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A líceum i hospitálás.

Hogya hospitálás szűkséges, azt pedagógus-lelkületű ember nem
tagadhatja. A hospitálás alkalmat ad a tapasztalásra. Márpedig az
ismeretátadásnak a legtöbbször elengedhetetlen feltétele a tapasztalta-
tás. Tisztán logikai úton is lehet ismereteket átszárrnaztatni, de ez
már a második út. Előbb az érzékek csatornáit kell megnyitni, az
empirikus ismeretszerzés útját járhatóvá tenni, az elmét kiművelni,
hogy aztán az elvont gondolkodásra is képes legyen. Még a meanyi-
ségtan tanítása sem lehet el tapasztalati alapvetés nélkül. A nevelési
ismeretek meg éppen rászorulnak egyrészt a tényekből való felépí-
tésre, másrészt a tényszerű átvilágításra.

Mind a kettőt a hospitálás biztosítja. Ha a tanár elmélete és a
gyakorlóisk. tanító gyakorlata összhangban van, akkor a látogatást
végző növendék igazolva látja a tanításteremben kapott elméletet.
Még fontosabb, hogy látogatásai alkalmával tapasztalati anyagat
gyüjthet, amelyből a tanításteremben induktív úton az elmélet fel-
építhető. s~ lehetnek a hospitálásnak értékes érzelmi indítékai is.
A líceumi növendéknek alkalmat ad a gyermek megfigyelésére és
megszeretésére, s kivált leányiskolában. a gyermeknevelésre való
felkészülésre.

A baj csak az, hogy a hospitalásnak eddig kialakult formája,
kivált a fentebb hangoztatott célok megvalósítására, alkalmatlan.
Ha kellő formák közt megszavaztatnók az intézetek szakpedagógu-
sait, hogya multban szerzett tapasztalatok alapján nyilatkozzanak,
megfelelőnek tartják-e a hospitálás mostani módját, alighanem ellene
nyilatkoznának. Hogya mostani hospitalásnak mik az árnvoldalai,
a magam részéről többször kifejtettem. JhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe lita in é La jo s Mária alább
következő cikke ezeket a hibákat egyenként felsorolja. Alapvető hiba.
amelyből a többi ered, az, hogy hospitáláskor a tanulót erejét meg-
haladó feladat elé állít juk. Olyan pszichológiai, logikai, etikai és
egyéb természetü tényeket kellene ésalelnie, megfigyelnie. lefolyá-
sukat nyomon kísérnie, amelyeket vizsgálni, mérlegelni csak szak-
értő és sok gyakorlattal rendelkező felnőtt képes. Ne engedjük ma-
gunkat egyik-másik hospitá ló csillogó stílusgyakorlatától megtévesz-
teni, Ha a fiatal leányagyakorlóban meglátja az egészséges
gyermeket, megszólal benne az ősztönős anyai szeretet, tollát lángoló
gy,ermekszeretetbe mártja s lírai hangon ír róla megfigyelést. De ha
mélyebben tekintünk ezekbe az írásokba. érzelmileg csak fiatalos és
egészséges lelkesedést, értelmileg csak mélységet nélkülöző, minden
laikus által szembeszúróan észlelhető. vagy nagyon is vitatható té-
nyek puszta felsorolását, esetleg naív és merész általánosításokat
találunk.

A hospitálás ezen terméketlenségének legfőbb oka az, hogy ma-
gára hagyjuk a tanulót. Ezért a hospitálás eddig módjával szakíta-
nunk kellene. A ho spi tál ásnak, kivált az első két évben, nem szahad
a tanuló magánlátogatásai útján történnie. Hozzáértő tanár jelen-
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létére és tervszerűen felépített irányítására van szűkség. A tanárnak
kell megmutatnia, mit és hogyan kell megfigyelni, a megfigyeJteket
hogyan kell értékelni és feldolgozni. A magánlátogatás helyébe tehát
az osztály- vagy csoportlátogatásnak kell lépnie. A személyesen ve-
zetett és irányított hospitálás megoldásának egyik módját alább
JhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe liia in é La jo s Mária fejtegeti. Elgondolésa szerint a hospitálásokat
az Illetékes szaktanár vezetése mellett a nevelési ismeretek óráin és
a szaktárgyakkal kapcsolatban rendezett tanulmányi kirándulásokon
kellene végrehajtani. Ebből a célból a nevelési ismeretekre a II., Ill.
és IV. osztályban tantervileg biztosított óraszámból 16-16 órát
hasítana ki. Ez a megoldás mindenesetre jobb az eddiginél. Igen
nagy fogyatkozása azonban, hogy a nevelési tárgyak anyagának fel-
dolgozására szánt órák aránylag tetemes részét akarja a hospitálá-
sokra felhasználni. Kérdés, hogya tantervi leg megszabott anyaget
a szaktanárok a megcsonkított óraszámban el tudnák-e megíelelöen
végezni. Hogy ezt a megoldást nem szívesen fogadnák, az több mint
bizonyos. Legegyszerűbb és leghelyesebb megoldás az volna, ha a
hospitálás a II., Ill. és IV. osztályban heti 1-1 óráv.lll bekerűlne
az órarendbe. Ezzel a hospitalásnak összes kellemetlenségei meg-
szűnnének. Ilyen módon minden hospitálást kellöen elökészíteni, ta-
nári vezetéssal lebonyolítani, utána pedig megbeszélni lehetne. Az
így vezetett hospibálás kinyitná a líceumi tanuló szemét, hogy az
ne csak nézni, hanem látni is tudjon.

Jegyezzük meg azonban, hogy még az így végrehajtott líceumi
hospitalásnak is lesz egy lényeges fogyatkozása. Ha a líceumnak
csak a tanítói pályára kellene előkészítenie, akkor, mint eddig, ele-
gendő és megfelelő lenne agyakorló elemiben végzett hospitálás,
Ámde a leányliceumnak egyetemes célja a háziasságra. helyesebben
ét családi életre való elökészítés. A családi életnek, a házasságnak
nemzeti, etikai s mindenféle érzelmi szempontból csak úgy van ér-
telme, ha van gyermek. Pedagógusoknak nem kell arról beszélni,
hogy az emberi élet elsö éve és az ezután következö 4-5 esztendö
a gyermek fizikai és szellemi Iejlödése szempontjaból a legfonto-
sabb. Ekkor legnagyobb a haland óság és ekkor követnek el a neve-
lésben a legtöbb hibát. Az anyák tudatlanságában meglevő rések
betömésére létesítette a társadalom az anyák iskoláját és a külőn-
böző gyermekvédelmi szerveket és intézményeket. Ha tehát meg
akarjuk igazán fogni a dolgokat, a családi élet és a gyermekgondo-
zás ezen feladataira kell vetnünk magunkat. Ebböl következik, hogy
ha a leánylíceum növendékeit valóban elő akarjuk készíteni a családi
életre, a családi életnek ezeket a tennivalóit és vonatkozásait kell
legfőbb gondoskodásunk tárgyáVlá tenni. A leánylíceumból kikerült
leendö anyáknak sokkal inkább a csecsemő és a kisgyermek gondo-
zásával kell tisztában lenniök, mint az iskoláskorú gyermekével.
Erre azonban az elemi iskolai hospitálás távolról sem készít elö.
Erre csak a csecsemőgondozó intézmények és a kisdedóvó munká-
jának rendszeres, közvetlen megfigyelése, illetőleg tanulmányozása
készíthet elő. Ez pedig csak úgy oldható meg, ha a tanítóképző aka-
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démiával kibövült leánylíceum mellé az elemi iskolán kívűl, ha már
csecsemőgondozó intézményt nem is, de legalább kisdedóvót is ál-
lítunk.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M olná r O szká r .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A líceum i tanulók óralótogatósóról.

A líceumi tanulók óralátogatásáról [hospitálásáról] szóló mon-
danivalómat 3 pontba foglaltam: 1. a Tanterv és Utasítások, továbbá
a Rendtartás idevágó részének ismertetése;ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . az óralátogatás ideje
és módja és I ll. az óralátogatás helye és feladatai.

1. A Ta n te r v kifejezetten nem szól a tanulók óralétogatásáról,
de a II. oszt.-ban kőzegészségűgyi és ernbervédelmi. a IV. oszt.-ban
kőzművelödési intézmények ismertetését kívánja, Ennek pedig leg-
jobb módja a meglátogatás.

Az U ta s ítá s kimondja, hogy a helybeli intézményeket fel kell
használni a tájékoztatás alapossága érdekében. PId. a lányokat a
II. oszt.-ban el kell vinni csecsemőgondozó ba, esetleg részt is vehet-
nek ott bizonyos munkákban.

A IV. oszt.-ban üdvös volna a kis gyermekekkel való bánás kőz-
vetlen megismertetése céljából óvódát és népiskolát kisebb csopor-
tokban meglátogatni és a látottakat megbeszélni. Ahol tanítóképzés
is van, ott a gyakorlóiskola kínálkozik erre.

Bővebben a líceumi Rend ta r tá s 84. §-a 6. pontban intézkedik a
tanulők óralétogatásáról. Örömmelolvastam e rendelkezést, nemcsak
azért, mert a líceum így jobb alapot ad a tanítóképzésnek. hanem
mert bepillantást enged a nevelő és oktató rnunkába, a nevelő és
közművelődési intézményekbe. Alkalmat ad a gyermekek megismeré-
sére, bevezet a gyermekekkel való foglalkozásba, elvezet a gyerme-
kek szeretetéhez, amire nemcsak a tanítónőnek, hanem a család szem-
pontjából minden nőnek szűksége van. E nélkül a nevelési ismeretek
tárgyalása nélkülözné a szemléleti, tapasztalati alapot, csak elméleti,
emlékezeti anyag lenne, ami a gyakorlati irányú középiskola szelle-
mének nem felelne meg.

A Rendtartás 1. pontja kimondja, lehetövé kell tenni, hogy a
IL, IlL, IV. osztályú tanulók a nevelési ismeretekkel kapcsolatban
hetenként egy órát meg nem haladó mértékben egyenként jelen le-
hessenek a számbajöhető intézmények foglalkozási óráin. A látoga-
tásnak a helyi viszonyok figyelembevételével ki kell terjedniöle a
kisdedóvóra, népiskolára, a polgári iskolára, a gyógypedagógiai in-
tézetekre, a napközi otthonokra, a kislétszámú osztályokra, bölcső-
dékre, a Stefánia Szővetség intézményeire és egyéb gyermekvédelmi

intézményekre is.
2. A hospitálás helyére vonatkozólag kimondja, hogy a tanulók
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-elsösorban a líceummal kapcsolatos intézményekben végzik megfi-
'gyeléseiket, de gondoskodás történjék, hogy helybeli egyéb intézmé-
nyeket is látogathassanak.

3. A hospitálás idejére vonatkozólag is intézkedik. Ha a tanuló
LátogatásaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 óránál hosszabb időt kíván, annyi hétig nem vehet részt
újabb látogatáson, ahány órát tartott látogatása. A látogatasi idő
maximuma 5 óra. Egy-egy osztály tanulói naponként váltogatva is
végezhetik Iátogatásaikat.

4. A tanuló a látogatás idejére a tanítás alól felmentendő, de
készülnie kell. Az írásbeli dolgozatok alól nem menthető fel. A ta-
nuló nevét az osztálynaplóba be kell írni.

5. Kötelezi a tanulót Iátogatáei napló vezetésére, azt hét napon
belül a nevelési ismeretek tanárának bemutatja, aki azt az egész
osztály bevonásával megbeszéli.

6. Megkívánja, hogy a nev. ismeretek tanára a látogatások ter-
vét egész évre előre elkészítse.

II. Előadásom második pontja: az óralátogatás ideje, helye és
'módja. Az erre vonatkozó ,terv 'elkészítését a nevelévi ismeretek
'tanárára bízza a Rendtartás. Az évi tervet az egyes osztályokra vo-
.natkozőlag elkészítettem és minden osztályban a megfelelő nevelési
:ismeretekkel hoztam kapcsolatba. Mielőtt a terv ismertetésére té-
rek, a hospitálás idejére és módj ára vonatkozó elvi kérdés tisztázá-
sát tartom szűkségesnek. A hospitálás idejére és módjára vonatkozó-
lag ugyanis főként a II. és Ill. oszt.-ban célszerűnek tartanám, ha
szakítanánk az eddigi hospitálási rendszerrel, mely szerint a tanuló
'eddig csak óramulasztás árán, más tantárgyak rovására hospitálha-
tott. Érveim a kővetkezők:

1. A napi 5 órai mulasztással nem áll arányban a hospitálás
eredménye. A II. éves tanuló észbelileg még annyira fej letlen, hogy
táblatörlés, szellőztetés, tízpercekben való felügyeleten kívül másra
nem igen használható. Megfigyelései, még ha megadott szempontok
.szerint végzi is, felületesek, a lényeg helyett esetleges dolgokra irá-
nyulók, alig használhatók fel. Néz, de nem lát.

2. A líceummal kapcsolatos intézményben ellenőrizhető 1 -1 nő-
vendég óralátogatása. de hogyan őrizzük azt ellen, ha más iskolák-
ról vagy intézményről van szó? A kisebb csoportokban, tanári veze-
tés nélkül történő látogatás nem biztosítja azt, hogy a látogatás meg-
felelő helyen, módon és kellő eredménnyel történik.

3. Harmadik nehézség a látogatás eredményének számonkérése.
A túlterhelt gyakorlóiskolai kollégák nem érnek rá, nagyrészt kőzép-

iskolai tanulók munlcáj ának részletes ellenőrzésére, más iskolák vagy
intézmények vezetőitől még kevésbbé kívánhat juk meg. A "Rendtar-
tás" a neveléstudományi tárgyak tanárának kőtelességévé teszi, de
hogyan kérje számon azt, amiről nem tudja, tényleg látták-e vagy
.íapasztalták-e a növendékek? Élénk fantáziájú tanulók oldalakra
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terjedő, kitalált, szép beszámolókkal vezethetik félre tanárukat és-
megmosolyoghatják elismerő szavait.

4. Kifogásom a régi óralátogatasi rendszer ellen, hogy óramu-
lasztással jár. Az elmulasztott magyarázátot a tanuló nehezen pó-
tolja. Nem is hospitál kellő lelkinyugalommal. mert izgatja főként:
a lelkiismeretesebb, igyekvő tanulót, hogy mit mulaszt a magyará-
zatból. Tanítsuk meg először a tanulót látni, megfigyelni, kutatni,
vizsgálódni, hogy később önállóan is jól végezze azt. Ehhez kezdet-
ben tanári vezetés szűkséges. Azért tartanám célszerübbnek az ed-
digi rendszernél, ha a hospitá lásokat részben a nevelési ismeretek:
óráira osztanók be, részben a kirándulási tervezetbe illesztenők be,
s szaktanári vezetéssal történnének. A beillesztést következöképpen
gondolom. A második osztályban a nevelési ismeretek tanára "Az.
ember teste és egészsége" c. heti 3 órás tantárgy tanmenetébe az évi.
90 órából 16 órát beállítana látogatás céljaira, mégpedig október
hótól kezdődőleg havi 2-3 órát. Így igaz, hogy kevesebb idő jutna.
az elméletre, talán kevesbb csont és izom nevét tudnák, de gYőke-
resebb, életrevalöbb lenne a tudásuk, kőtelességűket, teendőiket az,

egészséges életmód és egészségvédelem érdekében jobban megismer-
nék, mert az elmélehi tudás helyébe az élet szemlélete és megbeszé-
lése lépne. A szaktanár előre megállapított terv szerint vezetné az:
egész osztályt egyszerre a hospitálé.sra, s a megfigyelést megbeszélés,
követné. Mennyivel gazdagabb lenne így az anyaggyüjtés és ered-
ményesebb a feldolgozás. Kezdenék a líceummal kapcsolatos és.
szomszédos nevelő- és egészségvédelmi intézményen, minden alkalom-
mal más-más tagozatát látogatnak meg, csak azután kerülne sor a.
távolabbi intézmények megismerésére. Kezdetben egyórás lenne a.
hospítálás, utána egy óra megbeszélés, később két órát vehetne
igénybe a hospitálás és az elméleti órán beszélnék meg. Ez szűk-

ségessé tenné a heti 3 órából kettőnek egyrruásután való beilleszté-o
sét az órarendbe, 1 óra a megfegyelés, 1 óra a megbeszélés céljaira..

