
M A G Y A R T A t-4 íT Ó K É P Z Ő YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A TA N íTÓ K É P ZŐ · IN TÉ ZE TI TA N Á R O K

O R S ZÁ G O S E G Y E S Ü LE TÉ N E K

FO LY Ó IR A TAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lill. ÉVFO lY AM

2. S ZÁ M ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B U D A P E S T , 1 9 4 0 .

FE B R U Á R

A líceum gyakorlatias irányú m űködésének célja ,

m ódja és eszközei.

Második, befejező közlemény

V.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP illa na tfe lvé te lek a já sz-

ber ényi á ll. líceum gya ko r la tia s

é le tszo lgá la tá bó l. - Ta n tá r gy.

Természe tismer e t. - Az elmé-
leti jellegű alapvetések után
néhány kép bemutatásával ar-
ról számolok be, hogy egy vi-
déki líceum a természetísmereti
iárgyak keretében miként ve-
zeti be a tanítványokat a vizs-
gálódásnak abba a menetébe,
melynek eredményeit növendé-
kei ma jdan a maguk életében
is hasznosíthatnak. A líceum
vizsgálódó, kereső, kutató mun-
kája nem űz nagy perspektí-
vájú célokat, nem is kívánja az egyetem felé terelni az ifjúságót
csak az emberi leleményességet, ügyességet, cselekvési készséget, al-
kotási vágyat óhajtja szolgálni. Ehhez nem elegendő a száraz rend-
szertan, a rideg morfológia. Nem hullaházra emlékeztető szertárak-
ból, herbárium okból és herbáriumokról tanítunk, hanem kivisszűk

tanítványainkat az életbe.

Vegyes lomberdőnk iskolaligete az új szellemű növénytan taní-
I ~ tás ának a képét szemlélteti (1. kép). Ideális környezetben, a szabad-

levegős iskolaliget padjain ülnek a tanulők. Kezükben a kékvirágú
pompás nőszirom és az egyszerű kézinagyító. Vizsgálják, elemzik
annak virágstruktúráját s elmélyedő, analizáió munká jukról rajzok-
ban számot is adnak. De nem a lepellevelek s a bibék száma a fon-
tos. Az élet számára a legfontosabb, hogy ezt a hálás tavaszi növényt
mikor és hová, hogyan ültessék a családi ház, a virágos utca és a
virágos falu díszítésére.

A virágkultusz teljes ismereté c, a szobai és a kerti virágokkal

való bánast az intézet virágházában (2. kép) a líceum növendékei
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1. kép. Vcgyes-Iomberdönk iskolaligetc.

még kűlöri is tanulják. Az a jóiékonyhatús ugyanis, amit a virágok
ápolása, őntözgetése és gondozása vált ki a lelkekből, semmiféle
más uton nem pótalható. Ilyen előképzés után magasabb fokra is el-
juthatunk, amikor tanulóink a megismert szönyegnővényekböl a disz-
kert legszebb ágyait a lakítják, melyeket képünk is' mutat (3. kép).

így a líceum gyakorlatias eelszolgalata a lelkeket is nemesebbé
teszi, nem csak az anyagiasság területén rnozog, hanem magasabb
emberi célokért, eszményi értékekért is dolgozik. A líceum ok nö-
vény ta-oktatása, e néhány példa is mutatja, eltér egyéb iskolák nő
vénytan-oktatásától. Felfokozott mértékben érvényesül benne az élet-
ismeret és életszolgálat. Ez pedig tagadhatatlanul szűkséges. El-
vűnk: minek ismertetni a kűlőníéle ökológiai, fiziológiai és sz iszte-
matikai jellegzetességeket a giz-gazon, a kűlőníéle ritkaságokon, mi-
kor a gazdasági növényeink egész sora mutatja ezeket a tulajdon-
ságokat. Otthont talál tehát intézetünk udvarán a kicsiny kcnyha-
és gyümölcskert, a mézelö-, a gyógy-, az ipari, a kereskedelmi, s a
Iegfontosabb gazdasági növényeink miniatűr telepe is (4. kép}. És
rnindezekre nem gazdasági, ae elsősorban botanikai szempontból van
szűkség.

A csiperkegornba pl. az uj nevelés műhelvében nem sz iszternati-
kai egység. A gombát terrneljűk, megesszük (5. kép). Erre akarjuk
megtanítani tanulóinkat. Kőzben vizsgálhatják mikroszkóppal annak
myceliumát, hyphafonalait, tanulmánvozhatj ák pseudoparenchvrnati-
kus szővetét, spóráit stb., dc ezeken kívűl előkelő helyet kap a gya-
korlatias irányú célkitűzések sora is. [Aszalás, feldolgozás, értéke-
sítés.} Az elefántcsonttornyos rendszer hívei ta lán azt is mond-
hatják, ha meg is tanulja a líceum növendéke a gombatcnyésztést,
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2. kép. Munkálkodás a virágházban.

az életben a maga számára ugysem tudja beállítani! Ez lehetséges.
De a példa alapján remélhető, hogy aktív cselekvéssel meg tudja
majd mutatni azokat a gyakorlati fogásokat, eljárásokat, ügyessé-
geket, készségeket annak, aki pl. háza pincéjében a téli terméketlen
napok helyett gombatenyésztéssei foglalkozhat. (Falusi, községi élet.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1

Az is nagy nemzeti gond, hogy a téli pihenőben 5 hónapig tétlenűl
heverők milliói munkaenergiájat minél nagyobb százalékban tudjuk
pénzre váltani.

Ugyanilyen célból a líceum kertjét használhatatlan külsö szege-
Iyében pl. Iúzfasorckkal díszítjük (6. kép). Ilt ismerik meg a tanu-
lók a fűz természetrajzát. A líceum azonban itt nem áll meg, egy
lépéssei tovább megy. Nernesfüztelepet létesít és annak anyagát a
téli időben, belső foglalkozás keretében, fel is dolgozzak [kösárfonás,
egyszerű bútorok). Háziipari foglalkozásokat végeznek azért, hogy
a nép kőrében rendelkezésre álló olcsó nyersanyagok feldolgozását
magukévá tegyék s buzditó hatásukra kevesbedjék a tétlenségben
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3, kép" "Nem, nem, soha!" az intézet főbejárata előtt.

tengödök nagy száma. Azt is kérdezhetné valaki, hogy nem felesle-
ges munka-e ez? Nem, mert a munkabáborok, a kereskedelmi, ipari
s más pályakra való átképzésele századában fokozott kötelességűnk,
hogy tanítványainkban a gyakorlati érzéket a csörtetéstöl mentes élel-
mességet és a mindennapi életben szükséges sokoldalúságot minél
jobban kifejlesszük. A szabadidő praktikus és produktív Ielhaszná-
lására ugyancsak tanítani, ránevelni kell. Ezt is akarja a líceum, ez
is gyakorlatiasság.

A magyar népnek a mellett, hogy télen sok az üres ideje, még
más baja is van. Hiányzik belőle a nyugateurópai embert annyira
jellemző kutatási vágy, kísérletezési hajlam. (Többek szerint gazda-
sági elmaradottságunknak is ez a lelki oka.) Hogyan lehet egy gene-
ráció kutatóvá, az is a nevelés feladata. Az intelligens tömegeket
kell először ilyen lelkületűekké tenni és csak azután várhatjuk a
népi nagy tömegek megmozdulását.

A vizsgá lódó lelkület életrehívására nemcsak a tantermi,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ . n.
"munkáltató-órák" szolgálnak. A szabadtermészet is ad erre sok
lehetőséget. Gyűjtöhálóval, bogárrostával, rovarfuttatóval, szippan-
iókkal stb. felszerelve gyakran járjuk a szabadterrnészetet, hogy ta-
riulóink a hasznos, káros rovarainkat. a mi ingyen dolgozó rnunká-
sainkat, valamint ellenségeinket megismerhessék. A kártevések ellen
a tudatos védekezés módjait elsajátíthassák. Minden ifjú gyakorlati-
lag munkálkodik, s nemes értelemben vett szenvedélyévé válik a
gyüjtés, a megfigyelés. Megismeri a természetet, mint a legcsodá-
sabb művészt és a legnagyobb tanítómestert!

Bogarászó, lepkészö útjukban a halastó partjain állanak meg
p , kép), hogya vizet mint egységes életteret a maga sajátos



.A líceum gyakorlatias irányZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú müködésének célja, módja és eszközei II. 37

4. kép. A líceum növendékei a. "sárgarépa" -Iöldön, szo rgosk odnak.

•életközösségévei megismerhessék. Előkerülnek a kűlőnféle- műszerek,
: a planktonhálók. mer'ítöűvegek, rovarrostak és segítségükkel a halak
·otthonát fenékig átvízsgálják. A tó mint élettér rnicro-, valamint
'macrcflórájával és Iaunájával együtt elevenedik meg a vizsgalők
előtt. Ebben a kutató munkában nem az egyedek megismerése a
fontos, hanem az, hogy miként tehetjük a halastavat gyümö!csözőbbé.

,Vágyat keltünk a lelkekben hasonlók létesítésére. ,
A líceum kertjében megtalálható az elkülönített parányi baromfi-

'udvar, baromfiól is (8. kép). Ha valaki ennek képét nézi, elgondol-
kodhat azon, hogya líceum nem kimondottan gazdasági szakiskola,
'hát mit keres udvarán a baromíiól, a galambduc, a méhes, a nyúl-
'ketrec stb? Nem túlhajtása-e ez a gyakorlati iránynak? Beleilleszt-
·hető-e ez "középiskolai" állattanoktatásunk keretébe? Ha azonban
arra gondolunk, hogy. 10-15 törzskönyvezett baromfival, méhessel,

·galambduccal a kishivatalnok udvarán számtalan helyen találkozunk,
akkor megtaláltuk kérdésűnkre a feleletet. Ezekkel a leendő tiszt-

'viselőt, művelt iparost, tanultabb kereskedőt jövendő életére készít-
jük elő. Sőt nemcsak arra vértezzűk fel, hogy a maga szűk családi

'körében tudja terhes gondjait kőnnyíteni, hanem szellemi tőbbleté-
'vel a környezetére is tudjon indító hatással lenni. Az iskolai munka
a szociá lís közősség számára is értékeket adhat. Csendes munka.
Észrevétlenül a lelkükbe lopja a mezőnek, a rétnek. a kertnek, a falu-
nak s népének a szeretetét. A jövő magyar falunak a képét a lelkébe
'lopni, ahová ő már felkészültséggel jelentkezhet munkára. S a
vasútiíönök, a postatiszt. a tanító, a jegyző stb. kis családi telepe
'nemzeti erő lehet, mely átsugárzódik a szomszédok lelkében nem a
.szó, hanema cselekvés erejével.
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5. kép. Csiperkcgombát terrnelűnk az iskola pincéjében.

VI.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALiceumi sza kér tekezle tek. - Líceumi új tantervünk és uta--
sításunk, de maga az átszervezés ténye is, az iskolaik sorsa iránt
melegen érdeklődő kartársak lelkében nem maradt visszhang nélkűl..

Kívánatosnak tartanám, hogy tanűgyi kormányzatunk megfelelő"
tanfolyamok segítségével biztosítsa a líceumok egységes munkame-'
netét, s a hosszú éveken át tartoi.tszakértekezleteínk a jövőben meg-
rendeztessenek. Néhány hetes tanfolyammal e kérdést meg lehetne'
oldani és a tanítóképző-intézeti tanárság egyeteme megkapná az irá-
nyító elveket új feladataihoz. Sőt úgy hiszem, többen örömmel vál->
lalkoznánk arra is, hogy a középiskolai (gimnáziumi) tanárok ré~-
szére rendezett továbbképző tanfolyamokon is részt vegyenek s ily
módon betekintést nyerjenek e tanfolyamokon keresztül az elméleti:
irányú gimnáziumok munkarendjébe. Ha felettes hatoságunk szak-
tárgyanként csak 1-2 kiválóbb eredménnyel müködő, nagyobb mód+
szertani felkészültségű tanítóképző-intézeti tanárt küld ki a gimná-
ziumi tanárok tanfolyamára. úgy már kiküldötteink iroda.lmi formá-
ban beszámolhatnak arról az ismeretanyagról. ami egyes szaktar-
gyainkban' bennünket a gimIl!áziumoktól elválaszt. De e kettős is-
merettömb összevetésévei helyesen jelölhetjük meg azokat az utakat ..
melyeket líceumi munkánkban követnűnk kell.

VII. H iva tá sr a neve lés . Nép iség . ma gya r cé lú sá g . - A tanító-
képzés régi munkásai közül líceumainkat többen a gyakorlatias irány
túlhajtásától féltik (?), noha még csak a kezdet kezdetén vagyunk!
Többen tartanak attól, hogy az életrenevelés elvének felfokozott
mértékű érvényesítése "nívócsökkenést" hozhat majd magával.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( ? ) '

Általános Utasításunk határozottan kimondja, hogy az életbere.
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I

6. kép. Iskolánk fűzese a növénytantanítás és az élet szo lgá latába n.

-hasznosítható ismeretek felfokozott mértékü figyelembe vétele nem
jelenti líceumaink lefokozását. Nem eshetünk azonban másik szélső-
-ségbe sem!

Tény, hogy a nemzet vezetőit elsősorban a gimnázium neveli. A
·gimnázium ilyen irányú elsőbbséget nem vitathatjuk. A líceum a
·gyakorlatias élet útjait járja, inkább a nagy tömegek nevelő intéz-
ménye, a gimnázium az eszményiség iskolája. "A gimnázium a neve-
lésben is tudós iskola.'? Tagadhatatlan viszont, hogy a tisztviselői

-iróasztal nem olyan embereket kíván, akik a matematika, a fizika
-és kémia íormuláira emlékeznek, nem olyan növénytani ismeretet,
mely a nevek százainak felsorolásában rejlik. Az új magyar
Jövendő a népiség gondolatának, a magyarcélúságnak fokozottabb

-érvényesűlését, a népszeretetet, a föld dolgozó fiainak megbecsülé-
sét, a bomló és zilált, kevélykedő, egymást lenéző társadalmi osz-
tályok életében a helyes utakat meglátó, nemesen érző, a mainál

•szociá lisabban gondolkoző emberek nevelését óhajtja.

