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A líceumi történelemtanítás és a gyakorlatiasság

kérdése.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A líceumi történelmi tanítás célját, a. követendö nevelői és mód-
szeres eljárást megszabja az új iskolatipus Tanterve és Utasítása.
Mi, magyar-történelem tanárok, mint a nemzeti tárgyak pedagógu-
sai, meleg érdeklődéssei figyeltük az új szinezetet és célkitűzést. A
történelem tanításának céljai közül a Tanterv tömören egybefoglalja
a nemzeti tudatosság kifej lödésének tényezőit, a nemzet életét,
helyzetét meghatározó körülményekben valótájékozódást, hogy a
tanuló történelmi alapon értse meg saját korát, s a rá is váró nem-
zeti munka értékes részese legyen. Majd határozottan rámutat, hogy
"a líceumban, amelynek növendékei a gyakorlati foglalkozásokban
szélednek el, kűlönős jelentőségű, hogyatörténelemtanításnak ez
legyen az eredménye"." Tehát "a történelem tanításának ismeret-
gyarapító és jellemfejlesztő rendeltetése egybeíonődik"," s ez a
nemzeti alkotó munkára való ránevelés rejti magában az élettel való
kapcsolatot. .

Tudomány és élet, műveltség és gy,akorlatiasság, mult és jelen,
a soha vissza nem térő történet és a röpke píllanatokból szövődö
ma, hogyan függenek össze egymással? Mit mond erről a történet-
filozófia, az évszázados szál ló igében jelentkező tanulságot igazol-
ják-é a történettudósok és bölcselők s milyen gyakorlati lépésekre
ösztönzik a mai történelem tanárt ?

Vizsgé ljuk tehát 1.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogya n gondolhozta k a tör téneti esemg-

nyekrőZ· a multba n? Csodálatos ősszefüggése a két szellemi tudo-
mánynak. Klio először a regősök dalaiban és elbeszéléseiben 'dicsöi-
tette a hősöket. Talán az ösztönös néplélek sejtette meg bennük a
jelenre nézve tanulságul a történelmi értékmérőt. A középkori ba-
rát ellenben, az életből kiindulva, krónikájában igazolja saját ke-
resztény világf elfogását. A. reformáció és a katolikus visszahatás
kora pedig már a tömegeket átható eszmék védelmére állítja be.
A 17-18. sz. történészei, a tudományelmélet alapján állva, szigo-
rúan a tények megá llapitására törekedtek. A forradalmi új tá,p-
dalomélet újból kapcsolatot keresett, eszméink igazolását vetítette

I Tanterv és Utasítások 152. L
" U. o. 151. L



226zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.M. Benes Anna dr.:

a multba, mígnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHe gel arra az álláspontra helyezkedett, hogy "min,
den korszak értékes, mindegyik ad valamit a következő kerszak-
nak és így egy állandó és láncolatos haladás erőtényezőjévé lesz"."
Ezt a fejlődésfogalmat természettudományi módszerrel Comte al-
kalmazta a pozitivizmusban. A romantikusok, a .memzetegvéniség"
szellemet keresve, ismét az eszmefejlődés útjára léptek, míg a 19,
s'z. liberális álhazafisága a hírlapírás és a politikai szónoklat jel-
szavaiban merült ki. Mégis a 19. sz. a történelem százada, a saecu-
Ium historiae!

A történetíró az idealisztikus és realisztikus. irány felfogását
tisztázta az igazság fényénél. Az elbeszélő, oknyomozó és a régeb-
ben genetikusnak, ma szintetikusnak nevezett történelmi módszer
segítségével kimutatta, hogy mivel a tudomány haladásával a tör-
téneti érdeklődés köre kibővült,' "szellemit és anyagit, kulturálist és
gazdaságit, politikait és társadalmit összefog és egységbe, sz inté-
zisbe olvaszt"." Megnyilvánul e törekvésben a történeti élet sok-
oldalú, szemléletes bemutatása, amely a való élethez hasonlítva, a
multba való beleélést. az események és jelenségek megértését és át-
érzését megkönnyíti.

Diltheynek ez a felfogása igazolja, hogy a történelem szellemi
valóságtudomény, módszere tehát nem alapulhat természettudomá-
nyos kutatáson. Győzelemre vitte vele a szellemi jelenségek ural-
mát, s az idealista történetszemléletet.

A mi célunk ennek a történeti szellemnek tudatosítása a tanuló
Ielfogáséban, mert a mult ismerete nélkül a jelenben se tájékozód-
hat. A jelen élet történeti helyzetének felismerése pedig Ka rnis

prezentizmus elve szerint azt követeli, hogy erőit a jelenből való
kibontakozásra fordítsa. A kérdésre pedig, hogya jelen feladatainak
megoldása céljából miféle történeti tényekre van szűkségűnk, arra
a jelen és mult összehasonlításában rejlő értékeimélet felel. Epih-

tetos szerint nem a tények, hanem a tények íelfogása mozgatja az
.embereket. Láttuk, hogy ez az értékmérő mennyire színezte az egyes
korok történeti felfogását. Ezért látja Ranke is a történet lényegét
általában a valláserkőlcs, a filozófia és a nemzeti eszme kü~delmé-
ben. Tartalmilag tehát a mi történelemtanításunk célkitűzése is a
legnemesebb eszmék felé való törekvéssel lendül a jövő felé. De
nem tekinti az emberi élet végső céljának csupán az igázság, jóság
és szépség eszményeinek megvalósítását és rendszerét a kultúrá-
ban, hanem vallásos világnézettel mindezt az ISten szolgálatába ~s
állítja. (Ebben rejlik a vallásos műveltség gyakorlatiass!ága.)

