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L A líceumi tanterv és utasítás életbeléptetése tárgyában kiadolt
rendelet bevezető részében rámutat arra, hogy minő vezérelvek irá-
nyították az Orsz. Kőzoktatási Tanács tantervünket író munkásait.,
Ez a kővetkez.ö: "A líceum az elméleti és szakirányú müveltséget
kőzvetítő középiskolé.k között átmenetet alkotó középiskola, amely
jól megalapozott általános műveltséget nyujt és főkép a gyakorlati
életpályákra, valamint a neveléssel kapcsolatos élethivatásokra ké-
szít elő. E célból megadja növendékeinek a nemzeti jellegű és. gya-
korlati irányú általános műveltséget és e mellett olyan általános ne-
velési ismerteket is ad, amelyek megalapozzák a nevelési életpályák
felé vezető felsőbb tanulmányokat." Röviden talán így lehetne mon-
dani: a líceum gyakorlati irányú és pedagógiai színezetű kőzépiskola.
Benne. a különféle hivatásokra való előkészítés és az általános ne-
velői célok szolgá lata szorosan összölelkezik.

aj A szak- és az általános nevelés egymáshoz való viszonyát
folyóiratunk hasábjain többen boncolgattak. Elég utalnom arra, hogy
átszervezett iskolarendünk irodalmának szemmeltartására a Magyar
Tanítóképző is egvidöben külön rovatot tartott fenn. Jelentek meg
tanulmányok mellette és ellene egyaránt. Kívanatosnak tartom azon-
ban megemlíteni, hogy disszonáns hangon ne állítsuk egymással
szembe a mult és a jövő iskolapolitikáját. az elvek 'keresztülvitelét.
mert a magyar kultúrára abból vajmi kevés jó származhat. Sőt in-
kább kívánatos, hogy mi magunk keltsünk az újítások iránt érdek-
lődést.

A líceum szakiskolai feladatot is tölt be, a nélkül azonban, hogy
általános nevelő jellegét feladná. Az általános és a hivatásszerü ne-
velés gondolatának kűzdelrne, a szaknevelés elméletének alakulása itt
nem lehet tárgyunk. Barankay LajoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA szaknevelés elméletének
alakulása (1931. Bp.] c. müvében a szaknevelés gondolatát mint az
e,gyetemes nevelés függvényét Fichte, Herbart, Schleiermacher, P.
Natorp gondolatain, továbbá W. Rein negativ s Fr. Foerster pozitiv
jellegű elméletén keresztül vetíti elénk; a szakszerű és az egyetemes
nevelés azonos j ogú szintézisét F. Paulsen, Aug. Stadler, p, Haber lin



2 Szemcs Gábor:

és Spranger felfogásén keresztül tükröztetija szaknevelés gondola-
tának központi jellegét pedig H. Lietz és Kerschensteiner munkúi
nyomán mutatja be: a hivatáskőzponti neveléseimélet körűl kialakult
harcból Hessen, Tolsztoj,' J. Dewey, H. Gaudig, J. Schult, H. Nohl,
Hans Freyer, valamint G. Giese, Brahmhof, E. Barschak, W. Hell-
pach, W. Hoffmann, Fr. Klatt és E. Otto vonatkozó elméleteivei
ismerteti meg az olvasót. A most életre hívott gyakorlati irányú s
pedagógiai színezetü iskolák tanárai érdeklődéssei tanulmányozhat-
ják művét. A hivatásszerű műveltségi anyag átadása a mi líceumaink-
nak is központi problémája.

A tágabb értelmű általános és a szűkebb értelmű szaknevelés
kűlönbségeit Barankay a következőkben jelöli meg: "Az általános
nevelés előre felállítja CI,Z egyetemes ember ideálját s ezt az ideált
kívánja megvalósítani az egyénben, tekintet nélkül a gyakorlati életre
s az egyénnek az életben majdan betöltendő hivatására. A tágabb
értelmű szak nevelés a szellemi és fizikai munkában rejlő tökélete-
sedési tendenciákat törekszik az egyén életében és hivatásában valóra
váltani, tekintettel a gyakorlati élet követelményeire. A szűkebb ér-
telemben vett szaknevelés viszont csupán a fizikai, kézügyességi (ma-
nualis) munka erkölcsösítö hatására szárnít, amikor a növendék lel-
két formálja," [p, 9.) A líceum a legtágabb értelemben vett szak-
nevelésnek az iskolája. Feladata tehát, hogy tanítványai majdan sok-
rétű, változatos, de bizonyos szempontokból mégis kőzős nevezővel
rendelkező munkáját a hivatásszerű munka Iogalmává szélesítse ki.

Ha valamely iskola kimondottan az élelet szolgálja, iránya gya-
korlatias, akkor elsősorban életben hasznosítható ismereteket kell
adnia. Az iskola és az élet viszonyát vizsgálgatva, nem tagadhatjuk,
hogy a társadalom általánosságban elégedetlen az iskolák életrene-
velő munkájával. Kevesli a közölt hasznosítható ismereteket. Ebben'
sok igazság is van. Pedagógusaink is elismerik.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKornis Gyula szerint
a középiskola: " ... ma már a szellemi árucikkel túlzsúfolt kultúr-
bazárrá lett. Olyan, mint egy szellemi omnibusz. Meg kell rostálni az
az áruházat, ki kell selejtezni az, elavult, a feleslegessé vált
anyagot."

b) Nekűnk örömmel kell köszöntenünk Tanterv- és Utasításain-
kat, mert belőlük annak a ténye csendül ki, hogy az iskolai ismeret--
anyag és az élet reális szükségletei a mi líceumainkban találkoznak
egymással. Bizton reméljük, hogy iskoláink kőzűl a líceum nevelési
szelleme fogja legjobban szolgé lni az élet követelményeit s hidalja
majd át azt aszakadékot, mely élet és iskola között a közvélemény
szerint van. Ennek természetes tartozéka, hogy a líceumok taná-
rainak nyilt szemmel kell nézniök az élet problémáit s minden vo-
natkozásban gyakorlati iskolázottságra kell szert tenniök. A Tanterv
az Utasítások ideálisan adják meg műkődésűnk kereteit, a belső me-
zőny megteremtése azonban csakis a szaktanárok egyéni munkájának
lehet az eredménye. Pillanatra se feledjük, hogy rajtunk áll, vagy
bukik, hogy ez az új iskola a magyar jövendőnek értékes intézrné-
nyévé vá lik-e ? A mi tudásunknak és a mi lelkesedésünknek kell a
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Tanterv és Utasítás holt betűit valóságga formálniok, hogy a líceum
iskolarendszerünkben elfoglalhassa az őt megillető helyet.

II. A líceum műveltségí körének gyakorlati irányú sikeres be-
ál líté sához mindenekelőtt tudnunk kell azt, hogy tanítványaink ko-
rabbi tanulmányaik eredményeként milyen, az élettel kapcsolatos
eddigi ismeretet, iskolai felkészültséget hozlak magukkal.

1. Mind műveltségí anyagában, mind pedig módszeres eljárásai-
ban ma az elemi népiskola áll legközelebb az élethez. Tanterve már
célkitűzésében is hangsúlyozza- úgy neveljünk, hogy tanítványaink
szerzett ismereteiket a gyakorlati életben értékesíteni is tudják. A
vonatkozó Utasítás szavai szerint ez a gyakorlati irány hármas je-
lentőségű, és pedig: 1. neveljük a gyermeket őnmunkásságra, hogy
érzékeivel és eszével szeressen és tudjon élni; 2. hogy ezt az őnmun-
Ioásságot a gyermek életköreinek feladatain gyakoroljuk; 3. végül
hogy cselekvöképességét, érzékét és ügyességét is a lehetőségig Iej-
tesszük. A gyakorlatiasságot az új népiskola, nagyon helyesen, nem-
csak a reális, de az erkölcsi életre is vonatkoztatja. Amint általános
Utasításunk is mondja: "A népiskolai tanító elsősorban nevel, má-
sodsorban oktat. Nevelésében és oktatásában is elsősorban a tanuló-
ból indul ki, érzelmi és akarati életét fejleszti, érzékszerveinek és
kezének ügyességét gyarapítja, hogya társadalomnak hasznos pol-
gárt nevelj en." [p, 20.)

2. Az elemi iskolák után még leginkább a polgári iskolák tük-
rözik az élet szo lgá latát. A polgári iskolák ugyanis, "általános mű-
veltséget és gyakorlati képzést" kívánnak nyujtani. (Utasítás p. 35.)
Tanulói vagy közvetlenül gyakorlati pályakra mennek vagy megfe-
lelő szakiskolába lépnek ,át. A polg. iskolák Tanterve és Utasítása
ugyan régi, de az új szellemű tan- és módszertani könyvek Iégiója az
életismeretek kincsesházát tárj a elénk.

3. A gimnázium célkitűzésében világosan felismerhető három
gondolatkör, és pedig: 1. a tanuló vallásos alapon álló és erkölcsi
nevelése; 2. olyan. általános műveltség közvetítése, amelynek kőzép-
pontjában nemzeti müvelödésűnk áll; 3. gyakorlati cél pedig az egye-
terni és más főiskolai tanulmányokra való előkészítés. "A gimnázium
a nevelésben is megmarad ú. n. tudós iskolának s éppen ezzel ké-
szíti elő legjobban nővendékeit a főiskolai tanulmányokra" (p. 28.).
Ami azonban a gimnázium és a leánygimnázium Tantervéhez írt Ál-
talános Utasítások II. Nevelés, Ill. Oktatás c. fejezetek gyakorlati
vonatkozásait ílleti, meg kell állapítanunk, hogy azoknak mindegyík
része az "élets,zolgálatot" tükrözi.

JI... líceum ok alapjául szolgáló iskolák gyakorlatias irányú rnű-
ködését csak általánosságban érintettem. A líceum ok szaktanárai-
nak egyéni munkája az lehet, hogy mindenikünk a saját szaktárgyi-
ból külőn-kűlön pontosan megállapítja, hogy a vonatkozó tantervek
és azok utasításai, továbbá ez iskolák tan- és vezérkönyvei szerint
új növendékeink a mi tantárgyunkból milyen előzetes felkészültsé-
get, életismeretet hoznak, helyesebben hoztak magukkal.

Ill. Csak az elözmények, az alapok, valamint a régi tanítóképző-
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intézeti Tanterv és Utasítás apró részletekre is kiterjedö Iismereté-
nek a birtokában kezdhetjük meg eredményesen a líceumok tantervi
anyagának elmélyedő vizsgálatát s nevelő-oktatá~unknak a gyakor-
Iatiasság szellemében valÓ átrendezését. .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

aj Előzetesen is hangsúlyozorn, hogy egész évi munkarnenetünk-
nek gyakorlati irányú és pedagógiai színezetü tközépiskolai jelleget
kell tükröznie. Ha az életre és hivatásra nevelés szempontjait kellő-
,leg nem értékeljük, oktató-nevelő té:r;Ykedésünk során nem juttatjuk
kellőleg kifejezésre, munkánk célt tévesztett lesz, S a gimnáziumi
'vagy a régi tanítóképzöi oktatásrendhez való túlságos hasonlatos-
:ságonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa lapján sz inte kérdezhetnők, hogy van-e a líceumnak létjogosult-
sága? Van!
. Kérdés azonban, hogy mi, a realizálások munkásai, hogyan ju't.~
tassuk el tanítványainkat a fenti célokhoz. hogyan alakítsuk őnma-
gunkat az életszolgálat hivatott küldötteivé? Nagyon helyesen írj a
a magyar tanűgyi politika vezére, hogy "pedagógiai újításokat nem
lehet parancsszóval és eredményesen életbe Iéptetni". (M. T. 1934',
p. 211.) A tanítóképző-intézetek munkásaiban ugyan már a multban
is megvolt a gyakorlatiasság gondolata. Bizonyságul csak azt emlí-
tem, hogy a Magyar Tanítóképző hasábjain az egyes tantárgy ak taní-
tásával kapcsolatosan megjelent didaktikai tanulmárryok mindegyike
is külön-kűlön pontban foglalkozott az életre nevelés problémájával.
(Mit tanítson a szaktanár ... M. T, 1932-tő1.) De ezen felűl minden
szaktárgy tanításában törekedtek kidomborítani a képzök munkásai
az életszolgálatot.

b J A líceum gyakorlatiassága azonban más, mint volt a régi ta-
nítóképzöé. A régi rendelkezések szavai szerint "olyan elméleti vagy
gyakorlati tárgynak, amely nem a tanítóképzést. hanem más iskola-
típusok felé való közeldést, vagy csak haszno ssagi érdekeket szol-
gál, a tanítóképző-intézet tantervében helye nincsen". (L. Tanterv
p. 7.) A mi új utunk pedig: középiskolává való átalakulás az' életre
nevelés vezérmotívumával ! A líceum egyakorlati irányú célkitűzé-
séből következik .az egyes tantárgyak belső szerkezetének, a taní-
tandó egységek egymáshoz való viszonyának a megváltozása is.

1. A tanítási egységek egymáshoz való viszonyában, ugyanazon
tantárgy külső keretein belül, eltolódások állanak elő és pedig: né-
mely részlet eddig elfoglalt helye megkisebbedik, benne rostálásokat
kell eszkőző lnűnk, más részleteket viszont bővitett keretek között

tárgyalunk, amint azt a gyakorlati életre való nevelés elve kőveteli.'
A belső szerkezetnek, a tanítandó egységeknek eme. eltolódása ter-
mészetszerűleg fenn áll még akkor is, ha a régi képzőintézeti és az
új líceumi tanterv anyagában, ennek szűszavúsága folytán, az nem
is tükröződhet eléggé. Az élettel kapdolatos gyakorlati vonatkozású

egységek tárgyalására több, a kevéssé hasznosítható ismeretegységek
tárgyalására viszont, a líceum követelrnénye szer int, kevesebb időt
fordítunk. Kettős gondolat vezessen bennünket: .a ..hasznosság elve

1 Kerecsányi D.: A gimnáziumi új magyor tanterv elvi háttere.
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és ,az ismeretanyag lélekformáló -erej e. Mjyel pedig az _életben, _,1
valóságban "tantárgy" nincsen, ennek természetszerű következménye,
hogy az összes iskolatípusaink közűla Iíceumnak kell szokvanyos
tantárgyainkat felszabadítani az "önmagáért valóságból, az életfeletti
rideg elvontságból". A líceum tanárai antropocentrikus szernszőgből
vizsgálják az átadandó műveltségi anyagót s annak minden részleté-
ben a haladó nemzeti élet berendezésének megfelelöen a népi közős-
ség gondolatát, helyesebben annak szo lgálatát léptetik előtérbe. Ezt
tette bizonyos mértékig a tanítóképző is, de most ez még Ielfokozot-
tabban feladatunk.

Ne féljünk a módosításoktól! A tanterv csak keret. Hajlékony,
rugalmas s ilyennek is kell lennie. Csakis úgy érvényesülhet a ne-
velői lélek teremtő ereje, ha az egyéni elgondolásoknak, okos kez-
deményezéseknek a megvalósitásár a lehetőséget ad.

A líceumban közvetített műveltség gyakorlatias iránya nem je-
lenti it. "magasabbrendű értelmi nevelés hianyát". Általános Utasítá-
sunk szerint a gimnáziummal azonos értelemben kell tanulóit szel-
lemi tekintetben képessé tenni az elméleti összefüggések meglátásra.
a törvények és okozati kapcsolatok felismerésére, a tények pontos
megfigyelésére és helyes megítélésére s el kell látnia őket rnind-
azokkal az általános, maradandó értékü szellemi javakkal, amelyek
egyedül adják meg a fordulatokban s megpróbáltatásokban gazdag
emberi élet minden adottságaban a biztos eligazodást. A gimnázium-
tói, elgondolásom szerint, e téren tehát csak abban különbözhetünk,
hogy míg az mint elméleti irányú iskola, a szellemi értékek kibonta-
koztatása céljából felhasználja az életben kevésbbé vagy egyáltalán
nem is hasznosíthat ismeretanyagot is, Iö a formális cél, - addig rni
azelmecsiszolás munkáját, az ok és okozat közötti összefüggések meg-
láttatását, szinte mindenkörülrnény közőtt 'a gyakorlati élet szem-
pontjából is hasznos és értékesíthető ismeretanyagon végezzük el.
Amint a népiskola az életből vett anyagon fej Ieszti a lelkierőket
,úgy nekünk is azt kell tennünk. A népiskola s a tanítóképző-akadé-
-mia érdeke is kívánja ezt!