Az egyes iskolák módszere a köztudomás szerint általában a
szerint volt jobb vagy rosszabb, amilyen mértékben az egyes tárgyak
tanításában eredményeket ért el. A líceumok megteremtésévei a kö-
.zépiskolában is előkelő helyet kapett a nevelési ismeretek tárgyesc-
portja. A líceum a nevelés megalapozott módszerének az iskolája is
-tartozik lenni. Feladatunk, hogy olyan vasútasokat, postásokat, jegy-
-zőket és telekkönyvvezetőket, adótiszteket. számvevöségi tisztviselő-
.ket, elsősorban pedig nevelőket adjunk a magyar jövendőnek, akik-

, Gimn. ÁlL Utasttás. 28. 1.
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7. kép. Vizsgálódó, kereső munka a halastó partján.

nek az ügyfél nem "idegen ember", akinek ügyes-bajos dolgát el kelE
végezniök, de akik az emberekkel okosan és helyesen tudnak bánni.
Ezt is tanítani és tanulni kell. Ez is gyakorlatiasság, életre nevelés..
Valljuk be öszintén, hogy iskoláink kicsiny diákjai még ma is, szé-
gyelnek egy csomagot magukkal vinni az utcán, mert így neveltük
őket. A fizikai munkát lealázónak tartjuk, a fizikai munkást lenéz-
zűk. A szociális elégületlenségnek már gyermekeink is magvetői-
lesznek. A gyakorlati irányú középiskolák a legegyszerübb foglal-
kozás megbecsűltetését is hivatva vannak szolgálni. Meg kell értet--
nűnk tanítványainkkal, hogy a belső erő és alkotás örömét az élet
gyakorlati irányú kérdéseinek a munkálásában is megtalálhatjuk., •
Égessük bele a lelkekbe, hogy nemcsak tudományos pályán mutat--
hatja meg a nemzeti géniusz a maga nagyságát, hanem földünk, ipa--
runk és kereskedelmünk is várja a magyar tehetségeket.

A népiség szolgálatának a gondolataZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö s s z e s iskolatípusainkhan-
előre tört. A gimnáaiumí utasításban olvashatjuk: "Törekedjünk:
arra, hogya tanulök kedvet kapjanak a néppel való önzetlen foglal-
kozásra és hibáinak javítására. E végett minél többször mutassunk:
rá a jó vezető tulajdonságaira. Igazságos bánásmód, emberies maga-
tartás, az ígéretek megtartása. a kőtelesség pontos teljesítése, [ó-
példaadás legyen a jó vezetőben. Komoly és szeretetsugallta tárgya-
lásmódból megértik a tanulők a magyar nép jelentöségét. Saívesen-
vállalják azt a feladatot, hogy foglalkozzanak a néppel és sorskö-
zösséget vállaljanak vele."2 A gimnáziumok főhívatása, gyakorlaLE

Z Gimn, Áll. Utasítás. 43. L
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8. kép. Baromfiól líceumunk udvarán.

<célja azonban mindezek mellett is a íöiskolákra, az egyetemekre
-való előkészítés. A líceumok feladata inkább az élet egyszerűbb
munkásainak, a népi tömegekkel közvetlenebbül lS érinthetö "szűr-
"kébb tisztviselök'l-nek a nevelése.

Azt hiszem, mindenki e&yet fog velem érteni abban, hogy ama'
, gyar jövendőnek az a Iiatal rnunkása, aki a gimnáziumnak, azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ . n.
·"tudós iskolának" volt a növendéke, s így előtte az egyetem lebegett
eszménykép gyanánt, nem jól érzi magát kishivatalnoki poziciójá-
'ban. Ez természetes, hisz nem ana készűlt, valószínűleg hosszú időn

át marad meg lelkében letörtség ének tudata. Többen indultunk, de
· én lemaradtam. •

A líceum viszont, ezzel ellentétben, már nevelőmunkájának első
'lépcsőjén is ezt az egyszerűbb életszintvonalat veszi figyelembe, s
·a magyar élet egyszerű, igénytelen, 'de értékes munkásait neveli.
Arra törekszik, hogyalegegyszerűbb munkában is a hivatást lát-
tassa meg. Nevelési szelleméből következik, hogy előtte a tudomány-
-egyetem nem nyithatja meg kapuit, érettségije a tudományegyetemre
nem jogosit. Ha pedig az elméleti irányú gimnázium Iőhivatása az
·egyetemi és a főiskolai tanulmányokra való előkészítés és a líceu-
mokhoz viszonyítva az elméleti ismeretanyagból ad egy sajátos
többletet, akkor nem munkálhatja a gyakorlati élethez vezető uta-
kat ugyanolyan ismeret- és nevelőtartammal. mint azt a líceum teszi.
Ezt föhivatása egyenesen erre állítja be.

VIlI.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA líceum és a jövő ta n ít ó sá g . - Vessünk végeztul egy futó
pillantást arra, hogy számbelileg minő helyet foglalnak el Iíceumaink
.közoktatásűgyi szervezetünkben. Líceumok ma elsősorban csak ott
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vannak, ahol a multban tanító-, illetőleg tanítónöképzö-íntézetek vol-
tak. Kőzűlők 40 tanítóképző-akadémiával is kapcsolatos. Ez azt
jelenti, hogya líceum az élet számára tulajdonképpen még nem vált
gyakorlati kőzépiskol ává. A csekély létszámú líceum ok növendékei
nagyobbára a tanítói akadémiáknak kívánnak majd hallgatói lenni,
azaz e gyakorlatilag jól nevelt, jól képzett anyagból a hivatalok, az'
élet számára kevés fog jutni. A törvény szerint a tanítóképző-akadé--
miák hallgatói csak azok lehetnek, kiknek érettségije jeles- vagy
jórendű, A líceumok mai száma mellett megtörténhet. hogy nem lesz
annyi jeles és jól érett, amennyi az akadémia helyeit betölthetné. A
végén az akadémia nem rostálhat. s kénytelen lesz majd az elégséges
rendűeket is befogadni. Amint a magyar kultúra legfőbb őre mou-
dotta: "A nemzeti kultúra alapsaínezetét a néptanító adja meg. Hi-
vatása van azon a helyen, ahova nemzete állította." Kívánatos tehát..
hogy ez az alapszínezet minél tartalmasabb és értékesebb legyen.
Müvelt, széles látókörű, biztos ítéletű, a helyzetet gyors·an Ielismerő-
cselekvő ember, kinek lelke a vallásos és hazafias érzéssel telítődött..
lehet csak vezetője a falunak, a községnek.

A líceumokkal kapcsolatosan új problémát ad a Felvidék és i'l'

Kárpátalja is. Kívánatos,' hogya Felvidék törekvő iparosai, keres-
kedői, művelt gazdái, akik nem akarnak ugyan kirnondottan szak-
iskolába menni, de mégis szeretnék, hogy érettségijűk legyen, líceu-
moknak lehessenek a növendékei. Feltétlenül értéket és gazdagodást
jelentene nemzetéletünk javára az is, ha a kistisztviselök, hivatalno-
kok, postások, vasutasok, teíekkönyvvezetők, majdani jegyzők, taní-
tók stb. .a Felvidéken is az élet követelményeinek legjobban meg-
felelő iskolatípusban kaphatnak meg egy életre szóló műveltséganya-·
gukat.

A Iíceumok életrehívasát. újaknak szervezését mi magunk is
nagy mértékben elősegíthetjük. A magyar művelödéspolitika intézői
is megkívánják tőlünk, hogy a nagyközönség minél tágabb körében
tegyük ismertté a líceumok értékét. Vigyük bele a köztudatba a gya-
korlati irányú középiskola gondolatát, mutassunk rá annak értékeire--
az új magyar jövendő alakításában. Jelenleg több mint 40 tanűgyi
lapunk van. Lássuk el ezeket, valamint szépirodalmi lapjainkat, az
egyes vármegyék, városok újságjait megfelelő cikkekkel. A társada--
lom nem ismeri eléggé a gyakorlati irányú középiskolákat. Líceumaink
általánosan ismertté vállása meghozza azok kellő benepesülését. A
líceum első nemzedékének a gyakorlati életpályákon való sikeres-
elhelyezkedése pedig biztositani fogja ez iskolatipus életrevalóságát..

A gyakorlatiasság tehát értéket jelent mind az élet, mind pedig
a tanítóképző-akadémia szempontjaból.

IX. A líceum pedagógiai színezetét itt nem érintettem, az külőn
részletes tanulmánynak lehet a feladata, s annak szakszerű elemzése,
bemutatása elsősorban a pedagógia szaktanárainak hivatása. Itt csak
annyit említek: a pedagógiai színezet a mi középiskolánkban nemcsak
a tantervben felv;ett, felsorolt test- és élettani. lélektani, nevelés-
tudományi anyagat jelent, nemcsak azt mutatja, hogy pedagógiai;
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-őráink is vannak, de mindenekfölött magán viseli a didaktikai minta-
szerűség követelményeit. Annyira "mintaórákat" kell adnunk, .tarta-
nunk, hogy azokban növendékeink kővetendö példákat láthassanak,

.szinte megszeressék az oktatás művészetét. '

A líceum felfokozott pedagógiai értéket, rnintaszerű munkáját
megkívánja, kőveteli az akadémia. Az oktatásművészet elemeit, a
tanítás szépségeit már itt kell, hogy lélekbe fogadják tanítványaink ..
Az akadémia két éve "még felfokozott tempója mellett is" csak így
bíztcsíthat kellő technikai felkészültségű tanítónemzedéket. A mi
nevelői tevékenységünkön keresztül a líceumi órák színezete mutassa,

.hogy a líceum és az akadémia nemcsak szervezetileg tartoznak össze,

.de alapjaikban is egyek, annak minden része a törvényes célkitűzés
'szellemében a gyermek felé fordul. A népiskolai szempont, amint
jellemezte munkánkat a multban, úgy feltétlenül kívánatos, hogy
jellemezze a jövőben is. Csakhogy míg a tanítóképző-intézetben első-
sorban a népiskola igényét, addig itt a gyermek erdekeltségi szem-
pontját állít juk előtérbe. Az oktatás olyan didaktikáját adjuk át
tanítványainknak, hogy azt a különféle pályákort egyaránt haszno-
síthassák.

X.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANemzeti munka isko la . - A módszert illetőleg talán egy
.iskolában sem kívánatos annyira a munkáltatás, a cselekedtetés el-
.mélyítése, mint a liceumban. A receptív típusú ember helyett a pro-
duktív típusú felé a munkaiskola vezet el leginkább. Arra pedig, hogy
népünk aktívabb, kitartóbb legyen, a megváltozott viszonyok kő-
zött égetően szűkség van. Amint a polgári iskolák, a gimnáziumok
törekednek átalakulni munkaiskolákká, fokozott mértékben nekünk is
csak ez lehet az ideálunk. Hozzá teszem azonban még: nemzeti mun-

"kaiskola! A magyar nemzeti munkaiskola cselekvő szellemében, hité-
hen, hazafiságában, fajtájának és földjének szeretetében,

Szemes G á bo r .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A lá tható beszédre nevelés fonákságai.

A hallható beszéd kifejezési és elöadóképességével az iskolák sokat
. foglalkoznak. Legrejtettebb szabályainak elemzésére, a kifejezések meg-
'különböztetésének aprólékos árnya.lataira, finomságae-a meglehetősen sok
időt fordítanak. A hallható beszéddel egyenértékű olvasható beszédnek a
tanítását, ápolását. annál inkább elhanyagolják, Ezt a hatalmas, gyakor-
latias, mindenkinek szükséges és mindenkitöl könnyen elsaj átítható érte-
lern- és Izlésfej lesztö területet csaknem teljesen par-lagon hagyják. A lát-
ható nyelv célszerű, értelemfokozó, egvszerű, ízléses, esztétikus, stílusos
formákbazérásaira időt és módot nem találnak. Pedig a szellemi élet egész
lényének az értelem irányában tőrténő terjeszkedése, az életnek mindenütt
megnyilatkozó ízléstnemesítő és gyakorlaüa,s igényei az élő műveltség eme

'formanyelvének az ismeretét, tudását nagyon is megkívánják. Ma' rnár ez
nem fölösleg, nem fényűzés, nem laJlka,lmitöbblet, A jól neveHs~ghez· 'ez is

-hozzátarlozík A csak olvasható beszéd mesterségének az elsajátítáS'ÁVal a
.~ • .' J ••• ".
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muveltség még korántsem beiejczett. AhogyahaHható beszédben a szavak.
hatóereje sem azoknak az i.~azsá.gtM'talmátóI, hanem a kíejtésűktöl függ
az írásban sem csak az a fontos, hogy mit adunk, hanem az is, hogyan ad-juk.

A művelődés, az általános érzés, a szociális ízlés és az esztétikai ne-
velés a látható beszédnek a canítását, ápolását is elvárja. A tanulők az
iskolákban napról-napra, színte óráról-órán látható beszédben rögzítik le
a gondolataikat. A füzetek egymás után telnek. Ezek és a bennök rögzitett-
mondanivalók odatevési módjai részűkre egy egész életre szóló benyounás!
nyujtanak. Elvárhatnők. hogy ezek rninden tekintetben a mai műveltséghez
il!őek, az ízlés legmagasabb követelményeinek megfelelő kifejezésűek is.
legyenek. A Magyar Nemzeti Nyomtatványkiállítás szerint az iskolai tanul-
mányok folyamán 18.000 füzetlapot ír meg az ember. Ennyi munka már iga-
zán megérdemelné, hogy az iskolákból kikerültek - ha már nem is lesz-
nek ennek a nyelvnek mesterei, ha írásuk nem is lesz néma költemény --
ezen a nyelven is tudjanak már valamit mondani, ezt a nyelvet is tanulják
meg élvezni, becsülni. A látható nyelvre a nép nagy tömegeinek mindenkor
nagyobb szükségük is van, mint a hal!.ható beszédre. Az értelmi életet élők
erre még fokozottabban is rászorultek. Hiszen a látható nyelv életük szer-
ves tartozéka, nélkűlőzhetetlen kifejező eszköze lett. Tudása azoknak is
szükséges, akik nem kézzel, de gépen írnak. Azokra is ráfér, akik egyál-,
talában nem írnak, csak diktálnak. Nincs pálya, ahol hasznát ne vennék..
Ma már a magánélet és a környezet szebbétevesében sem nélkülözhető. A
tu'dást és a tanítást formákba préselő intézmények régóta tapasztalt művé-
szetellenes irányzata ezen. a téren is mutatkczik. Az iskolák életében az 01-
vasható beszédre is lassanként az a felfogás terjedt el, hogya kifejezésnek
ez egy nem éppen fontos, az íróra és olvasóra. semmiféle haszonnal nem járó
eszköze. Az írott nyelv müvésznevelö, ízléstfej lesztö, sugalmazó, jellem- és
érköl'c-snevelő erejét, értelmi tevékenységeken felépülő mívoltat, komoly
pedagógiai értékét sem a közönség, sem a tanügyi hatóságok nem ismerík.
Bennök még mindíg a mult dolgozik. Szaba-dulni ettől nem tudnak. Mert
érdemben nem ismerik, mert élrnényes tapasztalataik e téren nincsenek"
méltányolni, becsülni sem tudják. Ez a felfogás szülte a .Jcülalak" jegynek
a rendszeretet jegyébe olvadasát is.

Az életrenevelést. a gyakorlatiasságot, a közvetlen hasznosság elvét.
nem győzik eléggé hangoztatni. Az írott nyelvnek a tanítását azonban még
ma is őncélúságnak és nem a többi tárgyakkal egy végső célban összeolvadó,
a művelt ember kialakítását célzó nevelő eszköznek tekintik. A tantervi
utasítások idevágó részeit, mint pl. ezeket: "inkább rövid, de tetszetős kiil-
sejű dolgo-zatok készítendök", "nagy 0S széles margók hagyandók", "a szép-
séget nem az egyes betük, hanem a szöveg értelmes tagozása és tetszetős
térelosztása szerint íéljük meg", "nem a formákhoz. hanem az elvekhez
ragaszkodunk" stb., - elolvassák, meghallgatják, tudomásul veszik és min-
den úgy megy, mint rég-en ment. Pedig az utasíások csak annyit érnek,
amennyiben a végrehajtásuk sikerül.

