né
.Kiizdy Ilona, F or gó Sarolta, Csa da Imre dr. [Cinkota] ; Riesz .Ianka, Ka -
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posi Károly [Bpest, VII. ker. áll.); -Má csa y Károly [Bpest, áll. óvónőképzö]XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr

P ócza József; Éber Rezső, Lux Gyula .dr., Mester há zy Jenő, Buda oá r y-

László, Tscheik Ernő, F r igyes Béla, Vincze Sándor, Ga r amvölgyi Ervin,
Sza bo Béla, Na gy Ferenc, Kishonti Barna [Bpest, I. ker. áll.); Ba r ta l Ala-
jos, Ná dler - István, Mila kovszky Lászlo, Szka lka Lajos, Geyer Béla, Tóth '

Pál, Rosta József, Bá rdos Béla, Ka r á csonyi Jenő, Arpá ssy Gyula, Homor

Imre, Kocsis Lajos (Esztergom, érs. tanítóképző); F ör hécz József dr ,
[Györ}: Móczá r Miklós, Szemes Gáboe-, Blénessy Jenő (JásZJberény); Vá czy-

Ferenc, J uhá sz Béla dr., Csiha i Béla [Nagykörös}: Werger Márton dr..
(Baja, áll.); P á ndy Árpád [Sárospatak] ; Ga lló Pál, Kouá cs Ernő (Pápa) j

Tóth Lajos' (Debrecen); Bodor né Hummel Irén, Lestá k Emma, Ger encsér

Anna [Bpest, Orsolyiták); Kóka y Ladíszlaa, Csor da Romána, P ir os Gab-
riella, Sza r vá h J. Karitász [Bpest, Ranolder) ; M. Németh M. Margit, )'vI..
Kremmer Mária, Va jtá nyi Margit, Buda y Mária, Va r sá nyi Katalin [Bpest, _
Ango.Ikisasszonyok); Kerner M. Lucia, Schmidt M. Nóra [Zsámbék}: Ta -

ká ts M. Fr ida, Cser M. Margit, Ba r a nya i Theónia (Bp est, Szt. Margit-inté-
zet); Heitler M. Christophora, Sza bó M. Celesta, Stég er M. Melánia,
Komondi M. Carrnela, Kir á ly M.. Theodóra, Lá szló M. Consélia, Huszá r M.
PoHxénia, Ker esztes M. Néria, R~sztovich M. Agurta, Ková ts M. Bonaven-
tura, Morocsik M. Honoráta (Esztergom, r. k. tanítónöképzö}: Ba r ta l Ala-
josné, . Ba r ta l Györgyi, Gedeon Gábor, Szka lka Ilona, Szka lka Mária,
Rozsnyói Ilona, Brenner Mária, Gá br iel István, Ká der Ferenc; Adám Zsig-
mond [Bpest, izr. tanítóképző); Sla jchó Mihály, J a nhooits Miklós, Lenhet

István, Sempiey László dr., Ba r tokovits Béla, Erdélyi Olga.
1. A,? esztergomi érs. r. kt.anítóképző énekkara elénekelte a Hiszek-

egyet. Utána P a dá nyi-F r a nk Antal dr. elnök A líceumr a lelép iilt ta n ító-

képző-a ka démia a Szent Istvá n emlékévben címen elnöki megnyitót mondott..
2. Az elnöki megnyitót a megjelentek üdvözlése követte. P a dá nyi-

F r a nk Antal dr. üdvözölte 'a v. k. m. ú r képviseletében megjelent Baláz/>:
Béla tanűgyi Iötanácsost. Kéri, hogy Illetékes helyen fejezze ki a tanító-
képzés reformjának megalkotásáért a T. I. T. O. E. mélységes háláját. üd-
vözli a Hercegprímás Öeminenciája képviseletében jelenlevő Drahos Já-
nos dr. prel. kananok ér s. helynök urat; a pestvidéki tankerület vezetőjét
Kernenes Illés dr. kir. főig,azgatót, aki a tanítóképzők óratervében oly ér-
tékes nevelési órának: a tanítói hivatás órájának legfőbb pártfogója, beik-
tatásának egyik legfőbb előmozdftója volt. Üdvözli a budapesti tankerűletet.
képviselő Molnár Oszkár tan. Iötanácsost: Hamvas Endre dr. őméltóságát.
hercegprímási irodaigazgatót: üdvözlettel és külön hálás köszönettel for--
dul Lepold Antal dr. prel. kanonok úr őrnéltóságához, ünnepi űlésünk elő-
adójához. üdvözli Radocsay Lász ló dr. főispán öméltósagát, Frey Vilmos
dr. alispánt; Brenner Antal dr. városi Iőj egyzőt, a polgármester úr képvi--
selőjét; Balogh Albin dr. gimn. igazgatót, az Orsz. Kat. Kőzépisk. Tanár-
egyesület képviselöjet. A Tanítóegyesületek Egy. Szövetségénekképvisele.
tében jelenlévő Berkényi Károly elnököt üdvözli a tanítóképzés reformjá-
nak megvalósulása külszöbén. A T. I. T. O. E. és a Tanító egy. Egy. Szö--
vétsége a reform kérdésében évekig külön utakon jártak, de azután lassan
egymás felé fordultak, s azóta közös elgondolásvalapj án kérték a refor-
mot, ami itt is van, mint a kőzős kérés eredménye. Ez a fordulat, ez a-
közös munkára való készség azóta következett be, mióta Berkényi Károly
lett az Egy. Szővetség elnöke. Üdvözli Drózdy Gyulát, a Néptanítók Lapja
szerkesztöjét: Jeszenszky Kálmán dr. prel. kanonokot, az Esztergom Vi-
déki Kat. Népnevelők Egyesületének képviseletében; Oberrnüller Ferenc'
r eálisk. igazgatót,. Weisz Richárdot, a ferencrendi gimn. igazgatóját; Czu-·
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ezer János dr.-t a szalézi intézet igazgatóját; Esztergom város plébánosait;
népiskolai ig-azgatóit és tanítóit,az összes kartársakat. s a megjelent ven-
dégeket. Közli, hogy táviratilag küldte űdvőzletét az egyesületnek Ravasz
Árpád dr. tanker. kir. főigazgató a Ref. Tanáregyesület nevében. Beteg-
sége akadályozta meg őt a személyes, képviseletben. Ugyancsak táviratilaj
üdvözli az Egyesületet az AlI. Tanítók és Óvónők Egyesülete; személyes:
megjelenésükben akadé lyozva kűldik üdvözletüket Becker Vendel dr. tan-
űgyi .íötanácsos és Váradi József.

3. A megjelentek közül rövid felszólalásban üdvözölték a közgyűlést:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dra hos .Iános dr. érs. helynök. üdvözlő szavaiban rnint a tanítómesterek
mestereiről emlékezett meg a tanítóképző-intézeti tanárokról. Talán anakro-
nizmusként hangzik a tanítóképzés reformj ának idej én a tanítóképző-aka-
démia megvalósulása alkalmával, a tanítókat a régi tanítómester elneve--
zéssel illetni, de úgy érzi, ho,gy ennél szebb elnevezést nem adhatunk ne-
kik. A reform a tanítói tekintély emelését is szolgálja, de a tanítói tekin--
tély igazi alapját az adja meg, ha az iskolamester szó benső tartalma való-
sággá válik a tanítóság munkáj ában. A tanítómester szó kimondásánál az ő-

fülében, szivében az Isteni Mesterre, az utolérhetetlen Mesterre alkalma--
zott elnevezés cseng. Az Isteni Tanítómesteren keresztül ez az elnevezés.
tartalmat, célkitűzést, sőt dicsőséget nyer; megtisztelés. sőt kőtelesség arra
nézve, akit ez az elnevezés illet. A tanítóképző-int. tanári kar pedig az új,
magasabb képzés után is maradjon meg a tanítómesterek mestereinek, még-
pedig annak a tanítómesternek nevében, szellemében, aki maga az Istent
Mester. Folytassa munkáját a tanítóképző-intézeti tanárség hazafias, vallá-
sos, krisztusi elvek alapján, mint eddig. Ha ezekből az elvekből bárme-
lyik hiányzik, hiányossá fo,g válni a nevelés, ez pedig megbosszúlja magát;
Öeminenciája üdvözletét, áldását kűldi a közgyűlés munkájára. Kívánja ,
hogy az igazi krisztusi szellem hassa át a tanítóképzés minden munkását,
a Szent István év adjon ihletet, erőt nemes -tervűk megvalósítására.



:232 Egyesületi élet.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ba lá zs Béla tanügyi főtanácsos kéri, foga,dják szeretettel szerény sze-
mélyét, mint a központ képviselöjet. Hogy sem az űgyosztályfönők, sem
a személyügyi referens nem jöhettek el, annak oka aza lázas ütemű al-
'kotó munka, amit a v. k. rn,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú r Önagyméltó sága. munkatársaira ráparan-
.csol. Ez a munka pedig éppen a rni érdekünkben folyik, s ezért úgy érzi,
fölösleges is meggyőzni a tanítóképző-int. tanárságot a rniniszter. úrnak és
munkatársainak együttérzéséről. Eza kerszakos jelentőségű munka bizo-
nyítéka, hogy együtt van velünk gondolkozásban, célkitűzésben, nagyra-
'becsülésben és munkában is. Figyelme, várakozása nyomon kísér bennün-
ket. Az ügyosztályfőnök úrnak szíve, lelke benne van a reform pont jaiban;
.ebben nyilatkozik meg irántunk tanúsított .érdeklődése. Lélekben, akarásban
-rríindannyian velünk vannak. Nekünk pedig nem szabad felednünk, ,hogy a
tanítóképző nem öncélú intézmény. A jelenlévő vendégek, közigazgatési ha-
tÓságok, társadalmi és testvéregyesűletek képviselőinek ittléte, köz'ös
munkakészségéhen válik élő, mozgató, alkotó erővé. A törvény keret csu-
haza, a Társadalom, a szűlök intézménye. Mi tehát alkalmazkodjunk azok-o
hoz> a jogos kívánságokhoz, amely,eke.zektől a kőzősségektöl a jobb jövő
.~·r'i1ekében felénk szállnak. Az állami, különböző felekezeti tanárok mcs-
tani" harmónikus együttléte a munkaközösség együttléte, és ő~zinte remény-
'5.ég;.a szebb, a jobb jövőre. A közgyülés: meleg üdvözlését [ókívánságaival
~'iszonOlzza. Kívánj a, hogy a tanitóképzö-int. tanárság munkája leg értéke-
sebb építőköve legyen a dicsőséges magyar. jövendőnek. Nagy átalakulás
előtt állunk, az ú j rend napokon belül törvényerővel kőtelez, de ezeknek
a törvényeknek ereje a tanítóképző-int. tanárok lelkében, akaraterej ében,
munkakészségében válik élő, mozgató, alkotó erővé.' A törvény keret csu-
pán, a tanítóképz ői tanárság lelkületén, ráterrnettségén, módszeres készsé-
·gén múlik, hogy milyen lesz szelleme, tartalma; hogy a Iíceum valóban biz-
tos, szilárd alapja lesz-e atanítóképzésnek? A jó Isten adjon erőt, ál-
· .dástehhez a nagyjelentőségű munkához.