De "hogy valamely cselekvés erkölcsileg jó-e vagy rossz, va-
lamelyalkotás esztétikailag szép-e vagy rút, ezt csak értéktudatom
ismeri fel. Pusztán a tényekből sohasem vonhafők el értékek, eze-
ket mindig magunk visszük -bele a tények megítélésébe.":' Ez. az

3 Hóman: A ~a gya r tör ténetír á s ú] útja i 13. 1.
4 U. o. 43. 1. _
á Komis: Tör ténetlilozó1ia 158. 1.
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értékfelismerés pedig az érzelemben gyökerezik., (Innen érthető a
kűlőnbőző világnézettípusok örök kűzdelrne, mert gyökerük ugyanis
akár tudatosan, akár nem, valamilyen fajta értékfelfogás, amely
okoskodással át nem hidalható.) "Mivel az emberiség értékelő állás-
.Ioglalása a vallásban, irodalomban, müvészetben, jogban, erkölcsben
s ezek történetében megy végbe, ezért van az emberré nevelésben
a történeti-irodalmi tanulmányoknak elsősége, pótolhatatlan nevelő"
értéke a külső természet tényeire vonakozó ismeretek felett. "6 Ezért
mondja az Utasítás, hogya történelem tanítása "ismeretgyííjtő és
jellemfejlesztő" s a gyakorlatiasság elve általában a módszerben és
a nevelés szellemében rejlik. Tehát a megvrlágitandó tárgy, a tör-
ténelem tanításaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s a gyakorlatiasság kérdése egyben oktató és ne-
velő eljárásra mutat. Tanítás helyett inkább történeti nevelés, az
érzület, azaz az "emberi jellem történeti motívumainak feltárása a
cél. A címben rejlő ellentét mégis csak lát.szólagos, mert az újkori
pedagógiai liberalizmus jogán a mai' iskolában nem a tantárgy, ha-
nem a gyermek áll tanításunk kőzépporitjában s minden tárgy je-
lentöségét lélekformáló erejétől kapja.

A történelmi tanulmány érezteti meg önkénytelenül és legeleve-
nebben az emberrel, hogy ő is az emberi közösség, a nagy történeti
összefüggés egyik tagja. A történelmi értékelés egyik Iősaempontj a
a fejlődésben való részesség, azaz a kifejtett munka nagysága és je-
lentősége. így válik a történelmi oktatás a mai kor munkaeszmé-
nyével ősszhangzóvá: így szervezödik át az oktatás cselekvésre ne-
velövé. a mult, a jövő tudatos alkotójává. "A le.folyt történeti élet-
ben való elmélyülés lesz tehát az az ősforrás, amelyből a jelent,
a való életet átalakító, tehát gyakorlati jellegű értékek fakadnak.
Ilyen módon lesz a történelem az élet mestere. ",nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ranke szerint minden kor értéke nem azon alapszik, ami be-
lőle származik, hanem saját magában. De egyben a későbbi korokra
való hatása az utóbbinak az el öbbiböl húzott hasznát vizsgálja.
Herba r t megállapítása is gyakorlati irányú: "A történelem voltakép
nevelő tárgy, jellemképzö tárgy, mert lerakja a történelmi értékelés.

az egyéni jellem, az érzület "lapjait."
(Érdekes, hogy ami első nemzetnevelőink hadvezérek, irók és

költők voltak. A nemzeti önismeretre való nevelés Zr inyi és Rá -

kóczi tollából való. Vir á g a Duna visszafelé sodró habjaira bízza
szemr ehányó intéseit, Ber zsenyi égi mennyköveket szór, Kölcsey

más népek könnyein át fát ja meg a nemzeti hibáiban pusztuló or-
szág sírját. Széchenyi tervszerűen elindul a nagy magyar parlagon,
hogy a nemzeti erények magvai t elvesse. Vörösma r ty költészetének
ünnepélyes or gonabúgása zsongja felénk a dicső mult üzenetét l i

az eljővendö jobb kor megsejtésevel halkul el a lant ja. Jóslatát
Petőfi, Arany költészete visszhangozta. Csodálatos egysége a ma-
gyar szellem történelmi-irodalmi kiáradisának a véráztatta földön

" U. o. 217. 1.
7 Kernis id. műve 216. 1.
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karddal, a nyelv bűvös zenéjével a jobb jövőért. Találóan írtanmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABr i-

sits: "A magyar irodalom nálunk olyan mint a föld: szépség, de
egyben kenyér is. A történeti elemek mélyebben vannak benne ki-
fejlődve, mint az esztétikaiak."]

Ha jna l szellemes mondása is talá l: "A történelem gyakorlat az
élet megértésére. A jelen élet pedig .adja a tapasztalatot a történe-
lem helyes megértéséhez. F iná czy felfogása is igazolja, hogy nem a
teljes, kimerítő históriai rendszernek a tudása,. hanem inkább a
históriai értéknek a meggyökereztetése a feladat. Amint a nemzeti
tárgyak: magyar és történelem általában az emberismeret és élet-
tapasztalat forrása, tehát nem tárgyi érdeklodést keres elsősorban,
hanem az érzületvilág megindítását. hogy szabad önelhatározással
és személyes áldozattal csináljon történelmet."

Szekfű a nagy nemzetnevelő szemével látja, hogy "először jel-
lemünk alakította a történelmet, azután a történelem alakította jel-
leműnket. Olyan kornak előkészítésén kell fáradoznunk, amelyben
ismét erős és fennkölt szellemű magyar jellemek formálják a tör-
ténelmet."

Az elhangzottak után azt gondolhatná valaki: ezek a megálla-
pítások ',általában alkalmazhatók a gimnázium nevelő-oktató jellegű

új tanítási rendszerére is. Éppen az utolsó is szócskán van a hang-
súly, igen, nagy általánosságban a nemzetnevelői cél magába ol-
vasztja, de azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú t odáig mégis párhuzamosan halad, a részletes Uta-
sítás mindnyájunk által jólismert óhaja szerint: "Gyakorlati a ne-
velés, ha miriden, amiről szó van, arról győzi meg a tanulót, hogy
tanulása az élettel szeros kapcsolatban van, ha a nevelésben az
értelem-, akarat- és érzelemfejlesztő mozzanatok után, esetleg ezek-
kel egyidejűleg, a tanuló megkapja a hozzáközvetített új ismeretek-
nek közvetlenül az élet szempontjából való értékelését."

