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1. Valamely
kor szelleme
Iegszembeszökőbben
kultúrájában
nyilatkozik
meg. Tudomány, vallás,
erkölcs,
irodalom,
művészet,
jogrendszer, politikai irányzat, gazdaségi élet stb. nagyjából a kultúrának
azok a megnyilvánu'lásai,
amelyekböl a kor szellemét legtisztábban leszűrhetj ük.
Nagyon léA nevelésügy szintén hozzátartozik
a kultúrához,
nyeges mozzanata. Hisz éppen az egyik rendeltetése,
hogy a meglevő· kultúrát
a következő nemzedéknek
átszé.rrnaztassa, hogy az
megőrizze és továbbfejlessze.'
Gyula"
"Az emberi történet nagy dráma, írja Komis
amelynek színészei az egymást felváltó
nemzedékek.
Hogy ezek
folytatni tudják a darabot, az elözö .nemzedék
mindíg kitanít ja a
következőt arról, hol tart a dráma, a cselekménynek milyen pontján
állunk? A nemzedékek így egymást átvezetik a jelenbe, hogy ezt
továbbfejlesszék
a jövőbe." Ezt az átvezetest végzi intézményesen
a nevelés s e feladat elvégzésére szerveztetett
a nevelésügy.
A nevelésnek valóban egyik legsajátosabb vonása, hogyamult·
ból nö ki, de a jövőre hat. A nevelés az élet folyamatában örökké
a híd szerepét tölti be. A nevelők mindig a mult hagyományait
hozzák magukkal, a jelenben nevelnek s 'növendékeiket
mégis egy
eljövendő munkár a készítik elö. A nevelés csak akkor tudja ezt a
multból a jövöbe átvezető
feladatát jól megoldani, ha a nevel ökben
1 A
nevelésügy itt összefoglalóan jelenti mindazt, ami a nevelés körébe vág, tehát a nevelés tevékenységet, a rá vonatkozó elmélkedést, valamint a nevelés irodalmát és intézményeit.
2 A
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egyrészt erős történeti érzék lakozik, másrészt a J elen viszonyainak éber figyelése párosul a jövőre irányulás szándékával.
Ha a
nevelés csak a mult hagyományait származtatná
át, - mint ahogy
sokan Icizárólag
ebben látják a nevelés lényegét akkor nem
tudná előkészíteni a jővőt. Ha viszont csupán a jövőre gondolna s
közben nem venné figyelembe az eddigi fejlődés
útját,
szintén
nem töltené be rendeltetését. 3
Ha a mai nevelésügy ezerfelé
szerteágazó
törekvéseiben
vezetö
gondolatokatZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
és
irányokat
keresünk,
nem
csodálkozhatunk, ha végső mozgatóként
azokra az uralkodó koreszmékre bukkanunk, amelyek a kultúra egyéb megnyilvánulásaiban
is elénktörekvéseknek kimutatása
tárulnak. A nevelésügyben ma mutatkozó
azonban nem egyszerű. E vizsgálatokban
főleg két nehézséggel kell
számolnunk.
Az egyik inkább általános természetű, Amikor u. i. egy korban benneélünk. nehezen vehetők észre azok az irányító gondolatok, amelyek jellemzők rá és az előző kortól elkűlönítik. A korban
élő ember mindíg úgy látja, hogy. egymással
szögesen ellenkező
eszmék egyaránt érvényesülnek a kerszellemben.
Mindegyik elmélkedő éppen ezért úgy jellemzi korát, mint a válságok és átmenetek
idejét. Nem kell bővebben bizonyítanunk,
hogy napjainkban
valóban válságok és átmenetek idejét éljük.
A másik nehézség a nevelésügy sajátos természetében rejlik. A
nevetésügyben éppen a miatt, hogy a nevelés mindíg összekötő
kapocs mult és jövő között sokkal bonyolultabban
keverednek
a mult, a jelen és a sejtelmcs jövő koreszrnéi, mint egyéb kultúrterületeken. Túlhaladott
álláspontok utolsó mentsváraként
a nevelésügybe kapaszkodnak
és így szeretnék régi uralmukat feltámasztani. Új és eljövendő gondolatok pedig a megvalósulas
és elterjedés reményében vernek itt gyökeret. Régi és új kereszmék elhatárolása mindenűtt nehéz, különös óvatosságra int azonban ez a vizsgálódás a nevelésügyben.
2. E nehézségek ellenére is kétségtelen, hogy nemcsak irodalomban,
művészetben,
tudományban,
erkölcsben,
jogrendszerben.
politikai irányzatban
és gazdasági életben mutatkozik egységes korszellem, hanem a nevelésügyben is észrevehetők azonos törekvések.
Az utolsó két évtizedben egymástól messzefekvö országokban,
a
nevelés elméletében csakúgy, mint a gyakorlatban és szervezeti kérdésekben sok megegyező vonás található.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
megelőző
évtizedek
nevelési
eszménye
a j A világháborút
világszerte az ör ök ember -volt, Neveléseiméletek
és intézménvék
mindenütt a humanitáet szolgálták, 'Az európai országok közn;velése alig különbözött egymástól.
Az összes kormárryzatok
tanügyi
hatóságát egyetemes emberi szempontok
vezették.
A kőzoktatásí
intézmények sem szervezctben, sem tanulmányi anyagban, de még
3
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benső szellemben sem símultak az egyes nemzetek történelmi hívatásához, nem tükrözték az országok földrajzi es gazdasági adottságait, . nem alkalmazkodtak
a nép faji jellemvonásaihoz.
Ma egészen más a helyzet! Minden ország köznevelése egyéni
sz int mutat. Különösen Németország
és Olaszország
nevelésügyének újabb alakulása mutatja ennek a gondolatnak
teljes diadalát .
Egész művelődéspolitikájukat
országuk
jelenlegi viszonyaihoz,
a
szabják. Mas országokban, ha nem is ennyire
népi szűkségletekhez
szembetűnően,
szintén előretör a nevelésben a nemzeti
gondolat.
Ma már egyik ország sem vesz át a másiktól meggondolás nélkül
nevelésűgyi
újítást, csak úgy, ha saját viszonva ihoz szabja.
A nemzeti VOI1ás az utóbbi időben a magyar nevelésügynek is
k~zd alapjává válni. Teljesen sohasem hiányzott. Csak hosszú ideig
nem tudott középponti tényezővé válni, s mintha nem a lényeget
mutatkozott.
Szép
szaragadta volna meg, inkább kűlsőségekben
vakban, hazafias szónoklatokban,
a magyar mult dicsőségének hangoztatásában
volt elsősorban magyar kőznevelésűnk.
Iskolaszervezetünk, tanításterveink
művelödési
anyaga nagyrészt idegen utánzat
volt, nemigen felelt meg a magyar nép gondolkodásmódjának.
Az
iskola nem készítette elő a magyarságet azokra a feladatokra, amelyeket ez a föld s a nemzet mai állapota követelt. Érzésben, gondolkodásban és akarásban a magyar lelkiség csak napjainkban
kezd
nevelésügyünkben megvalósulni. A cselekvő hazafiság szelleme most
kezd általánossá
válni. Hogy nevelésünk alkalmazkodjék
a nemzet
helyzetéhezés
elégítse ki nevelési szükségleteit,
amit nemzetünk
legjobbjaivutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Zr inyi
Miklós, Apá czei
Cser e János, Széchenyi
István
é!' Wesselényi
Miklós) már régóta hangoztatnak,
mintha már több
volna pusztába kiáltó szónál. Egyre többen látják, egyre világosabbm tudjuk,
hogy a nemzeti
műveltséget
nyujtó
nemzetnevelés
hiánytalan megvalósítása
sz ámunkra az egyetlen lehetséges
megcl dás."
Sok hiztató jel mutat arra, hogy nevelésügyünket
végre a
nemzetnevelés szelleme fogja átitatni, Néhány a sok kőzűl:
Ma már nemcsak alsófokú.
hanem kőzépfokú
mezögaz dasé.gi
tanintézeteink
is vannak.
Országunk
mezögazdasági
jellegének
megfelelően számuk egyre nő, Iskoláink felállításában
egyébként is
kez dűnk a meglevő szűkségletekhez
alkalmazkodni.
A gyakorlati
életpályákra
nevelő iskolák növendékeinek
számát az elhelyezkedés szerint próbál juk szabályozni.
A magyar nyelvvédő mozgalorn, amelyik eredetileg társadalmi
megmozdulás volt, bevonult az iskolába és ma már ott is igen szép,
eredményeket
mutathat fel. Anyanyelvünknek
minden idegen befoIvástól való megtisztitásában
valóban a nemzeti gondolat emelkededésének egyik jelét kell látnunk.
A népművészet, általában
a néprajz kezd bevonulni hivatalos
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tanításterveinkbe.
Zeneoktatásunkat
kezdi átitatni
az OSl magyar
zenei szellem. Több téren mutatkozik a magyar néphez 'való kőzeledés. A nyolcosztályos
népiskola megvalósítása
szintén a magyar
nemzet germcének, a földműves-rétegnek
magasabb
műveltséghez
juttatását
célozza.
A hagyományos. magyar katonai eszmény a levente intézmény••
ben nyert korszerű keretet s bizonyos katonás szellem érvényesülése valóban mutatkozik."
Hivatalos tanításterveinkben
a nemzeti tantárgyak eddig nem
tapasztalt
elsőbbségben
részesűlnek
és jelentőségük
hangoztatása
megnövekedett.
Történelemben
és földrajzban
pl. alsófokú
iskoláinkban is a magyarság-kutatás
legujabb módszerei és eredményei
jutnak szóhoz.
Mindez azonban csak bíztatő kezdet. Még messze vagyunk attól,
hogy nevelésügyünket
maradéktalanul
a nemzetnevelés
szelleme
hassa át. Kétségtelen, hogy Európa több államának nevelésügyében
it nemzeti gondolat a mienknél is erősebben érvényesül. Nálunk is
erős ez a szellem, s a jelek szerint a megvalósulás üteme egyre
gyorsul.
A nevelésügy szerteágazó
áramlatai kőzött kétségtelenül
az a
törekvés ötlik először szemünkbe,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
hogya nevelésügy
középpontjá ba

mindenütt

a nemzeti

gondola t

kezd

ker ülni.

b] A nevelés elméletében és gyakorlatában
egyszer az egyén,
máskor a közősség állott előtérben. A világháború kitöréséig a nevelésiigy kétségtelenül
a liberális
individuá lizmus jegyében folyt.
Az egyénnek minél jobb érvényesülése volt a jelszó. A közösség
ehhez csupán a keretet és hátteret ·szolgtáltatta. A mult század politikai elmélkedő! az államtól is főleg azt várták, hogy a béke és
biztonság őre legyen, amelynek <árnyékában mindenki
nyugodtan
élheti egyéni életét. Mégsem állíthatjuk, hogy ekkor a szociális gondolat teljesen hiányzott. Bizonyos azonban, hogy az egyéni szempont mellett csupán másodrendű tényező volt. 6
Még a világháború utáni közoktatási
újítások legtöbbje is az
egyéni szempontnak kedvezett. Monte'ssor i Mária széles körben elterjedt eljárásának, a belga Decr oly Ovid módszerének, az amerikai
P a r khur st
Helén daltorii rendszerének legfontosabb alapelve a gyermek egyéniségének a figyelembevétele.
Ezeknek a törekvéseknek
kőzös vonása, hogy az egyén képességei minden kötöttségtöl mentesen a lehető legteljesebb mértékben kibontakozhassanak.
Ezzel szemben napjainkban a kőzösségi gondolat még a kimondettan demokratikus jellegű országok nevelesügyében is az eddigipedig egyedüli irányító
nél nagyobb teret kap. Egyes államokban
eszmévé válik. Ismeretes, hogy Németország, Olaszország és Orosz1. íöleg Ma kka i
Sándor: Tudomá nnya l
és fegyver r el;
Bp. 1939. és
Ferenc:' Ka tona i nevelés. Pécs. 1940. c. könyveket.
6 1. a szerzö
Egyéni
és közösségi
szempont
a nevelésben
c. írását a
Nemzeti
Közoktatás
1937. évf. 7. számában.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ország nevelésügyében kizárólag a kollektív szempont a döntő; A
parancsuralmi
politikai
rendszerekben
az" egyes embernek vesupán
.annyiban van értéke, amennyiben a kőzősséget szolgálja, Ehhez a
felfogáshoz alakult a nevelésügy is. AvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
Montessor i-r endS'zer ü
kisdedóvók és iskolák száma a fasiszta Olaszországban
egyre csökkent s
helyüket ma már teljesen
átvették a közösségi
szellemre
nevelő
Aga zzi-iskolá k.7
A nemzeti szeeialista Németországban
pedig teljeÚ.
n, munkaiskola
gondolata.
sen elcsendesedett
azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ha nem is' ebben a túlzott formájában,
a nevelésügyben
ma
már azegyénivel
szemben mindenűtt a szociális
gondolat
lépett
.előtérbe, Az iskola már nem elégszik meg avval, ha növendékeit
bizonyos ismeretanyaggal
ellátja
és lelkileg
kiműveli, hanem ezzel
-egyenrangú kötelességének tartja, hogya
gondjaira bízott ifjúságat
a közősség tagjáva nevelje. Az iskola ma azt tekinti feladatának,
hogy olyan embereket nevelj en, akik egyéni érdekeiket 'a köz érdekeinek alá tudják rendelni.
Abban az értelemben is,' szociá lis gondolat hatja át a nevelésügyet, hogy az iskolázás - bár még mindíg nem abban a: mértékben, mint kellene - ma már nem csupán az anyagilag tehetősebb
osztály gyermekeinek
előjoga, hanem egyre szélesebb
néprétegek
előtt nyílik meg a legmagasabb műveltséget nyujtó iskolák kapuja
is. Egyre több szociálás intézkedés gondoskodik arról, hogy a szegényebb néposztály vtehetséges
gyermekei is részesülhessenek
a kultúra áldásaiban,
hogy majd képességeiknek
megfelelően vehessenek
részt a magyar kőzélet vezetésében.
a nevelésügy
A szociá lis gondola t egyre fokozódó térhódítása
második észrevehető törekvése. Megállapítható,
hogy a nevelésűgyi
:gondoskodáis előterében ma már nem az egyes ember boldogulása
áll, sokkal inkább a közősségért dolgozni és áldozatot hozni tudó
-ember nevelése a cél,
c] Az ember három irányban fejleszthető:
értelmileg, erkölcsileg es' testileg. Az összhangzatos
emberképzés azt kívánja,
hogy e
három szempontnak egymással arányban kell állania. Minden egyoldalúság káros. Milyen szánalmas látvány
egy hatalmas
ember,
akinek értelme vagy erkölcsössége csupán a gyermek színvonalin
'mozog l S mennyi bajt okozott már az eszes, de erkölcsileg alacsonyan álló ember! Az is bizonyos, hogy 'a legnagyobb, lángész sem
fejtheti ki képess-égeit, ha nagyon törékeny testben lakozik.
Bár a nevelés elmélkedői már régóta hirdetik az összhangzatos
-cmberképzést,
mégis a legutóbbi időkig {t nevelés gyakorlata bizoaz érnyos egyoldalús,ágot mutatott, Az iskola majdnem kizárólag
telem művelését szolgálta,
s az életben való elhelyezkedés
az elvégzett
tudásanyagót
igazoló, iskolai
bizonyítvány-papirosforma
alapján történt. Való igaz, hogy az iskola azzal a rendeltetéssel
keletkezett, hogy ismereteket kőzvetítsen, mert az emberiség folyton