A gyakorlatiasság tehát iskolánknak módszeres többlete, melyen
.keresztűl a tanuló megkapja az új ismereteknek közvetlenül az élet
szempontjaból való értékelését. Ez azonban nehéz munka, nagy fel-
adat.

2. A líceumok testvér-intézetei, a gazdasági, kereskedelmi és
ipari középisoklák határozott.' pályákra képesítenek, így a szakszerű-
ség szűkebb keretei között jártabb utakon nevelnek életre. Ami -is-
rneretet adnak, az szinte mind hasznos. Hozzájuk viszonyítva mi
sokkal nagyobb területeken rnunkál juk az életet, sokkal heterogé-
'riebb célokat szol gálunk. Mi olyan irányú felkészültséget tartozunk
adni tanítványainknak, hogy azt a jegyző, a tanító, postás és vasutas.
gaidatiszt és telekkönyvvezető, adóhivatalnok és számvevőségi tiszt-
viselő stb., valamint a kűlönféle főiskolák hallgatói egyaránt haszno-
sithassák.

Nehéz ezek után rámutatni arra, hogy mi legyen ez a közvetlenül
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alkalmazható ismeretanyag? Miként neveljünk gyakorlatias észjá-
rásra, mi módon éreztessük meg az élet kérdéseit? Milyen módon
adjunk tanítványainknak olyan "általános műveltséget és olyan gya-
korlati gondolkodást", hogy annak "birtokában a hivatalnoki élet-
pályák egész sorában" eredménnyel kísérelhessék meg jövőjük meg-
alapozását?

E kérdések mindegyike a megoldatlan problémák végtelen sorát
hordja magában.

IV.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA gyakorlatias irányú működés megvalósítása. Feladatunk
betöltése, nevelőoktatásunkban a gyakorlatiasság gondolatának el-
mélyítése csakis tervszerű munkával lehetséges. A vallásos, erkölcsös,
hazafias, állampolgári, társadalmi, valamint az esztétikai és értelmi
nevelésünk minden mozzanatának magán kell viselnie a gyakorlatias-
ságot. De továbbmenöleg feltétlenül kívánatos, hogy tanmeneteink és
óravázlataink, valamint az egyes tanítási óráinknak módszeres fel-
építése és összes Iíceumi tankönyveink is célszerűen és tudatosan az
életszolgálatot tükrözzék.

aj Tanmenet. Az általános utasítás szerint a tanmenetnek a tan-
tervvel való vonatkozásban az a feladata, hogyamegszokott tanítási
anyaget módszeres egységekre bontsa, továbbá hogy megállapítsa
ezeknek az egységeknek természetes. sorrendjét és legcélszerűbb el-
rendezését. "A tanment az ellenőrző közegekkel szemben igazolja a
tanár didaktikai elgondolását és fordítva, a tanárral szemben lehe-
tővé teszi az ellenőrzö kőzegeknek, hogy meggyőződjenek a tanterv
kővetelményeinek végrehajtásáról. A tanmenettel tesz bizonyságot a
tanár arról, hogy kellő áttekintése van az egész tárgyon és világosan
látja az egyes tárgykörök tudományos jelentőségét, gyakorlati fon-
tosS'ágát:'2 A líceumok tanmeneteiben természetesen ez utóbbi szem-
pontnak előkelő helye van. Irányítja a tantervi anyag módszeres
egységekre bontását is. Igaz "ugyan, hogy a tanmenet csak naptár,
amelyben "a tanév elejétől végéig hétról-hétre megállapítottuk, hogy
hány óránk lesz" s címszavakkal jelöltük ez órák módszeres egysé-
geit; most azonban kívánatosnak tartanám, hogy az utalások rovatá-
ban külön-külön tűntessűle fel minden nagyobb tanítási egységgel
kapcsolatban azokat a gyakorlati vonatkozásokat. melyek a líceum
sjátos jellegét megadják. Tanmeneteinknek ilyen gyakorlatias irányú
átdolgozása részleteiben a következő lehetne:

1. Először figyelembe kell vennünk a középiskolai tanmenetele
elkészítésekor kijelölt feladatokat. Ezek: aj a rendelkezésre álló ta-
nítási idő megáIlapítása ; b j az így megállapított idő felosztása az
új anyag és az ismétlés között; ej az anyag egymásutánjának meg-
á llapitása: dj az egyes tárgykörökre fordítható idő kijelölése; ej a
többi tárggyal való kapcsolat megvalósítása: 1) az ismétlés módjának
megállapítása. ~

2. A líceum gyakorlatias irányú módszeres többlete azonbau

Gimn. Alt. Utasítás. 116. 1.
3 Gimn. Alt. Utasítás 116. 1.
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még többet kíván,ez pedig az, hogy szaktárgyaink körében a taní-
tandó tantervi anyagnak időbeli megfelelő tagolása után az e.gyes
módszeres egységeket sorjában gondoljuk át és mindenütt állapít-
suk meg, hogy a tananyag mely részletei nevelnek gyakorlati életre,
tartalmaznak közvetlenül az élet útján hasznosítható ismereteket,
továbbá, hogy a megismert igazságoknak, jelenségeknek. tényeknek
a mindennapi életben is alkalmazható minő vonatkozásai vannak. Ál-
lapítsuk meg továbbá, hogyatananyagnak mely részletei alkalma-
sak "... a gyakorlati érzék, a nemes értelemben vett élelmesség.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< .t

sokoldalúság fejlesztésére, a munka-, a cselekvési, alkotási vágy, a
kezdeményezési kedv, az ötletesség. leleményesség felébresztésére,
erősítésére, a munka megszerettetésére, az isteni gondviselésbe vetett
hit megerősítésére, a nemzet életerejében való bizalom ápolására,
vagy a cselekvő hazaszerétet nemes érzelmének elmélyítésére. A
fenti életre nevelő célkitüzések értékesek, hasznosak a leendő hiva-
talnok számára, de magukban hordják ama gondolatok szelgálatat
is, amelyek a falu sorsának jövendő irányítóját gyakorlatias észjá-
rásra, az élet kérdéseinek ügyes megéreztetésére nevelik. E megálla-
pításainkat, hogy azok maradandók legyenek, kívánatos volna rövid
vázlatszavak formájában tanmenetcink Utalások c. rovatában is fel-
tüntetni. Ezek csak emlékeztető szavak, melyek óravázlatkészítő
munkánkhan e "gyakorlati vonatkozások" részletes kidolgozására
figyelmeztetnek.

b] Módszeres ériekezleteink. Kívánatos volna, hogy az így el-
készített tanmeneteket a Iíceum médszeres értekezletéri ebből a
szempontból is beszéljük meg. Szűkség van ez utóbbira azért is, mert
a rokon tárgyak tanárainak tanácsai, újabb meglátásai révén tisztáb-
ban áll előttünk tantárgyunk gyakorlati, életre nevelő vonatkozása
és azok koncentrációs lehetősége.

c] A líceumok módszertani irodalma. Hasznos volna majdan e
munkálatok eredményeit nagyobb pedagógiai tanulmány formájában
is közzétenni, úgyhiszem a tanítóképzők tanárai kőzül többen is
örömmel vállalkoznának arra, hogy az összesített táblázatok adatai-
nak segítségével szaktárgyaik gyakorlati élelre előkészítő s mégis
kőzépiskolai jellegű, kőzépiskolai vonatkozású műveltséganyagát
önálló tanulmány alakjában is összeállítsék, A líceum gyakorlati
írányú és pedagógiai színezetü müködésének elmélyítésére tanulmány-
sorozatokat indíthatnánk meg folyóiratunk hasábjain, éppen úgy mint
azt tettük voIt: "A szaktárgyak módszere a tanítóképző-intézetek-
ben" 'cím alatt. Egyesűletűnk elnökének, Padányi-Frank Antalnak
javaslatára megindítandó pedagógiai könyvsorozatunkban is méltó
helyet foglalna el A líceum gyakorlati irányú működése, annak módja
és eszközei c. "munka. E tanulmányt, az iskolai életben hasznosítható
ísmereteknek a kincsesházát, nemcsak a líceumok, de egyéb iskolák
tanítói és tanárai is értékesíthetnék nemzetnevelő törekvéseikben. A
kőzépiskolai tanárok módszertani kőnyvsorozatát a közokt. m111lSZ-
téri um államsegéllyel támogatja. Talán mi is remélhetnök tanügyi
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kormányzatunktól annak a tanulmánynak pártoló kiadását, mely a
mi .iskolánk nevelő-oktató munkájának jobbítását szolgálja,

, Az ilyen irányú törekvések hasznos voltát az élet is igazolja;
Intézetűnk tanári testülete a népiskolára vonatkozó gyakorlatiassági
rendelet- megjelenése után több módszeres értekezleten foglalkozott
e kérdéssel, majd munkásságénak eredményétzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA népiskola gyakor-
latias irányú műkiidése, annak módja és eszközei c. tanulmányban
tette közzé. Benne az elméleti alapvetések megadása után tantár-'
gyanként. ismertettük a gyakorlatias, irányú működés módjait és
eszközeit. A tanítóság nagy örömmel fogadta e szerény kőnyvecs-
két, mert nagyban megkönnyítette számukra a tanmenetek gyakor-:
lati jellegű á tdolgozésát s óraváz lataiknak elkészítését. Amint a,
népiskola gyakorlati működésére vonatkozó könyvecske első kiadása'
rövid idő alatt elfogyott, úgy mi is remélhetnök, hogy a líceum ok
hasonló vezérkönyve ugyancsak nagy érdeklődést keltene. Megszün-.
tethetnők vele a bizonytalanságot, a sötétben való tapogatózást, új
munkánk kezdeti nehézségeit s a kétkedő, az újításokkal szemben
tartózkodó tanártársainkat segítségével a reformok értékéről, "az
új stílus" szűkségességéről győzhetnők meg. Ez lehetne Tanterv és
Utasításunk megjelenése után a líceumi pedagógia kidolgozásának
első lépcsője. Benne rámutathatnánk arra, hogy nem kell félni a gya-
korlatiasság gondolatától. A munkatáborok, a kereskedelmi, ipari s
más pályakra való átképzés ek századában kötelességűnk, hogy tanít-
ványainkban a gyakorlati érzéket, a csőrtetéstől mentes élelrnességet
és a mindennapi életben szűkséges sokol da.lúságot minél jobban fej-
lesszűk. "Ez a gyakorlati szempont nincsen ellentétben az ideál iz-
mussal, sőt akkor vagyunk igazán ideálisbák, ha az élet adta gyakor-
lati kérdéseket az eszmények szellemében oldjuk meg." (Padányi-
Frank A.) Az erények cselekedtetésével is a gyakorlatiasság útjait
járjuk.

d ] Örauázlat, Módszeres egységenként végzett." munkánk terv-
szerű felépítését óravázlataink tükrözik. Itt és ezen is tüntessűk fel'
minden alkalommal a nevelői célok mellelt a gyakorlati vonatkozá-
sokat. Csakis ezen óráról-órára készítendő vázlatokra való beveze c

téseken keresztül neveljük, képezzük át önmagunkat az ismeretkőz- ~
vetítés gyakorlatias, új színezetére. Ha valóban gyakorlatiasak aka-
runk lenni, neveljünk úgy, hogy tanítványaink lehetőleg minden
líceumi oktató-nevelő óránk után érezzék. tisztán és világosan lás-
sák, hogy a szerzett új ismeretekből a maguk jövendő életében mit,
mennyit és hogyan hasznosíthatnak.

ej A tanítási órák módszeres felépítése. Tanítási óráink felépí-
tésében, közelebbről a számonkéréskor, az új anyag feldolgozásának
és az összefoglalásnak munkájában is mindíg éreztessük meg az is-
mereteknek közvetlenül az élet szempontjaból való értékelését. Ha
pl. a líceumi növendék azt látja, hogy tanára a számonkéréskor is
"az élet talaján mozog", néki az ilyen gyakorlatias ismeretanyagról

• VKM, '59.076-1932, VIlI.d, sz.
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is számot kell' adnia, akkor 6 maga is nyitott szemmel figyeli az' éle-
'tet, évek során ez szinte szokásává válik és végül is értékes mara-
dandó tulaj donsággá rőgzítödík. AzonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj anyag feldolgozésa a líceu-

-rnokban éppúgy, mint egyéb kőzépiskoláinkban, háromféle módon tör-
ténhet: kőz léssel, rávezetéssel avagy a tanulök őntevékenységén ala-
'Púló eljárással. A líceumok oktató-nevelő munkájában a legtágabb
-teret kell adni az öntevékenység elvének, mert ez tanulóinkat az
egyéni érvényesülés útjaira viszi. Az élet reális, kűzdelrneiben pedig
erre égetően szűkség van. A líceum hivatásokra nevel. Mivel pedig
az életben a boldogulast az alkotások útjain találhat juk meg, a Iíceu-

·mok tanárainak minden módszeres egység anyagában az alkotó, a
cselekvőképes, a produktív ember nevelésének a módjait kell meg-

· találniok. Az élet vegyseerűbb munkásainak nem annyira fogalmi tu-
dásra, mint inkább cselekvőképességre és munkaszeretetre van szűk-
ségűk. Tanítványainkat önálló, magalábán járó emberekké a cselek-
'vés iskolája neveli. A mi munkaiskolánk azonban árnyalataiban kű-
lőnbőzik a gímnézíumtól. Míg az elméleti irányú iskolák a munkál-
tatáshoz felhasználják a kimondottan elméleti jellegű ismeretanyagot
is, mert fő az alaki cél, addig mi a cselekvő szellemű Ieldolgoztatást
is lehetőleg az élet szempontjaból hasznos és értékes anyagon v~gez-
'zük el. A tanulök őntevékenységén alapuló tanítási eljárás nevelő
értékében felülmúlja a kőzlö vagy rávezető tanalakokat. Alapvető
módszertani elv, hogy nem lehet es nem is szabad egyik eljárás iki-
zárólagos alkalmazása érdekében kardoskodni. Az egyes anyagrész-
letek természetétől függően kell megválasztanunk a Ieldolgozásmód-
ját is. Ahol csak lehet, a tanulők öntevékenységének kell teret biz-
tcsítani, de vannak olyan részletek, amelyeket eredményesebben dol-
gozhatunk fel rávezetéssel és olyanok is vannak, amelyeket közlő
alakban célszerű tanítani. "5

Tanulóink által az életből hozott tapasztalatokat, élményeket
líceumainkban .különösen értékesíteni tartozunk. Szemléltetési és
kísérletezési eszkőzeink legyenek rninél egyszerűbbek, a köznapi
élethez minél közelebb állók. Szaktargyainkkal kapcsolatosan ké-
szítsünk ú. n. környezetnaplót vagy esetleg hibajegyzéket és ebbe
alkalomadtán mindíg vezessük be a lakóhelyünkön dívó helytelen
eljárásokat, szokásokat, babonákat, kuruzslásmódokat, stb. Lakó-
helyünk állapotrajzát mutató naplónak adatait több szaktárgynak a
keretében is értékesíthetjük. Mi intézetünk tanári szebajában helyez-
tűnk el egy ilyen naplót, szakcsoportonkéntvezetjük be esetenként a
vonatkozó adatokat. Értéke nemcsak az egyes órákon való felhasz-
nálhatásában van, de abban is, hogy vele tanítványaink Iigyelmét
lakóhelyeik. problémáira hívjuk fel. Az órák módszeres felépítésévei
'kapcsolatosan .még azt kívánom megemlíteni, hogy az ismétlések,
· valamint az összefoglaló áttekintések keretei között is mindíg legye-
nek életet szolgáló,gyakorlatias szempontok.
. 1)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATan~őnyv. F ont?s szerepe van oktató-nevelő munkánkban

5 Girnn. Ált. Utasítás.' 150. L
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tankönyveinknek is. Rendkívül fontos, hogy gyakorlati irányú líceu-
maink könyvei valóban tükrözzék az életszolgálatot. Ha a g,yakor-
latiasságra a készülő tankönyveinkben is rámutatunk, úgy az ,aggo-
dalmaskodó társadalmat is megnyugtatjuk arról, hogy a líceum való-
ban szemmel tartja az élet követelményeit.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

g) Ifjúsági egyesületek. Az életszolgálat minden lehetöségét a
hivatalos iskolai órákon túlmenőleg is keresnünk kell. Így ifjúságunk
öntevékenységének nagy gyakorló terein is kell, hogy kivirágozzék a
gyakorlatiasság értékének gondolata. Az ifjúsági önképzőkőrök, a
Iíoeumi cserkészcsapatok, a különíéle hitbuzgalmi egyesületek, azonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ifjúság] Vöröskereszt stb. adjanak munkatervükben előkelő helyet a
népiség és a magyarcélúság szolgálaténak, A líceum művelödéspoli-
tikai célkitüzésének ez a legtermészetesebb tartozéka. F oglalkozzu-
nak az őnképzökörök a magyar nép, a magyar falu életével.