Ily beosztással elérnők. hogy más tanárok óráinak elmaradása.
nélkül meg'latogathatnók a líceum kőzelében levő intézményeket is•.
Sőt a három órát igénylő hospité.lás is könnyűszerrel megoldható
lenne, mert a két órához csatlakozó, kölcsönvett harmadik óra a
következő héten minden nehézség nélkül visszaadható a két egymás-
után kővetkező órából. A három óránál több időre terjedő hospi-
tálást a kirándulási tervezetbc illeszthetnők be.

Ha ejavasolt hospitálási ren:dszert számban összehasonlítjuk a
régivel, akkor ahhoz következőképpen viszonylik: a régi rend~zer-
szerint egészben 4-szer hospitált egy növendék 1-1 délelőtt, össze-
sen 20 órát. Az új rendszer szerint csak 16 órát hospitálna, de teljes.
lélekkel, más órák elmulasztása nélkül, vezetéssel, megbeszéléssel, a.
megfigyelések kellő kiaknázásával. értékesítésével, s így merem állí-
taní, hogya kevesebb több lenne.
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Ideje
a hó 2. hetehgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ll. o sztá ly ho sp itá lá s i te r ve a he lyi viszonyok lig ye lmbevé ie léve l.

16 óra a hó 2. hetében.

1. Október
2 óra

2. November
2 óra

,3. December
2 óra

4. JanuárZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,5 . Február
3 óra

,6. Március
2 óra

1 . Apr ílis
2 óra

8. Május
3 óra

Helye
a nevelési ismeretek óráin

1., II. elemi intézetünkben
1 ó. megHgyelés
1 ó. megbeszélés

llL, IV. elemi intézetünkben
1 ó. megfigye.lé6
1 ó. megbeszélés

V. VI. elemi intézetűnkben
1 ó. megfiigyelés
1 ó. megbeszélés

Kisdedóvó
ll. ker. Hattyú-utca
1 ó, megfigyelés
1 ó. megbeszéJ.és

.Iátszóiskola
II. ker. Csalogány-utca
1 ó. me~Í1gyeIés
1 é . megbeszélés

Aggok menhelye
1 ó. meg,figyelés
1 ó. megbeszélés

Erdei Iskola
Svábhegy

Helye
kirándulási napon

Rousseau üdülő-intézet
vagy Iskolaszanatórium

B. Ö. Mentők

D. u. Napkőzi Otthon

Délben gyermekétkeztetéll.

Közegészségügyi Intézet
Állami Gyermekmenhely

Stefánia gyermekgondozó

Népegészségügyi Múzeum

A Il. o sztá ly hoep iiá lá s i fe la d a ta i. - A testi fejlettség megfi-
.gyelése. Koedukációs iskolában a fiúk és leányok összehasonlítása.
A tanulök testtartása: járás, ülés munkaközben. Érzékszerveink. Kö-
zellátó, kancsal, nagyothalló, testifogyatkozásban szenvedö, angol-
'kóros, ferde, ludtalpú, sápadt gyermekek. Fogazatuk, A testi állapot
hatása a munkára. Beszédük, beszédhibák. A tanuló gondozottsága:
ruházatuk, hajuk, kőrrnük, Az elfáradás jelei. A szabad idő. 10 perc
Ielhasználása, .Iátékaik, A pihenés hatása. Óraközi pihentetés, fel-
.frissítés.

A betegeskedő gyermek. A leggyakoribb gyermekbetegségek, a
mulasztások oka, kitiltás, orvosi bizonyítvány, igazolás, mulasztási
napló. .

A tanterem és iskolai munka megfigyelése egészségügyi szem-
pontból. A termek nagysága, a festés színe, fűtés, világítás" szellöz-
'tetés, az .ablakok száma, nagysága, alakja, szerkezete. A padok szer-
'kezete. A padozat és porrnentesítés, Illemhelyek. Ivóvíz. Kert. Ud-
-var. Tornaterem. Játszótér és felszerelése.
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Első segélynyujtás. Betegszoba, mentőszekrény. Tűzjelző állo--
más. Légoltalmi felszerelés. Hogyan védi a' tanító a gyermek egész-
ségét?

A tankönyvek egészségi szempontból. a betűk nagysága, a papír-
színe.

A mentők felszerelése, munkája,
Napközi otthon berendezése, munkája. Gyermekvédelem. Aggok

gondozás'a.
Szabad meg figyelés. Segédkezés: szellőztetés, uzsonnáltatás, öl--

töztetés, kivezetés, játék stb.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A lll. o sztá ly ho sp itá lá s i te r ve . "Az ember lelki világa" c. tárgy tan-
menetében évi 16 óra. A hónap 3. hetében.

Ideje
aM

3. hetében

1. Október
2 óra

2. November
2 óra

3. Deoember
2 óra

4. Január

5. Február
2 óra

6. Március
3 óra

7. Áprílis
2 óra

8. Május
3 óra

Helye
az ember .lelkivilága óráin

Helye
Kirándulási napon.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I ll. , IV. elemi intézetünkben
1 ó. megfigyelés
1 ó. megbeszélés

V., VI. oszt. intézetűnkben
1 ó. megfigyelés
1 ó. megbeszélés

1., II. oset, intézetűnkben
1 ó. megfigyelés
1 ó. megbeszélés

Lélektani laboratóriurn
Bulyovszky-utca

Siketnémák Intézete
Mosonyi-utca

Gyógypedagógiai Intézet
Gömbös Gyula-út

Polgári iskola Vakok-nyomorékek Intézete,
Batthyány-utca

Fillér v. Ceakó-u. óvó
és elemi

Montessori ovo
Krisztina-körút

Játszó-iskola
Rózsadombon

Kültelki iskola

A lll. o sztá ly ho sp itá lá s i le la d a ta i. - Az iskola életrendjének
megfigyelése. Érkezés, kőszönés, könyvek és ruhák elhelyezése. Ima.,
ülés, jelentkezés, felállás, sorakozás, kivonulás, hazamenetel, Rend-
tartási szabályok.

A gyermekek viselkedésének megfigyelése: bátor, félénk, barát-
kozó-zárkózott, nyugodt-nyugtalan, lármás-csendes, megíérö-vere-
kedö, elmélyedö-szórakozott, szorgalmas-lusta gyermek.

Gondolkodásuk: gyors-lassú, logikus-logikátlan, önálló-támoga-
tásraszoruló. Élénk képzeletüek. Játékosok. Jó emlékezetű, feledé-
keny tanulok.
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Érzelmi tekintetben: irigy-kárörvendő, árulkodó-engedetlen, en-
:gedelmes, gyengéd, figyelmes, nyers, önző, önzetlen gyermek.

Munkaközben: ügyes-ügyetlen, kitartó-türelmetlen, jó és rossz
megfigyelők. kötelességtudók-lelkiismeretlenek. A legjobb tanuló
megfigyelése, jellemzése. A leggyengébb tanuló megfigyelése, jellem-
zése. EgyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ó magaviseletű, egy rossz magaviseletű jellemzése.

Fejlődési zavarok: beseédhibák. A figyelem hiánya. Rossz em-
lékezet. Hibás képzetkapcsolás. Kombináló képesség hiánya. Gátlá-
.sok, olvasás-Irás, felelés közben, Szellemi fogyatékosok megfigyelése
·testi-lelki szempontból. .

Egykorú íiúk és leányok összehasonlítása testi és lelki fej lettség
.szempontjaból.

Egy rnese elmondásának megfigyelése. Dal és játék tanításának
megfigyelése. Szabad megíigyelés, Segédkezés: szellőztetés, uzsonnál-
tatás, öltöztetés, kivezetés, játék, szemléltető eszközök kikészt-
tése oS.tb.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A IV. o sztá ly ho sp itá lá s i te r ve . "A nevelés alapelvei" c. tantárgy tan-
menetében évi 16, óra. A hó 4. hetében.

Ideje Helye
.a 4. hetében a nevelés alapelvei óráin

'1 . Október V-VI, eset. intézetűnkben
2 óra 1 6. megfígyelés

1 ó. megbeszélés

2. November I-II. oszt. intézetünkben
2 óra 1 ó. megfígyelés

1 ó. megbeszélés

3. December III-IV. oszt. intézetűnkben
2 ót1a 1 ó. megfígyelés

1 ó. megbeszélés

4. .Ianuér

5. Február
2 óra

Munkásnők Otthona

6. Márníus

3 óra
Családi Iskola
Tigris-utna

-7. Április
3 óra

Új Iskola
Bíró-utca

8. Május
3 óra

Helye
Kirándulás! napon.

D.' u. Leánycserkész-
Otthon

Pályaválasztási Tanácsadó
a Társadalombiztosítóban

D. u. Nöegyesűlet gyülése

Iparművészeti Iskola
v. Nőspar iskola

Háztartási Iskola
v. Kertészeti Iskola

Női Munkatábor
v. Népművelési kirándulás

Egy falu egészségügyi és
kulturális intézményei.

A IV. o sztá ly ho sp itá lá s i fe la d a ta i. - A család hatása a gyer':'
mekekre: a szűlők foglalkozásának társadalmi és gazdasági kőrül-
.ményeinek hatása a gyermekre. Testvérek, nagyszülök, cselédek, ven-
-dégek befolyása. Az egyke megfigyelése. Sok testvérü gyermek meg-
figyelése.
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Az iskola hatása a gyermekre: a tanító, a társak, barátok, a fel-
sőbb és alsóbb osztályosok hatása. Az iskolai ünnepélyek hatása;

A szoktatás szerepe. A gyakorlás szerepe. A példa hatása.
A szabadság és engedelmesség mértéke. A ta~ítás hatása.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs :

templom és a hitoktató hatása. A falu hatása. A város hatása: kira--
katok, közlekedés, felvonulás stb. Az utca hatása. Nagyvárosi, kűl- ..
telki, falusi gyermek

A szórakozások: olvasmány, mozi, szinház. rá dió, újság, spor-
tok, zene hatása.

Az ifjúsági egyesület hatása, munkája.
A személyes élmény jelentősége az ismeretszerzésben. A meg--

figyelések, kísérletek, kirándulások jelentősége.
Osztályszellem, közszellem. Szociális, asszociális gyermek.
A különböző fajú és fokú nevelőintézetek munkája, jellege, ha-

tása a tanulóra.
Mesemondás és játéktanítás megfigyelése.
Szabad megfigyelés. Segédkezés,
Végül vessünk egy pillantást a jövőbe és gondoljuk át, meg-

valósítható-e az új iskolafajban a régi rendszerű óralátogatással a
Tanterv és Utasítások, továbbá a "Rendtartás"-ban felsorolt intéz-
mények meglátogatása és hogy növendékeink ott esetleg részt is ve--
gyenek bizonyos munkákban? Vagy csak papíron marad a jó gon-
dolat vagy folyton megzavarja a többi tanár munkáját. Hisz még a
közelben levő intézmények meglátogatásához is legalább 1-2 óra
szűkséges, a távolabbiaké néha egész délelőttöt igényel. Legtöbb
intézetben a kirándulások havonta egyszer egy napra koncentráltak,
de más tantárggyal kapcsolatban is vannak kirándulások, nem íog-
lalhatunk le minden kiránduló napot a nevelési ismeretek számára.
Legcélszerűbbnek vélem tehát, ha azoknak a tantárgyaknak tanme-
netébe állít juk be az óralé.togatást, amelyeknek érdekét szolgálja;
amelyekhez a szemleleti alapot megadja.

Örömmel veszem a jobb javaslatot és minden oly gondolatot"
amely mdítvényom javítását szolgálja, mert a íö, hogy az ügyet.
előbbre vigyük.

D r . J e lita in é La jo s M á r ia d r ..
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Eötvös és a magyar sors,"

- Első közlemény. -

Február 2-án ismét összejöttünk, hogy az évtizedes szokáshoz
híven megemlékezzünk báró Eötvös J ózsefröl, a nagy magyar bölcse-
lőről, államférfíről és költőről. Az Eötvös-Alap kitüntető felkérésére
vállaltam a mai ünnepi beszéd tartását, mert Eötvős József báró ki-
vételes nagy szelleme, csodálatos politikaielőrelátása, a 70 éven át
vezető és ma is élő közoktatási célkitűzése mindenkor bámulattal
töltött el. Vállaltam. mert Eötvös írásaival, alkotásaival, minden gon-
dolatával és tettével nemzetéért élt, "létének mulandóságával is
rnilliókra világít". Ő mondta: "Aki egész életét nemzete dicső emlékei-
nek fenntartására szentel é, azt a nemzet nem feledheti el."

Emlékezésül dalt kért, mert költő volt, s könnyet, mert szeretett.
Többet érdemel ennél: hálát, mert nemzetéért lángoló tűzben égette
el magát.

Tudom, míly nehéz feladatot vállaltam, mikor arra vállalkoztam,
hogya sok tudós és politikus, író, költő és esztétikus után Eötvös
József báróról a mai ember szemével és ecset jével portrét fessek és
.gondolatait a jelenre vonatkoztassam.

Kétszeresen érzem merészségem súlvát, ha arra gondolok, hogy
akíről ma itt szólni akarok, az az emlékbeszédeknek is a legnagyobb
mcstere volt. Hányszor szólt Eötvös József báró maga is e helyről, s
szavai a sötét politikai életben útmutató íénycsóvákká lettek, emlék-
beszédeit az egész nemzet várta és csodálattal olvasta. Akadémiai és
Kisfaludy Társasági elnöki megnyitói az abszolutizmus korában
-éveken át a nemzet egyetlen lehetséges őszinte megnyilatkozásai
voltak.

Az ember életét és pályáját származása, a szűlöi ház, a törté-
'nelmi kor és a tehetségei végzetszerűerr meghatározzák. Eötvös József
báró élete ezt szinte példaként mutatja, Családja magyar család, a
legtörzsökösebb magyar. A családi hagyomány úgy tudja, hogy a
budai magyar patricius családból való Eötvös János főbíró volt
az ősük.