Eszmefuttatásom második részében tehát az egyetemes tör téne-

lem, ma jd a nemzeti mult ta r ka ka leidoszkopjá t for ga t va muta iom

be elgondolá som és ta pa szta la ta im er edményeit. Tudom, hogy a jó

történelemtanár tudományosan készül az órájára, még ha egy-két
évtized óta tanítja is, d.e a líceumban tanító nagyobb gonddal v e g z i

a pedagógiai, módszertani részt, a leleményes átadás és az Ú . n.
gyakorlati vonatkozás határozott tervévei készíti el vázlatát. Mint
minden felnőtt ember és tanár életüteme. az adakozás, értéke
lélektartalmának gyüjtött kincsei cselekvő erőkke lesznek, s· az ifjú-
ság életére is éreztetik hatásukat. Nevelő lelkűletét tehát emelke-
dett felfog,ás, derült kedély, sz ínes képzelet, megjelenitő erő és
ügyes kifejezőkészség egészíti ki. Talán egy tárgy tanítására
sincs a személviségnek olyan közvetlen hatása, mint a mult élel-

szerű átéléseker. Szinte állandó lélekjelenléttel haszná lj a a belső
szemléltetés vázlatos eszközeit, hogy a kielégitő értelmi belátást
az élettel való ősszehasonl ítás sugalmazó indítása kövesse. Az ir ó-

dalmi mű tolmácsa a költö, a tanár csak nyomon kőveíi, a törté-
nelem pedig csak az ő lendületes teremtő erejére vir.

De hogyan leheljek életet az ókor i államok sorsába? .Merre
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vezet hozzá a jelennel összekötő híd? Az egyiptomi hieroglifek pld,
él mai ifjúságnak kevesebbe c mondanak -egy keresztrejtvénynél. Mu-
tassuk be azonban nekik a képírásból fejlődő hangkép Iokozatait!
A pálmalevél tárgyi képét szemléltetjük a főnikiai, görög, etruszk
és római alakján át, mint a mai abc első betűj ének keletke-
zését. A csodálkozás hangulatan át megéreztettük vele évezre-
dek kultúrális kapcsolatainak útját. Érdeklődéssei magyarázza
el később a Iönikiai mern '= víz, samech = kígyó tárgyi kép-
rajzból kifejlődött M és S betűk alakjait. Tutankamen sírjáról is
beszámolnak az útleírás alapján, mindig éreztetve az örök emberi
vonásokat, a kultúra értéket, az ember kűz delrnét az elmúlás ellen.
A Nílus és a Tisza alföldjének ellentétes hatásai éreztetikZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 .Z ember
uralmat a természeten. Megemlítem továbbá, hogy a vatikáni m ú -

zeumban egy női múmia mellett szépítőszereket láttam. Már most
jelzem, Iigveljék meg önmagukat- az egyes korokban, a szépség .ápo-
lásán kívűl niiféle vonások tükröződnek majd az örök nő arcán,

A mult életfolyamatainak újraéléseben a természettudományos
rnunkaoktatás helyett a mi igazi szellemtörténeti módszerűnk, az
olvastatás segít lehetőleg egykorú vagy szépirodalrni művek alap-
jáno Á történeti forrásnak számító Odűsseia bemutatja a görög tár-
sadalmi életet, VI. énekében látjuk a szorgoskodó Nausikát, szülei,'
fivérei alszanak még, de ő cselédeivel, siet a tengerpartra mosni, A
munkát játék kőveti, óvatos az idegen férfival szemben. de szíve
csupa részvét. A növendékek nagy tetszésstei hallgatják 3000 éves
ősükets néhány nap múlva meglepö módon értékelnek az élet
javára. "A történeti mult alapján, s nem az illemtan sz'erint ezen-
túl én is önérzetesebben viselkedem a fiúkkal szemben." - "Fívé-'
rem harisnya stoppolásaért szombaton nem kérek 20 fillért, mert
bel átorn, hogy a házias Nausika az örök női sorsot jelenti számomra."

Az' Ilias VI. éneke bájos családi jelenetet mutat be. Androma-
che áldozatos nö, nehéz órájában gyermeke boldogítja. Nem panasz-
kodhat a feleség, mert a hazának joga van a férfi karjához és életé-
h e z , A tudom:ány görög műszavai beszélnek az emberi kultúra nagy
találkozásáról, ahol évezredek hajlanak össze. (Ennek a megszerzé-
s'ére a tanul:ás türelmes munkája szűkséges és anyagi eszközök,
amiért igen hálásaknak kell lenniök. A készség és tehetség Felisme-
résének módozatait fűzöm hozzá.]

Mikor a gimnáziumban tanítottam, elméleti fejtegetésekkel vilá-
gítottam meg' a kalokagatía eszményét, elolvastuk Perikles gyász-
beszédét, Sokrates fejtegetéseit az erényról és a boldogságról. A
kereskedelmiben utaibm a gyarmatosítás, a lakóhely természeti
a dottaágainak felhasználására, a szárazföldi és tengeri hatalom kü-
lőnbségére. A Iíceumban a görög nép nemzeti hibáiból okultunk.
Dernosthenes intő szózatát hallgattuk Sokrates műve alapján, az
érzékszervekcélszerűségéböl ismertettem a nyelvet. A természet
Icgsövény és az ajkak szárnyas ajtaja mőgé rejtette! Vajjon miért?
Derültséggel levont érdekes tanulság, mert nem nevelői figyelmez-
tetés, hanem üzenet a multból,
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A rómaiak történelmében a jog és a virtus küzdelrrre az alap-
hang, ebből fakad a t,árgy megértetése. természetesen a tanítás lé-
lektani eszközeivel. Állandóan őrködve a növendék szellemi képes-
ségeinek fej lesztésén, miért harcol a földért, a tengerért. mire vezet
a társadalmi kérdés megoldatlansága stb. Végső következtetés: a
pártoskodás és a nemzeti erényekhez való hűtlenség romlásba vezet.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sha kespea r e Cor iola nusa , Quo 'va dis vagy F a biola életképszerű
művei alapján' pontos régiségtani elemekkel elkészítjük a kor ke-
resztmetszetét. A római ház családi körébe helyezzük Lukretiá t és
Corneliát, Líviát és Poppeát, hogy lássuk, mit jelent a józan ter-
mészeti törvény alapján eszmékért élni s milyen lesujtó az emberi,
a női máltóság megalúzása még a pogány korban is. A női egyéni-
ségek elemzésekor az Utasításra gondolok: !la ieánytanulókban első--
sorban a csalé di híva tás betöltéséhez szűkséges tulajdonságokat kell
kifej leszteni. "