is
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növekedő ismereteit a szűlői
ház már nem tudta gyermekeinek
átadni. Az erkölcsi gondozás, testi íej lesztés és egyéb irányú nevelés azonban továbbra is a család kezében maradt. Később a család
ezeknek a nevelési kötelezettségeinek
sem tudott eleget tenni, az
iskola pedig legjobb akarata mellett sem vállalhatott újabb feladatokat, mert az ismeretek rohamos növekedése folytán eredeti rendeltetésének sem tudott megfelelni.
A közelmult iskoláját
valóban az egyoldalú
értelmi képzés,
elsősorban az emlékezet iskolázása jellemezte. Minél több ismeretanyag nyuj tása volt a cél. El kell azonban ismernünk, hogy a multban is rengeteg kísérlet törekedett arra, hogy az iskola az idök
szintén
kényszerüsége
folytán' ráháruló
egyéb kőtelezettségeknek
eleget tehessen. A világháború utáni nevelésügynek pedig egyik legjellemzőbb vonása, hogy az iskolát meg akarja szabadítani az egyoldalú intellektualizmustól.
Egyre több jel mutat erre.
Amikor ma az iskolában az egyoldalú ismeretközlés mellett a
növendékek önálló tevékenységét
bekapcsoló
munkáltató
eljárás
lett uralkodóvá, az a gondolat győzedelmeskedett,
hogy az ismerő
ember mellett a cselekvő ember jobban boldogul az életben.
Amikor ma már tanításterveink
is magukévá teszik a tanítási
anyag csökkentésére irányuló kívánalmat és hirdetik alJkeveset, de
jól" elvét,ebben szintén az értelmi képzés egyoldalúsága elleni kűzdelmet kell látnunk. Ma az a hivatalos felfogás érvényesül a nevelésűgyben, hogy az iskola ne csak tanítson, hanem az ifjúság mindenirányú fej lesztését végezze.
.
A világháború tanulságai arról győzték meg a vezető köröket,
hogy mennyire fontos egy nemzet fiainak a testi ereje és ellenállóképessége. Ennek a belátásnak volt a következménye, hogy a testi
nevelés gondolata teljes egészében áthatotta a nevelésügyet és hogy
a testi nevelés a szellemi képzés mellett mindenhol egyenrangú
szemponttá
vált. Az iskolaegészségügy
iránti érdeklődés, a testnevelés óraszámának emelkedése, az iskolaorvosi intézmény kiépítése stb. tanúskodik erről.'
Nemrég ujsághírek
számoltak be arról, hogya
nagy német
győzelem után a meg nem szállott területek francia iskolaiban a
testnevelés óraszámait tetemesen emelték. A vichy-i kormány úgy
látja, hogya
némel győzelem oka nem kis mértékben a nemzeti'
. szociálizrnusnak az a nevelési újítása volt,
amelyik mindenek elé
helyezte a testi nevelést, csak ezután kövertkezett az erkölcsi, majd
sorrendben és jelentőségben utolsónak az értelmi."
Sok más területről hozott példával lehetne még igazolni azt a
megállapítást,
hogy a nemzeti és szociális gondolat előnyomulása
mellett a nevelésügy harmadik nagy törekvése ma azvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
egyolda lú
ér telmi képzés elleni küzdelemben
taLálható meg.
d] A nevelés fogalmához eddig valahogyan a gyermek képe,
S
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meg az iskola kapcsolódott, Régebben úgy gondoltuk, hogy csak a
gyermek a nevelés tárgya. Ma az a nézet, hogy valamilyen alakban
az ember, mégpedig egész élete folyamán. A pedagógia (gyermek-,
vezetés) ma andragógiává
(embervezetés) bővült.
.
A nevelés alsó határa nem a hatodik életév, hanem a szűletés
perce. Voltaképen már az anyavédelem is a szűletendő
gyermek
nevelése. S a felső határ nem az iskolakőtelezettségi
kor elérése,
hanem a szellemi önállóság foka. A nevelés nem fejeződik be az isI
kola elhagyásával. Az egész iskolánkívűli
népművelést
ez a meggondolás hívta életre. A köznevelés
legégetőbb kérdéseinek egyike
ma világszerte az, miképen tudnők
a tankötelezettséget
kitöltőttZYXWVUTSR
továbbra is tantós hatás alatt tartani, azaz nevelni. Az
ifjú s á g o t
iskolaköteles kor felső határának kitolása a nevelői gondolkodás
terjedésének a következménye.
De más irányban is beszélhetünk a nevelői gondolkodás terjedéséröl. Egyre tagul azok köre, akik másokat tudatosan
és tervszerűen alakítani, azaz nevelni igyekeznek. Néhány ilyen közület a
sok kőzűl:
ValamennyivutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
egyhá za t .ma a nevelés gondolata kormányozza. Az
igazi lelkipásztor nem csupán híveinek lelki gondozástával törődik,
hanem minden téren boldogulásukat LS szívén viseli.
A kőzA nevelői gondolkodás kezd behatolni a köziga zga tá sba .
hivatalokban kezd az a belátás uralomra jutni, hogy nem öncélú
intézmények, hanema
kőzősségért
vannak. A közősségérzés
és feIelősségtudat
hat át egyre több köztisztviselöt,
Ma a ka tona sá g is határozott nevelő intézmény. A katonaság
nevelő hatását nélkülözte
hazánk' hosszú éveken át, amikor a zsoldos hadsereg idején több évjárat esett ki a katonaság alakító hatása alól. A katonaság mindíg alakította az embereket, napjainkban
azonban az alakitás szándéka tudatosan él a vezető katonai körőkben.
A politika i életnek is egészen sajátos nevelési alakjai keletkeznek. Partok, politikai napilapok nagyon határozott irányban befoalakulatai ma tervszelyásolják az embereket. A pártok kűlöníéle
rúbben dolgoznak, mint valaha.
A felsorolt tények valóban a nevelői gondolkodás terjedésére
engednek következtetni. Az életnek egyre átfogóbb
területein kezd
a nevelés gondol.ata uralkodni, egyre bővül azok köre, akik az emberek minőségének
javítását tekintik feladatuknak. A mai nevelésügynek éppen ezért egyik legjellemzőbb tünete, hogy a nevelői gondolkodá s

ma

á tfogóbb,

mint

va la ha .
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3. Elhagyva most a nevelésügy sajátos terűletét, nézzük meg,
hogy a kultúra égyéb megnyilvánulásaiban
miíéle uralkodó gondolatok mutathatók ki. A kultúra egyes ágainak kutatói egyöntetűen
,
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megállapítják,
hogy a mai korszellem vezető eszméi nagyjából a
kővetkezökr-?vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a j Mindegyik kultúrterűletet
átitatja
ma a nemzeti
eszme
(nacionalizmus). Míg az újkor elején a vallásos gondolat uralkodott és ez volt a háborúskodás legfőbb forrása is, addig ezt a szerepet ma a nemzeti eszme vette áto Az utolsó két évtizedben a nemzeti gondolat kétségtelenül végigszáguldott
Európán.
Irodalomban
a nemzeti mult és a nemzet nagy fiainak életrajza lett a legkedveltebb tárgykör. A művészet mindegyik ágában a népi elemek kerültek előtérbe. Még olyan nemzetközinek ismert területen
is, mint
amilyen a tudomány, mindenütt sajátos nemzeti jelleg mutatható
ki. Államok életében az egyes népi csoportok erős nemzeti érzése
észlelhető. Legjellemzőbb erre, hogy a régi cári
Oroszországban
sem volt soha akkora a georgiaiak, ukránok, kaukázusiak stb. nemzeti öntudata, mint napjainkban a nemzetközi Szovjet Unióban.
b] A mai korszellem másik uralkodó eszméje az egyéni sza ba dharca. A kettő aggasztó ellentéte vívja
sá g és közösségi
kényszer
ma világszerte élethalál harcát. Az újkor arra volt büszke, hogy
felszabadította
az egyént és a középkor uniíormizáló
szellemével
szemben az egyes' ember erőinek szabad kibontakozását biztosította.
A mai gazdasági élet és politikai rendszer az egyén értékét megint
lefokozza s csak a közősségen belül ruházza fel értékkel. Külőnősen
napjainkban, a totális háború idején, az egyik állam védelmi szempontból, a másik hatalmi hajlama miatt szervez minden megmozdulást parancs útján. A hatalmi szervezés pedig föltétlenül korlátozza
az egyént és a közös cél alá rendeli. Államvezetésben és politikában
a parancsuralmi rendszerek, társadalmi téren a szociálpolitika előretörése és a népjóléti gondolat terjedése,
minden téren a népi
szempont figyelembevétele mutatja a mai korszellemnek az egyéntöl elforduló szociális [ellegét.
ej A XIX. század második felét az emberi észbe vetett feltétlen hit és végtelen bizalom jellemezte. Az emberiség minden téren
roppant haladást tett, a természet erőit teljesen hatalmába kerítette, s mindezt az emberi értelem hozta létre. A világháború azután
alaposan megtépázta az ész mindenhatóságába
vetett hitet. Kitűnt,
hogya népek kőlcsönös viszonvát nem az észszerűség, hanem egyedűl és kizárólag a vad ösztönök és önző érdekek kormányozzák.
Ennek következtében minden téren bizonyos észellenes áramlat mutatkozik. Azexakt
természettudományokkal
szemben inkább az, .intuicióra épülö szeUemtudományok indulnak virágzásnak. A bölcselet visszanyeri a tudományok rendszerében régi becsületét és hatalmas fejlődésnek indul. A racioná lis mozzanatok mellett misztikus
elemek kerülnek az emberek érdeklődésének előterébe. Mindenképpen az észbe vetett hit megr endülése
következett
be.
d] Mindezeken felül talán mégis a technika i
szellem hihetetlen
10
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jellemzi leginkább korunkat.
A mai ember értékc s ú c s á ra
a g~azdasági-techníkai javak kerültek. A hárendszerénekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ború előtti kor képviselőjeként a Ka yser ling-iéie
sofför-típust
emlegetik, a technikai látóhatárba szűkűlt embert, aki vad iramban érzéketlenül rohan el az élet fínomabb értékei mellett. I I Ez a típus bizony még napjainkban is él, talán még jobban, mint a háború előtt.
Kétségtelen, hogy bármilyen nagyot alkotott is a kultűra, egyoldalú
maradt: ismeretek fokozásában, gazdasági erők megsokszorozódásában és az élet külső kényeLmének emelésében merült ki. Emellett
elsikkadt az igazi lelki kultúra, a befelé tekintés.
4. Végigtekintve a mai korszellem uralkodó eszméin, természetesnek kell tartanunk, hogy nagyjából megegyeznek a nevelésügyben mutatkozó törekvésekkel, csakhogy a korszellem vezető gondolatai a nevelésügyben sajátosan tükröződnek.
Mivel a nevelésügy
lényeges mozzanata a kultúr.ának, nem csodálkozhatunk,
hogy kapcsolat mutatható ki közöttük. E sajátos kapcsolat kimutatása feleletet ad egyúttal következő kérdésünkre:
Vajjon a nevelésügy nyomja-e
rá bélyegét a korra, vagy inkább a korszellem alakítja a maga képére a nevelésügyet ?12
aj Nem szorul bővebb bizonyításra, hogy a nevelésünkben rnutatkozó nemzeti szellemnek uralkodóvá
válása a mai korszellem
nacionalizmusának
következménye, nem pedig fordítva. Hisz nemzehogy nevelésünk váljék nemzetünk legjobbjai már régen kívánták,
tivé, azaz alkalmazkodjék a nemzet helyzetéhez és elégítse ki nevelési szükségleteit.
.Mégsem lett azzá, csak napjainkban kezd a korszellem hatására nevelésünk vezető elvévé válni. E tekintetben tehát
a nevelésügy idomult akorszellemhez.
b] Kétségtelen, hogyanevelésügyben
előretörő kőzösségi szellem szintén a kor seociális eszméj ének a szülötte. Csakhogy itt nem
követi szolgai módon a koreszrnét, hanem áthidaló szerepet tölt be.
Jól tudja, hogy az egyén ~sak kőzősségben
boldogulhat: ezért az
egyest szociális szellemmel itatja át. De azzal szintén tisztában
van, hogy a közösséget
csak kiváló egyének vihetik előbbre; ezért
az egyéni szempontot sem hanyagolja el. Túlzó esetektől eltekintve
éppen ezért azt tekinti feladatának, hogy az egyeseket lehető legteljesebben kimüvelje, hogy azok képességeiket önként a kőz szolgálatába állítsák. A nevelésügy tehát ezzel a szándékával nemcsak
megvalósítja a korszellemet, hanem a mai egyoldalú korszellemmel
szemben újat is készít elő.
ej Nyilvánvaló, hogya·
nevelésügynek abban a törekvésében,
hogy azegyoldalú
értelmi képzés mellett az erkölcsi és testi nevelés
az eddiginél nagyobb szerephez
jusson, szintén a kerszellemnek
lellokozódá sa