Az olvasható beszéd terén az oktatás és nevelés gyakorlati végrehajtá-
sát, a kivitel menetét és erejét, a szűkre szabott időn kívül, különbözö
visszás körülmények nemcsak korIátozzák, de lehetetlenné is teszik.

Az iskolákban az IrásmunkákZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú . ll. "külső alakjai" -nak a megítélései
és értékelései ma teljesen ösztönszerűen, a legkülönösebb véletlenszerűsé-
gekből, tisztán érzelmi forrásból fakadnak. Annyiféleképpen történnek, ahá-
nyan" és ahányszor ezeket kézbeveszik. Formailag teljesen egy értéksíkon
álló rnunkákra míg az A egyest, a B kettest, a C már hárrnast, de talán
négyest is kapott. Hogy mennyi itt az át nem gondolt, a találomra adott.;
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a sokszor nagyon is rossz ízlésen alapuló, a lényeg nemismeréséből szár-
mazó következetlen és kétesértéleü ítélet, azt iskolákba jártaknak felesleges
is mondani, A tanulők a tartalomra, a Íoga.l.mazásr a, a helyesírásra kapott
osztályzataikat csak megértik, ,de .a formákra kapottakat nem. A természet-
szerűleg megk ívánt indokolások, utasítások, tanácsok elmaradnak. Az osz-
tályozóknak a formákra adott értékeléseik miértj eire nehéz is lenne vilá-
gós és érthető azérteket iadniok. Ezzel a kérdéssel nem is tudnak az isko-
lák másképpen törődni, mínt előírásra kötelességszer űleg osztályozni.

Ma a tényleges helyzet még mindíg laz, hogy a tanulók előtt a tanárok
az írott nyelvre vonatkozó kívánságaikat, követeléseiket feltételekhez nem
kötött parancsokkal rögzítik le. Értelmi alátámasztások, beláttatások helyett
mínden fokon a legfelső polera saját megfellebbezhetetlen akaratukat ülte-
tik. Minden tartalomra ráruházható azonos kifejezési formákat, elöadási
módokat, ezek szolgai másolását erőseakolj ák a tanulókra. Mindegyik a
maga betanult, elgondolt. megszokoH, babonás hagvományú látható előadási
módszerét és kifejezési kaptafáit kényszeríti a tanulókra. Minden más Izlés-
megnyilatkozásokat gyanus an szimatolnak, legyenek azok bármily egészsé-
gcs'ek is. Er telműknek, érzelmüknek, akaratuknak idegen, léleknélküli rnun-
kákra, bürokratikus ízlésfcu-mákra kényszerítik a tanulókat. Ilyen meQ~
ádlapitások, kijelentések is clöfordulnak: az írás nem fontos, a forma mel-
lékes, .::1. tartalom úgyis életet ad a formának, csak a tartalmon van' a
súly stb.
. Így állnak elő esetek, amikor a "külső alakok" elbír álésánál súlyos
logikai, gr,afi.kai, optikai, fiziológiai, ornarnentá lis hibákat észre nem vesz-
nek, nem hibáztatnak. sőt helyeselnek. s ilyenekre is utasítanak. Máskor
meg oly dolgokat kifogásolnak. amelyek pedig a munka érdekességét, gya-
kor latiasságát, gyors, biztos és könnyii áttekinthetőségét, az olvasók meg-
becsűlését, megtiszteltetését stb., tehát a munkának a szépségét csak emelik.
Oly részletekbe hatoló fontos elveket, szckásokat, Iogásokat. gyakorlatias
kővetelmérryeket, esztétikai álláspontokat kát-hoztatnak, ameJyeket pedig a
tanulőknak. az írúsórákon tanu ltak szerint, írásukhan nemcsak föltétlenül
tisztelníök, de szint,eer6szakkal kell h:,jjdézniök. Ezekből a száraz, lélek-
nélkűli izlésformákbó l, csodabogarakból valósággal múzeumot lehetne meg-
tölteni. Az így akarom, az így parancsolom indokolásokat az agyvelővel
li()'Ildolkodók meg nem érthetik. Az értelemnélküli ügyeskedéssel azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi lye-
nek meg nem elégedhetnek. Nekik már meggyőző, értelemmel átvilágított
tárgyilagos érvelések és felvilágosítésok kellenek. Minél nagyobbak és érfel-
mesebbek, annál inkább.

Köz tudornású, hogy az iskolákból távozók írott nyeivezete értelmi fokuk-
tól igen elütő, nagyon alacsony ,fokú. Írásuk nemcsak nem muzsikál, de
nem is beszél. Csak gügyögnek, dado,gnak. úgy írnak, mint kezdökorukban,
csak sebesebben, de olvashatatlanabbul. Amit itt-ott jónak, elfogadhatónak.
talán rokonszenvesnek is találunk, az lS csak ösztönös munkának, gyakor-
lott kézügyességnek az eredménye. Korukhoz és értelmi Iokukhoz sírnuló
tudatos rnunkát, kifejező ízlést sehol sem találunk. Bosszantó együgyű-
ségeket mutató látható beszédjük 'egyéniség helyett betanult leekékre. beta-
nult gúmaszokra emlékeztet. Értelem, idevágó tudás, önmaguk és olvasóik
iránt egy kis í~iéS's·el is ·adózáJs bennök a legha1ványabb mértékban sem
tükröződik. A látható beszédstílus ismeretének a hiányait az egyébként ji>
ízlésüek maguk is érzik Egy kérő, egy kőszőnő levél, egy folyamodvány
megírásában nekik is a legnagyobb gondot, nehézséget éppen az olvas-
ható beszédnek a célszerű, egyszerű, értelemfokozó, ízléses formábazárása
okozza.
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Az olvasható be.széd gyengeségének részben oka az, hogy az i~kolik
az írásórák csekély idejében erre nem taníthaUak, nem nevelhettek. Másik
oka ,az,' hogy még mind íg az utánzóképesség irányitja ezt a Iormanyelvet,
a helyett, hogy értelmi alapokra hel yezkednék. Oka az is, hogy ebbe az
rrányításba boldogok és boldogtalanok is beleszólhatnak. Nem r itkán olya-
nek, akikjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAezze l a kérdéssel sohasem foglalkoztak, nem tanulták, érzékük
sincs hozzá. A kivételck ritkák. Az e.lőítéletektöl mélyen átitatcet műveltek
egészséges ízlésse! nem rnindíg rendelkeznek. Egyes tudományágak ismerete,
irodalmi, történelmi tudás, pedagógiai tárgyakban j áratosság az idevágó
tudást, tájékozó dottságot még nem hozza magával. A,z olvasható beszéd
stílusos megoldá.sai nem születnek az emberrel. Lángész lehet valaki a nél-
kül. is, ho~y ehhez értene, A poz itív és .az elvont elméknek ehhez különben
is csak ritkán van érzékük. Az egyiket inkább a tények és ezek aprólékos
részletei, a másikat meg .a nem látható, a meg nem fogható eszmék érdeklik.

A tartalmi, a Iogalmaaas i, a helyesírási hibák előzetes, külön-külön
rnér legelése az (?·gészmegjelenés megítélését és értékelését különben is min-
díg befolyásolja. Akik a tartalom igazságát, a hallható beszéd stílusát ke-
resik, akik szótagokat, írásjeleket, betűket látnak, azok a látható beszéd
stílusát nem látják. Még a jellemző vonásokat sem veszik észre. Csak a
nagyon is kir ívóak keltik fel az érdeklődésüket. Az egésznek az ÖS5Z-

benyomása, megjelenése, a helyes tagolás, térelosztás, elvek, egyéniség, kor
és értelmi fok nekik semmit sem mond. Nézik,de nem látják. Csak' a
rész.letek, a ruhán pl. a gombok felvarr-ásának a rnódja érdekli őket. A
szöképek jÓoI és könnyű olvashatósága nem elég nekik Betűkre vadásznak,
ezek formáiba, megépítési módjaikba kapaszkcdnak. A lényeget nem lát-
ják. Nem veszik észre, hogy az egyéniség csak minőség, hogy mindenki úgy
Ir, mint a többiek, csak mindenki a maga módja szerint. A kőzősségeket 65

a külőnbözöségeket Iel nem. ismecik. A formák változatai nekik örömeket
nem okoznak. Ök ebben is betanubt leekéket vácnak. A szépséget -egy ABC-
kőnyv betűalakjainak 2. hű utánzásában Iátj ák. Eszerint ítélnek, értékel-
nek. Egy ismeretlen forma, a bekezdésnek tőlük eddig nem látott, bár a
szöveget kitűnöen tagole módja, egy címírás és elhelyezés, vagy akár egy
betű, számjegy, ékezet, av,a,gy egy vessző formája, meghökkenti őket. Bizel-
matlanságnt, ellenszenvet vált ki belőlük.

Nem is olyan ritkák azok az esetek, amikor olyanok értékelik mások
olvasható beszédét, akik az ehhez szükságes ismeretekkel távolról sem ren-
delkeznek. Csak szemmel látni nem lehet. Alátál!> gondol,a.tírányoz.ta tevé-
kenység. Akiknek az írá.smunkákat megftélniők és értékelniök kell, joggal
kővetelhetik, hogy ítéletük és értékelésuk helyességében bízzanak is. A
jóseándékot senki sem vitaeja tőlük. Ámde a megítéléshez és értékeléshez
a csak jó szándék távolról .sem e').egendö. Ugyanezt a jogot, sőt többet kő-
vetelhetnek a maguk számára azok, akik a látható nyelvet tanítják. Annál
is inkább, mert ezeknél szakmai műveltségről is beszélhetünk. Az a tény,
ho.gy az iskolai eredmény szempontjából a tanulóknak sainte mindenkihez
kűlön-kűlön kell iga.zodníok, a tanítás és nevelés célját nem szolgálhatja.
Dogrnákha száradt merevségek e téren a tudásnak és az Izlésnemesitésnek
legnagyobb kerékkötöi, A türelmetle~'ségnek, a tehetetlenségnek idege'
sítő nyornottságát szűlik a tanulókban. A látható beszédtől elidegenítenek,
eleiasztanak. Ezen a téren nem lesznek törekvéseik, ösztönzéseik. Kcdvde-
rítő élvezetek és örömök forrásai helyett íróiknak és olvasóiknak csak tö-
mérdek és kínos bosszankodást okoznak. A kedv ébresztés, és megtartás
pedig sehol sem fontosabb, rnint itt. Így lesz lassanként az ízlés' bénává, és
válnak az ízl éstclenségek ragadós tömegbetegségekké.
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Hogy az egye~ tár~yak tanításában koncentr ációnak lenni kell, érthető

és követelhető. De hogy ennek az örve a la lt a jóizlést, a szépérzéket, az
optikai érzék nevelését rrriérZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt engedik mindenkitől nyomorgatni, érthetetlen?
A tanári mindentudásnak, a tekintélynek az elvét a tekintély érvényesülé-
senek a kor látozásával is meg lehet őrizni. Az iskolai dolgozatok nem ve-
szíteneka komol yságukbó l, ha azok nem egy kaptafán készültek. Hozza-
értöktöl lelépitett előadási sablonok kővetését csak kezdöktöi kívánhatunk.
Ezeket is tudatositanunk kell, meet megértetlenül még másolásról sem be-
szélhetünk A mértani ábrák puszta másolásavad sem íehet mértani gondol-
kozásra szert lenni. A tudatossá lett sablonok kővetésével a tanulők tudása,
"énéke edződik és bizonyos ercdetiségekre is rákaphatnak. Később meste-

reket is utánozhatunk. Akik mesterek akarnak lenni, az inasmunkákon ke-
resztül kell vergődniők. A "jóknak tartott felnőtt írások" tanulmányozásai
nemcsak betűalakokat, betűkötéseket, de kifejezési éselőadási módokat i3
mutatnak.

Egy mindenkitől érthető nyelven készűlt, célszerű, íz iéses formájú,
gondos kivitelű, ötletesen elrendezett írásmunka megfigyelése és tanulmá-
nyozása hasznos lehet. Úgy adni elő valamit, rnint a többiek, különben sem
mindenk i becsvágya. A szépség ésaz ér íték sohasincs mintákhoz kőtve. Az
alak csak a célszerűségnek lehet az eszköze, Célt tévesztűnk, ha er.re erő-
szakoljuk őket. Igazán kedves -és szép dolgok csak azoktól szá-rmazhatnak,
akik tudnak és mernek L S , ,a sablontói eltérni. Akik nemcsak kézzel, és szem-
mel, de ésszel, sz ívvel és lélekkel is dolgoznek.

A látható formáknak mindíg az író belső énjéből fakadó és az érte-
lern termelte okai vannak. A jóízlés és az értelem szembeszököbb együües-
ben soha, sehol és s-emmiben sem jelentkezhetnek, rnint a látható beszéd
nagyon is sokféle lehetőségű egyéni mago.ldasaíban. A mondanivalók ele-
venebb beállításai, váltakozó Ior dulatai, logikus kapcsolatai, ú ] ritmusai a
gonaokbtok,at. nemcsak továbbítják. deo igen. sok, értelmet Ioglalkoztató él-
ményt is nyujtanak. Tanítanak, nevelnek, szórakoztatnak, gvönyörködtetnek.
sugalmaznak. Az értelmi é,s' esztétikai elemek egyidejű élvezete, aminél
egyénibh és találóbb szövegmegoJdások:l figyelmet mindíg ébren tartják,
a lelket L S kedvesen íoglalkoztabiék. Udítenek, Irissitenek, pihentetnek. A
formák okozta örömök igen erősek. A jó íz lésü olvasók részére érdeklő-
dést keltőek. élvezetesek. tanulságosak is.

Hogya látható nyelv a iskoláknak milyen mostohán kezelt kifejező
eszköze, sokszor lathala r a végbieonyítványok, oklevelek kiállítási módjai-
ban is. Ezek a Iokczottebban ünneplesebb kiál lítést, a szemnek örömet ki-
vánó, sokszor egy egész életre szóló, nem ritkán falra, keretbe, üveg alá
kerülő írások a látható nyelv semmi tudásával. primitív ízléssel és írás-
készséggel készülbek. A jóízlésű aláíróknak nem csekély önuralomra van
szűkségűk, hogy aláírják az ilyen végbizonyítványokat.

Az irás sablonos .részének elsajátítása és a művész i kézírás kialaku-
lása közötti szerpentin úton sok állomás '.'an. Miután itt nemcsak tantárgy-
rói, de nevelésről is van szó, a kibontakozási. folyamat hosszú és semmi-
vel sem könnyebb, rnint az erkölcsi szektatás. De nem kel! hozzá több vagy
különlegesebb képesség, mint bármely más ismeretszerzéshez. Egészséges
agyvelővel mindenk i megtanulhatja. Normáli-s képességű tanuló e téren
sohasem lehet ~az utolsó. Ahhoz azonban, ilCgy az értelmi es ,technikai m ű -

veletek minden fogása, eleme kűlőndéle utakon és módokon ösztőnszerűvé
2S így eleven vérre legyen, nemcsak ja módszer, de idő LS. kell. .