Az ókor legfőbb művészeti emlékeit filmen és vetítéssel, a nö-
vendékek közremüködésével bemutatom, ők magyaráznak, megálla-
pítva a szemlélet alapján a helybeli újklasszikus építészeti motívu-
mokat. (A íöszékesegyhaz bejárata, a kaszi'nó homlokzata, a bará-
tok templomának oszlopai.] 8 Anagyvonalú férfijellern hőseit is ép+
penúgy megfigyeljük, hogy vonásaikat a jövendő élettársban felis-·
merve, a nagyrabecsülés alapja lehessen. Erős szervezöképességűk,

acélos akaratuk, hatalmuk kiterjesztése a példa sugalló erejével
hat a magyar ifjúra', aki a nemzet történetében a római szellem
kisugár zását észlelheti. Hazánk a római uralom idején (Pannónia,
Dácia) s az egri múzeumban Látható maradványok, emlékek hozzák
teljes életkőzelségbe az ókori népek alapvető kultúráját.

Ahol történet van, ott időbeli változásról; íej lőrlésr ől beszélünk,
azért szívesebben követem a korszákok szerint való bemutatását a
fény-árnvék celmélettel megvilágított példákkal. A történelmi mód-
szeres egységek típusai előttünk ismeretesek: vagy eseménysort be-
szélünk el ú. n. hosszmetszetben, vagy kor képet adunk, eszméket;
intézményeket ismertetűrik keresztmetszetben." Sokszor inkább mű-
velődéstörténettel foglalkozunk, színes mozaikdarabokból támaszt-
juk fel a multat, de sohase elszigetelten, hanem életszerüen, szinte-
tikus egységben.

A köz4pkor világnézeti hátteret kap, a keresztény szellem úi
világot épít az ókor romjain. Megmenti annak szellemi javait s fe!-
frissítve hagyományazza az újkornak. Vallásos életének .iránya nem-
csak ima a gótikus dómok félhomályában, hanem munka is anyagi
boldogulásaért. Ora' et labora, mint minden emberi élet tartalma.
Azonban érvényesülési vágy és az én harca a tekintéllyel, megnyitja
a hatalomért vívott lankadatlan küzdelem sorát napjainkig. Szent
Agoston De civita te dei, Montalambert Die Mönche des Abendla ti-

des, Chateaubriand Genie du Chr istia nisme c. műveinek eszmemene'-

s Az értekezés Írója Egerr e gondoL
9 Dékány: A tör ténelmi kultúr a ú/ja 86. l.
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tét kővetve, rajzolom meg az egyes történeti mozzanatok alkotó
-erejét, célját és következményeit. A vallásos történeti felfogás mély-
.ségét és az erkölcsi eszmények töretlen szépségét akarom élménye-
siteni növendékem lelkében, hogy fogékony érzületének nemességé-
vei életfeladataít ilyen szellemben teljesíthesse. Mert az Alt. Uta-
sítás szerint "a gyakorlati neveléssel és szoktatással elérhető erköl-
csi, jellembeli jótulajdonságok, a nemzeti lelkületnek is legmegbíz-
Iiatóbb alapjai." Közoktatásügyűnk, a valláserkölcsi ágba oltotta
nemzeti műveltségűnk, intézetcink nevelési rendszere általában, de
jellegénel fogva néhány, különösen is kidolgozott gyakorlati voná-
.sokkal alakítja a leányokat, hogy hitük odaadása állandó élet-
szolgálattá lendüljön.

A középkor jellegzetes intézményei egykori íorrásművek (A jó
és a rossz hűbérúr, Fulco lovag) tükrében vagy színes elbeszélés a
német mondák alapján (Lohengrin, Parsifal) az emberi nagyság, a
nyers erőn való győzelmes lélekhalás szépségét vetíti. a tanuló esz"
ményt kereső egyéniség ébe. Lovagiasság és cserkészmozgalom, céhek
és ipartestűletek.: hűbériség és a földéhség mai szemlélet körébe eső
törekvések, az egyéni érdekek megóvására. Az Egyhá,z és az állam
érdekeinek ütközése is sok gyakorlati tanulságot rejt magában.
Földi boldogulásunkat az Egyház nem gátolja, deo mivel örök er-
'kőlcsi elveken épült, elérésére nem engedhet meg mindeníéle esz-
közt. A gyakorlati élet múló eseményei és az örök eszmék gyakor-
lati megvalósítása két világ ellentéte. Ma szeretnék a habárokat
elsimítani, azért az öntudatos-an kialakított erkölcsi egyéniség éber-
sége ma komoly feladat.

A női életformákat helyszíni szemlém alapján [milánói Sforza
várkastély, a svájci Sarganz v. Salzburg vára) egy lovagvár mozgal-
mas rajzában figyeljük meg. Meglátogat juknmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEnikő lovagkisasszonyt
vagy Benigna várúrnőt. Mivel egyetemi tanulmányaim során külön
kollégiumokban hallgattam a műv. tört. és az összes történelmi segéd-
tudományokat, azért szakszerűen beszélhetek a vár külső és belső éle-
téröl, Az igaz mesét dolgosat követi, egyénileg ki mit gondol a mai
-élettel való összehasonlítás alapj án? A vélemények kb. így hangzottak
el: "Enikőnek gondtalanabb élete lehetett, a korabeli műveltséget fá-
radtság nélkül szerezhette meg, a jövője is biztosítva volt." "Irígylem,
mert sokat tartozkedhatott a szabadban és kézimurrkázott, kedve
szerint." - "Nem kellett a divattal törődnie és miatta költekeznie."
"Én sajnálorn Eniköt, mert szép könyveket nem olvashatott és nem
utazhatott." - "Nagyon merev forrnak kőzőtt élhetett s korán nagy-
lány' lett." Benigna úrnőt csak sajnálni tudják: "Mennyi háztartási
gond és aggodalom a férjéért, fiaiért." "Olyan keveset szórakozha-
tett." - "A régi 'l!árúrnő végül is csakúgy élt, mint az anyám: dol-
gozott a családi otthonban s ez az .áldozat boldogította." - "Hiába
múltak el évszázadok, a nő mégis csak az otthonában boldog." -
"A mai édesanyák 'sokat tűrnek, de megelégedettek, én hasonló kö-
riilményekben csak íásultan beletörödném a változhatatlanba." -
,.Én csak attól félek, hogy nem lesz erőm és kitartásorn a mai élet-
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kűzdelemben." stb. - Ezek a befelé néző sorok eszméltetnek s rend-
kívül fogékony érzelmi alappal szövik át a megállapítást: hasonló

