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JÚ N I U S

V ezérgondolatok a líceum részére.'

A törvényhozás a tanítóképzés reformjáról szóló törvényjavas-
latokat már Ietárgyalta. E szerint a jövőben a tanítóképzést 4 éves
líceum és 2 éves tanítóképző-akadémia .szolgálja, A líceum óraterve
és rendtartása már elkészült. Folyamatban a tanterv-készítes és az-
után kerűl majd sorra az utasítás készítése. ,Minden utasításnak
egységet adnak azok a gondolatok, tervek, amelyek végigvonulnak
az egész utasításon. Most az a kérdés, melyek azok a főbb gondola-
tok,amelyeknek a líceum utasításán végig kell vonulniok.

Az Általános Utasítás vezérgondolatainak megállapítása végett
ismernünk kell egyrészt a líceum feladatait, másrészt tudnunk kell
azt, hogy a líceumban szerzett érettségi bizonyítvány mire képesít.
, A líceum feladata, hogy a tanulót vallásos alapon és nemzeti

szellemben erkölcsös polgárra nevelje, gyakorlati Irányú műveltség-
hez, a fiútanulót ezenfelűl gazdasági, a leány tanulót pedig háztar-
tási ismeretekhez juttassa, továbbá a családi és iskolai gyermekne-
veléshez szükséges alapismeretek tanításával magasabb nevelési szak-
tanulmányokra előkészítse s végül főiskolai szaktanulmányokra ké-
pessé tegye.

A líceum érettségi bizonyitvárrya mindazokra az állásokra és
tisztségekre képesít, amelyek elnyeréséhez az 1883: L t,-c. vagy más
jogszab:ilv értelmében kőzépiskolai érettségi vizsgálat szűkséges.
Képesít a tanítóképző-akadémián, a polgáriiskolai tanárképző főis-
kolán, a gazdasági szaktanítóképzöben, a gazdasági akadémián, a
zeneművészéti és képzőművészeti főiskolán, a testnevelési főiskolán,
a Magyar Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományt Egye-
tem közgazdaságtudományi karának a közgazdasági és kereskedelmi
osztályán, valamint közgazdaságtudományi karának gazdasági szak-
tanárképző-intézetében íolytatandó tanulmányokra, férfiak pedig
~zeken felül még a közigazgatási, postai és vasúti tanfolyamokon
is folytathatják tanulmányaikat.

Az általános utasítások azokat az elveket foglalják magukban,
amelyek a líceum egész munkásságán, tehát minden tantárgy taní-
tásán, és a tantárgyakon kívűli nevelői munkásságon, végigvonulnak.

Ezek az elvek .az egész utasításnak egységes szellemet adnak.
A líceum feladatai alapján, és azokra a hivatásokra való te-

kintettel, amelyekre a líceum kőzvetve előkészít, az általános uta-
sítás vezérgondolatai a következők.
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1.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE g é s zs é g e s vilá g n é ze t. Minden hivatás jó betöltés ének felté-
tele az egészséges világnézet. Ennek kettős alappil lére van: a va l-

lá s o s é s a n e m ze ti g o n d o la t, Itt nem két egymás mellett álló érték-
ről, hanem egymást átható, egymást átszövő, egymással szerves egy-
séget alkotó két olyan értékről van szó, amelyek magukban foglal-
nak minden más értéket. A líceum minden munkáját, minden tan-
tárgy tanítását itassuk át a vallásos és nemzeti gondolattal. Érez-
tessűk - egyrészt mindenütt, ahol lehetséges, egy felsőbb hatalomtól
való függésünket, és ezzel kapcsolatban azt, hogy az erkölcs alapja
a val lás - másrészt pedig Iáradhatatlanok legyünk annak terjesz-
tésében, hogy minden egyes lépésünkkel a magyar nemzeti gondo-
latot 'kell szolgálnunk, Ilyen szellemben csak az tud dolgozni, aki
tisztán látja a nemzet belső és külsö helyzetet, és aki képes és kész
arra, hogy az így felismert nemzeti feladatokat meg is oldja. Csak
annak a növendéknek van ilyen szellemben kiíej lödőtt nemzeti ön-
tudata, aki élete minden megnyilatkozását a magyar gondolat szem-
pontjaból bírálja el, akiegysége,s, világnézet szerint foglal állást az
élet legváltozatosabb helyzeteiben. Ez az egységes világnézet, ez az
öntudatos magyarság azt jelenti, hogy magyar vagyok a beszédem-
ben, a vasárlásokban, - magyarosságra törékszem a ruha-viselet-
ben, minden lehető módon állást foglalok a magyar ének, zene, tánc,
müvészet stb. mellett. Csakis e gondolatmenet következetes keresz-
tülvitele mellett gondolhatunk arra, hogy növendékeink majdan azon
a helyen, ahová őket a nemz-et állítja, egész magyarként fogják
hivatásukat betölteni. A hivatástudat felébresztés-e és fejlesztése kö--
zépponti feladatunk.

II. A m ű ve lő d é s i a n ya g h iu á lo s ziá s a . A tananyag főbb kérdé-
seit a tanterv tartalmazza. A tanár feladata a kérdések megvilágítá-
sára alkalmas müvelödési részleteket kiválogatni, E kiválogatásban
az 'első kérdés mindíg ez legyen: Miért tanítjuk ezt a kérdést? Mi-
féle cél vezet bennünket akkor, amikor ezt a tételt tárgyaljuk ?
Olyan .anyagot válogassunk ki, amely a célnak teljesen megfelel. A
tananyag kiszemelésében legyünk figyelemmel egyrészt az általános
művelödési követelményekre, a népi gondol.atra, másrészt azokra
a hivatásokra, amelyekre a líceum közvetve előkészít. A líceum ren-
deltetésének megfelelően nagy gondot fordítsunk azokra a művelő-

dési anyagokra is, amelyek a családi életre, a meleg otthonra vo--
natkoznak. Mind a Iiú-, minda leánylíceumokban legyünk ezekre fi-
gyelemmel, azonban fokozott gondot fordítsunk ezekre a Ieánylí-
ceumokban. Ez a kiválogatásigfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsze m p o n t a tananyag minöségére vo-
natkozik.

Emellett különösen nagy gondot fordítsunk a tananyag mennyi-
ségére is. A legnagyszerübb tanítási munkát tönkretesszük. ha töb-
bet tanítunk, mint amennyit a tanuló megemészteni tud. A túlterhe-
lés nemcsak a tárgyi képzést, hanem az alaki képzést is lehetetlenné
teszi. A "keveset, de jól" elvét azelméletből át kell ültetnünk a
valóság területére. Jól jegyezzük me A tanárnak nem kell min-
dent követelni a növendéktől, ami a tankönyvben van. S ha ez az
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.anyagcsökkentés olyan természetű, hogy esetleg aggodalmai vannak,
akkor vigye a kérdést a tanári értekezlet elé. Ha az erről felvett
jegyzőkönyvet a főigazgatóság jóváhagyta, akkor nyugodtan vár-
hatja a tanulmányi felügyelőt. A tanár természetesen magyarázhat
olyasmit is, ami nincsen meg a tankönyvben, ezt azonban nem kér-
heti számon a nővendékektől.

A leánylíceumban gondja legyen a tanárnak arra, hogy többet
foglalkozzék olyan kérdésekkel is, amelyek a női hivatásokhoz szük-
séges tulajdonságok kiíej Iesztésére külőnősebben alkalmasak. Pél-
dául a nő szerepe az irodalomban, az irodalom női alakjai, a nő
szerepe a tőrténelemben, a nő a családban stb.

A különbőző tudományok irodalmából is kívánatos valami ízelí-
töt adnunk. Ezzel a növendéknek meg. kell éreznie azt, hogy az il-
lető tudomány határai nem azonosak a tankönyv határaival. így kell
az önképzésre, a továbbképzésre hs,egy-egy lökést adnunk.

.Ió tanmenet készítése és annak kővetése lényeges kelléke an-
nak, hogya kiszemelt tanítási anyaget valóban el is végezzük. Ha
valamely kedvező tanítási' alkalom úgy kívánja, kissé el is térhetünk
a tanmenettől, azonban ez az eltérés csak kivételes lehet, rendszert
abból csinálnunk nem lehet. .

Ill.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA m ű ve lő d é s i a n ya g á ta d á s a . Ha kiválogattuk a tan anya-
got, akkor az a feladatunk, hogy azt a legjobb módszerrel adjuk át
tanítványainknak.

1 . L o g ika i c é lo A meginduláskor először arról kell meggyőződ-
nűnk, mit tudnak a növendékek kérdésünk köréböl, mit tanultak er-
ről eddig, és mit tanultak erről a kérdésről más tautárgyak kere-
tében [koncentráció]. Az új anyag átadásában a közvetlen cél a
megértés. Ezt a célt nem értük el, ha a tanuló a kérdés lényege, a
tételek összefüggése stb. helyett csak szavakat tud. Nem érti a kér-
dést, aki tartalmi részeit nem a logikai összefüggés alapján, hanem
csakis emlékezeti alapon mondja el. A tapasztalat azt mutatja, hogy
a szótanulást még mindíg nem sikerült egészen száműznűnk. A szem-
léltetés, a cselekvő szernléltetés, a kirándulás stb. lényegesen támo-
gat abban, hogy a növendék szavai mögőtt megfelelő tartalom is
legyen, hogy Iogalrnai világosak legyenek.

A logika ugyan alélektannal kapcsolatosan mint külön tudo-
mány is szerepel, azonban a tanulők .logikai kiképzése csak akkor
sikerül, ha minden egyes óra egyszersmind a logikai iskolázást is'
szolgálja, Ennek .egyik legjobb módja a gondolatkapcsolatok észre-
vétetése, annak a követelése, hogy' a tanulónak minden megnyilat-
kozása a szigorú logikai rendet tükröztesse. Vezessük rá tanítvá-
nyainkat arra, hogy csak akkor nyugodhatnak meg, ha egészen vi-
lágosan látják a tárgyalt tananyaget. E területen nem az ismeret a
legfontosabb, hanem a megismerés folyamata. Az ismeretet elfelejt-
heti a tanuló, azonban a megismerés folyamata segítségével újból
megszerezheti az elfelejtett ismeretet,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAső t újakat is szerezhet. A
megismerés folyamata indít újabb és ujabb megismerésre.

Az ismeretanyag puszta átvétele még nem jelenti annak tiszta
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elsajátítását is. Ez csak egyéni feldolgozás alapján lehetséges. Csak
az a tananyag .a tanuló sajátja, amelyet saját rnunkájával, öntevékeny-
ségévei szerzett meg. A művelődési anyagót csak akkor adtuk át
valójában, ha az a tanuló cselekvő életén keresztűl élménnyé lett.
A szernléltetés lényegében akkor felel meg napjaink követelményé-
nek, ha állandóan gondolunk az élményszerűségre is. így a líceum-
ban - a lehetőség szerint - helyet kell adnunk a munkáltató taní-
tásnak, a kutató munkának. Csak az ilyen munkában rejlő személyes
állásfoglalás biztosítja a helyes Iogalomalkotást, a világos ítélö-,
következtető-, és megkülönböztető képességet, A puszta átvétel töl-
csérezést, a személyes állásfoglalással elsajátított anyag szerves szel-
lemi gyarapodást jelent. Csakis .a személyes állásfoglalásra való
törekvés segíti elő a növendék önállóságát.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . E r kö lc s i c é lo A megértéshez szükséges személyes állásfoglalás
nemcsak logikai világosságot jelent, hanem erkölcsi törekvést is. Az
előzőleg érintett önállóságnak nemcsak logikai, hanem erkölcsi gyö-
kerei ÍJs vannak. Hasonlóképen az élmény nemcsak a megértést se-
gíti elő, hanem érzelmi és akarati gazdagodást is jelent. A lelki hoz-
zájárulással s.zerzett tudás nemcsak logikai, hanem erkölcsi nyere-
ség is. Viszont a bárhonnan szerzett érzelemnemesedés és akarat-
erősödés az értelmi életet is világosabba teszi. A tananyag meg nem
értésének okai sokszor az érzelmi és akarati világ fogyatékosságai-
ban (figyelmetlenség, türelmetlenség, előző lecke meg nem tanulása
stb.] keresendők. Ezért mind a tanítási anyag helyes elsajátítása,
mind az ifjúság helyes [ellemalakulása szempontjaból minden taní-
tásban legyen gondunk a nevelői vonatkozásokra. "Ne csak tanít-
sunk, hanem neveljünk is!" gondolatát a hangoztatás területéről át
kell vinnünk a megvalósítás körébe. ,Minden tanítási tétel keretében
szorgosan kutassuk a nevelői lehetőségeket, állandóan gondolkod-
junk azon, hogyan lehetne ezeket a nevelői vonatkozásokat alkal-
maznunk. így pl. a következő mondás: "Ki dolgozni nem szeret,
nem érdemel kenyeret", nemcsak arra való, hágy benne a mondat
tárgyát megkeressük, hanem - .S talán főként - arra alkalmas,
hogy vele a növendék szorgalmát erősítsük. Hiába tudja elmondani
a tanuló Móra Ferenc: Este című kőlteményét, ha nem cselekszik
annak szellemében. Ennek a költeménynek a művelödési tarta Imát
nem sajátította el az a kislány, aki nem bontott még édesapjának
ágyat, aki még nem simította puhára a vánkosát. Az írásbeli dolgo-
zatok nemcsak arra valók, hogy helyesírási és fogalmazási' gyakor-
latokat végezzünk, hanem arra is szolgálnak, hogy azokat - a tar-
talmi tárgyalásokkal kapcsolatosan - erkölcsi erősítésre is íelhasz-
náljuk. Ehhez hasonlóan az összes tantárgyak keretében töreked-
jünk arra, hogy a nevelői gondolatokat megtaláljuk és célunk szolgá-
Iatában felhasználjuk.

3 . E s zté tika i c é lo A logikai és az erkölcsi cél mellett az esztéti-
kai kérdésre is kell a líceum minden munkájában nagy gondot for-
dítanunk. Az esztétikai neveléssel egyrészt arra törekszünk, hogy a
növendék ízlését fejlesszük, másrészt arza, hogy alkotá~ai szépek
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legyenek. Valamilyen módon minden tantárgy keretében és az isko-
lai élet minden megnyilvánulásában szo lgálhat juk az esztétikai ér-
zék fej lesztését.

Éreztessük mega szép formai és tartalmi vonásait. A tartalmi
vonások közül külön ki kell emelnünk az erkölcsösséget. Ezek szelle-
mében nem lehet szép az irodalmi alkotás, amelynek tartalma nem
fehér. Ismételten mutassunk ráarra, hogya logikai, erkölcsi és esz-
tétikai érték igen szeros kapcsolatban van egymással. Ha szigorúan

elemezzük azt, amit szépnek mondunk, akkor kiderül, hogy az egy-
úttal megfelel a logikai és erkölcsi követelményeknek is. Viszont
pl. a logikai meg nem értés és az erkölcsi meg nem értés az esztéti-
kai élet területén is zavarokkal jár.

A szép formai vonásai közül az egység jelentse egyúttal a vi-
lágnézet egységét is, az összhang pedig az összhangzatos együtt-
élést is.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . T á r g yi c é lo A tananyag megértése, az erkölcsi vonatkozások
kiaknázása és az esztétikai érzék ápolása után arra is kell tőreked-
nünk, hogy az ismeret megerősíttessék. Ha a megértés átéléssel kap-
csolatos, akkor ez sokat jelent az ismeret megerősítése szernpontjá-
ból is. Ezt a célt kell azután szolgálnunk megfelelő gyakorlással,
összefoglalással, alkalmazással, ismétléssel. A gyakorlás szűkséges-
sége régi, de egyúttal örökké új követelmény is. Mind az ismeret
állandósítása, mind a művelődési anyag világosabba tétele érdeké-
ben sokat tehetünk, ha különböző szempontokból összefoglaljuk a
tanítottakat. Végül megfelelő részlet-ismétlésekkel és évvégi (lehe-
tőleg 3 heti) ismétlés sei kell a tananyag megerősítését betetőznünk,

a tanítás tárgyi célját biztosítanunk.
IV. A g ya ko r la tia s s á g . A törvény szerint a líceum gya~orlati·

irányú középiskola. Ezt a gyakorlatiasságot figyelembe kell vennünk
mind a tananyag kiszemelésében, rnind a tananyag átadása módjá-
,ban. Ez a gyakorlatiasság nem jelent anyagiasság ot, hanem valóságos'
feladatoknak eszményi szellemben való megoldását. Nem lehetünk
merő elméletek hirdetői, hanem a gyakorlati élet feladatainak meg-
oldására 'kell növendékeinket képesítenünk. Tanításunk nem lehet a
légüres térben lebegő elvek hirdetése, hanem a földön járó, (de fel-
felé néző) ember anyagi, szellemi és erkölcsi szűkségleteinek kielé-
gítésére kell figye1műnket fordítanunk. A rászorultak segítségére
kell lennünk. így a vegytanban nem a képletek [strukturák] a lé-
nyegesek, hanem a gyakorlati életben észlelhető vegyi folyamatok
megértése és ennek az ismeretnek a gyakorlati élet jobbá tétele ér-:

dekében való felhasználása. Az ásványtanban nem a kristályrend-
szerek a legfontosabbak, hanem az ásványoknak az ember háztartá-
sában való jelentősége. Ha a természettanban a hajcsövességgel kap-
csolatosan nem említjük a földnek a hajcsövességét, akkor a gyakor-
latiasság szempontjaból csonka munkát végeztünk. A magyar nyelv-
tanban nem a meghatározásokon van a hangsúly, bár ezekre is szűk-
ség van, hanem azon, hogya növendék cr magyar nyelvhelyesség
kérdéseiben otthonos legyen. Az irodalomban nem az elmélet, hanem
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az olvasmánya lényeges. A történele:m akkor követi a gyakorlatias-
ság útját, ha kérdéseivel a jelenben is eligazít. Ez az elv a kézimunka
tanításában hasznos dolgok készrtését is kívánja. A nevelési ismere-
tek terül etén pedig azt szorgalmazza, hogy azokat a valóság talajába
űltessük. A legszükségesebb elméleti ismereten kívül kűlönősen arra
kell törekednünk, hogy sok gyakorlati irányítást adjunk. Így végig
mehetűnk a gyakorlatiasság szempontjából minden tantárgy mun-
káján.

Fokozottan fontos. a gyakorlatiasság követelménye a leányok
nevelésében. Csak gyakorlatias családi nevelésű példákkal, csak gya-
korlati jellegű kézimunkával, csak gyakorlati háztartási törekvéssel
stb. lehet 'egyrészt jó tanítónőket, másrészt jó családanyákat ne-
velni.

Általában arra kell törekednűnk, hogy elveinket necsak hirdes-
sük, hanem azok értékét a gyakorlati élet valamely feladatának meg-
oldásában mutassuk meg.

V.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA g ye r m e k fe lé va ló fo r d u lá s . A gyakorlatías.ságnak egyik
formája a gyermek felé való fordulás, A líceumban nem elméleti
gyermektanulmányon van a hangsúly, hanem az élő gyermek meg-
ismerésén, valamint azon, hogy a megismerés alapján valóságos gyer-
mekek irányítására vonatkozólag adjunk tanácsot. E cél érdekében
szűkség van arra, hogy a növendékek egyrészt mind a 4 éven át
hospitáljanak a gyakorlói,skolában (vagy más népiskolában), más-
részt arra is, hogy ezeket a megfigyeléseket rendszeresen megbe-
széljük. Erre nemcsak azoknak van szükségűk, akik a tanítói pá-
lyára készülnek, hanem azoknak is, akik más pályára törekszenek.
A gyermek iránt való érdeklődést egyetemesebbé kell tennünk. Ez-
zel lényeges szo lgálatot tehetünk a gyermekvédelem [és ezzel együtt
a családvédelem és a nemzetvédelem] gondolatának. A nemzet jö-
vője szempontjából sorsdöntő jelentőségű az, hogy jobban lássuk
a gyermeket (a jövő nemzedéket), hogy élő gyermekekkel való fog-
lalkozás révén jobban készüljünk elő a gyermekek iskolai és csa-
ládi nevelésére. A leendő családapáknak, különösen a leendő csa-
ládanyáknak igen nagy szűkségűk van arra, hogy valóságos gyerme-
kek megfigyelésévei kapcsolatosan kapjanak nevelői irányítást. így
kell a jövő nemzedékben a családiasság gondolatát ápolni.