Kemenes Illés dr. tanker. kir. Iöigazgató mély értelmét látja annak,
hogy Esz-tergom szent falai közé oly' nagy számban és gy:akran jönnek űn-
nepelni egyesületek, társaságok. Meggyőződése szeránt nem pusztán ünnep-
lés; hanem valami benső lelki szornjúság, a magyarélniakarás megnyilat-
kozása hozza ide az ünneplőket. A magvar vélniakarás rnost, amikor oly ne-
héz a kivezető utat megtalálni. elemi erővel tör fel a lelkekből. és valami
.ösi biztos ösztönnel vezet a szent. romokhoz. .ahol valamikor az első dicső
magyar király Szt. István járt. Szent István lelke lebeg a romok között;
ez a lelkiség erő, biztos irányító, ez szövétnekünk. Ennek lángj ánál gyúj t-
suk meg a magyar lelkek mécsesesek millióit, hogy lobogó fényükből min-
denki lássa a dolgozni-tudást, á dolgozni-akarást. A tanítóképző-intézeti
tanárság is eljött ide, ho,gy lelkének mécsesét meggyújtsa. Vigyázzunk,
hogy ennek a mécsesnek lángja erős és nagy legyen, rnert megosztva messze
'hordj ák: sziklára, hullámveréebe kerül éssokszárfog egyedül állni, de
mindíg szilárdnak kell maradnia. A faluban a tanító legyen a világító
láng, az a szilárd pont, amely körül minden inoghat. csak ő nem. Töltsük
meg tehát a romok között lelkünk mécsesét a magyar mult, a krisztusi
pedagógia szerit lángj ával. Ha a magyar multnak és krisztusi szellemnek
alapjáról levesszük a pedagógiát, tiszavirág életű lesz az, és munkánk
.semmivé válik. A pestvidéki főigazgatóság területén kőszönti és üdvözli
ilz ünnepi kőzgyűlést, sok jót kíván rnunkáj á;a. Legyen eredményes ez
a kőzgyűlés: a magyar szeritistváni keresztény gondolat lángja töltse meg
.a .résztvevök lelkét, s a tanítványok lelkébe széfosztott kis lángok Végvár y
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hatalmas lángjává €gyesűljenek, s akkor a magyar lesz az úr újból Szent

István dicső országában.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ná d/er István tanítónöképzö-int. igazgató az érs. tanítónő- és tanító-

képző nevében üdvözli a közgyülést. Az esztergomi kartársaknak mindíg
örömet jeLentett, ha tanítóképző-int. hnár látogatott el a városukba. Ma
pedig fokozott ez az öröm, mert tudjuk, hogy az egyesületet nem kűlső-
ség, hanem őszinte hitvallás hozta ide. Elj öttek, hogy hitvallást tegyenek
a -szerrtistváni eszmék mallett. A szentisváni eszme tartalma: a keresztény
nemzet. Történelmi tanulmányok alapján mindenkiben kialakul meghatá-
rozott jelleggel a szentistváni eszmék tudata,de ő azt szeretné, hogy ez
a történelmi tudat ne csak ismeret, emlék, történelmi mult legyen a szá-
munkra, hanem eleven valóság. Érezzük meg itt a romok között, hogy amit-
ez a szentistváni lelkiség alkotott, ma is él földben, falban, intézményben.
Ezek az eszmék hazát szereztek, keresztényerkölcsiséget, független ma-
gyar életet teremtettek, nem váltak a történeti mult emlékeive, hanem
örök állam- és nemzetépítő eszmék maradtak. Aggasztó idők következnek,
'de nem kell Iélnűnk, ha hűséggel kitartunk a szentistváni lélek rnellett.:
ha oly erősen kapaszkodunk Istenibe, mint a nagy király, aki csak akkor'
íogott minden munkájához, ha Isten jóvahagyását megkapta, de akkor
aztán sz ilárdan és tántoríthatatlanul dolgozott. A "genius loci" nemes szel--
leme hasson át minden jelenlévőt, adjon erőt, önbizalmat, s akkor nem
kell félnűnk népünk összeomlásától.

Brenner Antal dr. ,h. polgármester Esztergom város- helyhatósága ne-
vében őszinte tisztelettel és nagyr.abecsüléssel , üdvözli az ünnepi közgyü-
lést. A városnak ősi történelmi rnult ja van, s ezt a dicső multat nagyértékű,
Európa-szerte híres gyönyör-ü emlékek hirdetik. Mikor a város meghívta az-
ország tudós társaságait. egyesűleteit, a~t abból a m€ggyőződésből tette,
hogy értékeit meg kell osztania, mert a város érte ei nemzeti értékek ..
Különös örömmel Iogadja Esztergom a tanítóképző-intézeti, tanárokat, 'a ta--
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nítók tanárait, mert hiszen az ö munkájuk alapján épül a jővő. Kívánja,
.hogXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy a szcntistvánév kegyelme áldja meg az egyesületet, s ebből a ke-
,gyelemből nyert erő segitse nehéz munkájában,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Berkényi Károly az Egyetemes Tanítószövetség elnöke hálás kőszöne-
tet mond ,a melegszívű üdvözlésért. Húszezer tanító szíve dobban együtt
·ennél a köszöntés nél. Szeretettel, nagyrabecsüléssei fordul oa tanítóság ta-
.nárai felé, mint ahogy fiú fordul atyjához. Az a tanítóképző, ahol ö vég-
.zett, idegen iga alatt szenved, de hagyományai élnek, s ö szívében meg-
őrizte, s mindvégig hűségesen adta tovább az ottlátott nemes példát. Kéri
.Istent, hogy áldja meg szeretett tanárainak ernlékét, é s a jövő tanítóság
tanárait. A reform alapján 40 bástya épül, mindegyik tüzet, világosságot,
iudást ont. Amilyen a bástya, olyan a munka eredménye az egész ország-
ban. Ezért vallja, hogy nagyobb szűkség van jobb tanítóképző-intézeti ta-
nárokra, mint tanítókra, mert a tanító olyan lesz, amilyen tanára; munkája
olyan, amilyet tanárai től lát. Továbbra is az ősszetartás szellemében akar
.dolgozni, hogy ne szakadjon el a tanítványatanárától, mert ez csapás
volna, Dolgozott a tanítóság eddig is jóhiszeműen, de rnunkájában nélkü-
.lözte a tanári támog-atás erőforrását. A továbbiakban egyetértés, egycélra-
törekvés, kölcsönős szerétet vezessen, s Isten világosítsa meg a kővetendö
helyes utat. Ha e helyről a Duna másik partjára néz, intő példa gyanánt
előttünk áll eg,ész nemzeti tragédiánk, s a jeladás: ha egy nemzet tanárai
'és tanítói összefognak és egyek a hazaszeretetben és vallásosságban, azt
a nemzetet ~ltiporni nem lehet.

4. P a dá nyi-F r a nk Antal dr. elnök köszöni a meleg üdvözléseket. Ja-
vasolja, hogy a közgyűlés alkalmából táviratilag üdvözöljük Hóma n Bá-
lint dr. v. k. mínisztert, Kósa Kálmán dr. rnín. oszt. főnőköt és Huszlea

.Iános dr. min. oszt. tanácsost. A táviratok szövege a következő:
Hóman Bálint Miniszter Úrnak, Budapest. - A Tanítóképző-Intézeti

Tanárok Országos Egyesülete hálás tisztelettel emlékezett meg XXVIII.
.közgvűlésén Nagyméltóságodról és tanítóképzési reform-o mkájáról és ezen
alkalomból hódoló tisztelettel üdvözli Nagyméltóságodat. - Padányi-Frank
Antal dr. elnök, Mesterházy Jenő főtitkár.

Kósa Kálmán min. oszt. főnök Úrnak, Budapest, Hold-u. - A Tanító-
képző-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete hálás elismeréssel emlékezett meg
XXVIII. közgyülésén Méltóságod ama munkásságáró l, mely lehetövé tette a
fanítóképzés korszerű megreformálását. Ez alkalomból a kőzgyülés szere-
tettel és tisztelettel üdvözli Méltóságodat. - Padányi-Frank Antal dr. el-
nök, Mesterházy Jenő főtitkár.

Huszka .Inos min. 'oszt. tanácsos Úrnak, Budapest, Hold-u. - A
Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete XXVIII. közgyűléséröl sze-
-retettel és tisztelettel üdvözli Tanácsos Urat, kinek fáradhatatlan kőzre-
munkálásával válha tot! valóságga a tanítóképzés reformj a. Padányi -
Frank Antal dr. elnök, Mesterházy Jenő főtitkár.

5. Mester há zy Jenő főtitkár felolva.ssa az Egyesület évi munkájáról
szóló jelentését. A jelentés összeál lításáért a közgyülés köszönetet mond
a főtitkárnak.

6. Lepold Antal dr. tartotta meg előadását Eszter gom szer epe a ma -

gya r hultúr a . iskolá zá s és ta n iiá ké pzes ter én címen.
Három kulturális tényező alakította Esztergomot: a j királyi székhely

volt. A magyar királyok 1543-ig hosszabb időt töltöttek mindíg Eszter-
gomban. Külőnősen Zsigmond és Mátyás. b} Jelentős tényező volt fejlődé-
sében, hogy Szent István az első magyar püspökséget itt alapította, s ez
a püspökség már kezdettől fogva több joghatóságot élvezett más kőzőn-
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.séges érsekségnél. Az esztergomi érs-ek volt különben is a király plébá-
.nosa, Kanizsay Jánostól már pr ímásnak nevezik az eszt. érseket. ej Nem
.kevésbbé jelentős a tényezők sorában a hely városias jellege. Már Géza
iejedelem idejében laknak itt kereskedők és iparosok, akik a Kis-Duna-
'parton telepednek le. Francia-v-allon telepesek ezek, s a város közigazga-
tásában 250 éven át őrzik fölényüket. A várost civitas latincrum-nak ne-
vezik. Ez az elnevezés abban az időben flamand településeket illetett.
:Szab. kir. városi rangra sokáig nem emelkedhetett, mert földbirtokokhoz
jutni nem tudott. Róbert Károly ajándékozta meg földdel, s így nemesi
rangra ernelte. Szép fejlődésnek indult 1543-ig,de ekkor a lakosság a tő-

.rök elől elfutott. A belváros lakatlan lett, markotányosok és z-soldosok
voltak találhatók a tabánban. A török hódoltság alatt a víziváros lakott,
de főként törökök népesítik be. A 110 év alatt a megszálló török egy há-
zat sem épített, szennyet és romokat hagyott maga után. A felszabadítás
idején mintegy 2-3000 lakosa volt a városnak. Azután visszanyerte min-
den elöjogát, I. .Iózseí szab. kir. várossá tette.

Kultúrjellegét a kat. szerzetesrendek adják meg. Már Szt, Istvántói
kezdve itt találjuk a bencéseket, Ill. Béla idejétől kezdve volt rendházuk
a ciszt-ercieknek; II. Endréről mondják a feljegyzések, ,hogy meglátogatta
a johannitákat. Tehát volt itt johannita kelostor a várhegy nyugati olda-
lán, ternp lariusok telepedtek le a keleti felén. Megtelepedtek itt a francis-
kánusok, domonkosok, ágostonrendiek. 1773-ig itt találhatók aXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ezsuiták, de
1809-től kezdve újból a benedekrendiek. Ujabbari rendházat alapítottak a
szaléziánusok.

A magyar á llamiság kifejlődése is szoros összefüggésben van e hellyel.
A tőrzsszerkezetböl központi hatalmat először Géza alapított, s ehhez szék-
helyül annál is inkább választhatta Esztergomot, mert földrajzi helyzete

·erre predesztinálta. T. i. a várostól délre a Bakonvig sűrű erdő ség húzó-
dott, észak felől pedig Géz-a kőzpontosító gondolatát támogató törzsek,
párthívei vették körül. A mallett még itt volt a Duna, mint akkor az
· egyetlen tehe:tibír~~t. Földrajzilag is középpontja vo lt Európának. A kőz-
ponti hatalom megieremtése után egy lépés a ker. felvétele. Géza építi az

-első keresztény templomot a várhegyen. Szt. István megalapítja a király-
ságot s ezzel természetszerű összeköttetésben megteremti az alkotmányt.
Az alkotmány nem volt még abban a korban rendszer, jogrend, de benne
volt a ker. királyság gondolatában: a k irálynak Isten parancsa szerint kell
uralkodnia. Szt. Istvánt meleg kapcsolat fűzte a cluny szellemhez; a Szt.
Ágoston-féle Civitas Dei szelleme benne virágzott. Dinasztiája tagjai kő-
zött ö volt a legműv-elt,ebb, egészen Nagy Lajosig egy sem volt hozzá
hasonló. Bizonyítékai ennek az építészeti, művészeti emlékek. Német, észak-
olasz, római, ó-keresztény kultúra hagyományai keverednek az építészeti

-stílusban. Az árpádkori emlékek azt tanúsítják, hogy római köveket dol-
goztak be épületeikbe. De megtalálhatók az Ázsiából hozott ősi ma-gyar
művészet emlékei is: a dtszítésűl alkalmazott motívumok, oszlopfők farag-
ványai ősi keleti d ísz ítő elemekből állnak, ami ,a magyar szűrdíszítménye-

-ken ma is megtalálható. Van ebben az építés .i jellegzetességben bizo-
nyos szimbólurn: nem irtotta István a magyarság eredeti j ellegét, hanem
az ősi tradiciókra építette ri.a kereszténységet. A f.elviruló lovagsághoz