Elesszűk az önképzökörőkön is tanítványaink praktikus érzékét.
Ügyeljünk arra, hogy ott ne puszta, üres szólamok hangozzanak el!
Arra, hogy iniként válhat a szó tetté, egy-két példával mutatok r,á.
Onképzökőrűnkön Oroszi István V. é. növ.egyik alkalommal elő-
adást tartott arról, hogy ö hogyan és mi módon kívánja majdan
szolgálni falu jának életét. Elmondotta, hogy fog hozzá szabad ide-
jében baromfi-telep létesítéséhez. Az önképzökőrön jelenlevő igaz-
gató rámutatott arra, hogy a célkitűzések annál értékesebbek, minél
kőzelebb van megvalósításuk a jelenhez. "Ez mind szép, amit őn
elmondott, azonban még nagyobb értéknek látnők azt, ha már most
monkához fogna!" És Oroszi 1. néhány lelkes barátjával csirkekel-
tető-gépet készített s az első 100 csirkét maga nevelte fel. Kőkényesí
J. V. é. nőv. ilyenféle indítékok hatása alatt elment nyáron a gödöl-
lői méhészeti és baromfitenyésztési tanfolyamra és ma ő mutatja be

. barátainak a méhes kezelését és érteti meg a baromfitelep legszak-
szerübb kezelését. Ilyenféle gondolatok sorának kell gyökeret verni
a líceum ok önképzökörein. Nem azt mondom, mind ilyeneknek, de
ilyen gondolatok is öltsenek ott testet. Ennek a lelkületnek a sze-
rény hivatalnoki életpályák egész során látjuk az értékeit, tesszük
vele könnyebbé az életet.

h) Tanári őnművelés. Amint kívánatos, hogy líceumaink ifjúsá-
gának önképzökőrei is az élethivatásokra való előkészülést hirdes-
sék s a helyesen értelmezett munkaétosz és munkaetika otthonai le-
gyenek, úgy kell, hogy a tanári önmüvelés és továbbképzés is minden
részletében az élet talaján mozogj on.

Az eddig elmondottakban elemeztük a szak- és általános neve-
lés egymással való kapcsolatát, az iskolai ismeretanyag és az élet
reális szűkségleteinek viszonyát a népiskolában, a polgári iskolában,
a gimnáziumokban. Rámutattunk arra, hogy a gyakorlatiasság uralja
a tantárgyak szerkezetét s az a Iíceumok módszeres többlete. Ennek
pedig elengedhetetlen feltétele, hogy már líceumi tanmeneteinket is
a gyakorlatiasság szellemében állítsuk össze, módszeres értekezle-
teinken az életszolgálat szempontjából azokat részleteiben is vitas-
suk meg, hívjuk életre a líceum ok módszertani irodalmát, óravézla-
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taink írásakor, .egyes óráink módszeres felépítésében tükröztessük a
gyakorlatiasságot. Tankönyveink is életszerűek legyenek Az ifj. egye-
sületekben s a tanári önművelés útjain is érvényesítsük az életszol-
gálatelvét.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Szemes Gábor.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A b io ló g ia i ism e re te k ta n é v e le ji v iz s g á la ta .

A biológiai oktatásnál rendkívül nagy jelentőségű az az élmény-
ismereti anyag, amit a tanuló az iskolába magával hoz. Talán egyik
ismeretkörben sem rendelkezik a tanuló annyi spontán ismeretanyag-
gal, mint éppen a biológiában. Ez az anyag különösen a vidéki, falusi
környezetben felnőtt tanuloknál gazdag. Ez az ismeretanyag élmé-
nyeken, cselekvéseken keresztül válik a tanuló sajátjává, nem
tudatos, rendszerezett valami.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tanuló a legtöbb esetben nem is ad
neki értelmezést, hanem az élményekkel összeforrva olyan globális
,egységben él a tanuló lelkében, mely egységben inkább a tevékeny-
ségi, funkcionális vonatkozások uralkodnak. Ennek a spontán elmény-
ismeréti készletnek felhasználása biológiai oktatásunknak minden-
képen hasznára válhatik és tudatosítása, értelmezése is célunk kell,
hogy legyen.

A fenti gondolatmenet továbbvezetéseként szükségesnek látszik
ezt az élményismereti anyagót biológiai oktatásunk megindulásakor
valamilyen pszichotechnikai módszer segítségével Ieltárni. De fel kell
tárnunk ezen kívűl, legalább főbb vonásaiban, általában a biológiai
gondolkozé.s fejlettségi fokát és a lényegre vonatkozó (nem szám-
szerű) legfontosabb eddigi tárgyi ismereteket is.

Különösen fontos ilyen vizsgálatok elvégzése éppen a líceum-
ban és tanítóképző-intézetben, ahová rendszerint a legkülönbözőbb
megelőző kőrnyezetböl, nagyobb területről és különböző típusú isko-
lákból toborzódnak őssze a tanulók ugyanegy osztálvba, tehát hiány-
zik mind a megelőző iskolai hatások, mind pedig a környezet okozta
hatások egysége. Feltétlenül ki kell derítenünk tehát, hogy mi az az
élményismeretí, biológiai gondolkozásbeli és részben tárgyi tudásra
vonatkozó keret, melyben biológiai oktatásunkat egységes gondolat-
vezetéssei elindíthatjuk és amelyben oktatásunk folyamán hivatko·
zásainkkal mozoghatunk.

Legfontosabbnak az élményismeretek feltárását kell tartanunk.'
Az élményismeretekhez mindíg az "én" sajátos tendenciaállománya
által elindított aktív lelki vagy testi tevékenység kapcsolódik és az
így az "én"-hez a legszorosabban hozzátartozik. Az élményismeretí
készletet áttekintve (különböző vizsgálatokkal mintegv leltározva) ,
abból sok irányban vonhatunk le kővetkeztetéseket.

1 V. ő. Uherkovich Gábor: T ermészefmegismerés-szülő/öldmegismerés.
Nevel é s ügy iSz e m I e, 1939. 4. &Z. 168. Iap.
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Többféle pszichotechnikai módszer áll rendelkezésünkre az -ilyen
viisgáiatok elvégzéséhez. Nem lehet most célunk -ezeknek a módsze-
reknek ismertetése, annál is inkább, mert -ezekről már más helyen
részletesebben megemlékeztem. 2 A gyakorlati szűkség (időhiány) az:
diktálja, hogy azokat a vizsgálatokat, malyeket a fent említett célok
elérésére az iskolai év elején, oktatórnunkánk elindítása előtt vég-
zünk, a kérdőíves módszer [ankét] segítségével folytassuk le.

A következőkben két ilyen vizsgálatot ismertetek. A vizsgálato-
kat pápai 1. osztályos líceumi taulókon és Ill. éves tanítónővendéke-
ken végeztem a legelső növénytani, illetőleg állattani órán. A kérdő-
-íveket :név nélkül irattam meg, mert egyrészt nem az egyéni ered-
IDény érdekelt, hanem a személytelen átlag, másrészt így. véltem ......:-.
ekkor, amikor még nem volt módomban megnyerni a tanulók bizal-onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
mát - őszinte, minden "magát szépítéstöl" mentes feleletet kapni.
A tanulőknak ezt a körülményt természetesen előre jeleztem és egy-
ben figyelmeztettem őket, hogy teljesen őszintén feleljenek a kérdé-
sekre. A kérdésekhez - ahol ez feltétlenül szűkségesnek mutatkozott
- egy-két magyarázó mondatot fűztem, de kűlőnben a kétdésfel-
tevése után minden hozzáfűzés nélkül indítottam el a feleletek
leírását.

Az 1. osztályos líceumi tanulóknak feltett kérdések:

1. Mik a növénynek, mint élőlénynek legj ellemzőbb tulaj donsá-
gai? (A vizsgált 24 tanuló közül teljesen kielégitő feleletet csak 3
adott, 12 felelet részben jó, 9 teljesen hibás volt.]

2. Mivel táplálkozik a növény? (10 jó felelet, 12 részben kielé-
gítő, 2 teljesen rossz. A földből felvett vizet és a benne oldott sókat
mindegyik megemlíti, a COe-asszimilácíóját mindössze a 10 jó
felelet.)

3. Milyen szervei vannak a növénynek és rni ezeknek a mun-
kája ? (A vizsgált tanulók legnagyobb része egészen világosan látja
az itt adandó feleletet. 18 hibátlan felelet, 5 részben kielégitő és csak
1 rossz.]

4. Mi a kétlaki növény? [Csak 2 jó felelet, 5 részben kíelégító
és 17 teljesen hibás lJ

5. Mi az egylaki növény? (Csak 3 jó felelet, 1 részben jó és 20
teljesen hibás l]

6. Sorolj on fel olyan kora tavasszal virágzó növényeket, melye-
ket tapasztalásból ismer. (A tanulók ősszesen 35 tavaszi virágzású
növényt sorolnak fel, 1-1 tanuló átlagosan ötöt.)

7. Mi a kűlönbség a csalán és az árvacsalán között? Emlék-
szik-e ezzel kapcsolatban valamire gyermekkorából? (19 tudja, 5
nem. Arra, hogy a csalánnal megcsípte magát és utána hólyagos lett
a bőre, 12 emlékszik, de az árvacsalánnal való "ijesztgetést" egyik
sem említik.)

2'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKérdőíves is tesztuizsgálatok a bío/ógíai oktatásban. Cse 1ek v é s
1 s kol á j a. VII. évfolyam. 7-8 . szám,
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8. Sorolja Jel, hogy milyen mérget tartalmazó nővényeket Ismer:
(Összesen 38-at sorolnak fel, 1-1 átlagosan őtőt.]

. 9. Milyen fenyőket ismer tapasztalásból? Neveik? (Csak egy
tanuló nem ismer egy (enyőfajt sem. A luc-, boróka-, vörösíenyöj
[Ilajd mindegyik tanuló felsorolja, kevesebben említik a jeg,enye-,
ezűst-, fekete- és erdei fenyőt és egy tanuló említi csak a törpe-
fenyőt.)
. 10. Mi a rét? (15 tanuló jó feleletet ad, 4 részben jót és csak
5 ad hibás feleletet.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 . Mi a legelő? (14 ad jófeleletet, 3 részben jót és 7 hi ~
básat.]

12. Milyen jegyei voltak természetrajzból eddigi tanulmányai
folyamán?

A kérdések egy része (1., 2., 3.) az általános biológiai tájéko-
zottságot akarja vizsgálni, néhánya lényegre vonatkozó tárgyi isme-
ret után kutat (4., 5., 8., 9., 10., 11.), de részben élményismereti ke-
retbe állítva. Tisztán élményismeretekre vonatkozik a 6. és 7. kérdés.
A vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy az értelmezett tárgyi isme"
retek közűl főleg az élettani vonatkozásúak hiányosak. A gyakorlati
vonatkozású 10. és 11. kérdésre sok a jó felelet, úgyszintén a 7. kér-
désre. A 6. és 8. kérdésre adott feleletek azt mutatják, hogy kevés
a tanulók florisztikai ismerete. A 12. kérdésre adott feleletek sok
esetben nem adnak megnyugtató választ az előző iskolai biológiai
tanulmányok helyes értékelése felől. Az összkép azt mutatja, hogy
a tanulóknak van érzékük az élményismertek befogadására, de ezt
eddigi iskolai tanulmányaik nem használták ki eléggé.

A" Ill. éves, tanítóképző-intézeti növendékeknek a következő kér ..
déseket tettem fel:

1. Miben különbözik az állat a növénytől? (A 29 tanuló közűl
ll-nek a felelete teljesen elfogadható, 14-é részben és csak 4 tanuló
felelete e.gészen hibás. Legtöbben a helyváltoztatást, az "öntudatot",
az idegrendszer meglétét, továbbá a táplálkozásbeli alapvető külőnb-
ségeket említik.]

2. Mik az állatok leglényegesebb életrnegnyilvánulásai ? (10 tel-
jesen jó felelet, 10 részben jó és 9 hibás. Aránylag kevesen említik a
növekedést és a szaporodást.)

3. Mivel lélekzenek az <állatok? (7 jó felelet, 20 részben jó és
2 teljesen hibás. A börlégzést csak heten említik.]

4. Táplálkozásuk szerint milyen állatokat ismer? Példákat is
mondjon. (8 jó, 19 részben jó és 2 rossz felelet. A mindenevő típust
csak néhányan említik.) .

5. Milyen halakat ismer tapasztalásból? (Összesen 18 halfajt
sorolnak fel, átlagosan ötöt. Van olyan tanuló is, aki csak az arany-
halat ismeri Ketten az ebihalat is idesorolják. Egy tanuló egyetlen
halfajt sem ismer, általában azonban elég gazdag' ismeretük van ezen
a téren, így pl. van olyan tanuló is, aki 12 fajt sorol fel és a népies
neveiket is megemlíti. L. ehhez még a 8. kérdést is.]

6. Milyen lepkéket ismer? (Összesen 13 fajt sorolnak fel, átla-
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gosan négyet. Az előbbihez viszonyítva, itt meglehetősen szegényes
az ismeretkészletük. )

7. Milyen bogarakat ismer? (A kérdés elmondásánál néhány
szóval emlékeztettem őket a "bogár" fogalmára. Összesen 21 bogár-
fajt sorolnak fel, átlagosan hatot. Ezeken kívűl felsorolnak egyéb
rovarokat is, összesen 20 fajt. A bogarak kőzé 13-an soroltak be téve-
sen egyéb rovarokat.)

8. Halászott, horgaszott-e már és mit fogott? (Csak hat nem ha-
lászott, a többi horoggal, Ienékhoroggal, kosárral, zsákkal, tapogató-
val pontyot, keszeget, csíkot, "tüskést", csukát, mennyhalat, sügért,
compót, törpeharcsát, fehérhalat, márnát, naphalat fogott. Az itt adott
feleletek álalában gazdag élményismereti anyagról Lesznek tanú-
ságot.]

9. Látett-e szabadban őzet? (Csak egy tanuló nem látott! A
többi a Bakonyban, Vértesben stb., erdöben látott, söt többen vadá-
szatát is látták.]

10. Látott-e rókát szabadban? (Csak 9 tanuló nem látott, a töb-
biek közül egyesek többször is láttak. Kettő lőtt is már, egy pedig
csapóvassal fogott. Többen látták vadászatát vagy amint lyukból ki-
ásták. Meglehetősen gazdag élményismereti anyaget tárt fel ez a
kérdés is.) .

Mit vár az állattan tanításától? (A feleletek legtöbbj éböl az
világlik ki, hogy a tanulók elsősorban szemléltetésen és az élő állat
megfigyelésén alápuló széleskörű faunisztikai ismeretekre szeretné-
nek szert tenni, de majdnem ilyen sokan emlegetik az állatok belső
szerveinek, szervezetének megismerését is boncolás útján. Minél ke-
vesebb latin nevet és minél több gyakorlati vonatkozást akar meg-
tanulni a többség és sokan vannak,' akik hangsúlyozzák, hogy első-
sorban hazánk állatvilága érdekli őket. Ha hozzávesszük még, hogy
a tanulők jórésze az állatok életmódjával is szeretne megismerkedni
és általában az állattannak, a biológiának megkedveltetését várja az
óráktól, előttünk van az a programm, amit a tanulók az állattani
stúdiumokban a maguk elképzelése szerint követnének. Ezekben a
kívánságokban - amelyeket természetesen nem tudtam itt teljes
részletességgel ismertetni - sok a megszívlelendö és eszméltető
mozzanat.)