Nemcsak alélektanban és a neveléstanban kell a gyermek felé
fordulnunk, hanem ez a törekvés - a lehetőség szarint - más tan-
tárgyakban is jusson kifejezésre. így pl. az irod.alom keretében foko-
zottabban keressük a gyermekekre és a családi életre vonatkozó iro-
dalmi alkotásokat. A történelem keretében érintsük a gyermekek
helyzetet ,egyes, korokban,a testtanban és egészségtanban foglalkoz-
zunk a gyermek testi életével és a gyermek egyészségügyév-el stb. A
kézimunkával és a háztartástannal kapcsolatosan térjünk ki a gyer-
meknek e munkakörökkel kapcsolatos életére. Ezenkívül a gyermek
felé való fordulást jelenti az is, hogya különböző tantárgyak kere-
tében egyrészt erősebben hangsúlyozzuk a népiskolai vonatkozáso-
kat, másrészt pedig egy-egy megjegyzést teszünk arra vonatkozólag
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.is, hogya tárgyalt tanítási tételt hogyan látja a gyermek Ezzel az
igy értelmezett gyermektanulmányi gondolattal már most előkészít-
jük azt, hogy a jövőben az iskola (tanítónak, tanárnak készűlök]
és a család (más hivatásra készülök] munkáj a - a lehetőség sze-
:rint - összhangzatos legyen.

VI.BAAz ifjúság fe lé va ló fordu lás. A gyermek felé való fordulás
ikertestvére az ifjúság felé való fordulás. A gyermek iránt való ér-
-deklödés felkeltése sok tekintetben függvénye az ifjúság iránt való
érdeklődésnek. Az ifjúság felé való fordulás azt kívánja, hogy ta-
:nításunk középpontjában ne a tantárgyat, hanem a növendéket lás-
.suk. A növendékben kell a kitűzött célokat elérnünk. Ezekhez a cé-
lokhoz 'a tantárgyak eszközt nyujtanak. A cél érdekében íokozottab-
.ban figyelemmel kell kísérnünk az ifjúság testi és lelki fej lődését.
E fejlődéssei való foglalkozás értékes szempontokat ad mind a tan-
.anyag kiszemeléséhez, mind a tananyag Ieldolgozásához. Ez a tanul-
mány is elvezet ahhoz. az igazsághoz, hogya növendéket minél job-
.ban bele kell vonnunk az új művelödési anyag megszerzése munká-
jába. Minden növendék cél. Azért necsak azokkal foglalkozzunk,
.akik jelentkezésükkel erre alkalmat adnak, hanem a visszahúzódó,
.a magábazárkózó növendéket is vonjuk bele az iskola közös munká-
jába. Az ifjúsággal való foglalkozás rátereli a figyelmet arra is,
hogy a művelödési értékeket - a lehetőség szerint - a növendékekre
wonatkoztatva tanítsuk.

Az ifjúság felé való fordulásnak hármas célja lehet. 1. A tanár-
'testület értse meg a líceum ifjúságát. Ez a megértés 'azt jelenti, hogy
-eleinte úgy vesszük azgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAif jú sá g ó t amint van, és csak fokozatosan tö-
.rekszűnk arra, hogy acél szerint törekedjék az ifjúság lelkivilágát
.kialakítaní. Először megértést tanúsítunk. azután alkalmazkodást kí-
vánurrk a növendéktöl. 2. A szűlők értsék meg gyermekeiket. E
.gondolat megértetése a szülöi értekezleteknek egyik fontos feladata .
.3. Az ifjúság értse meg önmagát. Ennek egyik megnyilatkozása az
.egészséges szellem az osztály társadalomban és az iskolatársada-
.lornban. 4. A lehetőség szerint vessük meg az alapját annak is, hogy
.a növendékek majdan mint felnöttek is értsék meg az ifjúságót.

Az ifjúság felé való fordulásnak három formája van. 1. Az if-
júság gondozása a tantárgyakkal kapcsolatosan. 2. A tanítás óráján
.-'- a tananyagtói függetlenül - az ifjúság gondozása. 3, Az órán
'kívül, azaz az ifjúságnak négyszemközt való gondozása.

1. Az ifjúság felé való fordulás kérdésének azt a formáját, amely
.a tantárgyakkal kapcsolatos. elintéztük akkor, amikor a nevelői vo-

.natkozásokról beszéltünk.
2. Nemcsak a tananyaggal kapcsolatosan. hanem adott esetek-

Den attól függetlenül kell az órán egyes növendékekkel íoglalkoz-
.nunk. Ezek legtöbbször az egész osztályt is érdeklik. Ilyen adott
esetek rövid megbeszélésével sokszor nagyobb lépésekben haladunk a
nevelés célja felé, mint bármely tananyaggal. Minden tanárnak any-
.:nyira kell foglalkoznia az ifjúságtanulmány kérdésével, hogy ilyen
.adott esetek érdekeljék, hogy az ifjúság testi és lelki világát meg-
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értse és a megértés alapján a helyes fejlődést szeretettel elösegítse;
A hivatásra nevelés óráján csakis ezzel a kérdéssel foglalkozunk.

3. Lehetnek olyan esetek, amelyek elintézese négyszemközt való-
beszélgetést kívánnak. A lélek olyan finom alkotás, hogy egyrészt
néha csak négyszemközt szólaltatható meg, másrészt pedig akárhány-
szor csak a négyszemközt adott tanácsot hajlandó követni, Sokszor'
csak a négyszemközt teremtett lelki kapcsolat indítja meg a növen-
déket a helyes útra.

Az ifjúság felé való fordulás mindhárom formájában arra kell
törekednünk, hogy a növendéket önmagához közelebb vezessük, s.
arra, hogy önismerete .alapján az őnnevelés útjára irányítsuk.

Minden tantárgy tanítása a müvelődésnek mindíg csak egyBAtö-·

redékét képviseli, a gyer.mek és az ifjúság felé való fordulás ellen-
ben egészen, a cél teljességére irányítja a figyelmet. A tantárgy
hajlamos töredék-ember nevelésére, az ifjúság felé való fordulás
egész -emberre törekszik. Az ifjúság felé való fordulás célozza a.
test és a lélek összhangzatos fej lődését, törekszik arra, hogy az ér-
telem Iejlödése összhangban legyen az érzelmi és az akarati élet.
erősödésével. A líceumban vezetendő személyi lap (egyéni lap, jel-
lemlap) is segít bennünket az ifjúság felé való fordulásban.

Ha figyelembe vesszük azt, hogy egy-egy hibánk leküzdése sok-o
szor összehasonlíthatatlanul nehezebb, mint a leckék egész tömegé-
nek megtanulása. akkor éreznünk kell, hogya magyarság értékesebb-
arculata érdekében együttes erővel kell az ifjúság felé fordulnunk s
bár az erkölcsi hibák ellen való küzdés általában igen nehéz fel-o
adata, a' tapasztalat azt igazolja, hogy éppen a magyarságunkra.
való hivatkozásun'kkal tudunk e téren legtöbb eredményt elérni. Ha.
éreztetjük, hogy valamely erkölcsi hiba az ifjúság hazafiságát ki-
sebbíti, akkor erősebben megindul az erkölcsi hiba leküzdése.

A logikai, az erkölcsi és az esztétikai célokra való törekvésre
nemcsak az egyes tantárgyak tanításában van szükség, hanem ezeket.
szemelőtt kell tartanunk az ifjúságnak mindennemű irányításában is.
Minden egyes növendék értelmét külön is kell felvilágosítani. Kű-
lön kell .az érzelmi világát nemesíteni, külön is kell az akarati életét
erősíteni, külön is kell az ízlését fejleszteni. Szükség van arra, hogy
minden növendék mind logikailag, mind' erkölcsileg, mind esztétikai-
lag mind nagyobb és nagyobb őnál lóságra jusson. Ez az önallóság
az önnevelésben is jusson 'kifejezésre.

VII.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA f.e lnőftek fe lé va ló fordu lás. A Iíceum gyakorlatias irá-
nya azt kívánja, hogy nemcsak a gyermek és, az ifjúság felé, hanem.
a teljes emberi társadalom felé, azaz a felnőttek felé is, irányítsuk
a figyelmet. E figyelemben lényeges szerep jut a nép gondolatának.
Ez azt jelenti, fordítsunk fokozott gondot arra, hogy' az embert, a_
magyar embert, a magyar népet lényegében megismerjük. Töreked-
jünk arra, hogy az ifjúságban kifejlődjék az emberekkel való bá-
násmód helyes érzéke. Mindezek alapján kellemesebb együttélést:
szorgalrnazzunk. A lehetőség szerint minden tantárgy keretében és,

~--~-
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ca tantárgyakan kívűl is minden lehető módon törekedjünk arra, hogy
az ifjúság emberismeretre jusson, és tanulja meg az emberekkel
-való bánásmód művészetét. így fokozott gondot fordítsunk arra, hogy
az embert bemutassuk az irodalom, a földrajz, a történelem stb.
.keretében. Nézzük meg, milyennek látjuk az embert a természet há-
Tam világával (a növénytannal,' az állattannal ésaz ásványtannal)
.kapcsolatosan, mi lyen a technikában, milyen a művészetekben stb.?
E közben állandóan keressük, hogyan szolgálhat juk az emberiesebb
-egyűttélést.

Annak jelzésére, hogy itt nem elméleti eszmefuttatásokról. ha-
nem gyakorlati célokról van szó,a felnőttek felé va Íó fordulás 5
irányára hívjuk f.e1 a figyelmet. 1. Az ifjúság értse meg a tanártes-
iület. (Ez viszonzása annak a követelésnek, me ly így hangzik: a
ianártestület értse meg az ifjúságot.] 2. Az ifjúság értse meg szü-
Jeit. (Ez viszonzása annak, hogya szűlök értsék meg gyermekeiket.]
3. Az ifjúság - mint ifjúság - egészséges módon illeszkedjék bele
.a mai - felnőttek társadalmába. 4. Az ifjúságban ébresszük fel azt a
vágyat, hogy majdan felnőtt korában valósítsa meg a legszebb, a
legigazságosabb társadalmi életet, a legtökéletesebb nemzeti kőzős-
séget, 5. Az ifjúságnak legyen érzéke a nép szociális helyzete iránt.

Lényeges kérdés ezek szolgálatában a következő: "Hogy.an es-
:nék ez nekem?" Nyilvánvaló, hogy sokkal szebb társadalmi életet
.lehet teremteni, ha minderrki minden cselekvése előtt felvetné ma-
_gában ezt a kérdést. S hogya növendék majdan ilyen kellemesebb
társadalmi életnek lehessen a kezdeményezője vagy folytatója, kí-
vánjuk meg, hogy a - lehetőség szerint - minden cselekvése előtt
-vesse fel magában a jelzett kérdést. S ha vannak helyzetek, amelyekre
'ezzel a 'kérdéssel ném lehetne feleletet kapni, akkor van még egy
kérdésünk, amely - a kivételektöl eltekintve - minden egyes eset-
-ben eligazít. A kérdés így hangzik: "Mit mond az adott esettel kap-
csolatosan - a nemzetben és hitben gyökerező - lelkiismeretem?"
.Kövessük a lelkiismeret szavát!

VIlI.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz ö n m a g u n k fe lé va ló fo r d u lá s . Az önmagunk felé való
fordulás a tanár befelé való tek intését jelenti. A tanár az iskola lelke.
19y minden előző elv lényegében ,a legutolsó követelmény függvény~
Ai utasításban hangoztatott elvek általában akkor valósulnak meg,
illetőleg akkor valósulhatnak meg, ha azokat előbb a tanár önmagá-
ban életre' keltette.

D r . P a d á n yi- F r a n k An ta l.
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Ifjúságunk önképzése.

Az emberi természetből kővetkezik, hogy az önként vállalt mun+
kát mindíg szrvesebben, több kedvvel és sikeresehben végzi, mint a.
rákényszerítettet, Aza hatalmas energiamennyiség. amelyet egy
áttáncolt báli éjszaka vagy egy 3000 rn magas hegycsúcs megmá-
szása kőzben kifejt, mert a maga jószántából teszi, élvezetet, szórako-
zást kelt, míg a műhelyben, vagy a katonai szol gálatban, mert kény-
szer alatt fejti ki, keserves verejtékezéssel, zúgolódással találkozik.

A· hajlamok adottságának irányában, az egyéni akaratnak sza-
bad lendülete, hihetetlen kőnnyűséggel szárnyra kap és képes olyan
magasságba jutni, ahová kényszer sohasem iemelhette volna.

Nemcsak szépíróink élettörténetéből s a nagy világegyéniségek
fejlődéséből látjuk ezt, hanem közvetlen tapasztalásból, akik az if-
júság nevelésévei évtizedeken át foglalkozunk, minö nagy értékfö-
lénybenáll a s,zab ad munka a köt ele z ő felett. Az igazi, ·ér-
tékes, termékeny, gyümölcsöző erőkifejtés mindíg az önként vá lla lt,
a kőtelezö munkától elkülönülő, többletmunkában jelentkezik. Mert
ebben az önkéntes többletrnunkában nyugszik a legbensőbb, leg-
őszintébb tárgyszeretet, a legmegfelelőbb egyéni hangoltság munka-
készségével.

Az iskolában a kiszabott munkakőr csak az uszoda zárt me-
dencéje, míg a szabad munkavállalás, a versenypálya, Ezért nem
tudjuk megérteni egyesek törekvését, akik ebből a versenypálvából
is gátakkal körülzárt magas iskolát akarnak valakítani. Már pedig
az .a kívánt "egységesítés." odavezet.

Az ifjúság őnképzésében minden szaktanárnak része nyílik. Leg-·
nagyobb szerepet mégis az önképzökör vezetőtimára vállal. Nagyon
fontos tehát a vezetőtanár egyéniségének megválasztása. Mert ha a.
tanári munkában általánosságban jelentős, tényező a tanár személyi-
ségének szuggesztív hatása az ifjúságra, fokozottabb mértékben ér-
vényesűl iez az ifjúság önképzés-ének irányításában.

Az önképzés. kiinduló pontja a kedv, az érdeklődéskeltés, az
eredményretörekvés vágyának ébresztése,.a szellemi vagy gyakorlati
élet valamely irányában. Az ifjúban a céltudatos.akaraterőnek meg-
indítása, az önképzés erkölcsi jelentősége. Megindítani benne a vá-
gyat mást is. tenni, mint amire tanuló volta kőtelezi. Sőt nemcsak
mást, hanem többet, jobbat, a magábanbizásnak tudatát erősíti benne.
Saját értékének, hivatottságának eszméletére tér. Munkája értékének
hite a célhozérkezés öröme, kiemelkedésének. versenyképességének
erőérz'ete,a · lélekfejlődés. olyan fokozatai, melyet semmiféle kötelezö-
rnunkával sem tudunk hasonló mértékben és gyorsasággal elérni,

Az őnképzést vezető tanárban tehát meg kell lennie annak a
kedélyi adottságnak, mellyel az ifjú lélek naiv lelkesedését, érdek-
lődését fel tudja fogni, vele rezonál s 'annak tápot tud adni.

Az ifjúság önképzökörének életét tehát teljesen a vezetőtanár
lelkülete hatja át és irányítja. Ezért kár volna holmi újabb rendsza-
bályokkal az ifjúságnak ezt az intézményét is kényszerzubbonyba.
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erőszakolni. A tanári testületek fontolják meg jól, melyik tagjukat
bízzák meg az ifjúság önképzésének vezetésével, s ha megtalálták
körükben a legmegfelelőbbet - bízzanak benne! Ne kor látozzák sem-
miféle felsőbb hatóságtól jóváhagyott szabvánnyal a munkáját, mert
ezzel kiölik belőle éppen azt, ami a legbecsesebb benne, az egyéni
jel legét. Fel kell tételeznünk, hogya vezető tanár nemcsak az ifjú-
ságnak, hanem a szabad munkálkodás szeretetétöl áthatva, lelkese-
déssel igyekszik megbizatásának eleget tenni: becsvágyát helyezi
bele, hogyalegkülönbet termelje ki.

Ennek azonban előfeltétele, élete, lehelete a - szabadság. Sza-
bad kezet kell engedni tanárnak és ifjúságnak. A tanár mint látha-
tatlan kéz csak terel, irányít, tanácsol. Nem érezteti parancsnoki fö-
lényét. Nem diktál, hanem szinte teljesen észrevétlenül, a háttérben
rejtőzve, a legnagyobb tapintattal mozgat, Az ifjúságnak meg kell
hagyni azgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí llúzióját, hogy a maga lábán áll, saját belátásával irá-
nyítja függetlenül a maga sorsát. Higyje, hogy ez az ő egyesülete,
amelyet nem hívatales kényszer eröltet reá. Tekintse mint a maga
kedvteléséből létrejött összeséget. ahol a saját akarata, szándéka, el-
gondolása érvényesül. Ezért nem helyeselhetjük némely vezetőt a';
nárnak túlbuzgóságát. amikor a növendék előadásra kerülő dolgo-
zatát kijavítja. A tanár csak tételt ad, s a tétel íeldolgozásához
(méret, jelentőség, forrástanulmány) tanáccsal szo lgál. Nem utasít.
Nem rendelkezik. Magára hagyja a növendéket. Küszködjék, veszöd-
jék. De amit csinál, azaz övé. Nem kell annak tökéletesnek lennie.
Elég, ha a legjobb, amire a maga erejéből képes. Élvezze az alkotás
rnunkájának izgalrnát: elégedetlerrkedjék magával, vagy örüljön magá-
nak. Mind jelentős folyamatai szellemi érésének. A dolgozatok ne
a tanár tudásáról, hanem vezetése űgyességéröl tanúskodjanak. Még
nagyobb hiba, ha a tanár a dolgozatok bírálatát előzetesen cenzurázza.
A bírálatok adnak legtöbb alkalmat a növendékek megfigyelésének. S
a bírálók véleményéből.BAsa szerző ellenvéleményéből nem egyszer
hallottunk meglepő érettségről tanuskodó, talpraesett vitatkozáso-
kat. A tanár véleménye maradjon Iegutolsónak. Ő nem vitatkezhat
és nem diktál hat. Csak óvatosan összegezhet s a legnagyobb tapiri-
tattal, hogy semerre se bátson, meghozza végső ítéletét. Az emberi
alkotó hiúság már az ifjúban megvan. S a legnagyobb óvatosságót
kívánja, nehogy sérelmével elkedvetlenítsűk vagy érdemetIenül fel-
tüzeljük. A legnagyobb mértékű tárgyÚagossággal fogalmazza meg
a tanár állásfoglalását. Az igazságtalanság mindíg fáj, de különö-
sen az igazságban még hívő és csalódást még nem szenvedett ifjúnak.
Hány érdemetIenül szenvedett kudarc riasztott már el ifjakat az
önképzés rnunkájától. Meghasonlott környezetével vagy önmagával.

A bírálatokat és felülbírálatokat nyilvános íelolvastatásuk előtt
a tanár ne is lássa. Ha ·egyszeri hallás. után a tanár nem tud állást-
foglalni, halassza x.La következő gyűlésre. Addigra elolvassa a dol-
gozatot s a bírálatokat és képes lesz mindenkit kielégitő Itélethoza-
talra. Ha a növendék látja, hogy tanára ilyen komoly rnérlegelésre
méltatja, szívesen megnyugszik ítéletében, még ha kedvezőtlen is.
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Tehát ne zsmoron pergő, tanártói előzetesen kivasalt dolgoza-
tok és bírálatok zörögjeneka gyűléseken, hanem érződjék rajtuk a

• közös munka verejtékszaga, A gyűlések nem pompaalkalmak. hanem
kovácsműhelyek, ahol kemény pörölycsapásokkal alakitják az alkotó
-ernbert.

A vezetőtanár puhatolja ki kartársaínál, melyik diáknak
mire van kűlönös hajlandósága, s igyekezzék öt abban az iránybán
ősztőnőzni. A vezetőtanárnak nagy segítségére lehetnek a tanártes-
tület többi tagjai. Helytelen dolog tehát, amikor a tanártestület ta-
lálomra, szinte áldozatként 'kiveti magából egyik tagját, s nem tö-
rődve rátermettséggel. hozzáértéssel, egyszerűen reátukmálja az if-
júság önképzésének vezetését, csak azért, mert a tanári mellékteen-
dökből [kőnyvtáros, osztályfönökség] neki már más nem jutott, s
így aztán az illető, nagy kelletlenül, éppen csak, hogy az évvégi ér-
tesítőben nyoma legyen, - vonszolja az ifjúsági egyesületet a maga
sa növendékek gyötrelmére. Méltán nevezi ilyenkor a diákok csúf-
neve "önkínzó" körnek.