11 Domokos
Lászlóné: Kor szer ű
kér dések
a nevelésben
c. értekezése
Mag y a r P a e d a g o g i a 1940. évf. 3. számában.
12 A
kérdés felvetését 1. részletesebben Kemény
Ferenc
Átmenetelt
c. tanulmányát
a Mag y a r Pa e d a go g a 1940. évf. 3.
peda gógiá ja
számában.
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észtöl való elfordulását kell látnunk. Bár ebben a megmozdulásban
egy eljövendő korszellem kialakulására
irányuló szándékot is elárul. Amikor a nevelésügy az észember mellett az erkölcsileg és
testileg egyaránt kifejlett embert tekinti eszményének. ezzel egy
eljövendő jobb kort szelgal.
dJ A mai korszellemet ura ló technicizmus kétségtelenül veAz iskolákba bevonuló hivatalszedelmet jelent a nevelésügynek.
nok-eszmény, az iskolai ügykezelésnek . a nevelés rovására
tőrténö
Iöszemponttá
e'melése határozottan
elgépiesítéssel
fenyegeti a ne':
velésűgyet. . Egy időben, amikor a nevelésügy minden eredményt
módszeres újítástói várt, szintén mellékszempont vált ufétlkodóvá a.
lényeg helyett. A technikai szellem mégsem tudott úrrá lenni a nevelésügyön. Ellenkezőleg: a technikába süllyedt emberiséget tudatos
neveléssel iparkodik kultúrpes.szimizmusából
fölemelni és az emberek szemét a nevelői gondolkodás
terjedésével
igyekszik a kűlső
látszat helyett a benső értékekre irányítani. A nevelői gondolkodás
kiterjedésében tehát a nevelésügynek határozottan az a jellege domboredik ki, hogy minden egyéb világot uraló tényezővel szemben
egy mainál kívánatosabb jövő korszellemet akar előkészíteni.
.5. Végigtekintve e Iejtegetéseken, visszatérünk alaptételűnkhöz,
hogy t. i. a nevelés a mult és jövő között állandóan a híd szerepét
tölti be. Láttuk, hogyanevelésügy
valóban a mult szellemét őrzi,
de jövőt előkészítő jellege sem csekély. Végső eredményként mégis
mégsem a nevelés ter emt! a kor szelazt kell megállapítanunk, hogyvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
lemei,

sokka l

inká bb

a kor szellem

ha tá r ozza

meg

a

neoelésiigyet,

Hogy neveléssel a: jövő korszellemet alakíthassuk. a mai kőzélet középpontjába a kultúrpolitikát
kell állítanunk. A mai kőzélet
vezető egyéniségeinek kultűrpolitikussá
kell válniok, akik állandóan
a nemzet ütőerén tartva uj jukat, megérzik a folyton alakuló korszervezik a nevelésügyet.
Hogy
szellemet s ennek szűkségleteihez
ne a nevelésügy kullogj on a haladó korszellem után, hanem a nevelés alakítsa és irányítsa a kerszellemet.
ahhoz a mainal jóva!
tudatosabb kultúrpolitikára
volna szűkség.
Valamint
arra,
hogy
mindenkiben, aki bármily kis területen' vezető szerepet
tölt be,
határozott nevelői gondolkodás, az emberek minőségének
javítási
szándéka és az értük érzett felelősség uralkodjék.
A nevelésügy
csakis ekkor nyomhatná rá bélyegét a mainál maradandóbban
az
eljövendő korszellemre.
J a nka vits
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Alapszabalyaink
értelmében utóljára 1937. maj us 29-én tartotközgvűlést a Redemptorisszák tanítónőképző-intézetétunk tisztújító
ben Budapesten. Azóta mindőssze négyesztendő
telt el és az alapszabályok szerint évenként tartandó kőzgyüléseink közül az idei ismét
tieztúj itó közgyűlés, amelyet úgy, mint a négyvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
év előttit éppen
azért hívtuk össze Budapestre, mert az előkészítésével- járó kűlőnlegesebb teendőket a. választmány mint kijelölőbizottság
a legzavartalanabbul
itt végezheti el. Akkor, 1937-ben ünnepi kőzgyülésnek neveztem el ősszejővetelűnket azért, mert abban az esztendőben
érte meg egyesűletűnk folyóirata, a Magyar Tanítóképző
fennálláés meghatott
lélekkel emlékeztettem
sának ötvenéves íordulóját
hallgatóságornat
Hetvev Gáborra, a déli végek egyik állami tanítóképzőjének igazgatójMa, aki vissza nem rettenve a kezdés nehézségeitöl,
Iolyóiratunkkal
indította
meg a tanítóképző-intézeti
tanárok megszervezésének munkáját, mert hiszen csak a folyóirat
megindulása után két évre alakult meg országos egyesűletünk. Ünnepinek mondtam ezt a négy év elötti budapesti kőzgvűlésűnket
azért is, mert megujult a tisztikara. Ha nem is történt összetételében különösebb változás és a tagok bizalma a régi tisztikar nagyobb
részét választotta
meg ismét, de ez a bizalom felfrissítette
és a
négy éves új rnunkára megedzette az egyesület vezetőit. így legalább
is rájuk nézve ünnepi cselekedetként hatott annak kihirdetése, hogy
a tagok többsége munkájukkal annyira meg van elégedve, hogy a
vezetést továbbra is az ő kezükbe tette le.
Ünnepinek értékelve négy év elötti közgvűlésünket, hálás szívvel emlékeztem meg Szegedröl, ahol a tisztúj ító közgyűlés elötti
évben lehettünk együtt. - Erről a következőképpen szóltam: Szegeden való megjelenésűnk adott alkalmat arra, hogy az ország szívéböl lerándultak közvetlen közclrö! érezhessék a trianoni határok
kőzelségél, szőrnyű megcsonkíttatásunk
látható valóságát. De ennek
látása tette még erősebhéa
minden magyarban élő célt: megfeszített akarattal és mínden eszközzel kűzdeni. az ezeréves határokért.
íme, igen tisztelt hallgatóim,
-'
még négy évelőtt
csak a
panaszolhattuk
Trianonban elszenvedett nagy megcsokítottságunkat
és az akaratunkat hangoztathattuk,
hogy ebbe soha bele nem nyugodhatunk. 'És a következő év visszahozta az északi Felvidék peremét, 1939 a Kárpátalját,
1940 Erdély északi felét és végiil/1941 a
déli végeknek egy-tekintélyes
részét. Az ezeréves határok kezdenek kikerekednj s ha nem is csak a mi megfeszített akaratunk,
meg mindenre elszánt kűzdelműnk hozza vissza ezeket a területeket.
de mindenesetre ezek is súlyosan estek latba a történelmi változásokat előidéző, érlelő és kirobbanó különféle események olyan ősz-ZYXWVUTSRQ
*
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szetevőibe, amelyeketZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
összegezve
történelmi időknek nevezhetünk.
Mert eljöttek végre a nekünk kedvező 'történelmi idök is. Ezek
irányítói azok a nagyhatalmak, melyek egyikével a világháború rettentő küzdelmei és a bukás keserve forrasztott össze: a másikkal
pedig azok a régi, baráti kapcsolatok, melyeket akkor is' éreztünk,
az
mikor mint ellenfél, de nem mint ellenség állottunk szembenvutsrqponmlkj
Isonzonál és Doberdo szikláin. Amit most ez a két hatalmas barát
nekünk is segített és segít még visszavívni. az ·nem. jutalom, bér és
konc más országok testéből, húsáből, hanem csak része annak az
ezeréves szent hazának, amelynek védelmére adtuk testvéreinket,
magunkat, sőt apainkat. Hatalmas barátaink eszközei a Mindenhatónak. aki végre megkönyörült
elszakadt
véreink szenvedésein.
És mi hűséggel adunk abból ami van a sorscsapásokat visszamérö
németnek, olasznak. de közben összefogjuk erőinket, hogya
második világháború végén ne álljunk ismét olyan kimerűlten, elcsigázot1 9 1 8 végén, amikor hitvány, koncleső kis
tan és letiportan. mint 'YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
népeknek voltunk kiszolgáltatva,
Hogyan tartozik ez' mind egy Iötitkár i jelentésbe? Úgy, hogy
1941-et írunk és történelmi nehéz időket élünk. Ezek az események
szötték-Ionték át elmult évürik minden munkáját, melyhez hozzátartozik az egyesületi tevékenység is. - Ma a Iegmindennapi életünkben benne van a nemzetünk, országunk életén, sorsán, jövőjén való
folytonos aggodalom és gondolkodás. Az öröm mellett, hogy
meg dőlt Trianon, növekszünk, gyarapodunk, az aggódás: mit kell
mindezekért
esetleg fizetnünk és mit, mennyit remélhetünk. hogyan
szolgálhatjuk ié s mivel népünk, nemzetünk? Boldogult nagy miniszterelnökűnk
jelentette ki, hogy "a magyar társadalomnak szüksége
és joga is van ismerni a nemzeti munkát, Tudni, hogy az állam, a
gazdasági élet, a társadalom,
a valláserkölcsi
élet, az egyesületi
élet terén minő munka folyik." Kijelentése. szerint, ha az újságole
hírt is adnak ezekről, de egy sem képes mindent felölelni és sok
minden más hír, oikk foglalja el az ujságok hasábjait és a beállításuk is pártpoIítikai.fgy
aztán valósággal meglepő a tájékozatlanság
a létezőö, folyó nemzeti munka tekintetében. Az újságokban a kőzösség csak' kiegészftését, színezését kapja meg annak, aminek alapja
tulajdonképpen hiányzik. Ennek a szükségletnek a pótlására
szer ..
vezte meg Teleki Pál gróf a Nemzetpolitikai Szolgálatot, hogy ez
szolg:áljon szervesen és pártpolitikamentesen:
ismertesse a hivatalos szervezetek, közintézmények munkásságát. Mert a sok helyen
folyó nemzeti munkának ismertetése ösztönzés az embereknek s a
a párhuzamos és együttársadalmi szervezeteknek, egyesüleleknek
tes - nemzetébresztö, nemzetfenntartó
és nemzetépítő munkában.
Ezek a röviden ismertetett gondolatok nemcsak azt igazolják,
hogy milyen nemzetnevelő nagy elme volt a mi miniszterelnökünk,
hanem azt is, hogy kibővítette minden magyar egyesületnek a munkakőrét, vagy mondjuk inkább így: első helyre tette a nemzettel
való folytonos foglalkozásnak, törődésnek a gondját. Hogy milyen
komolyan vette az országos egyesületeknek ezirányú új dolgát, biíö-
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zonyítja az, hogyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.a megszarvezett
nemzetpolitikai
szolgálatba bevonta az összes számbavehető egyesületeket, közöttük a miénket is.
AvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nemzetpolitika i
Szolgá la iot
miniszterelnökünk
ez év januárjában szervezte meg. A mi egyesületi évünk munkája pedig 3.
mult év októberében kezdödőtt, és mintha éreztük volna, hogy a történelmi nagy idők szelleméhez mérten valami olyan előadással kell
kezdenünk, amely valami általánosabb, nagy kérdést ölel fel, a mellett, hogy didaktikai szempontból js értékesíthető az intézeteirikben,
kitűztűk Bogná r Gyula tagtársunknak már régebben bejelentett előadását "A magyar világnézet kialakításáről
a líceumi magyar nyelv
és, irodalom tanítása útján". Nagyon helyesen abból indult ki, hogy
mi a magyar világnézet kialakításának
legelső feladata: A nemzeti
önismeretre, hibáink, erényeink
alapos megismerésére
való nevelés ... Ennek alapján Iej tegette azután a legbehatóabhan, hogy mit
ad az irodalom ennek a nagy célnak az elérésére. Lelkes, a
magyarság
iránt izzó szeretettöl
átfűtött
elöadásában
elsőrban
azokra a munkákra és kűlőnösebben szépirodalmi művekre hívta fel
:1 figyelmet
amelyekben
inkább erényeink vannak kidomborítva,
noha fájdalom - az éremnek két oldala van és látnunk kell a másik felét is, ha valóban önismeretre akarunk nevelni és helyes magyar világnézet kialakítására
törekszünk. Az előadás a hibák
feszegetese nélkül is rendkívül értékes volt, mert a hozzászólók is
még kitűnő és alapvető tudományos munkákat soroltak fel, amelyek tanulmányozása
nélkül önmagunk megismerése, hibáink nyesegetése, erényeink fokozása és feljavítása sikeressé nem válhat. -Nagyon helyesen idézte előadó a legszélesebb néprétegeknek szánt,
egységes magyar világnézet kialakítására
törekvő Nemzeti Könyvtár 1. füzetéből a magyarnak a meghatározását,
amelynek az a
• lényege, hogy nem az anyanyelv, sem a név, még kevésbbé a ruha
dönti el, hogy ki a magyar, hanem a magyar' nemzethez való tartozandóság tudata és a magyar sorsközösségnek önként való vállalása.
Ezt a kitűnö meghatározást szerettük volna még egyszer hallani
La szczih
Er nő tagtársunktól
is, aki legutolsó taggyűlésünknek,
az
áprilisinak volt az előadója és Nemzetnevelésünk
elmélyítése
címen
értekezett körünkben . ...:- Szintén tüzes magyarsággal és a megszállott területeken eltöltött szenvedésekkel teli évek ernlékétöl áthatottan fejtegette a nemzetnevelésre vonatkozó gondolatait, nagy jelentőséget tulajdonítva
a nemzetinek a kűlsöségekben való kinyilvánítására, mint például a magyar ruha viselet minél általánosabbá
tételére, avagy csak a nemzeti téncok pártfogolására,
iskolafolyosók magyaros díszítésére. Bizonyára helyes dolog, ha még kűlsősé ..
gekben is sikerjil a magyaros mivoltát úgy magunknak, mint akár
környezetünknek
(lakásnak és más egyebeknek is) kidomborítanunk
és biztosítanunk. Sokan, sajnos, még ennyit sem tesznek, de nagyon
észben kell tartanunk Széchenyi gondolatait és nézeteit a nemzetivalóban eszmei méségi eszme értelméről, ha nemzetnevelésünknek
lyítésére törekszünk. Mert túlbecsülve a kűlsöségek értékeit köny-
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Jenő:

nyen úgy járhatunk, hogy Széchenyi mélyeniáró megállapítását
olvashatják ránk: a nemzetiség nem szín, melyet úgy kenhetnek az
emberre, mint á meszet a falravutsrqponmlkjihgfedcbaZY
Hogy azonban nemzetnevelés'Ünk
elmélyítésére rnindén erőnkkel állandóan törekednünk kell, azt lelkes előadónkkal együtt még az értekezes befejezése után is sokáig
égyiiUmaradó
érdeklödö csoport a legélénkebben hangoztatta.
.
Kezdő és befejező taggyűléseink között a többi hónapokban is
tartottunk egy-egy taggyűlésf és régi, jól bevált szokás szerint mindig más-más tanítónő-, tanító- és óvónőképzö-intézetben,
hogy alkalmuk Tegyen tagtársainknak
az intézetek tantestűleteivel
és azok
berendezésével megismerkedni. így kerestük fel novemberben az ll.
óvónöképzöt, ahol Gyur já cs Andr á s tagtársunk ismertette
meg velünk Az oktató-pergőkép
lélektana és esztétikajára
vonatkozó érdekes és értékes gondolatait.
Decemberben dr. Mezősi
Ká r oly
tartott előadást Az iskola i
tör téneti
gyüjteményr ől.
Egyben fénykép felvételeken
is bemutatta
azokat a legérdemesebb
gyüjtés'eii,
amelyeket a kiskunfélegyházaé
tanítóképző-intézetben
helyezett el a
növendékek által elkészített ügyes és ízléses tárlókban, - .Januárban: elnökűnk tárta fel nagy fáradsággal be szerzett és szcmléletesen
összeáll ított statisztika alapján, hogy tanítóhiány fenyegeti az országot. Előadásának
címéböl: A ta nítóhiá ny
megelőzése
is kiviláglik,
hogy nemcsak kimutatta a veszélyessé válható tanítóhiárryt, hanern
rámutatott
az intézkedésekre
és eszkőzőkre, amelyek révén elejét
vehetjük az ezzel kapcsolatos
fenyegető bajoknak. Hogy ez a kérdés mennyire általánosabb' érdeklődest is - támasztott, annak bizonysága nemcsak a hallgatóságnak
a rendesnél nagyobb száma volt,
hanem az is, ho.gy nemcsak tanáritársaink jelentek meg a budapesti
Angolkisasszonyok
tanítónőképzöjében
megrendezett
taggyülésünkön, hanem eljött az Egyetemes Tanítószövetség általunk is nagyrabecsült kiváló elnöke {Ber hényi
K á r oly }, aki egy nagyon alapos es
igazán érdekes és értékes hozzászólással
egészítette ki az előadást,
megköszőnve ielnőkűnknek az elhatározását,
hogy ezt a nagyfontosságú kérdést felvetette es vállalta annak további gondozását.
A
taggyűlés jelenlévő tagjai u. i. elhatározták,
hogy az előadást emlékirat formájában a miniszter úr elé juttatják.
Ezt a határozatot
aztán néhány na1> múlva végre is hajtottuk.
Nem feledkeztünk _meg taggyűléseink
sorozatában
tanítóképzésünk alsó tagozatának, a líceumnak a tárgvairól sem. - Februárban
Szemes
Gá bor ismertette az itten folyó biológiai oktatást, külőnős
tekintettel a szertárak korszerü felszerelésére, - Márciusban pedig
az egri Angolkisasszonyok
tanárnője, M. Benes Anna dr . értekezeU
.Ó :
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Mindkét előadó bizonyságot tett szaktárgya
iránti szeretetéről
és
arravalóságáról
annak művelésében
és termékeny
megbeszélésekre
adtak alkalmat, amelyek révén az előadásokat
hallgató sz aktár sak
is bizonyára még eredményesebben
tanítják
majd tárgyaikat.
-elhangzott jó tanácsokat
és tapaszÉrtékesíthetik
a .taggyűléseken
talatokat azonban a távollévők is, mert íolyóiratunk
- ha fenn is
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állanak a sajtót korlátozó rendelkezések, elsősorban a taggyűlések
.elöadásait és az ott elhangzott hozzászólásokat
közli, - Mit jelent
nékünk folyóiratunk, a Magyar Tanítóképző, az kiviláglik abból a
beszámolóból és statisztikából,
amit fáradhatatlan
szerkesztönk
a
kővetkezőképpen
foglalt össze számunkra:
Az 1940. évvel a Magyar Tanítóképző 53. évfolyamát fejezte be,
Terjedelme nem érte el az előző évek' terjedelmét,
mert csak 2·1
ívvel jelent meg. Oka ennek nem az anyagiakban rejlik, - habár
.az előáll itás kőltségei is jelentősen emelkedtek, - hanem a sajtótermékek korlátozásáról
szóló rendeletben. Folyóiratunk
ilyen korlátozott terjedelmében is az egyesületi közlönyök élén haladt. Megjelenésében a multtal szemben újítás volt, hogya nyári hónapokban
is megjelent. Belső tartalmában 'pedig nem maradt el az előző évek
mőgőtt, Munkatársainak
száma változatlanulvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
ötvenegy
volt. Cikkeit
tanárok írták, Rendkívül örvendetes jelenség a
kizáróan tanítóképzői
fiatalok erőteljeis íelsorakozása
és a felszabadult területek tanárainak mint munkabársaknak bekapcsolódása.
A szerkesztő súlyt vetett rá, hogy jelleg-különbség nélkül az összes intézetek oktatói helyet kapjanak a folyóirat hasábjain. Régente majdnem kizáróan az
állami intézetek tanárainak írásai jelentették a Magyar Tanítóképzőt. Ma folyóiratunk sokkal inkább a tanítóképzöi tanári közősség
orgánuma, Keretein és beosetasán a szerkesztö a mult évben sem
változtatett.
A tartalmat az addigi rovatok közt osztóta el. Az 53.
évfolyamban 21 nagyobb, köztük több folytatásos tanulmány, 5 kisebb kőz lemény, az elhalt kartárs ak életművét méltaió, arcképpel
kísért 6 megemlékezés, az egyesületi életről szóló számos kőzlemény, 49 könyvismertetés, 135 hír és kisebb értesítés látott napvilágot. A folyóirat számos cikkét illusztrációk
is kísérik, A szerkesztő
arra
törekedett,
hogy' a M. T. mindkét
iskolatipus
tanulmányi
és nevelési érdekeit egyaránt szolgálja. Kéri a munkatársak és egyesületi tagok további iaktív kőzreműkö dését és kartársi
segítségét.
Folyóiratunk
számokba
szedett
adatai,
nagyobb
és apróbb
cikkei, hírei és értesítései tükrözik vissza a legjobban egyesűletűnk
szorgalmas, zökkenő nélküli munkás életét. - Belőle is megtudhatjuk, hogy egyesületi életünk ötvenegyedik évében a hét taggyűlésen
kívűl méR hét elnökségi és két tuila sztmá nyi űlést : is tartottunk. A legutóbbi választmanyi ülésűnk - alapszabályaink
értelmében telátalakult új tisztikart jelölő értekezletté, melynek Ielelösséggel
jes elnöki tisztét, nemkülönben
a munkásságát
másfél hónappal
később befejező saavazatszedö-bizottsági
teendők vezetését tiszteleti
taRunk, Hor tsa y Ede igazgató úr volt szíves vá ll.alni, amiért Iötitkári
jelentésemben is kifejezem az elnökség hálás köszönetét.
Folyóiratunk változatos hasábjairól értesülünk olyan elhalt kartársaink életmüködéséröl
is, akikről már a legtöbben azt sem -tudtuk,
hogy életben voltak, mert nyugalomba vonulasuk alkalmából siettek
elszakítani a szálakat, melyek őket nemcsak egyes.ületünkhöz, hanem a magyar tanítóképzéshez is íüzték. - Csodálatos, hogy a volt
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tagtálrsaink közül nagyon sokan a nyugalomba vonulással úgy érzik,
kőtelességűk ia z egyesületet elhagyni. Azt a hitet keltik bennünk, ~
akik erre a nyugalomra még nem értünk meg, hogyamíg
müködő
tanárok voltak, csak kötelességből voltak tagjai egyesületünknek.
- Pedig az ,egyesületben való bentlétel nemcsak kötelesség, hanem
mintegy igazolása hovátartozandóságuknak.
Tanítóképző-intézeti
tanárnak sokfelé lehet helye,' dolga de az első .helye, amely őt
valósággal
fémjelzi,. a Tanítóképző-Intézeti
Tanárok
Országos
Egyesületében 'van, - Ezért nem értjük meg azt sem, ha működö
tanáraink maradnak az egyesűleten kívűl. De még érthetetlenebb,
ha valaki bent volt, esetleg az egyesületi testületi" szellemnek és
erőnek köseönhette igazgatóságát, valamiféle címét, nem egy örömét
és mégis hátat fordit a fiatalabbaknak, akik "ele még együtt voltak.
- Az igaz, hogy a nyugalmazással nagyfokú a fizetéscsökkentés, és
a nyugalombavonuló kartárs. a tagdíjat is meg akarja
takaritani,
amelynek összege ha egy hónapra számítjuk ki, mindössze 66 fillér.
-.De
talán még sem a havi 66 fillér megtakarítása
miatt lép ki
olyan tagtársunk, akinek háza, birtoka vagv más vagvona van, Neveljük és szoktassuk ra tgjaínkat,
hogy rájuk, ha megőregednek,
"az egyesületnek nem.a
tagdíjfizetés
miatt van szűksége, hanern
tapasztaltságukra,
bölcseségűkre, teljes függetlenségükre,
amik
mind egy-egy .kiszolgált élet értékei, - Ne szakadjunk el tehát társainktól, hanem muszáj, hisz az elszakadásnak ez a formája a teljes elfeledés, félig már a megsemmisülés,
A jól megérdemelt nyugalomból ragadta el a halál az elmult
évbenvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Schönwisner
J á nos,
Br unovszky
Rezső
és Oszwa ld
J ózsef
tagtársainkat,akik
nyugalomba vonulásuk ellenére
is Icitartottak
egyesűletunk tagjai kőzőtt. - Nyugalmas élet szakadt meg egykori
ügyosztályvezetönk. Greszler Jenő elmúlásával is, aki a tanítóképzés
iránti iszeretetével érdemelte ki egyesületünk tiszteleti tagságát. De
elragadta a halál ebben az esztendőben azt a férfiút is, aki bizalma,
reménye és erőssége volt az országnak és akit a mi egvesűletűnk
is sirathat mint a maga külön halottját,
mert nemcsak tanártarsunk volt, mint Ö mondotta az emlékezetes komáromi napokon, de
1939 óta tiszteleti tagunk. - Személyében - miként jubiláris kőzgyülésünkön mondottam, "némcsak a tudós professzort
és a bölcs
államférfit óhajtottuk megtisztelni. hanem azt a férfiút, aki példát
mutató bajtársi szeretetével, kőzvetlenségével, igazi cserkész lelkületével kiérdemelte a tiszteletbeli Iőcserkész-cimet és azt az általános
tiszteletet, amellyel még a csonka haza határain túl is illeti mindenki, aki magyar és 'a magyarsággal érez és akinek személyében
kőzművelődésűnk
egyik legkiválóbb, példaadó
mun:káslát tisztelhetjük."
1939 óta még több lett Teleki Pál gróf: olyan "nemzetvezetö,
akiből a legegyszerűbb ember is mint élő valóságot
és nemcsak
mint szép szólamokat
érezte kisugározni
mindazt, amellyel egy
nemzetet a legbizonvtalanabb
időben is fenn lehet tartani és erősíteni. Benne láttuk megtestesülve az önzetlen, tiszta, becsületes,

Egye.sületünk

évi isk. munkássága

ésállapota.

209

igaz és fáradhatatlan
mindig és mindenkit szulgáló
embert, aki úgy
érezte, hogy még halálával is .szolgál]« a n:emzetét. Teleki. Pál nagyságát az eljövendő idők fogj,ák még magasabbra emelni, mert most
inkább csak érezzük, hogy mit vesztettünk benne: nemzetnevelőt, aki
felelősségérzetével
és mindenhol elöljáró példaadó életével elment,
mielőtt befejezhette volna a nemzet tagjainak
átíorrnálását felülről
lefelé ... - Alig a napokban megjelent "Magyar politikai gondolatok" című munkájával azonban itthagyta népünknek élete legértékesebb tapasztalatait
és tanácsait. Ez az élet ihlessen, erősítsen,
buzdítson mindenkit további munkára, önzetlenségre.
A Telekiekhez hasonlóan halálig szívós munkával meggyarapított országnak már 17 líceuma, tanító- és tanítónőképzője
van 19'40is, hisz számuk
ben. - Részletezni ezeket most talán még felesleges
a. déli terűletek egy részének a visszaszerzésévei
hamarosan úgyis
változik, mégpedig felfelé. - A visszaseerzett területek testvérintézeteivel a kapcsolatokat
felvenni és erősíteni csak . lassan és fokozatosan tudjukvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Erdély északi felének a visszatérésével
mindössze csak Kolozsvárról
jelentkeztek
kartársak
az egyesűletűnkbe
való felvételre, pedig Marosvásárhelyen,
Nagyváradon,
Szamosújvárott,
Székelykeresztúron,
Székelyudvarhelyen,
Szászrégenben
és
Szatmárnémetiben' is vannak testvérintézetek.
Boldogan és örömmel
gondolunk arra, hogy rniként országunk, úgy gyar.apodik meg egyesületűrik is, melynek taglétszámát már tavalyi ábrándjaink 500 felé
A ' fiatalabb
kartársak
közül azonban
egyesek
látták haladni. -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
még a két pengős tagdíjfizetés ellenére is minden bejelentés nélkül
hagyják el az egyesületet, ha más jellegű' intézethez kerülnek tanárnak [apácaképzök
fiatal tanárnői vagy testnevelő-tanárok
tesznek
így). - Tagokként vezetett szerzetes-tanárnők
addig nyilvántartott
műkődési helyükön már fel sem találhatók.
Régi adósságaik
törlesetésére
felszólítottak kijelentették, hogy nem tagjai az egyesületnek. VoH3.k akik egyáltalán nem is válaszoltak a pénztáros nem
is egyszeri felszólttására.
Egyes felekezeti képzőkben
müködő
tanárnőknek
még hollétéről
sem tudnak
felvilágosítani.'
Ezeknek
Tag'neveit az elnökség beleegyezésével' töröltem a tagnévsorból.
gyarapodás helyett - noha ez évben 26-an kérték felvételüket, így
tetemes csökkenés állott be. Hárman élhaltak, hárman kiléptek, tehát az elmult évi gyat:'apodás 200 és noha már tavaly 478 tagról tehettem jelentést, a tényleges taglétszám mégis csak 422. Ezek
közül is 34-en több évi tagdíjukkal
vannak hátralékban,
annak
ellenére, hogy a választmány
azt a kedvezményt
biztosította
a
hátralékos oknak, hogy tartozá suk nagyságám
való tekintet nélkül
engedi el a többi hádr alékot. ha az 1939. és 1940. évi tadgij akat
befizetik. Sokan éltek a kedvezménnyel és így a pénztárosnak
sikerűlt tetemes összegeket bevételezni, de 34-en még így sem fizetnek, noha vannak közöttük olyanok, akiknek hátraléka 54, 80, sőt
88 pengő és ezeket az adósságaikat
16 pengővel még sem sietnek
megváltani.
'Egyesületünk -rnűködését és a folyóirat kiadását az
llamsegé»Ó,

,..