· fűződik a román és gót kultúra. A román kultúra legszebb alkotásaitól el-
választhatatlan Ill. Béla neve. Első felesége francia, norman (Ant. Anna),
a második Felesége a francia király leánya, a yorki herceg özvegye. Ezek
a családi kapcsolatok kultúrhatásokat is jelentettek. Ö maga a bizantinus

~kultúra alapos ismerője. A magyar-román építészet emlékei legközelebb
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állnak a délfrancia és angol stílushoz, amikor az egész irány már elhagyja.
a tiszta latint. Nálunk kevésbbé található meg a groteszk, konzervatívabb
a stílus és inkább a növényi díszt alkalmazta. Uralkodó a bimbóstílus. meg-
található a cikk-cakkos építési vonal, ami normann típuso Aprírnások
mindenkor erős támogatói voltak a kirá lyi udvarnak. Mondhatni, hogy az
utolsó Árpádok alatt a pr imások tartották a trónon a királyokat. Kultu-
r ális hatásuk pedig az egész egyházmegyére kiterjedt. Az Anjouk alatt.
ült a hercegprímási székben Telegdi Csanád.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ , építtette ki teljes alakjá-
ban ,a várat és a templomot is. Ez a templom volt a gót művészet legna--
gyobb képviselője. Innen indult ki és terjedt szét a stílus. Zsigmond idején,
a Hunyadiak kor ában oly kiváló ember viselte a prímási méltóságot, mint
Vitéz János. Mikor. Mátyás a pozsonyi egyetemet megszervezte, s kancel-
lárjává Vitéz Jánost. tette, ő egyes' fakultásokat Esztergomban akart fel-
állítani. A vár északi bástyáját csillagvizsgáló céljaira átépítették. Még a
humanizmus sem tudta legyőzni a gótika nagyszerűségét, még később a tö-
rök-világ idején is jobbára gót stílben építkeztek, de gazdagon borították
a falakat márvánnyal, íaragásokkal. A templom mindjárt áldozatul esett.
a tőrök támadásnak. A prímások sem maradtak itt a török hódoltság ide-·
jén. V árday Pál érsek 1543-ban 'a húsvéti ünnepeket még Ei-ban töltötte,
de az ostrom elől az egész káptalan Pozsonyba menekűlt. Sokáig nem
jöttek vissza a prtmások ősi városukba. Felváltva Nagyszombatban, Po-
zsonvban tartózkodtak. De 250 éven keresztűl Ei-hoz fűződtek kultúrtényeik ..
1820-ban térnek vissza újból. Megkezdődik az új bazilika építése, Négy
prímás alatt épül fel a pompás' neoklasszikus templom. Megindul a fejlő-
dés, más fényes középületeket is emelnek. A város őriz néhány emléket
ebből az idöböl: ilyen a j ezsuiták rendháza (ma átépítve prímási palota l..
temploma: olasz barokk, egy jezsuita pater tervezte. Magyar mcster mun-
kája a belvárosi templom és a ferencrendiek temploma. Vannak emlékek:
az empire korból, de főként a romantikus kerból.

Esztergom kultur ális jelentősége fokozatosan erősödött. Itt élnek ve-
zetői a katolíkus tanügynek. Értékes muzeális gyüjteményei vannak, ezek
sokszor az országos gyüjteményeknél is különbek; Icinestára európai hírű:
értékes .képtára van; könyvtára a 18. sz.-ig tökéletes. Az iskolázás teréri-

nagy mult ja van. Már Szt. István idején itt volt Arnold rnester, éneket
tanított. Híres káptalani iskolája volt. Épülete a váron kívűl, a mai ka-
nonoki házak táján emelkedett. Redora volt a leetor kanonok, segítsége a
subleetor. a cantor és a facultas artium mesterei: a magister kanonokok. A.
hittudomány külőn mcstere pedig: a canonicus theologus. Az ásatások he-
lyén az egyik teremben megtalálhatók a kőzépkori iskolázás, saimbolumaí
a falra festve. Az eszt. káptalani iskola kiválóságának bizonyítéka az is,
hogy bibl iothekájában van ,a legtöbb középkori tankönyv. Az egyház-
me~ve területén a székeskáptalanon kívűl a társas kanonokok is tartottak
fenn iskolát. Működött ezenkívül még 7 plébánián is iskola. Itt a rector
scholae intézte a tanítást. Sőt Iöisko lája is volt, az ágostoni remeték vi-
lágszerte híres theolópiai főískolája hirdette kulturális rangját. Ma 14 tan-
teremben folyik a kat. népoktatás. de van polg. iskolája, ősi gimnázíuma,
a város .ál lított fel reáliskolát, 1930 óba van Ieánygimn. f931-ben alakult.
meg a ferencrendi gimn.; a világháború után idekerült egyerdészképzö
iskola is. A prímás volt az igazi sugalmazó egyházmegyéjében, s nemcsak
E.-ban,de Nagyszombatban, Pozsonyban, Rozsnyón sth. is segítette iskolák
állítását. A tanítóképzés a plébániai iskolán' indult meg. Itt a plébános ki-
váló tanítványa, ,a ludi magister foglalkozott a gyermekekkel. Az 1777-es'
Ratio taníolvamo.t ir elő, s az első ilyen normáliskolák is az e,gyh. megye-

iri
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területén: Pozsonyban és Budán keletkeztek. Közben két tanfo lyamossá
fejlődött a képzőXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIS keletkezett még Érsekújváron, Pesten és Nagyszom-
batban is. Az esztergominak müködését 1849-ben betiltották, míg végre
Szitcvszky prímás utánj árására enyhült a nyomás, s 1856-ban újból meg-
nyílik. !870-ben 3 évfolyamú, 1896-ban pedig 4 évfolyamúvá lesz. A nö-
képzök közül a budai volt az első, majd a nagyszombati, soproni létesűlt,
1922-től az Irgalmas Nővérek zárdájában Esztergomban is megnyilt a
tanítónöképzö.

A városnak mozgalrnas multja van. í I-szer ostromolták, alig maradt
kő kövön. Azután 10 m magasan földdel töltötték fel a várfalakat. Az orrast
betemetes után most igyekszenek Esztergom multját feleleveníteni, hogy
kincseit feltárva hozzáj árulhasson nemzeti önérzetünk emeléséhez.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P a dá nyi-F r a nk Antal dr. elnök mondott szívböl jövő köszönetet a
mélyenszántó, tanulságos, lélekbemarkoló előadásért. Nemzeti büszkesé-
günket, önérzetűnket szilárdíto.tta meg az előadó, rámutatvan fajtánk ősi
erejére, messze földön párját ritkító művészi, politikai alkotásaira. Eszmél-
tetett multunkon ker-esztül az egység gondolatára, amit vallásos-müvészí
szernléletességben állítanak elénk a keresztény templomokba beépített hon-
foglaláskorabeli emlékek, ősi keleti díszítöclomek.

7. Ezután következett F r igyes Béla pénztáros jelentése. Ismertette az
Egyesület 1937/38. évi vagyoni helyzetét.

A pénztárosi j elentéssel kapcsolatosan Vineze Sándor felolvasta a
számvizsgáló bizottság jelentését Gyur iá cs András és Kishonti Barna ne-
vében. - - .

"A számadást az 1937. év jan. hó 10-én keLt 1. számú 'tételtől az
1937. évi dec. 31-én kelt 315. sz.-ig bezárólág tételről-tételre átvizsgáltuk
és azt, valamint a pénztárállományt teljesen rendben találtuk. Javásoljuk.
hogy a közgyűlés a pénztárosnak a felmentést adja meg. Bp. 1938. évi'
áprílís 8-án. Gyur iá cs András s. k. a vizsg. bizotts. elnöke, Kishonii

Barna 5-. k. Vince Sándor 5. k. a vizsg. bizotts. tagjai."

A pénztárosi jelentéshez hozzászólott M ácsa y Károly. A jelentésbő!
kitűnő 6500 P tagdíjhátralékot, és a kőltségvetésben előirányzott befoivó
tagdíjak összegét tette szóvá. A pénztárosnak a felvett összegben megnyi-
latkozó pesszirnizmusa fonák helyzetre mutat. Az egyesület tagjainak er-
kölcsi kötelezettségeí vannak a TITOE-vel szemben, s ezek -közé tartozik
elsősorban a lelkiismeretes tagdíjfizetés.

P a dá nyi-F r a nk Antal dr. a pénztárosi és számvizsgáló-bizottsági je-
lentés elfogadása után köszönetet mond a pénztárosnak. ellenőrnek és a
számvizsgáló bizottságnak fáradságos, lelkiismeretes munkájáért. Innen 5 Z Ó -

lítja fel a tagokat fizetési kötelezettségűk pontos teljesítésére és az igaz-
gatókat kéri, hogya maguk ré.szérőlis szorgalrnazzák a tagsági dijaknak a
befizetését.

8. Az 1939. évi közgyülés helyéről döntés nem történt. A választmány
határozata alapján, jubileumi közgyűlésről lévén szó, az elnökség Buda-
pestet kívánta javasolni, de mert kőzben három vidéki városba is meghív-
ták az Egyesületet, a jelenlegi közgyűlés felhatalmazza az elnökséget, ho-gy
adandó alkalommal döntsön maj d a jövő évi közgyűlés helyéről.

9. Végezetül az elnök őszinte, hálás kőszönetet mondott Ba r ta l Ala-
jos, Na dler István tk. igazgatóknak és az eszt. tk. tanári karának' a köz-
gyűlés előkészítésében tanúsitott fáradozásaikért. szíves kartársí támogatá-
sukért. az épület vendégsz-erető átengedéséért. A közgyűlés a Hímnusz el-
éneklésével véget ért.

Magyar Tanítóképzö *
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A X X V I I I . k ö z g y ű lé s iő t i t k á r i j e l e n t é s e . - Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Nagyérdemü Vendégeink! A Tanítóképző-intézeti Tanárok Országos Égye-
sületének -alapszabályai kimondják,' hogy az egyesület évenként rendes
közgyűlést tart, mégpedig lehetőleg más-más, városban. Már a világháború
elötti időkben is az volt egyik törekvése egyesületünknek, hogy közgvülé-
seit lehetőleg .az ország olyan nagyobb váro.saiban tartsa, ahol tanítóképző-o
intézetek vannak. Talán nem is kell mondanom, hogy a kőzgyűlések he-
lyeinek a kiválasztásával nemcsak alkalmat .akard nyujt.ani az egyesület
tagjainak a magyar haza egyes pontjainak íelkeresésére, hanem ezzel igye-
kezett az egyes testvérintézetelk és azok tanártagjainak megismerését is
elösegítení. Boldog idők voltak ezek, mert lehetettponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.Ó : válogatni még a távo-
labb .fekvő városokban is, amikor még Pozsony, Kassa, Nagyvárad, Kolozs-
vár, Temesvár és még sok-sok magyar kultúrpont a miénk volt. Most csak
vágyaink és emlékeink szállhatnak régi értékeink felé és ma ha .csak
kissé távolodunk a Iövárostól, hogy alapszabályaink szerint lehetőleg más-
más városba menjünk .kőzgyűlés tartására, rnindjárt a megcsonkított or-
szág hatáa-aira juthatunk. így jártunk tavalyelőtt Szegeden. Most pedig
ismét .határvárosban, Esztergomban vagyunk. Ott, Szegeden fáj dalmas volt
érezni, hogy az ország végén vagyunk. Itt, Esztergomban még fájdalmasabb
érzés azt tudnunk, .hogy csak a Duna választ el nunket egy, a Felvidékün-
ket kizsákrnányoló utódállamtól. De bármilyen Iájdalrnas érzések hatottak
is ránk Szegeden, nem feledtük, hogy onnan jött a bolsevizmus után a
feltámadás. Onnan indult el hazánk kormányzója a nemzeti hadsereg mag-
vával, hogy a Dunántúlon keresztül megerősödve helyreállítsa a rendel az
országban és visszaadja hitét minden magyarnak az egész ország Feltáma-
dásához. Itt, Esztergomban, ha látjuk is a Duna túlsó oldalán Trianon
egyi,k szüleményét, Csehszlovákiát, ugyanakkor azt is érezzük, ,hogy egy
megszantelt városban ivagyunk: ott, ahonnan elindította Géza fejedelmünk
a térítés munkáját, és ahol megszű letett az első szent nagy király, ki
apostoli buzgalommal folytatta és fejezte be azt a munkát, amit atyja csak
politikai bölcseségból tartott jónak és hasznosnak. Fájdalommal nézzük
Esztergomban a tr ianoni határt, de hitünket, hogy nem 'maradhat ez így
sokáig,' felfokozza bennünk annak tudata, hogya nagy országépítő szent
király városában vagyunk, kinek szelleme nem hagyhatja cserben a ma-
gyart. Megpróbáltatást bocsátott reánk és ha kiálljuk a próbát, eljön, meg-
segít, csak legyen akaratunk úgy élni, ahogy.an ő azt elvá:rta a lélekben
kereszténnyé vált magyaroktól. Ünnepivé' válf tehát kőzgyűlésűnk itt Esz-
tergomban, mert az idej övetel egyúttal zarándoklat is' a mi részünkről,
hogy emlékezzünk a magyarok istapjáról elmúlásának kilencszázadik év-
forduló ünnepségéri.