A tanártestűlet azzal, hogy valamely tagjára bízza az őnképzö-

kör vezetését, még nem vetette vel magától annak gondját. Érdek-
lődjék a működése iránt, segítsen a vezetőtanárnak tanácsával,öt-
leteivel. Amennyire ellenségei vagyunk mindenféle egységesítésnek,
bénító utasitásnak. lelketölő uniformizálásnak. annyira hívei va-
gyunk, hogya tanártestület egyetemleges gondja istápolja a vezető-
tanár szándékait. Semmi sablon, gépiesség, mert az gyilkosa az
egyéninek. Legyen meg minden önképzőkörneka maga egyéni bé-
lyege. Ne egy kőzpontilag kigondolt élettelen sémákban feszengje-
nek. Versenyezzenek -az intézetek mennél eredetibb, rnennél értéke-
sebb sajátos jellegre.

A legnagyobb mértékben kárhoztatnunk kell minden olyan tö-
rekvést, amelyegységeis szabályzattal akarná az önképzökörők mű-
kődését gúzsba kötni. Éppen elég szabályzat bénít már tanárt és
növendéket egyaránt a kötelező munkában, legalább itt - hagyjunk
még számukra egy kis szabad levegőt. Igazán meglep, hogy még a
tanárok köréböl is kiszabadulnak ilyen kívánalmak. Meglep, hogy
inéga tanárok kőzűl is akadjon, aki jóhiszemű elfogultságában azt
higy je, hogy az önképzésnek általa kigondolt formája a legtökélete-
sebb, amelynél jobbat más nem találhat, tehát ezt kell ráerőszakolni
minden intézetre, Ez már túlmegy a meggyőződés határán.

Az egységesítésnek, elvi okokon kívűl, gyakorlati szempontból
is ellenzői vagyunk. Kűlőnbséget kell tenni városi és vidéki, fiú- és
leány, internátussal vagy a nélkül fennálló egyházi és világi iskolák
önképzökőre között. Ha irányvonaluk Iközös lehet is - a növendékek
hajlamának szabad kifejlesztése ~az iskolák jellege, külső kőrűl-
mények lényegesen befolyásolják az önképzés természetét. Mennyivel
könnyebb gyűléseke! tartani internátussal egybekötött intézetekben,
ahol az ifjúság a' vezető tanár rendelkezésére áll és nem kell órákat
vesztegetnic a külön bejővetélre. Mennyivel kőnnyebb gyűlést tar-
taní az olyan intézetben, ahol a gyűlések megtartására megfelelőgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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helyiség áll' rendelkezésre, mint az olyan intézetben, mely állami lé-
tére évtizedeken bujdosik bérházról berházra és teljesen pedagógia-
ellenes osztálytermeken kívűl, olyan helyiséggel nem rendelkezik,
ahol az egész ifjúság jelenlétében kísérleti, vagy zenei előadásokat
lehetne tartani.

Meg kell bíznunk a vezetőtanárban, hogy tudja, milyen elvszerű-
ségeknek és idöszerűségeknek, milyen tárgyköröknek és. irányzatok-
nak kell tért engednie a reábízott ifjúság iskolánkívűli nevelésében;
Egységes alapszabályzat - mint minden 'egyesületben - csak nagy-
jában kőrvonalazhatja néhány ponttal az egyesület műkődését [tisz-
tikar, tagok joga és kőtelessége stb.] , A tanári vezetés lelügyele-
tét gyakorolják a kartársak s a felettes hatóságok, de nem előírá-
sokkal, hanem ajánlással és észrevételezéssel, Minden intézet ön-
képzökőre a maga sajátlagos kőrűlményeinek megfelelően alko,ssa
meg - azalapszabályokon kívűl - a maga rendtartását, Ha má-
sokéban jót talál, belátása szerint átveheti.

A tanári testület tekintse az ifjúság önképzökörét a növendé-
kek összességének élettől lüktető szervének, Vezesse szűkségének
meggyőződése, melynek ápolását komoly feladatának tekinti, s ne
engedje, hogy az csak az ifjúság nevelésének, mint holmi szűkséges
rossz függvényeként tengődjék, amelynek éppen csak az iskolai
Rendtartás kővetelménye ad létjogosultságot.

A legtöbb tanártestűlet az önképzökör működéséről tudomást
sem vesz. Egyáltalában nem érdekli. Sorsát rábízza a vezetötanárra.
Pedig a vezetőtanárnak rnunkáját nemcsak megkönnyíti. de eredmé-
nyesebbé teszi, ha az ifjúság azt látja, hogy önképzőköri munkája
nemcsak az áldozatul kivetett vezetőtanár vesszőparipája, hanem az
egész tanártestület érdeklődésének tárgya. A szaktanárnak a gyű-
lésen való megjelenése, amikor az általa kijelölt tétellel. az általa
előkészített növendék bemutatkozik, a legszebb erkölcsi jutalma a
növendék buzgalmának. Felszólalásában a dícséret vagy kifogás ta-
nulságosabb, maradandóbb értéku a nővendékre, egy sereg kötelező
óraszámnál.

Az őnképzökör vezetését tehát nem szabad egyszerűen csak ki-
osztani, hanem kell, hogy az egész tanártestület ügyévé legyen. A
növendék őnképzőkőri műkődésében nyílik ugyanis a szaktanárnak
leginkább alkalma a növendékek egyéniségének megismerésére. A
növendék lélekjelenlétét, szellemi érettséget, felfogása önállóságát,
ízlését, alakító képességet, talpraesettségét hol ismerheti meg job-
ban a tanár, mint a növendék hajlamát kifejező tétel szabad feldol-
gozásában, előadásában s a bíráló megjegyzésekre adott rögtönzött
feleleteiben.

A tanártestület közős érdeklődése fogja végét vetni annak a
bizonyos tekintetben már oanakronizmussá váló kifogásnak, mintha az
őnképzökörök műkődése még mindíg csak egyoldalú szépirodalmi
.tevékenységben merülne ki. Három évrizedet meghaladó - és pe-
dig különböző jellegű iskolában - folytatott vezetőtanári működé-
sünkben erre példa nem akadt. S azt hisszük, így van ez más isko-
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lában is. A vezetőtanár mozgékonysága kell, hogy' magával ragadja a
kartársak érdeklődését. A gyűlés ek műsorába adjon helyet minden
szaktárgynak, és ne mulassza el időszerű események feldolgozását.
Szentgyőrgyi megnyeri a Nobel-díjat. A legközelebbi gyülés,en már
előadást tart valamelyik vegyészet iránt érdeklődő növendék a vi-
taminrólgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIS a feltalálóról. D'Annunzio meghal. Irodalmi kérdésekkel
foglalkozó növendék előadást tart a nagy olasz íróról. Budapesten
eucharisztikus kongresszust tartanak. Előadást tartatunk ennek val-
lási, nemzeti, politikai, kőzgazdasági, társadalmi jelentőségéről. Ze-
nei, művészi, társadalmi aktualitások elevenséget nyujtanak az őn-
képzőköri életnek. A Ieldolgozót is jobban ingerli, a hallgatók fí-

gyelmét is jobban érdekli. S a mellett a növendék napi tájékozott-
ságát is bővíti. Így válik az őnképzökőr a növendékek saját iskolá-
jává, ahová beáramlik a folyó élet és egyik tanítja a másikat. A nö-
vendékek életkőrűlménvei különbözők. Az egyik szegényebb, egysze-
rűbb körben él, nincs módja könyv, újság, utazás, hangverseny, ~zín-
ház, társadalmi érintkezés útján olyan kulturális magaslatra emelked-
nie, mint a jobb módúnak, akinek mindez rendelkezésére áll. De
nemcsak a műveltség volumenje tágul így' a növendékben, hanem
műveltsége alapossága, mélysége is. Mert megtanulják egymástól,
hogyan kell valamilyen kérdésben komolyan elmélyedni, anyaget
gyüjteni, kapcsolatokat keresni s a szerzett tudást tetszetősen nép-
szerűsíteni. Teháta művelt ember segíti itt a tanítómestert, A pusz-
tán versfaragó őnképzökörők divatja már régen elmúlt. S kár az
intézményt elavult kifogásokkal korholni. Az ügy iránt komolyan
érdeklődök nagyobb szelgálatot tesznek, ha van életrevaló, konkrét
formába öltöztetett gondolatuk. Ködős stilisztikai általánosságokból
nem lehet életet teremteni. Az önképzés pedig élet, még pedig a ja-
vából.

Az őrrképzőkőr működését azonban nemcsak a tanártestűlet ér-
deklődése, hanem a felsőbb hatóságok támogatása élteti. Az olyan
intézkedés, rnint a minő az önképzőkőri tagdíjak eltörlése, nem mu-
tat éppen az önképzés jelentőségének kellő értékelésére. Miért ki-
vánják a Rendtartásban az őnképzőkőrők alakulását, ha más oldal-
ról ·elfűrészelik a gerincüket. A Rendtartás megkívánja Sportkör,
Vöröskereszt Egyesület, Segítő Egyesület szervezését is. Ezeknek
meghagyja a tagdíjfizetés kőtelezettségét. Egyedül csak az őnképző-
körét szűntették meg. Miért ez a lefokozás ? Kevesebbet ér? Akkor
szüntessűk meg. Az talán mégsem tételezhető fel, hogy a rendel-
kezö a tagdíjak feleslegességet tartotta volna szem előtt intézkede-
sekor. Hát hogyan buzdítsuk a tanulókat munkára, ha nem [utal-
mazzuk ? Miből vegyünk jutalomkőnyveket ? Honnan vegyünk pálya-
díjakat? Hogyan foglalkozta,s,suka növendékeket, ha nem veszünk
könyvet? Az ifjúsági könyvtár évi dotációja olyan csekély, hogy ab-
ból a kötelezö olvasmányok íedczése is csak szegényesen telik. Eb-
ből az ifjúsági könyvtárból nem lehet őnképzést fejleszteni. Azt ta-
lán csak még sem gondolja senki, hogy könyv nélkül is lehet dol-
gozni. Azt hisszük, ebben az intézkedésben egyáltalában nem szere-
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]Jelt gondol.at. Nagyon erőtlen szociális jóakarat sugallhatta csak.
A. .szülök éveleji kiadásait akarta egy pengővel csökkenteni. A szű-
lők talán éppen ezt a pengöt fizették volna meg legseívesebben, a
sok pengő kőzűl. Az önképzökőrnek jelenleg egy fillér jövedelme
.SInCS.

Az őnképzökőröknek jövedelmét megszűntették, de ugyanakkor
'hivatalos helyről elhangzik a kővetelés: az ifjúság tanulmányozza az
elszakított részek irodalmát. A gondolat szép. De történt-e intéz-
"kedés, hogy ez az irodalom az ifjúság kezébe jusson?

Vannak, akik az önképzéstel várják az "új magyar diáktípus"
kialakítását. Ez igen szepen hangzik, de nem hallottuk, milyen le-
gyen az. Miben kűlönbőzzék az új a régitől ? Mi volt a régiben rossz,
'hogy azt elhagyjuk, s mi az újban a jobb. Mi eddig csak egy diák-
típust ismertünk Minden nevelőnek időkön felülemelkedő diák-
ideálja, a tiszta erkölcsi, vallásos és hazafias lelkületű, munkasze-
retettől vezérelt, minden szépért lelkesűlő, a haladás irányát kővetö,
'elszánt akaratu, kőtelességtudó, önzetlen és önfeláldozó életre ed-
'zett ifjú. A nevelésnek örök eszményei vannak. Divatok, jelszavak
változhatnak, de 'eszmények soha. Korok szerint az eszményt meg-
valósító módszerek változhatnak, de nem maga az eszmény. A ne-
vclésnek csak egy célja lehet, az ifjúban a lélek erőit egyensúlyban
.a legtökéletesebben kifejleszteni. Melyiket veszi majd az élet igénybe,
'ezt a kor igénye határozza meg. Az általános emberi ideál kialakí-
'tása a nevelés egyetemleges feladata. Az önképzés, az egyénit igyek-
-szik kifejleszteni. Ez a tornya az épületnek, amelyhez szilárd egy-
ségben kapcsolódik az. egész.

Olvastunk arról is, hogya "korszerűség és életszerűség'l-et szol-
gálja az önképzés. Bár akorszerűség és életszerűség elválasztása,
nehezen képzelhető. Hiszen minden kora maga eszmei belátása sze-
rint nevel, a maga életkövetelményeihez hangolja az if jú sá g o t. Egy
"kor sem hiszi magáról, hogy életeszménye csak időszakos jelenség,
s így nevelésében megkűlőnböztessen örök és csak a kor szellemét
betöltő eszméket. A megtestesült koreszmét az örökeszmék tárhá-
zába igyekszik 'emelni. Az ember eszménye örök, s 'a kor a tőkéle-
tesedésnek csak egyik-másik folyamatát törekszik szo lgálni.

Az önképzés jelentőségének teljes tudatában, aminek az igazsá-
-gáról nemcsak jeleseink élettörténete győz meg, kívánjuk az ifjúság
teljes összességének belevonását a munkába, Nem lehet azt az egye-
sek kedvére bízni,aka,r-e résztvenni vagy sem, Minden növendék-
ben van valami hajlam valamiféle irányban. A nevelés feladata ezt
kípuhatolni, Az ifjú magától talán sohasem, jön rá. A nagy tehetség
is elsorvad, ha nem kedveznek a körülmények. De az a tehetség,
amelynek kiművelése még nem jelent alkotó képességet, csak átla-
gos egyéni fajsúlyának emelését, teljesen könnyű átlagba süpped, ha
nem műveljűk ki benne az egyénit. Éppen azért, mert az egész jf-
júság szellemi íej lődése szempontjaból - hiszen a tanítás körében :
is egyre több tért nyer - annyira jelentőséges az öntevékenység, óv-
:nunk kell a szabadságát. Szabadság nélkül nincs öntevékenység, A
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szabadság korlátozásának rnértékében válik az öntevékenység kény-·
szerrnunkává. A növendék hajlamát ki kell nyomozni, táplálni és,

irányítani, de nem korlátozni. Ezért nem vagyunk hívei az őnképzö-

köri szakosztály-rendszemek. Ez megbontja a vezetés egységét. A
szak osztályokat a szaktanárok vezetik s így lassanként szakórává,
alakul. Különben sem helyesélhetjük a növendékeknek szakok sze-
rinti csoportosítását. A gyűléseken legyen ott az egész ifjúság. Ez a.
szereplésnek nemcsak nagyobb nyilvánosságot ad, de bizonyos ün-
nepélyességet is. Egy jól sikerült vegytani előadás, vagy vetített ké-
pekkel kisért útleírásesetleg kedvet deríthet olyan növendékben is,
aki előzőleg talán sohasem gondolt arra, hogy hasonló kérdésekkel
foglalkozzék.

Az őnképzökőri tagság sa munkában való részvétel legyen min-o
den növendékre kőtelezö. A gyűlés.eken pedig mindíg az egész if--
júság vegyen részt. Ahol a növendékek száma, vagy az intézet ked-
vezőtlen körülményei (megfelelő terem hiány) ezt megnehezítik, ott.
az őnképzőkört két tagozatra oszthatjuk, egy alsóbbra (1., IL, Ill.
osztály) segy felsőbbre (IV., V. osztály).

Jól esett a növendékeknek önképzökőri működésének modern.
színvonalú értékelését hallanunkhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP in té r Jenő dr. főigazg.ató ajkai--
ról, aki a növendékek önképző munkáját annyira becsűli, hogy szük-·
ségesnek tartana a növendék önképző szorgalmának és eredmé-·
nyességének beszámítását a megfelelő szaktárgy osztályzatába. Na-
gyon értékes és méltányos felfogás. így aztán nem fordulna elő többé
az az eset, hogyaszaktanárnak csak heves harccal sikerül növendéké-·
nek jeles osztályzatát a képesítőn kiverekedni, mivei képesítói fele-
letének irodalomtörténeti tartalma nem ütötte meg a kellő mértéket,
holott a növendék ritka emlékezőtehetsége a verstanulásnak és 0 1 -·
vasásnak olyan szenvedélyét fejlesztette ki benne, hogy számtalan.
iskolai és nyilvános szereplésen kívül a saját gyönyörűségére olyan
irodalmi tájékozottságra tett szert, hogy az irodalomnak igazi belsö-
ismeretében mcssze felülmúlta azokat, akik pusztán évszámok, nevek
és címek sokaságával csak irodalmi kéregműveltségűket fitogtattak ..

Az iskolai tanulmány az egyén szellemi életének csak alapvetése ..
Általános talaj előkészítés. Az önképzés ebből az ismerethalmazból
alakítja ki az egyént. Az egyéni adottságnak - ez az őserő - ki-·
művelése a nevelés legértékesebb munkája, Az általános iskolai ké-
szültség magában csak átlagos kultúrát ad. Teremtő erő nincs benne ..
Csak foglalat. Az önképzésben lüktet termelő életerő. Munkácsv..
Goldmark, Berzsenyi, Petőfi, Arany stb. az önképzésnek klassz ikus-
példái. Az önképzéssel naggyá emelkedett esetleg érezheti később.
iskolai készültség ének csorbáját, de azért nagyot teremthet (Mun-
kácsy, Hunyadi János, Beethoven]. De a csak iskolai tanultság ára.
támaszkodó, jelentős, értékes munkára sohasem képes. Még a minden-
napi élet közkatonáinak is önképzésük adja meg rangját. Aki az:
utolsó vizsgálatával befejezettnek tekinti szelleme művelését s azon-
túl csak mozival, újsággal és ponyvaregénnyel táplálja szellemét, le-
het 'egészen becsületes aktagyári napszámos, de vezetőhelyre - az:
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iigykör javára - sohasem lesz alkalmas, mivel utasítások merev
-végrehajtás'án kívül, önálló gondol.attermelésre, világos ítéletalkotásra.
.a termelő erőnek teljes hiányában szenvedő agyugarával, alkalmatlan.

Ha tehát termelő egyéni értékeket akarunk adni a hazának, sza-
badítsuk fel lélekérésének minden korlátját. Repüljön mint a posta-
,galamb. Meglelve a maga irányát, kővesse szabadon teremtő ösztönét.

Az ifjúság önképzését azonban csak úgy tudjuk értelme szerint
.szolgálni, ha időt kapunk hozzá. Mert a tanítóképző ifjúságának mai
"kötelezőelfoglaltságán kívűl már gyötrés számba megy, ha hajlama-
:nak megf-elelő, szabad szorgalmí munkát is kővetelünk tőle. Az is-
kola napi átlagos 6 órai kőtőttségével jár ugyanannyi órára való ké-
.szűlés. Ezen kívűl zenegyakor lóórák, kötelező olvasmányok stb. Mi-
.kor fogl.alkozzék már most még külön valamely hajlamának meg-
felelő tárggyal? Mikor olvasson, gyüjtsön anyagot, dolgozza fel az
anyagát, készüljön az előadására? S a tetejébe könyvet nem ka-
punk, igyekezetét nem jutalmazzuk,

Az örömmel fogadott tanítói akadémia, reméljük, ennek a kér-
désnek is meghozza végre üdvös megoldását. Az akadémiai nevelés
fel fogja ismerni és kellő jelentőségéhez fogja juttatni tanítójelölt-
jeink őrtképzését. Levegőt, szabadságot biztosít egyéniségük fejlődé-
.sének. Segédeszközöket és időt bocsát rendelkezésűkre, s az őnkép-
..zés, nem mint jelenleg, csak salaugként fityeg majd tanítóvá alaku-
lásukon, hanem a jelölt a katedra egyeduralma alól felszahadulva,
saját egyéni erejének és képességének irányában Iejődik majd em-
berré és mesterré,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . R a d n a i O s zká 1 ' .gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K IS E .B B K Ö Z L E M É N Y E KXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E gy 1c:örze~i iskolafelügyelő tapasztalatai.

Röviddel a közoktatásügyi igazgatásról szóló 1935: VI. t.-C. meg-
'[elenése után .a tanügyi kormány kiadta a körzeti iskolafelügyelői
Utasítást (7000-1935. eln. sz.}, majd megjelent az első körzeti is-
.kolaíelűgyelök névsora. Minden megtörtént hát, hogy a nagyiontos-
.sá g ú munka megindulhasson.