1940-41.
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Jyen kivűl a tagdíjak biztosítják. A rendetlenül
vagy egyáltalán
nem fizelőknek is az erkölcsi belátásukra kell hivatkoznom, hogy
tel jesftsék a kőtelességüket
és erősítsék filléreikkel, miként teszik
8.Zt a többiek, az egyesületet munkájában. Úgy érezzük, hogy az
egyesületnek nem az a célja, hogy igénybe vegye az alapszabálvokban biztosított 'tagtörlési
jogát, mert inkébb gyarapítani kívánja a
tagok számát. És noha az alapszabályok értelmében a fizetési kötelezettség a törlés meg történte után is fennáll, nem szí~eslen élne
még így sem a törlés jogával. De kőnnyítsűk meg a pénztáros dolgait és teljesítsük mindnyáj an alapszabályok
szerint vállalt kőtclezettségeinket.
Nemfizetés helyett . pedig gondoljunk
inkábbvutsrqponmlkjihg
Lux
Gyula tagtársunk példájára, aki legutóbbi előlépését azzal tette emlékezetessé, hogy az egyesületben alapító-tagságot
vállalt.
Vannak, akik anyagi nehézségekre hivatkoznak. Az anyagiakban való mcstoha sors mindnyájunknak
közös sorsa. Ezírárryú panaszainkat, kéréseinket ernlékiratba foglaltuk és még december hÓ7
ban terjesztettük
fel' Minis.zter Úrunkhoz. Feleslegesnek gondo~
lom tehát ennek a felterjesztésnek ismertetését, csak a legfontosabb
kérések kőzűl említern m~g az elsőt, amely szerint kér jük a 300011932 ..
amely egy évvel visszavetette a taM. E. szá mú r endelet eltiirléeét,
nárokat az elöléptetések és kínevezések terén. -:- ,Másodszor kérünk
a megszűntetett ötödéves kor pótlékok
helyett
olya nféle
-műkiidési
potdiiuka t,
amilyenek a bírák képesitesi pótléka, vagy a katonatisztek
oly"
hcnvédségi pótdíj a. Harmadszor kérjük a csa lá di pótlékokn'fik
mérvű lelemelését,
amely érezhető, tetemes ebb segítség, valóban
családvédelmi célt szolgé l és a középosztály gyarapitáslát is elősegítené.
Országos egyesületiink a főtitkár útján állandó összeköttetésben van a KANSZ-szal, amely április 24-én. tartott együttes: értekezú ja b b
letet a Nyukosz-szal és . a Fansz-szal a tisztviselői fizetésekZYXWVUTSRQPO
rendezése dolgában. - Közős emlékiratukat már eljuttatták a pénzügymínÍ;szkr úrnak és a kormány
többi tagjainak.
BizalommaI
várjuk mi is a kedvező elintézést. Specialis és méltányos kívánságaink azonban az előbb emlitett emlékiratba vannak foglalva, melynek szorgalmazását csakis Mihiszter Urunktól reméljük, aki a legnagyobb elismeréssel emlékezett meg rólunk, amikor március elején . a tiszteleti tagságról szóló díszoklevelet néki átnyujtottuk.
-Az anyagi ügyeink terén beállott nehézségeket mi sem bizonyítja
jobban, mint az, hogy testvéregyesűleteink
sorban kérik vissza azokat a csekély.' tiszteletdíjakat is, amik a multban Iennál lottak. Így pl.
az önképzőkörök vezetői számára tisztéletdíjat
és osztályfőnöki díjakat. -- Hogy mire vezet a tanárság mostoha relbánása, azt a legékesebben foglalta jegyzőkönyvébe az Országos Református Tanáregyesület szociálpol itikai szakosztálya és Kernis Gyula titkos tanácsos hatalmas összefoglalása, a középiskolai tanári iavadalmazások
kérdése című tanulmányéban. amely az Országos Közéniskolai Tanáregyesületi Közlöny áprilisi számában olvasható. - Ezek a megállapitások vonatkoznak mircánk is.
Tavalyi. Iötitkári
jelenté-
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semben a fizetés megjavításlát már nem is csak a magunk, hanem a
magyar nemzet érdekében kívántarn, - utalva ar ra, hogy olyan Iizetéssel, mint a mostani, senki sem gondo.skodhatik
az önképzés
eszközeir ől. Ha pedig. ez hiányzik, annak kárát a nemzet látja.
Most ehhez csak azt fűzöm hozzá, ami Kornis Gyula megállapítása:
"ilyen fizetéssel hamarosan nem lesz elegendő tanára a magyar államnak és akkor a nemzeti kultúrát fenyegeti Ieltartózhatatlanul
a
veszély".
Egyesületűnk
ez évi munkája
és tagtársainknak
iskolai és
iskolánkívült munkássága, tetézve a külőnböző tudományos társula·tokban, általános tanító- és más egyesületekben tartott előadásaikkal, irodalmi működéssel
a bizonyságai annak, hogy ez az év is a
jól végzett évek munkája volt. Anyagi és egyéb nehézségek ellenére
is, nem várva semmiféle különösebb elismerést, dolgoztunk és dolgozunk a jövőben is, amig csak erőink bírják iskolánk, a tanítóképzöi
akadémia és ezen keresztül nemzetünk érdekében. - Visszatekintve az elmult év munkájára, ez lesz programmunk a következő
esztendőre- is. Lelkesedésünket
hozzá fokozza annak tudata, hogy
ez az évaLegnagyobb
Magyar születésének
150:. évfordulója
és
előttünk lebeg ez évtóT kezdve annak a mártfr-halált halt nagy magyarnak a dicsőséges példája, aki élete vége felé ebbe a programraba
foglalta össze t.anít.ásait: merjünk anyagiakban és lelkiekben bátran
és büszkén magyarok lenni.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
Mester há zy
J enő.
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Szent László
.városának
áll. tanítónőképző-intézete
magyar
multra nem tekinthet
vissza. 1919. év szeptemberében
szervezte
meg aromán
közoktatásiigyi
minisztérium, -t.ekintette! a nagy tanítóhiányra
és arra, hogy e magyar történelmi multtal rendelkező
'városnak vidéke erősen kevert magyar-román
népességű, ahol egy
megszervezését románosítás céljából szükáll. tanítónöképzö-intézet
ségesnek tartotta.
A világháború
előtt az iskola községi elemi oktatás céljait
.szolgáló
egyemeletes épület volt, amely kezdettől fogva a város
tulajdonát képezte. 1919-ben a kőzségi
elemi iskola rnegszűnt és
épületében
az állami tanítónőképzőt
kötelező bentlakással
180 növendékkel
mcgnyitották.
Tantermeknek
a földszint helyiségcit
rendez lék be s helyszűke miatt. ezek voltak a nappali szobák is. Az internátus háló- és
mosdóhelyiségei
az első emeleten voltak, de a növendékek
nagy
létszáma miatt gyaluan egész hálóhely sem. jutott egy-egy nővendéknek. A gyakorló elemi iskola a legközelebb fekvő állami elemiben volt.
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áll. lanítóniiképző

utc;'; homlokzata.

A román tanítónöképzés
az első években 1927-ig hat osztályos
volt.
Ide minden 4-7
elemit végzett és 10-13
éves gyermek
jelentkezhetett'
és mennyiségtan és nemzeti tárgyakból tett írás- és
be. A tanulóifjúság nagy részét a
szóbeli vizsga után iratkezhatott
rornán falvak egyszerű népének gyermekei képezték. Kezdetben a
rornán papok a vasárnapi
misék szónoklatainak
keretében
tobor ozták össze a, diákságot,'
azzal az ígérettel, hogy tanulmányaikat
díjtalanulvégezhetik
el. Így is történt. Az első években, az intézet
növendékeinek
70%-a a regát gyermekei közűl került ki, mert az
az
ifjú s á g e t.
magasabb nemzeti érdekeket tartva
itteni vidékekrőlZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
szem előtt, kicserélték
azokkal. Magyar növendék csak egy-kettő
akadt. Az' iskola így 'lett az ókirályságbeli
gyerekeknek
valóságos
kultúrszigete.
Az iskola tanulmányi színvonala
eleinte alacsony fokon állt.
1927-ben a VII. osztályt is megnyitottak.
1930-ban pedig a VIlI.
osztályt: Ez az újabb fejlődés a latin nyelv bevezetését .is szűk-,
ségessé -tettc. Ezzel a VIlI. osztállyal maradt meg az iskola a felsaabadulásig. Ettől az időtől kezdődik
az iskola nemzetnevelő
munkája a" most már' 280 növendéket
számláló
és a bentlakást
szigorúaa követelő intézetben.
' •
A pedagógia
és az elméleti tárgyak tanít~sa rriellett nagyon
Iontesnak tartották
több gyakorlati irányú tárgy ismertetését.
1930-ban új igazgatónő jött, akinek minden igyekezete az iskola
ügyének fejlesztése volt. Nagy buzgalommal látott az intézet átala-
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kításához.- 1935-ben a régi egyemeletes épületre második emeletet
építtetett,
teljesen a modern ízlésnek megfelelőt. Központi hidegmelegvíz rendszert vezetett be és ami szép és jó az iskolában, az
mind az ő munkájának köszönhető. A tanári kar, egy magyart kivéve, román volt. Nagy súlyt vetettek arra; hogy a nép közül való
és a nép: közé kerülő itt végzett tanítönö falujának igaián apostoli
lelkű vezetője legyen úgy a gazdasági, mint aiháziípar s népművészet terén. Hatalmas szövőtermet rendeztek be az iskolában, megfelelő felszerelésekkel
és a Ianulók mellé két textíliák ban teljesen
kitanult szővőtanárnőt
osztottak be, akik a növendékekkel
együtt
selyemhernyót. tenyésztettek,
a selymet maguk dolgozták fel és
szötték, a kender, len, gyapjú feldolgozását, festését, nemzeti' szönyegek és J gyapjúszövetek
szővését tanították.
A tanulók maguk
szőtték, fest ették nemzeti viseletí egyenruhájukat
s kihímezték
mintáik. után. A tanulók' is résztvettek
az iskolai
népművészeti
vászonneműek szővésében
.. Nemzeti ünnepélyeiken
a tornamutatványok, népdalok
éneklése,
népi iátékaik,
szokásaik
bemutatása,
nemzeti táncaik. népviseleteik
nagy szerepet játszottak. Népi szokásaikhoz még akkor is ragaszkodtak,
ha az' a babonaság jelleget