Ünnepi még ez a kőzgyűlésűnk másért is ige'n tisztelt Hallgatóság. Ün-
nepies'ez a közgyűlésünk még azért is, mert ebben az esztendőben jutott
el a magyar tanítóképzés és vele a magyar népoktatás fejlődésének egyik
leMontosabb fordulójához. Hét évtizeddel ezelőtt, 1868-ban rakta le nagy
Eötvösűnk a magyar népoktatásnak és tanítóképzésnek modern alapjait:
Azóta sokat fejlődött a népoktatás és a tanítóképzés. Nyolcosztályúvá lett
az elemi 'iskola, de csak itt-ott a nagyobb városokban, ipari centrumokban.
Ez a nyolcosztályú elemi oktatás cs.ak akkor válhatik valósággá, ha kőz-
ben' gondoskodunk a magasabb tudású és hivatottabb tanítóság nevelése-
től. is., Ezt a magasabbfokú tanító képzést tette lehetövé alig néhány hete a
magyar törvényhozás. 1938 óta hatévíolyamú és .íöískolai színvonalú a ma-
gyar' tanítóképzés .. Mit. jelerit ez, rnit várhatunk a jobb és tökéletesebb
tanítóképzéstől. ária már rámutatott igen tisztelt elnökünk mai, megnyitó-
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jában.Nekem csak annyi ehhez a hozzáfüznlvalórn, hogy az 1938"as' év ésXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
; l i vele kapcsolatos közgyűlésűnk mindenképpen ünnepi. Méltán jubilálhat-
juk a hatévíolyamos tanítóképzöt és vele egyetemben egyesűletűnk mun-
kásságát. Hogy meglett a kettős ta g o z a tú hatévíolyamos tanítóképző, abban
rnéltán nagv érdeme van egyesületűnk munkésságának. Az abban tömörült
tanítóképző-intézeti tanárság vál!vetett munkája gyözte meg elsősorban
.azokat az í lletékes férfiakat, kiknek törvényjavasló és kodifikáló munká-
ján múlott a tanítóképzés reformja. A legnagyobb hála és eliemerés il.leti
a miníszter urat és Iömunkatársát, Kósa Kálmán űgyosztályíönököt, hogy
·eza törvény megvalósulhatott .és hogy módot adtak a tanítóképző-intézeti
tanároknak vélernényűk vés gondolataik elmondására. Ha ez nem is kőzvet-
lenül az egyesületen keresztül történt, de elsősorhan azokat a gondolatokat
és vélekedéseket vették figyelembe, amelyeket az egyesületi életen belül
termeltek kÍl a tanítóképző-intézeti tanárok.

Az 1937/38. tanévben. meginduló egyesületi élet elsö taggyűJésén elnő-
künk foglalkozott a tanítói hivatás óráival. Amiket ennek keretében el-'
mondott és gyakoTlati példákkal ldegészített, az kerül bele mind a főisko-
lai tanítóképző első tagozatába, <a, Iíceumba. Nem osztályfőnöki órává ala-
kult ez a fontos óra a líceumban, úgy miként az szerepel a többi középfokú
iskolákban, hanem megmaradt a hivatás órájának, ezzel is dokumentálva
azt, hogy a líceum az az iskolafajta. amelynek a tanítóképző-intézeti taná-
rok egyesülete is elképzelte, vagvis nevelési intézet, melynek négy osztalva
egy összefüggő szerves egész annak is, aki az akadémián tovább nem ta-
nui, de aki tovább tanul ott, annak előkészítő iskola, ahol már megkezdő-
-dik a tanítói ránevelés munkája.

Ugyancsak nagy szerepe lesz az új tanítóképző iskolákhan a kézi-
munka tanításának, melynek jelen kérdéseivel a második taggyülésünk
fogJ,alkozóHponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUndi Mária sokoldalú és rninden tekintetben gyakorlatias, okos
és keresztülvihető, nem lehetetlen mennyiségű kézimunkakat akaró elő-
adásában. Az új tanítóképző-Iöiskolának kétségkívül az is egyik legfőbb
feladata, hogy tanulóit már a líceumi tagozatban is az életre nevelj-e és
úgy irányítsa, hogy valóban az élet valódi arcának a megismerésére képe-
sitsűk. KözeLebb akarja' vinni az új .iskola növendékeit az élethez és olyan
tudást adni, melynek révén azok jobban megértik majd a magyar népet.:
történelmi fajunkat és a nemzet nagy tömegének, a népnek ősi magyarsá-
gát. Ezt ,a célt sürgette az Iskola felügyelet és ta n ítóképzés cimén Mácsa y

Károly kollégánk a január havi tagértekez leten, megindítván ezzel a hoz-
zászó lások és kívánságok olyan termékeny áradatát, melynek eredménye-'
ként emlékiratot is terjesztettünk fel a miniszter úrhoz, arra kérvén őt,
tegye minél inkább lehetövé, hogy a tanítóképző-tanárok körzeti iskola-
fel ügyelőkként müködhessenek.

Ezévi egyesületi működésünkben tehát sok olyan kérdés és gondolat
került megvitatásra, amelyek intézményesen is helyet kapnak majd a lí-
ceumban és .a tanítóképző-akadémián. Legrészletesebben aztán az új isko-
latípussal a legutóbbi áprilisi taggyülésünkön Ioglalkozhatunk, amikor el-
nökünk Vezér gondola tok a líceum á lta lá nos uta sítá sa r észér e című tanul-,
mányával alkalmat adott a taggyűlés nagyszámú részvevőjének, hogy el-
mondhassák esetleges aggodalmaikat, kívánságaikat, jgyekezvén az aggQ-
dalmakat eloszlatni és al': elhangzott értékes gondoltoknak érvényt szerezni.
Egyesűletűrik tehát megtalálta ta 'módját, hogy úgy terrnelj e ki gondolatait
és felfogását, hogy azokal f-eltétlenül hasznosíthassák aztán azok -a tanító-
képző-intézeti tanárok, kiket felszólított a Kőzoktatási Tanács, hogy a lí ..
ceum számára elkészftsék a szükséges tanterv-tervezeteket, melyeket hoz-.

\
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zászólásra az összes tanítóképző tanártestületek megkaptak. Reméljük, hogy"
az értékes hozzászólásokat figyelembe véve sor kerűl a polgári iskoláknak.
is olyanszerü reformjára, mellyel lehetövé válik, hogy a líceum munkája
csatlakozhatik az itt folyó -egyes tárgyak tanítási munkáj ához (így pél-o
dául a történelemben, mely a líceumhan tulajdonképpen csak a honfogla--
lással, 896-tal kezdődik). Tisztelettel hívjuk fel itt is a MiniszterXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ r Ii-
gyelmét a szükségessé váló új tankönyvek megiratására. nehogy úgy jár--
junk, miként legutóbb a kőzépiskoláloban, hol a tankönyveket, melyekből'
tanítottak, "a tanítás megkezdésekor még nem volt szerencséjűk ismerni a
tanároknak". Eredményes tanítás u. í. csak akkor várható, ha a tanulót-
az iskolatípusnak és a tanítási munkának megfelelő tankönyvvel látjuk el
és nem kénytelen idejét a Iárasztó és megbízhatatlan jegyezgetésekkel el-
tölteni,

1937/38 folyamán még két taggyűlést tartottunk. Egyiken a táhlai.
rajz szerepének fontosságáról tartott előadástponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATscheik Ernő tagtársunk.
Ugyanezen a taggyűlésen Ha la ssy Tibor gépészmérnök-tanár mutatta be
érdekes találmányát a kettős rnérlegr ől. A másik taggyűlésünkön a főtit-
kár fo,g/.a1kozott anyagi ügyeinkkel, előzetesen megemlékezvén a taggyűlést
venelégül látó AngolkisaslS·zonyok 150 éves ,fővárosi kultúrmunkajáról. Az~
Angolkisasszonyokat u. i. mai székházukba 1787-ben telepítette le Vácról
a kalapcs király, II. József. A táblai rajzzal, részben a kézimunka jelerr.
kérdéseivel .a taggyűlés azért fogla,lkozott, mert az idei nagyszűnidö elején
rajz- és kézimunka-szakos tanárok számára szervez szakértekez letet a val--
lás- és közoktatásügyí miniszter úro A két előadás tehát részben előkészí-
tője volt a nyári szakértekezleti munkának. Az anyegi ügyekkel való inten--
zívébb foglalkozás szűkségességét fötitkár már tavalyi jelentésében is hang-
súlyozta, rámutatván arra, hogy az 1933. évi fizetéscsökkentéssel a fizetés
a IX. fizetési osztály 1. fokozatában a békebelinek 60.2%-ára, a VIIL-ban:
54.5%-ra, a VII.-ben 53.8%-r.a és a VI.-ban 55.5%-ra zsugorodott, a
drágaság pedig egészen 21%-ig fokozódott. Ezen a kormányzat az elmult
év novemberében 5, illetve 2%-08 fizetéseméléssel próbált segíteni, ami csak:
egy cseppnek bizonyult a drágaság növekedő tengerében. Különösen ei-
ralmas a helyzete fdatal tanártársainknak és a nyugdíjasoknak. Bármilyen
nehéz is az állam pénzügyi helyzete, a korrnányzatnak a fizetésjavítás út-
ján megállani nem szabad, mert az anyagi gondoktóI legalább részben rnen-
tes oktató személyzettöl lehet csak eredményes nevelői munkát várni. A..
leg.sűTgősebb teendő lenne ezen a téren a családi pótlékok emelése, a he--
lyettes és óraadó tanári állás ok fizetési Fokozatokba való átszervezése és-
amíg ez megtörténik. a fiatalabb tanárnemzedék javadalmának legalább havi"
150 pengőre való felemelése. Kívánatos a várakozási időnek a IX. és VIlI.
fizetési osztályokban két, illetve egy évvel vailó megrövidítése, az V. osztály'
megnyitása a tanárok előtt, a korpótlékok visszaá.llítása és az Hletrnényle-
vonások tetemes csökkentése.

A hat taggyülésen kívűl tartottunk még három elnökségi és. két vá-
lasztmányí ülést, melyeken az egyesület adminisztratív ügyeit intéztük ..
Ezeken az üléseken jelentette az elnök, hogy aT. 1. T. O. E. nevében több--
ször üdvözölték a Miniszter Urat. így miniseterségének ötödik, írÓi műkő-
désének .harmincadik évíordulóján. Külön üdvözölte az elnök még a nyá-
ron a Miniszter Urat rabból az alkalomból, hogy a bolognai egyetem' dísz-
doktorává avatták. Táviratilag kerestük fel a Miniszter Urat jókívánsá-
g.ainkkal a rnult hónapban, amikor a tanítóképzés reformjáról szóló törvény-
javaslatát benyujtotta a képviselöházban." Személyesen járt el a szűkebbkőrűi
elnökség Kósa Kálmán miniszterd tanácsosnál osztályfőnöki kinevezése alkal-
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-mábóf és a tanítóképzés reforrnjának törvényerőre emelkedése után. Meg-
~)l:ö.g;zöntükazt a megértő jóakaratot, mellyei a reform előkészítésekor, tár-

:gyalásakor soha nem fukarkodott és kértük további jóindulatát, Ugyancsak
tolmácsoltuk köszőnetünket hűséges munkafársánál,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHuszka János min.

-osztálytanácsosnál, aki Ba lá zs Béla t. ű. íötanácsossal egyetemben a leg-
teljesebb jóakarattal intézik a tanítóképzés sorsát.