Az írástanításban kezdetben csak oktatásról, szoktatásról és gyakoroi-
tatásról beszélhetünk. A tudatos munka, a formák hatáselemeinek a meg-
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'ütése, az okok-- és halárokra visszavezdés\:,az értelem kielégítése, csak

később kezd kibontakozni. Az írás értelmi vonatkozásaival és. technikai tel-
jességével a rrrinőség, az érzés, és a helyes értékelni tudás csak a 14,..életév
körül kezdődik. Ekkor már nem mindenűtt tan itják, csak osztá lyozaák. A
tanítóképzőkben is, hel il. látható nyelvet nem általános, de szakrnüvelt-
séget célzóan áliították be, ez a népiskolai alapvető tantárgy csa,knagyon
csekély időt kapott. Csak az 1. o. heti egy órájában tanítjuk, Köztudomású,
hogya heti egy órás tárgylak tanítása ruern szok~tt eredményes lenni, A
·lÍC'eumo·kba-n,a tanltóképzö-akadémiák elöiskoláibanZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs e m ju to tt erre több
idő. Pedig azoknak, akiknek az írást tanítaníok kell, tudásuknak. ízlésük-
nek, - bírúlóképességüknek ·kell lenniök. Irástudás nélküli tanítók el. sern

képzelhetők. A tanító írásában, szakmai tudásnak is kell lennie. E .téUll
éppen ez különbözteti meg a 'laikus müveltektöl. Ezért felette kívánatos

'volna, hogya Iíceumok 1. osztályában ne csak megmaradjon a heti egy óra ..
de a II. o.-ban is kövesse heti egy óra, Az 1. o. anvagát a ker és értelem-
szerintí folyóírás tanítása, a II. o. anyagát pedig a különböző technikával

írt nyemlalottbetüs inűvaletek tő ltenék ki.
Az íráskészség gyakorlOJti, az írni tudás elméleti dolog. Az írott nyelv-

nek a szépsége nemcsak érzés, nemcsak gyakoTlat dolga, de iszel.lerni munka.
Rengeteg értelmi rész van benne, amil tanítani és tanulni lehet. Az olvas-
ható beszédnek 'is megvannak a maga kűlőnleges logikai, fiziológiai, pszi-
chológiai, optikai és technikai szabályai, formái, amelyekhez logikai cs
egy~b okeknál Iogva ilS kőtve vagyunk. A Iíceumokban éppen ezeknek a
közlése lehet csak a tulajdonképpeni írástanítás.

Az írás célja a közlés. A kőzlés mó dj át azonban mindíg a célszerűség

szabja meg. A célszerű felismerése már szellemi tevékenység. Ez választj a
meg a Ior.mát, amit mindíg ismereteknek. tudásnak, gendelkezásnak, okcs-
kedásnak. tehát értelemnek kell átitatnia. A mit, mivel, hova és a hogyan
kérdéseket mindíg az értelem .s nem a kéz dönti el A kezet is csak a szel-
lem teszi ügyessé. A szépségnek az ingerdő Iénye csakis a gondolkodással
~eremtett formákból sugározhatik. Az Írott benéden rög-tön meglátseik. hogy
mennyi szellemi érték Vian benne. De mindezt csak olyanok tudják méltá-
nYÜ11ní,megítélni és értékelni, akik maguk is a szépérzést előídéző tényezők,
az értékelés szempontj aiul szolgáló normacív értékrnérök birtokában vannak.

A láLható beszédnek a szépségét ma már másképpen ítéljük meg, .mint
a multban. Az ú ] értékelést az új írásmódnak az életbeléptetésévei a leg-
felsőbb hatóság is magáévá tette. A szépséget az értelmes tagolás és a tet-
<zetős térelosztás szer int ítéljük meg. Tehát csakis a szel lemi munk it, a
felsőbbrendűségnek a nyomait ítéljük és értékeljük. Az irott beszédben levó
ösztőnszerűségek és utánzások eddigi értékelései .semrnitmondőak voltak, a
'szellemi tevékenységet nem is érintették. Az iskolák által használt szép,

rendes, csinos, elég rendes, rendetlen ki íejezések, de maga a szépírás iSZ')

:3 idejüket rnubtak, elavultak, Az életben betűvetésről, írásról, látható, .olvas-
-ható, írott beszédről beszélnek. A bennök levő seellemi erők szerint m ű -

vész i, értelmes, jó és rossz írásokat ismernek.: Az iskolák tehát jeles, jóstb.
szavakkaljihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAW osztályozhatnák.

Az olvasható beszéd Iorrnaszintjének a megítélése és értékelése tehát
nem olyan magától értetődő dolog. Kemoly tanulmány, kényes ízlés, pallé-
rczott szem, értelmessé lebt finom ösztön szűkséges ahhoz is, hogy egy
finom munkát a nem Iínomtól csak megkülönbőztetni is tudjunk. Mindezek-
böl következik, hegy a látható nyelvre tanítás és nevelés ügyét egy iskola,
egy intézet falain belül négyen-ölen nem végezhetik. Amit különben is sokan
csinálnak, senki sem csinálj a. Ezért az írott beszédnek a tanítását, megíté-
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.Iését és értékelését Ielelősséggel csak egy tanarra lehet bízni. Arra, aki ezt

.tudja, aki ezt tanulta, akinek az Utasítasok szerint "a gondola,toknak esz-

.tétikai formák szem előtt tartásával való továobításait" amúgy is tanítania
.kel l. Arra, aki az olvasható nyelv kifejezéseit és előadási módjait több ol-
dalról mutogatni, megvilágítani is tudja. Aki a tudással együtt megismeré-
sekre is nevelhet. Akitől a látók a mai idők ízlésvilágát lehelő új formákat,
kifejezéseket, előadási módokat is tanulhatnak. Aki a kereső komolyságbe n
'már az ezt kővetö frisseséget is észreveszi. Alki elvek szempontjából bírál,
;értelmez. Aki a végrehajtást mindíg megdönthetetlen elvek szellemében ésjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a z egyéni lehetőségek figyelembevevésévei irányítja.
. Azt a szellemi nézőpontot. ahonnan az írott nyelvet a legmegfelelöb-

ben értékelni lehet, legkönnyebben és legbiztosabban csakis a látható nyel-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
v e t. tanító tanár találhatja meg. Az írás megértéséhez szűkséges össebenyo-

.más iránti érzék nála .alakulhatott ki a leghelyesebben. Egy villanásszerú
tekintettel való értékelésre, melyet az utólagos vizsgálatok 1 > 5 igazolni tud-
nak, csak ő képes. Ö ebben a tapasztaltabb. a sokat látott. Ö élte és éli

.át, ami az írásokban megtalálható. A mai idők íalésvilága benne testesült
meg a legjobban. Neki kell résen állnia, hogy e téren felmerülő újításokról
.idejében tudomást ÍJs szerezzen. A megjelenés egészét, az optikai együttest,
szép érzést előidéző tényezőkre biztosan csak ő tudja felbontani. Az egyéní-
ég megőrzése és értékben Iokozása csak az ö kezében biztosított. A kőz-

vetlen hatásokra és az általános külső képre vonatkozó indokolásokat csak
-ö ' adhatja meg. Az esztétikailag fontos részletekben is szűkséges Ielvidágosí-
.tálSokat, útmutatásokat csak tőle kaphatják Tudása és érzéke biztosíték
.arra, hogy minden kőrűlmények között rátalál a szépre, oa helyesre. Az
esetleges egyéni kívánságokat célszerű, értelemíokozó, gyakorlatias, egy-
szerű és ízléses Iormákba rnegnyugtatóan csak ő tudja önteni és az egészoe
szervesen beleilleszteni. Ezért a banulók mindenféle írásmunkálatainak ezem-
meltartását. irányítását, valamennyi osztályban, legalább heti egy óra be-
szárrritásával, az Írott nyelvet, a betűvetést tanító tanárra ke.llene bízni.

A láható beszéd eredményes tanítása csak úgy lehetséges, ha

1. az írástanítás értelmi alapokra helyezkedik;
2. ha az anyag a kor és értelmi fok szerint közelál ló célok elérését

szemelőtt tartó részekre tagozódik;
3. a közvetlen hasznosság -elve és a tanítóképzés a líceumok IL o.-bah

is egy betűvető órát kíván;
4. a füzetek megválasztásában esztétikai és technikai szempontból a

'látható nyelvet tanító tanár is beleszólhasson:
5. a látható beszéd megítélése, értékelése, irányítása valamennyi osz-

tályban egi kézbe kerüljön;
6. a rajztanárok ebben kiképzést kapjanak.

Ezen kívánalmak kielégítééévcl a jlátható beszéd színvonala máról-
~:iJolnapra.emelkednék és szépségekben napról-napra fokozódnék.

P la tz G yör gy.
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AKI KEL MENONMLKJIHGFEDCBAT E K .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lux Lajos.

1883-1939.

Született 1883-ban Hajdúnánáson, A
gi;:]názium hat osztályát szülövárosában.
a két utolsót Debrecenben végezte, egye-
terni t.anulmányait Kolozsvárott. Gvakorlö-
tanár volt Hajdúnánáson és Böszörrnénv-
Jen. 1908-ban a pápai református riőnevejő-
intézet matematika-fiaikai tanszékére ta-'
nárnak választja. 1914-ben hadbavonul s
kötelességét telj csití az orosz, rornán ".,.
olasz hadszíntéren. Csak 1920. január-
ban térhet haza.

A szűlői ház tisztes környezetéból

hozta magávc l az cgysz,erüséget, minden
feltűnést kerülő, csendes munkaszerete-
te t. Az a lfőldi végtelen r ónaságon erő-
södött meg éleslátása, mellyel a deJ.~o-
kat mindíg reális oldalukró l, a maguk
valóságában szemlélte. Ebben gyökerezett
a gondolatoknak megkapo rövidséggel,

mindíg a lényeget kilejezo fogalmazókész6ége is.

A hajdúnánási tanulóévek alatt már bentakoznak a lélek színes vira-

gai, melyek Debrecenben még jobban kiteljesednek, Azután következnek a
gyümölcsöt érlelő évek. Kincses Kolozsvárf. Hegyne kapott volna szárnyr".
a lélek abban a kőrnvezetben, melyröl a megboldogult maga így ír pár hó-
nappal elköltözése előtt egyik tanártársa búcsúztatójában: "Tanárjelölt és
teológus abban a távol keleti magyar Athénében anapenként tar tett hitvi-
tákon, collátiókon úgy összeforrtak. rnintha testvérekke váltak volna. E vi- \
lákon tisztult erkölcsiés vHági szemléletunk. V,al:ó.sággal mindenki okul-
hatot belőlük, bár mindegyik magánhordta a sporitaneitás jel legét, Lassan ..
ként egész Kolozsvárott híresekké vá ltak ezek a délutáni viták.

A tudományok minden szakán frissítő gondolatemat termelt a koloas-
vári egyetem. Hegy csak szigorúan a filozófia és pedagógia terülelén ma-
radjak: vitán f.elül áll, hegy ,a kolozsváríjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABőhm Károly volt az, aki az új_·
korZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi Magyarerszágnak legnagyobb, utól nem ért fDlezófusa, aki Ember lis.

[li/ágá-val a magyar Kant nevet vívtakí. Vitán Jelül áll, hegy a pedagógia-
ban a legmélyebb filozófiai alapon állt a~zemélyiség pedagógiá>jának neve-
zett irány képviselője, Schnel/e r István. Böhm a ma,ga arisztokrwtíkus mély-
ségével, Schncller a krisztus i szerétet átható ernanációj ával nagy hatással
voltak azokra, akik megértették őket."

Kincses Kolozsvárból gazdag lelki kincsekkel tért vissza a fiata!
tanár ha jdúság,i szűkebb hazájába, de csak rövid időre, mert 1908-ban
már a pápai nőnevelő-intézet mcnnviségtan-Iiaikai tanszékét foglalja el

Harminckét évre terjed pápai tanári munkássága, melyet megszakít a
világháborús katonai szolgálat. Az orosz, rornán és az olasz harctéren be-
csulettel telj esíti kötelességét a hazáért. Már ezalatt az idő alatt is sok
megpróbáltatás éri. El kdl szakadnia fiatal feles(>gétői, el kell temetnic elso
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gyermekét. De ezek csak .a kezdetét jelentik a megpróbáltatásokkal teljes
éieHskolának. Lux Lajos keresztyéni lélekkel viseli a csapásokat, mert éle-
tét nem földi dolgokra építette, hanem az örökkévalóságba kapcselea "bele.
Ezért maradt mindíg kiegyensúlyozott, harmonikus lélek. Ezzel a lélekkel
.iépett mindíg tanítványai elé, ezzel ölelte magához barátait. Ez a lélek tette
öt tanítványainak apaiszívű ncvelőjévé, az iskola példátadó ffiunkásávÁ,

',Csak földi részétől búcsúztunk a sötét sírnál, lelke velünk marad!ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E G Y E S Ü L E T IYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉ LE T.ONMLKJIHGFEDCBA

E ln ö k s é g i ülés. - Jegyzőkönyv aT. L T. O. Egyesületének 1939.
,dec. hó l8-án az L ker. áll. tanítóképző-intézetben megtartott elnökségi űlé-
séröl. .Ielen viannakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP a dá nyi-F r a nk Antal dr. elnökletc rnellett Ta bódy Ida,
Molná r Oszkár, Lux Gyula dr., Mesfer há zy' Jenő, Tsche ik Ernő, E r -

dé lyi Olga.
L Elnök 'előterjesztése alapján az elnökség tudomásul veszi, hogy az

1940-ben, Jászberényben tartandó közgyűlés előadója. Móczá r Miklós igaz-
ga tó Az isko la és a tá jegység kö lcsönha tá sa egymá sr a címen választotta
meg előadása tételét. A közgyülés időpontjául a választmáriynak 1940. m á -

jus l8-át javasolja az elnökség. .
.2. Az elnök a tanítóképzö-irrtézeti tanárok megindítandó könyvsoro-

zatával kapcsolatosan tesz javaslatot. A könyvsorozat létesítésére rendezett
'han~v'erseny párszáz pengől hozott. Ez az összeg a terv megvalósításához
még nem elég. De azért gondolhatunk már arra is, hogy mi legyen az első
könyv tartalma? Már régen fogLalko'zrtatjraa gyakorlatias,ság gondolata.
Most kűlőnősen előtérbe lépett és nagyfOn:!oss,ágúvá lelt a líceum létesíté-

-sével. A g,yakorl,atí.as'ság kérdése még sok tiosztáJzás,tkíván. Az elnök elgon-
dolása szerint a terv úgy volna a legjobban megoldható, ha a kőzeli hóna-
pokban előadást tartana G ya kor la tia ssá g és eszményiség a líceumba n cí-
men. Ebben az előadásában szeretné az Utasítás szempontjait kibővíteni .

.Ezután érintk,ezésbeMplle azokkal ,a kartársakkal. akik tárgyuk keretében
a gyakorlaHasság kérdésével már fog1.alkoztak A tárgyakra vonatkozó tanul-
mányok is belekerülnének ebbe a könyvbe.