Az ország összes népiskolai 324 iskolakörzetbe osztattak be.
Ebből tizenkettőt a székesföváros iskoláialkottak s így 312 állami
.rendszerű iskolakörzetben indult meg az 1935--36. isk. évben az
'új iskolafelügyelői tevékenység. A szerzett tapasztalatok alapján az
-óta a körzetek számát megnövelték. Ilyen módon egy-egy körzeti
iskolaíelügyelöre kevesebb iskola esett, ami a felügyelet alapossá-

gát fokozta. Az első évben a 312 iskolafelügyelő közül 28 volt ttó-
Képző-int. igazgató, tanár és gyakorlóisk. tanító. Az összes áll. is-
'kolafelügyelök 9%-a eredt tehát a tanítóképzési munkakörből, 91%-át
:pedig a néptanítói kar szolgáltatta. F oritosabb azonban ennél a szá-



270zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKisebb közlemények.

zalékos megoszlásnál az, hogy a tankerületek rnindegyikében műkö-·
dőtt és működik 3-4 iskolafelügyelői tanártársunk, Magam is ab-
ban a szerencsében részes ültem, hogy körzeti iskolafelügyelői meg-
bizatást kaptam. Ebben a megbizatásomban sok értékes tapasztala--
tot, mélyen bevésődő élményt szereztem.

Hetenként volt egy szabad napom, ilyenkor elindultam körze-
tembe, A hét egyik napján leszálltam tehát a tanítóképzői tanári:
katedráról és mentem ki az életbe, a kőzség belterületére, többtaní-
tós osztott iskolákhoz. azután kilornéterekre terjedő kocsiűt után a
tanyai iskolákhoz. Itt beszélek tanítókkal, tanítónőkkel lelkészekkel.
jegyzőkkel. községi tisztviselőkkel. törzskönyvvezetőkk~l, községi or-
vossal, gazdákkal és szegény "nincstelen" mezei munkásokkal, föld-
birtokosokkal és földtelen szegényekkel, tantermeket, iskolákat, al-
földi határrészeket vizsgálok, Látom a földet, a növényvilágot, az ál-
Iatokat, az embert. Az ember, a nép küzdelmét az életért, a kenyér-o
ért, a lélekért. Reggel öt órakor kelek, vonaton utazom, sokszor
40-50 km-t kocsin a tanyai iskolák felé és vissza, subában, s este
7 óra után érkezem haza fáradtan. S mégis őszintéri vallom, le kell.
szállnunk a tanítóképző katedrája mellöl ·s ki kell mennünk az életbe.
Mennyi életélmény gazdagítja lelkünket! Ez kell. A valóságos élet
ismerete. Tudom, hogy ez más és más árnyalatú minden tanítóképző.
környékén, de az árnyalatok g,azdagsága az élet, a magyar nép kűz-
delmcs élete, a népiskola erre az. életre nevel. Ehhez látni kell azt.
az életkőrnyezetet is, amelyben munkáj át végzi, látni kell a Jan-
csikat, Miská'kat, Juliskákat, Mariskákat is, akiket az életküzde--
lemre felfegyverez, segít, Látni a tanyai tanítók otthonát, gazdasá-
gát, azt az egész környezetet és gyermeksereget, akiket nevel s így'
alkotni véleményt.

Egy év tapasztalatát nehéz lenne egy cikkben vázolni is. így'
hát csak részleteket emelek ki. Mozaikszerű lesz tehát a kép, amit
kialakítani törekszem, de talán így is bepillantást enged az Alföld
egy részének életébe.

Kőrzetem 18-20.000 lakosú kőzség. Lakói r. kat. vallásúak, is-o
kolái is r. kat. iskolák. Mezögazdaságból él a nép, gyümölcs- és.
szölőkultúra is van. A föld elég gyenge minöségű, homokostalajú. A.
birtokmegoszlásegyenletes.

Az iskolaépületek a gróf Klebelsberg Kunó által létrehozott ta-
nyai iskolai építési akció alkalmával épültek jórészben, Szépek;
Hogy mi volt itt azelőtt? Elhanyagolt valyogíalú, apróablakú pa-
rasztházakban voltak az iskolák a tanyákon, a kőzségben pedig
íöldszintes régi épületben utcára nyíló tantermekben folyt a tanítás.
Most emeletes, szép iskolaépület áll a község főterén s mellette a
régi kőzségháza szerénykedik,

Csakhogy ennek a nagymérvű építkezésnek az árnyoldala az,
hogy az egyházközségnek 360.000 Ptartozása volt még sebből
30.000 P a tantestület fizetéshátraléka. Van olyan tanítópár. akinek
2500-3000 P követelése van az iskolaienntartó egyházközséggel
szemben. Ez bizony súlyos helyzet, a tanító lelki állapotára is ha-
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fása lehet, gondoltam. Gyermekeket iskoláztatni a városban így sú-
lyos feladat. 18 belterületi tanító (13 nő és 5 férfi) és 21 tanyai ta-
nító tartozik körzetembe.

A beírt tanulók száma: 1. o. 654, II. o. 613, Ill. o. 544, IV. o.
480, V. o. 264, VI. o. 142. Altalánosirányú továbbképzőbe beírtak
száma: 908. Itt a számok beszélnek. A negyedik elemi osztályt 3
gyermek közül csak 2 végzi el, a VI. o.et pedig 4, 5 gyermek. Eny-
híti a helyzetet, hogy r. kat. polgáriiskola is mükődik (vegyes jel-
legű: fiú-leány együtt). Altalában jellemző a tanyai iskolák tanító-
létszárnánál is a IV. o. után a meredek esés pl. Ill. o. 38, IV. o. 32,
V. o. 19, VI. o. 9; másik tanyai isko lánál: 1. o. 18, ILo. 14, Ill. o.
14, IV. o. 12, V. 0.3, VI. o. 1. a tanulók száma. Mi lehet az oka? A
súlyos gazd.asági helyzet. Népünk gyermekét kénytelen elszegödtetm
állatpásztornak, vagy a tanvasgazda a saját gyermekét i,s. ilyen rnun-
kám Iogja, hogy neki fogadni és fizetni ne kelljen.

Az egyik tanyai iskolában az L o. nagyon gyengén olvas és íro
A II. o.-ban sokkal jobb az eredmény. A tanító ugyanaz. Mi lehet
az, oka? A kővetkezö feleletet kaptam, Az elmúlt évben (1935.) na-
gyon gyenge volt a takarmány termés. Télen is, amig csak lehetséges
volt, legeltették az állatokat. Drága nagyon az eleség. De az álla-
tok mellé pásztor is kell, a gyerek (az I. osztályos is) az állatokat
őrizte a télen. Enyhe volt a tél, kevés volt a hó, A gyerekek otthon
sem .az olvasást, se pedig az írást nem gyakorolhatták. Pedig tanyán
ez szűkséges otthon is. Ime a gazdasági élet hatása az 1. o.-ban.
A kőzségben szegény asszonyok jönnek az igazgatói irodaba. Csodá-
latos a kérésük: járjam ki Kecskeméten a gyermekmenhelyen, hogy
ne adjanak ki a gazdákhoz nevelésre rnenhelyi gyerekeket. Ezekért
a menhely a gazdáknak havonta 6-8 P-t fizet, ruházza és könyv-
vel, tanszerrel is ellátja a gyermekeket. A gazda ezeket is beállítja
liba-, birka- és malacpásztornak. Még ő kap pénzt amenhelytől.
Nem fogadja meg pásztornak a szegény család iskolásgyermekét.
mert annak is kell élelmezés s ősszel csizmát és ruhát is. venni kell
neki. Ime a 'kenyérharc a menhelyi gyerekés a szegény mezei mun-
káscsa lád gyereke között. De ki látja ezt innen felülről?

Március végén kezdődik azelszegődés nyomán az iskola tanu-
lóinak a ritkul ása. A vándorló tanköteles kérdése ez. Tudja-e kő-
vetni a törzskönyvi hivatal lapja a tanyák kőzt vándorló kenyérke-
reső gyereket. A szegődés bére és az iskolába járás ütközik itt
össze. Hát még haa szornszéd halasi határba szegődik a tanköteles
(az ismétlés isl}, akkor meg igazán nehéz a "hemondott" gazda ta-
nyáját megtalálni. akihez beszegődött a gyerek.

Ime a gyakorlati élét ismerete a tanítóképzöi szarvezettan ta-
nításához. Láttam egyetlen tanteremben váltakozó tanítással naponta
184 gyermek tanítását. Láttam egy tanítónő 117 létszámú iskoláját.
Mivel pedig csak 60 gyermek fér be a padokba, naponta 8-12-ig
tanítja a IH-VI. o.vt s 12-től 3-ig, 4-ig (itt a napnyugtától függ!)
-az L-II. osztályt. Milyen tanulságos lenne a magyar nyelves iro-
dalom tanára számára, ha" hallaná a tanyai gyerekek olvasmányai-
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nak tartalmi magyarázatát, olvasná Iogalmazvanyaikat s nyelvi magya-
rázataikat is. A történelem, a földrajz tanára is látna térképet (fehér-
foltokkal, ahol csakgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAra vászon maradt meg, mert a 'sok mutatás el-
koptatta], Micsoda fogalma van az olyan gy.ermeknek községről, vá-
rosról, ki még házsort se látott, csak tanyát, harangot se hallott, csak
kolompot. így él másfél mil lió színmagyar testvérünk. Ezt ismerni
kellene jobban. A természeti és gazdasági ismeretek tanárai számára
is tanulságos. lenne,. hogy pl. kísérleti eszközök általában nincsenek.
A legegyszerűbb kísérletek bemutatása is nehéz. A tanítóképző kézi-
munka (famunka) vállalhatná talán a népiskolai legegyszerűbb esz-
közök elkészítését s ezzel a nélkűlőzhetetlenül szűkséges kísérletek
bemutatásának lehetővé tételét. A természet szemlelete és ott-
honi tapasztalataik a növényi és állati élet tapasztalati ismeretét ad-
ják ugyan, de a vegytani és a természettani alapvetően Iontos jelen-
ségek ismerete terén még sok tennivalónk lenne éppen a gazdasági
ismeretek megalapozása érdekében.

Az olvasás, írás, számolás technikai gyakorlása és a begyako-
rolt készség (amit a nép is fontosnak tart már) ,aránylag >elég el-
fogadható fokon áll, tapasztalatom szerint, de ezek segítségével nem
szerzik meg azt a tárgyi (gazdasági, egészségvédelmi stb.] ismeretet,
amelyre mindennapi életük érdekében is szükségűk lenne.

Milyen nehéz helyzetben van az osztatlan iskola tanítója! Ab-
ban az évben vezettek bea kötelezö vázlat-írást. Naponta 10-12
tanítási egységre készülni éserről írásban vázlatot készíteni, nem
könnyű feladat.

Ilyenkor kell látnunk, hogy a mi gyakorlati kiképzésűnk alig
tud évi 10-12 tanítási alkalomnál többet biztosítani az V. éves nö-
vendékek számára. Az osztatlan iskola tanítója egy nap alatt ugyan-
annyi egység feldolgozását kell, hogy elvégezze.

Kívánatos lenne, hogy minden tanítóképző tanártestületéből
legalább egy körzeti iskolafelügyelő legyen, hogy az intézet és a
testület az élettel állandó érintkezésben álljon és maradjon.

Kívánatos lenne, hogya körzeti iskolafelügyelőkértekezleteire
a tankerület tanítóképző-intézetének igazgatói meghívást kapjanak
s az ott elhangzottak alapján az élet követelményeihezalkalmazzák
intézettik irányítását is.

A magyar népnevel es intézményei között a népiskola, a tovább-
képző-népiskola, a gazdasági továbbképző közrnűveltségi tárgyai, az
általános irányú iparostanonc iskola közrnűveltségi tárgyai nevelés
és irányító ellenőrzés tekintetében ma már a tanítóképzés neveltj ei-
nek vezetésétöl függnek. Ez fontos újítás.

A magyar tanítóság közel 20.000 főből álló lelkes táborából ki-
termelödik egy 400-500 főnyi iskolaíelűgyelői kar. Ezek pedagó-
giai irányításának oroszlánrésze lesz abban, milyen színvonalú lesz
a népiskola nevelése.

A felügyelői kar továbbképzése és pedagógiai irányítása a mű-
kődő tanítók ezreihez jut el s így közvetve ez a tanítók továbbkép-
zése.
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A magyar népnevelés hármas pilléren épül tehát: 1. a tanító-
.képzés színvonalán, 2. a műkő dö tanítók munkáján és- ~. a körzeti
.iskolafelügyelök helyes irányításán.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M á c s a y K á r o ly.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tanítóképző-intézeteink állat- és növényvédelm e.

A közokt. minisztérium 46.695/1933. VI. sz. rendelete után négyeven
át (1932/33 .:-1935/6.) jelenhetett meg az országos összefoglaló jelentés a
rendelet 12 kérdőpontja szerint iskolaink állat- és növényvédelméről. A
-64.693/1935. VI. sz. rendelet szerint már nem kőtelesek a tanűgyí hatóságok
megküldeni a jelentéseket a Magyar Cse r kés z szö vet s· é g nek,
mint az Országos Allatvédő Egyesület utódának. Az 59.578/1937. VI. sz.
rendelet azonban vengedélyt adott alulírottnak. mint a Cse r kés z s z ö-
vet ség megbizottjának a minisztériumba érkező jelentések feldolgoza-
sára. Így történt, hogy az 1935/6. tanévi összefoglalás csak most utólagosan
látott napvilágot. Az 1936/7. évit pedig nem lehetett már elkészíteni, mert a
7453/1936. ein. sz. rendelet arra utasította a "közép íokú iskolákat, hogy je-
lentéseiket csak az évvégi nyomtatott értesítökben közőljék, ezek pedig
ilyen statisztikai feldolgozásra nem adnak kellő anyagot.

Most tehát csak az 1935/6. tanév eredményeit mutathatjuk be, de a 4
évre visszap illanthatunk.

A 8 új tankerület 55 képzőjéből 30 (54.5%) tartotta meg a madarak
és fák napját 4236 tanulóval és 464 vendéggel. 5 (9.2%) képzőben 470 nö-
vendék tette le az Orsz. Ifj. Állatvédő Liga fogadalmátí 24 képzőben gya-
koroltáka madárvédelmet és a Iaűltetést (43.6%). Ha a 4 évre visszatekin-.
tünk, minda négy ágon nagy hullámzás! látunk csodálatos egyenletességgel
úgy, hogya hullámvölgy az 1932/3. és 1934/5., a hullámhegy jedig az
1933/4. és 1935/6. évekre esík. Az 1935/6. évi eredmény mégegyszer oly
magas, mint az 1934/5-i.

Legcsekélyebb %-ot mutata Liga fogadalma, mert nem tesz minden
cévben minden növendék fogadalmat.

A tankerületek között legjobb eredményt értek el a szombathelyi, pé-
csi és miskolci tankerületek képzői.

Összehasonlítás és tájékoztató végett közöljük összes iskoláink 1935/6.
évi eredményeit is . 7538 iskolánk közül 5077 (67.3%) ülte meg a madarak és
fák napját 644.466 tanulóval és 99.741 veI!déggelí az Országos Ifjúsági
Állatvédő Liga fogadaimát 2352 (31.2%) iskola 220.940 tanulój a tette le.
A madárvédelmet . és faültetést kerekszámban 3500 iskola (50%) gyako-
rolta. A négy éven át minden irányban fokozatos haladás mutatkozik.
Legjobb eredményt az elemi és polgári iskolák értek el. A kimutatásban
ievő tevékenységeken kívűl másféle állat- és növényvédelmet is gyakorol-
tak a képzök. Igy háziállatok gondozását, virágok ápolását, állatkínzá-
sok, madár- és növénypusztltások megakadályozásat és följelentését, va-
dak etetését stb. .

Azok, akik kűlönös érdemeket sz.ereztek e téren, a VKM 59.151/1936.
sz. rendelet szerint miniszteri elismerésben' részesülhetnek.' Eddig az volt
a kitűntetések akadálya, hogy a feHerj esztések rendszertelenül tö-rténtek.
Kérjíík a jövőre nézve a tanker. kir. főigazgatóságokat, hogy. csak felnőtt
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személyeket terjesszenek föl az iskola, név és állás pontos megjelölésével,

tanulők kitüntetését a maguk hatáskörében intézzék el. Csak keveset
aján ljanak a legrégibb buzgó munk ások közűl, minden évben másokat, úgy,
ho,gy idővel minden érdemesre rá kerüljön a sor.

Az 1936/7. évről már csak az elemi iskolák jelentéseit foglalhattam
őssze. Ez a kimutatás általános haladást rnutat és föltehető, hogy a fej-
lődés a tanítóképzőknél is folytatódnék, ha a számbavétel és seregszámla
továbbra is lehetséges volna. Ezért kérte a Mag y ,ar Cse r kés zs z ö-
vet ség a közokt. minisztériurnot, hogy a tizenkétpontos jelentéstételt
tegye ismét kötelezővé a középfokú iskoláknak is.

A Magyar Cserkészszöveség állatvédő bizottsága ezt a fontos iskolai
tevékenységet ezen összefoglalásán kívül még ahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM a g ya r C s e r ké s z lap
A II a t v éde 1 emgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű részével, a G ye r m e kn a p iá r kiadásával é s iskolai
pályázatával is elömozditja.

F o d o r Ár p á d .

I R O O AXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALOM .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . P r o h á s z k a L a jo s : Az o kta tá s e lm é le te . Pedagógiai szakkönyvek.BA
Z!«. kötet. Országos Kőzépisko lai Tanáreg yesűlet kiadása. Budapest, 1937.
244 1. Ára: 9 P.

Ennek a sorozatnak eisű kötetében D é ká n y I s tvá n d r . szerkeszt ő ki-
jelenti, hogy általános didaktikai munkák nem igen segítik elő a nevelési
gyakorlatot s éppen ezért nem is tartja célszerűnek rendszeres oktatástan
kibocsátását. Felfogásának megfelelően az egyes tárgyak részletes mó d-
szertanát tárgyaló rnunkák bevezetéseképpen didaktika helyett adta közzé
P e d a g ó g ia i e lve k círnű könyvét. Nézetét ezen a téren nem osztottuk s
könyvéről Io lyóir atunk 1=)36. évf. 7. számában (318-321. 1.) írt ismertetés-
ben, ill. bírálatban kifejtettűk, hogy rész letes mó dszertani fe· jtegetések elvi
alapját csakis a mult eseményeit 65 .a jövő feladatait egvaránt számbavevő
didaktika képezheti. Mindenes·etre örvendetes, hogy időközben a szerkesztő
is magáévá tette ezt az elgondolást. 65, utólag beiktatta a sorozatba ezt a
kőtetet.

Az előbbi szempont mellett azonban főleg azért tekintettünk nagy vá-
rakozással e munka elé, mert P r o h á s zka L a jo s dr,-nak, a Pázmány Péter
Tudományegyetem pedagógiai proíesszorának - kétségtelenül hazánkban a
Iegnagyobbhatású neveléstudományi tanszék betöltőj ének - tollából ke-
rült ki. P r o h á s zka prefesszor tulajdonképpen ezzel a munkájával lépett a
pedagógia kőzvéleménye elé, mert kisebb tanulmányaitól eltekintve, A

vá n d o r é s a b u jd o s ó c. munkája alapján s az Ath e n a e u m szerkesztőjeként
eddig inkább mint filozófus állt előttünk. Csak fokozza érdeklődésünket az
a körülmény, hogy az oktatás elméletének ez a kifejtése főleg középisko-
láinkra ismét hosszú időre rányomhatja bélyegét, mint ahogy eddig évtize-
deken keresztül F in á c zy E r n ő szelleme tükröződött vissza a középiskolaí

tanárság nevelői gondolkodásán.
Mind a könyv szerzöje, mind pedig tárgya, indokolttá teszi a vele

való behatóbb foglalkozást.
AB e ve ze té s b e n (5-23. 1.) a szerzö maga is merész vállalkozásnak

minösítiaz oktatás elméletének mostani kifejtését, mert az egé.s,z peda-
gógiának ez a Iegkidolgozottabb ;;,ga. A nevelés általános elmélete is tu-
laj donképpen az oktatás elméletéből fejlődött ki. Ma azonban nemcsak 'az
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évszázadokra visszamenő elméleti munkásság nehezíti meg az ilyesféle pró-e
bálkozást, hanem az a tény is, hogyareformpedagógia fellépése megle-
hetös zűrzavart idézett elő a hagyományos didaktika berkeiben is. A XX.
század első negyedében a didaktikának úgyszólván a lehetősége is meg-
szűnt s az oktatás kérdéseinek összefüggő kifejtése teljesen hiányzott. An-
nál nagyobb divatnak örvendeztek a módszeres kérdések. Csak az 1920-as
évek vég·e ,felé fellépő Hegei-renaissance terelte az érdeklödést ismét az:
objektum felé s ennek hatására lépett fel egyre sürgetöbben egy új di-
daktika megszűletésének szükségessége. A reformpedagógia u. i. nagativ
jellege mellett elsősorban a nevelés szubjektív elemeit hangsúlyozta. AT.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ú ] didaktikára a két szélsőség kőzt való kiegyenlítés feladata várt.