Akitől kezdve biztosan tudjuk vezetni a család eredetét, azhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,E ö tvö s M ikló s , e néven az első az 1600-as évek kőzepén debreceni
kalmár. Nemes ember ő is, felesége, Nagy Erzsébet is.

Engedjek meg, hogy mint debreceni, az Eőtvős-családnak az
Utolsó két évben napfényre került debreceni vonatkozásairól szól-
hassak legelőször."

Valószínű, hogy Eötvös apja és nagyapja is debreceniek voltak.
'Gazdag emberek. Eötvös Miklós neve 1666-tól szerepel, még pedigZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.* A Magyarországi Tanítók Eötvös-Alapjának febr. 2-i emlékünnepén
'tartott emlékbeszéd.

1 Zo lta i La jo s két tanulmánya báró Eötvös József családjának debre-
-ceni származásáról és késöbbi kapcsolatairól.
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jól megadóztatva, Volt esztendő, mikor évi 300 frt. adót fizetett. Ez:
pedig nagyon nagy pénz volt akkoriban. Volt a város határában sző-
lője. Szabolcsban, Szatmárban házai, telkei, nemesi birtokai. 1676--
ban elcserélte házát a város legelőkelőbb részén, a Piac-utcán levő,
köházért.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKö lesé r i Sá mue l debreceni prédikátor J ó zsu é szen t ma ga

e ltö ké lé seZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű elrnélkedését kinyomtatta és a debreceni gyülekezeL
névszerint felsorolt tagjainak ajánlotta. Köztűk 16 kereskedőnek is"
s ezek kőzűl elsö helyen Eötvös Miklóst nevezi meg.

1689-ben Eötvös Miklós, majd özvegye is meghalt. A fennmaradt-
végrendelethez csatolva van e.gy leltár Eötvösék aranyneműiről,.
pénzéről, ruháiról, asztalneműiről. A bennük felsorolt ingósá-
gok számára és értékére kevés korabeli végrendelet állja ki a ver-
senyt Eötvös Miklóséval. Felsorol a leltár arany és ezüst párta-
öveket, láncokat, vállra, dolmányra való gombkéseleteket. 26 arany-
gyűrűt, négy ezüsthüvelyű kardot, 63 ezüst evőeszközt, ezüst tálakat
és tányérokat, pohárszékre való arany vagy aranyozott dísztárgyakat.,
számosezüstkannát, ezűstkorsót, ezüst, arany vagy aranyozott csé-
széket, palackokat és poharakat.

Hát a ruhaneműek. Selyemkendök, aranyos párnahajak, aranyos:
paplanok, vásznak és lengyel patyolatok, eperjesi gyolcsok végszámra.
Ezenfelül asztalkendők, török patvolatok. kamuka-posztók. Se vége..
se hossza a felsorolásnak. Azután 800 darab arany-tallér, 320 ezüst-
tallér, rudas tallérok, 1800 magyar frt. Szárnítsuk ehhez hozzá a
házakat és a földeket. Ez még Debrecenben, a gazdag kereskedő-
városhan is sok kincs volt. Hát még ha hozzávesszük, hogy Caraffa
generális alig 3 évvel előbb, 1686-ban kegyetlenül megsarcolta, való-
sággal kifosztotta Debrecent és polgárait.

Miklósnak egy fia volt, szintén Miklós. Ö elhagyta Debrecent,
eladta házát, .szőlőjét és Szatmár vármegyébe ment. Hamarosan
szolgabíró lett és II. Rákóczi Ferenc fejedelem kerületi hadbiztoea,
később Károlyi Sándor kurucgenerális híve és barátja. Dúsgazdag-
úr volt. 1710-1714-ig Szatmár vármegye alispánja. Megszerezte a
sok uradalma mellé a legnagyobb birtokát, Vásárosnaményt.

Mi maradt a debreceni, beregi és szatmári lélekből Eötvös Jó-
zsefben? A magyarsága. A vonzódás, a visszagondolás az ősök föld-
jére. A fa lu jegyzö jé -n ek vármegyéje ott fekszik lia tiszai Alföldön,
ott, ahol a Tisza nagy S-sé kanyarodik". Pontosan a beregi rónán,
V ásárosnamény mellett, ott,ahol az Eötvös-család ősi birtoka volt,
és ahonnan a család az előnevét vette.

A vagyonszerző Eötvös Miklós 1731-ben halt meg, anagykárolyi
templomban temették el. Kétszer nősült, és a két házasságból 6 fiú
és 3 leány maradt utána.

Az Eötvös-család tagjai közül egyik-másik még eljutott Deb-
recenbe. Miklós unokája, József táblai ülnők volt ott. 'Háza is volt.
A Debrecenhez való vonzódás tovább élt a családban. Eötvös József
apja is, mint Sáros vármegye főispánja és alkancellár 1835-ben házat
vett a Várad-utcán, de 1843-han eladta.

A vagyonszerző II. Miklós fia, szintén Miklós a 18. század kö-,
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zepén a királynő védelmére felkelt szatmári" nemesség vezére volt.
Később Mária Terézia híres tábornoka. 1768-ban báróságot is kapott
tőle. Ettől kezdve az Eötvős-csaladnak ez az ága hozzákőtötte sorsát
a dinasztia sorsahoz. Bün volt-e ez? Azt kell mondanom, hogy nem,
legfeljebb tévedés, a magyar sms téves látása és téves megítélése.

Szomorú sors volt a magyar élet Mohácstól kezdve, de talán
soha olyan gyászos és elhagyott nem volt, mint a törökhódoltság
után. A magyar kiveszőben volt. A dinasztia és idegen tanácsadói
mesterségesen pusztítottak. Nem kapott a magyar földet. Mint a
vadat, úgy fogták katonának. Az adót kegyetlenül behajtottálc rajta.
Idegen és földönfutó lett a magyar saját hazájában, melyet tele-
raktak német, szerb, tót és más telepesekkel. Csak a nemesség ver-
gődött jogilag biztosított, de gazdaságilag letört sorsának kerlatain
belül. Magyar élet alig volt - csak magyar tengödés, Mindössze sem
volt már 2 millió magyar.

A sőtéteri látók elveszettnek tartották a magyar hazát és nem-
zetet. A körülöttünk egyre jobban életrekapó tót, szerb, oláh csak
megerösíthette e hitüket. A kétségek közt vergődő magyarok hol
lelhettek e sötét idökben reményt és vigasztalást ? Hol máshol, rnint
Bécsben. a császárvárosban. a szintén vulkánon élő, de szervezetével
még uralkodni tudó dinasztia közelében.

A monarchia erejébe vetett hit nemzedékeket tett vakokká. Jót
akartak. A monarchia egységétől remélték a magyar sors javulását,
a nemzet fennmaradását. Ezért támogattak az erős kőzponti kor
mányzatot. Jól látták ennek hibáit és büneit, magyargvűlöletét, de
még mindíg elviselhetőbbnek tartották, mint a törökuralom által
életrehívott és hazánk felé szorított rácok és oláhok ránkszabadítását.
A monarchiában a kiegyenlítő, az igazságos egyensúlyt tartó hatal-
mat látták.

Nemcsak az Eötvösök gondolkoztak így. Az Eszterházyak és a
Pálfyak, Majláthok és Apponyiak, Ürményi és Tersztyánszky, Jósika
Samu, Dessewffy, Szechen Antal és a többiek hosszú sora a kálvi-
nista bihari adminisztrátorig, a köszívü Tisza Lajosig,

A két Eötvös Ignác, Eötvös József nagyapja és apja is ezek
közé tartozott. Mindkettő nagyeszű. erőskezű ember, a bécsi udvar
kedveltje. AzhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe lső főispán, belsö titkos tanácsos és végül kir. főpo-
hárnok, az udvari kamara elnöke. A má sod ik is főispán, udvari kan-
cellár, szintén titkos tanácsos, kir. főtárnokmester. Egyik sem volt
népszerű az itthoni magyarok előtt.

Eötvös .Iózsefet mind a kettő nevelte és az ő hatásuk nem múl-
hatott el nyom nélkül. A reform-kor újraébredő magyarsága és lel-
kesedése, a Szózat és a Zalán futása, tanárának, Pruzsinszky József-
nek szenvedélyes szabadságszeretete, majd később Horváth István
költői történelmi gondolkodása mind éreztették hatásukat. Ezeknek
a kűlöníéle hatásoknak eredője a tőle idegenkedő magyar osztály-
társai előtt tört ki legőszintébben Eötvös J ózsefből 12 éves korában.
Biztosította társait, hogy nagyapja és apja - bár a császárt szol-
gálják - nem hazaárulók. hanem a monarchia hívei. Ez is állás-
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pont.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ azonban esküszik az élő Istenre, hogy csak hazájának lesz
szeigája és nevének népszerűtlenségét majd hazafiságával fogja el-
feledtetni.

A család hatására még fel szokták említeni, hogy anyja, Lilien
bárónő westfáliai eredetű. Ez igaz, de édesanyjának anyja, Szapáry
.Iúlia grófnö magyar asszony volt. Édesanyja tanította meg szeretni,
hinni és a szegényekkel, elnyomottakkal érezni. Ő ismertette meg a
német irodalommal és kőltészettel. Általa ismerte meg Goethét és
Sehillert.

Aulikus család, lángoló magyarságú nevelők, reform-kor és
szerető szívű anya. Szinte érezzük ezeknek a hatását Eötvös szavai-
ból, mikor Kölcsey Ferencről szóló emlékezéseben így szól: "a gyer-
mekben fekszik mindíg esirája a férfi legszebb tetteinek, s a kebel,
melyet tiszta lángok oltárának ezentelt a végzet, a gyermekkor bol-
dog benyomásai között fej lődik erőssé."

Eötvös lelke hajlott az elmélyedésre, de a különíéle hatásokra
is egységes irányban fejlődött. S nincs a magyar irodalomban és
történelemben még egy olyan emberünk, aki első fellépésétől az utol-
sóig gondolataihoz és elveihez annyira h ú maradt volna, mint ő.

Hitt a szeretet mindenható erejében egész életében. Hitt a nép
felemelésének jogesságában és országépítő hatalmában. Hitt a par-
lamentáris korrnányzás szűkségében, a szabadság és az egyenlőség
államilag szabályozhatóságában, a különböző nemzetiségek egymás-
sal való megbékéléseben. Ugyanazt hírdette legelső Ieleőházi beszé-
deiben, amiket 30 év múlva, mint miniszter ,igyekezett megvalósítani.

Nem azért lett erős nemzeti érzésű, mert édesapja aulikus volt,
nem azért lett haladó, mert az apa és nagyapa reakciós, nem azért
lett jobbágypárti, mert családja arisztokrata. Akik ezt azhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe llen té t-

lé lekta n á t hirdetik, éppúgy tévednek, mint azok, akik Eötvös lelkét
a d le r i kompenzá c ióva l magyarázgatj ák. Eötvös rendületlen magyar
volt, mert annak szűletett, mert benne élt a lelkében a budai és a
debreceni ősök, a kuruc-vezérek vére, erős magyarrá tette nemzeté-
nek ismerete és a magyar sors látása .

.Gondolataiban érzések vibrálnak, és érzéseit elönti bölcselkedé-
sének hulláma. Tehetsége volt-e nagyobb, vagy a szíve, gondolko-
dása vagy érzése, megmarad örökké kutatható problémának. De az
bizonyos, hogy mindkettőben nagy volt.

Nála az irodalom eszköz volt. Otthagyta az irodalmat, mikor
másként tudott állambölcseleti elgondolásának érvényt szerezni.
Benne a kőltö és az államférfi hihetetlen tökéletességben és céltu-
datesságban olvadt őssze. Oktat és nevel - ez a célja, akár költe-
ményt Írt, akár regényt vagy gondolatokat. Mindenképpen azon volt,
hogy tanítson, felnyissa kertársai szemét, és megláttassa velük kará-
nak eszméit és bűneit, tanulságait és kőtelességeit.

Erős erkölcsi személviség volt. Etikai romantikus jellem •. A
becsület, a tisztesség, a szeretet embere volt. Hirdette, hogy a kől-
tészet gyermekes' játékká válik, ha nincs nemesítő, buzdító és nevelő
tartalma.
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Igéi lelkiismeretének és sorsunk látásának súlyos pörölycsapá-.
saiként érik még ma is lelkünket. Vonzanak a velük való fog~alko-,
zásra, a gondolatokon való töprengésre, tovább-vezetésre. Szinte
csábítanak az állandó idézésre is. Írásai irodalmi szempontból nézve
talán nem tökéletesek. Ő maga mondja: "Regényeimnek egy nagy
hibája van, hogy felette sokat okoskodom." Magyarázza is: "Nem
mulattatni, használni akartam." Regényei államférfiúi cselekedetek.
Müvészi erejük lehet itt-ott fogyatékos, de ezekért kárpótol felfogá-
sának mélysége és nemessége, hőseivel és a témával való együttér-
zése. Kétségtelen, hogy a magyar irodalomban, költészetben senki
több gondolatot és filozófiai mélységet nem nyujtott, mint ő. Tra-
gédiája, hogy kevesen voltak, akik olvastak, megértették és elme-
rültek benne. A magyarság nagy többsége kulturális feilendülésének
kezdetén még mesét keresett. Álmodni akarthgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" a d é li ve r őn " . S nem
tudott elmélyedni a magyar sors problémáiban, pedig saját sorsa,
élete forgott kockán, A kiegyezés előtt és azután a magyarság ma-
gyar hősöket kívánt. Kárpáthy Zoltánokat, Berend Ivánokat.

Érezte ő a saját sorsát. Jól látta a magyar életet még ebben a
vonatkozásban is. Ezért írja megrázó költeményét:

Én is ezeretném nyájasahb dalokban
Üdvözölni a szép természetet,
Ábrándjaimnak férryes csillagokban
S bimbók között keresni képeket.

De engem fölver nyájas képzetimhől
Komoly valónak súlyos érekarat

Fajom keserve hangzik énekimből,
Dalom nehéz korornnak jaj szava.

"Jó író csak az lehet - mondja - aki azért ir, hogy gondola-
tait kifejezze." S neki voltak gondolatai. Csodálatos gazdagsággal
buggyantak ki lelkéből. S ezek a gondolatok a szeretetet hirdették.
Az ember szeretetét. Az egyes emberét. De az egyes emberben az
emberiséget ölelte magához. Ezekben a gondolatokban a magyarság
sorskérdéseit vizsgálta. Öszintén, elmélyedve, szinte reszketve a vágy-
tól, hogy segíthessen.

A fa lu jegyző jéb en teremtett magának egy vármegyét, melyben
a vármegyei rendszer összes mulasztásai és vétkei megtalálhatók.

A M a gya r o r szá g 1514 -b en számára olyan kort keresett ki a tör-
ténelemböl, mely alkalmas volt a sorsdöntő hibák bemutatására.

Az 1840-es évek egyik legfőbb kérdése a jobbágyság felszabadí-
tása volt. A jobbágyság felszabadítása egy csapásra meg kellett,
hogy változtassa az országot. Erre elő kellett készíteni a nemzetet.