Főtitkár az április havi választmányi ülés határozata alapján előké-
-szíteni igyekezett Imr e Sándor dr. egyet. tanár, volt államtitkár és tiszte-
leti tagunk hatvanadik szűletésnapjára tervezett jubileumi űnnepséget. A

-nagynevű pedagógus azonban mindeníajta ünneplést eleve elhárított. Az
·elnökség így levélben köszönötte Imr e Sándort és megbízta a Iötitkárt a
professzor életének, munkásságának megírásával ésa Magyar Tanítókép-
.zöben való rnéltatásával, Az a szeretet és tisztelet, amellyel az egyesület
legtöbb tagja ~ mint Imre Sándor tanítványa - ragaszkodik prolessze-

· rához, méltóképpen jutott kifejezésre a hozzá intézett levé-lben és az arra
-érkező válaszban. -

Ezeket a leveleket, nemkülönben az egyesület adminisztrációjára vo-
natkozó közléseket és a taggyűl,ések tanulmányait a leghűségesebben kö-
:zölte folyó.iratunk, melynek 1937. évi mérlegétXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAia szakavatott, mindent gon-
dosan mérlegelő szerkesztő a kővetkezöképpen fo.glaHa össze:

Az 1937. évben a Magyar Tanítóképző ötvenedik évfolyamát zárta Ie;
Első száma 1886. január 1'5-én jelent meg. Folyóiralalapítás terén bennün-

~ket csak az. Orsz. Középtanodai Tanáregyesület és az Orsz, Polgáriskolai
·Tanítóegyesület előzött meg. Amaz 1867-ben, emez 1876-ban indította meg
-ma is meglevő hivatalos köz lönyét, A [ubiláris esztendőt a szerkesztö azzal
-ünnepelte, hogy megírta folyóiratunk első 35 évének történetét.

A Magyar Tanítóképző 1937. évi évfolyama· jelentős lépéssei haladt
tovább a megkezdett úton. Gyarapodott . terjedelemben, az előző évi 271/..
ívvel szemben 283/

4
íven jelent meg. A világháború óta most közalitette

meg Iegjobban világháború elötti terjedelmét. Munkatársainak tábora is
jelentős gyarapodást mntat. Az előző évfolyarnot negyvenhatan írták, 1937-

"ben már ötvenhatan dolgoztak bele. Munkatársai csekély kivétellel mind a
-tanítóképzw tanárság kőréböl kerültek ki. Örvendetes, hogy a fiatal tanár-
nemzedék mind több tagja kapcsolódik be a munkatársak sorába. Közre-
-mükődésűk biztosítja a történeti folytonosságot, tanultságuk és bizakodó
-életszemléletűk elevenséget, friss lendületet, gazdagodást jelent folyóira-
tunk tartalmában. A szerkesztö számos jelét látj a -annak is, hogy folyó-
-iratunk nem maradt Ielvágatlanul, közleményei fo,glalkoztatják tagtársain-
Kat. Örömmel látja, hogyafolyóirat hiranyagának gyarapítására irányuló
kérései is meghallgatásra találtak.

A Magyar Tanítóképző 1'937-ben is havonkint jelent meg. Beosztása
nem változott. Ötvenedik évfolyamában 25 nagyobb tanulmány' és érteke-
zés, 13 kisebb közlemény, az elhúnyt kartársakról 6 részletesebb, arckép-
pel kísért méltatás, az egyesületi életből vett sok közlemény; 47, elsősor-
bim hazai és a tanítóképzést. elemi oktatást érdeklő könyvismertetés, vé-
.gül mintegy 150 híradás látott napvilágot. E számszerű felsorolás mőgőtt
.értékes tartalom van. Az évfolyam súlyosabb cikkei főleg módszertani kér"
.désekkel foglalkoznak, de van köztük több, amelyik a külföldi tanítókép-
-zés szervezeti változásairól ad számot. Egy magvas közlemény a fizetés-
-rendezés kérdésével foglalkozik nagy hozzáértéssel. -Általában a Magyar
Tanítóképző 1937-ben is ipankodott a tauítóképzői tanárság szellemi és
.anyagi érdekeit híven szolgálni.
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Anyagi érdekeinket a leghívebben és legbáztosabban az egyesületünk:

tagjai szolgálhatnák tagdíjaik pontoo -befizetésével. Ezen a téren azonban,

megdöbbentőek a hiányosságok. Fájdalmas dolog. ennek megállapítása.
Hisz jól tudják tagtársaink, ho,gy a mi egyesületünk aglétszáma a kőzép-
iskolai és polg. iskolai tanáregyesületek létszámához viszonyítva szerfclett
kicsi, összesen 410, Még pontos tagdijfizeté&ekkel is csak az államsegély'
révén tudjuk Iolyóiratunkat megjelentetni. Mikor ezért az államsegélyért
hálás köszönetet mondunk, rá kell, mutatnunk arra, hogy a tagdíjhátralékok
összege a 6S00 P-t is meghaladja, BármennyireponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAis nehezek az anyagi vi-
szonyok, érezze mindenki erkölcsi kőtelességének az évi nem nagyösszegű
tag díj kifizetését. Kűlönösen vonatkozik ez azokra az adósokra. kiknek
kedvezőbb anyagi viszonyai éppen nem teszik indokolttá az évekre vissza-
menő tagdíjhátralékokat.

Az anyagi nehézségek ellenére is ebben az évben lS-en léptek be egye-
sűletűnk tagjai kőzé. A gyarapodás mégsem nagy, mert a régebbi tagok
közül kilencen készülnek kilépni az egy'esületből, közöttük olyanok, akik
mindőssze- egy, vagy két. éve tagok, Alapszabályaink értelmében a tagsági
kötelezettség a belépés után legalább három évre szól. Erővel visszatartani
senkit sem óhajtunk, de szabályos kilépés nélkül a tagsági kötelezettsé-
get meg nem szűntethetjűk. Egyelöre tehát a 9 kilépési szándékot az elnök-
ség el nem Iogadhatja. Fájdalommal jelentem, hogy a halál ebben az esz-
tendőben hat tagunkat törölte az egyesület sorából. Aránylag ifjan húnyt:
el Szíjj Béla, dr. Harmcs Sándor és Woháner Dezső. Szolgálati idejüket
ki sem töltve ragadta el őket a halál a munka mezejéröl. A bóldog nyuga-
lom éveiben érte utól az elmúlás Répay Dánielt és Zrínyi Károlyt, kik
munkás, tevékeny és a haza iránt rendkívüli szolgálatokat teljesítő él~L
után élvezhették csak rövid ideig a jól megérdemelt pihenést, Heger Lujza
tagtársunkat is a jól megérdemelt nyugalomból szólította el a halál. Aldott
legyen az elhúnytak nyugalma, ~ Mi pedig, akik itt maradtunk, igyekez-
zünk a megcsonkított, letiport hazáért és a magyar tanítóképzésért minden
erőnkkel tovább munkálkodní, Vívjuk tovább kűzdelmeinket növendékein-
kért.. akik érdekében hiába kértük tavaly az "épületfenntartási díj" -nak..
eme burkolt, roo pengős tandíj nak csökkentését, Támogassuk Házalapunkat
adományokkal, hangversenyrendezésekkel. mert külön segélyt erre a Ház-
alapra kivívni módunk és tehetségünk nem volt. Üdvözöljük örömmel a
Re!. Tanáregyesület ama akcióját, melynek célja az Oktatói Szövetség
megteremtése; mert így talán az anvagí helyzetünket hathatósabban előbbre-
vihetjük. És dolgozzunk továbbra is lankadatlanul, mint tettük ezt eddig"
is. Mert ha kö.rülnézünk 'a szellemi munka mezején, mindenütt ott látjuk
a tanítóképző-intézet! tanárokat. Tudományos ,egyesületekben, tanítói sze-
mináriumokban, a' néprnűvelés terén, különbözö szabad egyetemekben, iro-
dalani társaságokban. rádióban és továbbképző tanfolyamokon rníndenhol
ott vagyunk. Megjelennek az irodalom terén. is tagtársaink nagyobb mun-
kákkal, mínt például elnökünk, dr. Lux Gyula, Miha lik József, vitéz KQ-

má rnoky Gyula, J a nkó László, Drozdy Gyula, Blénessy János, M, Richter "

Sarolta, Rozsonda i Károly és mások is - vagy Vá r a di József, aki a Szé-
chenyi-Zsebkönyvtárelső kötctével elsőrangú munkát írt, mely a korszerű
nemzetpo litjkai nevelés nagyszerű eszköze lesz, miként remélhetőleg az lesz
a sorozat. többi kőtete. Tagtársaink tekintélyes része nem "feledkezik meg"
az őnképzésröl sem, Eredménye a doktori gradu.s, vagy az egyetemi magán-
tanári cím' megszerzése, mint pl. Ba r tha Károly' tagtársunk esetében, A
hézagpótló Magyar Nyelvvédő Könyv rnunkatársai között két fiatal tag-
társunk: Vincze Sándor és Kelemen József dr. szerepelnek. A debreceni:
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Nyári Egyetem számára a ~allás- é; kőzoktatásűgyi minisztérium még a
tavaly a főtitkárral íratott egy összefoglaló nemzeti történelmet, mely né-

met, lengyel, .angol és olasz nyelven jelenik meg. Tevékenységünkben csak
egy cél vezerel minket: használni nemzetünknek. ' "

Munkánkat nemcsak a felsőbbség, hanem' a különböző., társadalmi
égyesűletek is értékelik. ÍgyponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMiha lik .Iózseíet és a főtitkárf a Társadalmi
Egyesületek -Szővetsége hazafiasXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe s ', ismeretterjesztő munkásságukért Ju-
bileumi .Érdemker eszt jével tűntette ki. A kormányzó, ur elnökünknek, dr.
Szemer e Samunak és' Móczúr Miklósnak a tanügyí Iötanácsosi, Tscheik

Ernő, Csuhá s Zoltán, Mila kovszky László, dr. Lux Gyula, Csa da Imre,
Str a ub Ferenc és dr. Ba r tha Károly tagtársainknak a tanítóképző-intézeti
igaz.gatói cimet adományozta: a kultuszrníniszter úr pedig Török Tibor és
Somor ja i Lász ló kartársainknak köszönetét, és elismerését Iejezte ..ki. Öröm-
mel vesszük ezeket tudomásul, 'mert a kitűntetések nemcsak az ,egyes sze-
mélyeknek szólnak, hanem rajtuk keresztül az ..összes tanítóképző-intézeti
fanároknak, kik címek, kitüntetések ..nélkül)s buzgón teljesítikszolgálatu-
kat, de az eliamerés és megtiszteltetés mégis jólesik, rnert annak jele,
hogy a buzgó munkát 'az illetékesek észreveszik és ha anyagiakkal. előlép-
tetésekkel nem, de legalább címekkel értékelik. Ez az elismerés még job-
ban felfokozza a munkrakédvetés er're nagy szűkségűnk van; sorsdöntő
fordulatho,~ érkezett a tanítóképző és tanársága. Most indul el az akadémia
megvalósítása ,felé. Moslkell megmutatnia, mennyivel tud jobb és különb
tanítot nevelni a magyal' hazának. Most ·kell tovább- indulnia erre az eddi-
ginél szebb munkára, most - mikor' egvesületűnk is indul megalapításá-
nak ötvenedik évébe: most - mikor a. legégetőbb szükség van arra, -hogy
ernberebb embert és magyarabb magyart neveljünk a hazának... Adja
Isten; hcgv jövő évre, mikorra egyesületünk elérkezik fennállásásnak első
félszázados íordulój ához, büszkén elmondhassuk: az első évet az új cél
felé jól' végeztük, méltón az addigiakhoz ...

Mester húzy J enő.HGFEDCBA

J e le n t é s a p é n z t á r állapotáról. - Mélyen tisztelt Kőzgyűlés l - Ami-
kor Egyesületünk 1937. évre vonatkozó pénztári elszámolását, valamint az
1938. évre szó ló költségelőirányzatát tisztelettel előterjesztem, mindenek-
előtt rá kell mutatnorn ana, hogy bizonyos űgykezelési: nehézségejt és a
pénztáros személyében az 1937. é v folyamán történt változás következté-
ben egyes bevételi összegek csak az 1938. évben folytak be. Ennek foly-
tán ezen öss'zegekelkönyvelésére csak az. 1938.' év elején kerülhetett sor
és így ezek az 1938. évi pénztári télelekközött szercpelnek, annak elle-
nére, hogy ázok lényegében az 1937. évi elszámolás keretébe Jartoznak.
Ha ezen tételeket, is (melyek az Egyesület pénztárkönyvének 1'938. évi 71.,
9 8 ., 109., és 111. számú tételei gyanánt vannak feltüntetve) figyelembe vesz-
szük, Egyesületűnk 1937. évi pénztári forga:ltnaö,sszesen 14,886.14 P bevé-
telt és 13,304. 78. P "kiadást tüntet íel. Ezek alapján a különbözet 1518.40
P felesleget "mutat, amely Összeg azonbanc,s,ak a már említett. és az 1938.
évi pénztári' tételek között .szereplö összegekvalap] án állapítható meg. Az
említett 1518.40 P felesleg az ..1937. évi költségelőirányzatban 'a várható

pénzmaradvány gyanánt' feltűntetett összeget 481.40 P-vel múlta felül,
amely tény világosan rnutatja, hogy az Egyesület pénzének kezelése és
fellhasználása jóval 'a z 1937. évre megállapított költségvetés "keretein be-
lül maradt.