Folyosórészlet.
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viselte magán. Nemzeti öntudatra nevelő munkájukkal és propa.gandájukkal az itt élő románság érzelmeit szolgálták. Tavasszal és
nyáron vasárnap vagy ünnepnapokon elindultak vidéki propagandaútra tanáraik vezetése mellett. Résztvettek
a templomi istentiszés legtöbbször ök maguk ismert ették még
teleteken énekkarukkal
a néppel a román táncot, az eredeti román dalt és ismeretterjesztő
előadásokat tartottak. Eleinte az ókirályságbeli tanároknak - kik
eme munka vezetésére vállalkoztak - 50%-kal több fizetést adtak
s magas állású látogatók nem gyözték hálájukat és köszönetüket
kifejezni a tanárok apostoli munkájáért.
Az iskola kémia-fizika szertárának
a felszerelése az utóbbi
. 8-'10 év munkájának eredménye. Ezek jórészt hiánytalanul megmaradtak a románok kivonulása után, m'int ahogy az iskola többi
berendezése
is, mivel elszállításukra
a nagy zűrzavarban
vasúti
kocsit nem kaptak. Csupán a tanári és ifjúsági könyvtár üresedett
meg, mert ezekből kilakoltaUuk a többszáz
kötetre menő ro~án
műveket. Sajnos azonban magukkal vitték az írógépet,
a rádiót, az
értékes szőnyegeket és az élelmiszereket
1920-ban a róm. kat. káptalan földbirtokából a románok kis a[átítottak
az iskola részére 46 holdnyi területet. Ezen terület 8
holdján bolgár-kertészet
volt és a többi szántóföld, mintagazdaság,
tejgazdas,ág, baromfi tenyésztés, sertéshizlalás
céljait szolgálta. A
növendékek iskolai gazdasági gyakorlataikat itt végezték. A tanya
tökéletesen fel volt szerelve lakásokkal és a gazda.sághoz szűkséges
szerszám~kkal. A gazdaság élén gazdasági mérnöknő állt, aki az,
összes gazdasági ügyeket vezette és az iskolában ellátta a gazdasági órákat. Ezt a tanyát jelenleg az Erdélyi Szociális Szervezet a
tudta
katonai parancsnokság
segítségével a tanítőnöképzö-intézet
nélkül elvette, minden felszerelésével együtt. Hogy mi lesz későbbi
sorsa, nem tudjuk!
Az iskola 1940. év szeptemberében
lett magyar állami tanítónóképző. Jelenleg az intézetet régi egyetlen magyar tanára,vutsrqponmlkjihgfed
P a pné
if = e« Ilona vezeti, aki 1940. év szeptember 1-én vette át az intézetet a távozó igazgatónőtől.
Szepternber 4-én 400 menekültet helyezett az iskolába a katonai parancsnokság. A menekűltek utáni takarítás ok miatt a tanítást
csak október 17-én kezdhettük s az internátust novemberZYXWVU
I-én
nyithattuk meg. Beiratáskor 1.50 tanuló jelentkezett, ezeknek 50%-a
román volt, kiknek egy része elment a magyar nyelv nehézsége
miatt. 77, növendéke
volt az iskolának, amikor megkezdtük a tanítást a rornán rendszer szerint a il-VIlI.
osztályban. Ezekből alI.,
111., IV. 'oszt. a képző alsó tagozata, az V., VI., VII. és VIlI. oszt.
a felső tagozata lett. Dr. Huszka János min. tanácsos úr látogatása
alkalmával az alsó tagozat Iekapcsolódott, mivel csak 9 növendéke
leánylíceum,
a VII-VIlI.
oszt.
volt, s így az V-VI.
oszt. I-II.
Ill. és IV. tanítónöképzö
lett. Az alsó tagozat leválása következtében 68 növendéke maradt az intézetnek. A bentlakó növendékek
jelenlegi létszáma 25.
í
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A nagyváradi városi katonai parancsnokságtói
a következők
P a pné Va r ga Ilona vezetésnyertek ideiglenes tanári megbízást: 1.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
seI megbízott tanár mennyiségtanra,
2. Andr á ssi
Ede énekre,
3. Boda Mária zenére, 4. Dir ma yer Mária rajzra, 5. Giinczyné Kur ucz:
Mária történelem-földrajzra, 6. l sztin Mária Iizika-vegytanra, 7. J ur icska y Irma pedagógiára, 8. Kegyes Klára kézimunkára, 9. Lehma nn.
Gabriella gazdaságtanra, 10. Tunyoghy
Mária magyar-latinra,
P.
Ur szinyi
Judit testnevelésre és 12. Wildt Erzsébet Irancia-románra ..
Túlzsúfolt óraszámmal ideiglenes beosztásban mindenki szűkség szerint szakcsoportján kivüli tantárgyakat is tanított.
A polgári kőzigazgatás
az átvételkor a tanári beosztásban változásokat hozott s így a tanári kar még nem alakult me· g véglegesen.
Intézetünknek,
rornán mult jára való tekintettel, nagy nehézségekkel kell megküzdenie egy nagyértékű és eredményes magyar
jövőért. Ezt a magyar tanárok lelkes, apostoli munkája fogja biztosítani.
Dir ma yer Má r ia .
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Egyesületünk
XXXI. közgyűlése. - JegyzőkönyvaT.
í.
T. O. Egyesületének
1941. máj. 10-én, a budapesti IX. ker. r. k. "tanitónöképz ö-intézetben [Ranolder-Intézet]
megtartott
XXXI. rendes tiszlújító
közgyüléséről. Jelen vannak P a dá nyi-F r a nk
Antal dr. elnöklete mellett: dr. Huszlea
János ü. o. főnök, vitéz F r a knóy
József tanker. kir, Iöig., dr. Kemenes
Illés tanker. kir. főig., dr. Cza kó István min. oszt. tanácsos, Na gy Ferenc
tanűgyi tanácsos, J ékely
Lajos az Orsz. Ref. Tanáregyesület
képviselője,
Tóth Árpád az Iparostanonciskolai
Tanárok és Tanítók
Orsz. Egyesülete
képvi-seletében; Molná r Oszkár, Gr yna eus
Ida; M olitor Gusztáv (Miskolc);
Endre
[Pápa}: Chobodiczky
Alajos
dr. Tóth Antal [Léva]: dr. Hor vá th
Mi(Baja); Ba r ta l Alajos, Rosta József, Homor Imre, Geyer Béla, Kishá zi
,hály, Ra á b Alajos (Esztergom); dr. Somos Lajos,. Zenici
Károly
(Eger),
dr. Mwzősi Károly, Koncz Mária Bertina, Szőnyi M. Concessa [Kiskúníélegyháza); dr. Gá br iel István (Pécs); M. Répá ssy
Ernesztin, M. Hor vá th
Ottilia
[Dornbóvár ] ; V á r óné
Csa tó
Gabriella
(Székelyudvarhely);
P fa iz
György, Blénessy
János, Bogná r Gyula, Szemes Gábor, Tóth Gyula, F ia la
Endre (Jászberény ); P or zsolt István (Nyíregyháza);
Szita Gyula (Köszeg}:
Na gy Kornélia [Pápa}: dr. Ka tona Miklós (Szeged); Ker ner M. Lucia (Zsámbék]: dr. Ur bá nné
P ödőr Irén, Ha iiscli
Ell a, Za la ,Mária, Medgyesi .Zsófia,
dr. II or iobá gyi
Tibor (Cinkota);
Ka lona
Margit,
Sla jchó
Mihály, dr ..
Csa da Imre, Mester há zy
Jenő, F r igyes Béla, Ta na i Antal, Ár pá ssy Gyula,
Eber Rezsö, Hor ua y
Ede, Tscheik
Ernő, Vá r a di József, P lot Hildcgar d,
Adá m Zsigmond, J a nkovits
Miklós. Csor da M, Romána, Soos Marcellina.
Sza r vá h
Karitás~, Va r ga Piroska, P ir os Gabriella, Emmer t P. Klotild, cs«:
szzk Gabriella, Szentir ma y
Mildó.sné, Sebestyén
Erzsébet, Ker esztes
Vera.
Kelemen
József, Sza bó Béla, Ká ntor
Imre, Toller Janka, P á r tos Margit,
Buda vá r y
Lász ló, F er enczi
István, P ocza József, Kishonti: Barna, dr. BeMargit, Wer ger Márton, Ga r a mvölgyi
Ervin,
zor ikné Ruig Mária, Va itá nyi
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Jelita iné
La jos Mária dr., Gyur já cs
András, Ya rghá né
Er délyi
Olga.
dr.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. P a dá nyi-F r a nk
Antal dr. elnöki megnyitójában
arról a nemzetnevelő erőről szólott, amelyet az iskolák képviselnek, ha hivatásuknak
telállítanak.
sorompóba,
akik
jes tudatában
olyan nevelői személyiségeket
sz ívvel-Iélekkel
szolgálják az ifjúság, s rajta
keresztül
a magyar
jovo
ügyét. A tanítóképzők tanárainak, akik a nép tanítóit készítik elő, minden
meg kell ragadniok
arra, hogy tanítvámozzanatot,
minden lehetőséget
nyaikban kimélyítsék a tisztult, értékes
magyarságról
alkotott
eszményt.
2. Elnöki megnyitója
után mély tisztelettel
és szeretettel
üdvözli
Huszka
János dr. min. tan., ü. o. főnök urat, akiről mindannyiunk
előtt
köztudomású, hogy szereti a tanítóképzés
ügyét. A tanítóképzéssel
összeKívánia,
függő problémák az új viszonyok mellett igen megnövekedtek.
hogy bölcsesége sikeres megoldást találjon. Szeretettel
köszönti a tanárság barátját, dr. Cza kó István min. oszt. tanácsos urat; a mélyebb lelkiségre törekvő Kemenes Illés dr. tanker. kir. főigazgató urat; vitéz F r a knóy József tanker. kir. főigazgató urat, aki kemény geTinccel vezeti tanaz Orsz. Rel.
kerületéneik ügyeit. Üdvözli J ékely Lajos tan. Iötanácsost,
Tanáregyesület
kől tői lelkületü
képviselőjét;
Tóth
Arpádot,
az Iparostanoncisk.
Tanárok és Tanítók
O1'5z. Egyesülete
képviseletében.
Végül
őszinte örömmel üdvözli az ország különböző részeiből, főként a nemrég
felszabadított
területekről
ideérkező tagtársakat.
vendégeket.
Őszint.e bámulattal adózunk volt megszállZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
t területi
iestvéreinknek,
hogy nehéz kőrülményeik között is mertek magvárok
lenni!
,
3. Főtitkár
felolvassa az északi-e-erdélyi területekkel
visszatért
testvérintézetektőlaz Egyesülethez
érkezett üdvözlő leveleket.· írásban üdvözölték az Egyesületet:
a marosvásárhelyi
áll. tanítóképző
és líceum, a
nagyváradi álL tanítónőképző
és He. igazgatója és tanári kara; az Orsz.
Ev. Tanáregyesület.
a Kat. Középisk.-i Tanárok Egyesülete, és a Kansz
Jenő min, tanácsos, vezértitkár.
nevében dr. J a vor nitzky
4. Huszka
János dr, mint a tanítóképzés ügyének gondozásával megbízott ü. o. vezetője, köszöni az űdvőz lést. Különös örömére szolgál, hogy
tanítóképző-intézeti
tanarságát.
itt láthatja
Erdély és Kelet-Magyarország
akiknek megköszönheti hűségüket. Ennek a. hűségnek
tudható be jórészt,
hogy a visszacsatolás lehetséges volt. Tolmácsolja Kósa Kálmán min. oszt.
főnök és Dobossy Elek tan. képző-int. igazgató üdvözletét. ök más hivatali elfoglaltságuk
miatt a közgvűlésen
őszinte sajnálatukra
nem jelenhetkíván
tek meg. Ez alkalomból a tanítóképzés
néhány égető kérdéséről
szólani. (Előadását
június-havi közlönyünk
hozta.]
P a dá nyi-F r a nk
Antal dr. köszöni meg Huszka
János dr. Ielszólalását.
Örömmel hallotta, hogy a tanítóképző-intézeti
tanárság munkáját sorsdöntőnek tartják. Mi is ilyennek érezzük. Bízunk, hogy a leghelyesebb megoldást ügyeink intézői meg fogják találni.
5. A főtitkár felolvassa az Egyesületnek
az 1940/41. évi működéséről
-szóló
jelentését,m~lyet'
a közgyülés
köszönettel tudomásul vesz.
6. Ar pá ssy
Gyula A X/X. sz. ma gya r ta nítóképzőinek
ér tékes
munká sa i elmen tartott
felolvasást. Az előadó lelkes kutató munkáját
az
elnök köszönte meg. .Ió szelgálatot tett, hogy magyar értékeket mutatott be.
7. F r igyes Béla pénztáros
ismerteti az Egyesület és a Házalap pénzügyi helyzetét,
bemutatja az 1940. év pénzügyi elszámolását,
és benyujtja
az 1941. év kőltségvetési
előrányzatát.
Gyur iá cs
András
felolvassa
a számvizsgáló
bizottság
jelentését:
miután
a pénztárt és a pénztári könyveket rendben találták,
javasolja
a pénztáros felmentését.
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A közgyülés a jelentéseket