életsorsra öntudatos készület kell, mert a magyar élet fája általam

IS hajt, a magyar jövő tölem is várja életfeladatom megoldását az

új nemzedék javára.
Érdekes adatként feljegyezzük a könyvszerető nőt is.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAgnes,

Gottfried Anjou gr. neje egy hornilia-gyűjteménvt vett meg s fize-

tett érte 100 juhot, 1 mérő búzát, 1 mérő rozsot, 1 mérő kását, né-
hány nyestbőrt és 4 lirát. Gyakorlati vonatkozás: a termény- és pénz-

gazdálkodás, a könyv értéke, megbecsülése. - A kőzépkori életmó-

dot Giova nni Musso (XIV. sz.) és Ma rche O livier (XV. sz.] feljegy-

zései tárják fel a férfi és női ruhavíselet, ünnepélyek, lakomák le-

írása alapján. "Fehér kenyeret csak nagy ünnepekre sütöttek, Mi-

lánóban még 1355-ben is csak' egy sütőkemence volt." Utalás, a' mai

egységes kenyér jóízű Iogyaszté sára, igénytelenség re nevelés.

. A középkori világnézet átalakulását találóan szemléltetik

Giotto, F r a Angelico, Lippi, Boticelli képei. Szent F er enc Naph im-
nuszának életszemlélete, a fokozott életérzés és a természeti szép-

égekbe való elmerülés jellemzik. Tárgya a vallásos hódolat a Ma-

donna előtt, akinek arcán a fájdalmas vonás, majd leányos gyön-
gédség, és királynöi méltóság vegyűl az anyai örömérzésbe. míg

Ra fa el művészete mindezt a tökéletességig Iokozza. A szobr ász at,

építészet vetítését kísérő elmélyült érdeklődés és a nyomában járó

eszmecsere mutatja leginkább, hogy megértették az uralkodó élet-

eszményt s az elhatározó vágy is felébredt bennük: megoldom

egyéni életem történeti feladatát, az üdvözülés felé vezető úton,

Krisztus nyomában.

A rena issa nce-ember sokoldalú érdeklődése a természet rejtett
titkait fejti meg. Az anyagi műveltség gazdagodik, a technika mint
kétélű Iegvver száll szembe a lélek kultúrájával. A mai életből
együttesen' keresünk igazoló példát. Azaz a tárgyi ismeretet állan-

dóan a jelennel való összehason lító értékelés követi, az értelem és

érzelem indítékait egybefonva. A valláskűzdelmek korában sok a

negativ tanulság, mennyire megrontja az emberi szenvedély, a poli-

tikai érvényesülés, a gőgös ész legszentebb eszméinkért való lelke-

sülésünk. A lelkiismeret szabadságának kérdése a helyes lelkiisme-

ret önmagában rejlő nagy jutalmát vagy büntetését világítja meg.

A 30 éves háború vigasztalan képsorozatát rendünk alapítójá-

nak eszményi alakja enyhíti. Wa rd Mária, a tőr ékeny, angol leány

ekkor írta be nevét az európai művelődéstörténetbe. Életrajza nyo-
mán csodáljuk az úttörés szépségét, a kockázat vál la lásának vesze-

delmes következményeitől se a háborús helyzet, se az üldözés nem
téríti el. Leánynevelő iskolát alapít B.Z új katolikus nemzedék szá-
mára. •

Humoros vonás is, akad Era smus utazásában. s a nagy háborút

követő emberi' jóság lehajlása a XVII. sz. népkonyhájának egy tál

ételes receptjében, mely így szól: "Egy kb. ötvedres fazekat vagy

üstöt meg kell tölteni vízzel, amelybe 25 livre értékű kenyeret kell
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apr ítani, azután nem bőjti napon hét negyedfont zsírt, bőjti napo-
kon pedig hét negyedfont vajat öntenek belé, négy liter babot vagy
borsót, majd zöldséget; egy félvéka karalábét, káposztát, hagymát
vagy más valami főzeléket és megfelelő adag, kb. 14 sou ára sót.
Az egész együtt Iö, Ieíogy négy vödörnyire s ez elég 100 embernek.
Kiosztása kanállal történik."

A Lajosok kora az őnkéayura lorn megalapozásának, a hatalmi
kérdésnek jellegzetes példája.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tudomány, irodalom és művészet
megvilágításában jelentősége nő, kőzgazdasági berendezkedése pedig
a mai önelbátáei terv érdekes kísérlete. A kor barokk formanyelve
érzékelteti meg legjobban azt a íényűzési mámort, amely a követ-
kezö nemzedék sírját ásta meg. Mivel Eger barokk város, rendkívül
könnyü a lélek cdinamikájának szemléletes megfigyelése. Lehetetlen
elmellőzni a történeti stílussal [rokokó] , majd leegyszerűsített vo-
nalaival (biedermeier) és a mai célszerűségi (kombinált) bútorokkal
berendezett lakás mögőtt két kor Iel íogésának kűlőnbségét.

Oroszország újkori kűlpol itikája a keleti kérdés és a mai ten-
gerre irányuló törekvések előzménye. A gyakorlatiasság elve kí-
vánja ezt az állandó tervszerű kapcsolatot a való élettel. Saját ko-
rúban is összefüggnek az események, tények a művelödéstörténettel,
tehát a helyes történeti Iátásmód elsajátításának eredménye e nagy
belső, szerves összetételek felfogása lesz. így a növendék a jelent
'nem nézi elszigetelten, semmin sem csodálkozik, hanem történeti
érzékével magyarazatot keres a multban.