Részleteiben az Egyesület 1937, 'évi elszámolása a kővetkező:
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Aj Egyesületi számla .

1 . Bevételek:XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 '. Pénzmaradvány 1936-ról
2. Tagdíj akból
3. Előfizetésekből
4. Allamsegélyből
5. Visszatérítés a "Ház-rov,at:'-ból
6. Vegyes bevétel

Összesen:

. ll. Kia dá sok:

1. AJ "Magy,ar Tanítóképző" kiadására
2. Írói díjakra
3. T'isztelet idf akra
4. Ügy,viteli és vegyes kiadásokra

. Pénzmaradvány az "Egyesület-rovat"-on

Összesen:

Bj "Ta ná r ok H á za " számlá ja .

1 . Bevételek:

.. 1. Pénzmaradvány 1936-ról
2. Lakbérekból
3. Tanulódíjakból
4. Adományokból
5. Kamatból
6. A vendégszoba bevétele

Összesen:

. ll. Kia dá sok:

1. Adó
2. V ételárhátralék törlesztésére
3. A dollárkölcsön törlesztésére
4. Házfenntartásra
5. A vendégszoba kiadására
6. Visszatérítés az Egyesületnek
7. A gondnak tisztaletdíja

Összesen:
Pénzmaradvány a "Ház-ro,vaton"

Összesen:

Aj és Bj rovat bevétele összesen:
Aj és B] rovat kiadása összesen:

Maradvány:

1246.31 (1247.-)
1797.27 (1900.-)
312.- ( 300.-)

1800.- (1800.-)
220.- ( 220.-)
15.60 ( - . - )

5391.18

2948'.35 (2600.-)
606.09 ( 700.-)
780.- ( 780.-)
351.34 ( 350.-)

4685.78
705.40

5391.18

377.-
7230.-
1406.-
325.-
37.-

119.-

9495.-

2930.-
3817.-
566.-
809.-
77.-

220.-
200.-

8619.-
876.-

9495.-

14,886.18
13,304.78

1,581.40

( 377.-)
(6800.-)
(1500.-).
( 300.-)
( - .- )

( 50.-)

(3000.-)
(3940.-)
( 570.-)
( 997.-)
( 100.-)

. (220.-)
( 200.-)



Egyesületi élet.

ejponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASa r udy O ttó-emléka la p .

1. Betétösszeg az 1936. év végén

2. Az 1907. évben végzett növendékek
adománya

3. Kamat az 1937. évről

Betétösszeg az 1937. év végén

Költségelő ir á nyza t a z 1938. évr e.

Aj Egyesület .

.~ I. Bevételek:

1. Pénzmaradvány az 1937. évröl
2. Tagdíjakból
3. Előfizetésekböl
4: Államsegélyból
5. Visszatér ítés a "Ház-rovat"-ról

Összesen:

.J I. Kia dá sok:

1. A folyóirat kiadására
2. Írói .díjakra
3. Tiszteletdíj aba
4. Egyesületi és vegyes kiadásokra

Összesen:
Maradvány:

Összesen:

B] "Ta ná r ok H á za " .

~ I. Bevételek:

1. Pénzmaradvány 1937-röl
2. Lakbérekböl
3. Tanulói díjakból
4. Adományokból
5. A vendégszoba bevétele

Összesen:
.Il, Kia dá sok:

1. Aidóra

2. Vételártörlesztésre
3. A doIlárkölcsön törlesztésére
4.' Házfenntartásra
5, A vendégszoba kiadására
6. Visszatérítés az Egyesületnek
7. A gondnak tiszteletdíja
8. Épületátalakítasi költségek

Összesen:

'Budapesten, 1938. évi áprrlisXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM 15-én.
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146.09

20.-
2.70

168.79

705.40
1800.-
300.-

1800.-
220.-

4825.40

2600.-
700.-
780.-
350.-

4430.-
3951.40

4825.40

876.--
6342.-
1000.-
200.-
lOa.-

8518.-

2900.-
2230.-
570.-
900.-
100.-
220.-
200.-

1398.-

8518.-

F r igyes Béla .
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P a l ló I m r e :ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATö'r téne/.em' a munhutiizetben . 1. kőtct 96 ma~'~i'l.r törté-,
nelmi óraterv. II; kőtet 84 magyar történelmi óraterv a polg. iskolák lIl-
IV. osztálya számára. A budapesti IX. Gyá li-útivkőzségí po.lgárXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi Iiú.ekola
tanártestületének a .kiadása, 104 és 101 lap és térképme lléklet. Ára 3.80;'
+ 3.80 P.

A magyar történelem tanításához a tanár számára értékes segítő esz-
köz ez a táblai váziatrajzokkal vszemléltetö 180 óraváz lat, A szerző pol-,
gári iskolák számára írta, de tanulságos a tanítóképző tanár számára is.
Hol vagyunk mi attól, hogy 2 év'en át ös.szé'sen 180 órai tanítást .áldozhas-
sunk nemzetünk történeté ek! Pedig magyar népnevelést nemzeti tö'rténet
elmélyítése nélkül, mélyebb magyar öntudatot, sorsközösségérzést aligha
Iejleszfhetűnk mélyebb történetismeret nélkül. A magyar tanítoképzésnek
ezen a területen sokkal mélyebbnek kell lennie a jövőben.

A magyar történelem iskolai, tanítása, ezelőtt ~O-40 évvel szép haza-
fias elöadásban onerül] ..ki, cél a lelkesedés volt, eszköz a szó noki hév, sok,
szónoki fogá's .ésTráais . is. Mar4 ezután az aprólékos adattudás. rész letis-
meret foglalta el a tanítás célkitűzésének oroszlánrészét. Ez az intellek-
tuális történetszemlélet a népiskolában is az adatok felsorolásában látta
legfontosabb 'célját.' " ' . "

Ha valahol, fontos lehet a szellemtörténeti irány, akkor a magyar nem-
zet történetének élményszerű, a, nemzet sorsváltozásait elevenen átélö so
azt vállaló és hordozni kész lelkek nevelése' által keÍlene a magyar nem-
zet sorsát 'rnélyebben beleágyazni a magyar földbe, hogy ezen a földön ez
a nép alk?s'~o:n független" és szabad nemzetállamot az idők végezetéig.
Ehhez a népiskolában, a továbbképzőben. a leventenevelésben, a katonai
szellem-erkőlcei nevelésben jobb tőrténelemtanításra lenne szükség.

Ezt a munkát jó lenne ismernie minden magyar tőrténelmet tanító-
népiskolai tanítónak, tanárnak. Gondolkodásra indít, sugalmaz, szempon-
tokat nyujt még annak is, aki egészen más viszonyok kö~ött dolgozik.

A magyarság őstörténetét a kereszténység Ielvételéig 28 óravázlat tár-
gyalja,az Arpád-királyok korát (1001~1301) 30 óravázlat. avegyesházi
királyok ikorat 29 óra, 9 óra jut a kőzépkor műveltségének összefoglaló-
ismertetésére," Az újkorban (IV. o. anyaga) 8 óravázlat szól a szellemtörté-
neti bevezetésre, 36 óra ismerteti hazánk. tőrténetét 1526-1711-ig, a barokk
kerral 6 óra"'foglalkozik, a felvilágosodás korát 12 vázlat világítja meg, a
nemzeti mozgalrnak" kerának ismertetésére 12 óravázlat jut s 12 vázlat
tárgyalja a kiegyezés utáni kor történetet a polg. iskola Ill-IV. o.vban.
A mélyebb történeti tudatesságra való ránevelés a magyar tanítóképzésnek .
fokozottabb feladata. A magyar tanító i l nemzeti sorsközösség hordozója
széles néprnil'liók feIé,ébresztő, gyujtó, eszméltető és fáklyavivő. Sokszo-
rosan Iontos : telhát a nevelése is. A· magyar történelem polgári iskolákban.
való oktatásának olyan anyaga tárul itt szeműnk elé, 'amely itiszteletet pa-
rancsol s egyben kötelességeket hárít' ránk ,a mi körünkben is, A nemzet-
tudatos magyar társadalom, a népi erők kiépítésének Ielelössége a magyar
tanítónevelés vállára súlyosodik. ,H óma n-Szekfű , Aszta les "Mikló, Eckha r t

F er enc, Erdélyi László, P ethő Sándó~ történetkutató .munkájának adatait,
látását, szellemét érezzük ezeken a nagy munkával és lelkiismeretesség-
gel készült lapokon. A tanár vázlatai ezek az óraváalatok, ebből' válogat-
hat a növendékek számára fej lettségükszerÍJ;ü a' jó szemű szaktanár.. Mint
vázlatoki,s ,figyelemreméltók, a pedagógiai tudatosság jellemzi őket.
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A. mostani .magyar · timitóképzélSben:csaL'egyetlen. évben,~ a' TV. Q.-ban
tanítjuk a magyar történelmet .össz,efiiggően,ott'~s,cs.ak. heti.2 .órában az

östörténettől napjainkig. Kérdés, hogy. az alsóbb évek egyetemes történe-
lem, "tanítása, milyen mértékben a.lapozza. meg ezt a heti 2 órás ö,SI9zef9g~
lalástXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA? Ú j .utakra .kel l térnűnk, tanterv\;>en, . elrendezésben, ..szellemben "egy~
aránt. A magyar polgáriskola ezen- értékes vezérkönyvéből sokat-rtanulha-
tu n k . Aki a kezéhe veszi s 'Hgyelmes~nátviz:S,gálía a mai . időkben kornoly
éhllénny~lgazdagodik. •ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM á csny Ká r oLy;HGFEDCBA

K á e f : Ka lmá r és P eto li, .Bratis.lava, 1.934. Saját kiadás: 32 01dal: ,
A2 füzet" kegyeletes cél .érdekében. iródott. A -szerzö az. adományokat

néhai Kalmár József síremlékének felállítására szánja. . . '
'A baráti kőrben tartott előadás Kelmár és Petöfi reminiszcenciákról

szól .. Szerzö Kolrnár r okonal . Ez.a kör.ülmény. .azonban semmiben nem be-
folyásólja teljes .tácgyilagosságát. .Elöbb .Kolrnár József, .kir. kat. : főgim-
náziumi tanár életével és műveivel . ismertet. meg bennünket, A filozóf-" és
poétalelkű ta'nár sokat<szenvedett. 529 epigrarnját Deák F erericnek aj ánlotta,
Petőfivel 8 éven keresztűl testi-lelki barátok' .voltak: -Pápán 1841;· és 1'842:
években mint diákok;' Pozsonyban 1843-han,' Budapesten 1845~6-7--,-,-S,_
években, Debrecenben 1849~öen. Az .irodalorntörténet tudása, szerínt Petőfi
Pozsonyban" 'a' később róla elnevezett utcán lakott. Ezt Komár egész' hatá"
rozottan megcádo lj a a, következőkben: "Pető.fi a mondott évben (1'843) po-
zsonyi tartózkodása alatt sehol sem lakott; nappal gyakran nálam .tanyá-
zoH,vagy az expeditornál, vagy· egy'inásolótársunk lakásán írtuk diktandórrí.
a lapot (OrsZággyűlési Tudóáítások}, de éj szakára a Ligetfal-uban -Iakó
színészbarátainkhoz . rnent hálni." Pozsonyi színészkedéséröl ezt írja: ". " .az
én Sándor barátom csakugyan fellépett, d e lepisszegték vézna, nyers alakja
miatt s így a társulabba nem léphetett." Ez a -bukás azonhanmég nem j ó-

zanította ki megrögzött. ábrándjából, hogy ő színésznek szűletett. Kíj óza-;
nódása- csak ,1844-J'len Debrecenben' történt" ,

Petőfi és Kossuth viszonyáról ezt jegyzi fel: Kolmár: ••.K.' és . P. soha-
sem kőzeledtek ,egymáshoz, a hatalmas pesti miniszter, s a még hatalma-
sabb debreceni kormányzó-elnök a kis. P,etőfitmég akkor is, midön iez,
mint az öreg Bem kedvenc hadsegéde, Debrecenben Klapka .hadügyminisz-
tertől a "nY'akrav.aló"-f.éle keserütszubordináció-leckét kapta" teljesen igno-
rálta, Petőfi' lírájának s-em volt egy árva dicsőítő: hangja Kossuth számára."