A magyar didaktikai elmélkedésen való áttekintés után, amelynek.
eredményeihez a szerző szervesen kapcsolódni kíván, leszögezi, hogy ez a.
munka mind a megoldásban, mind akidolgozásban váz latnál többet nem
nyuj that, mert nyitva kell hagynia a kapukat a fejlődés számára. Bejelenti.
hogy nem törekszik teljességre: hogy tárgyalásában a didaktika hagyomá-
nyos menetétöl nem fog eltérni és hogy kizárólag a középiskolaí oktatás
kérdéseire szor ítkozik.

A könyv az oktatásnak elméleti, tantervi, rnódszeres és szervezési alap-
kérdései szerint négy fejezetre tagozódik. S mivel mindezek a kérdések a
világnézetben rnintegy összefutnak, ötödiknek az oktatás és világnézet
kapcsolatairól szól.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az o kta tá s fo g a lm a , fe la d a ta é s s ze m é lye s té n ye ző i c. első fejezetben
(24-104. 1.) először a nevelés, oktatás és müvelödés fogalmainak egymás-o
hoz vató kapcsolatát keresi és n e ve lé s , m ű ve lő d é s , m ű ve lts é g , m ű u e lé s és
ké p zé s kifejezések árnyalatait elemzi. Mind a nevelést, mind a művelődé s t

egyetemesebb értelműnek tartjaa,z oktatásnál, csakhogy a nevelés inkább
a személyes életforma kialakítására, a rnüvelödés pedig az obi ektív tartal-
makkal való ellátásra irányul. Legfontosabb megállapítása itt az, hogy az
oktatást közvetett, azaz bizonyos tartalmak átszárrnaztatása útj án kifej-
tett művelődésnek tekinti. Ebből folyik u. i. az oktatásnak egyik fontos
j.egye: a tar tal mik ő z 1é s. A reformdidaktika sok kisiklása éppen
annak az egyszeríí. elemi ténynek ,félrGisme.résén alapszik, hogy az oktató-
átad [tradál] s a tanuló átvesz [recip iál}. P r o h á s zka professzor anomáliát
lát abban, hogy a modern kultúrélet minden irányban a Iokozó dó intellek-
tualizmus je~yében alakul ki s ugyanakkor a nevelést az ősztőnős erőkre
akarják állítani. Az intellektualizmus túlzásainak ellenszere nem az ösz-
tönösség teljes felszabadítása. Az oktatás másik fontos, jegyét abban je-
löli meg, hogy az gy oakor 1á s jell e g ű, amelyről s zá m o t ke ll a d n í

A reformtörekvések a számot adást is kiküszöbölték és nemcsak a vizsgá-
latokat törölték el, hanem az iskolai feleltetést is. K ö zlé s , ta n u lá s és s zá -

m o fa d á s az oktatás három tartalmi jegye, amelyhez a teljes. tu d a to s s á g és
te r vs ze r ű s é g természetesen kapcsolódik. Helyteleníti azt a törekvést
is, amely az oktatás közvetettségéta közvetlen tapasztalással
akarja helyettesíteni, mert 'ez merőben vitalisztikus felfogás. Az a la ki é s

tá r g yi ké p zé s r ő l szólva rámutat arra, hogyegyoldalú fogalmazá.s-
ban mindkettő tartalmatlan. Amaz kiragad a történeti összefüggés-
böl, emez emberileg lehetetlen. Az elmélet mindíg inkább az alaki képzés
fontosságát hangsúlyozta, az iskolai élet pedig mindenkor 'it tárgyi képzés'
felé hajlott. Az á lta lá n o s m ű ve lts é g é.s s za h m ű o e lts é g problémájára:
is kitér. Álláspontja abban '11 kijelentésben foglalható össze, hogy
az álta.Iános műveltségnek az az értelmezése, amely mindent fel akar ölelni,
a legbiztosabb ú t a Iélműveltségre (61. 1.). Az általános műveltséget a
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S p r a n g e r - fé le alapvető műveltség jelentésében értelmezi, csakhogy nálunk
nem volna célszerű erre az elnevezésre 1ttérni. Altalános műveltség és
:szakképzettség nem korrelatív, hanem inkább egymást kiegészítö fog'almak
:s egymástól függetlenül is fennáll hatnak.

Az o kta tá s s ze m é lye s té n ye ző in e k a kapcsolata a tárgyban gyökere-
zik, ami azt jelenti, hogya tanár és tanuló személyes viszonyát a tanárban
.a tárgyi tartalmak közlésének a vágya, a tanulóban pedig elsaj étításuknak
akarata alakítja. Éppen ezért induktív úton sohasem állapíthatök meg ezek
a kapcsolatok. A tanulóra nézve ez a személyes, kapcsolat az e g yé n is é g é s

műveltség viszonyának kérdésévé válik. A pedagógia tulajdonképpern
:problémája az, hogyan jut el az egyéniség a műveltség egyénfeletti tartal-
mához, azaz hogyan válik értékes egyéniséggé. A tanárra nézve a tá r g y-

.s ze te te t é s a la h itá s u á g y viszonyának kérdésévé kristályosodik ez a
-probléma. A tanár magaladásagfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu , i. kétirányú. Mint a jövő nemzedék
'újjáalakítój,a a jövőbe tekint, mint a kultúrértékek átszármaztatója el-
lenben figyelmét a multra tereli. Melyik .legyen az oktatásban túlsúlyban,
az alakitásvágv vagy a tárgy szeretet ? A kettő nem esik mindíg egybe. Típu-
sokat vázol és végűl két eszményt jelöl meg S p in o za és P e s ta lo zzi szemé-
.lyében. Elöbbiben csak tárgyszeretet, utóbbiban csak alakítasvágy élt. A
történelem folyamán S o kr a te s és F ic h ie voltak azok, akik a két kívánal-
:mat harmóniábanegyesítették magukban. Meggyőződése, hogy ilyen esz-
mények megjelölésenél a didaktikai elmélkedés nem mehet tovább. Végső
.következtetése az, ho,gy a tanári pályán a szernélyiséget megköveteini olyan
módon, ahogy a tárgyi tudást megkövetelhetjűk, mégsem lehet, mert épp
a tanári magatartásnak egyik al-apvető feltétele, az alakításvágv számunkra
legtöbbször egészen hozzáférhetetlen (103. 1.). Amit tehetünk, az csupán a
"tárgyszer.eletnek a biztosítására szorítkozhatik.

A második fejezet az o kta tá s tá r g yi ke llé ke it (105-153. 1 .) vizsgálja,
"agyis a tantervelméletét fejti ki. Leszögezi, - megint csak a reformpe-
dagógia tanításának ellenzéseképpen - hogy az oktatás terve mindenko.r
-és szűkségképpen csakis tárgyi alapon szerkeszthető meg, nem pedig a
-tanuló alanyi ér-deklődésére támaszkodva. A m iiu e liid é s i ja va k h is ze m e lé -

.sének a kultúra javaiból kell történnie. Hogy a kultúrjavak valóban mű-
velődési javakká válhassanak, kla s s zic itá s s a .l és lé le h m ű o e lá h a tá s s a l kell
rendelkezniök. Ez a két meghatározó mozzanat egyúttal a tantervi kisze-
melés szempontja és mértéke is. Ami t tan í ts un k kérdésre azt feleli,
hogy azokat a kultúrjavakat, amelyek személyes jellegüknél fogva emberi
életünk gyökeréig hatolnak, és ugyanakkor egyetemes jelentőségüknél
fogva leginkább adhatnak látókőrt. Ilyeneknek tartja a n ye lvi é s ir o d a lm i ta -

n u lm á n yt, a va llá s t , a m iio é s ze ie ke t, a fi lo zó fiá t és a tudományokat. Mai
iskoláztatásunk intellektualizmusát nem utolsósorban a képzőművészet ek és
a zene elhanyagolására vezeti vissza (124. 1.). A ta n te r v m e g s ze r u e zé s e cí-
men a kiszemelt anyag elrendezésenek kérdését tárgyalja. A tárgyi kencent-
:ráció elvezet a tárgyak anyagának a tanuló fejlődéséhez mért fokoze.tos ta-
,goláshoz. A tárgyak közötti koncentrációnak három formája alakult ki, az
asszociatív, az .erkölcsi világnézeti és a szimblotíkus elvre alapított. Az elsőt
oés .az utolsót elveti s az erkölcsi világnézeti koncentrációt bartja leghelye-
.sebbnek, mert ez nyujt leginkább rnódot az organikus és szisz'tem'atikus
,szempont ősszeegyeztetésére ..

A. következő fejezet címe: Az o kta tá s le F o lyá s a . (154-199. 1.) Ebben
az oktatás módszertani részét 'tárgyalja. Az oktatás módszerét mindíg a
:személyr.e irányultság jellemzi. A tanításnak mindíg van for máj a, ami
:a művelődési anyag nyujtásának módját .jelenti. A hagyományos előadó,
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párbeszédes és előmutató tanalak mibenlétét vázolja itt. Az oktatásnak,
azonban m e n et e is van li> ez a lelki aktusok ,foly,amatát fej ezi ki. A mód-
szer elvi megállapításának logikai és pszichológiai feltételei vannak. Az
analízisnek és szintézisnek össze kell működnie, Az oktatás menetének kö-·
zápponti rnozze.nata ,a megértés, s ez vezet a Lélektani oldaíhoz. Az oktatás
módszeréről való elmélkedés párhuzamosan fej lődőtt az empirizmus és ra--
cionalizmus ismeretelméleti .íelfogásával, Az előbbi a lelki élet receptivitá-
sát hirdetihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs a formális fokozatok elméletét hozta létre. Az utóbb pedig a
megismerés spontaneitását vallja s a munkaelv rnódszertanához vezetett. A
herbartí formális fokok elméletét nem azért tartj a rossznak, mert mester-
kéltté teszik az oktatást, hanem azért, mert nem minden isrneretszerzésűnk.
kezdődik szemlelettel (174. 1.). A szemlelet nagyon sok esetben nem ki-
indulás, hanem cél, amikor pl. a tanulót éppen a helyes szemléletre kell:
megtanítani. A munkaelv igen termékeny gondo\'ala az oktatásnak, de kizá-
rólagosságra mégsem törekedhet, azonkívül határai is vannak. A tantárgyak.
természete szabja meg a határokat. A munkaelv módszertana csupán spon-
taneitást ismer s a receptivitást teljesen kizárja, Pedig a tanítás menete
nem kővetheti sem pusztán az empirisztikus, sem pedig a racionalisztikus
megisrnerés-szkémát. Ar is to te le s jelöli meg tisztán az oktatás menetét, ami-
kora megismerés hármas funkciójára alapítja. Megismerésünk főbb mozza-
natai az é lm é n y, a m e g é r té s és a kife je zé s . Az oktatásnak is zavarbalan él~·
mények keletkezéséről kell gondoskodnia, elő kell idéznie a megértést és
alkalmat kell adnia a megértett tartalmak kifejezésére. Ezek azonban nem
egymásutánt vagy fokozatot jelentenek, csupán azt, hogy az élmény a megér--
tésnek, ez pedig a kifejezésnek ,feltétele. Az oktatasi eljárás lépéseit nem.
lehet pontosan megszabott. merev szkémába foglalni. Alkalmazásukat a tárgy
természete és a tanár didaktikai tapintata dönti el.

Az o kta tá s in té zm é n ye s s ze r ve ze té r ő l (200--218. 1.) szó l a negyedik fe-
jezet. Bár ennek a kérdéskornplexurnnak a kifejtése a szervezéseImélet hl-·
adata, mivel azonban általános didaktikai vonatkozásai is vannak, vázlato-
san mégis foglalkozik vele. Az iskolai oktatás a tanításnak -és tanulásnak-
csak egyik lehetséges módja. Az iskola a kőzösségi művelödés színhelye.
Ebből következik, hogy az iskola nem ősi közösségi forma. Az iskolának.
három szervezö tényezőjét tárgyalja, a ku ltu s zkö zö s s é g e t, a tá r s a d a lm i r e n -

d e t és az á lla m o t. Az iskola fokozataiban éles tagolódás jött létre, amit a
vizsgálatok és a [ogosítások még csak elősegítettek. A [ogosttások miatt
öltöttaz iskola is egyre inkább intellektuális színezetet s az önzetlen mű-
velődés szempontja lassan egészen háttérbe húzódott. Ez a baj elsősorbaQ
szervezésbeli hibára vezethető vissza. A kultúra fejlődésének természetes kö--
vetkezménye lett az iskola szétágazása, amit főleg szociá lis művelődési szűk-
ségletek hoztak létre.

Az utolsó fejezet a z o kta tá s és vilá g n é ze t (219-233. 1.) kapcsolatait
tárj a elénk. Az oktatás mindig világnézet-jellegű, egyrészt mert elméleti
háttere van, másrészt mivel a szervezö tényezők mindenkor valamilyen vi-
lágnézet hordozói. Az iskola körűl folyó kűzdelem legtöbbször világnézetek:
kűzdelme. A legfontosabb kérdés itt az, vaj jon lehet-e vi lágnézetet átszár-
maztatni? Idők f.olyamán három megoldási mód alakult ki arranézve. hogyan
lehet a világnézetet az ifjúságban meggyökereztetni. A r a c ion á lis.
megoldás azt hirdette, hogy a világnézet tanítható. A laikus morál s· az-
állampolgári nevelés gondoiata is ebből a szemleletből nőtt ki. Ez a felfo-
gás helytelen, mert csak tartalmak nyu.jthatók, világnézetet ellenben csak:
rnegszerezni lehet. A világnézet tanításától egyenes út vezet a világnézeti
türelmetlenséghez. Ahi s tor izm usa különböző világnézetek kiaia--
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-kulásának lelki indítékait világította meg. Ennek eredménye a liberalizmus
és a világnézeti közömbösség, Nem őszinte megoldás. A világnézetnek agfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű -

velődés javainak elsajátítása folyamán kell kialakulnia. Ez a hum á nu s
megoldás. A tanterv erkölcsi vdlágnéaeti koncentrációja ennek a feltétele.
Az oktatásnak a lelki fogékonyságot kell fokoznia és az elcsüggedést mér-
sékelnie . .végső fokon ez is a tanár tapintatától, megértő készségétöl és
példaadásátó l függ.

Bár a munka gondolatmenetét már így is kissé részletesebben ismertet-
tük a szokottnál, mindez mégis csak ízelítő lehetett abból a gazdag tarta-
lornból, amit a figyelmes olvasónak nyujt. Nem könnyű olvasmány, mert
tömör. Fölösleges részletek, hosszadalmas kifejtések alig találhatók. Pedig
Icítérésekre sok helyütt kínálkoznék alkalom s érződik, hogy a szerzőnek
lenne értékes, ú jsze rű mondanivalója. Mégsem kalandozík el, hanem szigo-
rú a n a tárgynal marad. Logikai iskolázottság vonul végig a könyvön. A
'kérdéseket mindíg visszavezeti a forráshoz s a következményről az előz-
ményre következtet. A filczófiai redukció néhány szép alkalmazását véljük
a gondolatmenetekben itt-ott felismerni 5 ezhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP a llle r - h a tá s r a vall. Az egyes
fej ezetek végén bőven felsorolt irodalom jegyzékéből mégis- saj nálatosan
nélkűlőzzűk P a u le r Áko s könyveit, sőt neve a névmutató ban sem ezerepel.
A szerző - aki tudtunkkal maga is Pauler-tanítvány - bizonyára csak
azokat a műveket sorolta fel az irodalomban, melyeket könyvének írása köz-

'ben f.elhasznált. Pauler logizmusa annyira véréve vált, hogy nem i.s tartotta
szükségesnek ezt külön kiemelni.

Nagy olvasottság, a kérdés legújabb irodalmának részletes ismerése jel-
lemzi a könyv íróját. Az irodalmi utalások és az ezekhez fűzött megj egy-
-zések -egyébként IÍs 'egyik legnagyobb erősségét képezik a munkának. Csak
egy akár, hogy túlteng anémet filozófusokra való hivatkozás. A névmu-

· tatóban felsorolt 229 név közül pl. csak 27 a magyar szerző, s ezek kő-
zött is sok a költő (Arany, Babits, Petőfi, Vörösmarty stb.). A magyar
didaktikai írodalom valóban szegény, de néhány név még így is kirmradt.
Mindez - jól tudjuk - nem célzatosság. Ennek megállapítása azonban a
könyv ismertetőjének és bírálójának .mégis a tolla hegyére kívánkozik. 01-
vasás közben valóhan nem tudtuk azt az érzést elnyomni, hogy a szerző
túlságosan német befolyás alatt áll. Ezt különben, ha tekintetbe vesszük
németországi tanulmányait, természetesnek kell tartanunk:

Ez a könyv a pedagógiai reformtörekvések szélsőségeivel szemben fel-
lépő reakciós irányhoz tartozik. Már tárgyánál fogva inkább az objektív
mozzanatra mutat. Bevezetésében P r o h á s zka professzor igen tárgyilagosan

-ki is jelöli munkájának irányát, amikor azt írja, hogy az új didaktikára a
'két szélsőség közt való kiegyenlítés feladata vár (15. 1.). Az 'a benyomá-

· sunk, mintha a loiegyenlítésnek ez a szándéka kissé túlságosan kedvezne az
ú. n. régi iskolának. Elísmerésremé ltó objektivitás jellemzi ugyan az újítá-
sokkal sz-emben a szerzö felfogását s nagy tájékozódást is árul el a kérdés
irodabmában, tehát méltán teszi .meg megjegyzéseit. Nagyon találóan írja
pl. egy helyen, hogy az igazán eredeti dolog a r eformpcdagógiában kevés és

· ritka (22. 1.). az új ítások inkább csak terrninológiaí veltérésekben és átese-
portosításokhan mutatkoznak. Mégis az a meggyőződésünk, hogy a ma-
gyar iskolaszervezet néhány helyén még mindíg nem ártana inkább az
egész műve!ődésfolyamat szubjektív oldalának fokozoUabb hangsúlyozása,
mert nem mindenhol értük el még azt a bizonyos arany közép utat, ami a
két szélsöség között a nevelésben is valóban kívánatos. Nálunk nem igen
akadtak a reformtörekvések szélsőséges kívánalrnainak olyan kővetői, mint

-pl. Németországban. Ahol a nevelésűgyi új ítások leginkább terrnőt alajr a
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hullottak, mint a népoktatás. tanítóképzés. polgári iskolák területén, ott
is a magyar tanítóság és tanársig józan felfogása azonnal a szélsőségek-
től mentes középútra tért át. Nálunk nincs is igen kit a kilengésböl vissza-
terelni. Inkább félő, hogy e kÖ9YV nyomán azok, akik a szubjektív szem-
pont jogos elismeréséig sem jutottak el, a maguk régi álláspontjának iga-
zolását keresik és találják meg. A fejlődéshez tartozik, hogy az újítások
eleinte mindíg kissé túllőnek a célon, hogy azután visszakezhassanak né-
bány lépést. Mintha a pedagógiában ma valóban 'ennek a visszakozásnak
-éveit elnök. (A szerző ezt a Hegei-renaissance következményének tartj a.]
De - s ez itt .a lényeges - jogoson csak az térhet vissza a középre, aki
nem maradt minden reformtörekvés ellenére is a régi iskolázás híveként
-csupán az obj ektív oldalon.