Mestl!r há zy Jenő íötitkár .a kőnyvsorozat kérdésével kapcsolatban
ismerteti Kolta i István tanítóképző-intézeti tanár levelét. Koltai levelében
'azt a javaslatot teszi, .hogy az Egyesület a tervezett könvvsorozatban adja
ki a Mag y arT an í t ó kép z ő félszázados repertóriumát. Ezt a munkát

.< 1 javaslatot tevő maga szívesen vál lalná a nemes célra való tekintettel tel-
jesen díjtalanul. A felvetett gondolarlot az elnökség igen jónak találja. A
.M agya ,r T a n í t ók é p z ő évfolyamaiban nagyon sok értékes tanulmány,
cikk jelent meg, amelyet jó volna napvilágra hozni, hogy rninél többen íel-
.használhassák. Nem is tudják sokan, mennyi értékesíthető. gondolat talál-
ható. .a r'égifürzetekben, mert már aLig juthatunk rég,i évfolyamainkhoz.
Koltai 'gondolatának a megvalósítása anyagiakon múlik. Ha az anyagi hely-
.zet Iehetövé tesz,i: az Egyesület foglalkozik vele.

Molná r Oszkár szerkesztő úgy vélekedik, ,hogy a könyvsorozat elsö
.kőtetének aktualltásokat .kell tartalmaznia, aminek a tanárok hasznát lát-
.nák. Ezért az elnök gondolatának megvalósítása előbbre való. De szük-
<séges 'a repertóriumiis. A harmadik dolog, amivel foglalkozni kell, az Egye-
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sület történele. Ennek gondolata Ielrnerűlt már Quirit József Iőt itkársaga.
idején is. Más egyesületek is megir atták történetüket. Javasolja, hogy mi is
tartsuk fenn ezt a tervet.

Az elnök szerint a könyvkiadáshoz szükséges ősszeget több forrásból'
kellene megszerezrii. A meginduláshoz szükséges anyagi alapot a hangver-
seny adta. Hangversenyt ezután .is rendezhetünk, legalább kétévenként egyet..
A Tanárok Házának is lesz most már minden évben jövedelme. A ház az
Egyesület-é, a jövedel-emmel rendelkezik. A ház jövedelméből is fel lehel
használni valamit a könyv kiadására. Harmadik lehetőség a minisztériumi
államsegély. A gyakorlatiasság gondolata a minísztérium előtt rokonszen-
ves, remélhető, hogy ,a körryvnek Í!lyen tarfalrnára való tekintettel nyerünk
valamilyen támogatást.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 . Mester há zy Jenő főtitkár egy másik tagtárs levelet olvassa fel.
Ez a levél a líceum és a tanítóképző rendtartása közötti kűlőnbségeket teszi
szóvá. Ilyen különbség van pl. az iskolai szűnetek kőzőtt. Főtitkár szerint
az Egyesület ebben az ügyben mást nem tehet, mint hogy felhívja az inté-
zetek igazgatóit, átmenetileg szűntsssék meg ezeket a kűlőnbségeket, Buda-
pesten a tanker. kir. főigazgatóság ebben é'. kérdésben már rendelkezett.
úgy, hogy az ,egy,ségesítés elvét követte.

4. Végül még a főtitkár sajnálattal jelenti, hogy az Egyesület taglét-
sz'ámában kilépések és clhaláloaások folytán csökkenés állott be. Kilépett
nyolc tag: D a r u Mihály, P á l Sándor, Sza thmá r y Ferenc, C siky István, Ada -

mou its Jenőné, Ba lla Béla, vitéz Szomja s Frigyes, id. Buda y Lajos, El-
húnytak: G ömör i Sándor tiszteleti tag, G r ész Ernő, Sza r ka Lajos, LuX'

Lajos Il"endes tagok .

Több tárgy nem volt, az elnök az ülést bezárja. K. m. f. P a dá nyi-

F r a nk Antal dr. elnök, E r dé lyi Olga titkár.ONMLKJIHGFEDCBA

V á la s z tm á n y í ü lé s . - Jegyzókönyv a T. 1. T. O. Egyesületének 1939.
dec. 18-án a budapesti 1. k-er. ád l, tanítóképzőben megtartott választmányi
üléséről. Jelen vannak P a dá nyi-F r a nk Antal dr. elnöklete mellett Ta bódy'

Ida, Molná r Oszkár, Lux Gyula dr., Kövessy Jenő (Szeged). C sekő Árpád'
[Pápa], F ör hécz Józ-sef [Györ], Kouá cs Ernő [Pápa}, Má csa y Károly, Ba -

r a bá s Endre, P ócza József, Tsche ik Ernö, Mesfer há zy Jenő, E r dé lyi Olga.

1. A választmány a közgyűlés helyére, idejére és elöadójárv \'011<11-

kozó bcj elentést jóváhagvóan tudomásul veszi.
2. A tanítóképző-intézeti tanárok könyvsorozatának megindítására vo-

natkozó javaslatokat ugyanc's,ak örömmel veszi tudomásul. .
3. A főtitkár bejelentése alapján tudomásul veszi a rendtartási kíi-

lőnbségek megszűntetését kérő levelet, s jóváhagyja az intézeti igazgatók-
hoz kűldendö felhívás tervét.

4. Sajnálattal veszi tudomásul .a Iötitkár bejelentése alapjan az Egye-
sület taglétszámában beállott kökkenésL

5. A szerkesztö kér minden egyesüLeti tagot, hogy a nyugdíjazás, át-
helyezés, lakásváltoztatás folytán előálló címváltozásokat hozza a kiadó-o
hivatal, nlletöleg a pénztáros tudcrnésára, ho,gy így a Iap szétküldése zavar-
talanul történhessék.

6 . Tsche ik Ernő ellenőr jelenti, hogya pénztári könyveket, számadá-
sokat a Legteljesebb rendben találta. Közli, hogy a tagdíjhátralékok összege
még mindíg nagyon sok. 80 P-ős tagdíjhátralékok is v:annak.

A választmány többek Ielszólalása után, úgy határoz, hogy a tagdíj-
hábralékosokat levélben egyenként felszólítja. Ha ez a kérelem is hatás-
talan maradna, alkkor az Egyesület kénytelen lesz keményebb eszközöket.
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alkalmazni a fizetést megtagadókkal szemben. Több tárgy nem volt, az
elnök az -ülést bezárta. K. m.f.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP a dá nyi-F r a nk Antal dr. elnök, E r dé lyi

OIga titkár.
Decemberi tagértekezlet. - JegyzőkönyaT. 1. T. O. Egyesüle~ének

1939. dec.' lS-án a budapesti 1. ker, á1ll. tanítóképző-intézetben megtartott
tagértekezletéröl. Jelen vannak: P a dá nyi-F r a nk Antal dr. elnök, Ta bódy

Ma, Molná r Oszkár, Lux Gyula dr., H or va y Ede, Má csa y Károly, P ir o s

Gabriella, To lle r Pia Janka, P ócza Józs-ef, Ba r a bá s Endre, ' I 'sche ik Ernö..
Sza bó Gábor, M. Rich te r M. Sarolta, P r ochno r Jolán, Buda i Mária, Ár -

pá sy Gyula; Kövessy Jenő (Szeged), C sekó Árpád, Kouá cs Ernő [Pápa].
Mezósi Károly [Kiskunfélegyháza] , F ór hécz József dr. [Győr}, Ruisz Márta..
ar. H or tobá gyi Tibor (CinJkota), Szemes Gábor (Jászberény), Mer ó László

(Eger), C hobod iczky Alajos (Baja), E r dé lyi Olga.
Az elnöki üdvözlés után C sekó Árpád igazgató A székesfehér vá r i ta n -

fo lya m ta n ítóképzós kér dése i címen tartott elöadást. - Hozzászólottak:
Szemes Gábor: Kőszöni előadónak g-ondoLatokban gazdag előadását.

Az eilöadásbó l két gondolat emelkedik ki: a magyarcébúság és a nepinég
gondolata. Szükséges, hogy mindkettö középpontja Iegyen a líceumi neve-
lésnek es a tanítóképzésnek. A magyarcélúság és a népiség gondolatának
szolgálatát fel kell szabadítani a tantárgyhoz kötöttség alól. Az intézetek
egész berendezése, sajnos, nem mutatja a gyökeres magyar fajvédelmet. A
cinkotai tanítónőképző-intézetben -érezte ennek a _szellemnek bevonulását.
Itt az intézet folyosóit csak népviseleti képek díszítik. Neveljünk magyaros
öltözkö-désre! ök .Iászberénvben minden hivatalos megjelenésker magyaros
Iormaruhát viselnek. Kezdetben csak rajtuk volt látható, lassan a város
többi urain is feltűnt, annyira, hogy a városi kaszinó egyik űnnepségén
mintegy százan viselték. Helyesli előadónak azt a gondolatát, hogy cikkein-
ket, munkáinkat első személyben írjuk. Ez az első személyben való
"beszéd bizonyos íelelösségtudatot jutrbat kifejezésre. Készséggel ismeri el,
hogyanépművelés egyik legnagyobb kötelességünk a magvarsápvéd elemben.
A jászberényi képző felismerte hivatását ezen a téren és valóságos nép-
művelési középponttá fejlesztette ki az intézetet. Ba lá zs Béla főigazgató
analfabéta táblázatai eszméltették 'a tamás-i kart erre a feladatra. El kell
ismernünk, hogy az állandó Ioglalkoaásra való készség hiányzik a magyar-
ságból. A líceum gyakor1a.tías célkitűzésében benne kell lennie ilyen irányú
nevelésnek is. A numkában való kitar tásra nevelűnk, ha minél több alkal-
mat adunk kísérletezésekre, hosszabb ideig, esetleg évekig tartó megfigye-
lésekre. Iskoláínkból ilyen jellegű önálló feladatok megoldása hiányzik..
ezért népünk g,azdasági téren elmaradott. Szóvá kell tennie azt is, hogy a
folyóiratokból tanítóképző-intézeti tanárok népi tanulmányai hiányoznak.
holott ezen .a téren nekik kellene a kutató munkában előljárniok. Az elő-
adóval szemben éppen nagyon is kívánatosnak tartja, hogy a líceumi és
tanítóképző-intézeti ta~árok tudományos munkát v:égezzenek. A tanítóképző-
akadémia tanárain keresztül a táj egység tudományos oentruma legyen.

Ba r a bá s Endre együttérzéssel hallgatta az előadást, annál inkább,
mert lelkét már harminc évvel ezelőtt ilyen kívánságok hatottak áto Már
akkor úgy látta, hogy a tanítóképző eltávolodott a néptől. Az elöadótöl fel-
vetett eszmék ~okfélék És nagy jelentőségűek. Első hallásra nem is lehet
megfelelően 'méltatni azokat. Gondolkozní, eszmélkedni kell felettük. Né-
mely tárgy tanításának értéke a gyakorlatiasság, a nép szempontjából cse-
kély. Természetrajzot, vegy tant, gazdaságtant, számtant teljesen gyakorlati
alapon, a katasztert hivatal jegyzőkönyvének adatai, a gazdasági kertben vég-
zett munkálatok alapján kellene tanítani. A népiség. fajiság fogalmát széle-
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'sebb körben vegyük re vizió alá. A nemzethez nemcsak a tiszta fajúak tar-
.toznak: a hazának minden magyarérzésű lakója érték. Az együttélésben
nagy átalakító erő van. Ezért ne akarjunk mindenkit magyar osítani, sokkal
jobban egyesít bennünket a sorsközösség, a közös cél.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ta na i Antal felszólal, mert az előadó említette nevét, médszerét. A
'hallgatósagnak esetleg az lehet a benyomása, martha ö nem ragaszkodnék
'a tantervhez. Min-dig elvégezte, amire kőtelezve volt, de úgy érzi, a jövő
.tanítójának többet kell adni a kötelezö tananyagnal. A tanterv régebben
'készült. Készítői nem tudhattak, mi lesz 10 év mulva. Tanítványai körében
gy3!kran kellett tapasztalnia, hogy kiváló magyarokról sokan nem tudnak.
Fájt neki ez a Ielismerés. Ettől kezdve törekedett arra, hogy tanítványai-
val minden magyar értéket megismertessen. Ha ő liberalizmusról, Iiberális
sajtóról, titkos választójogról beszél tanítványaival, az még nem politika,
hanern honvédelem. Szükséges azért, hogy a népet okosan tudja maj d ve-
zetni a fiatal tanító. Tanára az építő nemzeti gondo.1at jegyében tárja eléje
ezeket .a gondolatokat, kétséges, ho,gyha más források alapján szerzi meg
.ismereteit, akkor is így lesz-e? Nagyon fontosnak látja az iskolák könyvtár-
-reformiét. Minden intézeti könyvtárt fel kell szerelni a nemzeti szellemű
neveléssel kapcsolatos kötelező olvasmánvokkal, amelyek a magyar kérdést
.keresztény és nemzeti alapon tárgy,alják.

H or va y Ede a magyarcélúság .é9 népis'ég gondolatát örömmel fogadta
az előadásban, Sajnálja, hogy az előadó csak érinteni tudta a kérdéseket.
Az élöszónak vitathatatlanul nagy ereje van a nép gondolatainak irányításá-
'ban, de a tudás terjesztésének iga:z.i eszköze mégis csak a betű. Lényeges
tehát, milyen írás jut a nép kezébe. Arra neveljük, hogy ne tekintsen
mínden nyomtatott betűt szinigazságnak. Szta nkó Béla főigazgató műkő-
dése valóban mélyreható, széleskörű volt. Örömmel hallotta, hogy mint
nyelvész és Iöldrajzseakos tanár is felejthetetlen benyomásokat hagyott
.tanítványai lelkében. A magyar dal, magyar zene feltámasztása, megerő-
sítése érdekében végzett lelkes, úttörő munkássága pedig mindannyjunk

'előtt kőzismert.
P a dá nyi-F r a nk Antal dr. örömmel üdvözli előadó szavaiban a szemé-

lyes állásfoglalás gondolatát. Ne azt tanítsuk pl., hogy a nevelés céljáről
mit mond Zil1er vagy Rein, az a fontos, hogy a tanár mit tart erről. Nem
a személy előretolása ez a magatartás, hanem felelősségtudat. A magyarság
-kérdésének gondozása mindannylunk állandó kőtelessége, Öntudatos magyar-
-ságra kell törekednünk. Erre segít a nép ismeret. A népismeretet. néprajzot
már becsempészte a tanítóképzőkbe a hivatás órákon keresztül. Örüljünk,
hogy ezek az ismeretek legalább itt megvannak Be kell vallanunk, hogy a
néppel szemben sok tekintetben gyökérteLenek voltunk Tartsunk lelki-
-ismeretvizsgéletot, mit nem csi-náltunk jól? Minden erőnkkel a nép sze-
retebére neveljünk. Bárhonnan .jön az a gondolat, hogya nevelést magya-
rabbá kell tennünk, fogadjuk el, mert jó gondolat. Valósítsuk meg tan-
tárgyai-nk keretében. Ö neveléstörténeti könyvében rnindenütt igyekez.ett
€TIe. A helyes gondolatok egész sorát üdvözli az előadásban. PL a nép-
. iskola nem előkész ítő iskolaj apró dolgokban, réseletkérdésekben legyünk
nagyok. De már nem engedné megerősödni a magyar hibákat: a munka
elodázását és az utolsó pillanatban, lendülettel való megoldását. Ez nem
helyes, ebbe ne nyugodjunk bele. Inkább javítsuk. Mindent, ami nagy
-érték, ápoljunk, ami hiba, gyomlál'juk ki.