Nagy' Vilmos .

. H . I ,R E K

É r t e s í t é s . - A. közelmultban folyóiratokhan megjelent értekezésekr61
IS kűldtek he t.agtársainkismerf.etéseket. 'értesítjük ezeket a buzgó tagtár-·
sainkat. hogy csak könyvekr'öl -közőlhetűnk bírálatokat és ismertetéseket.
F olyóiratokban megjelent tanulmányokró l, érlekezésekről csak, 'akkor, 'ha.
azok különlenyomatban ismegj,elentek. Az a ikérésűnk; hogy az intézetek-:
ben ,töttént ..s -a rnagyobb -nyilvánosságra " kívánkozóeseményekrő! híradást:
kapjunk, örvendetes visszhangot keltett. Sorra kapcs-olódnak be .újabb. in-'
tézetek: Több 'helytől' hivatalos iskolalátogatásokról is értesítettek. Egyik-'
másik. ilyen értesítés' - még 'a tanulmányi" felügyelőnek ,a'záróértekezleten
tett f-ontosabb, kijelentéseit is tartalmazza. Felfogásunk' szerint azi.Jyeji
megállapítások a felsőbb' ,ható,ság' :elé, tart-oznak s helyűk az évvégi Értesí-'
tökben -van. :A híradók buzgalmátegY'ébként szívélyesen kö,szönjük,.- 'A,
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.kőzgyűléssel kapcsolatos közlemények sek más cikket, könyvismertetést ki-

.szorítottak, Ezeket a legközelebbi számban közöljük.
Kinevezés. - A kőzokt. miniszter, a szegedi áll. polg. isk. tanár-

képző főiskola igazgatótanácsaelnökéül az 1938-39. tanévtől kezdődő őtponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-év tartamára Huszti József dr, egyetemi ny. r. tanárt kinevezte,

Nyugdíjazás. - Dr. J uhá sz Vince, a nagykörösí ref. tanítóképző-
intézet tanára f. évi április' hó elsejével nyugalomba vonult, Hosszú időn

.keresztűl az intézet vallastanára volt. Széleskörű képzettságénél fogva azon-
ban más tárgyak tanítását is ellátta, így évekig alkotmánytant és kőzgaz-
daságbant is tanított. - A kőz okt. miniszter Ba r csa i József bajai és Éber

.Rezsö bpesti áll. tanítóképző-int. tanárokat a f. isk. év végével saját kéré-
sükre nyugalomba helyezte. Barcsai .Iózsef egész tanári szolgálatát a baj ai
.all. tanítóképzőben töltötte. A neveléstudományi tárgyak kitűnő tanára volt,
Szamos értékes tanulmánya jelent meg a folyóiratokban. Módszertani mun-
.kája, melyet bátyja, Bar-csai Károly társaságában írt, kimagasló értékü.
'- Éber Rezső nyugalomba vonulásával is nagyértékű tagja válik ki a
'tanítóképzői tanarságnak a tényleges szolgálatból. A természettan művé-
eszi tökéletességű tanításának egyik legkiválóbb képviselője volt, Ritka szo-
-ciális érzessei megáldott tanár, kinek minden tevékenységet a közösség ér-
deke irányította. Iskolai könyvei a logikai szabatosság mintaképei. Nyu-
:galemba vonuló kartársainkat legj abb érzéseink kísérik.

, A képesílő vizsgálat ok elnökeí és kormányképviselői. - 1. A ll.
't a n í t ó kép z ö k. 1. Baja: Angyal János: 2. Budapest 1. ker.: Balázs
.Béla: 3. Kiskúníélegyháza: Barabás Tibor: 4. Jászberény: Nagyiványi-Fe-
'kete Géza; 5. Kőszeg: Liber Béla; 6. Nyíregyháza: v. Bessenyey Lajos:
'7. Pápa: Molnár Oszkár. II. AlI.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a n í t ó n ő k é p z ö k. 8. Bu-
dapest II. ker.: Beldis Dezső; 9. Budapest VII. ker.: Huszka János; 10. Cin-
'kota: Kemenes Illés; 11: Györ: Balassa Brunó. III.A ll. ó v ó n ö-

'k é p z ő. 12. Bpest, VII. ker.: 1. kép. Eyssen Tibor, II. kép. vitéz Nagy
Iván. -::.....-'IV, Kat. 't a nit ó kép z ő k. 13. Eger: Móczár Miklós: 14.

'Esztergom: Dezső Lipót; 15. Győr: Sinkovíts Dániel; 16. Kalocsa: Kehrer
Károly: 17. Pécs: Dobosy Elek; 18. Szeged: Boreczky Elemár. - V. Kat.
"tanítónőképzők. 19. Baja: Németh Sándor; 20. Bpest II. ker.: Ja-
loveczky Péter; 21. Bpest IV. ker.: Padányi-Fnank Antal dr.: 22. Bpest
'VI. ker.:' a j Madzsar Imre, b] Proohaska Ferenc; 23. Bpest IX. ker.: Éber
Rezső; 24. Bpest XI. ker.: Ősz Béla; 25. Debrecen: Tanai Antal; 26. Dom-
'bevár: Halmos Andor: 27. Eger: Tesléry Károly: 28. Esztergom: Becker
Vendel; 29. Győr: Kammermayer Oszkár; 30. Kalocsa: Barna:bás István;
'31'. Kecskemét: Gornbkőtö Antal; 32. Kiskuníélegyháza: Keleti Gyula: 33.
.Kisvárda: Hoffmann István; 34. Köszeg: Guláesy Sándor; 35. Miskelc: De-
'vics László: 36. Pápa: Federa D. Sándor; 37. Pécs: Grynaeus Ida; 38. Scp-
Ten [Ors.]': Váradi József; 39. Sopron (M.egv.): Pödör Béla; 40. Szeged:
Abrahám Ambrus; 41. Székesfehérvár: Horn József; 42. Veszprém: Jan-
ls'its Tibor; 43. Zalaegerszeg: Tóth Antal: 44. Zsámbék: Tabódy Ida, -
VI. Kat. ó v ó nők é p z ő k. 45. Bpest Ill. ker.: Bató László: 46. Ka-
Tocsa: Fekete József; 47.Sepron: Gyurjács András" VI1. Ref. ta':
n í t ó kép z ő k. 48. Debrecen: Nagy Zsigmond: 49. Nagykörös: Barabás
'Tibor: 50. Sárospetak: Bihary István. VII 1. Re f. t oa. n í t ó n ö-
'k é p z ö k. 51. Debrecen: Molnos-Kovács Béla; 52. Kecskemét: Bartha Ká-
roly; 53. Nyíregyháza: Kállay Kálmán: 54. Pápa: Vácai Ferenc. - IX.
'E van g. tan í t ó kép z ő k. 55. Miskolc: Kontárik Gyula; 56. Sopron:
'Szemerédi János. - X. E van g. tan í t ó nők é p z ő, 57. Szarvas: Moór
Elemér. XI. lz r. tan í t ó kép z ö, 58. Bpest: Gyulai Ágost: -
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XII. Iz r. tan íXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ó nők é p z ő. 59. Szornbatíalvy György. - Szent Szív
zárda rk. nyelvmesternői tanfolyam: Horváth Endre.

A tanítóképzés reformjával foglalkozó cikkek. -ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA főiskola i ta n ító-

képzés (Név nélkü! az Evangélikus Népiskolában, XLIV. évf. 2. sz.). - új-
helyi István: Néhá ny szó a ta n ítóképzés .r eformjá hoz [Nemzetnevelés, XX~.
évf. 4. sz.). - Huszti .Iózseí: A gya kor la ti középiskola és a ta n ítóképző-'

a ka démia (Magyar Szernle, 1938. 4. sz.). - Kocsis Mihály: Ta nító i h iva tá s,

fő iskola i ta n ítóképzés és testnevelési szempontja i [Nemzetnevelés, XX. évf.
7. sz.]. - Berkényi Károly: F őiskola i ta n ítóképzés (Tanítók Szövetsége,
XXV. évf. 3-4. sz.). - Kósa Kálmán: A gya kor la ti ir á nyú középiskolá r ó l

és a ta n ítóképzésr ő l szóló tör vényja va sla tok [Néptanítók Lapja, 71. éví.,
9 . sz.].

Személyi hírek, előadások. - A Szarvasi Oregdiákok Szővetségének

ápril. 2-i ünnepi összejövetelén Sla jchó Mihály ny. tképző-ínt, igazgató,
Benka Gyula szarvasi gimn. igazgató-tanárról emlékbeszédet mondott, - A
Felvidéki Tud. Társaság ápr. 7-i teljes ülésén Wagner Ferenc tképzői ta-
nár A csehszlová k tör ténetír á s ú j ú tja i címen tartott előadást. - Mester -'

'há zy Jenő a Rádióban ápr. l ő-án a Gellérthegyet, ápr. 30-án az Ország-
ház-utca középkori emlékeit ismertette. - Bálint Sádor szegedi kir. kat.
tképzö-int.tanár Népünk ünnepei. Az egyházi ·év néprajza címen munkát,
írt. Munkáj át a Szent István-Társulat adta ki. - Mitrovic.s Gyula debre-·
ceni egyetemi tanár tud. és írói munkásságának 50. évfordulója alkalmából'
Faragó ibor és Zombor Zoltán szerkesztésében 1938. júniusban emlékkönyv
jelenik meg. A tanítóképzöí tanárok kőzűl az emlékkönyvbe tanulmányokat.
írtak: Ba r tók Miklós, Cser János dr. és Zombor Zoltán dr. - Dr. Mehl
Ervin, a bécsi Testnevelési Főiskola tanára A vilá g la bda - és golyójá téka i

címen könyvet ad ki. Könyvébe a hazánkra vonatkozó részt Szeniesyné

Doby Ida VII. ker. áll. ttónőképző-int. tanárnő írta meg. - Werger Már-
ton. bajai áll. tképzö-int. tanár a bpesti tudományegyetemen doktori vizs-
gálatot tett. Bölc.sészetdoktori értekezése T'a r cza i G yör gy [D iua ld Kor nél ] '

címen jeJent meg. - Ha lmos Péter gy,ak. isk. tanító a győri történettaná-
rok és népisk. tanítók. szakértekezletén a népisk. történettanítás módj áról
adott elő, a pannonhalmi ped.-szemináriumon pedig 'a természettan-vegytan
köréböl bernutatótanítással kísért előadást tartott. - Lux Gyula dr. leg-
ú ja b b könyvét Nyelvi a da tok a délszepest és dobsina i ném et nép település-

tör ténetéhez címen a Felvidéki Tudományos Társaság adta ki. A könyv:
2.50 P-ért a Társaságnál (VII., Rákóczi-út 15.) rendelhető meg.

Irodalmi szemle. - Dr. Evva Gabriella: Ka r a cs Ter éz élete és mun-

ká ssá ga [Protestáns Tanűgyi Szemle, XII. évf. 4. sz.). - Halmos Péter:
A ta nító i lélek [Népnevelés, 1938. 2. sz.]. - Jaloveczky Péter: A húsvéti

to já s és fes tése (Búvár, IV. évf. 4. sz.). - Drozdy Gyula: F eltáma dunk!

[Néptanítók Lapja, 71. évf. 8. sz.]. - Zombor Zoltán dr.: A szemlétet lé-

lekta na és a szemléltetés (u. o.). - vitéz Losonczi György: " lsten á ldd . meg;

a ma gya r t!" (Ttási tervezet, u. o.]. - Halsnos Péter: A ha lma zá lla potok

vá ltozá sa (Ttá,si tervezet, Népnevelés. 1938. 4. sz.]. - Draskovits Pál:' Lé-

lekta ni vizsgá la tok a népiskolá ból a középiskolá ba lépő ta nulók képessé-o

gelnek megá lla p ítá sá r a . (A Gyermek, XXIX. évf. 7-10. sz.) - Cser János'
dr.: A ma gya r gyermek szókincse a 10-14 éves kor ba n [u, o.). - Végh
József: Az á llami óvónőképző-in tézet őse [Kisdednevelés, LXIII. évf. 5..
sz.). -'- v. Komárnoky Gyula: Szor a kozta tó r a jz [u. ,0.).