tudomásul veszi, a pénztárosnak
megadja
a felmentést, megköszöni a pénztáros, az ellenőr és a számvizsgáló-bizottság fáradságos munkáját. A jövő évi kőltségvetési tervezetet elfogadja.vutsrqponmlkjihgf
8. P a dá nyi-F r a nk
Antal dr. elnök jelenti, hogy a tisztikar megbízatása lejárt. Megbizatása
idején törekedett
helyét
becsületesen
betölteni.
a tisztikar
nevében a tanárság
Köszöni tisztviselötársai segítő munkáját,
támogatását,
bizalmát. Felkéri Hor va y Ede ny, tanítóképző-int.
igazgatót,
foglalja el a korelnöki széket.
Horvay Ede hálás köszönetet mond a megtisztel tetésér t, s felolvassa
beszámolóját.
"Mélyen tisztelt Közgyűlés l
Van szerenesém jelenteni, hogy aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f. évi március
10-i ülésen az Egyesület választmánya
engem kért fel a tisztújítást
előkészítő
teendőkkel
megbízott jelőlöbizcttság,
úgyszintén
az ebből alakítandó
szavazatszedő
bizottság ülésén való elnöklésre.
A jelölőbizottság
munkájáról
saóló jegyzőkönyv megjelent az egyesületi közlöny legutóbbi (májusi) számában, ezért úgy gondolom, felolvasottnak tekinthetjük.
A szavazatszedő-bizottság
ápr. 25-i üléséről a kővetkezöket . kell jelentenem: a jelölőbizottság
által felkért tagok közül megjelent Ta na i Antal
és a hivatalosan elfoglalt Kishonii Barnát helyettesítő
Wa gner Ferenc dr.;
a két vidéki tag helyettesítésére
a bizottság felkérésére
a közelben lakó
József és Ar pá ssy Gyula voltak szívesek eljönni és a bizottdr, Kelemen
ság munkájában részt venni.
A szavazatok számbavétele
az alapszabályok
szerint
tőrtént:
a beküldött 315 szavazat közűl hetet érvénytelennek
kellett
nyilvánítani
(öt
üresen érkezett, kettő szabálytalanul" volt kitöltve}, tehát maradt 308 érvényes szavazat.
A viszonylagos szótöbbséggel megválasztott
tisztviselők a következök:
elnök:
Padányi-Frank
Antal dr., fővá r osi
á ll.
a lelnök:
Váradi
József,
vidéki á ll. a lelnök:
Chobodiczky Alajos, vidéki nem á ll. a lelnök: dr. Becker
Grynaeus
Ida, főfilká r :
Mesterházy
Vendel, Váczy Ferenc, női a lelnök:
Jenő, titká r : Vargháné Erdélyi Olga, szer kesztő:
Molnár Oszkár, pénztá Tscheik Ernő, há za la pvezető:
Ferenczi István.
r os: Frigyes Béla, ellenőr :
Az intézetek által megválasztott
választmányi
tagok száma: 63. Névjegyzékük az egyesületi közlönyben fog megjelenni.
Méltóságos Elnök Úri Kedves Barátom!
A legnagyobb készséggel és örömmel vállaltam ezt a Ieladatot, hogy
Téged, mint újonnan megválasztott
elnököt korelnöki minőségemben a díszes székbe iktassalak. Díszes, dc nehéz az elnöki tiszt, kivált a mai történelmi időkben, amikor drága hazánk örvendetes megnövekedése
folytán
ujabb, az eddiginél is fontosabb és fokozottabb nehézségekkel
járó nagy
feladatok
elvégzése' vár a népoktatás
és elsősorban a tanítóképzés
terén
Egyesűletünkre.
E feladatokat
felismerni, az elvégzésűkhőz megkivánt erőket felkutatni,
munkásságukat
a kitüzött cél felé irányítani,
az .esetleg
mutatkozó
egyenetlenségeket
elsimítani,
a netán
felmerülő
akadályokat
elhárítani,
meg nem feledkezve magának a hazai népnevelés ügyének állandó szolgálata mellett az ügy buzgó munkásainak
sokféle jogos érdekeiről sem, ezek mind-rnind, sok egyében kívűl, az egyesületi elnök hivatása
körébe tartoznak.
Ha az elnöki tiszt betöltésénel
a tagok bizalma a lefolyt 9 év után
most már harmadszor Tefeléd fordult, ez nemcsak azon az örvendetes tapasztalaton alapszik, hogy eddigi elnöklésed alatt; mint boldogult korelnöki
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alkalmával megállapította,
már
.elődöm, Sztankó Béla legutóbbi beiktatásod
addig is lOo%-ig beváltak, vagyis teljesen beváltak a Beléd vetett 'reméév folyamán
csak növekedtek).
Az
nyek, [e százalékok
az utóbbi négyvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
ujabb megbízás egyúttal az Egyesület ama szilárd meggyőződését
is jebirtokában
lenti, hogy elnöki tisztedben
eddig szerzett. bő tapasztalataid
és lelkes segítő gárdádra támaszkodva, ezentúl is Te fogod legbiztosabban
vezethetni
az Egyesületet.
Végül az Egyesület
hálás
köszönetét
tolmácsolván Neked és buzgó tísztíkarodnak,
az eddig kifejtett
eredményes
rnunkásságtokért,
szívböl kívánorn, hogy a jó Isten adjon Neked továbbra
is erőt, és egészséget, és bő áldása kísérje az Egyesület egész müködését."
P a dá nyi-F r a nk
Antal dr. meghatott lélekkel mond kőszőnetet a meg-ZYXWVUT
ú juló
bizalomért.
Megválasztásának
két oldala van: nagy megtiszteltetés
és súlyos kötelesség. Igyekezett legjobb tudása szerint eleget tenni kartársai bizalmának.
Lelkiismereti
kötelességének
tartotta,
hogy elnökségének ideje alatt mindennap megfeleljen erre a kérdésre: mit tett a tanító.képzés ügyéért? Ha eredményeket
ért el, azt jórészben a tisztikar és ka~társai támogatásának
köszönheti. Nem ad a jövőre szóló programmct. Programmja a mult, mely tényeket zár le, s így nem légvárépítés,
Az elmult
években a tanítóképző-akadémia
gondolata
törvényileg
megvalósult.
Alsó
tagozata, a líceum középiskolává
lett. Bár ezt nem kértük, mégis arra tör ekedtünk, ho.gy a tanítóképzés
alapelvei ebben az iskolatípusban
is megmaradjanak.
Az 1938 őszén megjelent Tájékoztató,
törekvéseinkkel
ellentétben, éles kűlönbséget
állapított
meg a líceum és a tanítóképző
között .
Egyesületűnknek
lényeges réze van abban, hogy a líceum általános utasításaolyan
természetű, hogya
líceum a tanítóképzés
alsó tagozata
is.
Örömmel állapít juk meg, hogy az utasítás általános része igen jól sikerűlt.
de mennyiségileg
Így a líceumban is tudunk nevelni tanítót minőségileg,
.már nem. A tanítóhiány
veszélye mutatkozik.
A csonkaországban
ez csak
évek múlva mutatkozott
volna, de a megnagyobbodott
Magyarországon
ez
a veszély már itt is van. Kívánatos, hogy a Iíceumba elsősorban azok vétessenek föl, akik tanítók akarnak lenni, a többieket nekünk kell megnyerni a tanítói pálya számára.
A tanítóképzők
tanárainak
feladata a
líceumban is elsősorban tanítók nevelése. Kívánságunk az, akiket mi neveIünk, azok tanítók legyenek! Befolyását
eddig is ily irányban
igyekezett
-érvényesíteni, s ezentúl is erre törekszik.
Ennek a törekvésének
egyik
eredménye a Iíceumi hospitálésok
bevezetése is. Az egyesületnek
azt a
felfogását,
hogy a líceumban úgy kell tanítani, mint a tanítóképzőben.
a
mai szükségletck
igazolják.
Helyesen
cselekedtünk,
hogy a tanítóképzö
felé neveltük a' növendéket. A tanítóképzőben
nagy többletet jelent, hogy
mcgvalóstthattuk
a hivatásórákat,
a líceumban pedig a mindennapi kérdések óráit. Hozzásegítenek
bennünket tanítvánvaink
lelkének eredményesebb
irányítáeához.
ta.nulmányozásához,
Az Egyesület
a tanítóhiány
megelőzése érdekében
kérte
a tanulök
tandíjmentcsségét,
internátusi
kedvezményét,
a tanítók jobb fizetését, tár.sadalmí megbecsülését.
A tanítóképző
tanárainak
helyzete is attól függ,
hogyan becsülik meg a tanítóto A kormányzat
meg fogja találni ezeknek
a problémáknak
a leghelvesebb
megoldását.
Mégegyszer flegköszöni a
tagtársaknak
a választás útján feléje áradó bizalmát.
9. Az elnök javaslatára
a közgyülés
örömmel fogadja el, hogy az
1942. évi közgyülés helye Kolozsvár legyen.
10. A közgyülés befejeztével
P a dá nyi-F r a nk
Antal dr. elnök zaroszavalban a vendéglátó intézetnek mond köszönetet, hogy gondos rendezésükkel, a szép . énekkari számokkal előmozdították
közgyülésűnk
sikerét.
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a Himnusz éneklésével
ért véget.
A közgyülés
K. m. vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P a dá nyi-F r a nk
Antal dr. s. k. elnök, Va r ghá né Er délyi Olga
S, k. titkár.
Választmányi
tagok. Az egyes intézetek
a választmányba
a kővetkező tagokat választották
19'41-45-re:
Chobodiczky
Alajos, EndreyTivadar Baja álL tanítóképzö-int.:
Csada Imre dr., Kishonti
Barna, Szalatsy
Richárd, Budapest
áll. tanítóképző-intézet;
Lux Gyula dr. ~Budapest nérrietnyelvű
áll. tanítóképzö-int.:
Szemere Samu dr., Cseh Arnold dr. Budapest
izr. tanítóképzö-int.:
G. Szabó Kálmán Debrecen ref. tanítóképzö-int.:
Sornos Lajos dr. Eger r. kat. tanítóképző-Int.:
Bartal Alajos,
Rosta
József
Esztergom
r. kat. tanítóképzö-int.:
Förhécz
József
dr., Polesinszky
Jenő
Győr re kat. tanítóképző-int.:
Bognár Gyula, Szemcs Gábor
Jászberény
áll.
tanítóképzö-int.,
Laszczik Ernő Kalocsa r. kai. tanítóképzö-int.:
Koltai István, ,l'vlezősi Károly dr., Vizi János Kiskunfélegyháza
áll. tanítóképzö-int.:
Domokos Pál Péter, Kandray
Géza Kolozsvár
áll. tanítóképző-int.:
Pécs
Gyula
Kőszeg
áll, tanítóképzö-int.:
Tóth Antal dr. Lévaáll.
tanítóképzőint. ; Molitor
Gusztáv
Miskolc
evang. tanítóképző-int.:
Buzás
Lász ló dr.
Munkács
áll. rutén tanítóképzö-int.:
- Juhász
Béla dr. Nagykörös
reL tanítóképző-int.;
Csekő Árpád, Galló Pál Pápa áll. tanítóképzö-int.:
Bácsfalvy
Antal Nyiregyháza
áll. tanítóképzö-int.:
Gábriel Pál dr. Pécs r, kat. tanítóképző-int.:
Rozsondai
Károly, Gárdonyi
Zoltán dr. Sopron evang. tanítóképzö-int.:
Egey
Antal dr. Sárospatak
ref. tanítóképzö-iut.:
Katona
Miklós dr., Kövessy Jenő, Straub Ferenc Szeged r. kat. tanítóképzö-Int.r
Dunda János, Egressy Miklós Ungvár gőr. kat. tanítóképzö-i nt.: .Ielitainé
dr. Lajos Mária dr., Sebestyén
Erzsébet Budapest,
II. ker.-i áll. tanítónóCzinkovszky
Komélia,
Zsindely
képző-int.;
B. Braun Angéla, Jaloveczkyné
Katalin
dr., Szomborné
Szántó Lenke Budapest,
VII. ker.-i áll. tanítónöképz ő-int.: Vajtányi
Margit Budapest
r. kat. Angolkisassz
tanítónőképzőint.: Plot Hildegárd
Budapest r. kat. Orsolyiták
tanítónöképzö-int.:
Piros R.
Gabriella,
Emmert P. Klotild Budapest r. kat. Ranolder- tanítónöképzö-int.:
Medgyesi Zsófia, Haitsch Ella, Zala Mária Cinkota áll. tanttónöképzö-int.:
M. Benes Anna
M. Répássy
Ernesztin Dombóvár r. kat. tanítónőképző-int.:
dr. Eg'er r. kat. Angol k. a. tanítónöképzö-int.:
-Nádler István Esztergom
r .. kat. tanitónőképző-int.:
Girtler Mária, Békéssy
Lcó né Györ áll. tanítónöképző-int.:
Schler M. Kunigunda
Györr.
kat. Or osolvák tanítónöképzöint.: Horváth
Jolán Kecskemét
ref. tanítónőképző-int.:
Horváth Endre -dr.
Pápa
ref. tanítónöképzö-int.:
-Ki,ss' Sándor
Szarvas
evang. tanltónóképzőint.: Emmerné' Maruszánics
Erzsébet
Ungvár gőr, kat. tanítónöképzö-ínt.:
Mácsay
Károly Budapest
áll. óvónőképző-intézet.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
í.