Tiszteletreméltó a szerzőnek az a .szándéka, hogy az oktatástan alap-
vetö fogalmait tisztázza. Erre valóban szüks-ég is volt, mert nevelés, oktatás,
.művelés, müvelödés, képzés stb. elnevezések körül nálunk még a sz.akire-
dalomban is nagy az anarchia. Külön ki kell emelnünk a nevelő oktatás
fogalmá:ból folyó téves következményekre való rámut~tást. Sajnos, magahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P r o h á s zka professzor rontja le ennek a íenomenológiai elemzésnek érté-
"két, amikor kijelenti, hogy e fogalmak megkülönböztetésétés elhatárolá-
sát nem tartja alapvetö fontosságúaknak (29. 1.). S valóhan később nem
is találunk kűlőnbségtételt pl. oktatás és tanítás használata között sem.
Egyéniség és személviség fogalmainak használatában is mutatkozik bizonyos
-ellenmondás. (Egyéniséget előbb adottságnak fogja fel, mint a létezés for-
máját s kijelenti, hogy mint értékfogalmat alkalmazni elhibázott volna
[Sf. 1.). később mégis egyéniség felé akar nevelni (90. 1.)) A könyvben ál-
landóan tanuló ról szól a szerző. Didaktikáról lévén szó, érthető a szándéka,
mégis jobb lett volna növendékről beszélnie. Nemcsak magyarosabb ez a
kifejezés" de többet is mond és jobban megérteti a nevelési viszonvtgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAis,
A meglévő íogalrni taglalások a különböző felfogások és árnyalati jelentés-
beli eltérések Ielsorakoztatásábő l állnak s a szerzö állásfoglalása is rnin-
denhol megtalálható. Csak nem rnindenhol dönt véglegesen. mintha nem
lenne elég határozott. Igaz, kijelenti, hogy nem akarja sehol végleg a ka-
put lecsukni, de úgy érezzük, hogy éppen az alapfogalmak tisztázásával
'kivételt kellett volna tennie. A szerzö maga is panaszkodik pedagógiai éle-
tünk szervezetlensége miatt (20. 1 .). Az elmélkedés terén nálunk valóban
biányzik sokszor a folytonosság s ez elsősorban nevelési alapfogalmaink
fisztáeatlanságúnak a következménye. Egy ilyen nagyhatásúnak ig.hhző
1(önyvnek lenne főképpen a feladata, hogy egyöntetüséget vigyen bele ne-
'velésügyi irodaLmunk terminológiájába. S legkönnyebben éppen olyan nagy
'tekintély vihetné ezt keresztül, mint P r o h á s zka professzor.

Rá kell mutatnunk arra a tényre, hogy bár a könyv több helyen je-
lenti ki a tanár tapintatának. pél daadásának, szóval személyének nagy
fontosságát, mégis a tanár személyéről olvasunk aránylag a legkevesebbet.
Ig.az, hogy ez nem szorosan vett didaktikai kérdés, de ha az oktatás sze-
mélyes tényezőinek során már szóba került, akkor már többet és főleg
mást vártunk volna, rnint amit kaptunk. Legfőképpen azt tesszük itt szóvá,
hogy a szerző az alakitásvágv és tárgyszer·etet közül a tanári pályán 3.

tárgyszeretetnek juttatja a pálmát s kategorikusan kijelenti, hogy amit
a tanárképzésben tehetünk, az csupán a tárgvszer-etetnek a biztosítására
. szoe ítkozhatik, s hogy a tanári pályán a személylséget megköveteini nem
lehet (103, 1.). Tudjuk,' hogy az egyet.emen a tanárképzés most valóban
ilyen. De ez semmiesetre sem jelenti azt, hogy jól is van így! A könyv
egész beállítottsága eszményi jellegű. Miért helyezkedik a szerző épp er.
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ebben a kérdésben a realizmus álláspontj ára, a helyett, hogy norrnatívumof
hangoztatnagfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA?

A tanárképzés mai rendjének megváltoztatása égetö szűkségesség, A
mai pedagógiai válságnak éppen itt található egyik forrása. Tudjuk jól.
hogy az egyetem a tiszta tudományok ápolásának a helye. De vajjon a
tanárképzőben történik-e a tanár alakítasvagyának fej lesztéseér-dekében
valami? Hisz ott is csak szaktárgyainak módszer éről hail a jelölt. Ki in-
dítsa meg benne az alakitásvágy utáni olthatatlan szomjat, ha nem a neve--
léstudomány professzora. Talán ő az egyetlen tanszék bető ltöje, aki nem
tekintheti tudományának oa továbbművelését egyedüli célnak! A tanárban,
aki nevelni fog, elsösorban a gondjaira bízott ifjak fejlődésének segíteni
akarása kell hogy uralkodjék (amit Prohászka professzor alakításvágv-
nak nevez) s csak másodsorban a tárgyszeretetnek. Akiben a fizika iránti
szeretet nagyobb, mint a növendék alakításvágya, az menj en mérnöknek-
s ne akarjon tanár lenni. Aki jobban szereti az irodalmat, mint növendékeit,
az búvárkodjék a könyvtárakban s ne vállalkozzék nevelésre! S ez kivétef
nélkül minden szakra vonatkozik. Az alakitásvágynak magában való fej-
lesztésére ebben a könyvben a tanár nem kap indítékot.

Mindent egybevetve, le kell szögezni, hogy az oktatás elméletének E Z -

a kifejtése nagyon sok értéket tartalmaz. rengeteg termékeny gondo.lattal
gazdagítja az olvasót. Főleg a bevezetése nagyon tömören világítja meg a
didaktika helyzetét a mai nevelésűgyben. Ilyen didaktikánk még nem volt.
A neveléstudományi irodalomnak kétségtelenül nagy nyeresége ez a munka,
amelynek alapján várakozó biz-alommal tekintünkhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP r o h á s zka professzor
jövendö rnunkássága elé. De a nevelői gondolkodás kialakítása szempont-
jából, mivel éppen a középiskolai tanárság Pedagógiai Szakkönyveinek 60-

rozatában jelent meg, már nem tartjuk ilyen szerenesés alkotásnak. Sorai-
ból túlnyomólag tárgyszeretet sugárzik, alakitásvágv alig.

J a n ko vits M i.kló s d r :YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B u z á s Lászlős A m u n ka is ko la lé n ye g e . Közlemények a Szegedi Ferencz
.Ióaseí- Tudományegyetem pedagógiai-lélektani intézetéböl. 13. szám. Sze--
ged, 1937. 56 1.

A szegedi egyetem neves professzora, V á r ko n yi Hildebrand körül fi-
gyelemreméltó iskola van kialakulóban. A professzor előadásainak ú jsze rű ,

Magyarországon eddigelé kevéssé is-mert tárgya, okdejtéseinek világossága,
figyelmet lebilincselö előadásmódja egyre több hívöt szerez gondolatainak.
A didaktikai- és nevelésiélektan, a gyermek- és ifjúságlélektan. a gyer~
mek- és ifjúságtanulmány, a karakterológia stb. iránt érdeklödök tábora
azóta is megnövekedett, hogyapolg. isk. tanárj elölteknek megengedték az-
egyetemi pedagógiai előadások rendszeres hallgatását. Eddig még nagy-
részt fiatal kezdők a Várkonyi-iskola tagjai, Szárnypróbálgatók. De mer-
jük hinni, hogy idök multával többen lesznek közülük olyanok, akiket a.
nálunk elhanyagolt és kevéssé értékelt ú ja b b lélektan jeles művelöi kőzf
fognak emlegetni.

Buzás László .is a Várkonyi-iskola tagja. Polg. isk. tanárjelölt. Szin-
tén szár nvpróbálgató a szakirodalom területén, amit kűlőnben a dolgozat
is sok helyen elárul. F eltalálhatók benne a kezdők általános hibái: a prob-
lémának járulékaival való hosszas foglalkozás, a lényeg kerülgetése. az .zI--
ismert nagyságoknak, értékeknek Jélvállról való kezelése; az egyes forrás-_
művek féligazság.ainak fenntartás nélkül való interpretálása stb. De Ielta-
lálhatók benne jócskán erények is: bö forrástanulmány; a legújabb ered-
mények, törekvés-ek ismertetése; a munkaiskola értékes bírálata stb.
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A dolgoz athgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe ls ő r·észea nevelés történetét tekinti át a munkaiskola
.szemponfjából. Ennek szükségessége a dolgozat célkitűzését tekintve erősen
'Vitatható. ,A m á s o d ik fej ezet a munkaiskola kialakulását ismerteti. Itt nem
tesz említést a szerző a finn Uno Cygnaus kezdeményezéséről, amikor pe-
dig a testvéreink ebbéli szerepe ma már vitán felül áll. Ellenben kiemel
"Olyan külíöldi és hazai ped. írókat, akik a munkaiskola kialakításában
távolról sem töltik, be azt a helyet, mint amit számukra biztosít.

A h a r m a d ik rész a munkaiskola lélektani-neveléstani vonatkozásairó l
szól. Benne kiemeli a szerző a cselekvés pszichés összetevőit, majd pedig a
szükségletet, spontaneitást és érdeklődést teszi vizsgálat tárgyává, mint a
munkaiskola szempontj ából leginkáJbb figyelembe veendő lelki megnyilat-
kozásokat. Fejtegeti továbbá a játék és 'a munka közti kűlőnbséget, az al-
kalomszerűséget és a szabadságot, hogy azután összeállíthassa a munkais-
kola szellemében vezetett tanítás pszichológiai menetét. Itt nagy fontossá-
got tulajdonít az élménynyujtásnak, a problémák Ielvetésének: a tanulők
önálló okoskodásának, az eredmény ellenőrzésének, a bírálatnak: az isme-
retek rendszerezésének és begyakorlásának. Ha e menet újszerű is - amint
a szerző mondja - kérdéses azonban, hogy értékesség szempontj ából fel-
veheti-e ·a versenyt az újabb eredmények figyelemhe vételévei továbbépí-
tett herbarti-reini Iokokkal." amelyekben nemcsak, hogy bennefoglaltatnak
a fenti mozzanatok, hanem azonkívül még alkalmat adnak a megértett is-
.meretek tervszerű számonkérésére (lévén a tanulás appercepciós folyamat),
a tanult ismeretek, eljárások alkalmazásának 'megbeszélésére, a kitűzőtt
nevelői célra irányuló etikai .mozzanatok tervszerű kiaknáz ására (lévén a
tanítás nevelő-tanítás), mi által a tanítás nem csupán a lélek értelmi,
hanem érzelem- és akaratetikai erőinek is képzőj e lesz.

A k is munka n e g ye d ik része a munkaiskola gondo,latának gyakorIati
kivitelét, a munkaiskola szellemében történt megoldási kísérleteket ismer-
teti. Bő és mégis szűk ismertetés ez. Bő, mert olyan kísérletekkel is ta-
lálkozunk, amelyek nálunk kevésbbé ismeretesek [Blonszky. Ferriere).
'Szük, mert ha Lietz nevelöintézetét említi, akkor az angol Reddie és a
francia Demolins hasonló vállalkozását is tárgyalnia kellett volna. A rnun-
kaiskolák közé sorozza a szerző a magyar "r·eform-ískolákat" is, pedig
-épen olyan joggal az újabb naturalizmus kísérleti telepeinek is tarthat juk
azokat.

Az ö tö d ik és egyben utolsó fejezet a munkaiskola bírálatát tartal-
mazza. Itt tudjuk meg végre, hogy a szerző a munkaiskolát, mint módszer-
tani elvet, "módszertani követelményt" fogja fel, ahol a fizikai munka a
'szellemi képzés eszközeként szerepel.

A kis könyv általában hozzájárul a munkaiskolakérdésének tiszt ázá-
.sához, arrrit leülönben célul is tűzött ki. Érdek lődéssel tekintünk Buzás
László további munkássága elé, aminthogy nagy figyelemmel kísérjűk a
Várkonyi-iskcla többi tagjának tevékenységét is. Hőn óhajt juk, hogy Vár-
konyi professzor célkitűzéseit, amelyekkel fiatal pedagógusok irányítását
vállalta, eiker koronáz za. K o lta i I s tvá n .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K a r á c s o n y i S á n d o r : M a g ya r n ye lu ta n tá r s a s lé le kta n i a la p o n . Buda-
pest. 1938. Exodus kiadás., 191 1.

Nem a rnegszokott sablonban készült nyelvkönyv. Nem kíván sem
nyelvészeti, sem médszeres kézikönyvül szolgálni, Szerzőt csak a nyelvi
nevelés lehetőségének kérdése foglalkoztatj a.IMélyen elmerül a nyelv lé-

1 L. Molnár Oszkár: A ta n ítá s i m á d s ze r tö r té n e ti fe jlő d é s e .
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lélektani rnűhelyébe. A társas lélektanBAötös irányának, a nyelvi nevelés é s
a társas lélek értelmi .mükődése: a -m.űvészí nevelés és a társas lélek ér-
zelmi működése; a társadalmi nevelés és a társas lélek akarati működéser
a jogi nevelés ésa társas élet életérzéseinek működése; a vallásos nevelés
es a társas lélek tr anscendens erőinek működése - megfelelöen a nyelvi
nevelésnek hat fej ezetet külőnbözteti meg: a nyelvrendszer és mondat
(nyelvtan); jelrendszer és mű (retorika); jelképrendszer és a mondat [sti-
lisztika}; jelképrendszer és a mű [poetika] ; jelrendszer és az irodalom
(irodalomtörténet); jelrendszer és a remekmű [irodalomtudomány].

Új donságukkal meglepöen hatnak levezetett meghatározásai. így ac

mondatfajok következő meghatározása: a kijelentés a nem kérdésen vett
képzeletbeli képnek a neve; a felkiáltás: az érzésből fakadó beszéd (ha az
egész érzésvilág van mőgötte, akkor művészet, költészet) ; a beszédbeli
zsákmány neve: parancs: ha a beszélő a ha llgató képzeletbeli képeit nem
szapor ítja, hanem fogyasztja, tagadás a neve; a parancsoló letagadas a
tiltás. A mondatrészek viszonyát filmtekercshez hasonlítja. Alany a film-
tekercs ábrája: állítmány a vásznon lepergő mese. Képzeletünkben a leg-
első kép: szó. A legelső film: mondat. Ha az új kép a réginek folvtatása,
keletkezik a kifejezés. PId. műhely. A műhely üres. Az üres mühelyben
megjelenik Pista. A mondat és mondatrész különbségét abban látja, hogy
a mondatban egymás után pereg le képzeletünkben az, amit mondatrész
Iormájában egy képen egymás mellé állíthatunk. Ha két valami egyszerre
van beszédközben, akkor az egyik fontos, a másik mellékes. így jut az
alárendelt és mellérendelt mondatok fogalmához. A mellérendelésben a
mondatok egymást folytatják. PId. Pista megjelenik a mühelyben és meg-
javítja biciklijét. A kettöben csak egy mondatot lát. Ez a kapcsolt mellé-
rendelt mondat. Ha a következmény az előzményt meglepetésszerűen foly-
tatja, ellentétes mcllérendelt rnondatnak nevezi; ha pedig vagylagos vi-
szonyban állanak, széfválasztó mellérendelt mondatok,

A mellérendelés valamelyik tagjának alárendeléséből származtatja a
határozót. A határozók a mellérendelésnek megfelelöen cgyidejűek (folya-
matos határozó) és nem egyidejüek (ha volt előzmény: eredethatározó; ha
leendő következmény: véghatérozó]. Térbeli vagy időbeli alárendelésűk sze-
rint hely- és időhatározó. Az alárendeJt szerves előzmény: okbatározó.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz

alárendelt szerves egyidejűségét fejezi ki a módhatározó. A belső szerves
viszonyt alárendelő határozók, mivel csak képzeletbeli helyet és időt je-
lölnek: képes határozók. A képes folyamatos helyhatározó: az állapotha-
tározó. A mondat vagy állítmány tárgyának az állítmányi résznek azt a
részét nevezi, amely a történetnek az eredményét fej ezi ki. Megkülönböz-
tet határozott és határozatlan tárgvat. A jelzöként szereplö határozót ha-
tározójelzönek nevezi. Csak alanyi, állítmányi és határozói mellékmonda-
tot különböztet meg, mert az állítmányit tekinti jelzőinek is .

.A szót egyszerű mondatnak tartja, amelynek alanya a tapasztalt való-
ság. A határozó és rag közöt nem lát lényegbeli kűlönbséget, míg a hatá-
-rozószó sa névmás különbségét abban látja, hogy ahatározószó haszná-
latát mindíg megelőző mondabbeli viszonyítások teszik lehetségessé, a név-
más használatát pedig mindíg a bes~édbeli viszony engedi meg. A szemé-
lyes névmás jelöli a mondatban a beszéd 'helyét, idejét, módját, míg a mu-
tató névmás a valóságot jelölő képrész megnevezésére szolgál, Képrész
-megnevezésére használatos ·a kérdőnévmás. Fogalomszóval meg nem ne-
vezhető képrész megnevezésére szolgál a határozatlan névmás. A vonat-
kozó névmások csak összetételei a kérdő és mutató névmásoknak. A fő-
mondat része .a mutató névmás 5 erre következik a kérdőnévmásos mel-
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lékmoudat. Igekötő az össz~tett é.Ilitmányok elhomályosult jelentésű hatá-
rozó előtagja. Igenév olyan ige, amely állapotot és nem történést íejez
ki. A magánhangzó szer epét abban látja, hogy a mássalhangzó kiejtését
megkönnyíti, míg a szavak értelmét a mássalhangzók adják.

Az összes jelenségeknek közös hasonlattal való megvilágítása (film)'
és egy közös példaalapon való kifejtése, logikailag egyszerűsítést látszik
jelenteni, de lélektanilag fárasztóan egyhangú. Különben is mértéket kelt
tartani a magyarázatban. A túlságosan elaprózó, magyarázgató fejtegetések
a m2gl€ttás világosságát zavarjálc.

A nyelvnek lélektani származtatása hálás feladat. A szárazalaHani
boncolgatásoknál érdekkeltöbb és tanulságosabb, Akik a nyelv életének lé-
lektanával szeretnek Ioglalkozní. sok érdekes tapasztalatot merítenek a
könyvből. Akik pedig anyelvtanítás mesterségét űzik, nemcsak elméleti tu-
dásukat gazdagítják vele, hanem a gyakorlatgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsze rn p o n tj ából is sok meg-
szfvlelendöt merítenek belőle.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD r . R a d n a i O s zká r .

Dr. Kisparti János: N é p n e ve lé s i ké r d é s e k a s ze g e d i ia n h e r ű le t is ko la -

fe lü g ye lő in e k é r te h e zle ié n , Szegedi Tankerület Közleményei: 3. Szeged,
1937. 159 lap. 1.50 P.

Üjszerű módon készült ez a könyv. A népiskolai nevelő-oktatás:
egyöntetü irányítása és egységesebbé tétele érdekében a tankerületi kir.
főigazgató a kir. tanfelügyelőkkel egyetértéoSben a taritestűletek számára azt
a ,feladatot tűzte ki, hogy vitassák meg a népiskolai nevelő-oktatás legfon-
tosabb kérdéseit s tapasztalataik és tanulmányaik alapján a népiskolai ok-
tatás tudatosságát és tervszerűségét biztosító elvi szempontokat.

Kidolgozásra éOSmegvitatásra a következő tételeket tűzte ki a Iöigaz>
gató: 1. A népiskola nevelőiskola. Menyiben késztt elő a tanítóképző az
iskolában végzendő nevelő munkára ?BAZ. Lelki élet a népiskolában. 3. Az
igazgató teendői a kezdő tanító továbbképzésében. 4. Az oktatás. formai
és tárgyielemeinek összeegyeztetése a' népiskolában. 5. A' népiskola és á .

szűlöi ház viszonya. 6. A tanító és a falu szellemi-erkölcsi élete. .
A kir. tanfelügyelők tantestűletenként alkalmas előadókat jelöltek ki.

·ezeka kijelölt tételeket kidolgozták és értekezleten elöadták. A tantes-
tületek tagjainak hozzászólását is jegyzőkönyvbe Ioglalták. Az egész tan-
kerületból ilyen módon összegyűlt s egy-egy tétel feldolgozását s megvi-
tatását magábafoglaló anyaget 2-2 központi előadó dolgozta fel, a 6 té-
telt tehát 12 elöafló Iejtegette az iskolaíelűgyelök értekezletén. Ennek a
12 előadásnak "némi rövidítéssel" való kőzrebocsátása ez a könyv. Ehhez
járul még G é h e r Lajos szakfelügyelő előadása I r á n ye lve k a to vá b b ké p ző

is ko lá k lá to g a iá s á n á l, Függel.ékül közli a könyv a két napig tartó fe1ügy,e1őí
értekezletröl felvett jegyzőkönyveket és a hozzászó lásokat is.