Akik elleneztéka felszabadítást, nem a nép ellen voltak, a nem-
zetet féltették. 's akik pártoltak, nemcsak emberi és társadalmi szem-
pontból voltak mellette, hanem gazdasági fellendűlésünket is ettől
várták. Eőtvőst csak az emberi szempontok érdekelték. Családjából
nem hozott magával gazdasági ismereteket. Édesapja rossz gazda
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volt, Ő csak azt látta, hogy: "A ház, melyet a jobbágy épít, nem az
övé, ... a mező, melyet homloka izzadságával szántott fel és vetett
be, nem neki termi gyűmölcsit: gyermekei nem az ő örömére nő-
nek fel."

Sorslátó lelke megint arra a meggyőződésre jutott, hogy csak
azt lehet a nemzet tagjának tekinteni, akinek jogai vannak, mert az
emberi kőtelességek emberi jogokból fakadnak.

Ma is ezt hirdetjük. Ez az állambölcseletek alapköve. A nem-
zetért és a hazáért azoktól követelhetűnk áldozatot, akiknek módot
nyujt az állam nyugodt és szabad élet élésére. Ezt hirdeti EötvöshgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A fa lu jegyző jéb en . Valójábna ennek megmutatására írta. A M a gya r -

o r szá g 1514 -b en tulajdonképen ugyanaz, mint A fa lu jegyző je , csakZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 0 0 évvel visszatérve az időben. Mintha azt akarná mutatni, hogy a
magyar nép szenvedései ott kezdődtek, ahol a szabad magyarok fö-
lött az önkény elnyomói jogokat adott és tűrt el. Akkor kezdődött,
amikor a nyomorúságok és szenvedések között a szabad magyar ok
elszolgaíasodtak, amikor Mátyás 4 millió magyarja lassan elfogyott
számban, elfogyott testben és erőben, lélekben és önbizalomban.

Intés volt ez a saját korához és a habozó, késlekedő politikusok-
hoz. Nagy erkölcsi bátorság kellett hozzá, hogy korának hibáira és
bajaira ilyen keményen rá merjen mutatni,

De amíg korholt, vigasztalt és biztatott is. Nem volt sőtéten látó.
Hirdette', hogy nem veszhet el a magyar. A Búcsú szavai szerint nem
veszhet el addig: "Míg az ezüst Dunának partjain egy honfi szem
pihen, magyar lakik a parton, s a hazának csak egy romlatlan gyer-
meke leszen."

Ugyanezt mondja A fa lu jegyző je befejező soraiban is: "Viruini
fogsz te szép rónaságunk, s virul ni a nép, mely egy ezred óta síko dat
lakja."

Elriasztani akart, meg akarta utáitatni a rosszat, de azért, mert
ott volt a cél: a nemze t .e s a nép csa k hu ltu r á lis eme lked és ú tjá n

r emé lh e ti b o ldog é le té t. Írásaiból mindíg tisztán bontakozik ki, amit
állandóan hirdetett: "Az ország jövője főképpen azon állástól függ,
melyet a civilizáció tekintetében Európa népei kőzőtt elfoglal."

A magyar sors látása mondatja ezeket Eötvössei. Látta, hogy I I

rendiség. a négyszázezernyi magyar nemesség nem tudhat a kőrűlőt-
tűrik egyre erősödő nemzetiségek között nemzetet és államot alkotni.
Új erőkre, új tartóoszlopokra van szűkség, nehogy új Mohácsok jöj-
jenek. Akkor is a rendi állam szükkeblűsége volt a bajok főoka.
Mégegyszer nem ezabad ezt megkockáztatnunk. A nemzet erősödését
a nép erösödésétől várja és reméli.

De ez szűkséges is, mert elérkeztünk az utolsó lehetőséghez. Erő-
sen hiszi a magyar nép sorsának jobbrafordulását.

Ő hirdeti leghatározottabban a magyar nép védelmében és erő-
sítésében a fajta védelmet is. Nem kimondottan a magyar fajét, ha-
nem a magyar nemzet tagjaiét, mert egészséges, erős nemzedék erős
nemzetet alkot.

Sokszor jut eszembe Eötvös, mikor sáros falvak omladozó vá-
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Iyogházai között járok, falusi iskolák gyermekeit hallgatom. Nagy a
Iialadás, sokat tettünk e téren, de még rengeteg a tennivaló, ha erős-
testü és erőslelkű magyar nemzetet akarunk. Már pedig erre van
.szűkség. Az állam és a nemzet számára a legfőbb parancs, a legelső
magyar ember parancsa:hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"n em engedhe tjü k, hogy e lso r va d jon a fa lu

n ép e" , Ma mikor újra fordulóhoz ért a magyar nép sorsa, ezt a gyö-
nyőrü- és bölcs gondolatot egy pillanatra sem szabad szemünk elől
téveszteni.

Eötvös látta azt is, hogya jobbágyság felszabadítása maga után
fogja vonni a felszabadult parasztság alkotmányos jogait.

Ennek is híve volt. Nem a kritikátlan népuralomnak. Elment az
-észszerűség határáig, de az anarchizmus ig és a csöcselékig nem.

Azt mondja: "Minden okszerinti haladásnak alapköve a nevelés.
A politikai jogoknak azokra való kiterjesztése, kiknek neveléséről
nem gondoskodtunk, üdvös következtetéseket nem szűlhet."

Ellenfeleivel szemben kimutatta, hogy nem o politikai fejlettség
.az előfeltétele a nevelés helyes rendjének, hanem a jó népnevelés az
alapja a politikai jogok célszerű gyakorlásának. Erre a kérdésre
újra és újra visszatért. Azt írja: "Valamint Isten a teremtést a vi-
Iágossággal kezdé, úgy az, ki népet akar teremteni, adjon neki vilá -

go ssá go t mindenek előtt, a többi magától jön." A világosság itt a
nevelést és az oktatást jelenti.

Ezt hirdette később is, mikor a közoktatási javaslatait 48-ban,
:majd 68-ban a parlamentben sokszor kétségbeesetten védte a mara-
-diak ellen.

Az 1868. évi 38. t.-c. tárgyalása alkalmával mondta: "A népnek
-éríelmi nevelésében fekszik legbensőbb meggyőződésem szerint e
haza egész jövője. Ettől függ, hogy nemzetünk, me ly ezt a földet
vitézsége által fegyverrel foglalta el, értelmiségévei megtartsa."

Ebben teljesen egyetértett vele Kossuth, Széchenyi, Deák és
Wesselényi is. Mindegyik felfogása azonos Eötvösével. Mindegyik
'egyformán látta, hogy ha a [ogkiterjesztés nincs kellő népneveléssel
megalapozv,a, a politikai jogokkal felruházott, de műveletlen nép-
-osztályok a demagógia zsákmányává válnak.

Ezt az elvet azóta mindíg valljuk. Ezen a meggondoláson alapul
az 1921. évi XXX. t.-c. és az azóta hozott közoktatásí rendeletek.
Ez a meggondolás egyik legfőbb alapelve a most benyújtás előtt álló
8-osztályos népoktatási törvény javaslatnak is.

Eötvös még tovább is tekintett, Azt hirdette, hogy "hol két nem-
.zet érintkezésbe jön, mindíg a műveltebbé a győzelem", Ezért akarta
a magyar népoktatást fejleszteni. Képviselőházi beszédeiben is ismé-
telten hirdette, éppen ma van pontosan 70 éve, mikor újra kijelen-
tette: "A magyar nemzet jövőjét - amint már százszor kimondot-
tam életemben - tisztán a kultúra kérdésének tartom." .

Eötvösból sarjadzik mint örök forrásból a kőzoktatásunk min-
-den mai népoktatási teendöje. Az elemi iskolai törvények mindegyike
az 1868, évi XXXVIII. t.-c.-en alapul, akár a beiskolázást, akár a
felügyeletet tekintjük. Az állam, a kőzség, az egyház jogait és köte-
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lességcit ez szabályozza. Ma sem tudnánk jobbat alkotni ennél, leg-
feljebb a keresztülvitelben és a megvalósításban vagyunk erősebbek,

A polgári iskolai új törvény alapját szintén az 1868. évi
XXXVIII .. t.-c.-nek a polgári iskolákra vonatkozó szakaszai alkotják ..

A tanítóképzés, még ma, 73 év után is teljesen az 1868. évi
XXXVIII. t.vc. értelmében történik. De a líceumra és a tanítóképző-
akadémiára vonatkozó törvény is, főként a tanítóképzés jogát ille-
tően, megmaradt az Eötvösi elgondolás jogalapján.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Im r e Sándor írta 30 évvel ezelőtt: "Eötvös nem a multé." Ezt
ma, 30 év után is megismételhetjűk azzal, hogy míg a földön magyar-
lesz és a Kárpátok bércein belül élünk, él és kell, hogy éljen ben-
nünk.

Az 1868-at követő liberális korban sokan szemére vetették Eöt-
vősnek, hogy törvényében nem az egységes' állami vagy községi isko-
lák mellett döntött, hanem az egyházaknak is meghagyta a történelmi,
jogait és biztosította az egyesek iskolafenntartási jogát is. Különösen
a nemzetiségi egyházak iskolafenntartási jogát tartották veszedel-
mesnek. Eötvös az iskolázás szabadségának volt a híve. Sokan ma.
is félreismerik és félremagyarázzák felfogását, pedig ismételten hang-
súlyozta: "Az okta tá sügy á lla m i monopó liuma sem veze th e t a te lje s

egyfo rma sá g r a "

Pél dé ul felhozta, hogya jezsuiták 200 éven át vezették a francia.
oktatást .és mégis a felvilágosodás azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő iskolaikon keresztül győze-
delmeskedett. Voltairea jezsuiták tanítványa volt. Az oekonomisták,
és encyklopédisták nagy része is az volt.

Az oktatásügy központosításrától és a csak állami vagy községi

iskoláktói nem várta a nemzet egységét. Mert az iskolai oktatás --
írja - csak kis részét teszi a nevelésnek, s az állampolgárok szel-
lemére, főleg az alkotmányformát illetően, sóha nem gyakorolhat.
elhatározó befolyást. De a sokaktól remélt egységet azért sem vár-
hatta, mert - úgymond - egy kormánynak sem áll hatalmában a.
közoktatást úgy rendezni, hogy az mindenütt ugyanazon alapelvek
szerínt, az alkotmányra nézve kedvező irányban történjék.

Ma úgy akarunk segíteni az új nemzedékek nemzetnevelésében
és a világfelfogásának kialakításában, hogy az iskolázás kerhatárát.
igyekszünk minél későbbre kitolni. Ez azonban már nemcsak kultúr-
politikai kérdés, hanem gazdasági is. És a kultúrpolitika sokszor nem.
kelhet versenyre a mindennapi kenyérrel. De egy mód még van, amit.
a finn nemzet példája ma olyan szemléletesen mutat, az okos és
becsületes iskolánkívüli népmüvelés.

De nemcsak nagy kultúrpolitikai vonatkozásban látta a nevelés
és az oktatás kérdéseit. Egész apró részletéig ismerte. A Ka r th a u s i.

és különösen a Nővér ek sok ismert gondolata hirdeti nevelési felfo-
gását.2

Az iskolai oktatás kérdéseit szinte a mai pedagógus szemével
látta. Ezzel kapcsolatban azt mondja: sokan heiytelenítik, hogy a

2 H a jdu J á no s : A nevelés gondolata Eötvös József báró köItészetében ..
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gyermekek sok felesleges tanulmánnyal vannak túlterhelve, de ezek
nem gondolnak arra, hogyha a táplálékból csak magát a tápanyagot
vennénk magunkhoz, akkor hamar megbetegednénk. Az orvosságot
is csak oldószerben tudjuk bevenni. Így a tananyaghoz is szűkséges,
.hogy necsak az ismeretűl szolgáló tételt, a magot, de a magot magá-
ban foglaló gyümölcsöt is feltálaljuk és megemésszűk,

Helyesli azt a törekvést, hogy a tanító a legkevesebb fáradság-
gal a legtöbb ismerethez juttassa növendékeit, de helytelennek tar-
totta azt az irányt, me ly mindíg csak a tanulás könnyebbé tételén
fárad. Ivlintha csak a mai kor ellenvetését hallanók a Ieegvszerüsítö
módszeres eljárások ellen. Ma is azt mondjuk, hogy az akarat ne-
velése és az ítélőerő képzése sokatZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv e s z it, ha mindent a tanító gon-
-dol ki és végez el a tanuló helyett.

Az oktatás egyik íö hibáját abban találta, hogy a tanító nem
foglalkoztatja eléggé növendékeit. Puszta előadás mit sem segít,
mert a passzív hallgatás sokkal fárasztóbb, mint a tevékeny, meg-
feszített munka. Nem csak az a fontos tehát, hogy mit tanítunk.
hanem hogy hogyan tanítjuk. Idézem a szavait: "Amit az iskolában
tanultunk, annak legnagyobb részét elfelej tettük, de a hatás, melyet
a jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad."
'Világos kifejezése ez az alaki képzés elvének.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kiss J ó zse f.

E G Y E S Ü L E T IYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉLE T.

Márciusi taggyűlés. - Jegyzőkönyv aT. 1. T. O. Egyesületének
1940. március 28-án a Ranolder-Intézet róm. kat. tanítónöképzöjében meg-
'tartott taggyüléBéről. Jelen vannak P a dá nyi-F r a nk Antal dr. elnöklete
mellett dr. H uszka János, vitéz F r a knóy József, dr. C za kó István, Na gy

Ferenc, D r ozdy Gyula; H or vá th B. Kristóf (Szeged), M. Szeged i Janka
{Veszprém}, M a ga si M, Franciska [Györ], M a r á cs i 1. Margit [Pápa], Kh in

Antal [Léva], M edgyes i Zsófia, H a itsch Elia (Cinkota), P ócza József,
Vécse in é F ehé r Aranka, Szombo r n é Szá n tó Lenke, Ba gó Margit, Riesz

Janka, Ib e r e r n é P opovits Olga, Ker eszte s Vera, Ba ba r czy Ilrna, Ková ts

Gyula, Rich te r M. Sarolta, Va jtá nyi Margit, Ló r á n th Erzsébet, M. Németh

.M. Margit, H idyné G yu la i Mária, M. P in té r M. M a r g it, M. P e lle Irén.,
E mmer i 'P. Klotild, Sza r vá h J. Karitász, Velic s .Ferdinanda, C so r b a R.
Romána, M. C sonka Evangelista, Soós Marcellina, Ká lmá n Regina, Ra lla e lli

R. Raíaela, G a lgóczy M. Teréz, C se r no ch M. Aglája, dr. Kelemen József;
C sekő Árpád, Ta na i Antal, J a loveczky Péter, Tsche ik Ernő, F er en czi

István, C sá szik E. Gizella, P ir o s R. Gabriella, Bodo r Ferencné, Wilsch

Ludovika, Kisze ly Mária, Na gy Perpétua, To lle t Pia, Szen tirma y Miklósné,
Róna i Emilia, Schne id e r Bellarmina, Wa gner A. Ernesztina, Ando r Ilona,
" I ' r a u tma n Angé a, Szlá vik Donatilla, Kr okovic s Jolán, M este r h á zy Jenő,
'G a r a mub lgyi Tibor, E r dé lyi Olga,