Fizikus szaktanárok értekezlete. - Február 23-án és 25-én volt a
székesfehérvári közép-, középfokú és szakiskolák fizika-tanárainak szakér-
tekezlete, amelyen Na gy József piarista tanár, kőzépiskolai tanulmányi fel-o
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ügyelő elnökölt, s amelyen a közokt. minisztertponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALoczka Alajos dr. egyet;
magántanár. igazgató, tanácsos 'képviselte. Az értekezlet első programm-
pontja a Ferenc József, Nőnevelő Intézet r. k. tanítónőképzőjében játszó-
dott le, ahol. a i elnöki megnyitó után az intézet fizika-tanárnője, P r á gner

M. .Mansueta, irg. nővér tartott bemutató munkáltató tanítást az áram és
a mágnes kölcsönös hatásáról. A tanulságos ielöadást a szakértekezletre ösz-
szegyült tanárok osztatlan elismeréssel hallgatták.

Szüuidel testnevelési tanfolyam a középfokú (polgári, kereskedelmi
stb.] iskolákban testne velé st tanító tanárok és tanárnők részére. - A
miniszter engedélyével a Testnevelési Főiskola ,folyó évi július hó 4-24-ig'
kőzépfokú (polgári, keresked-elmi stb.] iskolákban testnevelést tanító taná-
rok és tanárnők részére továbbképző tanfolyamot rendez. A tanfolyamon a
középfokú iskolai testnevelés köréböl a modern gimnasztikai módszereket,
r itmikus és' zenés tornát, szabadtéri testgyakorlatokat, iskolai játékokat,
nemzeti és néptáncokat stb. ismertetik. A gyakorlati órák kiegészítéseűl el-
méleti előadások is lesznek, amelyek keretében az új testnevelési törek-
vések nyernek megvilágítást. A résztvevők az elméleti előadásokat közösen
hallgatják, rníg a gyakorlati tanítás nemenként kűlön-külön csoportban
történik. A tanfolyam díja, - a tanfolyamon való részvételt igazoló bizo-
nyítvánnyal együtt -' 25.- P,amely a tanfolyam megkezdésekor fize-
tendő. A résztvevők a tanfolyam tartama alatt a főiskola internátusában
50.- P lefizetése ellenében kedvezményes elszállásolást és ellátást (na-
ponta' háromszori étkezés) élvezhetnek. A tanfolyamon résztvenni óhajtók
legkésőbb Io.lyó évi jún. 20-ig jelentkezzenek a főiskola igazgatóságánál
(Budapest, 1., Györi-út 13.) annak feltüntetésével, hogy lakás- és ellátás-
kedvezményre igényt tartanak-e ?

Tanítónőképzők az operai ruhabemutatón. - Azon a rendkívül magas
.szfnvonalú 'magyaros ruhabemutatón, amelynek ápr. '3-án az Opera volt a
színtere, a bpesti tanítónőképz ö-intézetek kőzűl a II. ker. r. kat. és a VII.
ker. áll. tanítónöképzö vett részt. Növendékeik magyaros tervezésü forma-
ruháikkal tetszést arattak. Az utóbbi intézet íormaruháit U ndi Mária, a
II. ker. intézet által bemutatott ruhákat Ger encsér Anna tanárnő 'tervezte.

A nagykőrösi reí, tanítóképző hangversenye a Rádióban, - A már-
cius 25-én megtartott hangversenyt V á czy Ferenc igazgató szavai vezetfék
be. Vázo.lta . az intézet százéves tőrténetet. Kiemelte, hogy az ének és a
zene müvelése mindíg különös gondja volt az intézetnek. A hangverseny
müsorán a 'legnevesebb szerzők művei mallett Viká r Sándor nyíregyházi

-reí. tanítónöképző-int. zenetanár két énekkari darabja is -szerepelt. A Ma r -

ton ' Barna. zenetanár vezényelte hangverseny műsora egyébként a kővetkező
volt. 1. "Kodály Zoltán: CL. genfi zsoltár. 2. Vikár Sándor: Motetta.
3. Koudela Géza-Bárd Miklós: Éji dal. 4. Bartók Béla: aj Elmúlt idők'
böl: b] Négy régi magyar népdal. 5. Vikár Sándor: Mennek a fonóha.
,6. Bárdos Lajos: Széles, a' Duna.

A VI, ker. rk, tanítőnőképző énekkara, - Ápr. 26-án négy bp esti kö-
zépisko.la énekkara hangversenyt adott a Zenemüvészeti Főiskola nagy ter-
mében. Attónőképzők közül a VI. ker. rk. ttónőképző jeles énekkara vett
részt F ejér Ágnoo zenetanár vezénylésével a hangversenyen. Zenekar kísé-
retében Bpesten először adta elő Schütz Tugend ist der beste F r eund c.
medr igálját. Ezen kívül még a következő darabokat adta elő: Bartók: Ci-
pósűtés: Kcdály: Zoborviaéki népdal; Alleluja (gregorián-dallam); Orlando
di Lasso: Mária szép rózsa; Palestrina: Napkeltétől; Festa: Tűz, tenger,
föld és ég. A hangverseny nagy sikerében az intézetnek nem csekély
része volt.
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A zsámbéki zászlószentelés ünnepi kőzönsége.

Népművelő előadás Lovasberényben. - A székesfehérvári Ferenc
József Nönevelö Intézet r. k. tanítónőképzőjének V. évfolyama figyelemr'2-
méltó népművelő előadást rendezett a pedagógia tanárának,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASimon M. Me-
ti lla irg. nővérnek vezetésével Lovasber ényben. Györgyi J áncs intézeti hit-
tanár megnyitó] a után Bla schek Erzsébet szép tanulmányban hasonlította
össze a Szent István korabeli Magyarországot a trianoni csonka haz ával.
Utána Ba tizfa lvy Erzsébet "a magyar egység fontosságát és szűkségességét"
méltatta. Magy,ar dalok és táncok tették még változatosabbá a rnüsort,
melyet a szentévi és a magyar himnu sz zárt be.

A zsámbéki kat. tanitőnőképző zászlószentelési ünnepe. A Ke-
resztes Nővérek vezetése alatt álló rk. tanítónőképző-intézet lélekemelő
zász lószentelő ünnepélyt rendezett ápr. 27-én Zsámbékon. A helybeli isko-
lák, leventecsapatok és a kőz ség ünneplő díszben sorfalat állva fogadta a
'zárda nagy udvarára felvonuló előkelő vendégeket. A szentmisét az udvaron
felállított díszes oltáron Shvoy Lajos székesfehérvári püspök nagy papi
segédlettel mutatta be. Míse közben rnagassaárnyalású beszéd kíséretében
ezentelte meg a művészi hímzésű értékes zászlót, amelyet a zárda nővérei
terveztek és készítettek. Az egyházi ténykedések alatt a növendékek szép
éneké emelte az áhitatos hangulatot. Az intézet disztermében folytatódott
az ünnepi műsor. Kiemelkedő pontja volt dr. Hóma n Bálintné zászlóanya
"Nemzetet hordoztok szívetekben" je1mondattal végzett zász ló avatása.: Dr.
Da r á nyi Kálmánné "Légy híve .hazádnak rendületlenül", Shvoy Lajos "Le-
gyetek Krisztusnak rendezett serege" jelmondatai hangzottak el, miközben a
zászló ra kerűlt a zász lóanya es a két védnök jelmondatos diszszalagj a is.
Művészi teljesítményszámba ment Ca lliga r is Ferenc karnagy-tanárnak az
-ünnepélyre szerzett karéneke. Az .értékes hangverseny után díszebéd volt,
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mely barátságos hangulatban a késő délutáni órákig együtt tartotta a meg":·
hívott kőzőnséget. A már említetteken kívül résztvettek az .ünnepségen ;
vitézponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEndr e László alispán, Kemenes Illés főigazgató, Csúcs István pré-
post-kanonok, egyházm. Iötanfelügyelö, Ba rna bá s István kir. tanfelügyelőXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs -

Ba r a bá s Tibor tanítókép. igazgató, Ta bódy Ida ny. tképzö-int. igazgató, az.
egyházmegye s z á m o s tagja, valamint a kőzigazg, élet vezetöi, a környé-
ken lakó földbirtokos családok, a kőzség lakossága, a növendékek szülcí
és az intézet tanári testülete. A bp esti VII. ker. tanítónöképzöt Bra un-

Angela tanár képviselte a testvérintézet szépen sikerült,felemelö űnnep-.
ségén ..

Az új fémjelzési törvény. - 1937. szept. L-én lépett hatályba az 1936:'
IV. t.-c., mely a fémjelzés eddigi módj át részben megváltoztat ja. A tanító":·
képző-intézetek Ill. osztályában tehát már ezt a törvényt kell az ötvény-
számításnál tekintetbe venni. A IV. és V. éves tanulókat is fel kell e vál-;
tozásról világosítani. A végrehajtási utasítást az 1937. évi 87.000. sz. ren-
delet tartalmazza. Megszerezhetö a M. Kir. Allamnyomdánál. Budapest, ..
1., Vár. Ára 50 f.

Állástalan tanítók, Ioglalkoztatása. - Az állástalan oki. tanítók
Ház i ta n í t ó című lapja felhívja a szűlők Iigyelmét, hogyha elemi, vagy'
polgári iskolába járó gyermekük mellé házitanítóra, nevelőre lenne szűk -
ségük, forduljanak a Ház ita n í t ó szerkesztöségéhez: Budapest, V., Szerit
István-korút 20. 1. em. 5. Telefon 126-1'96. Hivatalos órák: kedd, csűtőr+
lök, szombat délelött 9-12 óra között vannak. A közvetítés díjtalan. -
Az állástalan okleveles tanítók, tanítónők, óvónők, akik házitanítóságot, ne-
'velöséget óhajtanak vállalni, jelentkezzenek 'a fenti címen a hivatalos órák:
alatt. Vidékiek jelentkezésükhöz válaszbélyeget csatoljanak.

Halálozás. - Va rga József, a nagykőrősi ref, tanítóképző-intézet ny.
tanára 78 éves korában, 30 évi hűséges és eredményekben g.azdag tanári
műkődés után, nyugalomba vonulásának 24. évében márc. 19-én elhúnyt.
Tanári szo.lgálata mellett a ref. egyházi zeneirodalom előbbrevitelének s a:
magyar dalköltészet fej lesztésének szeritelte hosszú idöre terjedő munkás-
ságát. Ernléket tanártársai és tanítványai hálás kegyelettel őrzik! - He-'
ger Lujza, a bpesti VII. ker. áll. ttónöképzö ny. zenetanára. zongoramü-
vésznő 34 évi szolgáLat után, nyugdíjba vonulásának 5. évében április
elsején jobblétre szenderült. A kiváló tanár! é.selöadóműv;ésinöt megható'
részvét kisértc ápr. 4-én utolsó útj ára'. A farkasréti temetö halottasházá-
ban a II. ker. áll. ttónöképzö részéről J a ncsó Erzsébet tanár búcsúztatta, a:
VII. ker. ttónőképzö nevében pedig dr. Ra dna i Oszkár mondott búc.súbeszé-·
det. Tanártársainak szeretetében s tanítványainak soha nem múló hálás'
szeretctében emléke élni fog!

Nyugtázás. - Tagdíjat fizettek az 1938. év 1. és II. felére vitéz Szö-
rényi József, Baditz Károly és Vadász Zoltán; az 1937. és '1938. év L-
ésII. felére Molnár Kálmán; az 1937. év 1. és II. felére Pödör Béla' és
Csiky István; az 1937. év 1. felére Skersil Mária; az 1937. év II. felére'
Pócza József; az 1937. év II. és az 1938. év 1. felére Nádler István, Heitler
Chrystophor a és Szabó Celeszta: az 1936., 1937., 1938. és 1939. év 1. és
II. felére Tabódy Ida és végül 4.- P tagsági díjat fizetett dr. Csada.
Imre. - Bpest, 1938. évi április hó 26-án. F r igyes Béla pénztáros.

Felelős szerkesztő é s k iadó : Molnár Osakár.
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