Az itt kapott feleleteket az 1. osztályos tanulók feleleteinek
összképévei összehasonlítva, megállapíthatjuk, hogy itt az általános
eredmény sokkal kiegyensúlyozottabb, a jó és részben jó feleletek
- mely utóbbiak is többnyire csak kevés hibás mozzanatot tartal-
maznak - a hibás feleletekkel szemben teljes túlsúlyban vannak. Ez
azt látszik igazolni, hogy a tanulök általános biológiai gondolkozása
fejlődött az előző két tanév folyamán, mert hiszen a feltett kérdések-
kel ez alatt a két év alatt nem foglalkoztak. Az élményismereteik is
nagyobb általános gazdagságot látszanak mutatni, mert olyan kerban
vannak, amikor a fiatal lélek mindinkább a természet felé fordul.
. A kérdőívek feleleteinek feldolgozása sok olyan részletbe enged
bepillantást, amelyet egy ilyen rövid ismertetés keretében nem lehet
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bemutatni, de azok a változatos, sokszínű feleletek, melyeket feltett
kérdéseinkre kapunk és amelyek összességükben a vizsgált tanuló-
csoport biológiai ismereteiröl, ha vázlatos is, de jól áttekinthető
képet nyujtanak, újra és újra meggyőznek bennünket arról, hogy
érdemes, és pedagógia szempontból sokféleképen hasznosítható az
ilyen éveleji vizsgálatok elvégzésére. Természetes, hogy egyénenkint
elvégzett teszt-vizsgálatok még jobb támpontot adnának évi munkánk
elindításához, de erre megfelelő tesztek és idő hiánya miatt nem gon-
dolhatunk.

Minden pedagógus akkor, amikor előtte még ismeretlen tanuló-
csoporttal kezd foglalkozni, úgy van, mint az úszó, aki ismeretlen
mélységű vízbe ugrik fejest. Az éveleji vizsgálatok mérőónjával leg-
alább nagyjából felbecsülhetjük és lemérhetjűk az előttünk lévő víz
mélységét, megállapíthatjuk az ismeretterűlet horizontális kiterjedé-

sét és az illető tárgykörben szerzett élményismertek, valamint ebben
a tárgykörben való gondolkozás fej lettségének vertikális méreteit.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uherkovich Gábor.

AKI KEL MENXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT E K .

1860-1939.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G öm ö ri S án d o r .

Az Örök .Titkok Kapuja ismét ki-
nyilt. Egy suhanás ... s a földi élet egy
fáradt vándora átlépte az öröklét küszö-

bét, hogy új alakban folytassa a szellem
halhatatlan életét. Gyarló, halandó, földi
Iétünk nem birja tovább kísérni az em-
beragy előtt felfedhetetlen. örök rejtélyt.
Csak a .hit és képzelet világa vezethet az

.Elköltözött nyomába ...
Varázsoljuk közénk az emlékezés

szellem.szárnyain Gőmöri Sándor alakját!
'Húsz év távlatába kell visszaszáll-

nia lelkemnek, hogy magam elé képzel-
jem az ö - akkor még fáradhatatlan,
íérfias alakját, a meglett kor töretlen
erejét, lankadatlan munkakedvét és örökké
alkotni vágyó, tervező lelkét. Érzern fel-
adatom nehézséget. Értékelnem kell egy
tartalmas életet, amely hosszú kűzdelcm-
nek - személyes tapasztalatok alapján - csak 9 közös munkáhan eLtöltött
éve áll rendelkezésemre. S mégis megkísérlem rekonstruálni Gömöri Sándor
életét, munkásságát.

Dobsina. 1860. május 9. - születésének időpont ja. Szülöi házában, a
dolgos polgári családban fejlödött ki Ielkében .a munka szeretete, 6 ébrede-
zett a vágy, amely szellemi pályára vezette.
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A rozenyói evangélikus l!imÍl~zium IV. o~ztályát 1874-ben jeles ered-
ménnyel végezve, az igLói rn, kir. állami tanítóképző-intézet növ~nkéke lesz,
majd az akkor hároméves képzés befejezlével kitűnö -tan'ítói oklevéllel bizo-
nyította ifjúi lelke értékeit.

Érezte, hogy e képzés kerete azonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö számára szük, solvasni, tanulni
vágvó lelkének bőséges alkalmat nyujtottak az 1877. július I-töl 1880. jú-
nius 30-áig eltelt nevelői évek. Az 191ó kőzvetlen kezelében levő Márkus-
fa Iván, a Mária Terézia vendéglátésára emelt barokkastély kőnvvtárszobáj á-

ban elégíthette ki tudásszomját, mint la Máriás>sy-család nevelője. E 3 év
munkája és olvasmányai sarka llták őt szélesebb látómezők felé és sok osz-
tálytársát fölűlmúló alapképzettséggel folytatta 2. budai Paedflgogiumban
tanulmányait, amelyeket jeles eredménnyel fejezett be.

Ilyen előkészülés után polg. isk tanítói oklevéllel tér vissza az iglói
tanítóképző-intéz-etbe 1882-ben, mint segedtanár. 5 év mulva lett rendes
tanár. I89I-ben 3 hónapos tanulmányútra ment Ausztriába és Németországba.
Útjának 'c'éllj,a<ll népoktatás tanulmányozása volt. E tárgyú ér deklődésének,
széleskörű megfigyeléseinek eredményét a Mag y arT a n í t ó kép z ö

1892. évfolyamában tette kőzkinccsé.
1893 augusztusában saját kérelmére a temesvári, majd 1900-ban a

ko lozsvári állami tanítóképzőhöz helyezték át. Ternesvárott a Tanári Kör
munkás tagja volt, Kolozsvárott, a magyar művelődés második legnagyobb
gócpontjáJban még több lehetőség nyilt számána új,bb és behatóbb tanul-
mányok végzésére.

Gondos és lelkiismeretes tanári mükődésével magára vonta felettes
hatóságának figyelmét. Dr, Axeméthy, ~kköri miniszter í. tanácsos éppen
ebben az időben válogatta ki azokat a tanárokat, akiket a jenai egyetem
szűnidei t anfolyamára .akart kiküldeni. E négy tanár egyike volt Gömörí
Sándor. A min isztér ium , megtisztelő bizalma újabb ösztönzést jelentett
számára.

A pedagógiai gyakorJarti tanárt munkásság mellett sokat fog,l.alkozoU
az elméleti pedagógiával is, s mint a német nyelv tökéletes ismerője, állan-
dóan tanulmányozta a ném et pedagógiai irodalmat. - Örömmel fogadta
tehát hívabalos kikű ldetését Jenába,ahol személyesen ismerkedhetett meg
a Herbart-féle pedagógiai irány főképviselőivel. Külőnösen Rein Vilmos elő-
adásai kőtőtték le fígyelmét. Rein a Herbart=-Ziller-Iéle didaktika Ieilödé-
sét ismertette. Ezekben az előadásaiban a formális fokozatokkal és a tari-
terv-elmélettel csak hézagosari foglalkozott, de Gőmöri - mint idevonatkozó
műve bevezetésében maga írj a - ekkor kap ott impulzustzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA H erbart-
Ziller= Rein-íéle didaktikai elmélet és gyakorlat ismertetése cirnű rnűve
megírására. Munkéj a 1902-ben jelent meg a Neplanítók Könyv-
t árá nak 13-14. kötete gyanánt.. Ez a mű a Herbart·-Ziller-féle peda-
gógiai elméletet akként tárg)"alj,a, amint ad 'akkor Rein képviselte. Gömöri
művét az elméleti részen kívül &yakorl.ati része teszi 'kiválóan értékessé.

Jenai tartózkodása alkalmával szabadság-ot kért és tanulmányutat tett
Párizsba és Svájcba. Útjáról nemcsak hivatalos jelentést készített, hanem

. tanulmányokat tett közzé a Magyar Tanítóképző-hen és aC,salád
é sIs kol á-ban.

A Magy~r Paedagogiá-ban 1899-ben jelent meg Nevelés és
művelődés, 1905-ben pedig Egyéni és társadalmi pedagógia című dolgozata.
Eddigi írói munkásságát még a következő, a Mag y a' r T an í t ó kép z ö-

ben megjelent cikkek, értekezések tűntetik ,föl, Mint e folyóiratnak évfize-
deken át munkatársa, már a legelső evfolyamban, 1886-ban A tanítóképzoi
magyar nyelvtanítás címen ir. 1887"bén, Szokáe és ezohtatás, majd Pesia-
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'lániPedagógikájánakalapgondolata cimű értekezését kőz li, - Különösen
sokat foglalk'oztatja' a magyar nyelv kérdése: Tantervünk és a magyar' nyelv
(1888).' t891~l:\én ismét a tanítóképzöi magyar nyelvtanítással foglalkozik
1894.-'i -éT'tekézése: A nem-magyar ajkú népiskolák magyar nyelvi oklatása

· és Mik a magyar nyelv tanításának biztositékai a nem-magyar ajkú ishol á-

-ban? '- 1893-ban .a történettanítás anyagának r endezésér öl ír. - A ném'~t
nyelv tanításáról szó ló gondoiatait 1897-98-ban kőzö l.te. .:..- 1899-ben ~5

1900-b.an jelent meg Willmann Ottó Didaktikájáról szóló értekezése. -
1897-ben tanítóképzésünk tőrvény útján való rendezését sürgeti. - 1898-ban
általános tanulmányi. ügyeket fejteget. - 1895-ben A tanítóképzői oktatás-
nevelés és az új törvényjavaslat címen közli gondolatait. - 1901-ben a hazai

· tanítóképzés továbbfej lesztésér öl elmélkedik. - 1899-ben a tanítóképző-
intézeti tanárok képzésévei foglalkozik. - '1902-ben a tanítóképző helyi
tantervének és r észletes feldolgozásának általános tervezetét ismerteti. -
1905-ben a tanítóképzők egységes felügyeleléről ir.
. A mini.sztérium értékelve tudományos és kiváló tanári működését.
1906-han Erdély metropoli.sábó l annak az intézetnek az élére állította,
amelyben tanítói elhivatottságának megfelelő a.lapképzettségét szerezte. Lel-
két most már nemcsak az ifj úkoronmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi ábrándok es tervezgetések kaposol ták
19ióhoz, anémet mega lapozású, magyarr műveltségnek ehhez a jel legz ete s
szepesi városkájához, hanem az a kötelezettség is, amely ilgazgatói kineve-
zésével hárult .reá: 1. az iritézed kibővítésével és 2. intézete tanulmányi éle-

· tének szak szempontból való elmélyítésével.
. Első feladatának 1908-ban kellett megfelelnie. Ez igen mozgalmas és

tel,jes férfienergiát próbára tevő esztendeje volt igazgatói műkődésánek.
Gömöri ezt a leladato l is elismerésrerné ltóan oldotta meg. Az épület szép-

sége it a tervező mérnők képzelete öntötte anyagba, Gömőri és tanártes-
tülete pedig az új internátus benépesít.ésével az ,,1g1ói diákok" -ban túlzot-
tan megrajzolt diákéletet irányította helyes mederbe. Mire az épűlet e'ké-
szűlt, a testület gondolsan megszerkesztette az új intézeti rendtartást, amely
az ifj úságot az addigi .könzryedébb kűnnl akó életből az internátusi élet
fegyelmezettebb rendj ébe vezette.
- Az intézet belső, szeLlemi irányításában is lankadatlan volt.

A Herbarc=-Ziller-c-Rein-Iéle pedagógiai irány nyomdokain haladv~,
kiilőnősen behatóvá tette a gyakorlati kiképzést. Már 1909-ben megvalósi-
totta intézetében, ho.gy egyszene két terernben taníthassanak tanítványai,
ho,gy így több alka lrnuk lehessen a való-ságos tanítói gvakorlatra. A gy.akor-
lati kiképzés rendjét az 1910-es tantervnek megfelelöen átdolgozta testüle-
tével, s a Magyar Tanítóképzőben 1913-ba,n közölte. Pontosan beállíttatja
lanáraival mind en egye,s' szak tárgy népiskolai módszerének tanítását.

Java,sl.atokat készít agyakorló isko lai tanítók kiképzésére. Terve:
3 éves kiképzés 3 nyári szünetben. Az első évben általános tanterv-ismer-
~ető 'Lanfo.lyamban részesüljenek. Ezt Folytassa a 2. évben egy szakirányú,
gyakorlati r aj z- es szlöjd-tanfo.lvam, amely a szemlé ltetés szolgálatában
állana. A 3. évben a padagógrai elmélet es á lta lános rnűvetség rnélvitésére

.az újabb filozófiai, lélektani irányokró l, erkölcstani törekvésekról. szocioló-
giai kérdésekről, a művész i nevelés újabb gondohtá:ramlatairól kapnának
tájékoz tarást: irodalmi, .esztétikai· és művészeti tárgyú előadásokon kívül
kísédetekkel kapcsolatos természettudományi előadások részesei lennének.

Nemcsak elméletileg foglalkozik a magyar nyelv idegenajtú népiskola-
ban' való tanításának kérdésével, hanem önmaga' a 'gyakor!óiskOl<ii . taníto
és a képző tanártestülete jelenlétében tart íly tárgy ti tanfolyamot Ill. és IV:.

,-év'fötya'mú n6veridékeinek." 1" yításá alapján működö t auár testűlebe

~Ű li~C <,~~\ .,~t,o~
~ i:: '\. a ~-

~ ~) 1 -n

~-f-o .~
c>: 'VYvü.~~:-t-c.,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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az 1910-11. évben megtartott mintatanításaiért a minisztérlum külön elis-
merését nyerte el.

Didaktikai és metodikai munkássága mellelt kedvelt stúdiurna volt a
pszichológia.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA lelki élet ismertetése címü tankönyvévei nemzedékeket ne-
velt. Nemcsak .elméleti psz icholőgus volt, hanem az ifjúi léleknek alapos
ismeröje is. Ebben rejlett a titka annak, hogy tanítványaira szugg esztív
hatást tudott gyakorolni és ezzel biztosította az iglói tanítóképző ifjúságá-
nak fegyelmezett életét.

Így f.ejlesztette intézetét, s tanártestü letével buzgó építő]e volt a
szebb magyar jövőnek, amikor a világháború eseményei ezt a lendületes
fejlődési folyamatot megakadályozták. Gömöri a háborús megrázkódtatások
idején it; oly határozottsággal teljesítette' feladatát, hogy nemcsak intézete
büszkeségére, hanem egész Igló város osztatlan öröméreonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö felsége, IV.
Károly király 1917-ben a II. osztá lyú polgári érdemkereszttel tűntette ki.

Akkor még ő sem 'sej thette a nagy nemzeti tragédia bekövetkezését.
A csonka haza tanitóképz öinek is sok háborús izga lmon kellett keresztűl-
menniők, de hogy minö lelki megrázkódtatással járt intézetének idegen
államhatalom birtokába való átadása, aztc-sak 'azok érthetik meg teljesen,
akik önmaguk Íls,.szenvedö oszdályosai voltak ennek a megdőbbentöen szo-
morú eseménynek. A tanártestület már az t871-ben megnyilt intézet fenn-
állása félg,zázados juhileurrri elökészítéséröl tárgyalt, amikor a nemzeti
összeomlás bekövetkezett,

1918. decernber Iő-án a védtelen Igló városa, a Szepesség gyöngye, a
cseh katonaság birtokába jutott ... .1919. március 15-·ét pedig inbézetűnk
már nem ünnepelhette meg, mert müködését az új államhatalom az előző
napon beszüntette ...

Nem találok megfelelő szavakat az utolsó értekezletünk lelki tartal-
márrak hü leírására ...