A taggyülés előadója P a dá nyi-F r a nk Antal dr. felolvasása előtt üd-
vözli a felsőbb hatóságok részéről megjelent vendégeket. Örömmel kő-
.szőnti a megjelentek sorában H uszka János dr. min. tanácsost, új ügy-
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osztályfőnökünket. Amikor elöléptetése alkalmából egyesületünk üdvözlé-

sére sietett, ezt nem kötelességből tette, hanem szíve sugallatát követte.
Tudjuk, olyan ember áll élünkön, aki ügyünket szereti. Szívesen üdvözlí.
az Egyesületben először megjelent vitézhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF r a knóy József tanker. kir. íö-

igazgatót. Bár mástermészetü munkaköre volt eddig, ügyünket teljes mér-

tekben megérti, Isten áldását kívánja munkájára, Köszönti még dr. C za kó -

István min. osztály tanácsost és az összes megjelent tagtársakat.
Előadásának bevezetéseképen megemlékszik arról, hogy mikor 1938-

ban a törvény életrehívta a gyakorlati középiskolát, a líceumot, s kiad-
ták hozzá a tájékoztató rendeleteket, ez többé-kevésbbé zavart okozott
a tanítóképző-intézeti tanárság körében. Ezt a zavart ma már a megnyug-
vás váltotta fel, mert tudjuk, hogy a líceum hivatás szerint is a mi isko-
lánk. Az utasítások pedig olyan természetüek, hogy minket teljes mér-

tékben kielégíthetnek. A kritikának csak megfelelő tapasztalatok után.
8-10 év múlva lesz helye. Egyelőre az a feladatunk, tanulmányozzuk az.
utasításokat és igyekezzünk elveit a gyakorlatba átvinni. A gyakorlatias-o
ság gondolatával nem megalkuvásból foglalkozik, ez neki régi, kedves
gondolata, már a képzővel kapcsolatosan is hangoztatta. A gyakorlatias-
ság minden iskolafajnál értékes elv. Mai előadásában a líceum sajátos.
szempontjaiból tekinti, de tudja, hogy ezzel használ a tanítóképzésnek is.
A minisztériumban annak idején meghallgatták a tanárság aggodalmait, a
tárgyilagos bírálatot örömmel fogadták, ennek hatása a kiadott utasítá-
sokon meglátszik. Ezért az egész tanítóképző-intézeti tanárság köszönetét.
tolmácsolja. Nyugodtan elmondhatjuk, a líceum mai alakjában alkalmas
arra, hogy a tanítóképző alsó tagozata is legyen. Előadásának címe:'
E szményi gya ko r la tia ssá g a líceum és leá nylíceum munká já b a n . Kéri a
hozzászólókat. hogy észrevételeikben terjeszkedjenek ki a következő szem-
pontokra is: 1. mi a nézetük a gyakorlatiasságról általáhan?; 2. mi a gya-
korlatiasság jelentősége a család, társadalom, munkakör, nemzet és val-
[ás szempontjábó.lP: 3. hogyan látják a gy,akor/ati irányú műveltséget Pr
4. hogyan törekszenek gyakorlatiasságra tantárgyaikban ?; 5. kiaknázzák-e
a nevelésben rejlő gyakorlatiasságot?

Szemes Gábor szerint a gyakorlatias.ság elvének a líceum egész mun-
karendjében érvényesülnie kell. A líceumban annyit jelent a gyakorlatias-
ság, hogy az életben hasznosítható ismeretek közül többet tanítsunk, mint
eddig. Hasznos mindaz, ami anyagi jólétűnk előmozdítására alkalmas; deo
szellemi életünk területére is vigyük át a gyakorlatiasságot. Az értelmisé-
get helyes társadalomszolgálatra kell nevelnünk. Ne a társadalom államo-
sítására törekedjünk, hanem önkéntes társadalomszolgálatra, akkor a nép
is többet termel. Ily értelemben maga a nevelés is gyakorlati gondolat.
Ha most már a megadott szempontokra akar felelni, úgy látja, hogy a
gyakorlatiasság a vallás területén azt jelenti, necsak hirdetni, hanem.
cselekvői legyünk az igének. Ne szégyeljűnk imádkozni. A nemzet életé-
ben pedig jelentenie kell a gyakorlatiasságnak az anyagiakban, szellemiek-
ben való többtermelést; a család életében a példás életet; a munkaszolgá-
latban az önzetlen, kötelességen felül végzett munkát. Ha a tanító, tanár
iskolai munkáján felül egy-két órát eltölt a gazdakörben, társadalmi mun-
kát végez egyesületekben, s ezt növendékei megfigyelhetik, akkor tevé-
kenysége az iskola számára példa. A tanításban a tankönyv, 'tanmenet, óra-
vázlat elkészítésében kell tanulmányozni a gyakorlatiasság elvét. Kívána-
tos volna, ha ezekről a kérdésekről a tanári testületek módszeres értekez-
leteket tartanának. Öreá nézve annyit jelentett a mai előadás a gyakor-
latiasság szempontjából, hogy óraváz latait. tanmeneteit kiegészíti, módo-
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sítja a gyakorlatiasságra, nevelésre vonatkozó utalásokkal. Így ölthet
testet az eszményi gyakorlatiasság.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a na i Antal nagy örömmel hallgatta az előadást, annak minden gon-
dolatával egyetért. Az iskolával szemben gyakran hallható az a szemre-
hányás, hogy sok fölöslegeset tanít. Olyat kellene tanítania, amire az élet-
ben szükség van. A társadalom azonban sok értéket kivetne a tanulmányi
rendből, mert megítélése szerint fölöslegesek. Ilyenek pl. az eszmények.
Elfelejtik pl. hogy a gyakorlatiasság gondolatával a legszorosabban ösz-
szefügg az eszményiség gondolata. Az életben mindíg kimutatható az el-
mélet gyakorlati haszna. A rádió nem valósulhatott volna meg az elektro-
mos rezgésele differenciál-integrál elméleti számításai nélkül. A gyakor-
latiasságot úgy kell értelmeznünk, hogy tegyük jobbá az anyagi életet, de
irtsuk ki a lelkekből az anyagiasságot. Igyekezzünk jobban élni, de ez
csak eszköz legyen, célunk mindíg az örök értékek szolgálata. A gya-
korlatiasság szolgálatában az élő példa a legjobb eszköz. Az örök humá-
numot nem adhat juk fel. Olyan embereket neveljünk, akik meg tudnak
élni a jég hátán is. Ha kell, idős korukban is tudnak új életet kezdeni.
A gyakorlatiasság és eszményiség harmóniája teszi boldoggá az egyént,
családot, nemzetet. - Több tárgy nem volt, az elnök az ülést bezárta
K. m. f. Padányi-Frank Antal dr. Il'. k. elnök, Erdélyi Olg,a s. k. titkár.

Áprilisi tagértekezlet. - JegyzőkönyvaT. I. T. O. Egyesületének
1940. április lS-én a VII. ker. áll. tanítónöképzö-intézetben megtartott tag-
értekezletéről. Jelen vannak P a dá nyi-F r a nk Antal dr. elnöklete mellett
M olná r Oszkár, G r yna eu s Ida, Ba r a b á s Endre, Na gy Ferenc, dr. J e lita in é

Lajos Mária dr., M este r h á zy Jenő, G ir tle r Mária, Str a u chné E n tz Jolán,
Szombo r n é Szá n tó Lenke, B. Br a un Angela, Vécse in é F ehé r Aranka, Zsin -

d e ly Katalin dr., Szon ta g li Katalin, M á csa y Károly, D obo s Gyula, P ir o s

Gabriella, M egyer i Berchrnan nővér, Soó s Marcellina. Rich te r M. Sarolta,
Róna i Emílía, Ló r á n th Erzsébet, M. Németh Margit, M. Ba r czen M. Júlia,
M. Vesze lovszky Erzsébet, M. Ba konyi Jolán; Na csa M. Adalberta (Sze-
ged), F a r ka s M. Magdolna (Debrecen), M ézes Etelka [Győr}: M óczá r

Miklós (Jászberény) ; dr. H or vá th Endre (Pápa); Ba r ta l Alajos (Eszter-
gom); Szemes Gábor [Jászberény}: H a itsch ElIa, La jo s Éva, Buda i Mária,
She r s il Mária, Adá m Zsigmond, Ta na i Antal, dr. Wer ge r Márton, Tsche ik

Ernő, J a loveczky Péter, Ka tona Margit, J a loveczky Péterné, F r igyes Béla,
F er en czi István, Ková cs Erzsébet, E r dé lyi Olga,

Elnök üdvözli a megjelenteket, az ülést megnyitja. Felkéri J e lita in é

La jo s Mária dr.-t előadásának megtartására.
T'a n a i Antal örömmel hallgatta az alapos, átgondolt, öntudatos mun-

kát, úgy látja azonban, hogy az előadónak túlzott aggodalmai vannak az
iskolalátogatás eddigi rendjével szemben. Véleménye szerint az eddigi rend-
szer helyes. A Rendtartásnak vonatkozó szakasza is egyenként való hos-
pitálást kíván. Előadó javaslata ezzel ellentétben áll, mert az egész osz-
tályt egyszerre óhajtja a gyakorló iskolába vinni. tanár vezetésével. Nem
lehet feladatunk annak a Rendtartásnak bírálata, amit még meg Gem va-
lósítottunk, végre sem hajtottunk. Pedagógiai meggyőződése, hogy a Rend-
tartást követnünk kell. Öröm már az is, hogy az iskolalátogatás a líceum-
ban szerepel. Megvalósítása nagy küzdelembe került. A líceum létesíté-
sének idején még az a veszély fenyegetett, hogy a tanulók tanulni fognak
pedagógiai elméletet a gyermekek megfigyelése nélkül. Márpedig a líceum
gyakorlati jellege maga is megkívánja, hogy a nevelési ismereteket szem-
léleti alapon tanítsuk. A cél a .gyermek testének, lelkének, tulajdonságai-



150zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgyesületi élet.

nak megfigyelése. Erre szűksége van még annak is, aki nem lesz tanító,
mert a gyermekkel valamilyen formában ugyis kapcsolatba kerül. Jobb,
ha az iskolalátogatást a növendék egyedül végzi, mert így közelebb kerül
a gyermekhez. Ezenkívül lehet végezni csoportos látogatásokat is. Főként
kezdetben, amikor utána közös megbeszélés következik, ekkor megadhatjuk
az irányítást a külön megfigyelések helyes módjára is. Kissé soknak ta-
lálja, hogy évi 90 órából az előadó 16-ot akar látogatásra fordítani. Ezt
a testtan tanárai nem helyeselhetik. Sokat nem mulaszt a növendék, ha
~gyedül hospitál, mert a Rendtartás szerint pl. ha egy napot, tehát 5 órát
tölt a gyakorlóban, utána öt hétig nem mehet le. A hospitálók passzívab-
bak lesznek, ha az egész osztály ott van. Egyedül több alkalmuk van az
aktivitásra. A látogatásokról szó ló beszámolók ellenőrzése pedig a peda-
gógus és a gyakorlóiskolai tanító feladata. Ahol van gyakorló, ott a nö-
vendékek a líceummal kapcsolatos intézményeket látogassák. Ahol nem
lesz gyakorló, a látogatások előtt a pedagógus tartson megbeszélést. De
még olyan helyen is jobb a látogatás mai rendje: az egyedül történő hos-
pitálás, Ha az iskola székhelyén többféle iskola is van, különböző értéku
tanítóval, olyan tanerőhöz kűldjük növendékeinket, aki hivatása magas-
latán áll, Neki elmondhatjuk kívánságainkat. Megkérhetjük, hogyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö is nézze
át a beszámolókat. Nem veti el teljesen a csoportlátogatás gondolatát, legyen
ilyen év elején egyszer-kétszer, sőt évközben is, ha szükségesnek látszik.

FhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe r en czi István örömmel hallgatta, hogy az előadó milyen szeretet-
tel foglalkozik az óralátogatásokkal. A tanári testületek vegyes érzelmek-
kel tekintik az iskolalátogatást. A szaktanárok közül egyesek nem szere-
tik, ha a növendék a gyakorló iskolában tölti az órákat. Pedig kívánatos,
hogy minél gyakrabban kerüljön oda. Szívesen is megy a növendék a kis-
gyermekek közé. A II. éveseknél nem kötelező, s tapasztalata szerint mégis
nagy lelkesedéssel csinálják. Ha együtt mennek hospitálni, a felelősség
megoszlik a tömegben. A beszámolókat is közösen készítik el, hiányozni
fog belőlük az egyéni munka. Az előadó kidolgozott megfigyelési szem-
pontjai gyönyörűek, de éppen ezekre közös látogatással nem is lehet
felelni, mert a látogatók meg sem ismerhetik a gyermeket. Intézetében a
tanulők egyedül hospitálnak, s az általános megfigyelés mellé egyéni fel-
adatot is kapnak: rnindegyikre külön-külön egy gyermek megfigyelését
bízzák. A hospitálásoknak más rendszere nem készít elő a nevelői mun-
kára. Jó, ha a beszámolókat osztályozzuk. Egyik-másik igazán szép. A
legjobbakat buzdításul fel is olvashatjuk. A tanár írja rá véleményét, fe-
jezze ki értékelését valami módon. A látogatások nak kétféle tervét kívá-
natos volna ősszehangolni. Maradjon meg az eddigi rend, azonkívül legyen
csoportos látogatás is. Amit az ifjú a gyakorló iskolában szerez, nyere-
ség: kibontakozik benne a megértés a gyermek iránt, feloldódik a kicsinyek
között, önmagára eszmél. Célunk, hogy szeresse a gyermeket. Ennek leg-
jobb eszköze, hogy minél többször legyen a gyermekek között.

G r yna eu s Ida egyetért az előadóval. Az elhangzott elv: ne zárjuk el
a növendéket a gyermektől, - nem a líceum tanulóját illeti. Önálló hos-
pitalásokra lesz alkalma a tanítói pályára készülőnek az akadémián. Ott
kialakulhat benne a tanítói lelkület. Az előadótói javasolt hospitálási mód
a helyes irányú, a tudatos érdeklődést jobban felébreszti. f . . javaslat ta-
gadhatatlanul elvi ellentétben van a Rendtartással, de hiszen ez, a kér-
dés ugyis inkább a Tanterv és Utasításba való. Erdeklödéssel várhatjuk,
hogy a tanügyi hatóság a tervezett javaslatot el íogadja-e ?

Szombo r n é Szá n tó Lenke örömmel üdvözli az előadó javaslatát. Sok-
szor volt kényes helyzetben, mikor olyan megfigyelési beszámolót kellett
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átolvasnia, amitZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő maga nem látott. A líceumi növendékek hospitálásait
csak kőzős látogatások alapján tudja értékelni és értékesíteni. Az aka-
démián már lehet önálló a hospitálás.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ba r ta l Alajosnak az a tapasztalata, hogyha kivülálló iskolába megy a
növendék látogatásra, az sok időveszteséggel jár. Egyórai hospitálás 3 órai
mulasztást jelent. Az intézetükben egy óra is elég jól értékesíthető. Náluk
a látogatás ideje 8-12 óráig tart. Ez idő alatt a tanulónak tíz feladatot
kell megfigyelnie s 12-1-ig azonnal meg is írja a válaszokat. Egy órakor
már át is adja a gyak. iskola tanítójának beszámolóját. A kérdések rövi-
dek, konkrétek, teljesen helyhez, személyhez kötettek, a szaktanár és ta-
nító előzetes megbeszélése alapján jelöltetnek ki. így nem írhatnak álta-
lános, ellenőrizhetetlen dolgokat. Másnap reggel a naplók már a szak-
tanár kezében vannak. Növendékei ugyanilyen elvek és munkabeosztás
alapján végeznek vidéken is egyedül iskolalátogatást. A vidéki iskola igaz-
gatója és tanítója eleinte tiltakoztak e látogatások ellen, de ma már szí-
vesen fogadják.