C sekő Árpád elnézést kér, amiért ilyen nagy anyagót fogott össze elő-
.adásában. Sok dolgot csak éri-ntett, abban az elgondolásban, hogy arról
.vallott meggvözödése közismert. Így kerülhet-ett abba a helyzetbe, mintha
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őSzta nkó Bélában csak a földrajz tanárát értékelné. Az elhunyt íöigaz-
gatónak a magyar daltanítás érdekében kifejtett nagyszerű munkája min-
denki előtt nyilvánvaló, s az érte járó tisztelet és eliamerés míndenki ré-
széröl magától értetődő. - Több tárgy nem volt, az elnök az ülést bezárt.a.
P a dá nyi-F r a nk Antal elnök, E r dé lyi Olga jegyző.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I R O D A YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALO M .

Gőrffy István: A népha gyomá ny és a nemzeti művelődés. A Magyar
Táj és Népismeret Könyvtára L száma. Második kiadás. Budapest, 1939.
88 lap. Ára 2 P.

A nép ismeret jelentőségét ma már senki sem tagadja. Sokan érzik is,
hogy tenni kellene valamit. A magyar köeéposatály zöme azonban - sőt
bátran mondhatjuk, ho,gya nemzet vezető rétegének szintén nagyobb rét-ege
- tájékozatlan a magyar népismeret kérdéseiben.

A nemrég tragikus hirtelenséggel e1húnyt G yőr lfy Istvá.negyetemi
tanár ebben az előttünk Iekvö, utolsó munkájában ezt a tájékozatlanságot
szünteti meg. Nagy vonásokban megmutatja azt az utat, hogylan lehetne a
mai keretek között a népi-nemzeti müvelődést a néphagyományok szerep-
hez juttatásával megvalósítanunk. Külsö formájában igénytelen megjelenésű
ez ·a füzet. Tarta lmáná 1 fogva azonban a legutóbbi évek tudományos ma-
gyar írodalmának legjelentősebb alkotásai közé kell soroznunk. A magyar-
B á g egyik legégetőbb sors kérdését: a nemsetmegtartó néphagyományok ápo-
lásának szükségességét hirdeti meggyőző erővel. F elcázza a közvéleményt a
közönyböl. tájékoztat a népismeret körébe vá.gó összes kérdésekről és a
tjzenkettedik órában hívja Íel a hivatalos vkörők figye1mét mindarra, amit
ezen a téren tenniök nemzeti kötelesség.

A 40 pontban tárgyaJlt garoag anyagból bemutatás célj ából csupán a
következő résdeteket emejjük ki;

Nemzeti hagyományaink e·redeiéoek megértése miatt vázolja a ma is
még fennálló kétrétegű m<lJgyar -,ács-adatom másfél evezredes multját az
ugor eredetű elő-magvar és a fejlettebb müveltségü bolgár-török réteg egy-
máshoz való viszonyában. A mai úri osztály őrzi az inkább török iellegü
nemzeti hagyományt, míg a parasztság az. inkább ugor örökségü néphagyo-
mányt. A néphagyomány tart meg bennünket magyarnak s a nemzetközi
műveltség tesz bennünket európaivá. Ma az iskola- és könyvmiíveltség fény-
korát éljük s a néphagyományok ápolásával nem törődünk. Pedig az ország
lakosságának kétharmad része; a paraszt.ség a néphagyományt vanja magáé-
nak. Itt az ideje, hogy a középosztály felülvizsgálja a nemzeti műveltség-
röl vallott eddigi feHogá.sát ,s·a néphagyományt tegye a m,tgyar nemzeti
művelödés alapjává.

Legnemzetibb hagyományunk a magyar nyelv. Fennmaradását a nép-
nek köszönhetjük, mert a müvelt társadalmi réteg többször hűtlen lett hozzá.
Az irodalom ~yel,ve ma napról-napra közeledik a népnyelvhez. Az iskolá-
ban mégis üldözik a táj nyelvet, pedig iskolahagyott parasztgyermek vissza-
tér a nyelvjáráshoz. mihelyt kitette a lábát a tanteremből. A tanítókat,
tanárokat, Ielkészeket éppen ezért a népnyelv helyes értékelésére kell ne-o
vetnünk. A magyar nyelvi hagyományok összegvüjtésével nem törődünk. Az:
Et y mol ó g i a iSz ó t á r megjelenése elakadt. Tájszótárunk, Nyelvtörté-
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neti Szótárunk hiányos és elévült. Anyelvhagyományok összegyüjtésére, fel-
.dolgozására és kiadására önálló Ma.gyar Nye 1v tud o mán y i 1 nt é z e-
tet kellene létesítenűnk. Az általános tankötelezettség megtanította a népet
· ugyan olvasni. Ezzel egyidejűleg azonban nem gondo,skodtunk a nép lelki
igényeÍt kielégítö olvasmányokról.

A népi közösségnek a hagyomány és a szokások azt jelentik, amit a
nemzetnek az alkotmány és törvény. Sok egyéb között a népi szokásjog
figyelembe nem vétele ÍIS egyik ok, hogy a nép és a Ielsöbb társadalmi
réteg között levő nagy szakadék egyre jobban tágul. Parasztszemléletünk-
nek és értékelésünknek meg kell változnia, ha azt akarjuk, hogy a pa-
raszt úrszemlélete is megváltozzék.

A nagyközönség a magyar néprnüvészet felöl igen tájékozatlan - írja
'Győrffy professzor. Az iskolában ez irányban alig kap nevelést. Szűkséges
volna úgy a Tudományegyetemen, miot a Zenemüvész,eti Főiskolán külön
tanszéket szervezni a magyar népzenének. A népi dráma, a népi játék, a
népi tánc nemzeti értékét az eddiginél fokozottabb mértékben kell elismer-
nünk és védenünk. A népviselet. a magyaros építkezés, a magyar konyha

· szintén a nemzeti j-elleg kifejezésének lényeges tartozéka.

A hagyományos népi tudás ~gen sokoldalú, A magyar népi állattartás
· és földmívelés apáról fiúra száll. Egy évezred óta hagyományosan fejlődött
-és az európaitói teljesen kűlőnbőzö gazdasági rendszer, amely ami viszo-
nyainknak tökéletesen megfelel. Egész hivatalos gazd,asági nevelesünk pedig
kűzdelem ez eLlen a magyar gazdálkod.ási rendszer ellen.

A néphagyomány őrzése 'a megszállt területeken nagyobb gonddal tör-
ténik, rnint a csonka országban, mert ott megérezték nemzetfenntartó ere-
jét. Itt is sürgősen cselekednünk kell. Az összes néphagyornányí kérdések-

'ben való tanácsadásra Or s z ágo s Nép hag y o mán y iTa n á cZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 o t
kellene felállítani, amely oa kőnyvkultúrával szemben az ősi népi müvelt-

· séget képviselné. A nemzeti nevelésben a népi műveltségnek a jövőben
na-gy szerepet kebl játszania. Éppen ezért szűkségesnek tartja, hogy a ka-
tonatisztképzésben, a jegyzőképzésben, a papképzésben és a tanítóképzés-
ben a népismeret döntő fontosságú tanulmánnyá váljék. Helyet kér a nép-
ismeret tanításának a 'középiskolában, az egyetemen és a főiskolákon is.

A népíemeret ter] edése érdekében a Nép raj z i Múz eum nak
minél előbb vissza ken kapnia önállóságát. Nem szabad pusztán csak tár-
gyak gyüjtésére seorítkoznla, hanem a szellemi néprajzi gyüjtést is foko-
zottabban meg kell indítania. Nagyméretű tárgyak gyüjtésére szebadtéri
múzeumot kell létesíteni. Tovább már nem ódázható tennivaló a néprajz:
műemlékek törzskönyvezése is. A helynévgyűjtés úgy Csonka-Magyarorszá-
gon, mint a megszállolt területeken azonnal megindítandó volna.

Mindezek feltárásával a,lS,zerző azt kívánja hangsúlyozni, hogy a ma-
gyar társadalom legnagyobb erőtartaléka a nép. A magyar nemzetmentés
egyetlen módja ma a nép Ielé való iga.zcdás. Ezt az ídjúság ösztönösen meg-

· érezte. Végre a kőzéposztálynak é,saz iskolának is meg kell éreznie, 1 5 a
nemzeti művelödés alapj ává a néphagyományt kell tennünk

Ime, csak néhány szemelvényt mutattunk be abból a sok feladatból,
amit a néphagyománynak a nemzeti művelödés gerincévé tételében Győrffy

professzor sürgősen megvalósítandónak tart. Talán ennyi is elég annak
..érzéke.ltetésére, hogy ez a kiadvány milyen nagyjelentőségű.

Mindannyian élénken emlékezünk még Györlfy professzornak egye-
sületünk jubiláris közgyűlésén (1939. májusában)jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA nép ismer e t je len tő sége

-G ta n ifóképzésben círnű nagyhatású előadására, amely mindezideig - sajnos
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- még nem jelent meg folyóiratunk hasábjain." Már akkor azzal a meg-
győződéssel távoztunk mindannyían, hogyanéphagyományok értékelésére
és megbecsülésére elsősorban a tanítókat kell ránevelnünk és hogy a tanító--
képző-intézetben, illetöleg a líceumban mínden tantárgyban a népi szeml é-

letnek kell uralkodnia. Egyesületünk elnöksége már e kérdésnek jubidárís
kö~gyűlé.sÜ!k tárgvsoroatába Hlesztésével tanúbizonyságot tett arról. ho,gy
felismerte a népismeretnek a nemzetnevelésben eddig méltánytalanul mel-
lözőtt szarepét. A folytatás a tanároktól függ. De hogy mindenki saját
szaktárgyának keretében megtehesse azt, amit a néphagyománynak nemzeti
kinccsé válasában megtehet. feltétlenül vel kell olvasnia ezt a kis könyvet.
Mínden intézet tanári és ifjús,ági kőnyvtáráhan helyet kell kapnia. Ennek:
a munkának eddigi nagy hatását legjobban az igazo,lja, hogy rövid idő alatt
második kiadás vált szükségessé. Bárosak ennek a kelendőségnek arányá-
ban valósulna megjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG yör fly professzor szellemi öröksége.

J a nkovits M ikló s d r .ONMLKJIHGFEDCBA

N . B a r th a Károly: A debr ecen i guba csa po céh . Debrecen, 1939. 79 lap.
Föbizományos: Stúdiumo

Bartha Károly a magyarság tárgyi néprajzának kitűnő munkása.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉ :- -

deklődését különősen a debrecenvidéki magyarság népéletére irányítja.
Szamos derék munkája (A deb r ecen i lésiismeste r sé g 1929; Ma gya r népha -

gyomá nyok 1931; H úsvéti r igmusok 1938 stb.] uté.n most egyik tősgyökeres .
magyar mesterségnek, a debreceni guba csa pó céhnek müvelödéstörténetét,
néprajzát. szókincsét dolgozta fel a tőle már mcgszckott alapos részletes-
ség~el. A rnű szakszerű értékén túl annak is szép példája, hogyan kapcso-
Iódhafik bele a tanár iskolája kőrnyezetének szellemi világába, népéletébe
és hogyan tehet szolgálatot ezen keresztül az egyetemes magyar tudo-
mánynak. Bá lin t Sá ndo r ..

V o lly István: Nép i já tékok. Budap est , 1938. 1. kőtet, 68 Iap, II. kötet
88 lap, Ill. kötet 72 lap. Egyetemi Nyomda.

Napjainknak míndmkább erősődő törekvése, hogya magyar népkul-
túra ősi kincseit, amelyek ezeregy kedvezötlen körülmény hatása alatt pusz-
tul ásnak indultak, a magyar jövendő számára megmentsük. Az új magyar
kultúra nem nélkülözheti az elmúlt magyar évszázadok történelmi és népi
tanulságait. A néprajzi gyüjtés tehát nem elégedhetik meg annyival, hogy
anyagával csak néhány szaktudós és lelkes műkedvelő foglalkozzék. A ma-
gyar népkultúra értékeinek nemcsak modern zenénket, építészetűnket. iro-
dalmunkat, iparrnűvészetűnket kell Ieldríssítenie és megtermékenvítenie, mint
ahogy ezt meg is tette, hanem az e,gooz magyar kőzgondolkodást, különösen
pedig az iskolában növekvő ú ] magyarság lelkűletét kell át meg át járnia,

Ebből a meggondolásból {akad Volly Istvánnak, a budai képző nevelt-
jének fenti gyüjlteménye. Az első kötet tartalma: köszön tök, luca zds, r egös-

ének, Ba lá zs- és G er ge ly já r á s , húsvé t- és pünkösd já r á s . A második kőtetéi
betlehemes, bö lcsö ske , há r omkir á ly. A harmadiké: ba lla da - és h lstá r ia iá té -

kok, a r a tó és sziir e ti ünnep , fonó .

E népi játékok összeállításával Volly jó iz lésről, pedagógiai készség-
r ől, magyar érzésröl tett szép bizonyságot, egyben nagy szelgálatot tett
velük a magyar zenélésnek. Több darab saját gyüjtéséből származik. Neve-
lők: óvónők, tanítók, tanárok sok okulással forgathatják e külsöre is nagyon
tetszetős íűzeteket, ott van a helyük minden iskola könyvtárában. Acél'

* Meggyőző erejű előadásának kéziratát Győrffy tanár ú r nem bocsá--
totta rendelkezésünkre. Nagyon szereítük volna megjelentetni. A tanár ú r .,

úgyJátszik, másho Í akarta kiadni. - Szer k.



58zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIrodalom.

mindnyájunké: a magyar ifjúságnak, amelyből tanulmányai során "fu" lesz,
töretlenjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAma gya r élményeiket adni. Bá lin t Sá ndo r .ONMLKJIHGFEDCBA

R a n s c h b u r g P á l d r .: Az ember i tévedések tö r vényszer ű sége i. Budapest,
Novák Rudolf és Társa kiad., 1939. 198 1. Ára 5 P.

Az európaihírű pathopszichológus hosszú évek munkájának eredmé-
nyét teszi közzé ebben a műben. A probléma nem új. A szerző már
1897 óta foglalkozik vele és megoldása érdekében úttörő munkát végzett.
Széleskörű elismerésre tett szert.Az általa legismertebb területen mozog
állandóan, csaknem teljesen saját tapasztalataira és gyüjtéseire támaszko-
dik fejtegetéseiben. E tekintetben kissé túlzásba is megy, mert amig a
külföldi szerzőktől többször idéz vonatkozó adatokat, addig a magyar
kutatások és megfigyelések eredményeit, közvetlen munkatársai adatait
kivéve, csaknem egészen elhallgatja. A külföldiek közül is Freud, Stekel,
Jekels stb. közléseit is vagy egyáltalán nem, vagy csak futólag. említi.
Ferenczy Sándor és Somos Lajos adatai szintén több helyet kaphattak
volna. Általában saj nálnunk kell, hogy a kiváló pszichológus egyáltalán
nem köz li a probléma irodalmát.