S most Gömörire várt a legszomorúbb kötelesség. Neki kellett közölnie
tanttványainkka l - akik törhetetlen magyarságuknak annyi megkapo jelét
adták - a feloszlató végzést. Majd leltár szerint kellett átadnia azt az inté-
zetet, amely a magyar nemzeti szellem egyik leghűségesebb végvára volt,
s a haza szolgáIatára 47 év alatt 838 magyar tanítót nevelt. S midön búcsút
kellett vennie intézetétől, amelyben tanítói képesítését szerezte, amelynek
10 évig tanára, később 13 évig igazg.alója volt, mérhetetlen fájdalom töl-
tötte el lelkét; mert amely intézmény Ielvirágoztatására szeritelte életét,
nemzeti tr agédiánkkal az is porba hullott.

Mint tanártársainak. neki is el kellett hagynia műkődése kedves szín-
helyét. 1920-ban a budapesti kir. tanfelügyelöséghez kapott beosztást és a
székesfövárosi községi népiskolák szakfelügyeletére megbízást. Ebben az új

munkakőrében működve, lépett ·az V. fizetési osztálvba. 1922-ben vonult
nyugalomba,de ez nem jelentett számára pihenést. c;.ondol.atai iglói intéze-
téhez szállottak vissza és pontos felje.gyzéseí alapján 1929-ben a Mag y a r
Tan í t ó kép z ő-ben kőzölte az iglói tanítóképző utolsó évének történe-
tét és az intézet átadás ának megrázó eseményeit.

Aztán csendes viaszavonu.lbságban töltötte életét, míg a magyar tanító-
képzés súlyos veszteségére 1939. augusztus 'l-én. a nemzetnevelés gond.o.I,a-
taitól zsongó lelke befejezte földi pályafutását.

Ennyiben vázoltam Gömöri Sándor életének főbb mozzanatait. P,edi,g
a lelkem többre vágynek. Szeretnék mélyen beletekinteni az ő lelkébe, mely
oly elzárkózott, annyira titkolt volt. Csak ritkán mosolygó szeme valami rej-
tett bút takart, s szinte baráttalanul járta életútjait. Keveset társal-
gou az emberekkel, mintha csak a gondolatok, eszmék világában élt volna.
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S ha közöttünk, tanárai között volt, mindannyiunknak éreznünk kellett az ő

jellemének kwábtságos értékeit. Valóban igazgatói eszményként állott előt-
tünk, aki mindannyiunktól pontos és lelkiismeretes kötelességteljesítést
követelt, megértő szeretebtel segített tanári hivatásunk gyakorlásában és
tanítványainak igazán édesatyja volt. Puritán lelkének. sugárzásaként min-
den vonatkozásban korrekt magatartást tanusított, s ez a magyarázata,
hogy osztatlan becsülés. tisztelet övezte magányban élő alakját.

Hisszük 'és valljuk, hogya lélek halhatatlan. S a halhatatlanság ma-
gasságából most neki látnia kell, hogy nem pazarolta hiába élte értékeit,
rner t eszrnéi, melyeket hirdetett, nemes 'érzelmei, melyeke.t táplált, tanít-
ványai és tanártársai lelkén át örökké hatnak, s bennük élve, a tökéletes-
bűlö lelkeken át munkálj ák a mindnyájunk által hön vágyott, <szebb magyar
jövőt.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S za rk a L a jo s .

1875-1939.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Chobodiczky Alajos.

Hegyes-völgyes szükebb hazáj ából,
Máramarossúgetről hozza magával a ter ..
mészet nagy szeretetét, me ly mind enűvé
elkísérte az államtisztviselőt jellernzonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö

életvándorútj án.
Úgy Látom magam előtt, amint az

intézeti kert ~gy-egy virúgánál, fáján:iJ
csendes szcmlélödésben meg-megáll, gyö-
nyörködik hO,S·S.zan.

Jószívű, jólelkű ember volt, igazolta
Petőfi szavait: "Ki a vir ágot szeréti.

rossz ernber nem lehet".
Po.lgar i család .gyermeke, aki a má-

ramarosi áll. tanítóképző elvégzése után
a budapesti Paedagogium magyar nyelv-
és történet-tudornányi szakcsoportj ának a
hallgatója.

1898 febr. 3-án megbízott s. tanár-
nak Székelyke-resztúrra került az áll. ta-
nítókébző-intézethez, de már ugyanazon év szepternberében Pápára helyez-
tetett át. 1899 júl. havában Zniováraljére. helyezte át a minisztérium. Itt
nösültrn eg, elvevén feleségül Dvorák Anni úrleányt. 1906 aug. havában
áthelyeztetett a máramarosszigeti áll. tanítóképzöhöz, innét Modorba került
1909-ben az áll. tanítóképzőhöz i,&ra.zgatóiminőségben.

Az összeomlás után 191'9 febr. 12-én kénytelen volt Modorból mene-
külni.

Végül ugyanazon év szept. I-vel a bp esti 1. ker. áll. tanítóképzőnél
nyert beosztást, majd 1923 jan. l I-én kelt rendeleltel a pápai áll. tanító-
képző-intézethez helyeztetett át igazgatói minöségben, Hosszú igazga,tói szel-
gálatának minősítése céljából csak annyit kell megemlíteni: a felsőbbség
rnunkáj ának értékelésétil az V. fizetési osztályba kinevezte.

Itt működött 1933 évi ápr ílis hó 6-ig, arnidőn nyugdíjba ment, úgy
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gondolván, hogy már régebben megrendült e~ész6ége, - a pihenés idej é
a latt -,helyreáll.

Csalódott, Kisebb-nagyobb megszakításokkal csak súlyosan beteg em"
ber!!lamd,t mmdvégig. Míg a nyugdíjas állapotban töltött hat-és fél eS'zt
teridő is, "g;yöbŐ emésztödés, önmegtagadás volt Csak azonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ szívós, .kernény
testi .és !<íleg lelki erej ~ tartotta fenn, más régen megroppant volna. Volt
munkatársai, búcsúkivánsága, hogy .tevékeny tavasz és nyár után még sokáig
sugározza. be é letsugár, meleg őszi napsugár ~ rnindnyájunk - kik vele
dolgoztunk, őszinte sajnálatára - nem teljesedett be,

Mint ernber cisendes természetű, rokonszenves úr.i ember volt, mint
hivatalnok pontos, lelkiismeretes, mint hivatalfőnök jóindulatú és tapintatcs.
mint nevelő-tanár atyai jóindulatú, mint barát. hűséges,

Komolyan vette a mindenkori vezető Ieladatát: az ellentéteket elsimí-
tani, rendet tarani és az Intézet csendes munkáját b iztosítani: innen van
az, hogy az intézet az ő idejében minden vonatkozásban csendesebb éveket
élt, amit a felsőbbség is dícséröleg elismert. Itteni műkődése a szegénység
jegyében indult. Szomorú évek! Építeni kellett volna, de a csekély leöltség
adomány nehéz feladat elé állította a vezetőt. Elég vol.t a meglevőt fenn-
tartani és lehetőleg emelni az intézd nívój át. '

Csendes, lelkiismeretes munka folyt idejében; az intézet belbékéjét.
a békés együttmüködé.st az ő MggaJdrt temperamentuma hatékonyari bizto-
sította. Ahol lehe lett simított az ellentét ek en, takargatta a hibákat az ősz-

szcsség érdekében.
Szarka L nem 'tartozott a sokat beszélő emberek , míg kevésbbé a kl;

tűnnivágyó hivatalfönökök sorába. Szűkszavú, tartózkodó, lszinte zárkózott
természetű volt. Soha ki nem tört - ha voltak is nehézségei - [és kinek
nincsenek?) - hal lgatctt és befelé iemész.tödött.

Hitbuzgó református, erős magyar volt, val.lási kötelességeit kornolyan
vette, úgy hiszem mély vallásos érzülete acélozta me.g fizikai és lelki ere-
j ét, a sok szenvcdés eltűrésében, rnert betegsége hosszú éveken által
gyötörte. .

A Gondviselés megadta neki az örömöt, hogy megérje két Ha elhelye-
z ödését az életben.

Így, dolga végezetten - elment örök pihenőre. Budapesten a farkas-
réti temetőben temettek el nov. hó lS-én.

A jó ember, buzgó tisztviselő, a magyar tanítóképzés lelkiismeretes
munkása, a hűséges barát húsásan rászolgált e néhány meleg bcsúszavunkra.

Áldás legyen emléként
Kraft Jázseí,

EGY E SÜL E T IZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉ LE T .XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F e lh í v á s a t a n í t ó - é s t a n í t ó n ö k é p z ö - ín l é z e t e k í g a z g a t ó íh o z é s i g a z -

g a t ó n ö íh e z . - Egyesületünk egyik érdemes tagtársa levelet intézett a Iő-
titkárhoz. melyben részletesen kifejtette; hogy a tanítóképzés mai rend-
szerének fokozatos megszünésével és a Iíceumi intézménnyel kapcsolatban a
tanulmányi rendben olyan visszás helyzetek állottak elő, ~elyek megszűn-
tetése és kikűszőbőlése .a tanárség egyetemességének kérdéséve kell, hogy
váljanak. Ilyen visszás helyzetet teremtett a kétféle rendtartás a tanév kez 7

désének az idejével is, A tanítóképzőkben a rendtartásuk szerint szept, 4-é:p.
kezdödött a tanítás, a líceumokban szept. 8. vagy 9-e utáni első hétköz~
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napon.. A tanttóképzökvlegtöbbjében : tehát már javában folytak a tanítá-
sok, -rníkorx a' Iíceumokban javítóvizsgálatokat, alakuló értekezletet - és be-
írásokat kellett végeznie -ugyanannak : a testületnek, nem, is szólva arról,
h'ol!y .két.szer kellett ünnepélyes évmegnyitóonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt rendezni.

Eltérések vannak a szünetnapokban is, .tsv a líceumokban szűnet van
olyankor is, mikor nincsen a tanítóképzőkben. így van ez október 31-én, ha-
lottak napján, február hó 1-én, harnvazó szerdán és pünkösd elötti sz om-
baton.

Fenti, eltérések kikűszöbőlésére a VKM. legutóbb elrendelte, hogy okt.
31-én' és nov. 2-án az összes állanri kőzép- és kőzép íokú szakiskolákban
szünet legyen. Az iskolák Ielsorolásában azonban nem szerepeltek a tanító-
és tanítónöképzök. Igy történhetett meg, hogy egyes képzökben ezeken a
napokon is folytak a tanítások, a Iíceurni tagozatban pedig szűnet vobt. He-
lyesen mutatott rá tagtársunk arra, hogy anyagi szempontból is helyén lett
volna a tanítóképzöknek ill megadni a szünetet, mert a 4-5 napos szűriet

alatt az internátusból hazautazók révén a háztartásoknak ez jelentős meg-
takarítást jel-entett volna.

Kivánatos lenne tehát tagtársunk és úgy hiszem mindnyáj unk előtt is
"valamiképpen kőzős nevezőre hozni az egy helyen müködö, k~tféle intéz-
mény életét, vagy leg.alább ha alka.lornszerű rendeleteket bocsát ki a fölöt-
tes hatóság, a képzőket ne mellözze - mint a jelen esetben is, - hane:n
részesít se a többi középfokú iskolákkal hasonló elbánásban.,. és talán az
Egyesület tehetne lépéseket az átmeneti idöre szóló egyeztetésekre."

Hogy .a legutóbbi VKM-i rendelkezések alkalmával a tanító- és tanító-
nöképzö-intézetek kimaradtak az intézetek fel.so,rolásában, az valószínűl eg
csak sajnálattos véletlen lehetett, mert a rendelet szándéka nyilvánvalóan
az volt, hogy necsak a közép - de .a középfokú szakiskolákban is a kér-
déses, napokon szűnet legyen. Hogyafelsöbb hatóságoknak is errevonatkozó-
lag az a gondo,lata, mint a Iőfitkár t megkereső tagtársé, az k itűnik abból,
hogya budapesti 1. ker.-i tanítóképző-int. és líceum igazgató9ága még a

.tanév elején felterjesztést intézett il'letékes föigazgató,ságáho,z a kétféle inté-
zet szünnapjainak az egyezte'tése tárgyában.

A ielterj esztésr e a budapesti főig,azgató 1111/1939-40. sz. a. október
lS-án a következöképpen válaszo lt: "A fenti tárgyban hivatalomhoz intézett
elöterj esztésehez hozzáj árulok és a líceumi rendtartás 86. §-ában e1öirt
szűnnapokat az egyöntetűség szempontjábó l a tanítóképző-intézetekre vo-
natkozólaq is érvényesítem."

Ezen főiga:.:gatói határozatr a való utalástsal összes tanító- és tanítónó-
képző-intézeteink a legrövidebb úton kieszközölhetik illetékes föigazg1.lóik-
nál a szünnapokra vonatkozó határozatokat és ezzel nemcsak a legfeltűnőbb
visszás helyzet ~zűnik meg a kétféle iskolafajta tanulmányi rendjében, ha-
nem egyesületünket is felmenthetjűk az alól, hogy ebben az ügyben a leg-
felsöbb hatósághoz előterjesztést tegyen. Tagtársunknak azonban, ki erre a
visszás helyzetre a főtitkár figyeJ.mét felhívta, csak kőszőnettel tartozunk,
mert igy nyilvánesságra kerülhetett a budapesti föigazgatóság ezir ányú

bölcs határozata, melyet remélhetőleg minden nehézség nélkül követnek a
többiek is, de csak akkor, .ha tanító- és tanídónőképzö-intézeteink jgazg~tó!
és igazgató női az 1. .ker.vi áll. tanítóképö-intézet igazgatóságáéhoz hasonló
'előteríesztés~el élnek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMesterházy Jenő Főtitkár.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N o v e m b e r i t a g g y ű l é s . - .Iegyzökönyv a T. 1. T. O. Egyesületének a
'Szt. Orsolyarendi Szt. Augéla tanítónöképzöben 1939: nov. 20-án megtar-
tott taggyűlés<éröl. Jelen vannak Padányi-Frank Antal dr. elnöklete mellett:
M. Reichlin-Meldegg Immaculata főnöknő, ,M. Varga Edita, M. Vámosi
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Angela, M.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPickel Cherubina dr., Erner Irrna, Fister Adr ienne, Gayer Me-
lánia, M. Findeis Annuciata, Kovács Hona, Lányi Anna, Gerencsér .Iúlia,
M. Einbeck Agnes, M. Szabados Fr-anciska, Buday Mária, Schwarcz Károly,
Árpássy Gyula, Ádám Zsigmond, Frigyes Béla, dr. Lux Gyula, Kádár
Ilona, Gyurjács András, Erdélyi Olga,

Elnök üdvözli a megjelenteket s az ülést megnyitja.
M esterházy Jenö főtitkár Egykori vélemények az 50 éve megalakult

egyesülelünkről címen tartott felolvasást. - A Ielolvasás után
dr. Lux Gyula köszönetet mondott ,azelöadónak. Igazi lelki gyönyörü-

séggel hallgatta a megemlékezést. Mindannyian hallhattuk, hogy milyen
lelkesedéssel .indjtották útnak egy,esületünket. Az előadás folyamán előtte
állt egy másik, ugyanilyen lelkes ember,aki kiásba ezeket az emlékeket.
Önzetlenül dolgozott a mai nehéz, gondokkal terhelt időkben azért, hogy
mi okuljunk, hogy az első 50 év lelkesedéséből átültessen valamit a másik
50 év számára. Köszönet és hála .illeti fötitkárunkat, hogy elénk hoz ta a
mult egy darabját. Öt megihlették -ezek az emlékek, s búvárkodásra ösztö-
nözték: IS már azért is hálával tartozik neki a jelen és jövő, hogy ezt az
any'agot ily szépen ősszehozta. Ha a jövőben valaki vissza fog pillantani
az egyesület mult jára, munkáj a mennyivel kőnnyebb lesz, ha ilyen t anul-
mánvra támaszkodhatik. Olyan munka ez, mint mikor valaki családja mult-onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j át kutatj a, s örömmel fedez fel benne szép, lelkes dolgokat, s feltárja
őket családja jövője számára, rnert ebben ,a multban erő rejlik. Mesterházy
főtitkár ezzel a tanulmányával is bebizonyította, hogy vérbeli történész.
Meglátszik írásán a szakernber kezemunkája. Kéri őt, hogy megkezdett
munkáj át ne hagyja abba, ennek a rövid kezdeti képnek legyen Iolytatása
is. Ha majd azt is hallhatjuk, olvashatjuk, megragad bennünket, s további
munkásságra ösztönöz. Ezeknek a tanulmányoknak a megírására nincs is
hivatottabb ember, mint a főtitkár.