IR O D A L O M .
és '] W..qa gógiá ja .
Tóth, Béla Zoltán:' Alélelem
jelenségetnek
lélekta na
Közlemények
a. szegedi Ferenc József-Tudományegyetem
Pedagógíat-Lélektaní
Intézetéből.
34. sz. Pannónia
könyvnyomda
vállalat.
Debrecen.
1939. 92 L
•
A gyermeki lélek kutatásával,
a feltárt eredmények
ősszefoglalásával
s pedagógiai
alkalmazásával
újabban hazai irodalmunkban
is mind többen
foglalkoznak.
Ennek, .a nevelés számára .nélkülözhetetlen
alapokat
rakó
munkásságnak
egyik munkaközpontja
az 'a pedagógiai
lé1~ktaniszeininá-
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dum, amelynek megszervezöje, irányítój a, fáradhatatlan
vezetőjevutsrqponmlkjihgfedc
Vá r konyi
Hildebrand egyetemi tanár. Ebben a munkakőzpontban
született
meg a
szerzö fenti doktori értekezése.
A szerző a lélek félelmi jelenségeit tette vizsgálat tárgyává, nagy forrásirodalom
áttanulmányozásával.
saját megfigyeléseinek
feldolgozásával:
Bár részlet-problémát
vizsgál, mégis alkalma nyílik az egész lelki élet mélyebb, egységesebb magyarázatára, amit főként Boda 'nyomán nyujt.
Az értekezés bevezetése a félelem jelentőségére utal. Leküzdhetetlen,
ősztönben gyökerező érzés, mely felszakít ja az értelem gátjait s hatalmába
keriti testi-lelki szervezetünket.
A tanulmány pszichológiai és pedagógiai
szemszögből vizsgálja a problémát. Mivel a félelmi jelenségek az érzelmi
megnyilvánulásokhoz
tartoznak, elsősorban az érzelem helyét tisztázza a
szerző.
A félelmi jelenségek mélyebb magyarázataként
Boda lélektani rendszerének
alapjait
ismerteti.
Az érzelem
legmélyebb
biológiai
struktúrája az ösztönrendszer, amely az egyén és rajta keresztül a faj érdekeit
tesz az ösztön és a tendencia közt. Az ösztönből
szolgálja. Különbséget
a hiányérzetekből
táplált impulzus által lesz tendencia. A velünk szűletett ösztönre épül lelki életünk. Mc. Deugall 18 ösztönt vesz fel, közöttük
•• félelem ösztönét is. Az ösztönök egymásba szerveződnek és köztük az
önérvényesítés
és önkifejtés tendenciái
jutnak uralomra. Erre az alapra
épülnek
fel az érzelmi-hangulati
elemek és az eszmélések.
Ismerteti a szerző az érzelmek különböző felosztását, maj d differenciálódását. Az érzelmi élet egyfelől a fiziológiai jellegű indulat, másfelől
a lelki tartalmakkal
kapcsolatos szenvedély irányába tagolódik. Az indulat is az alapösztönökkel van összefüggésben. A veszélyeztetett
szervezet a
menekűlés
tendenciáj ával védekezik, ez energia-felszabadulás sal jár s az
ilyen energia-kisülés okozza az indulatot. A lelki fejlődés másik iránya a
hajlam, vágy. érzelem, szenvedély lelki fokozatait mutatja. Azonban lelki
letűnknek
érzelmi-hangulati
rétege csak az értelmi réteggel fejlődhetik
ki teljes gazdagságában. Az érzelmi réteg élettanilag ősibb, mint a lelki
tudatosulás egyéb körei. Boda feltevése szerint a fejlődésnek egy kezdetlegesebb fokán az érzelmi és értelmi réteg nem volt elkülönülve. A későbbi
fejlődés éppen ebben az elkűlőnűlésben
állott. A lelki jelenségnek ebből
az ősi kapcsolatból következik, hogy a félelem valamennyi cselekvésünket
befolyásol ja.
A következőkben a félelem és rokonjelenségeinek
analízisét olvashatjuk. A félelemnél a veszélyt okozó tárgynak, a szorongásnál az alany állapotának van nagyobb szerepe. A félelem jelenségeiben míndíg a "magátféltés" domborodik ki. A félelem olyan ösztönerő, célszerű berendezkedés,
amely az élet bármely pillanatában
kifejtheti
gátló vaov ösztönző beIolyását, Érdekes, amit Me. Deucall nyomán a félelem szublimálódásáról
ir.
a félelem által lekötött erők más irányba fordulnak és
A szublimálódásban
az egyént szokatlan teliesítményekre
ösztönözhetik. A félelem szerepe az
ember életében' abban áll; hogy távoltartja az ösztöntől a pusztulást jelentő
veszélyeket, a szervezetet védelemre készteti, a lelki életben pedig megakadályozza az ösztönöket abban, hogy vakon rohanjanak a veszélybe. A szorongásnak nincs il yen célszerűségi
jellege. Irracionális
érzés, amely szabadon lebegve bármely pillanatban kész arra, hogy új tárgyhoz tapadjon.
de tárgy nélkül is elhatalmasodhatik
a lélekben s melankólikus,
a lelki
erőket Ielernésztö, kőzősségellenes
magatartást
okozhat. Ha határozott
beszélhetünk,
ami igen
tárgyhoz kapcsolódik,
súlyosabb esetben Ióbiáról
sokféle lehel.' A fóbiák tönkre teszik a lelki erőket. A szorongás célszerűté
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len jelenség, amely gátolja a gondolkodási,
érzelmi és törekvéses folyamatokat. A félelem egyéb jelenségei még a rémület, ijedtség, meglepetés,
rettegés, iszony, undor, aggodalom, kétségbeesés,
pánik.
A továbbiak során a félelem eredőire vonatkozó álláspontokat
ismerteti. Mivel a félelem a biológiai ösztönrendszer
egyik résztendenciájának
ingerlése következtében
keletkező indulat, öröklött volta nyilvánvaló. Watscm, Preyer, Freud, Adler és Valentin felfogását
sorolja fel a szerzö.
Az
álláspontokat
így egyezteti: a félelem a szervezetben
gyökerezik, de csak
a tapasztalati
tények által lehetséges. Öröklött félelmi tendenciákat
hordozunk, melyek a tapasztalat
során válnak indulatokká.
Az értekezés második része a félelmi jelenségek pedagógiáját
nyujtja.
Ez a pedagógia abban áll, hogy a félelmi tendenciák
ne gátlói, hanem
segítői legyenek az értékek megvalósulását
célzó emberi törekvéseknek.
Káros a Iélelmí gátlások nélküli nevelés, de még károsabb a súlyos félelmi
állapot, mely megzavarja
a nyugodt életvezetést.
Mivel a gyermeki lélek
igen hajlamos a Iélelrnekre, a nevelésnek itt nagy szerepe van Ismerteti
a szerzö a gyermek öröklött, ösztönből fakadó félelmet, saját maga gyüjtötte vallomásokkal
íllusztrálja
azokat, Félelmet
kelt a gyermekben
az
összalaktól
fij.ggetlen benyomás, idegenszerű
tárgy gyors közeledése,
túla megszokott
ságos erős inger, egymáshoz nem Illö elemek kapcsolódása,
tárgy ismeretlen tulajdonsága,
olyan helyzet, melyben magárahagyatottsága
Szól> a
folytán
létbizonyossága
hatványozott
mértékben
jut kifejezésre.
ezerző a tapasztalatból
fakadó fél elemről is. A képzeleti kép is kelthet
félelmet a gyermekben, pl. boszorkány, vasorrúbába,
rézördög stb. A sötéttől a képzetvilág gazdagodásával
kezd félni, amikor is benépesíti azt borzalmas állatokkal.
Megrázó félelmet okoz a gyermekben a családból való
kíszakitásának
kísérlete.
A villámlás, mennydörgés
az ijesztgetés által lesz
félelmes.
A következö
fejezetekben
a családot és iskolát, mint a gyermekneI{
természetes
és kulturális
környezetét
vizsgálja a Iélelrni jelenségek pedagógiája szempontjából
A gyermeknek
ezek a legtermészetesebb
életterei,
ezért ki kell ezekből kűszöbölni
a romboló hatásokat.
A megfélemlítés
látszó
eszköze u. i.· nevelői szempontból teljesen rossz. Az
eredményesnek
így keletkezett
félelemérzetek
nem maradnak
tárgyhoz kötve, hanem mint
lelki állapotokra
vezethetlelki sebek a tudat alá szorulva olyan szorongó
nek, amelyek megbénítának
minden értelmes, rendezett
tevékenységet.
A
félelmi érzés más területre is átsugárzik s az egész jellemet félénkké, bátortalanná
alakítja, őnkeveslövé teszi. A környezet akkor viselkedik helyesen, ha az őssz-szernélyiségre
ártalmas
félelmet
távoltartja,
megszűnteti,
miközben a helyes életvezetés kívánalmainak
megfelelő nélkülözhetetlen
gátlá-sokat kiépíti. E cél érdekében me~ kell teremtenünk
a gyermek megrendült őnbizalrnát, a világgal való helyes kapcsolatát
stb. A megfélemlített
siker-alkalmak
nyujtásával
fokozhatjuk
fel.
gyermek csökkentértékűségét
A gyermek egész környezetében
meg kell szűntetni a íélénkké
tevő megnyilvánulásokat,
helytelen
tréfákat,
ijesztgetéseket,
rémmeséket
stb. Hgy
'kell a környezetet
kialakítani,
hogy benne a gyermeki lélek hiánytalanul
kibontakozhassék.
Ü~yes rajzát .olvashatjuk a gyermek és iskola viszonyának. Itt kővetkezik be a gyermek altruista fordulata, amikor egoista én-jének leromboIásában a kőzősség utáni vágya vezeti. Itt ismerkedik meg a személyfeletti
renddel, kőzösségi
élettel, stb. A félelmek keletkezésének
új helye lehet az
iskola. Legjellemzőbb
köztük az iskolai félelem: a drukk. A gyermek itt
természetes úton nem sikeis önérvényesítésre
törekszik: s ha ez a kísérlete
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rül, stréber, árulkodó, vezér, bohóc, kötekedö lesz belőle. A kellemetlen
emlék lelki sebként a tudat alá süllyed, de mint irracionális
érzés legyőz:
.hetetlen
erővel törhet elő, ami a képzetek
szabad felmerülését
erősen
gátolja, a testi-lelki
szervezetet
kimeríti.
Ezeket
a szorongásos
helyzeértesse meg, hogy a
teket' a nevelőnek ki kell küszöbölnie a nevelésből,
önmegfélemlílett
tanuló is teljes értékü tagja az osztálynak,
neveljen
ismeretre stb.
Az értkezés utolsó nagyobb fejezete a megfélemlített
gyermek problémájával
foglalkozik. Vázolja azokat az okokat, amelyek következtében
válik a gyermek. Ilyenkor koníliktusok
születnek a
nehezen nevelhetövé
gyermek lelkében, s a gyermek kettős életre, szerepjátszásra
kényszerüi
miközben közösségellenes
irányba fejlődik. A nehezen nevelhető gyermek
problémájában
előbb az ideges tünetekkel
kapcsolatos
jelenségeket,
majd
a társadalomellenes
viselkedések néhány esetét elemzi. Az előbbi csoportból a íélénkséget
vizsgálja. Rövid rajzát nyuj tja a zárkózott, visszahúzódó,
magánytkereső
gyermeknek.
Magyarázatát
adja az enuresis nocturna-nak
s az éjtszakai
íelkiáltásoknak.
A gyermek társadalomellenes
viselkedései
közül a hazudozást, a dacot, a lopást emeli ki, amelyeknek hátterében mins z e rz ő ,
A hazugság legtöbbször a fenyegető
denütt a félelmet jelöli meg aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
büntetés kikerüléséből
származik, és tartós szerepjátszásra
késztet. A dacban a tagadás és az ellenszegülés
tendencíái
erősödnek meg s őnértéktudatát azzal akarja kikényszeríteni,
hogy hozzátartozóinak
gondot okoz.
Várkonyi nyomán ismerteti a dac pedagógiáját.
A lopásban az érvényesülés után sóvárgó lélek jellemző viselkedését
látja a. szerzö. A gyógyító
elj árások között a tudatosításnak,
az őnértéktudat
megteremtésének
van
nagy szerepe. Végül további okos tanácsokat
ad a gyermekhibák
pedagógiáj ához.
'
Az érdekes problémákat
felvető, a kisér leti- és gyermeklélektan
legujabb' eredményeit
ismertető, ügyesen összeállított
dolgozatot
minden,
a
gyermek, növendék sorsilért felelősséget
érző nevelö haszonnal for gathatja.
Talán egyetlen kifogás tehető az értekezéssel
kapcsolaban.
a félelemnek
Dr . Kiss La jos.
túlzott jelentőséget tulajdonít a szcrzö.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
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Kinevezés. - A közokt. miniszter Ka ndr a y
Géza Ba kk Péter, Na gy
István kolozsvári, Koncz Lajos (megbízott igazgató), Kiss Elek, Bene József marosvásárhelyi,
Ber ta la n
Lázár, Ba lá zs
Zsigmond,
Kiss
Zsigmond
székelykeresztúri
áll. tanítóképző-intézethez,
Miha likné
Gyula i
Erzsébet,
dr. Vá czy Margit kolozsvári, Kiss János (megbízott igazgató), Wildt Erzsébet, P a ppné
Va r ga Ilona nagyváradi
áll. tan ítónöképzö-intézethez
beosztott tanárokat
Ideiglenesen az áll. tanítóképző-intézeti
rendes tanárok
Venczel Lász!ó, P á lffy Zoltán, Ar kossy
Sánlétszámába rendes tanárokká;
Imre, Ador já n
István, Bir tha Imre, Ková cs Lász ló,
dor kolozsvári, Aszta les
Má tyá s
Ferenc marosvásárhelyi,
Simó László, Khell Zoltán székelykereszSarolta,' Br osch Edit, F osztó
Olga,
túri áll. tanítóképző-intézeti,
. Kr istóf
Buttinger
Rozália, Kostyá k
Imre, Roósné F ekete
Margit· kolozsvári,
J ur icska i Inna, Luká cs Lász ló, Dir ma yer
Marianna nagyváradi
áll. tanítónőképző-intézethez
beosztott
tanárokat
ideiglenesen
az áll. tanítóképzőintézeti helyettes tanárok Iészámába : hel-yettes tanárokká;
Antony
Mária
nagyváradi in. tanítónöképzö-intézethez
beosztott áll. tanítónőt ideiglenesen
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gyakO'rló-iskolai tanítók létszámába rendes tanítóvá. özv.vutsrqponmlkjihgfedcba
Szelené
Erzsébet
a kolozsvári áll. tanítónőképző-intézethez
beosztott tanítónőt az áll: tanítóképző-intézeti
tanárok Iétszámába, el. isk. tanítói illetményekkel
egybekötött
nevelői teendők ellátására,
áll. helyettes tanítóvá
kinevezte.
J a nhooits
Miklós tanítóképzőKinevezés. - A közokt. miniszter dr.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
int. tanárt
a bölcseleti előtan c. kollégiumra az 1940-41.
és 1941-42.
tanévekre az Orsz. Testnevelő Tanárvizsgáló
Bizottság tagjáva kinevezte.
Fízetéskiegészítő
államsegély
engedélyezése.
A közokt. miniszter
Stur ek
Emil, Milosits Béla, P a ta ki
.Iózsef, F er encz
József
marosvásárhelyi rk. tanítóképző-intézeti,
Remeiyá nné
Sza mosi
Erzsébet
szatmárnéOber t M. Alacoque, Dőr y
Irén M. Leontina.
meti rk. tanítónőképző-int.,
Na gy Mária M. Bertilla, Roltá r
Mária M. Leona, J lIla la si Margit Chrysola,
H einr icli Mária Alojzia szatmári rk. tanítónőképzö-int.
szerzetes tanárnők,
Csa tó Jolán, Wer ess Margit, Sza bó Judit, dr.
dr. Vá r óné CsatóGabriella,
Léva i Lajos, Boér né Leber Margit, Sepr ődi
Ilona, Ha á r F. Rezső székelyudvarhelyi
ref. tanítónöképzö-intézeti
rendes tanárok
részére, Ha r ~a th
Sándor marosvásárhelyi
rk. tanítóképzö-int.,
Ba r a bá s
Ibolya, Da r á zs Erzsébet, Dobi Judit, L'Auné
Emma ko lozsvári rk. tanítónöképzö-int.,
Vicsa y Ibolya székelyudvarhelyi
ref. tanítónöképzö-int.
helyettes
tanárnők
rk. tanítóképzö-int.,
F a r sa ng
M. Firrészére, P á l! Béla marosvásárhelyi
rnina, Na csa
M. Evangela
kolozsvári
rk. tanítőnőképzö-intézeti,
Gyula i
Terézia M. Hilárina, Kir á ly
Erzsébet M. Blanda szatmárnémeti
rk. tanítónöképzö-int. szerzetesnök, gyakorlóisk. tanítók részére ideiglenesen fizetéskiegészítő államsegélyt
engedélyezett.
Személyi hírek, előadások., - Bognár Gyula, jászberényi tanár márc.
tükr ében
címen, Khin Antal bpesti tanár
28-án A her esleedo ir oda lmunk
A ia gyosszentelt
a népha gyomá nyba n
címen május 12-én tartott előadást
a Rádióban.Dr. Bá lint Sándor egyet. m. tanár, a szegedi rk. tanítóképző tanára úrnapi népszokásainkat
ismertette jún. 12-én a Rádióban. Bá csfa lvy
Antal a nyiregvházi Bessenyei Társaság által rendezett szabadegyetemi előadások keretében márc. 13-án A ma gya r
tá r sa da lom
r osszulmájus 'i8-án
a Nyiregvházi
Háztulajdonosok
szer vezettségének
ok~ir ól,
Egyesületének
tagértekezletén
a polgári légoltalomról tartott előadást.
Dr. Wagner Ferencet,
a budapesti
áll. tanítóképző-int.
tanárát. a
F elvidéki
Tudomá nyos
Tá r sa sá g
jegyzöjévé és számvizsgáló-bizottsági
tagjává választotta.
Irodalmi szemle, Dr. Wagner Ferenc: Tör ténettudomá ny
és tör té[Néptanítók Lapja, 74. évf.. 10.- sz.] - Vágó Elemér: J á téhos
nelemia nitá s.
testnevelési
ór a a népiskola
[-ll. osztá lyá ba n.
(U. o.] - Dr. Uherkovich
Gábor: F ilmesztétika i
nevelést
az iskolá ba !
[Oktatófilm Közlemények, VI.
a muli és jelen eszméinek tükévf. 5. sz.) - Bácsfalvy Antal: Nyir egyhá za
r ében.
[Nyírvidék Szabolcsi Hírlap, 1940. X-XII.).
A keleti és erdélyi részek tanárainak átképző taníolyama. - A kőz'Okt. minisz ter a keleti és erdélyi részek kőzép- és középíokú
iskoláinak
igazgatói, tanárai részére május 2'6-29. napjain Kolozsvárt átképző tanfolyamot rendezett. A tanfolyam célja egyrészt egyetemes tájékoztatás
volt,
másrészt az egye,s' iskolatípusok
tantervének,
ügyvitelének
és számvitelének ismertetése. Az általános' szervezeti és didaktikai kérdésekről
dr. Ba la ssa Brunó min. osztályfőnök
és v. F r a hná i .Iózsef tanker. ~ir. főigazgató
tartott
előadást. A tanítóképzö-Iíceumi
igazgatók tanárok ~észére tartott előadások voltak: Molná r Oszkár: Tanári értekez.letek: Rozsonda i
ZolMolná r
Oszkár: A tanítóképző-líceum
tanterve
tán: Ifjúsági egyesületek:
Ková cs
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Rozsonda i
Zoltán:
Igazgatói
gyakorló-iroda;
Szertárak,
könyvtárak:
Medgyes
István számv. tanácsos:
Költségvetések,
számadáaok,
iskolai számvitel.
Az előadásokat
megbeszélések
követték.
Az átképző
tanfolyamon
a kővetkezők
vettek
részt:
Domokos
Pál Péter
igazgató,
Sza bo M. Terézia igazgató,
Divia czky
Rezső igazgató, Bir ó Mózesné, Kostyá k Imre, Ba kk. Péter, dr. Vá czy Margit, Ka ndr a y
Géza, Miha likné
Gyula i Irén, Br osch Edit [Kolozsvár}:
Kiss .Iános igazgató, P a pné Va r ga Ilona,
László
(Nagyvárad);
Koncz
Lajos igazgató,
Stur ek
Emil, P ellion
Luká cs
Ervin (Marosvásárhely ); dr. V á r óné Csa tó Gabriella
igazgató,
Sza bó
Judit (Székelyudvarhely);
Ober t M. Alacoque
igazgató [Szatmárnémeti]
; Sueiu Aurelia
igazgató, Or zá né
Hosszú
Kornélia,
Tá los
Agoston
igazgató,
r. Ba lá zs
Zsigmond
(Székelykeresztúr).
Ghetie Konstantinus
[Szamosújvár
lZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Intézeti
hírek. A nagykörösi
ref. tanítóképző-intézet
énekkara
Má r ton
Barna zenetanár
vezénylésévei
június 8-án hangversenyt
adott ;:
Rádióban.
Orlando
di Las60, A. Rauch, Kodály
énekrnűvei
mellett Vikár
Sándor nyíregyházi
zenetanár
két szerzeményét
is előadta az énekkar.
Nyugtázás.
Tagdíjat,
illetőleg
előfizetési
díjat
fizettek:
az 1941. és 1942. év 1. és II. felére Fister Adrienne;
az 1940. év II. és
az 194-1. év 1. felére dr. Gárdonyi
József; az 1941. év 1. és II. felére "debreceni
ref. Dóczi tanítónőképző-intézet
tanári
könyvtára;
az 1941. ev
1 . felére
Dunda János és dr. Radnai
Oszkár;
az 1939. év II. és az
1940. év 1 . felére Skersi l Mária.
Végül tagdíjhátralék
törlesztése
címen
Csirszka Konrád 6.-, dr. Kosáry János 10.és Gerhar dt Béla 10.pot
fizettek. Az 1938., 1939., 1940. és 1941. év 1 . és II. felére Abkorovits Endre,
az 1939. év 1. felére Szabó Béla, az 1939.' év 1. és II. felére dr. Körös
Endre, Lechnitzky
Gyula, az 1939. és 1940. év 1. és II. felére Sz ilágvi
János és Dohanics
János, az 1939. 1. és IL, az 1940. év 1. felére Pentz
Ilona, az 1939. év II. és az 1940. év 1. felére Tscheik Ernő, az 1939. év
II. felére (3 példányra)
a kalocsai
rk. tanítónöképzö-intézet,
az 1940. év
1. felére v. Losonczy György és Zrínyi Aladár, az 1940. év II. felére Kisházi Mihály és Lovász János, az 1940. év 1. és II. felére dr. Sáray Julianna.
Rácz Erzsébet,
dr. Ho-rváth Endre, Kétszery
Margit, Andor Ilona, Papp
Éva, az 1940. év II. és az 1941. év 1. felére Horváth
Jolán, az 1941. év
1. felére Mógerné Küzdy
Ilona, Endrei Tivadar és Szabó Zoltán, az 1941.
év 1. és II. felére Bartal Alajos,
Geyer Béla, Homor Imre, Karácsonyi
Jenő, Kisházi Mihály, Kocsis l'vtihály, Raáb Antal, Rosta József, Santha
Kamil, Szkalka Lajos, Patyi Károly, Mellau Márton, Kovács Rózsa, Kűhár
Klotild,
Soós Marcellína,
Csere Beata, Köhalmy
Anicéta,
és a zalaegerszegi rk. tanítónőképző-intézet
( 2 példányban).
Végül tagdíjtörlesztés
címén
fizetett 1.- pot dr. Mandola Aladár. Bpest, 1941. május 20. Frigyes Béla.
pénztáros.
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