Résztvett ezen az értekezleten K ó s a Kálmán min. osztályfőnök is ..
Fontos és az elvi kérdésekre nézve átfogó [elentőségü beszédet is mondott,
ezt is közli a könyv. Bár minket a népiskolával kapcsolatos minden kér-
dés. érdekel, még kőzvetlenebbül érintenek ,a tanítóképzéssel közvetlenül is
foglalkozó kérdések. Mennyiben készít elő a tanítóképző az iskolában vég-
zendő nevelő rnunkára ? Lehet-e ennéllényegbevágóbb kérdéssel foglal-
kozni? Országos ankét válaszát is szívesen látnánk erre a kérdésre, így
is 60--80 tantestület foglalkozott egy-egy kérdéssel s az előadóknak na-
gyon éles ítélettel keltett ebből a nagy anyagból kiválogatni azt, ami a
kitűzött kérdés lényege.

A nevelő munkához miböl ad keveset a tarritóképző ? Különösen a gya-
korlati kiképzést látj ák kevésnek a műkődő tanítók. Egyik szegvárj fiata!
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tanító élesen látja a mai V. éves'2k helyzetét: "Nagyon meg kellene osztania
magát a tanítój elöltnek, mert az általános ismeretszerzés olyan nagy te.
herrel nehezedik még az V. éves növendék vállára is, ho,gy azok a szóban
elhangzó nevelési elvek, melyek egy-egy gyakorlati tanítást kővettek, szinte
szétfoszló semmivé válnak a közeledő képesítő tárgyai val szemben. A ne-
velési feladatok még a ködös távolságban reménylett állásbajutasen is túl
vannak. A képzőben a tanulás, az elmélet, a tantárgy a fontos, a nevelés
elcsúszik." Orosházi tanító írja: "Az a hat-nyolc ízbeni gyakorlati tanítás
igazán nem is nyujthat elegendő tapaszta.latot, még ,a pályán való elin-
duláshoz sem. Elméletileg jól tudhatja az elveket, de munkájának biztos
tudása nem melegíti át rnozdulatait."

Tanulságos olvasmány ennek a könyvnek a tartalma. De ismertetni
nehéz. A könyv maga is kivonat-qyűj temény. Ezt tovább kivonatosan is-
mertetni, mint az előbb idézett két hozzászólás. is mutatja, alig lehet. A
kezdő tanító továbbképzése szempontjábő l így látja egyik igazgató a kér-
dést: "egész,en másképen jelentkezett előttünk az élet iskolája, mint aho-
gy·an mi azt a tanítóképző-intézetben elképzeltük." Vagy: "Egyik oldalon
áll .tehát a kezdő tanító, kezében a frissen szerzett tanítói ok levél lel és
a helyettesi megbizatással. de nagy-nagy tanácstalansággal. vele szemben
sorak ozik f.el a tanítótestület. élén az iskola igazgatójával." A tanítóképző
csak előkészít, ize lít őt ad, de vérbeli tanítót az élet gyako,rlata nevel."

A szegedi tankerület népnevelési ankétja a kérdések egész sorát tár-
gyalta. Érdek lödö tanártársaim figyelmet felhívom erre a tanulságos
kőnyvre, amelynek tartalma műkődö tanítók véleménye, érzik rajta a gya-
korlati élet sokirányú tapasztalata. A tanító képzés munkájának az értékét
elismerik, hálásak érte azok is, akik javítani akarj ák.

Komoly és céltudatos vezetésre rnutat, hogv a tankerületi kir. íöiuaz-
g'ató a középiskola nevelési kérdéseinek hasonló mó dszerrel való ,feldol-
gozása után, a népiskola és a népnevelés kérdéseit is Ieldolgcztatta. Kár,
hogyatankerület kiadványai országszerte nem eléggé ismertek, a bennük
felhalmozott értékes tartalom szélesebb körben való elterj adésüket indokolj a,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M á c s a y K á r o ly.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B á l in t S á n d o r : N é p ü n k ü n n e p e i. Az e g yh á zi é v n é p r a jza . Szent István-
Társulat kiadása, 3.10. lap.

Ez a kiváló tudományos felkészültséggel, nagy adatgyűjtéssel. tömör
és szép stílusban megírt úttörő munka a magyar vallásos néprajz első ter-
méke. A vallásos néprajz önelvű tudománya szinte napjainkban bomtako-
zott ki némel földön. Nálunk idáig az eddigi eredmények összefoglalása, a
német munkairány jellemzése, s a hazai tevékenység sürgetése történt meg.
Bálint Sándor könyve tehát az első fecske szerepét tölti be ezen a téren.

AgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű első részének címe A m a g ya r va llá s o s n é p r a jz kö r vo n a la i . Rá-
m u ta t ana, hogy népünk hagyományaiban és hiedelmeiben sok régiség m a -

radt ugyan fenn, de viszont az Egvháznak a magyar néplélekre való ha-
tása fölmérhetetlen. A nép készséges szívvel íogadta be tanításait, úgy
érezte, hogy szoLgái által Isten szól .hozzája. Az evangéliurn magvetése nem
hullott rossz talajra. Megfog·ant, gyümölcsöt hozott, életté, világnézetté.
költészetté érlelődött. Ennek részletes emelzése a magyar vallásos nép-
rajz ,feladata. Az eddigi néprajzi kutatás általában a magyar ősvallás
messze délibábjait kergette. Értelmező kísérleteiben, sokszor pozitivista el-
fogultságból is, csak végső szűkségben fordult az egyházi hagyományhoz.
Mai lelfogásunk szerint a néprajz keretein belül a vallásos megnyilatkozá-
sok körűlhatéro lására feltétlenül szűkség van. Módszertani szempontból te-
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kintve a' dolgot, a katolikus' hittudomány, erkölcstan, liturgika, európai
kultúrtörténet és az általános néprajz találkozási pontjai, kőlcsönős vonat-
kozásai el.ég g.azdagok és gyümölcsözök ahhoz, hogy külön tudományág,
a vallásos, népraj z foglalkozzék velük.

Érdekes lapokat olvasunk arról is, hogy .az egyház a megkeresztelt
népek ősi hagyományait körültekintö okossággal és mértéktartással nem
irtotta ki gyökerestöl, hanem átalakította, megszentelte, s a régi pogány
hiedelmeket jámbor képzetekkel helyette.sítette. Még fontosabb azonban
számunkra az, hogy az eg)'lház müvészetének, irodalmának hatását a leg-
ösibbnek látszó népi megnyilatkozások között is. megtaláljuk. Ma már tud-
juk, hogy népi hímzéseink egyrésze egyházi [kolostori] eredetű. Tudjuk,
hogy az összes rornán, gótikus, renaissance, barokk egyházi stílusok ha-
tása meglátszik paraszfházainkon és berendezésűkön. Körvonalaiban már
ismeretes a gregoriánnak népzenénkre, az. egyházi költészet virágszimbo li-
káj ának, képeinek, hasonlatainak népkőltészetűnkre való hatása stb.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A n é p i ku ltu s z c. fejezetben a nép templomáról, papj áról, a miséröl,
a keresztény tanításról, a vasárnap és hétköznapok megszenteléséről olva-
sunk. A va llá s o s kö r n ye ze t pedig népünk imáit sorolja fel, majd házatá-
jának vallásos környezetét ismerteti.

Ezután következik a könyv második, nagyobbik része, az egyháziBAév

néprajza. A val lás titkainak kollektív átélését .a nép számára az egyházi
év jelenti a maga liturgikus szertartásaiva l, helyi szokásaival, meg a be-
lölük sarj adzó sokféle képzetekkel. Az ünnepek még nem veszí tették el
elötte eredeti jelentésüket, hagyományos tartalmukat és ezimbolikájukat.
A nép vallásos érzése az "egyházi év drámájában bontakozik ki. Apáitó l
látta, papja jóváhagyta,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö is benne él és egyben továbbadja a következő
nemzedéknek.

A könvv beosztása természetesen az egyház! év számításához alkal-
mazkodik. Népünk ve lláscs lelkűlete egészen kitárul előttünk ezeken a
lapokon. A karácsonyi ünnepkör közísmert szokásai közűl a betlehemezés,
szálláskeresés, ső t bizonyos fenntartással a regölés is egY'házi gyökerekböl

táplálkozik. A 24 részből álló fejezetben általában nagyanyaggazdagság lep
meg bennünket, s népünk vali ásos szokásainak, hiedelmcinek hatalmas se-
rege bizonyítj a, hogy a vallásos népraj z elhatárolásár a szűkség van. A hús-
véti ünnepkör 19, a pünkösdi 27 részben kerül tárgyalásra. Ez annyira kö-
rűltekintö pontossággal és részletesséqgel történik, hogy példákat szinte
nem is lehet felsorolni. Az azonban bizonyos, hogy Bálint Sándor. bámu-
latosan gazdag és értékes anyaget gyüjtött össze, s hogy ezt a könyvet
meg kellett írni. Igazat adunk az írónak abban, hogy a paraszti életala-
kítást a lélek derűs kornolysága és heroikus egyensúlya pusztuló szépségei-
ben is páratlanná teszi.

Bálint Sándor könyve seolgálatot tesz és új utat jelöl ki a tudomány-
nak, új problémákra hívja fel a figyelmet és segítségére van a nép köré-
ben lelkipásztorkodó papságnak is. A tanítóképzés szempontjábó l tekintve
a dolgot, legnagyobb értékének azt kell tartanunk, hogy ennek a könyvnek
a nyomán és mintáj ára most már egy-egy vidéknek, vagy egy-egy falunak
a vallásos néprajzát is könnyű szerrel meg lehet írni. Néprajzi munkával
foglalkozó tanítóinknak és tanítónövendékeinknek tehát Iorgatniok és ta-
nulmányozuiok kell ezt a nagyértékű művet. B o g n á r G yu la .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V á r a d i J ó z s e f : S zé c h e n yi ' é le tlá tá s a . - A n e m ze tis é g i ké r d é s . A Stu-:
dium kiadása, Bp., 1938. 43 1.

A Studium kiadásában Sz é c he nyi Zs eh k ö n y v t á r címen
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'új füzetsorozat indul útra. Célja Széchenyi-féle cél: egyéniségünk nevelé-
.sén, Iejlesztésén keresztül a nemzet felemelése, s így közvetve az emberi-
,,,ég haladásának előmozdítása. A nevelés egyik leghathatósabb eszköze ős-
'időktől fogva a példa. Ezért állítják elénk Széchenyit a szerzők.

Közülük Váradi József szólal megel"őnek, hogy megismertesse Szé-
-chenyí életlátását, majd a nemzetiségelere vonatkozó nézeteit.

1. Széchenyit, írja, már ifjúkorátó l kezdve a magyarság lenni vagy
'nem lenni-je kínozta, Hogy a "lenni" rnellé pártolhasson, erős támaszt
keresett. Ezt megtalálta a hitben rés történetbökse!.etében. E bölcselet sze-
rint a magyar nemzet, életének kifejléset tekintve, ifjúkorát éli. A magyar
multhan a nélkül, hogy a korok érdemet tagadná, nem talál Széchenyi
-olyan nemzeti nagyságot, amelyen kora magyarja túl ne emelkedhetnék.
Akko. hát - úgy látszik - f,iatal nemzet vagyunk. Nekünk nem fénylik
.a mult, más nemzeteknek nincs jövőjük. Mi vagyunk a szerencsésebbek.
,A jövendőnek oly f.ény,efog bekövetkezni, amelyet csak néhány lelkiroko-
nom sej t - jósolja Széchenyi.

S mikor idáig jutott, eddig az új, bizakodó életlátásig. akkor eskü-
-dött meg önmagának, hogy megkezdi a nemzet újjáteremtésének munkáját,
1841-ben rnár boldogan írja: Nem vagyunk egy holt nemzetnek rothadó
'tagjai.

Pedig Széchenyivel már gyermekkori emlékei is azt igyekeztek elhi-
'tetní, hogy ütött a magyaxság végső órája. Apja ugyanis reménytelenül
-gyászolta nemzetét. Széchenyit magyar géniusza, lo,gikus gondolkodása, egy
álma, öröklött Iajszeretete, vallásos hite átsegítette ezen a kárhozatos
-életérzésen.

2. A füzet második értekezése a Legidőszerűbb tárgyak egyikével fog-
lalkozikhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS zé c h e n yi é s a n e m ze tis é g e k címen. Széchenyi szerint a nemzetek
feladata sajátságaik kifejtésével az emberi nemet mind magasabbra emelni.
'EI"ősorban a magyarságnak kell ezt tennie, övé az elsőbbség Árpád jogán
Hunnia határai között. Mikor ezt teszi, elolvasztása és megsemmisítese el-
len küzd. Viszont együtt vittük a nemzetiségekkel számtalan veszélyűnk
súlyos kínj át. Tiszteljük tehát és becsüljük nyelvüket és életmódjukat.
'Nekikelőnyösebb a helyzetük. Ha szembekerülnek a magyarsággal, a küz-
delernben nem forog kockán létük, mindenük, hiszen igazi hazájuk kinn
van. Sőt külföldi hatalmas rokonaik által a civilizáció kútíejéhez is kő-
~elebb állanak mint mi, magyarok. .

De ,a közös érdek sürgetően int a legnagyobb egyességre. A viszály-
'kodásbinelve;;zítjük kűlőn-kűlőn kincseínket. Viszont értékeink egybefor-
rasztásával "dísz.es" j ővendőt szerezhetűnk magunknak és megbecsült he-
"lyet a nemzetek sorában.
. Széchenyi 1842. évi nov. hő 27-i első akadémiai beszédében állást fog-
lal a magy-ar nyelv erőszakos terjesztésével szemben is. Csak a latin helyébe
Állítsuk a magyart és hagyjunk meg mindenk it háborítlanul vallásának,
'l1yelvének, szokásainák es nemzetiségi sajátságainak gyakorlásában., Ez
valóban ,a nacionalizmusról valaha is elhangzott legmagasabb tanítás, ahogy
a SZ~TZŐ megállapHja.

Az értekezésekből kitünik,ho,gy Széchenyi életének és munlcáinak ala-
pos ismerőjével állunk sz.emhen. Csak hosszas búvárkodás eredménye le-
b.etaz ilyen munka. Életrevaló dolog így egy-egy új oldaláról megvilágí-
tani a legnagyobb magyart, hogy lássuk a világra szóló lángész gondolatait
-a bennünket érdeklő tárgyról és tanuljunk belőlük. Az éles megfigyelé.sseI,
emelkedett hozzáértéssel, sok szeretettel, tömören megírt tanulmányok

'valóban alkalmasak a füzetsoroz-at fentemlített céljának elérésére. A kőny-
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".et iskolák nak, könyvtár aknak besaerzésére és
mébe melegen ajánlom.

minden kartársam figyel-hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V é c s e in é F e h é r Ar a n le a .

SzendeYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZ o ltá n : A m a g ya r ka ta s ztr ó fa , 1918-1919. A történelmi Ma-
.!!yarorszig utolsó kerszaka és összeomlása 2. nagy világégésben. Ill. böví-
tett kiadás. Budapest, 1937. Madách-könvvkiadó. 180 1.

A legizgalmasabb Ie,gtanulságosabb történeti munka, amelyet az utóbbi
időkben olvastunk és amely éppen napjainkban kűlönös magyar okulást
.kínál. A habsburgí monarchiának, benne Magyarország pusztulásának képét
idézi föl a könyv előttünk, amelynek annak idejében mindnyájan tanúi
voltunk, de ilyen összefoglaló áttekintésiink a katasztr ófáró l természetesen
nem lehetett. .

A könyv a rnonarchia békekérésével kezdődik. Fájdalommal érint ben-
nünket itt is, ho,gy IV. Károly őszinte, becsületes, Anglia rokonszenvétöl
Icisért törekvései anémet nagyvezérkar makacsságan hajótörést szenvedtek.
Látjuk a szláv nemzetiségek mozgolódását, amelyeket okos intázkedésekkel
még le lehetett volna szerelni, látjuk felelős államiérfiaink (Burián, We-
.ker le] téves helvzetismeretét, késlekedését, amellyel a válságot megoldha-
tatIanná fokozták.

A második fejezetben igen tanulságos sorokat olvashatunk a hazai
nemzetiségi kérdés elmérgesedéséröl, a függetlenségi párt csak azért is el-
Ienzékieskedésér ől, Ferenc Ferdinánd problematikus egyéniségéről. Érde-
kesBAitt szerző megállapítása, hogy Ferenc Ferdinándnak a magyar állam-
eszmevel szemben érzett ellenszenve nem bizonyítható. Nem felej tette el
ugyanis, hogy morganatikus házasságának óriási akadályait és Ferenc .Ió-
.zsefnek éveken át tanúsított magatartását a magyar országgyűlés állásfog-
Ialása ezerelte le. A béke utolsó éveiben és a háború alatt sokat ártott a
monarchia tekintélyének, továbbá 'a hadsereg íegvelmének az ellenzéki pad-
sorokból folytatott obstrukció (Justh Gyula, Károlyi Mihály}, amely el-
vakultságában nem számolt azzal, hogy a monarchia ősszeomlása M':igyar-
ország pusztulását is j elentí.

A Ill. fejezet a hadbanálló hadsereg politizálásának vész es tüneteit
(bolsevista fertőzet, a .fegyelem romlása, az újságok kártékony hatása, nem-
zetiségek szerint való atornieálódás] elemzi. A IV. fejezet az olasz front
'utolsó eröfeszftéseiröl szól. Szornorú büszkeséggel értesülünk itt is a ma-
gyar katonák becsűletességéröl, emberfölötti kitar tásáról. Az V. fejezet a
történelmi Magyarország utolsó napjait idézi fel: horvát tárgyalások, zöld
kád'er, Wekerle bukása, gödöllői kihallgatások, a pártok marakodásai, Ká-
rolyi elötérbenyomulása, a Nemzeti Tanács és az utca föltűnése. Október
31-én kedvező francia ajánlat, ugyanakko,r az őszirózsás forradalom ki-
· törése.

A VI. fejezet a monarchia .hadseregének főlbomlásat és a padovai
fegyver.szüneti tárgyalásokat rajzolja megrázó vonásokkal. A VII. fejezet
címe: Nem akarok katonát látni! - a magyar katonaság lefegyverzé.séről
és szélnekeresztéséröl mond még ma is fájó, kétségbeejtő adatokat. A
VIII.-XII. fejezet a magyar katonaság hazavonulását mutatja be. Odysseia
ez, nem Anabasis! A XIII. fejezet a Károlyi-korszak gyászos űgyintéz ésé-
vel, a XIV. pedig 1919 eseményeivel foglalkozik.

Az egész munkának szcmorú tanulsága, hogy e .válságcs időkben,
amelyekben számunkra is nagy lehetőségek nyíltak, a magyarság ereje
megbénult. Katonai, politikai, szenemi felsőbbségét nem tudta a környező
népekkel, a k ínálkoz ó lehetőségekkel szemben a maga becsületes javára
érvényesíteni.
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A tárgyalt események a maguk csupasz valóságában, mint ismerteté-
sünkböl is kitünik, mindnyájunk elött ismeretesek, de megvilágításukban
lépten-nyomon ismeretlen adatokkal, mozzanatokkal találkozunk, amelyek
a történeti megértéshez elengedhetetlenül szűkségesek. Hálásak lehetünk
érettük szerzö buzgalmának, páratlan tárgyilagosságának, férfias hazafisá-
gának. Elöadása egyszerű, világos, :fegyelmezett,óvato.s'an kerüli a nagy-
hangú szólamokat. Csak egy kifogást emeIhetünk a könyv ellen: a bizo-
nyító anyag megnevezése, a források feltiintetése elmaradt. Szerzö az elö-
szó szer int tudatában van e hiánynak, egy ujabb kiadásuál talán ennek a
kővetelménynekhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAis eleget tud és fog tenni.

A könyvnek Szekfű Gyula, Julier Ferenc és Gratz Gusztáv vonatkozó
müvei mellett ott a .helye minden tanári könyvtárban. B á lin t S á n d o r .

WergerYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM á r to m T a r c za i G yö r g y ( D iva ld K o r n é l}. Bölcsészdoktori ér-
tekezés. Debreczenyi István könyvnyomdája. Székesfehérvár. 1937. 12 1.