Padányi-Frank Antal dr. örömmel állapítja meg, hogy ennél az elő-
adásnál valóban beigazolódott a mondás: a történelem az élet tanítómestere.
Szereti ezt a rnondást, mert meggyőződése szerint akkor fogjuk fel helyesen
a történelmet, ha tanulunk belőle a mára nézve. Ha a mult tanulmányozá-
sából feladatok fakadnak a jelenre. Örömmel .hallhattuk, hogy az akkori
közoktatásügyi kormányzat szívesen fogadta az egyesület megalakulésát,
Ma is ugyanezzel a megértéssel kisérik munkáj át, mert <ludiák, hogy nagy-
jelentőségű ügy szo lgálatár ól van szó. Már akkor -az iskolamesterek meste-
r einek nevezett bennünket az egyik államtitkár. De csak akkor vagyunk
valóban az iskolamesterek mesterei, ha állandóan tovább képezzük magun-
kat. Egymástól is tanulhatunk, mint pl. ma is. Vagy pedig, mint őmaga,
aki legutóbb előadást tartott magyarországi Szt. Erzsébetről, s e-zzel az
előadással kapcsolatban igen sokat tanult. Most olvasta el a legszebb Szt.
Erzsébet-életrajzot. De legyen erkölcsi bátorságunk bevallani, hogy mi
még most is és egymástól is tanulhatunk. Minden taggyülés is annyit ér,
amennyit utána hazavihetek magammal lelki kincsekben, vagy ami hasz-
nosítható munkámban, arnível jobbá tehetem munkámat. A mai gyűlésről is
vihetünk haza ilyen lelki kincset, amit a mult példáz előttünk: . ez az
eszme melleUi makacs kitartás gondolata, mínt azt Hetyeinél, egyesületünk
alapítójánál láthattuk. Az eszme diadalt til, ha a nehézségeit nem tántorí-
tanak el. Ö is meggyőződése szerint vallja, hogy pl. lelkiismeretvizsgálat
kell. Mikor ezt meg akarta valósítani tanítványai kö zött , nagy nehézségei
támadtak Nem hagyta eltántorrtaní magát, kitartott gondo.lat,a mellett, s ma
már szépen megy a Ielkiismeretvizsgálat intézetében. A nagy eszmék arra
valók, hogyaföldönkúszó embert fölemeljék. Vannak ma gondolatok, me-
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lyeknek gyökerei a multban vannak. Ilyen pl. a gyermek gondolata. Ho-
gyan gondoztá:kezt már a régi népiskolában? Meglepetéssel kell megálla-
pítanunk, hogy mi mindent Láttak már tisztán. Mi pedig nem vettünk át
még sok rnindent elődeinktől, amit ök már tisztén Láttak. Ezért jó búvár-
kodni a multban. MegálLapíthatjuk, hogy büszkék lehetünk elödeinkre. A
nevelés gondolatát sokra becsülték, többre', rnint az utánuk egy-két évtized-
del következök A tudományos képzés nagymbeasülése kőzben e·gy időre
kissé kiesett a pedagógus munkájának Ii:özéppontjából a gyermek, az ifjú-
ság. Tartsunk ki makacsul a mel lett a gondo,lat mellett, hogy munkánk
középpontjában a gyermek, .az ifjúság áll, s minden tudomány annyit ér,
amennyit nemes emberi módon nevel rajtuk. Akik egyesületünket alapítot-
ták, közel ál lottak a gyermekhez. Egyesűletünk s,z'olgá1ta azt, amire elő-
deink gondoltak Szellemi dolgok állottak akkor is a középpontban, ma is.
Targvalták az anyagi ügyeket is, <le nem Icizárólag ezt, hanem a népneve-
lést szolgá.lták. Ehhez hű maradt az egyooület. Az előadások tárgya is
ehhez ,a gondolathoz igazodik. Így került be a tantárgyak mödszere a
munkatervbe. Köszöní Mesterházy Iötitkárnak, ho,gy ezt az előadást meg-
tartotta. Kéri, vizsgálódjék továbbra is. Gazdag a mult, lehet benne bá-
nyászni. S ilyenkor érezzük igazán a mai gondolatok kapcsolatát a
multtal.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M esterházy Jenő kőszőnicaz elismerő szavakat. Úgy érzi, hogy mint
.az egyesület főtitkárának kőtelessége is állandóan áttekinteni a multat.
Főként, ha személyében még a történész is jelen van. Szeretettel, odaadás-
sal foglalko·zotta kérdéssel, örült, ho,gy tiszte err e szinte rákényszerítette.
Különösen a jubiláris alkalmak késztetik ilyen tanulmányozásra a hivatot-
takat, DeonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö reméli" hogy ezentúl nemcsak a főtitkár, hanem más tagtárs is
foglalkozik egyesüleitünk multjával. Nemcsak az egyesület történetével, ha-
nem azokkal az értékes gondolatokkal is, amiket, mint a gazdag muit
bányászásra méltó értékeit, Padányi-Frank Antal dr. elnök említett. - A
halhatatlanság az emlékezésben nyilvánul meg, Idéz erre egy igen mély-
tartalmú sírfeliratot: Nem halt meg az, kit a sír felett híven gyászol a
szeretet, Halott csak az, kit elfelejtenek. Feladatunk nemcsak a mult feltá-
rása, hanem azoknak .az velődőknek megvilágítása is, akikre emlékezni, aki-
ket szeretni érdemes. Akik egyesületünket megalapították, megérdemlik em-
lékezésünket. Pedig kőzűlűk sokaké már elhalványodott. Heiyei sírját be-
nőtte adudva, a bozót. Sírkövét alig olvashatóra mosta az idő. Akkor
hozták rendbe, mikor az 50 éves jubileummal kapcsolatosan megkoszorúz-
ták. Ne várjunk újabb 50 évig a megkoszorúzással, s életüket is tárjuk hl,
mer.t okulhatunk belőle. Úgy fognak ránk is emlékezni 50 év rnulva, aho-
gyan mi erulékezdűnk elödeinkre. - Több tárgy nem lévén, az elnök az
ülést bezárta. K. m. f. Padányi-Frank Antal dr. s. k. elnök, Erdélyi Olg"
s, k. titkár.
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I ROD AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALO M .XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V á la s z o k birálatokra. - I. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMagyar Tanítóképző 1939. novem-
beri számába~ (402-403. 1.) Uherkovich Gábor tollából bírálat jelent meg,
amely a líceumok számára írt főldr ajzi tankönyveimmel foglalkozik. A bf-
r álatr a kénytelen vagyok vá laszo.lni. .

T. Bírálórn elöszőr is a képanyagot teszi szóvá. Igaza van abban,
hogy az 1. osztály egyík képénél sainélatcs elírás történt (45. lap, a helyés
aláírás: Vízválasztó vázlatos képe). Igaza van abban is, hogy a szénterrne-
lés elosztását feltüntetö térképvázlaton Csehszlovákia rajta maradt. Igaza
van abban is, hogya Hópelyhek c.. kép kissé elavult. Mindezeket esetleges
új kiadásnál kicserélem. A többire nézve nem oszthatom kifogásait. A tap-
könyvbeli illusztráció értékét elsőserban szemléletessége dönti el. A Lánc-

híd képével az vcl t a célom, hogy a .szöveg egyik részletének érdekében
Széohenyi alkotásait [Lánchíd, Akadémia, gözhajózás, folyószabályozás)
szernlé ltessem. Egyébként villamos is van ra] ta, tudomásom szerint pedig 'a
villamos korszakában már :nem járta kifogásolt omnibusz. Ha New-York
képe talán régi is, mégis fogalmat ad az amerikai felhökarcolók világáról.
Nem tudom, miért kifogásolja a Düné c. képet. Mindezek T. Bírá lóm szerint
"megdöbbentöen hatnak", majd kijelenti, hogy "még hosszú sorban lehetne
folytatni ezt a felsoroláet". Nagyon lekötelezett volna, ha folytatta volna
ezt a hosszú sort. Igy azonban megállapítását túlzásnak kell minösítenem.

Ezután mintegy mel lékesen és igen sommásan elismeri ugyan köny-
veim értékeit is, hogy azután annál nagyobb lendülettel és rész letességg el
vegye vizsgálat alá a szővegrészt. IrU azonban inkább csak st.iláris érlékü
meg,jegyzései vannak, bár ő tárgyi tévedésekröl szó l, Eogy részüket minden-
esetre hálásan köszönőm. Nagyobb részükre nézve azonban nem irhatom
alá T. Bírálórn véleményét. Megengedem ugyan, hogy a karrmezöre és a
Csorba-tór a vonatkozó értelmezéselm résaletesebbek is lehetnének, de lénye-
gükben így is IIlre-~álLják.helyűket. A Gömör-Szepesi Érchegységet és ,a
Karsztokat id letö kifogásai helyén valók lennének e,gy tudományos igényű
kézikönyvnél. de nem tankönyvnél. Nevezett helyek állományának túlnyomó
része mégi,s cl.yan jellegű, amilyennek én feltüntettern. Tankönyvnek még-
sem .az enciklopedikus és végtel~mségig részletező felsorolás, illetőleg kivo-
natelás a célja. Eza pedagógiai érdekek súlyos sérelme lenne. Nem tekint-
hetern tárgyi tévedésnek azt sem, hogy T. Bírálórn egy mondatban a vqi
igét kifogásolja és bizonyára valami sainonimát [avasolna helyette. Nem
tek inthetern táxgyi tévedésnek, ha a Kárpátokról azt írom, hogy a kőzép-
korban keletkeztek, hiszen a leggyöngébb növendék is tudja az elözö mon-
d atok alapján, hogy itt geológiai és nem történelmi középkorról van szó.
Az is félreérthetetlen az elözménvek alapján, hogya fenyvesek övénél az
1500 'ID nem távolságot, hanem magasságot jelent. Azt, hogy Pest sz láv-
eredetű szó, nagyon régen tudom, de tudom azt is, hogy a régi nyelvben
és a népnyel vben már 1eLjesen meghonosodott. Veszedelmes félreértésre
vezethetett volna, ha a szó .szláv eredetét hangsúlyozorn, mert így rnéltán
kelthette volna azt 'a látszatot, ho,gy Iövárosunkat szlávok alap ították, Itt
is hálás lennék, ha T. Btrálóm az efféle "tárgyi tévedések" Ielsorolésát
már csak az ügy érdekében i.s folytatta volna. Így azonban jogosan lehetek
köteles tárgyiLagossága iránt bizabmatlan.

Tudjuk mindnyájan, hogy sajtóhiba nélkül könyv .alig van, de nem
hiszem, hogy könyveimben olyan "nagyszámú sajtóhiba" maradt volna,
mint T. Birálóm immár megszokott túlzásával állítja. A felhozott két sajtó-
hiba közül az egyik (Themze) nem is föltétlenüí az.

,~;
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Osszegezve tehát T. Bírálórn megjegvzéseit: kifogásai a képanvaprn,
Iogalmazásra és a sajtóhibákra szor ítkoznak, amelyek...".. még .ha mirid. mzg·
állanák is helyüket - nyilvánvalóan nem kisebbíthetík könyveirnnckzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbe/56

értékét. Mindezek tehát T. Bírálóm végső, kompromittáló .kővetkezteté s ai-
nek értékét is, megsemmisítik Ennélfogva igaziságtalan ábtalé.nosításaitonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil

leghatározottabban vissza kell utasitanom és bírálatát a maga egészében
elfbgultnak kell minösitenem. Nem tudom, meggondolta-e Uherkovich Gábor
kartársam. hogy akkor. amikor könyveirhre akartlesujtimi, tulaj donképpen
hivatalos b írálónm szakértelmét és a t.anűgyi íőhatóságok lelk iismertcssé-
gét is kétségbe vonta. Bírálóirn és a magyar földraj zi tudomány' egyik leg·
kitűnöbb fiatal tekintélve -egyébként lényegesen kedvezőbb véleménnyel vo i-
tak műveimről. Bírálatát így nem ismerhetern el perdöntőnek és tapaszfal-
tabb kartánsairn ítéletéhez Iel lebbezern. Eddigi tudományos rnultam és neve'
Iöi lelkiismeretem nincs kétségben a fölmentés felől. Bálint Sándor.

II. A másik fél meghallqatása címén kérem soraim sz íves közlését.

A Mag y arT a n í t Ó kép z ö 1939. évi 9. számában Fralenoi Vilmos
cikket írt dr. Lux Gyula ésGyepes-Horváih·féle Német nyelvkönyvekről.

Gyepes=-Horváth-féléröl csak h ibákat sorol fel. Megpróbálja ugyan,
hogy valami jót is mondjon róla, azonban úgy látszik megbánja és 8 elis-
merő szó után így folytatja: "elhiJbázolt viszont ...•.

Ami ,a felsorolt hibákat illeti, vitatkozhatnánk egyesekről, má:ok
viszont nem lényegbevágók. A vita alól azonban felment a cikk író szembe-
szökö elfogultsaqa, bizonyarn nem tárgyi tudásának íogyatékcssága: kűlön-

ben Ő tudja jobban, melyik a kettő közül - mellyel nekünk rója fel hibául,
hogy a "gehen" igét rendhagyónak vesszük, holott ő szerinte inkább erős-
nek látszik, pedig köztudornású, hogy a "gehen" ige rendhagyó.

A cikk író írásának végén hangsúlyozza annak javító és ,se,gítő célját.
Miért nem igyekszik t. kartársunk akkor dr. Lux kőnyvében is javít ani,
mert bizony mint sok könyvbe, abba i.s csúsztak hibák. Pl. 1. 16. "Die Bz u-
gung des Be iworder". 1. 10. A szójegvzékböl hiányzíkdie Lüge é s das
Fleisch szó, holott sokkal ismertebb szavakat felvesz. II. 8. "Az egyszerű
mondatban csak alany és állítmány van." (Talán az egyszerű tőmondatban.)
Továbbá: "Az ősszetett mondatban mel lékrnondatrészek is vannak." (Az
ősszetett mondat fo,galma! Mellékmondatrészek ??!!) II, 22. "Der Meister
wo llte dern Jungen wicder loswer den." (A "dem" kövér szcdéssel. Pedig a

leswerden accusativussal jár.) II. 80. A -lin.g képzőre példa: Karo lling.
(Két l-Iel. Ilyen ISZÓ a németben nincs.]

Nem a mi feladatunk könyvíró ko llégánk könyvének bírálata, Csak
azért hoztuk fel ezt a néhány példát, hogy rámutassunk arra, hogya "ja-
vító célzattal" dolgozó cikk író, akj a mi könyvünkben a kákán is a csomót
keresi, a másik könyvben a komoly hibákat sem jelöli meg.

Ha készakarva hagyta szó nélkül őket, akkor elfogult,
Ha nem vette észre őket, akkor az a tárgyi tudásra enged kővet-

keztetni.
El íogu látlanság vés tárgyi tudás feltétlen kellékei a bír álatnak. Ezek

nélkül megírt bírálat teljesen megbízhatatlan.
Sapienti sat: Horváth B. Kristóf.

* A sajtókor.látozások kővetkeztében folyóiratunk terjedelme a felére
csökkent. Miután most meghallgattuk a másik felet is, egyebek,en kívül ez a
súlyos ok is arra késztet, hogy a kialakuló vitát a magunk részéről befeje-
zettnek tekintsűk. - Szerk.
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V ik á r S á n d o r :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉnek VI._ o. Aranykapu vezérkönyv-sorozat 9. A Nép-
tanítók Pedagógiai Kiskönyvtára. Fischer Lajos könyvnyomdája, Sárospatak.:
1939. 103 1. Ára: 3.50 P.