A mű fenti sz éphibáia mellett is hézagpótló a magyar pszicho-
lógiai irodalomban. Magyar szerzőtől ez az első részletes és tudományos
alapon megírt munka, amely az olvasási, írási és beszédbeli hibák nor-
mális törvényszerüségeit tárgyalja oly korszerű megvilágításban, hogy
annak tanulmányozása a pszichológusok számára elengedhetetlen, a ta-
nítók és főleg a dolgozatok javításával foglalkozó tanárok részére igen
hasznos, talán szűkséges is.

A szerző abból a tapasztalati tényből indul ki, hogy a normális, sőt
művelt ember írása, olvasása, beszéde közben is akadunk oly hibákra,
tévedésekre, botlásokra. amelyek, ha szórványosak is, bizonyos állandó.
törvényszerűségeknek vannak alávetve. Ezeket a törvényeket legjellern-
zőbben a gátIásos tényezőkre, továbbá a nyelv kialakulásának és fejlődé-
sének törvényeire vezethetjük vissza. Ezekre az alapvető tényezőkre rá-

mutatandó, "azon törvényeket próbálja ismertetni a szerző, amelyek a
beszéd elemeivel, a beszédhangoknak a beszéd magasabb eggységeiben -
szötag, szó, mondat stb. - a harmóniáért való törekvés szolgáatában el-
szenvedett módosulásait, változásait, mint történetek, mint folyamatok és
mint akarásos cselekvések megszabják." A törvények röviden így csopor-
tosíthatók: 1. a legkisebb ellenállás irányában végbemenő történések tör-
vénye (Hamilton-féle törv.); 2. a homogén szóelemek egybeolvadásos sum-
matív gátlásának törvénye, amelynek értelmében az érintkező lelki tar-
talmak annál kevésbbé. zavarjak egymást, minél eltéröbbele és annál in-
kább, minél nagyobb a hasonlóságuk, minél homogénebbek .Tehát a leLki
tartalmak egyformaságuk mértékének megfelelő fokban törekszenek közös

egységbe tömörűlni, mégpedig rendszer int a másodazonos beolvadása révén.
A továbbiakban a törvények megjelenésének részletezését adja a szerzö.

A II. rész a elszólási, olvasási és írási tévedéseket tárgyalja igen
bőséges példaanyag alapján. Itt a perseveratiókra, dissimilatiókra, substi-
tutiókra, contarninatiókra, elisiokra, az r-l-elszólásokra kell felhívnunk az
olvasó figyelmét.

Ill. A saj tóhibák tárgyalása napilapok, folyóiratok s könyvek hiba-
anyagára támaszkodik. Különösen e résznél nyílik alkalma a szerzőnek,
hogya figyelem fontosságát kimutassa a hibázáselkerülésének szempont-
jából. E kérdés részletes kifejtésével az egész műben nem találkozunk.
A szerző ezt a hiányt ismételt utalásokkal pótolja. Ez a különben leg-
hosszabb fejezet igen tanulságos a sajtóhibák megítélését illetően. A bö
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hibaanyag mindenoldalú megvilágításra alkalmat ad. Néha ugyan túl-o
ságosan messzemenő következtetéseket von a szerző s nagyobb j elerrtő->
"éget tulajdonít a pszichológiai tényezőknek, mint az a technikai adott-
ságok teljes figyelembevételével megengedhető lenne. Több más fejezet-
ben maguk a mű nyomtatott szövegébe becsúszott sajtohibák szolgálnák
a szerző elméletének igazolását, pl. a 19 old. azjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe lszó lá sok helyett el-
szölások áll (előtte u. i. az első szó van), de milyen módon magyaráz-
ható eröltetés nélkül az ugyancsak a 19. old. található "rednszerezést"
hibás szedése, vagy éppen midön leszögezi, hogya ma gá nha ngzó helyett
rendszerint ma gá nha ngzo i szed a szedő hibás szedés esetén, ezt a saj tó-

hibát találjuk a szővegben: " lé tr e iá ttéb sn" , ami mindjárt ellentmond a:

szabálynak (89. old.], jóllehet u. azon az oldalon csak még egy (való-
szinűleg) sajtóhiba akad, amikor tévesztetnek helyett tévesztenek áll..
Vagyis, ha el fogadjuk is, hogy a hibajavító tévedéseit inkább magyaráz-
hatjuk pszichológiai tévedésekkel, noha egyéb tényezők is kőzrejátszhat-
nak, míg a szedésnél gyakran tisztán technikai tényezők játszanak közre.
· (Az általam felhozott esetben könnyen megtörténhetett. hogy a hibás s
az e-betűk fiókjába akkor kerűlt, mikor egy előző szöveg betűit szedtek
szét,' tehát most a szedő egyszerűen c-ként emelte azt onnan ki. Vagy
hogyan lehetne pszichológiailag megmagyarázni, miképpen került a szö-
vegbe a 97. és következő oldalakra oly sok kisalakú t-betű a nagyszámú
rendes alakú t-betű mellé.)

A IV-VI. rész az olvasási és írási hibák további sajátos törvény-
szerüségeit tárgyalja. Az érdekes és értékes fejtegetések további vizsgá-
lódásokra sarkalhatnak. hogy a magyar gyermek és felnőtt sajátos he-
lyesírás-hibáinak széleskörű összegyüjtése alapján olyan helyesírási hiba-
gyakorisági szótárt lehetne összeállítani, aminek révén a mainál gyakor-
latibb és eredményesebb helyesírás-tanítási módszert lehetne kialakítani.
Igy szolgálná a pszichológia a sajátos célján túlmenően a gyakorlati, ma-
gyar életet is.

A VII-IX. rész a k ór os esetekben mutatkozó hibák vizsgálatával
Ioglalkozík. Ezen a téren oly alapvető munkát végez a szerz ő, hogy ez
magában is elegendő lenne a szakkörök figyelmének felkeltésére.

A X. rész feleletet ad a mű bevezető részében hivatkozott, de el
nem döntött kérdésekre. Rámutat arra, milyen szerepe van az "én"-nek
a tévedésekben és hibázásokban, amennyiben a hiba a véges erejű egyén

testi és egyúttal lelki énjének küzdelmén múlik. Az egyén veleszületett
adottságai állandóan bizonyos mértékig determinálják az egyén lelki fo-
lyamatait. Azonban tévedni "emberi dolog", vagyis valamennyiünkben
lehetnek bizonyos állandó irányú vagy pillanatnyi fogyatékosságok, ame-
lyek a hibázás ilyen állandó vagy pillanatnyi magyarázatát adják. Ezek-
nek az ok lorrásoknak felkutatása és törvényszerűségeinek megállapítása
fontos pszichológiai feladat. Ez teszi [ogosulttá a té vedés-, illetőleg hiba-
tant, mint a pszichológia résztudományát. Zen ia i Ká r o ly.ONMLKJIHGFEDCBA

D r . B o d a István: A "le lki" foga lma és az "eszméle /ek" . Debrecen.
1939. Különlenyomat a Mítrovics Gyula tudományos műkődésének 50. év-

'fordulója alkalmából kiadott emlékkönyvból. (Ú j Élet Felé Tanuimám -
sorozat 4. sz.] Studium Iöbizoménya, Budapest, 13 1.

Az eszmélet, illetőleg az eszrnéletszervezödések kérdésével szerzönk.
többször foglaLkozott. Idevágó munkái: Az eszmélések o r ga n izá lá sa , Kél

a la p tö r vény (M. Pszich. Társ. Közl. 2. sz.], Beueze tii a lé leh ta nbo , E gy

lé lekta n i r endszer vá zla ta ; továbbá egy német nyelvű cikke.
E dolgozatnak az a célja, hogy összefoglalja röviden ,,·az eszmélet
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{Sinnung] Iogalrnát, a lélektani rendszerezés középpontjába " ál.lító lélektani
szemlelet néhány főbb tételét".

Az "eszmélet" fogalma. bármely lélektani szemlelet számára nélkü-
lözhetetlen. Az eszmélet fogalma alá tartoznak: 1. az összes tudattartalmak
[érzékletek, érzéki szcrnléletek, képzetek, emlékképek, ufóképek stb.] , fo-

:galmaink, ítéleteink, go.ndoJataink, érzéseink. Az eszmélet fogalma jelentí
mindazt, ami e tudattartalmakban közös. Jelentősége va fenti körök szoro-
sabb egységbe való vonásában van. 2. Az aktuális és a volt tudattartal-
mainknak lényegi egyfélesége is jól összeesik e fogalommal. Segítségével
az emlékképek íelmerűlhetösége is jól megmagyarázható. 3. Az értelmes,
pszichés mozzanatok is az eszmélet felvételét kívánják. A problémák tovább-
élnek tudatunkban és amikor egy problérnát újra Ielidézűnk, az igen gyak-
ran azonnal más, mint volt legutóbb. 4. Az eszmélet fogalma jelenti az "én"
egy bizonyos tudatfele előtt tudatosult lelki alakulatokat is. Igy magyaráz-
ható meg a hipnotizáltak kétféle tudata, így különíthetö el az álrnodó egyén
álornszővö és álomszemlelő tudata, "agy a "két életű" egyének tudata. 5.
Az eszmélet a legelemibb tudattartalmaknak és a legátfogóbb értelmi szem-
léletek lényegi egynemÜ5égét -is jelenti. Az eszmélet fogai mát a következök-
'ben adja: "esZJmélet" rnindaz, ami az én egésze vagy bármely tudartfele vagy
tudatrétege elött bármikor és bármely tudatvilágossági fokon tudatossá
vált." (6.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 .)

A lelki mozgás kezdete az eszmélés. (6.. 1.) A "lelki" sajátossága a
ráeszmélés. A "biop.szichés", "bíológiás" és "Ielki"-ek éppen az eszmélés
fogalmával választhatók el egymástól. Az eszmélések egymással és a lelki
tartalmak összességével Ls kapcsolatba lépnek. Ha valami eszmélette válik,
'.bele&zerveződik eszméléseinkbe.

Az eszméletszervezödések fejlődésében 3 fázist vesz fel: 1. egy'pri-
mitív elsödleges "globalitás" fázisát, 2. differenciáló elemzés fázisát, 3. egy-
ségbevonás fázisát. A szerveződési módban típusos kűlőnbözöségek is meg-
különböztethetők [állandó, változó stb.]. Tipológiai problémákkal itt nyílik
'kapcsolat. Az eszmélödések szerveződése formai szempontból nem folyama-
tos. Ez megegyezik szerzönknek a lelki történések ugrásosságára vonatkozó
régebbi tételével.

A befejezésben ismételten rámutat szerzönk arra, hogy a lelki tények-
'kel csak egy oly lélektan fogLalkozhat kielégítően, amely belülről, a pszi-
..chés életből indul ki és nem alulról, kívülröl vagy felülről. .

A lelki életnek egy sajátos problémáját tárja elénk a szerző, E "'kis
mű összefoglaló jellegü, benne a szerzőnek e tárgyra vonatkozó vizsgálődá-
.sait találjuk összefoglalva. Evvel magyarázható helyenként az a túlságos
.tömörség is, mellyel 'e kérdést tárgyalja. Ajánljuk olvasóink figyelmébe.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . G a r a i J ózsef
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H R EYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1<.

Kinevezés, címadományozás, előléptetés. - A kormányzó a közokt.
miniszter előterjesztésére dr.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARa dna i Oszkár tanügy1 íőtanácsos, ttóképzö-
int. igazgatói címmel felruházott bpesti VII. ker. álL ttónőképzö-int. rendes
tanárt tanűgvi Iötamácsos, tanítóképző-int. igazgatóvá kinevezte: Ná d lev

István esztergomi rk. ttónöképzö-Int. igaz,~atónak a taníigyi fötanácsos, ttó-
képző-int. igazgatói círnet adományozta: Khin Antal lévai áll. Hceumi c .

tanár, megbízott igazgatói 1939. nov. l-töl kezdődő hatállyal a VI. Fiz. osz-
tály 2. Iokozatámak megfelelő 11. fizetési íokozatba előléptettej Rodos
Gyula orsz. izr. ttóképző-int. r. tanárt az 1939. júl. hó 1. napjától kezdödő

'hatállyal a VI. fiz. o. 3. Iokozatának megfelelő 10. fiz. Iokozatba előléptette.

Kormánytanácsosi cím adományozása. - A kormányzó a miniszterelnök
előterjesztésére Drozdy Gyula ttóképzőint. gyakorlóisk. tanító, körzeti
iskolafelügyelő, a Néptanítók Lapja főszerkesztőjének a népművelés terén
szerzett érdemei elismeréseül a magyar királyi kormánytanáesosi címet
adományozta.

Igazgatói kinevezés. - A közokt. miniszter C sekő Árpád pápai áll.
tanítóképző-int. r. tanár megbízott igaz,gatót az áld. tanítóképző-int. í,g'iZ-
·gatók létszámába íga.zg,atóvá a VII. Iiz, osztályba kinevezte.

Kisdedóvásügyi felügyelői kinevezés. - A belügyminiszter vitéz Rozs-
noky Antal áll. ővónöképz ö-int. tanárt a belügyminisztérium tisztviselői
létszámába kisdedóvásügyi felügyelövé a VII. Iiz. osztályba kinevezte.

Kinevezések. - A közokt. miniszter Tur csá nyi Sipos Margit győri,
Molnárné Sövény Ilona bpesti II. ker. áll. ttónőképző-int.,. J eges Károly
kőszegi álL btóképző-int., Mézes Etelk",. györi áll. ttónöképzö-int., C sonka

Gyula munkácsi, dr. Kelemen József bp esti 1. ker., Wer ger Márton bajai,
dr. Kiss Lajos nyiregyháai, Schenk Géza bajai, dr. P á l Sándor kőszegi áll.
+íóképzö-int., Kiss György györi, H or tobá gyi Tibor cinkotai áll. ttőnőképző-
int. helyettes tanárokat, valamennyit jelenlegi állomáshelyén az áll. ttó-

·képző-int. tanárok létszámaba rendes tanárokká: Bá r sony Sándor nyíregy-
házi áll. ttóképzö-int. és Siimeghy Vera bpesti VII. ker. áll. ttónőképző-int.

·h. testnevelő tanárokat. ugyancsak jelenlegi állomáshelyükön áll. testneve-
lési r. tanárokká: Szkiba Antal munkácsi áll, itóképző-int. h. tanárt az áll.
ttóképzö-iut. r. tanárok Iétszémába, a r . Bá lin t Sándor szegedi kir. kat. ttó-

-képző-int. h. tanárt a kir. kat. ttóképzö-int. r. tanárok létszámába rendes
tanárrá kinevezte, - A kőzokt, miniszter Ker tr y Gizella cinkotai áll. ttónő-
képző-int., Ar a ny Lajos köszegi, Luga si György bajai, G a já r i Mihály nyir-
egyházi, Bolvá r i Zoltán nyiregyházi, U her kovich Gábor pápai, Su ta Gyula

·köszegi és W á gner Ferene bpesti L ker. áll. ttóképzö-int. óradíjas helyettes
tanárokat jelenlegi állornáshelyűkön álL ttóképzö-int. helyettes tanárokká
kinevezte. - A kőzokt. miniszter So lymos Anasztázia kisegítö óvónőt a

·bpesti áll. óvónőképző-intézethez helyettes mintaóvónövé kinevezte. - A
"kőzokt. rniniszter Lesfá k Emma bpesti II. ker. áll. ttónöképzö-intézethez
szolgálattételre beosztott áll. gimnáziumi óraadó-helyettes tanárt az áll.