Tarczai György szépírói álneve annak a Divald Kornélnak, aki művé-
szettörténeti tanulmányaival, a Felvidék és a magyar mult művészi emlé-
keinek tudományos rajzával sok tekintetben úttörő munkát végzett. Mint rnű-
vészettörténész sokra becsült tagja volt a magyar tudomanyos világnak, mint.
szépírót azonban keves-en ismerték és értókelték, pedig a művészet kőréböl
és a történelemböl vett tárgyú r egénveivel, elbeszéléseivel és tárcáival kű-
Iőnő s értéke volt a magvar irodalomnak. Az ö szépírói tevékenysége szer-.
veserr illeszked-ett be abba a szellemi törekvésbe, amely il. mult század'
végén és jelen száze dunkban a I'art pour I'art elvévei kérkedő és az eti-
kai értékeket kisemmiző irodalom reakciója- és ellensúlyozásaként a keresz-
tény világnézet érvénycsitésével küzdött a lelki élet elsekélyesitése és fer-
tözése ellen. Ez a nem csupán szépirodalrni, hanem egyben etikai és világ-
riézeti beállítottság megszabta az írónak nemcsak mozgási területét és írás-
művészetét, hanem magyarázatát adja annak is, rniért maradt hatástalan a
szenzációra éhes és csak érzékileg átfűthetö tömegolvasók táborában. A ve-
télkedök vásári zajában magáno-san haladt élete útján, kerülte a feltű-
nést, az olcsó sikert és ra kitűntetést. "Aratása" igazában sohasem volt,
bár kevesen szántottak nagyobb gonddal és nemesebb érzülettel, mint ö.
A szó szoros értelmében vett nemes ember es ker. lelktiletű író és tudós.
volt, akinek ernlékét őrizni és ápolni méltó feladat. Ennek a nemes céhlak
szo lgálatában áll Werger Márton értékes tanu.Imánya.

A könyv elsö fejezetében a századforduló kat. szellemű irodalmi törek-
véseit, íróit és Iolyóiratait ismerteti a szerző. Ez a kertörténeti ismertetés
a munka szellemtörténeti beágyaaésát célozza. Tarczai ugyanis abba az író-o
gárdába tartozott, amely a ka-to irodalmi élet m e g ú j ítását és fellendítését
tűzte ki feladatául. Anyai áge,n német, atyai ágon francia ősök sarja volt.
Orvosnak készült, amikor .azonban olas-zországi tanulmányútj a alatt Rómá-
ban "a renaissance humanizmusának lehelete áthatotta lelkét, sutba dobta.
orvosi könyveit". Halló idegének végzetes sorvadása is kényszerítette els-ő
pályaválasztása megvaltcetatására. Családi hagyományai és felvidéki útjai-
nak benyomásai végleg a művészettőrténet és irodalom mel lé kőtőtték. Mint
a Nemzeti Múzeum történelmi osztályának igazga,tó-öre halt meg 1931-ben.

Az életrajzi adatok rövid és tömör ismertetése után 26 lapon szép-

írodalmi munkásságának ismertetését kapjuk. Művészettörténeti alkotásai,
amelyek a szépirodalmiaknál értékesebbek és maradandóbbak, csak olyan"
mértékben kapnak helyet az ismertetésben és méltatásban, amennyiben be-
Iolyásolták az írót a tárgyválasztáshan és: írásmódban. Szépirodalrni műveit.
3 kisebb fejezetre osztv-a ismerteti, külön-kűlön tárgyalva regényeit, nagyobb
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elbeszéléseit és novel láskőteteit. Az egyes rnűvek részletes tartalmi és esz-
tétimai elemzése teljes képet ad Tarczai szépirói munkásságáró l. A művek
csoportosítása azonban azzal, hogya regények csoportjában vallásos és tu-
-dományos jellegű műveket és utirajzokat is ismertet, logikai törést szenved.

A tanulmány szintézisében kimerítö összefoglalást kapunk- az' író '"tárgy-
'köreiröl, korrajzáról, hőseiről, jellernrajzoló és írásművészetéröl. Az utolsó

fejezetben emberi és írói arcképét rajzolja meg. Ugyanitt világítja meg
Tarczai katolicizrnusát, amelynek mélyebb elemzését művei ismertetése kőz-
ben elrnellözte, bár munkáj ának szellemtörténeti megalapozása ezt meg-
kívánt.a volna.

A Függelékben közli szétszórtan megjelent elbeszéléseinek és jelen-
tősebb tárcáinak címét, majd részletes bibliografiát ad.

Werger Márton könyve komoly tanulmány eredménye. Bár az Árpádok
'korából merítő irodalrnunkra vonatkozó észrevételében figyelmen k ívűl
hagyja a legújabb adatokat, általában aprólékos' gondd,al gyüjtötte össze
anyagát, és a szakember lelkiismeretességével és Ielkészűltségével dolgozta
azt fel. Higgadt és tárgyilagos értékelésévelgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh ű képet rajzolt, és ezzel
méltó emléket állított Tarczai-Divald Kernélnak.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS o m o s L a jo s d r .

Akik rnüvészettörténettel foglalkoznak, mind ismerik Divald Kornél
tudományos jelentöségét. A magyar ipar- és képzőművészet rnult jának kevés
hozzá hasonló lelkes kutatója volt. Ez a nérriet származású felvidéki lélek,
szirite gyermekkorMól, apj ától örökölt szenvedél lyel rajongott a magyar
műemlékekért, Beiratkozott ugvan orvos-, majd bőlcsészethallgatónak, de öt
csak a magyar mult művészi maradványai érdeklik. A hírlapok egész tá-
bora sűrűn közli felfedezéseit, kritikai értékeléseit, képekkel népszer üaító
bemutatásait. A középkori magyar képzőművészet remekeit Ipolvin és
Henszlmannon kivűl kevesen ismerték úgy, mint Diva.ld 5 a képzőművésze-
ten túl a magyar iparrnűvészet multját - főleg az e,gyházművészeti részét
- is csak Radisics tanulmányozta hozzá hasonló buzgalommal. Kisebb-na-
-gyobb rész lettanulmányei csak úgy, mint nagyobb ősszefoglaló munkái, mind
e körben mozognak.

Akiben ennyire él a rnult, abban CI. szépíró sem tud elszakadni a tör-
ténésztől.

Wer ger dolgozata, amikor Tarczai Györgyről szól, Divaldban a szép-
Iró t ismerteti. Nem végzett hiábavaló munkát, Akik a szépirodalornban hite-
les, történelmi rajzok művészi vonalait keresik. hálásak les-znek a szerző-
nek, hogy figyelmüket Tarczai munkáira terelte. Sokan vannak, akik csak
Divaldot, a műtörténészt ismerték; de Tarczait, a szépírót nem. Pedig A

h a jn a l h a s a d á s a , Vitu s m e s ie r á lm a , M ikó s o lym á r , E s th a jn a li c s il la g , S ze n t

M a r g it le g e n d á s kö n yve regényei, mint D p n k vité z R ó m á b a n , A kir á lyn é

fa ze ka s a i hosszabb elbeszélései és egész sereg történelmi, társadalmi no-
vellái, ha szerkezetben, stílusban nem is tartoznak a könnyebb olvasmányok
közé, inkább tanulságos tartalmukkal. mint vonzó meséjűkkel, számot tart-
hatnak -a komoly olvasók érdeklődésére.

Werger szorgalrnasan gyüjtötte egybe anyagát 5 beható tudományos
[elkészültséggel méltatta a .kerrajz. tárgykör, jell emraj z, írásművészet szem-
pontjaból. Tarczaí írói arcképe, tárgyilagos tömör rajzában, sikerült ősz-
sz,efoglalásaa dolgozat anyagának. A bőséges bibliografiai rész a szerző
búvárkodó képességének kűlön bizonysága. Örvendetes jelenség, hogy most
már a tanítóképző tanárok közül is egyre többen akadnak, akik tudomá-
nyos érdeklődésüket nem pusztán a pedagógia terűletére kor látozzák.BA

R ,O ,
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H RXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE K.

igazgatói megbiz atás, A közokt. miniszt.erhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG ir t le r Mária r. tanárt
Bpeströl (II. ker.] Györbe áthelyezte és ott az áll. tanítónöképzö-intézet
igazgatói teendőinek ellátásával megbízta.

Áthelyezések. - A közokt. rniniszter C s a d a Imre dr. r. tanár, c. igaz-
gatót Cinkotáról a bp esti 1. ker. áll. tanítóképzöhöz, P ö d ö r hén h. tanárt
a bpesti II. ker. ttónöképzötöl Cinkotára, B ib e r a u e r n é Ab o n yi .Iúlía r.
tanárt Cinkotáró l a bpesti II. ker. áll. ttönöképzöhöz, S ze m e s Gábor r. ta-
nárt Jászberényböl Cinkotára, S ke r s il Mária . .1'. tanárt Györböl szo lgálat-
tételre a bpesti nérriet kisebbségi nyelvi tanfolyamhoz. K a p o s i Károly
gyakorIóisk. tanítót a VII. ker. áll. ttónöképzötöl a II. ker. áll, ttónökép-
zöhöz, R á tka i Kálmán gyakorlóisk. tanítót Cinkotáró l a VII. ker. áll,
tanítónöképzöhöz, K ir á ly Jenö nevelöt Kőszegröl Nyíregyházára és B r e z-

n a i Lász ló nevelőt Nyíregyházáról Kőszegre áthelyezte.

A kat. tanító(nő)- és óvónő képző-intézetek képesítővizsg. elnökei. -
Aj Tan í t ó kép zök. Eger: Szentgyörgyi József érseki tanácsos; Eszt ar-
gom: Lepold Antal dr. prelát. kanonok; Győr: Virágh Teofil gimn. ig.azgató;
Kalocsa: Tantos Gyula dr. kanonok; Pécs: Jakab Béla dr. prép. kanonok;
Szeged: Kolthay Alajos tanügyifötanácsos. - B j T a n í t ó n ő k é p z ő k.

Baja: Goncz lik Kálmán dr. pleb.; Bpest IV. ker.: MarczelJ Mihály dr.
egyet. tanár; Bpest IX. ker.: Wagner Lajos' ttónőkép. igazgató; Bpest XI.
ker.: Gáspár Pál dr. érseki tanácsos; Bpest Vr. ker.: Madarász István dr.
min. osztálvfönök: Bpest II. ker.: Gácsér Endre dr. gimnáziumi tanár,
Debrecen: Lindenberger János dr. ap. kormányzó; Dombóvár: Gábriel Pál
dr. ttókép, igazgató; Eger: Urbán Gusztáv dr. jogakad. tanár; Esztergom:
Lepold Antal dr. prelátus kanonok: Győr: Maros Cirjék gimn. tanár;
Kalocsa: Erdey Ferenc dr. egyet. rk. tanár; Kecskemét: Oetter György dr.
hittud. Iöisk. tanár; Kiskúnfélegyháza: Galla Ferenc dr. egyet. tanár; Kis-
várda: Marnó Gyula pleb.; Kőszeg: Kise Lajos dr. kanonok; Miskolc:
Holik Samu dr .. hittud. Iöisk. tanár; Pápa: Engelhart Ferenc kanonok; Pécs;
Bencze László dr. kanonok; Sopron (.Megv. Leányai): Hetyey Modeszt dr.
gimn. tanár; Sopron [Ors}: Sziklai Jenö gimn. igazgató; Szeged: J'v1i;;sák
Márton tanügyi tanácsos; Székesfehérvár: v. Szarka Géza dr. gimn. tanár;
Veszprém: Engelhart Ferenc kanonok; Zalaegerszeg: Kiss Lajos dr. kano-
nok; Zsámbék: Ccsúcs István prép. kanonok. - CjÓv ó nők é p z ő k.
Bpest Ill. ker.: Váradi .Iózsef ttókép, intézeti tanár: Kalocsa: Horváth
Mihály egyk. tanfelügyelő; Sopron: Feichtinger Mátyás ttónőképzö-int.

igazgató.

Személyi hírek, előa.dások. - Az Orsz. Nöképzö Egyesület 70 éves
fennállásának ünnepén, május 7-én S tr a u c h n é E n tz Jolán ny. ttónőképző-
int. c. igazgató tartott elöadást az Egyesület hetvenéves multjáról. -
M e s te r h á zy Jenő május 14-én a régi budai városházát. május 28-án a
gellérthegyi sziklakápo lnát ismertette a Rádióban. - B á lin t Sándor dr., a
szegedi kir. kat. ttóképzö tanára, a magyar néptudomány kiváló műve lője,
A g ye r m e k a m a g ya r n é p h a g yo m á n yb a n címmel máj. 21-én rádióelöadást

tantott. - P a p K á r o ly debreceni egyet. tanár Iöisk. tanári müködésének
harmincadik évfordulója alkalmából Emlékkönyvet adriak ki. Munkatársaí
közt van B a r th a Károly debreceni ttóképzö-int. tanár, c. igazgató is.

Irodalmi szemle. - Dr. Somos Lajos: N e m ze tn e u e lé s ű n k ú ] le la d a to l

(Nép tanítók Lapja, 71. évf. 9. sz.) - Halmos Péter: A n é p is k. tö r té n e t-

ta n ítá s a n e m ze tn e ve lé s s zo lg á la tá b a n [u, o.]. - Drozdy Gyula: Az ír á s -
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t ia n itá s r e fo r m já n a k vitá ja . (U. o.) - Molitor Gusztáv: E va n g é liku s ta n ító -

h é p zé s iin h jö vő je . (Protestáns Tanűgyi Szemle, XII. 5. sz.) - Uherkovich
Gábor: A ta n ító ké p ző - in té ze te k ko r s ze r ű b io ló g ia i o kta tá s á r ó l. (Nevelés-
ügyi Szemle, II. évf. 5-6. sz.) - Dr. Sós Ernő: A XI . p á r izs i n e m ze tkö zi

h izto s ítá s tu d o m á n yi h o n g r e s s zu s . - Dr. Sós Ernő: R e n d s ze r e s tő ke g yü jté s .

[Közgazdasági Szemle, 1938. 3-4. sz.] :

Szakértekezlet gyakorlóisk. tanítók számára. - A rajz- és kézimunka-
.szakos +anérok számára az isk. év végére tervezett szakértekezlet .elmarad ..
Aközokt. minisztérium úgy döntött, hogy ezt az értekezletet a jövő isk.
-év végén fogja megtartatni, E helyett a gyakorlói,skolai tanítók ezámára
le s z az 1. ker. áll. tanítóképző-intézetben szakértekezlet. Munkarendjét
.most készítik elő.

A Magyar Paedagogiai TársasággfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j elnöke. - F in á c zy Ernő vissza-
vonulása óta K e r n is Gyula egyetemi tanár vezette az évtizedek folyamán
.kialakult szokások tiszteletben tartásával az ország első tud. pedagógiai
társaságát. Nemcsak a szokásos nagygyülési elnöki előadásokat tartotta meg,
de mély és gazdag szellemének irányt jelző előadásaival az ünnepi gyűlé-
-seken kívül is sokszor ragadta 'el a Társaság tagjait. A Társaság munka-
'kőrét. is nagy] elentöségü kezdeményezésekkel gazdagította. Ő valósította
meg, hogya Társaság előadóasztalánál időnkint nagynevű külföldi pedagó-
;gusok is szerepeltek. Megalakult a Társaság Montessori-szakosztálya. Kor-
nis Gyula egyetemi tanár másirányú nagy elfoglaltsága miatt a Társaság
-elnőki tisztétől kénytelen v-olt megválni. Az április 30-án megtartott ülésen
a Társaság elnökévé egyhangúlag P in ié r Jenő kir. főigazgatót választották.
Személyében a Magyar Paedagogiai Társaság vezetése céltudatos és erélyes
kezekbe került. Bizonvos hogy szeretetreméltó egyéni,sége, közismert szer-
vező erej e, széleskörű tudománvossága és az oktatás egész területére ki-
terjedő tájékozottsága a Társaságot a virágzás útján fogja tartani.

Pályaválasztási ankét. - A Magyar Asszonyok Nemzeti Szővetsége
P in té r Jenö dr. kir. íöigazgató védnőksége mellett az életbe lépő leány-
ifjúság számára a Zeneakadémia nagytermében pályaválasztási ankétet ren-
dezett. Az ankétnek a tanítónőképzök V. éves növendékei és szüleik szá-
mára megtartott része G r yn a e u s Ida igazgató elnökJ.ete mellett május 20-án
folyt le. Az ankéten az első előadást maga az elnöklő igazgató tartotta
A ta n ító n ő a c s a lá d b a n CÍmen. A következő előadóBAJ e lita in é L a jo s Mária
dr. II. ker. áll. ttónöképző-int. tanár volt. A banítónőnek a szociá lis munk a-
körven való elhelyezkedéséről beszélt. Majd E r d é lyi Olga VII. ker. áll.
ttónőképzői tanár előadása következett: A ta n ító i te vé ke n ys é g é s a to vá b b -

.ké p zé s le h e tő s é g e . Az ankétet dr. C s iky Jánosné A m a g ya r n ő k n e m ze ti é s

.s ze lle m i ö s s ze fo g á s a című előadása zárta b~.

A nyíregyházi rel. tanítónőképző vidéki hangversenye. - A nyír egy-
.házi ref. ta.nítónőképző-intézet növendékei tanáraik vezetése mellett er-
.kölcsiekben s anyagiakban jól sikerült hangversenyt rendeztek május l-én
Haj dúlradházon az ottani ref. egyház meghívására. A délelőtti istentiszte-
leten Ko dály- és Vikár-kórusokat énekelt az intézet énekkara Viká r Sándor
'tanár vezetésével. A délutáni űnnepségen Kodály-kórusok, valamint az in-
-tézet szavalókórusa P o r zs o lt István tanár vezetésével ragadta magával a
hálás közönséget. Ének- és zeneszámok egészítették még ki a gazdag és vál-
-to,zatos müsort.

A debreceni Nyári Egyetem. - Az idegenforgalom terén egyrz na-
;gyobb szerepet játszik a debreceni egyetem szünidei tanfolyarna, a Nyári
Egyetern. Ma Európa egyik legnépesebb szűnidei tanfolyama. Tavaly 22
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nemzet fiai kőzűl 733 hallgatója volt. Az .aug.1-18-án rendezendő XII. tan-
folyama hihetőleg még népesebb lesz. Programmjan a legnevesebb 'magyar
és külföldi tudósok szerepelnek. A modern magyar és idegen szép irodalom.
a történelem, filozófia, pedagógia és a tennészettudományok időszerű kér-
déseit f.ogják fejtegetni angol, francia, lengyel, magya'!', német és olasz;
nyelven. Nyelveket gyakorlati úton lehet tanulni. Az előadásokat úgy fog-
ják beosztani, hogy a hallgatók a városi strand- és gyógyfürdő nyujtotta
űdűlési és sportolási alkalmakat kihasználhassák. A rendezőség a tanulás.
mellett a szórakoztatásról is gondoskodik. Hangversenyek. táncbemutatók, ki-
rándulásole [Hortobágy, Toka], Eger, Lillafűred, Mezőkövesd, Szeged, Esz-
tergom, Balaton) jóleső változatosságot visznek bele a munkába. A részt-
vevők vasúti kedvezményt kapnak, olcsó villamos- és strandbérletet válthat-
nak. Felvilágosítással a Nyári Egyetem titkársága szolgál (Debrecen to.
Központi Egyetem.).

Nyugtázás. - Tagdíjat fizettek: az 1932. év I. es II. felére Bertha
Mária, Farkasdy Zoltán és Riesz Janka: az 1933. év I. es II. felére Csukas.
Zoltán és Szentesyné Doby Ida: az 1934. év I. és II. felére Vécseiné Fehér
Aranka: az 1935. év I. és II. felére Mihalik József és dr. Radnai Oszkár ;
az 1936. év 1. és II. felére Erdélyi Olga: az 1936. es 1937. év I. és II.
felére Zala István: az 1937. év 1. és II. felére B. Braun Angéla és Szom-
borné Szántó Lenke: az 1937. év II. felére dr. Jankovits Miklósj az 1937.
év II. és az 1938. év I. felére dr. Zsindely Katalinjaz 1938. év 1. es II.
felére Straub F.erenc, Barabás Endre, az egri érseki rk. tanítőképzö-intézet,
a győri I. sz. áll. po,[g. fiúiskola. Gömöri Sándor, Rados Gyula, Chobo-
diczky Alajos, Molnár Oszkár, dr. Vekerdi Oszkár, Jaloveczkyné Czin-
kovszky Kornélia, Krízsanecné Németh Edit es Undi Mária. Végül 8-8 P
tagsági díjat fizettek Fliegl Kálmán és Ibererné Popovics Olga. - Buda-
pest, 1938. május hó 25.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF r ig ye s B é la pénztáros.
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