Aki Vikár Sándor előző (IV. és V. osztályú) énekvezérkőnyveit ismeri,
örömmel üdvözli ezt a kőnyvecskét is, mert aJZelemi iskolai énektanításnak
hatékony segédeszköze lesz ez is. Az ·elemi iskolai énektanítás tanterve elég ~
súlyos követelrnényeket támaszt a tanítóval szemben, mert az elérendő cél,
a magyar dal jövendő élete szempontjából igen nagy jelentőségű, különösen
napjainkban, amikor' "nem divatos" a magyar nóta, Ma pedig az éther dalos
telítettsége nagy mértékben fokozza az éneklési kedvet, de nem épen a ma-'
gyar da l javára. Ez a megfontolás erőteljesebben dornbor ítja ki az elemi'
iskolai énektanítás nemzeti jelentöségét. A vezérkőnyv feldolgozott dal-
anyaga [őbven dal] magyar termés. Nemcsak a dallam, de a dalban hordo-
zott érzés és góndoLt is. Az egyes órák tanmenete mődszeres elgondolásában
és kivitelében teljesen a tantervi célt szolgálja. A tanítónak van miben vá-
logatnía. Hasznos gyakorlati tanácsokat is kap. Mindenre figyelemmel van,
ami fontos a követelmény szempontjaból és a felvett 35 hetes szorgalmí idő
70 tanítási órája alatt ezzel a vezérkönyvvel bizonnyal meg is lesz az ered-
mény. A lelkes szakember nem Iö túl a célon, mert rnindíg számol a lehető-
ségekkel és épen ez teszi értékessé és nem elr iasztóvá a kőnyvet, Külön-
leges értéke e vezér könyveknek, hogy a polgári iskola és a gimnázium ének- _
tanárai is haszonnal forgathatják. Nagy Vilmos.

A magyar oh II. világkongresszusának tárgyalásai Budapesten 1938.
aug. 16-19. A Magyárok Vílágszővetsége Központi Irodájának kiadása.
Kir. M. Egyetemi Nyomda, Bp., 188 1.

Fenti címmel, igen gazdag tartalommal a mult év december havában
hagyta el a sajtót sajátos magyar nemzeti életünk világraszóló események-
ben oly gazdag 1938-as évének egyik méltán kiemelkedő demonstratív moz-
galmáról, a "Magyarok második világkongresszusá-t'ról nagy gonddal és

~alapossággal összeállított jelentés. Az ízléses köntösben pompázó Beszá-
moló jelentést báró Perényi Zsigmond, az egyidejűleg megalakult Magya-
rok Világszövetsége elnökének előszava indítja útnak. Szerinte a Magya-
rok Világszövetsége "akkor fogja a hivatását legtök,életesebben betölteni,
ha minél többet tud tenni azért, hogya világ minden magyarja büszkén
tekinthessen a földteke bármely részéről az ősi fészek felé, amelybe ha
visszatér, nyugodt, békés, boldog otthont találhat Szent István birodal--
mának mindörökké áldott földjén." A továbbiak során új színt kapnak,
megelevenednek a szűrke betűk tengernyi egymásutánjában és fokozottabb
tűzet gyujtanak az olvasó lelkében azok a lelkes üdvözlőbeszédek, melyek-
kel báró Perényi Zsigmond, gróf Teleki Pál, Hóman Bálint, Szendy Ká-
roly, majd a világ 33 országából az óhazába zarándokló magyar ok képvi-
selői űdvözölték a kongresszust,

Hogy ízel ítöt adjunk a részletes beszámoló gazdag anyagából, felso-
roljuk a fontosabb fejezetek címeit, melyekböl a kongresszus időrendi le-
folyását, munkásságát, a különféle javaslatok formájában kifejezésre jut-
tatott terveket s a már eddig elért eredményeket olvashatjuk. Az első
fejezet a kongresszus megnyitó ünnepségére vezeti az olvasót s az azzal
kapcsolatban elhangzott üdvözlőbeszédeket sorakoztat ja fel. A következő
fejezetek a kongr. résztvevőinek a Kormányzó Úr, a Szent Korona és
Magyarország miniszterelnökénél lefolyt tisztelgése alkalmával tartott ün-
nepségeket és ünnepi beszédeket tartalmazzák. Ezután következnek a kű-
lönböző részletes beszámolók az egyes ülésekröl, az Állandó Szervezeti
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Iroda 10 éves munkájáról, a Magyar Nemzeti Szővetség és a Külügyi
Társaság díszüléseiröl, a világkongresszus 3. üléséröl s ezzel kapcsolatban
a Magyarok Világszövetségének megalakulásáról, annak alapszabályairól.
a vezetőség és a választmány megválasztásáról. stb. Teljes egészében közli
a beszámolózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKozma Miklós, Lázár Andor és Karnis Gyula értékes elő-
adásait, beszédeit, melyeket azért kötöttek csokorba s bocsátottak nyom-
tatásban a nagy nyilvánosság elé, hogy - mint báró Perényi Zsgimond
elnök a záróbeszédében mondja - az utánunk jövők is gazdagodjanak
nagyértékű, nemes tartalmukból. Tóth Gyula.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . N . B a r t h a K á r o ly : Húsvéti rigmusoh, Különlenyomat a Pap Károly-
ernlékkönyvböl. Debrecen, 1938. 31 1.

Pap Károlyra, a kiváló folklóristára való tiszteletteljes visszaemléke-
zés indította a szerzőt a Húsvéti r igmusok ősszegyűjtésére. A közölt népi
szövegeket szerző vezetésével a debreceni ref. Kollégium tanító növendékei
gyüjtötték. AonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr igmusok túlnyomó részben a tiszántúli magyarság köréből
valók, s mint ilyenek "a falusi magyar parasztélet rendjét tükrözik ezek
is, csak meg kell látni a népköltési feItálalás ban - még tréfálkozásaikban
is - ennek az életnek komoly valóságelemeit. A Húsvét szent ünnepét
ülő magyar falu lelkülete érzik ki belőlük s szól a népnyelv édes zamat-
jával és kifejező erejével." A kutatás hevében égő szaktudós sugalló ere-
jével figyelmezteti szerző a tartalmas füzet olvasóit, hogy "a hagyomá-
nyos népi köszöntöket, verseléseket és mondókákat se tekintsük csak
'olyan csacska, alkalmi haszontalanságnak, melyek legfeljebb leereszkedő
megrnosolygásra méltók, amelyekkel azonban komoly embernek foglalkozni
nem érdemes." Helyénvaló nagyon ez a figyelmeztetés, mert a néprajzi
gyüjtések adatait - még a műveltebb magyar közőnség is - csak afféle
múzeális lim-lomnak tartja. Dr. Bartha Károly már eddig is sok figye-
lemreméltó adattal gazdagította néprajzi adatgyűjtésűnket és az ő lan-
kadatlan szorgalmától a jövőben is sokat vár a magyar néprajz.

Nagy Vilmos.

R o z s o n d a i K á r o l y : "Evangélikus tanító képzésünk időszerű kérdései"
címmel előadást tartott Sopronban a dunántúli ágo h. ev. egyházkerületi
Tanítóegyesület kőzgyűlésén 1938. október 12-én. Az előadás az Evangé-
likus Népiskola 1938. évi 11-12. számának különlenvornataként is meg-
jelent. Az előadás "tárgyilagosan és Irázisoktól mentesen, gyakorlati cél-
kitüzésesl" szól a tanítókhoz az evangélikus tanítóképzés legfontosabb
kérdéseiről. Az állam által hozott legú] abb törvényeket és azok indoklásait

csak közölni és ismertetni akarta szerzö, de nem akart ezekkel vitába
szállani. Ezekkel a törvényekkel kapcsolatban összefoglalja az evangélikus
egyház legsürgősebb tennivalóit. N. V.

B o d a I s t v á n dr.s A magyar nevelői eszmény és a hazánkban élő em-

berlaitáh, Különlenyomat a Kereskedelmi Szakoktatás 1939. évi júniusi
számából. 23 1.

E tanulmány a jövendő nemcsak hirdetett, hanem a megvalósulás felé
törekvő magyar nevelést szolgálja, melyben szerző azzal az ismert meg-
állapítással indul el, hogy minden közösség minden más közősségtöl kű-
lönbözik s ezért sajátosságainak megfelelő külön nevelést kíván. Ilyen
közősség a magyar nemzeti kőzösség is, melynek kialakításában minden
fajnak megvan a sajátos szerepe, értéke és kötelessége s így csak a faji
tényezők elemzése az az alap, amelyen az a munka, amely a magyar
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nemzeti egység edződését, szellemi átalakulását célozza, megindulhat:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA;a .
magyar nevelés.

Felsorolja e tanulmány azokat a fajtákat, amelyekbölonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi haaánk népes"
sége összetevődik: keletbalti (20%), turáni (25%), dinári (20%), alpesi
(15%), északi (4%), mongolid (4-5%), előáisiai (4--5%), földközi,
riazán stb.

A következökben szerzö Gáspár -János -Fajismer et című munkája alap"
ján, .arnit kiegészít A. Huth jellemzésével és saját megfigyeléseivel, .e
fajták lelki vonásainak rajzát adja s e rajz alapján rámutat arra, hogy
e íaj ták nevelésénél mire kell űgyelnünk. E rámutatás ok nagyon értéke-
sek. Pl. a kelethalti faj nevelésére a következőket áilapítjameg többek
között: nagy jelentőségű az állandó aktivitásra, tartós érdeklődésre való
szoktatás. Le kell győzetni bennük a társadalmi előítéletek túlzó erejét.
A faji öntudat erősítendő. 'Sajátos bánásmódot kíván makacskodásuk. Benső
tépelődéseiktől, gátlásaiktói mentesítenünk kell őket; íly módon kívűlre
is könnyebb megnyilatkozás módhoz juthatunk stb.

, Az egyes Ia j ták elemzése s a velük szemben alkalmazandó nevelői
eljárásokra való rámutatás után logikus indokolással végsöbb és általá-
nosabb nevelési megállapításokat tesz e tanulmány. Igy megállapítja,
hogy a magyar köznevelés alapjává a kélethaltí és turáni magyar faj ták

jellegzetességeit kell tennünk. Ezt kívánja a hon szerzö és honfenntartó
néppel szemben való méltányosság, a történeti ezeréves fejlődés, az objek-
lív mosális érdek. E két faj ma is az össznépességnek 45%-a, egyes 'jel-
legzetességei pedig megerősítést kapnak a mongoloid és rajzán egyénekben.
Ugyancsak megállapítja, hogy Magyarország nemzetteste "egész" morális
és szel lemi téren bár mindenre 'képes s így összetétele szerenesésnek mond-
ható, azonban veszélyek is állanak fenn, ami szellemi és morális téren
romlást okozhat, a magyar nemzet egységét veszélyeztetheti. Ezen segí-
tendő, a nevelés középpontjává az eredeti magyar fajtáknak a közösségi
életre hasznos, igazi értékeit kell tennünk és segítségül kell vennünk hoz-
zájuk az egyéb fajták kiegészítő értékeit; az összes Iaj ták hibáit pedig

'el kell fojtani. Végeredményben azonban az értékes magyar szellem ér-
vényesülésére van szükség.

A tanulmány befejezéseképen szerző megadja a sajátosan magyar
nevelés célkitűzését. Ez a magyar nemzeti közösséget legjobban szolgálö
magasrendű személyiséggé való nevelés. E cél érdekében a feladat a 'kÖ-
vetkező: aj a magyar nevelésben nagyobb gond fordítandó a magasabb-
rendű személviség kifejlesztésére; b) a nemzet testét alakitó faji tényezők
értékeivel való nagyobb számottevés; ej intézményes nevelői rendszerünk
olyan megsz ervez ése, amely a magyar népre támaszkodik, amely elsősor-
ban a magyar népet kívánja emelni. Csak ezzel a célkitűzéssel, csak ezek-
nek a feladatoknak megoldására való törekvéssel szolgálhat juk a magyar
anyagi és szellemi erősödést és terjeszkedést.

E tanulmány csak ízelítő a magyar problémák nevelés útján való
mego ldásához, de magyar lélek írta s megérdemli, hogy olvassuk, mert
belőle indításokat kapunk a szebb magyar jövő felé. Pödör BélaXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K u r t , B ö h m e : Die Entlaltung' der Gestaltu ngsltunst des Kindes dureh
Spiel- und Besehüftigungsgaben. Leipzig 1938, 40 lap 11, részben képes mél:
léklettel.

Szü lök és nev-elők vezetője és tanácsadója kíván lenni a kisgyerrne-
kek a lkotó tehetségének ápolása és kifej Iesatése érdekében. Bár ismert
utakon halad teljesen népszerű összfoglalásában, céljának meg is fog
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felelni, főleg az anyák kioktatásának (Mütterschulung, Mütterbildun.1L
amelyre a szerző kű lőnőe súlyt vet. Nérnet létére természetesen Fröbelnek

híve, aki kerek száz évelőtt, pontosan 1840-ben alapítottzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAllgemeiner
deutsch er Kindergarten-ben óhajtotta a nőket ebben a fc,glalkozásban szak-

szer űen kiképezni. Könyvecskénk sorra tárgyal~a a Fröbel-féle foglalkoztató

eszközöket, "adományokat", alkalmazásukat képekkel támogatja és ami
ennél értékesebb: egyenként táb lázatokban mutatja be a íej lődést a haladó

kor, a szernlélteté.s módja és foka szer int, amit a nevelési behatások egészí-

tenek ki. Ezeket a foglalkoztatásokat miharnarabb kell és lehet megkezdeni,

le~alább a 6. életévig folytatni, de lehetőleg az elemi isko lé.s korban' is

gyakorolni. Külön fejezet szól a gyermek szel lerni fej lődésére kiható, az

érzékszerveket foglalkotzató játékokról, amelyek Monteswri nevéhez kap-

csolódnak. Felette tanulságosan á1I4bja egymással szemben ennek a rend-

szernek előnyeit és hatrányait (33-34. 1.), maj d egyenként ad útbaigazí-
tást az érzékszervek ápolásáról, kirnüvelésér ö l.

A munkát nálunk elsősorban az óvószemélyzet forgathatja haszonnal.

u.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H R E K.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M in i s z t e r i elismerés. - A közokt. miniszt er Móczár Miklós tanügyi

Iötanácsosnak.jászberényi áll. tanítóképzö-intézeti igazgatónak, mint a jász-
berényi áll. tanítóképző-intézetben 100 felvidéki tanító részére f. évi aug.

28-szept. 2-ig rendezett szemléltetési eszközkészítő tanfolyam vezetőjének,

valamint Csekő Árpád pápai áll. tanitóképzö-int. igazgatónak, Kántor Antal

n yir eg yház i rajztanárnak, Blénessy János, Berzátzy László, dr. Fia/a
Endre, Sz emes Gábor, Tóth Gyula, Tari János jászberényi áll. tanítóképző-
int. tanároknak és Kiss József ·gyak isk. tanítónak, mint tanfolyami elő-

~dóknak értékes és eredményes munkálko dásukért, amelyet a nagy hord-

erejű cél sikerének biztosítása érdekében kifejtettek, elismerését és köszö-

nelét nyilvánította. - Hasonlóképen alismerését és köszönetét fejezte ki a
·közokt. miniszter mindazoknak a tanítóképzői igazgatókna.k. tanároknak és

gyakor1óiskolai lanítóknak, akik a nyári szünidőben a Felvidéken és a Kár-

patalján rendezett tanítói átképző taníolyamokon mint ped. irányítók, elő-

adók vettek részt és értékes szo lgá.latot telj esitettek.

A pécsi t a n k e r ü l e t ú j f ő i g a z g a t ó j a . - A kormányzó a közokt. mi-

niszter előterj esztésér e dr. Fodor Ferenc c. egyei-emi rendkivüli tanárt, az

ismert földrajztud. írót a pécsi tankerüld kir. föigazgatójává kinevezte.