Por oszország katonai nevelésének fokozatos megvalósítása ma-
gyarázza meg a mai teljesítményeket s igazolja: mit jelent egy célért
összefogva cselekedni! Ellentétét megvilágítja a pusztuló Lengyel-
ország sorsa .. Anglia lassú, alkotmányos küzdelme pedig arra a
nagy igazságra int, hogy az eszmét erőszakos eszközökkel elnyomni
vagy terjeszteni nem lehet.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A legúja bbhor szellemtörténeti tárgyalása elég nagy feladatot
jelent. Az ókori, kőzépkori, újkori ember világnézetének összeha-
sonlítása után ismertethetjük meg azokai a tényezőket, amelyekből
az új, felvilágosult szellem, a nemzeti érzés és a hatalmi politika
fakad. Természetesen nem elvontan vizsgé ljuk, hanem az esemény-
sor vonalán, a val'lás-, alkotmány-, tudomány-, nevelésre tett hatása
nyomán. .

A királyi önkényuralmat és i l nyomor súlyos terhét viselö
népben nem alaptalanul tör fel a lázadás. De a felelőtlen vezetők
izgatása okoáaa tömeglélektan törvényei szerint az emberi méltó-
ság trgédiáját. Három Ielvoraásra osztható a nagy Irancia forrada-
lom s a regényesen ható szfnes részletek egybefoglalása céljából
három kencentrikus kör grafikonjába sűríthetök az események. A
felvetett gyakorlati kérdésre: a szabadelvű eszmék boldogítják-e az
emberiséget, Eötvös művével felelünk s egyensúlyba hozzuk a ke-
resztényvilágszemlélettel.' Távolról sem úgy íogom fel a líceumi
történelemtanítást. mintha annak gyakorlatiasságát a művelödéstőr-
iéneti epizódok zamat ja, a: találó nevelési tanulságok és épületes'
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példák mozzanatai tükröznek. A szigorűan vett politikai, ,társa-
dalrni és filozófiai eszmék alapos megértetesére tőrekseem, a váz-
latfüzetbe a fogalmi meghatározásokat lejegyeztetem. Azon an a
rávezetés nemcsak tudományos elvontsággal. hanem a köznapi ész-
járásra utalva, ú. n. gyakorlatiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI módon is történik. Ebben látom 'a.
gimn. és líceumi történelmi oktatás módszeres kűlőnbségét.

Egyéni életsorsokkal ebben 'a kerban is találkozunk. Az erköl-
csi hősiesség áldozatainmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASica r d abbé, a siketnémák tanítója és Ter é-
zia , a 16 éves királyileánv 3 és félévi fogságát ismertető megrázó
erejű naplója feledhetetlen élmény.' A hős katonai erényeket a
svájci gárdisták on bámul hat juk, egy növendék ismerteti röviden a
Bá tr a n és híven c. regényt, közvetlen szeralélet alapján én pedig
a luzerniemlékművet. A helybeli hősi emlék felidézése nyomán
kegyelettel csodálják az életáldozatot.

Napoleon pályája a dráma szerkezetét grafikusan ábrázoló tört
vonalmenetbe foglalható össze, mint egyéni tragédia. Rendkívül ta-
nulságos személyes tehetségének é S I akaraterejének érvényesítése,
katonai láng ésszel egész Európán át ragyogtatta a francia gloirt, de
népét nem boldogította. Végrendelete mégis sok erkölcsi mélységet
tár fel, hitvallása, megbocsátó nagylelkűsége, hálás érzülete a hét-
köznapi kis emberekévei rokonérték.

Ruskin és Dichens könyvei a gépek társadalmi hatá sát világít-
ják meg. Látható, hogy aszociális mozgalmak területén rnire vezet
az osztályok pártkűzdelme, az önzés és az elnyomottak megvedel-
mezése. A francia februári és júliusi forradalmak mutatják, milyen
nehezen érvényesült M ontesquieu elmélete, mennyi íáradtságba ke-
rültek az egyén jogának megszerzése.

Anglia gyarmatpolitikájának tervszerű kiépítése élénk figye-
lem tárgya ma, de az úttörő gyarmatos lelkivilágának rajza is érde-
kes. Abbie Dea l áldozatos lemondással segít férjének, a szívét is'
elűlteti a bokrokkal, meg a f,ákkal, gyermekeinek játékot készít
rongyból, fából és szeretetböl.

A Balkán-államok, az olasz és anémet .egység kialakulása a
nemzeti érzés mélységeit té rja fel. Közeli kapcsolat napjaink égeti)
kérdéseivel. a kisebbségi sorsés a faji öntudat, nemzetiségi állam
s település, a történeti jog és az igazságosság alapja. Nem csoda.
ha a gazdasági szabadverseny, a világkereskedelem, a nemzeti ön-
célúság és a világnézetek ellentéte kirobbant a világháborúban.

E 'kor tárgyalásába ajánlatos bevonni a tanulők szűleit is. Az
o személyes tapasztalatuk, élményeik elbeszélése alapján. ra j zolha tó
meg a háborús lélek. Hozzanak otthonról lapokat, leveleket, újság-
cikket, háborús emlékeket. A' hadszinterek vázlatos rajza a keret.
egyéni beszámolóik talaja. Gyóni, Ktss ·M., Sik ve~se. -Somogyvá ry

regényei, a visszavarázsolt mult érzelmei és gondolatai. A gyakor-
latiasság elve kívánja, hogy gazdaságosan tanítsunk, tehát a vonat-
kozásokat alkalmazva, sokoldalúan rögzítsük meg az ismereteket.

A nemzeti' tör ténelem 'vezető szempontja lehet az állampolgári
kőtelességekre való ránevelés és a helytörténeti vonatkozások elmé-
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Iyítése. Nem szük látókörre vezető motívum az utóbbi, hanem a leg-
iermészelesebb vonzalom erősítése a -helvi emlékek és maradványok
néma beszédénát. Milyen sugalrnazó Iesz őseink szelleme, ha a hon-
foglalást a monda, az irodalom. és a tudomány kereszttüzében meg-
ilágitva folytathatom;nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAnonymus az Egűr völgyén át vezeti őket

és a Szépasszonyvölgyben talált sírjuk jelezte egri pihenőhelyüket.
Szent István államalkotó nagyságé.t ismertetve, [ólesik utalnom

löszékesegyházunk hatalmas íreskójára, amelyen az apostoli király
a várbeli püspöki templom építését figyeli. Tudom, hogy a szépiro-
dalom, a kép, a szebor csak másodrangú szernléltetö eszköz, de a
képzelet megindítására ható tényező, megmozgatja az ' érzelmi vilá-
got, megeleveníti a multat. A helytörténeti .tájékoz ódásnak gyakor-
lati célja lehet, hogy mint lelkes idegenvezető ismertesse meg rná-
sokkal lakóhelyének nevezetességeit.