P a dá nyi-F r a nk Antal dr. örül, hogy ez a kérdés taggyülés elé került.
A líceum szempontjából nagyon fontos a látogatás. Iskolánk nevelési kö-
zépiskola, a tanulónak tehát el kell jutnia a nevelés alanyához. a gyer-
mekhez. Az intézetek karolják fel a látogatás gondolatát. Az a leg-
rosszabb, ahol egyáltalán nincs iskolalátogatás. Elengedhetetlenül fontos az
egyénenkénti látogatás. De hagyjuk meg minden intézetnek a szabad-
ságát: valósítsák meg azt, amit a, legj'obbnak gondolnak. A csoportos láto-
gatásnak is megvan a maga ideje és helye: év elején egyszer-kétszer. Ki-
felé, más intézetbe mindíg csoportosan történjék a látogatás. A lényeges
mégis az, ami naponként felváltva egyenként történik. Intézetükben a II.
évesek önkéntes jelentkezés alapján látogatnak, de éreztetik velük, hogy
a látogatás nagy jelentőségű. A megfigyelt tényekkel az órán is foglalkoz-
nak, sőt néha összehívják az egész ifjúságot, s előttük is megbeszélik a
II. évesek látogatásait. Az igazán szépen sikerülteket fel is olvassák. A
felvetett feladatok is olyanok, hogy főként csak egyéni megfigyeléssel old-
hatók meg. Ha a tanuló egyedül látogat, teljes lélekkel lehet jelen. Cso-
portban könnyen kibújhat a felelősség alól. A képzelet szárnyán nem ké-
szíthet beszámolót, ha a gyakorló iskola vezetője is ellenőrzi.

D r . J e lita in é La jo s Mária dr. sajnálja, hogyaszaktanároktól nem
hallott véleményt a hospitálások miatt előállott mulasztások felől. Az is.
kérdéses előtte, hogyan gondolják a kartársak a sokféle 'intézmény egyé-
nenkénti meglátogatását ? Az áthidaló eljárásnak nem ellensége. Ezzel a
kétféle felfogás közelebb jut egymáshoz. Nem volt célja a Rendtartás
bírálata, inkább meg akarja valósítani elöírásait. A csoportos hospitáláso-
kat ő is főként a II-Ill. osztály számára kívánja. A IV. osztályos már
mehet egyedül is. Nem fogadhatja el azt a véleményt, miszerint a tanuló
passzívebb, ha tanárja vele van. A gyak. isk. tanító nem ellenőrizheti a
haplókat, hiszen a Rendtartásban ezzel kapcsolatban nem is szerepel, Nem
is lesz mindenütt tanító. Ahol pedig lesz, ott akadémia is lesz, már pedig
a gyak. isk. tanítójának ott éppen elég dolga akad a tanítojelöltekkel.
Terve ellen kifogás, hogy nem' kielégitő a' hospitálások száma. Adott kö-
rülmények között elég az; szívesen vinné azonban többször is a növendé-
keket, ha kartá;sai beleegyeznenek. Vezetés mellett e pár órából is többet'
aknáz ki. A tanuló tízpercben is a gyermekek között lehet, hogy jobban
megismerje őket. Vidéki iskolába leánynövendék egyedül nem mehet. Kö-
szönettel veszi azt a véleményt, hogy adjunk szabadságot e kérdésben az
egyes intézeteknek. Az eredményről azután beszámolhatunk egymásnak.
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Több tárgy nem volt, az elnök az ülést bezárta. K. m.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf . Padányi-Frank
Antal s. k. elnök, Erdélyi Olga s. k. titkár.

I R O O A YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALOM.

vitéz Komárnoky Gyula:hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ uoda i h isd ed -h é zimunha . A kisgyermek
játékos óvodai kieded-kéaimunkáínak és az óvodai saemléltetöeszközök és
játékok készítésének módszeres ismertetése. 950 szövegr ajzza.l. 1939, Dunán-
túl Pécsi Egyetemi Kőnyvkiadó és Nyomda R. T. Pécsett. 120 1. Ára 5 P.

Pedaqógíai irodalmunk egy gyakodati irányú kőnyvve l gyarapodott.
Vitéz Komárnoky Gyula, Iciváló kartársunk ily irányú tevékenysége jól
ismert. Tá b la i r a jzok című művét bizonyára örömmel és élvezettel használ-
ják tanítók és tanárok egyará1llt. .Moot megjelent fenti könyve is nyeresége
,s'zakill'Odalmunknak A rnű terjedelme 120 oldal. Az áttekinthetőséget és
érthetőséget 950 szöve,grajzfokozza. A tanítóképzök és Iíceumok is jól
használhatják a könyvet. A .leírt munkák legnagyobb része a népiskola
tantervében is szerepel. A líoeumokban fiúkézimunkát tanító kar-társak
Komárnoky könyvében leirt munkák zömét ismerik ugyan, mégis találhat-
nak benne ösztönzö gondolatokat. Komárnoky e művében foglalkozik az
agy,agmwkával , a kartonkoroog munkávad, ·a papirosragasztéssal, kará-
csonyfadíszekés vegyesamyagú munkákkal, papiroshajtogatással, kűlönféle
anyagból késm,thetö játékos munkákkal, cirokmunkával, gyufásdobo'z-mun-
kával, narancshéj -rnunkával, növényrészekböl készíthető népies játékokkal.
raíhía (háncs, sás) munkával, bútorok készítésével, gyermekjátékok, j elrne-
tek készjtésével, kitömött á.llatalakok kész itésével, bábu készltésével, szép-
látó, dominó és lottó, bábszínház készítésével és posztókirakásával.

A könyv öt pengőnek ,,49.196. ISZ. vitéz Komárnoky Gyula, Budapest"
csekklapon való -előzetes beküLc1ésével rerrdelhető meg. Tsche ik E r nő .

Jankovics Marcell: H úsz esztendő P ozsonyba n . Franklin- Társulat,
Budapest. 8 -!fm . 303 1.

Most, amikor azok kőrében is kezdík eliemenni a magyar reviziós tőrek-
vések jogosultságát, akik erre a gyászos trianoni okot szolgáJ1tatták, szinte
kapóra jön ez a könyv. Írója a humanizmus, eszméjétől megnemesedett ma-
gyar reacionalizmusnak egyik legvonzóbb képviselője. Igazi és hű magyar.
Valósággal megszemélyesíti a párizskőrnyéké kulisszák előtt a "Szóz,at"-ot.
Szűlövárosáért, nemzetűnkért és az i~a~ságért kűzd - európai műveltségé-
nek meUem.i és erkölcsi fegyverei'vel vérbezetten - a színfalak mögötti
batalmasságok ellen. Pozsonyt nem tudta megmenteni, de az i,gaZJS.ágosma-
'gyar ügynek hatalmas barátokat nyert. S nagy nemzetnevelőiszo,lgálato;t is
teljesít ez,zel a könyvével, Többszörösen meggyözi az olvasót anruak igaz-
ságáról, hogy "cs,ak ott van ernberség. ahol kö·z·eI.az Istenség". Megtödént
-esetei olyanok, ,hogy mindenikűk akár szézezer példát helyettesít, százezer
példa meggyőző erejével cáfol, bizonyít és igazol.

A könyv nagyszerű documenta humana. SemeLlett egyben perdöntő
bizonyíték is. A maga hamíeítatlan igazság.áhan örökíti meg a világháború
utáni Közép-Európa történetének egyik kis, reánk nézve azonban nagyon
}.;zomo~úrészletét.

Szenzőnk "hangulatkönyv"-nek nevez i rnűvét, 1 > valóban az is. A
napló önvallomsszerü közvetlenségével eleveníti fel két gyászos évtized



Irodalom. 153

alatti ezernélyes élményeit és ténykedéseit. Beszámoló] ának hatását fejlett
írásművészete fokozza. Igazi olvasmány-élményhez segíti az olvasót.

Több helyen megrázó erővel eszméltet rá arra, hogy mindannak, amit
a földön szeretűnk, a haza a foglalata. Ezért nem képes a nemzeti öntudat-
tól áthatott ember sem koncért, sem vállveregetésért máról-holnapra hazát
és szívet cserélni. Arról is újból meggyőződhetünk, s erre kűlőnősen illap-
j ainkban na,gy szü,koség is v-an, hogy történelmet csak tőrtérielemből lehet
csinálni. Az is kiolvaeható a könyv minden lapjánaik sorai közül, hogy az
emberi jólét ig1az!Í1alapja a szabadség és az erkölcsösség,

Míndezek a gondolatok önmagukban és kűlön-külön is kiváló meggyőző-
désíormáló tanulságok. Az is kitűník Iegújabb történetünknek ebből a párat-
lan értéku adalékából, ho,gy szerzönk álma, rögeszméje, cselekvésre indító
hite eleitől fogv,a az olasz-magyar barátság voít. S azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö álma sem "ha.zu-
dott"....

A könyvet a-zért érdemes olvasni és azért ajánlatos terjeszteni, mert
a kiváló példák egész sorozatával megmutatja, ruiképen kell és hogyan Lehet
-a legnehezebb viszonyok kőzőtt is megbecsűldetni a magyar nevet.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vá r a d i J ó zse f.

Magyar Tanítók Lexíkona, Szerkesztette: Bene La jo s . (A szerkesztő
kiadása: Budapest, 1., Galántai-u. 12.). A nagyméltóságú Vallás- és Köz-
oktatásügyi Miniszter úr 135.236-1939. számú rendeletével népiskolák.
gimnáziumok, líceumok, tanitófnöjképz ő-intéz etek könyvtárai részére be-
szerzésre ajánlotta. Bolti ára 20 pengő. Tanítók, tanítónők, óvónőkYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA16

pengőért vásárollÍatják meg.
A' rohanó élet mindenkitől sokoldalú, kemény munkát kíván. Ezért

okos időbeosztással kell élnünk s keresnünk kell azokat az útakat és
módokat, amelyekkel kötelességeinket a lehető legrövidebb idő alatt,
erőpazarlás nélkül teljesíthetjük. Különösen igaz ez a tanítóra, akitől
nemzetnevelő munkája sokirányú ismeretet, sokoldalú tájékozottságot,
értékes munkabeosztást kíván, Ismereteit sokirányú munkáia miatt sok
területről kell összeszednie. Mint a falu lelke sokszor kerül olyan hely-
zetbe, hogy megoldandó kérdésekre gyorsan kell válaszolnia s nagy el-
foglaltsága nem engedi meg, hogy a 'különböző területeken utána kutas-
son s gyorsan megtalálja azt, amire szűksége van. Jó szelgálatot tesz
ilyenkor egy olyan forrás, amelyből minden irányban, nagy utánjárás
nélkül, gyorsan meríthet. Majd minden alkalommal tapasztaltam, hogy
a tanítóság egy ilyen forrás után vágyakozott, egy olyan összefoglaló
munkára várt, amely öt minden téren röviden és gyorsan eligazítja. Kü-
lőnősen élt e vágy azok lelkében, akik olyan szegény helyen müködtek,
ahol gazdag könyvtár nem állt rendelkezésükre s nagyon sokszor még a
Nép ta n itó k La p ja sem kerülhetett asztalukra.

Ilyen forrás, ilyen összefoglaló munka megteremtésén már többen
Iáradoztak. Kerültek is ilyen könyvek forgalomba, de olyan mértékben
egy sem ölelte fel a tanítói munka teljes területét, rnint a Bene Lajos
ny. tanügyi titkár szerkesztésében, a magyar könyvpiacon most megje-
lent Magyar Tanítók Lexikona. Ugy érzem, hogy e könyv a tanítói munka
irodalmában egy régen észrevett hézagot pótol.

Már a szerzö és a munkatársak neve biztosíték arra, hiszen ők ízig-
vérig irányítói és munkásai a magyar nép oktatásnak, hogy e könyv a
lehető legjobbat nyujtja s a magyar tanítók kalauza lesz.

Szerkesztő bevezetőjében a könyv vezető gondolatát így állapítja
meg: "az ismerethalmaz mellett olyan tájékoztatást találjon ae olvasó,
amit a neveléstanítás munkájában könnyen felhasználhat."
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Nagyobb körben e munka természetesen a népoktatás területén
mozog. Részletesebben csak a kisdedóvók, elemi népiskolák és tovább-
képző népiskolák ügyeivel, oktatói és nevelői munkájával foglalkozik.

Betűsoros rendben a következő területeket öleli fel:
a) A mai állapotoknak megfelelően tájékoztatást ad az iskola ve-

zetése, igazgatása körébe tartozó teendőkről. Nyujtja a tanítók jogait
és kötelességeit, illetmény- és nyugdíjügyeit. Igaz, hogy mindezekről
összefoglaló s rövid tájékoztatást ad s ezeket a kérdéseket részleteseb-
ben tárgyaló munkák is vannak (pl. Dezső Lipót: Népiskolai rendeletek
gyüjteménye), dea kiválasztás .gyakorlati érzékkel történt és a gyakor-
lati életben legszükségesebb ismeretekre, kérdésekre és eljárásokra szo-
rítkozott. Az, akinek bővebb tájékoztatásra van szűksége, a vonatkozó
törvényt, rendeletet könnyen megtalálhatja. mert zárójelben hivatkozás
történik a törvényre s a rendelet számára.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. b) Foglalkozik e munka a nevelés-tanítás újabb irányaival, a külön-
bözö tanítási eljárásokkal, gyakorlati ügyességekkel, a népiskolai tan-
tárgyak tanításának a történetével, céljával, utal a tapításukban alkalma-
zandó fontosabb elvekre, felsorolja a tankönyveket es vezérkönyveket.
Itt említem meg, hogy közli a kir. tanfelűgyelöségeken levő pedagógiai
szemináriumi könyvtárak részére eddig beszerzett. s onnan kikölcsönöz-
hető művek jegyzékét.

c] A nevelés-tanítás fejlődésének áttekintése céljából ismertetést ad
a népokt~táS1Sal,' néprnűveléssel, neveléssel foglalkozó tét!'fiakról s azok
munkásságéról éSI pedig már az ókortól kezdődőleg. Az újabb népokta-
tási irodalom munkásai között megtaláljuk a magyar tanítókat és tanító-
nőket, elismerve, feltüntetve ezzel értékeinket. Értékeinket! Ezen a
hangsúly, mert eddig nagy hibánk volt, hogy csodáltuk a külföldi érté-
keket s közben megfeledkeztünk a saját értékeinkról.

d] Sokszor. halljuk a panaszt, hogy nincs pénz taneszközök, kísérleti
eszközök be~zerzésére. Ezen is segít e könyv, amennyiben sok olyan
eszközt ismertet, amely házilag is könnyen és olcsón elkészíthető. Rövi-
den, érthetően megadja ezek elkészítésének a módját is. Ezen a téren
talán nagyobb gyüjtő munkát is lehetett volna végezni. Valószínűleg szer-
zőt az vezette, hogy a könyv nagyon nagy terjedelrnű ne legyen, mert ez
megdrágította volna az árát s ezzel megnehezítette volna a beszerzését.

el Foglalkozik továbbá a tanító társadalmi munkálkodásának a kér-
déseivel s rnondhatorn, gyakorlati érzékkel. kezeli ezeket.

fl Behatóan tárgyalja az egészségllgyi kérdéseket s hogy ezt teszi,
a~t bevezetőjében így' okolja meg: "a tanítónak nemcsak az iskola egész-
ségügyi szabályaira, rendelkezéseire kell gondolnia. hanem arra is, hogy
az egészségügyet nagyobb mértékben szolgálja. Legyen tájékozott a

gyakrabhan elöíordulö betegségekről, azok ellen való védekezésröl, út-
mutatást találjon és nemcsak a gyermekeknek, hanem a felnőtteknek is
tudjon tanácsot adni addig is, amíg azok orvoshoz fordulhatnak."