·i-, D e c e m b e r i k é p e s í t ő vizsgálatok. - A v i s s z a t é r t F e l v id é k é s Kárpát-
alj a tanítói érettségi vizsgálatot tett és a szűkséges tanítói gY'akorlatt.al ren-

delkező tanítójelöltjei számára magyar, szlovák és magyarorosz nyelven
tanítóképesítö vizegá.iatok voltak a karácsonvi ünnepek előtt a bpesti l.és

ll. kerületi áll. intéz etekben és a rnunkácsi áll. koedukációs tanítóképző-

'6~n. A magyar nyelven történő képesítő vizsgálatokra a közokt. miniszter

elnöki minőségben Balázs Béla tanűg yi Iőtanácsost és Dobosy Elek kőz -

ponti szolgá latra beósztott 'igazgatót, a sz lovák nyelvű vizsgálatokra Jalo-
veczky Péter c. ig.azgatót, végül a magyarorosz vizsgálatokra Dohanooiis
János nviregyházi igazgatót küldötte ki.

, M in f a ó v ó n ő i vizsgálatok. -'- A m. kir. áll. gr. Brunsz vik teréz kis-

dedóvónöképző-intézetben a 'í. év nov, hó 9'., 10., 16., 17., 20., 23., 24.;27.
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és 30. napl am mintaóvónői vizsgálatok voltak. Mintaóvónői vizsgálatra je-
lentkeztek tizenketten. A tanker. kir. főigazgatósá~ a pályázók közül a
többinél gyöngébb ok levelük miatt nem hívott be két pályázót. A behívott
tíz jelentkező közül visszalépett ·egy óvónő. A kilenc vizsgázó közülzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAminia-
óvónői képesítést szereztek a következö rang,sorolá,ssakez,ek: 1. Sólymos
Anasztázia budapesti kisegítő 'óvónő, 2. Marto.n Ferencne Budai Alice nyír-
ábrányi állami óvónő, 3. Géczi Valéria ipolysági állami óvónő, 4. Lukács
Erzsébet nagykátai községi segédóvónö, 5. Szabó Erzsébet kunszentrnártoni
községi óvónő. Megemlitenivaló, hogy a mintaóvónői képesítést szerzettek
közül kettő (az e lsö és harmadik) ,a budapesti m. kir. áll. gr. Brunszvik
Teréz kindedóvónöképaö-intézet neveltje, .ket.tő (a negyedik és az ötödik) a
hódmezővásárhelyi m. .kir. áll. megszűnt óvőnöképzö-intézetet végezte s egy
a (második) a soproni T. k. óvónőképző-intézet növendéke volt. Feltűnt,
hogy az egész Dunántúlról nem jelentkezett senki a mintaóvónöi vizsgálatra.

Doktorátust tett tanítóképző tanárok. - Örvendetesen nő azoknak a
képzöi tanároknak a száma, akik nemes becsvágytól ösztönözve, tudomány-
szakjuk legszebb díszét, a doktori fokozatot is megszerzik. A szegedi tudo-
mányegyetemen filozófia-pedagógiából doktorizált Kiss Lajos nyiregyházi
áll. ttóképzö-int. tanár. Doktori dolgozatának címe Péierl y Jenő világné-
zete. Dolgozatának 'egy részletét Io.lyóiratunk nov. száma közölte. - Tóth
Béla Zoltánt, a jászberényi áll. tanítóképző-intézet pedagógia-filozófia sza-
kos tanárát november 17-én ugyancsak a Ferenc József-Tudományegyetem
bölcsészettudományi kara avatt.a neveléslélektan íötárgyból, neveléstudo-
mány és filozófia melléktácgyakból doktorrá. DcktoronmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi értekezésének tárgya
A félelem jelenségeinek lélektana és pedagógiája . - Kisb áti László, a pécsi
rk. tanítóképző-intézet mennyiség ..természettan szakos tanára a pécsi tudo-
mányegyetemen tett doktorátust. Doktori dolgozatának címe: A mennyiség-
tan tanítása Magyarországon. 1700-1848. .

Személyi hírek, előadások. - Mesterházy Jenő nov. 20-án A kilenc-
venéves Lánchíd címen rádióelöadást tartott. - Szemes Gábor a Terrné-
szettud. Társulat egyetemes szakosztályának nov. 21-én tartott 24. ülésén
A természetismer eti tárgyak szemléltetésmódja és a gyakorlati életre való
nevelés problémája a líceumokban címen adott elő. - Mesterházy Jenő a
Rádió Mit néz z ű nkm ,e g? c. elöadássoroeatéban dec. 2-án a Kúr ia
épületét ismertette. - Dr. Kcgutowicz Károly szegedi egyetemi tanár 20
éves egyet. tanári működésének megörökítés ére tanítványai emlékkönyvet ad-
tak ki. Az emlékkönyv írói közt van dr. Mezősi Károly kkfélegyházi ttó-
képzői tanár i,5 A területi joghatóság kérdése a magyar neo-aquisita kama-
rai igazgatásában círnű tanulmányával. - Khin Antal lévai lic. igazgató nov.
30-án Szent András éjszakája a csallóközi néphitben címen adott elő a
kassai rádióban. - Jankó Lásaló ny. ttóképző-int. igazgató, a győri Kis-
faludy Irod. Kör tagja a Dr. Kovách Pál Irod. és Közművelődési Társaság
dec. 10-én meg tartott XXII. felolvasó űlesén A Fejérváry alias Czell er csa-
lád Győrött a XVII. században címen olvasott fel. - A Szabclcsvármegyei
Bessenyei Kör áll.engeclé1yezett zeneiskolájának vezetését Vikár Sándo!'
nyiregyházi ref. ttónöképzö-int. zenetanárra bízták. - A lévai járás tanító-
ságának nov. 27-én Léván tartott pedagógiai szemináriumán Khin Antal
liceumi igazgató az olvasmánytárgyalás médszerét ismertette. - Dr. Padá-
nyi-Frank Antal tanügyi főtanácsos .a Fejérrnegyei t.Altalános Tanítóegyesű-
let dec. 5-~ki székesfehérvári kőzgvülésén Eligazodás az ellentétesnek látsz.)

pedagógiai elvek terén címmel tartott előadást.
Irodalmi szemle, - Váradi József: Kisebbségi nyeluű oktatásunk

[ogiorrrisoi és irodalma [Nevelésügyi Szemle, 1939. szept.-okt. sz.). -
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Bognér Gyula:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANépmeséinh a családról (Családi Kör, 1939. 11. sz.). - Kiss
Lajos: A szülői és nevelői gondolkodás (Szabolcsi Tanító, 1939. 8. sz.). -onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
U. az: Péieriy Jenő erkölcsi vi/ága (Szabolcsi Szemle, 1939. nov. sz.]. -
Vikár ~ándO'r: A liceumi tan könyvekről (Protestáns Tanűgyi Szemle, XIII
12. sz). - Végh Józseí: Az Orsz, Kisdedóvó Egyesület Képző-intézet.ének
belső élete es szeroezeie [Kísdednevelés, LXIV. évf. 12. IS'Z.). - Vikár Sá~-'
dor: Néhány szó a liceumi zongoraiskoláról [Énekszó, VII. évf. 3. sz.]. -
Az Énekszó mellékletcként jelent meg Kishonti Barna A zenei ötfokúság
természetludományi alapjai círnű .dolgozata. - Bognár Gyula: Mikszáth
Kálmán és a Felvidék [Júsz-Nagykún-Sxolnok Vármegyei Népmüvelés,
1939. 9·-11. sz.]. - Drozdy Gyula: A nemzeti nevelés a muli tükrében
[Néptanítók Lapja, 72. évf. 24. sz.].

Intézeti hírek. - A rádió "Éneklő ifjúság" sorozatában dec. 10-én a
bpesti IV. ker. r k. tanítónőképzö-intézet énekkara ,Hidy Gyulai Mária zene-
tanár vezetésével, dec. 19-én meg a pécsi rk. ttóképzö-intézet énekkara
Lemoschitz Pál zenetanár vezénylésévei adott elő énekkari számokból álló
műsort.

Neveléstudományi és rokontárgyú előadások egyetemeinken az
1939/40. tanév első felében. - 1. Abu da pes t i egyetem r. k. hittudo-
mányi karán Marczell Mihály: Katechetika (heti 2 óra); Kiihár Flóris:
Neveléstan (2); a bölcsészeti karon Brandensteiti Béla br.: Etika (3), Lé-
lektani olvasmányok, pr oszerninárium H. Schiller Pál vezetésével (1); Pro-
hászka Lajos: Az esztétikai nevelés feladatai (2). A nevelé" története a
középkorban (2). Pedagógiai szeminárium: gyakorlatok a nevelésiélektan
köréböl (2). Bevezetés a pedagógiai irodalomba, proszeminárium Faragó
Lász ló vezetésével (1); Somogyi József: Egyén és faj, me lafizikai és
pszichológiai vizsgálódások (1); Noszlopi László: Az életbölcselet Iöirá-
nyai (1); Loczha Alajos: A természettudományi oktatás története (1). A
kémia középiskolai anyaga (2); H. Schiller Pál: Általános lélektan (2).
Lélektani kisér letek (1); Schwartz Elemér: Anémet névragozás tanítása
középiskoláinkban (1); Szekfű Gyula: Nemzeti jellemünk története (3);
Dékány István: A közgazdasági és társadalmi ismeretek középiskolai
anyaga (4). - 2. A m ű egyet eme n Imre Sándor: Neveléstan, L r.:
Erkölcsi nevelés (2). A nevelés történet főkérdései (2). Nevelésűgyi me~-
beszélések. gyakorlati szeminárium (2). Művelődéspolitika, szemmarrum
(2). Az ifjúság és a jövő, bevezetés az egyetemi életbe (1); Vir/eze Fri-
gyes: Az alsófokú szakiskolák hazánkban és a külföldön (2); Szakáll
Zsigmond: Bevezetés a gazdasági földrajz didaktikájába (1); Boda István:
A gyakorlati foglalkozások lélektana (2); Nagy Sándor Kálmán: Közgaz-
dasági szakoktatásunk fejlődése a XVIII-XIX. század fordulóján (2). -
3. A d eb r e c eni egyetem ref. hittudományi karán Ccikesz Sándor: A
legújabb val láspedagópiai módszerek alkalmazása és felhasználása a bib-
liai történetek tanításában (1); Vasady Béla: Keresztyén erkölcstan (2); a
bölcsészeti karon Tankó Béla: Az erkölcs filozófiája (2); Mitrovics Gyula:
Fejezetek a nevelés történetéből (2). A neveléstudomány etikai alapjai (3),
Szernináriumi gyakorlatok (2); Vekerdi Béla: Az érzékszervek pszicholó-
giája (3); Karácsony Sándor: A gimnázium nevelő munkája és az új rend-
tartás (2); Bodnár János: A kémia tanítása a középiskolában (1). - 4.
A p é c s i egyetem ev. hittudományi karán Pröhle Károly: Keresztyén er-
kölcstan (4); Podmaniczhy Pál br.: Bevezetés a karakterológiába (1); az.
orvosi karon Zsindely' Sándor: Iskolahygiéné, kül. tekintettel a megelőzésre
(2); a bölcsészeti karon Halasy-Nagy József: A lelki fejlődés (2); Bognár
Cecil: Általános pedagógia (3). Pedagógiatödénet (2), Szernináriumi gya-'
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kor latok (.1). Didaktikai problémák (2);zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABarankayI,-aj 06: Középiskolai ok - ,
tatásiigyűnk fejlődése(2);- 5. A sz eg edi egyetem bölcsészeti karán,
Bartók ",György: Az erkölcsfi!ozófia Iökérdései, (4); , Mester .Iános: Gya-
korlati . logika (2), A középiskolai filozófiai oktatás didaktikája (2); Vár-,i
leonyi Hildebrand: Az értelmi nevelés elmélete (2), Az "új nevelés" mox-

galmíl (2). Az ifjúkor lélektana (1), Pcdagógiai-Iélektanigyakorlatok (2) :"
Tettamanti Béla: A neveléstudomány alapvető kérdései (2); Lőrincz Fe-
renc: Iskolai egészségtan (1); M észöly Gedeon: Leíró magyar nyelvtan és.
tanítása módjaonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(2).,.

Halálozás, - Lux Lajos, a Dunántúli Ref. Egyházkerület pápai taní-
tónőképző-intézetének rendes tanára, november 23-án, életének 57 -ik, tanári
szolgálatának 32-ik évében rövid, de súlyos betegség után visszaadta nemes
lelkét Teremtőjének A megboldogult földi részét nov. 25-én d. e. 10 órakor
kísérfe el a gyászba borult intézet tanári testülete,a növendékek serege és

a tisztelők sokasága a Nevelőintézet udvarán tartott gyászszertartás után
utolsó földi útjára. A megboldogult felett ou Sándor pápai ref. lelkész,
a ref. főiskola lelkészi gondnoka hirdette a vígasztalás igéit, Kovács Juliska
V. é. növendék társai nevében búcsúzott. a tanítóképzőintézet-Ieánylíce~m
énekkara két gyáslzdaIt énekelt. A sírnál dr. Horváth Endre igazgató vett
búcsút a tanári testület ésnövendékek nevében a megboldogulttói s a fő-
iskolai énekkar több gyászdalt énekelt. A frontharcos Iöcsoport küldött- i

ségének tagjai álltak a ravatal mellett. A temetésen résztvett a testvér áll.
tanítóképzö-intézet tanári testületének és növendékeinek népes kű ldőttsége
is Csekő Árpád igazg,ató vezeté.séveL

Nyugtázás. - Tagdíjat fizettek,' illetőleg elő fizettek a ,.Magyar Taní-
tóképző"-re: az 1933. év II. felére dr. Csada Imre, az 1935. és 1936. év
1. é" II. felére Klug K. György, az 1935. és 1936. év 1. és II. felére és az,
1937. év 1. felére Legany Ilona, az 1937. év 1. felére Rozsondai Zoltán, az,
1937. év 1. és II. felére dr. Bató László, az 1937. év II. felére .Iankó Lász ló
és Fr aknó i Vilmos, az 1938.év 1. felére özv. dr. Gerencsér Istvánné, az
1938. év 1. és II. felére 'M·.Kovács Béla, az 1938. év II. és az 1939. év
1: felére dr.' Incze Béniné és dr. Tóth Antal, az 1938. év II., az 1939. és

1940. év 1. és II. felére dr. Somos Lajos és dr. Kiss Lajos, az 1939. év
1. felére Kövessy Jenő, dr. Piutér Lász ló és Barabás Tibor, az 1939. év
1. és II. felére Tóth M. Marianna, Merő László és Frigyes Béla, az 1939.
év II. és az 1940. év 1. és II. felére B. Braun Angela és dr. Radnai Oszkár"
az 1939. év 1. és II. és az 1940. év 1. felére Mácsay Károly és Csekő
Árpád, az 1939. és 1940. év 1. és II. felére Nagy Sándor, dr. Garai József,

ésWagner Ferenc, az 1939. év II. és az 1940. év 1. felére Nádlcr István"
Heitler M. Chrystophora és Szabo M. Célesta, az 1940. év 1. felére Koltai
István, Zala István, Bartal Alajos és dr. .Iankovita Miklós, az 1940. év·
1. és II. felére a budapesti VII. ker. áll. tanítónöképzö-intézct, Szemes
Gábor, Vargyas Mária, dr. Veress István, Mesterházy Jenő, dr. Padányi-
Frank Antal, Bognár Gyula, Vágó Elemér és a kalocsai rk. tanítónőképzö-j
intézet (2 példány), az 1940. év II. felére dr. Zentai Károly és Váradi
József. Végül tagdíj címén a következőknek az alábbi összegeket írtam
jóvá: Gryneus Idának 2.-, Lechnitzky Gyulának 2.-, Kádár Ilonának 2.-,
Kalmárné Kostyál Ilonának 2.-, "Vajda Erzsébetnek 2.-, Farkas Márié-.
nak 2.-, Szentesyné Doby Idának -.60, Jaloveczky Péternek 1.-, Bé-
késsyné Draskóczy Virginiának 1.20, Nag-y. Vilmosnak -.60, dr. Katona
Miklósnak 6.- P-t. - Budapest, 1939. dec. 19. Frigyes Béla pénztáros.

Felelős 'szerkesztó és kiadó: Molnár Oszkár.

1536S Sé tkanv Nyomda R.- T. Budapest. VI.. Horn Ede-u tca 9.
Igazgatók: WesselyXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA n t a l és Wessely József.