Hogy a jelenben milyen téren acélosedik a jövő, rámutatok az
'osztá yban az ajtó mellett felfűzött Orszá gépítés c. lapra, közvet-
lenül ismerje meg a tanuló. Idézem Szekfűt: "Az új nemzedék visz-
szatér Szerit István pregrammjához. reform és konzervál ás, újítás
és hagyomány szintéziséhez. a magyarabb magyarsághoz."

Szent László mátravidéki csabainak seinhelyére gyakran kirán-
dulunk, csodáljuk a kereszt vitézét. Vele kapcsolatos a székelység
'kérdésének mai á.lláspontja. Az egri püspökség istenítéleteinek és
bosz orkánypereinek olvasásakor megbeszéljük a tanítónő és házi':
asszony magatartását a babonás néphittel szemben. Ill. Béla korá-
ból való a szomszédságunkban levő rornánkorZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi templom. A kir.
kancelária legrégibb oklevele, sajnos, egy Froa nevű asszonyról szól,
aki az ispotálynak ajándékozott birtokát visszavette és Dénes ná-
dornak adta el. Imre kiré ly Egerben halt meg, mint .a testvérviszály
áldozata, II. Kilit egri pűspökfoge lmazta az aranvbul lát.

A tatárjárás magyar hibákat tár fel, de tetterős alkctásvágyat
is, ha néha késve, de minden korban felismert'e a nemzet feladatát.·
Művelődéstörténeti keresztmetszet zárja be az Arpád-kort. Vetítés,
szabadelőadás a növendékek feladata, mert az Utasítás így irányítja
a . tanárt: "Ismertesse, me:g magyarságának minden értékével. szép-
ségével és kötelességével, hogy a tanuló a líceumból az életbe
lépve, /nemessé és erőssé vértezett egyéniségét fenntartás nélküÍí
önfeláldozással állítsa a nemzet szolgálatába."

Az Anjouk alkotó munkája, a fényes mult P etőfi, Ar a ny. kől-
tészetén át is csillog, erősíti a nemzeti büszkeséget. A Bujdosó

könyv remek részlete a szent koronáról s a személyes benyomások
visszaidézésenek hangulata lehet az az ünnepélyes keret, amelyben
íejtegethetö a sajátosan magyar hatalom és jogelmélet szépsége.
A kereszténység pajzsa Zsigmond' óta vagyunk. Róma vezette fegy-

. verünk, ezért a főkegyúri jog kiváltsága is a miénk. Hunyadi; az em-
beri nagyság és az eszményi magyar példaképe, Boldogasszony had-
nagya, akiben a tehetség az erénnyel, az idegen származás magyar
szivvel. a magánérdek a kőzjóval felemelő harmóniába olvad. Má-
tyás a magyar renaissance embere, hatalmas' hadvezér, de népének
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atyja. Rendkívül hasznos következtetés vonható le a néppel való he-
lyes bánásmódrá.

Felszabadult magyar hibák ássák meg Mohács sírját. Kanizsai
Dóra: 300 fáklyás embere 20.000 névtelen hős sírja körül áll meg-
rendülve, mert eltemették velük az ország önálló állami életét is
.Drá~ai feszültséggel nézzék a tanulők a kis magyar katolíkus és a
kis magyar protestáns politika vetélkedését. Adjanak róla számot,
mi minden ment itt veszendőbe! Mindíg izgatott ez a széthullás,
mig egy nagyobb tanulmányban bemutattam a pártokori felül álló
és soha meg nem alkuvó egységes nemzeti gondolat harcosátnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgr .
F r a ngepá n Ferenc egri püspök személyében. Regensburgban mon-
dott megrázó beszédének gondolatmenete Zr ínyi Aíiumában és Kos-

suth beszédében szólal meg újra a nemzeti ősszefogas serkentésére.
Fiúknál különösen hangsúlyozható s egyben a magyar katona vi-
tézségének halhatatlansága. A várharcok hős védőivel szemben a.
birodalmi, sereg vezérei mind olaszok.

1552. Eger ostroma ünnepi óra, ha lehet fent a várban. Az
ódon falak és omladozó bástyé k, a villanyvilágítással ellátott nagy-
szerü kazamaták hiteles adatai alapján a megjelenítés művészetével
idézzük a multat. A növendékek biztos tudású helyszínrajza a föld-
rajz óráról való, most a hősi tettek lélekelemzésbe hajlanak áto A
tények ismeretén túl értékelünk a mai feladatok szempontjából. A
magyar kard höse Dobó, hívő férfi, jelentését így zárja: "Eger várát
megmentette vitézeinek hősiessége és az isteni Gondviselés." A sze-
mélytelenül harcoló egri nök bástyáján azonban megemlékezünk
Kocsis Gáspárné sűtöasszonyról, aki a jutalom és fájdalomdíj ki-
osztásakor jelen volt, mert fakanállal, tartott rendet a konyhában.
Az idén néhány nappal előbb néztük meg az Alcazar-filmet s találó
párhuzamba állították a tükörrel bevonuló, de ápolónöi hivatására
ébredt Conchita-t, Az osztály elsösegélynyujtási tanfolyamot is vég-
'3ett s így a legjobban megrajzolták nemzetvédelmi feladatukat. Az:

Utasítás inány.át tervszerüen kővetem: "példából kell megtanulnia.
högy neki miként lehet a maga szűk területén résztvenni e kűlde-
tés teljesítésében. Ebben rej lik a történelem tanárának külőnös fe-
lelőssége. "

A 150 éves török uralom érezhető következményei, az elnépte-
lenedés nyomában járó idegen telepítési rendszer és a nemzetiségi
kérdés, az áldott magyar Alföld pusztulása, a szikesedés, árvizek,
mind a jelenben is éreztetik hatásukat.