Rövi-d,en:e kőnyvben a magyar tanító megtalálja míndazt, amire sok-
irányú nemzetnevelő mnnkálkodása közben szűksége van, iskolai és isko-
lánkívüli munkájában irányítój a, tájékoztatója lehet. E könyvvel a tanitóság
egy jó segítő társat kapott. Megérdl0ffili, hogy mirrden tanító asztalán ott
legyen. .

A kőnyv foga.lmazáJS,arövid, vi\.ágos és szahatos. Kiál litása csinos, ízlé-
ses. Kezelése könnyű.

A szerkesztö szavainak idézésével es az arra adott feleletemmel zárom
ezt a rövid Ismertetést.
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"A legjobb szándékkal, a leggondosabb utánjárással adtuk azt, ami
ebben a lexikonban van, hogy segítségére Legyünk a nagy nemz etneveiő,
nemzeterősítő munkál végző tanítói karnak. Boldognak érezzük magunkat,
haa tanítói munkát a lexikcnunk bieonyos mértékben megkönnyíti, ered-
ményessé teszi és segíti a magyar tanítói kart abban, hogy nagy nemzet-
nevelői rnunkáját sikeresebben fol ytafhassa."

Szerkesztö és munkatársai már előre boldognak érezhetik magukat,
mert értékes,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ó és hasznos rnunkát végeztek és segítő kezet nyujtottak a
tanítóságnak. A tanítóságnak pedig érdemel> e segítő kezet megragadnia.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P ődö r Bé la .

Bartók Miklós: A le lki je len ség ek fe lo sztá sá n a k r eu iziú ja . Különle-
nyomat a Mitrovics Gyula tudományos működésének 50. évfordulója al-
kalmából kiadott Emlékkönyvből. Debrecen, 1939, 56 1.

A szerző ebben a mélyreható értekezésében olyan kérdéshez nyúl,
amelyik alapvető jelentőségű. A probléma első pillanatra tisztán speku-
latívnak látszik, egy kis elmélyedés azonban rögtön meggyőz gyakorlati
jelentőségéről is. A napjainkban nagy lendülettel folyó lélektani kuta-
tások közepette valóban különösnek tetszik, hogya lelki élet tényei-
nek osztályozását a lélekbúvárok eddig nem részesítették kellő figye-
lemben.

Kant és Tetens munkái alapján ment át a köztudatba a lelki élet-
nek értelemre, érzelemre és akaratra való hármas felosztása. Azóta sem
jutott eszébe senkinek, hogya lelki élet jelenségeinek másféle osztályo-
zását megkísérelje. Ez a· hagyományos felosztás Bartók szerint voltakép-
pen nem is osztályozás, mert az osztály tagok egymással keverednek. De
típusoknak sem mondhatók, m ert elválasztó jegyük nem lényegükb öl
ered. A Kant- Tetens-féle felosztás nélkülözi rnind az osztályozás, mind
a tipizálás logikai feltételeit. Az értelem, érzelem és akarat lelki éle-
tünknek bár legszembetűnőbb élményei, de nem a lényeget adják.

Kutatónk az Aristoteles-féle lélektani felosztást eleveníti fel Pauler
Akos nyomán. Aristoteles a lelket élő organizmusnak fogta fel és három
Iunkcíót tulajdonított neki. A lélek ezek szerint hatást fejt ki a rajta
kívül eső világra, reagál az öt érő hatásokra és önmagában létezik. Ez a
háromirányú működés adja a léleknek érzéklés, törekvés és gondolkodás
centrifugális, centripetális és centrális irányú alap funkcióit. Szerzőnk
ehhez a felosztáshoz kapcsolódik, azonban nem lelki jelenségeket és tar-
talmakat osztályoz, hanem képességeket, aktusokat. Az aktusok válto-
zatlanok, a lelki tartalmak ellenben vá ltozók. A hár omará nyú alapfunk-
ciók a léleknek a ttr ib u tuma i, a tudattartalmak pedig kva litá sa i. A lélek-
ben tapasztalható valóságok azonban ezzel a két osztállyal nem mer í t-

hetők ki. Van a léleknek ú. n. deterrnináló tendenciája, amelyik az egy-
ségre törekvést szolgálja és minden öntevékeny létezőben felfedezhető:
a cona tu s . De az emberi léleknek ka pa c itá sa is van, ami abban jut ki-
fejezésre, hogy a külsö világot milyen mértékben fogadjuk magunkba, a
dolgok felé kiáramló lelki hatások mennyire átütők és benső független-
ségűnk milyen bizonvosságú. A lélek szubsztancia volta attributurnaiban,
kvalitásaiban, conatusában és kapacitásában mutatkozik.

Ennek a hágyományostól eltérő lélektani felosztásnak a szemlél etes-
ségét azzal mutatja be a szerző, hogy két tudományág kérdéseinek á t-

tekintésével igazolja gyakorlati használhatóságát és termékenységét.
Elsősorban a ka r a kte r o lóg ia i vizsgálódások szempontjaiban .érvérrye-

síti a lelki szubsztancia négy osztályát. A cen ir ip e iá lis magatartású em-
bertípus három válfaját a többiekkel való kereszteződés alapján al bé-
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kétlenkedő, lázadó, b) béketűrő, önmegtagadó, c) sztoikus altípusban
látja. AhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcen tr ilu g á lis magatartású ember alfajai a) a mindíg másba kezdő,
rnegtorpanó, b) az önmagából kilépő, bravúrokra képes és c) a felta-
láló, alkotó. Végül a cen tr á lis magatartású ember lehet a) vallásos, b) esz-
tétikus és c) kontemplatív. Mindegyik ernbertipus azonban módosításokat
szenved, mihelyt nemcsak a léleknek pusztán attributív oldaláról nézzük,
hanem a kvalitás, a conatus és a kapacitás szempontjából is megvizs-
~áljuk.

A lelki működéseknek a lelki szubsztanciából való levezetése azon-
ban az eszté tika problémái között is rendet teremt. Anélkül, hogy ezek-
nek a fejtegetéseknek a részleteíbe bocsájtkoznánk, csupán a lényeget
közöljük. Az aisthesis esztétikai lényegünknek centripetális működése, a
művészi alkotó ösztön a centriíugális képessége, a művészet elmélkedöi-
nek tudatosítása pedig centrális jelenség.

Bartók lélektani felosztása valóban mindkét területen használható-
nak bizonyul. Fejtegetései mélyen gondolkozó és rendszerető elmére val-
lanak. Minden állítása az előzőkből következik. Éppen ezért e sorok ol-
vasása is elmélyülést kíván.

Ez a lélektani felosztás a teljes létezőt ragadja meg, nem pedig rész-
leteket. Ezzel a modern lélektani kutatás legalapvetőbb követelményét
érvényesíti, tehát korszerű. Csoportosítása nem a lelki tartalmak szub-
jektív jellege és hangulati színezete alapján, hanem funkciók és ezek
iránya szerint történik. Ebből a szempontból is ahhoz az irányhoz csat-
lakozik, amelyik nem a tartalmakban látja a lélek lényegét. Előnye még,
hogy a lelki szerkezetnek többirányú keresztmetszetét adja. Az is ja-
vára szól, hogy a lelki élet valamennyi ténye ezekbe az osztályokba
sorozható. ami a hagyományos felosztás alapján nem volt lehetséges.

J a nhoo iis M ikló s d r .

Cser János: A ma gya r gye rmek szókin cse . Gyakorisági és korszótár.
Budapest, 1939. A Magyar Paedagogiad Térsaság kiadása, 80 lap. Magyar
Paedagogiai Társaság Könyvtára 7.

Folyóiratunkban az utóbbi időben több tankönyvről olvastunk ismer-
tetést, illetve bírálatot. A bírálók mindegyike egybevetette a könyv tar-
talmát. szellemet a Tanterv- és Utasítással, kiemelte a szerkesztés és
kiállítás műgondját, rámutatott aszövegképek újszerűségére vagy avult-
ságára stb., de a tanuló és a tankönyv szókincsét nem vizsgálták olyan
tüzetesen, mint ezt legféltettebb nemzeti kincsünk, a nyelvünk és a peda-
~ógiai szempont megérdemli. Pedig - s most általában szólunk - igen
kevés kivétellel, tankönyveink eredendő hibája, hogy nem a megfelelő
korú tanuló szókincsének figyelembe vételével készültek. Elemi iskolai
használatra készült tankönyveinket vagy a játékos rnesegügyögés, vagy a
komoly szakszerűség nyelvével írták. Középfokú iskolák számára írt kézi-
könyveink nyelve pedig egyenesen magasszintű tudós nyelvezet. Arról
meg, hogy a meg nem felelő szókinccsel írt kézikönyvböl való tanulás
milyen nehézségeket és szokszor milyen képtelenséget szül, gyakorlati
pedagógusnak nem kell külön bizonyíték.

Ebből a szempontból. de másból is, nagy érték peda$ógiai irodal-
munkban C se r János munkája: a magyar gyermek szókincséröl szóló
könyv, ami egyben az első magyar iskoláskori gyermekszótárunk is. A
munka úttörő irodalmunkban. A tudós szerző közel 4000 szót szedett
csokorba s vette vizsgálat alá, hogy a 10--14 éves tanuló a nemre (fiú,
leány) való tekintettel hány éves korában melyiket és milv gyakran
használja.
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A könyv használhatósága kétségtelen. A tanítással, távolabb a gyer-
mekkel, a nyelvvel és írással foglalkozó munkája tisztábbá, egyszerűbbé
lesz a gyakorisági és korszótár segítségével. De egyúttal ösztönző is to-
vábbi kutatásokra. A munka csak a 10-14 éves korú gyermekek szókin-
-csével foglalkozik. Hol van az ez elöttieknek és az ez utániaknak a fel-
-dolgozása ? Az egyes társadalmi rétegek, katonák stb. nyelvének ílyszerű
feldolgozása? Mind, mind feldolgozásra vár, '

A használhatóság teljes felsorolására nincs terűnk, de rá kell mutat-
.nunk, hogy a helyesírás és a használt szavak gyakorisága kőzt meglepö
párhuzam van., Amelyik szót gy<l!kran használja a tanuló, azt helyesen
is írja. Még egyben kitünő segítőnk a könyv: az olvasmányok és kől te-
'mények szavainak magyarázatában. Melyek a tanuló, a gyermek előtt
'ismeretlen szavak a költeményben? Akorszótár segítségével könnyen,
gyorsan, biztosan feldolgozhatj uk.

A könyvhözhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG yu la i Ágost dr, írt előszót.
Hasznosítsuk a könyvet s tekintsük ösztönzőnek magyar nyelvünk

művelésében.
D r . Sza ká l J á no s .

H RZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE K.

Nyugdíjazás. - A közokt. miniszter Roda Mária cinkotai áll. tanító-
.nöképző-Int. tanárnőt f. évi márc. hó 1-sei hatállyal nyugalomba helyezte.

Kinevezés. - A köz okt. miniszter D ila Dénes bajai áll. ttóképzö-int.
'h. testnevelési tanárt jelenlegi állomáshelyén az 1940. évi januári kine-
vezésekkel kapcsolatban pótlólag áll. testnevelési r. tanárrá kinevezte.

Előléptetés. - A kormányzó a közokt. miniszter elóterjesztésére
T'o r b ic s Mihály munkácsi áll. ttóképzö-int. r. tanárt 1939. évi dec. 1.
napjától kezdődő hatállyal a VI. fiz. osztály 2 fokozataba előlép tette.

Új leánylíceum. - A nagykanizsai Notre Dame-leánygimnáziumot a
fenntartó rend leánylíceummá szervezi áto Az új leánylíceum alsó tago-
.zatában, az 1938. XIII. t.-c. rendelkezéseinek megfelelően, a gimnázium
négy alsó osztályának az anyagát, a felső tagozatban a líceum tanítás-
anyagát fogják feldolgozni (Nemzetnevelés).

Köszönet-nyilvánítás. - A közokt. miniszter Sze lényi Dezső áll.
ttóképzö-int. tanárnak, ki néhai felesége szül. Dworák Mária leánygim-
náziumi tanárnő emlékének megörökítésére az Erzsébet Nőiskolai leány-
gimnázium növendékei javára 1000 pengő tőkével alapítványt tett, a
nemzeti leánynevelés érdekét előmozdító példás áldozatkészségeért köszö-
netét nyilvánította.

A közoktatásügyi minisztérium ú j ügybeosztása. - Márc. 26-tóI új
ügybeosztás történt a közokt. minisztériumban. Az új ügybe osztás szerint
a líceum ok és tanítóképző akadémiák és internátus ok szervezési, személyi,
dologi és nem ,elvi jelentőségű tanulmányi ügyei az V. 3. ügyosztályba
tartoznak. Az ügyosztály hatásköre kiterjed a nem állami líceumok és ta-
'nítóképző akadémiálc felügyeletére, a kecskeméti Faragó-árvaház ügyeire,
végül attóképző-int. ösztöndíjakra és tanulmányi segélyekre. Örömmel
állapít juk meg, hogy az új ügyosztály irányításában és vezetésében vál-
tozás nem történt. ügyeink irányítása továbbra is dr. Kósa Kálmán min,
-osztályfönök úr ügykörébe tartozik, s ügyosztályunk vezetője továbbra is
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dr.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH uszka János min. tanácsos úr. Az ügyosztályban szolgálatot teljest-
tenek: dr. C za kó István min. oszt. c. és j. felruházott min. titkár, Ba lá zs .