:gimnáziumi tanárok létszámába rendes tanárrá kínevezte.

Szolgálattételre beosztás. A Iöldmivelésűgyi miniszter Ra msa y

'C yözöné Kozó Irma gazd. tanárnőt az 1939-40. tanév végéig szolgálat-
tételre a cinkotai áll. tanítónöképzöhöz osztotta be s egyúttal megbízta a

.VII. ker. áll, tanítónöképzö-intézetnél il> a g,aroasági ismeretek tanításának
,dJá tásával.

Személyi hírek, előadások. - Vitéz K omá r noky Gyula Ó voda i h isded -
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.kézimunka címen gyakorlati szempontból Ls, rendkívül értékes munkát írt
Benne szemléltetö módon ismerteti a ki1;gyermek játékos munkáinak móZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd -

szeres Ieldolgozását és az óvónő által készíthető óvódaí szernléltetö eszkö-
zök elkészítését. A sok szővegrajzot tartalmazó könyvet elemi okbatással
és tanítóképzéssel fog'lalkozók is haszonnal forgathatják, Ára 5 P, s meg-
rendeJhető a szerzönél (Ill., Gyömbér-ú. 7.). - G yu l-a iné H idy Má'ria, 3.

IV. ker. ttónöképzö zenetanára dec. 29-00 hegedüdarabokat adott elö a.
rádióban. - J a nkó László ny. ttóképzői igazgató dec. 17-én a győri Kis-
íaludv-Körben C iko la szige t neve , e r ede te , ha gyomá nya i címen olvasott fel
- Vá r a d i J6zsef az Orse. Közoktatási Tanácshoz történt beosztása követ-
keztében lemondott körzeti iskolefelügyelői és tanulmányi felügyelői tiszt-
ségéröl. A kőzokt. miniszter a 'két tisztségben teljesített szolgálataiért elís-
merését nyilvánította. - Kuszá k István soproni ev. ttóképzö-int. gyakorló·
isk. tanítót a soproni Fr ankenburg Irodalmi Kör titkárává választotta. -
A Társadalmi Egyesületek Szővetsége dec. 14-én, az 1921. évi soproni nép -'
szavazás évfordulóján a soproni, Városi Színházban emlékünnepélyt ren-
dezett. F erj entsik Ottó altábornagy, orsz. tár.selnökez alkalomrna.l több ki-
tüntetést osztott ki. Rozsa nda i Károly ttóképzői igaz.gató Ialukutató, kőz-'
Írói és nevelői munkálkodása elismeréseül a TESz munkakeresztjét kapta.
- A Természettudományi Társu lat növénytani szakosztályának jan. 11-::
űlesén H or tobá gyi Tibor cínkotai áLL ttónöképzői ta.nár Niiuenyr ende llenee-:

F oégek C inko tá r ó l címen olvasott íel. - Miha lik József jan, 17-én Má tyá s

kir á ly, a z iga zsá gos címeen eszperantó nyelvű rádióelőadást tartott. - Mes _ .

te r há zy Jenő a Rádió Mit néz z ü nkm e g? c. előadássorozatibanjan'
20-án' a Kúria épületének belsejét ismertette. - A Magy<lr Paedagogiai
Társaság jan. 20-íki felolvasó ülésén dr. Ba tó Lász!ó óvónöképzöint. tanár
La Carta della Seuola (A második olasz ískolareform) címen tartott a
mai olasz Iskolaügyről áttekintő előadást.ONMLKJIHGFEDCBA

I r o d a lm i szemle. - Szemcs Gábor: A növényta n i okta tó filmek'

médszer es fe lha szná lá sá r ó l (Oktatófilm Kirendeltségének Közleményel, IV.
évf. 12. sz.) - Mesterházy Jenő: A Széchenyi-emlé lüá b la . (Magyar Lélek
Lévi. 12. 6Z.) - Drozdy Gyula: Ma gya r ú jév a na gy viha r ba n . [Néptanítók
Lapja, 73. évf. 1. sz.] - Drozdy Gyula: A szá molá s és mér és ta n ítá sá na k

má d ja . (U. o.] - Dr. Kiss Lajos: A népmüvelő i le lkü le t főbb ' sa já tsá ga i,

( U . o.] - Végh József: Az O r sz: Kisdedóvó Egyesü le t in téze tének be lsir

é le te és szer oa ze te . (Kisdednevelés, 65. évf. 1. sz.] - v. Rozsnoky Antal:
Benkő Anna . ( U . o.) - Galló Pál: Szlouá l: a la kok M ikszá th nouellá iba n .

(Néptanítók Lapja, 73. évf. 2. sz.]

D r . B e c k e r V en d e l a la p ítv á n y a . - A nemes áldozatkészségnek és a

hazafias gcndolkodásnak .szép példáját adta dr. Becker Vendel c. kir. Ii)
igazgató, e;;ly,ház.megyei főtanfelügydő, a szegedi Tk. ttóképző-intézet kiválr--
igazgatója. Értékes kultúrálís alapítványt tett. "Attól a hálától vezetve
- mondja az alapító okiratban - amelyet a magyar nemzet iránt érzek.
az évszázadokon keresztül kévetett és általam is tapasztalt megértő és

szeretetteljes bánásmódért. amellyel a Magyarországon letelepült német
anyanyelvű lakosokat fogadta, magához ölelte és mindazokban a k őzjog!
és társadalmi előnyökben részesítette, amelyeknek a nemzet magyarszár-
mazású tagjai is részesei voltak, úgy hogy nem volt különbség magyar
es német, vagy más anyanyelvű magyar állampolgár között, ... - elhatá-
roztam, hogya magyar nyelvű kat. nép okta tás és hitélet támogatásárá
alapítványt létesítek, amelynek címe: Ma gya r Ka to likus Sz en t G ellé r i

Ala p ituá ny, célja pedig a szegedi kir. kat. tanítóképző-akadémia m ellé-
rendelt internátus fenntartási és az internátusban elhelyezett jótehetségű
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példás magaviseletű és magyar nemzeti érzésű, elsősorban magyar szülök-
"lől származó, föleg tanyai vagy falusi származású, másodsorban a magyar
hazával érző és magyar nyelven beszélő idegen származású szegény

gyermekeknek ellátása, vagy segélyben részesítése." E célból az
alapítványnak adományozta a gyála-vedresházi és ószentiváni határban lévő
111 kat. hold és 1235 négvszögöl szántóföldet a rajta lévö ingó ,és ingat-
Jan beruházásokkal együtt.

Doktorátust tett tanítóképző tanárok. - Ujabb értesülésünk sz.er int
;!yarapszik a doletoriaalt tanítóképző tanárok száma. A szegedi Ferenc Jó-
zsef-tudományegyetem avattajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABa r csa i Tibort a bölcselettudományok dokto-
xává a Iöldrajzból mint Iótárgvból és a pedagógiából mint mel léktárgvból,
Doktori értekezésének címe: Kövá góö r s és kö r nyéke . Barcsai Tibor el öbb a
soproni, jelenleg a miskol ci evang. tanítóképzöben műkőd ik.

A tanári alkalmazás új rendje. - Az Orsz. Középisk. Tanáregye-
sület 1939. évi dec. hó ' l-é ti tartott közgyülését megelőző választmanyi űlé-
"en Ber no lá k Kálmán egyesüleli elnök közölte, hogy az óraadói a-lkalmazás
:rnegszűnik Helyette egyévi segédtanári szo lgá.lat lesz, ezt' kétévi helyettes-
ség követi ,s ezután a háromévi szolgálat után következik a rendes tanárrá
való kinevezés. Az eddigi óradíj as helyettes tanár, hely.ettes tanár, rendes
1-'anárrfokozatok helyébe tehát óraadó tanár, helyettes tanár és rendes tanár
~'okozatok lépnek. Az új elnevezések meLlett a nagy vívmány az - s ezért
a fiatal tanámemzedék, de a tanárság egész egyeteme is, a legnagyobb
l'láláva.l és köszönettel tekint Hóman Bálint .kultuszm.iniszter úr felé, -
loogy la kezdő tanárok a második évtől kezdve a nyári szünetben is java-
dalmazáshoz, háromévi alkalmaztatás után pedig rendes ta nárrá kinevezés-
[.lez jutnak.

Intézeti hírek. - A rádióban jan. H-án rendezett "Ungvári est" ke-
:~eLében az ungvári áll. koed. taaítóképzö énekkara magyar és ruszin dalo-
~iat adott elő.

Tisztújítás az Orsz. Középiskolai Tanéregyesűletben - A O. K. T .
.".Z 1939. dec. 7-én Bpesten megtartott t.isztúj ibó közgyülésén az egyesület
elére a következő tisztikart állította: elnök Ber no lá k Kálmán; fővárosi al-
-ainőkők: G á ldy Béla, Na gy Pál, Ba la nyi György, P á r ká nyi Norbert; vidéki
.alelnökök: Szőnyi Sándor, P osch Károly, M renna .Tózsef. F őtitkárnak
Temesy Győzöt, titkárnek Ta sná dy Károlyt, pénztárosnak Édes Jenőt, szer-
kesztönek pedig Ka r deuá n Károlyt választották. Ugyanez a közgvülés meg-
állapította .a tiszviselők tiszteletdíj át. A főtitkár és a szerkesztö tisztelet-
rlíja 800-800, a titkáré 300 P, a pénztáros pedig a tagdíjak 6%-át kapja.

Nem lesz magyar iskola Nyitrán. - Száz magyar család kérvényezte
Nyitrán, hogy létesítsenek gyermeke~nek magyar elemi iskolát. A kiadá-
sokra már fedezetet is ta láltak, A szlovák iskolaügvi minisztérium elutasí-
totta a nyitrai rnagyarok vkérelmét. (N em zet nevel é s.)

Egyetemi pályatételek a neveléstudomány köréből az 19.39/40. tan-
évre (csak az első ízben kitüzöttek!) a buda pesti egyetemen: A természet-
rajztanár a honismeret szolgálatában: a deb r ecen i egyetemen: A különböző
szugge.sztív hatások szerepe a nevelésben; a szeged i egyetemen: A Win-
netka-Dalton-Platoon- és a jénai tantervek ismertetése és bírálata.

A "Ballag már a vén diák" alkonya. - Az Énekszó júniusi szárná-
'nan írja: A nemzeti érzés erősödésének egyik jele, hogy az iskolák bú-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I c s ú z ó ifjúsága felismerte ennek az érzelmes diákdalnak az idegenszerű-
ségét s nem hajlandó többet énekelni. Az egyik iskola érettségizett diákjai
kijelentik, hogy ök nem nyárspolgárságra készülnek. nem akarnak filisz-
'jerek lenni s ez a dal nem kell nekik. A budai ciszterci gimnázium diákjai
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maguk írtak -búcsúzó-éneket egy régi hevesmegvei népdal dallamára. A;:

kaposvári nyolcadikosok pedig egyenesenjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKodá iy Zoltánhoz fordultak szép-
levélben; , Ök--sem akarnak szomorú, idegen dallammal kilépni az életbe,
kérik a mestert, írjon nekik új búcsúzó éneket. Kodá ly válasza kertörté-
nelmi ; dokuinentum. Jelentős eseménynek tartja a "szégyen-nóta" elhall-·
gatását., Különben is ez a dal a német egyetemek búcsúzó ja, nem illik már
ezért sem magyar gimnázisták szájába, Amint az régi népdallamból lelt
városi énekké, úgy szülessék meg a mi diákénekünk is. A magatartást kell
eltanulni anémet diákságtól, amely hosszú időn át a nemzeti lélek ébren-
tartója volt az idegen elnyomás ellen. "De nótát már csak a magunkéból
merítsünk; ök se a franciáktól kérték kölcsön." Kodály írása -- melyet a
Magyar Énekoktatók Országos Egyesülete az ország valamennyi iskolá-
jának megküldött - megkoronázója a magyar diákság mozgalmának. Re-
mélhetjük, hogy jövőre már egyetlen egy iskola sem énekli a "szégyen-
nótát" s szép, nemesveretü magyar dallal lép ki az életbe a magyal"
ifjúság.

Nyugtázás. - Tagdíjat fizettek, illetőleg előfizettek a Magya. Tanító-
képzőre: az 1935. év 1936. év 1. és II. felére vitéz Kádár Lajos, az 1938. év
1. és II. felére dr. -Bató László, az 1938. év II. felére özv. dr. Ger encsér :

Istvánné, az 1938. és 1939. év 1. és II. felére a szegedi gyakorló polgári'
iskola, az' 1939. év 1. és II. és az 1940. év 1. felére Szalatsy Richárd, az
1939. és 1940. év 1. és II. felére Horváth M. Ancilla és Karadva M. Mer-
cedes, az 1940. év 1. felére Barcsai Károly és a budapesti II. ker" rk ,
tanítónőképző-intézet, az 1940. év 1. és II. felére a kiskunfélegyházi rk.
leánynevelő-intézet igazgatósága, a kiskuníélegyháaí rk. tarritónőképző->

intézet tanártestülete, a sárospataki ref. tanítóképző-intézet, a kecskeméti
angolkisasszonyok rk. tanítónöképzö-intézete, Zala Mária, Szelényi Dezső,
Medgyesi Marida, M. Richter Sarolta, M. Kremmer Mária, M, Barczen,
.Iúlia, Loránth Erzsébet, az esztergomi rk. tauítónöképz ö-intéz et, dr. Krí-
zsanecné Németh Edit, a pesthidegkúti áll. el. isk. igazgatósága, a veszprémi'
angolkisasszonyok rk. tanítónöképzö-intézete, dr. Jakab Béla, az "Isteni
Megváltó Leányai" soproni rk. tanítónőképző-intézete, a pápai rk. tanitó-.
nőképző-intézet, a szegedi rk. tanítónőképző-intézet, Jaloveczky Péter,
Jaloveczky Péterné, Kókay J. Szaniszla, Csorda Romana, Raffaelli Rafaela, ..
Piros Gabriella, Szarvák Karitasz, Wilsch Ludovika, M. Bárány Irén M.,'
a debreceni rk. tanítónöképző-intézet és a székesfehérvári rk. tanitónő-:

képző-intézet. Végül tagdíjtörlesztés címén beküldöttek 2-2 pot Grynaeus.
Ida, Lechnitzky Gyula, Kádár Ilona, Kalmárné Kostyál Ilona, Farkas Mária,!.
és Vajda Erzsébet. - Budapest, 1940. január 18. Frigyes Béla pénztáros.

La pzá r ta minden hóna p l S-én . Később ér kező kézir a tok csa k a kö -

ve tkező szá mba n leendő közlés szempon tjá bó l vehe tők iigye lembe.Ó lr ogépen :

irt kézir a toka t kér ünk! Kü lönnyoma fok a szer ző t te r he lik, Kézir a toka t nem.'

a d~nk vissza . '
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