Béla tanűgyi főtanácsos, D obo sy Elek áll. ttóképzö-int. igazgató, M a tia y

Imre m. kir. kormány tanácsos. Az ügyosztály helyiségei nem változtak. -
Az új ügybeosztásban fontos szerepet tölt be az V. ügyosztály, ahová a
nevelés, oktatás és az iskolahálózat-fejlesztés elvi kérdései, a tantervek
és tankönyvek, az Orsz. Közokt. Tanács és a ped. tanfolyamok ügyei tar-
toznak. Ugyosztályvezető dr. Ba la ssa Brunó min. osztályfőnöki címmel Ielr;
kir. főigazgató. A polg. isk. ügyosztály (V. 4.) vezetője továbbra is dr.
D a m ja noo ich Lajos. Az elemi ,iskolai űgyocsetály (VI. főosztály) vezetésé-
ben nem tőrtént változás. Ugyosztályvezető: H er te lendy Jenő min. tanácsos;

helyettes dr. Bo r eczky Elemér anin. tan. c. és j. fe Ir. osztálytanácsos.
A képesítő vizsgálatok elnökei és kormányképviselői. - I , Al! . ta -

n ító kép zők. 1. Baja: dr. Lahmann György. 2. Budapest 1. ker.: dr. Boldis,
Dezső; 3. Kfélegyháza: Molnár Oszkár; 4. Jászberény. dr. Hoffmann Ist-
ván; 5. Köszcg: dr. Balogh Ányos; 6. Nyíregyháza: Kiss József; 7. Pápa:
dr. Sinkovits Dániel. - II. Al!. ta n ító nőképzők. 8. Bpest. II.: Dobosy Elek;
9. Bpest, VII.: Balázs Béla; 10. Cinkota: Barabás Tibor; 11. Győr: dr.
Koch Nándor. - Ill. Róm . ka t. ta n ító kép zők. 12. Eger: dr. Tesléry Ká-
roly; 13. Esztergom: dr. Boreczky Elemér; 14. Győr: dr. Gulácsy Sándor;
15. Kalocsa: Dezső Lipót; 16. Pécs: Chobodiczky Alajos; 17. Szeged: dr.,
Szőkefalvi Nagy Gyula. - IV. Róm . ka t. ta n ító nőképzők. 18. Baja: Ruszti-
Rusztek Károly; 19. Bpest, II.: dr. Pápai Vratarics György; 20. Bpest, IV.:
Jaloveczky Péter; 21. Bpest, VI.: Éber Rezső, Girtler Mária; 22. Bpest;
IX.: dr. Prochaska Ferenc; 23. Bpest, XI.: dr. Horn József; 24. Debrecen:
Móczár Miklós; 25. Dombóvár: dr. Vanek Géza; 26. Eger: Kehrer Károly;'
27. Esztergom: Pödör Béla; 28. Györ: dr. Fedora Sándor; 29. Kalocsa:
dr. Keleti Gyula; 30. Kecskemét: Tabódy Ida; 31. Kfélegyháza: Medgyesi
Zsófia; 32. Kisvárda: Váradi József; 33. Köszcg: dr.. Tóth Ferenc; 34.
Miskolc: Hulin Antal; 35. Pápa: dr. Kammermayer Oszkár; 36. Pécs:
Gombkötő Antal; 37. Sopron [Ors.]: dr. Tóth Antal; 38. Sopron (Megv.) :.
Németh Imre; 39. Szeged: dr. Czakó István; 40. Székesfehérvár: dr. Czakó
István; 41. Veszprém: dr. Jantsits Tibor; 42. Zalaegerszeg: dr. Becker
Vendel; 43. Zsámbék: dr. Tesléry Károly. - V. G Ő r . ka t. ta n ító kép ző "

44. Ungvár: dr. Kézdy Béla. - VI. G Ő r . ka t. ta n ító nőképző . 45. Ungvár:
dr. Simon László. -,- VII. Rel. ta n ító kép zők. 46. Debrecen: Nagy Ferenc;
47. Komárom [koedukációs}: Kovács Dezső; 48. Nagykörös: Csekö Árpád;
49. Sárospatak: dr. Farkas László, - VIlI. Rel. ta n ító nőképzők. 50. Deb-
recen: Váczy Ferenc; 51. Kecskemét: Bihari István; 52. Nviregyháza: dr.
Nagy Zsigmond; 53. Pápa: Magyary Károly. - IX. E u . ta n ító kép zők. 54 .

Miskolc: Meslerházy Jenő; 55. Sopron: Kentarik Gyula. - E u . ta n ító -

nőképző . 56. Szarvas: Leyrer Mátyás. - XI. fzr . ta n ító kép ző . 57. Bpest.r:
dr. Gyulai Ágost. - XII. fzr . ta n ító nőképző . 58. Miskolc: Mesterházy
Jenő. - Az áll. intézetekben összpontosított szeptemberiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAja v ító - és pót-

képesítövizsgálatok. Bp. 1. Dobosy Elek; Bp. II. Molnár Oszkár.
Bemutató tanítások a budapesti intézetekben. - Egymás eljárásának

megismerése és a tanítóképzöi-Iíceumi tanítási módszerfejlődés ébrentartása
érdekében a bpesti tanker. kir. főigazgatóság a bpesti áll. tanító ínö lképzö-
intézetekben bemutató tanításokat kezdeményezett. Az első tanítás április'
9-én a VII. ker. áll. tanítónöképzöben volt, ahol d r .Zs ind e ly Katalin a
líceum II. osztályában a világtörténelem köréböl az E u r ópa i u ilá gh a ta lma h ,

é r d eke llen té tek, ezboe tség e le című módszeres egységet dolgozta fel. Ápr.
16-án J e lita in é La jo s Mária dr. mutatott be a II. ker. áll. tanítónőképző Y.
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-osztályában a neveléstörténet kőréböl tanítást. Tanítási egysége volt:hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg r ó f

Br un szvik Te r éz, m in t a nemze tn eve lé s a po s to la . A harmadik bemutató
tanítás ápr. 23-án az 1. ker. áll. tanítóképzőben folyt le, ahol dr. Kelemen

József a líceum 1. osztályában az Ike r szók és ö ssze te tt szók c. tételt dol-
gozta fel. A bernutató tanításokat vitéz F r a knóy József Iöigazgatő vezette.
A tanításokat a végrehajtó tanár előzetes tájékoztatása vezette be és őn-
bírálat, majd megbeszélés követte. A bemutatásokon nemcsak a bpesti in-
tézetek igazgatói és érdekelt szaktanárai vettek részt, hanem dr. H uszka

János min. tanácsos, ügyosztályunk főnöke, D obo sy Elek központi szol-
gálatra beosztott tképzö-int. igazgató és Na gy Ferenc tanügy! tanácsos,
szakelőadó is.

Személyi hírek, előadások. - Dr. Bá lin t Sándor egyet. m. tanár,
'Szegedi kir. kat. ttóképzöint. tanár márc. 29-én D ugon ic s And r á s em léke -

ze te címmel tartott előadást a Rádióban. - Márc. 30-án M este r h á zy Jenő
<l Rádió M it n ézzünk meg? című elöadássorozatában a bpesti o. ~Lághá-
zakat ismertette. - Az Orsz. Katolikus Növédöegyesület ápr. 2-án meg'
tartott közgyűlésén alelnökké Ta bódy Ida ny. ttónöképzö-int iga!gatónőt
, alasatotta.

Halálozás. - Szalaesi Sza bó .Iános m. kir. mezőgazd. szakiskolai
-igazgató életének 57. évében ápr. ő-én Baján elhúnyt. Földi maradványait
.ápr. 6-án Dombovárra szállították s ott a családi sírboltban helyezték örök
'nyugalomra. A megboldogult 71/2 éven át volt a bajai áll. tanítóképző-inté-
zet lelkes gazdasági szaktanára. Emléket kegyelettel őrzik tanártársai és
'hálás tanítványai!

Irodalmi szemle. - Dr. Radnai Oszkár: A tudó s M á tyá s h ir á ly

[Pedagógiaí Szeminárium, X. évf. 2-3. sz.] - Mesterházy Jenő: M á tya s

h ir á ly em léke i (U. o.) - Bognár Gyula: A kézműves a ma gya r ir o d a lom -

ba n . (Magyar' Lélek, II." évf. 3. sz.) - Padányi-Frank Antal: A neue lé s

mód sze r e egy ifjú le lki' fe jlő d éséve l ka p cso la to sa n [Néptanítók Lapja,
73. évf. 6. sz.] - Drozdy Gyula: Vá la szZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH A szá mo lá s é s mér és mód ja a
ll. o sztá lyb a n " c imű c ikkso r o za tr a vona tko zó észr eu é te leh r e (U . o.)
Padányi-Frank Antal: A neve lé s mód sze r e s tb . Folytatás. [Néptanítók
Lapja, 73. évf. 7. sz.] - Fekete József: A ba jú sz. Arany János kőltemé-
nyének magyarázata. - Móczár Miklós: A te rmésze t ú tjá n Is tenh ez.

(Fény jelek. Előadások a magyar föld és a magyar ernber problémáiról.
A Magyar Népmüvelők Társasága kiadása.)

Szünidei testnevelési tanfolyam tanító(nő)k számára. - A Test-
nevelési Főiskola júl. 1-20-ig tanítók és tanítónők számára tanfolyamot
rendez. Anyaga a népiskola testnevelési anyagának elméleti és gyakorlati
feldolgozása. A résztvevők az elméleti előadásokat közösen hallgatják, a
gyakorlati feldolgozás nemenként elkülönítve fog történni. A tanfolyam díja
25 pengő. A résztvevők a tanfolyam tartama alatt a fői-;'{tala internátusá-
ban 50 pengőért elszá llásolást 'és ellátást (3 étkezés naponta) nyerhetnek.
Jelentkezni június 20-áig a főiskola igazgatóságánál (1., Györi-út 13.
szám) kell. '

Neveléstudományi és rokon tárgyú előadások egyetemeinken az
1939-40. iskolai év második felében [zárójelben a heti órák száma]. A)
Abu d a pes t i egyetem hittudományi karán: M a r cze ll Mihály: Katechetika
(2 ); K iih á r Flóris:' Neveléstan (2); 'a bölcsés-zeti karon Ka r n is Gyula: Gyer-
mekpszichológia (2); br. Br a nden s te in BéLa: Lélektani olvasmányok (1);
P r ohá szka Lajos: Au. esztétikai nevelés feladatai (2), A nevelés története az
újkorban (2), Pedagógiai szernináninrm (gyakor,latok a neveléslélektani íro-

dalomhól. 2), Bevezetés a pedagógiai irodalomba [proszeminár ium, Faragó
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László v,ez,etésével,I.);hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABa la ssa Brunó: Tanügyi közí.gaz,gatásunk történeti.
alapjai (2); Noszlop i Lászlo: Hive.tásefékaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 ) ; H. Sch ille r Pál: Altalános
lélektan (2), Lélektani kísér letek (1 ) ; Schwa r z Elemér: Anémet névrageeas.
tanítása a középiskolában (1 ) ; Alszeghy Zsolt: A gimnáziUJm új VI. osztá-
lyának olvasmányai (2); Loczka Alajos: A kémia középiskolaí anyaga, elő-
adási kísérletekkel (2); U jhe lyi Sándor: A kémiad technológia kőzépisko lai
anyaga (2). B) A m ű e g y e t e m e n Im r e Sándor: Neveléstan, II. r.: Ok-
tatástan (2), Nevelésűgyi megbeszélések (gyakorlati seeminérium.v Z], Mű-
velödéspolitika [szemínáríum, 2); Vincze Fa-igyes: Az alsófokú szakoktatás
hazánkhan és a külíöldön (2); Sza ká ll Zsigmond: Bevezetés a gazdasági
földrajz didaktikájába (1 ) ; Va r ga Sándor: Etika (2); C siki Lász ló: A rnezö-
gazdlasági szakoktatás kialakulása, scervezete és rnódszere (2); Na gy Sán-
dor Kálmán: Közgazdasági művelödésünk a XVIII-XIX. század forduló-
ján (2). c ) A de b 1 " ec eni egyetem reí, hittudományi karán C sih esz Sán-
dor: A legújabb va lléspedagógiai módszerek ismertetése és alkalmazása (1 ) ; '

Va sa dy Béla: Keres,ztyéner:kölcs,tan (2); a bölcsészeti karon M itr ovic s

Gyulla: Fejezetek az újkori nevelés történetéből (2), Az értelern íejiesztés e
(3), Szerninéziumi ,gy.akol.1Latok(2), Kísérleti lélektani gy,ako:nlatok (2) ;
Ka r á csony Sándor: A középiskolai nevelés és az új Utasítások (2); G yu la i

Zoltán: Bevezetés a (fizikai) előadási kísénletezésbe (2); Bodná r János;
Bevezetés a (kémiai) előadási kísérletezésbe (2). D) A p é c si egyetemen
Bogná r Cecil: Didaktíka (3), Didaktikai problémák (2), Pedagógia-történet
(2), Pedagógiai szeminárium (1 ) ; Ba r a nka y Lajos: A magyar kőzépiskola
története (2); G or ka Sándor: Örökléstan és fajegészségtan (1 ) . E) A sz e-
ge d i egyetemen Ba r tók György: Faj, nép, nemzet (1 ) , Olvasmányok az:
erkölcsfslozóíia köréböl (2); V á r konyi Hildebrand: ÁJz értelmi nevelés elmé-
lete (2), A jelenkor föbb neveléstudornányi cirányai (2), Az ifjúkor lélek-
tana (1 ) , Pedagógiai-lélektam gyakoTlatok (2); Te tla ma n ti Béla: A neve-
léstudomány alapvetö kérdései (2) ; Ba r a nya i Erzsébet: Az értelmesség és
vizsgálata (1 ) ; M észö ly Gedeon: Leíró magyar nyelvtan és tanítása média
(2); Sz. Na gy Gyula: Trigonometria és tanításmödja (2); Frőhbích Pál: Be-
vezetés a (fizikai) előadási kísérletezésbe (2); Kiss Árpád: Bevezetés' a.
(vegytani) előadási kísérletezésbe (2); G yő r fly István: Középiskolai (nö-
vénytani) szertárak, múzeumok berendezése (1 ) ; Sch illin g Gábor: Leíró
földraj z a kőzépiskolában (2).

Nyugtázás. - Tagdíjat, illetőleg előfizetési díjat fizettek: az 1935. év
1. felére dr. Csada Imre, az 1939. év 1. és II. felére Horvay Ede, Rónaí'
Sándor, Mellau Márton, Békéssy Leóés dr. Gárdonyi Zoltán, az 1939. év
II. felére özv. dr .. Gerencsér Istvánné, az 1940. év 1. és II. felére a zsám-
béki rk. tanítóképző-intézet, Rados Gyula, az egri érseki rk. tanítónő-
képző-intézet, a nagymarosi áll. el. iskola igazgatósága, Straub Ferenc,
Czucza Emma, Dúzs Mária, dr. Urbánné Pödör Irén, Pécs Gyula, a sop-
roni szerit Orsolya-rendi rk. tanítónőképző-intézet, a köszegi rk. tanítónő-
lt\pző-intézet, Lípter M. Éva, az 1940. év 1. felére Temesi István. Tag-
díj törlesztés címén 4-4 P-t v. Losonczy György, Szabó Zoltán, Szilágyi
János, Zrinyi Aladár és Flóra Sándor, 2-2 P-t Endrey Tivadar, Grynaeus
Ida, Lechnitzky Gyula, Kádár Ilona, Kalmárné Kostyál Ilona, Vajda Er-
zsébet és Farkas Mária fizettek. Bp. 1940. IV. 20. Frigyes B'éla pénztáros ..

Felelős szerkesztő és kiadó: Molnár Oszkár.
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