. A kuruc-labanc vil.ág édes-bús romantikája, az egyéni önfel-
áldozás és a magyar hősiesség pompás jellemeinek szemlélete,
mégis a magyar erők szétforgácsolésáről beszél, P etőfi csodálkozó
hangján: "Egy nemzet és két országa van!" Buda vissaa.íoglalása a
fővárosi tanulóknak jelent erős helytörténeti élményt. Ha nem is
vitat juk ía ine kissé pozitivista mílieu-elméletét, mégis erősen be-
folyásoló történeti tényező. úgy gondolom, itt sokkal súlyosabb Iel-
adat vár a tanárx;a,' mert a nagyváros lüktető, százféle érdekből szőtt,
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színes jelenéből kell visszavezetni a multba. A csendes vidéki vá-
1"OS ellenben multján merengve érzi, hágy értékét tőle kapja.

Mária Terézia korától számíthatjuk a külsö-belsö ellenségtől
megszabadult. alkotó, befelé élő magyart. Intézményeink alapvető
kcra, számos utalással tarkázza a jelent. Munkabírása, a felvilágo-
sult eszméktől áthatott gondolkodásmódja, levelei, hithűsége, pom-
paszeretete, mind a kiváló női egyéniség varázslát érezteti. Rendünk
hálájával is átfonjuk alakját, mert védnökségével L l. mai királyi vár-
palotában kezdtük meg működésünket.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Széchenyi nyitotta meg számunkra a magyar önismeret iskolá-
ját, amelybe Szekfű Há rom nemzedék c. művével léphetűnk. Ne
sajnáljuk az időt, mert általa a mai történetszemlélet alapvetéséhez
jutunk közelebb. Itt tisztázódnak a fogalmak, mit jelent számunkra
a rendi-, reform- és neonacionalizmus. A szabadságharc hátterének
helytörténeti vonatkozásári kívűl legendás hírű honvédtípusai. de
hadtestet kiállító nagyasszonyai is vannak. A nemzeti öntudat fel-
adatát újra a kard. erejében látta. Nem hiába ünnepeljük március
lS-étI De talán az emlékező kegyelet ésa szép hazafias elgondolá-
SGk mellett a líceum gyakorlati Ielfogé.sát is érvényesíthetnénk a
mai magyar alkotó munka-pá lyázat ötletes kivitelével.

A vilá ghá ború újból oltárt emel a nemzeti fájdalomnak. Áldo-
zata elég, de kitart a szővetségi becsületszó hűségesküjével. A II.
osztályban inkább világtörténelmi, a IV.-ben hazai talajból kinővő
fejtegetések kísérhetik a háborús költészet megvilágításával. Tár-
sadalmi, gazdasági szempontok elemzése egyenesen a jelen hasonló
he1yzeteire utal. Visszaemlékezések, naplók rendkívül érdeklik a
növendékeket, mert a világpolitika iránya most hasonló helyzetek-
ben hullámzik.

Az októberi forradalom és a kommunizmus mélypontját már
kikereste az oknyomozás, a világnézeti megrendülés viharaból meg-
ífjodva lépett elő az új magyar. 20 év alkotó munkájának részletes
bernutatása az irányt is jelöli az új honfoglalónak a második
ezerév felé. Segítőtársa a nemzeti lélek kiegészítője: a névtelen ma-
gyar nő,amint egy kis cikkemben tavaly vázlatosan bemutattam.
Üjszerű nemzetvédelmi nevelése nyomán ki fog je~ecesedni a mai
változott viszonyok női eszménye is és válságok között sodródó
lelke egyensúlyát éppen a nagy nemzeti feladatokra való hivatottsá-
gában fogja meglátni. Ennek a feladatnak értékelését pedig meg-
határozza a nemzet javának szempontja. amely ma az új vetés
gondozását, a családiasságot, a családvédelmet és általa a nemzeti
megújhodást várja tőlünk.

Értekezésemben befejező gondolataihoz érve úgy látom, a tör-
\énelmi tények 'tarka kaleidoszkópját a leány líceum színe szerint
forgattam. noha általánosabb keretet ígértem. De' mint egyszerű
mühelybeszámoló, csak ezzel kezdhettem: így indultam el, szá-
momra ezt jelentette a Tanterv és Utasítás, hasonlóan következik
belőle a líceumi is. Elméleti útmutatónk a kézikönyv, amelyet némi
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csalódással fogadtam. Olyan mint a többi, hié.nyzik bel öle 'a liceumi
színárnyalat. Osszefoglalásai sűrített adatok gyakorlati, velős meg-
állapítások helyett. Időrendi táblázatai széttördelt párhuzamos rész-
letes' egybevetések; ábrái jobbak, több életképet hoz. Ha nem len-
nék szerénytelen, az óhajaimról is beszámolnék. A történelmi tan-
könyvek függelékében szeretném olvasni az eseményekkel össze-
fuggő, kiváló, de az ifjúságnak való szépirodalmi művek, képek,
szobrok jegyzékét az író, művész és a lelőhely' megnevezésevel.
Növendékcink történeti érzékét fejlesztenénks ápolnánk vele a ko-
moly olvasási s a gyüjtési kedvet. A mai felnőttek is élvezik az élet-
ra jzi regényt, amely inkább művelődéstörténelem, mint irodalom.

Történelmi segédkönyvtil lehetne átdolgozni a Mika-féle olvasó-
könyvet egyetemes és magyar történelmi egykorú vagy hiteles rövi-
debb forrásművekkel. Mind~n tanuló megvehetné, mint aszótárt,
vagy a helyesínási jegyzéket. A Vicsay-féle történelmi olvasókönyv
inkább szépirodalrni részleteket vesz egyol dalúan, főleg az 'újabb-
kori Íróktól. Hosszúak, legfeljebb csak arra valók, hogy néhány
hangulatos szemelvény alapján felébreszük a növendékek érdeklő-
dését az egészZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű iránt.

A mi egri líceumunkban hetenként 12 természettudományi és
háztartási munkáltató óra van. Lélekben csendes harcot vívok a
kalapáccsal, gereblyével és az iskolakonyhával. Mi jut nekünk, az
ú. n. világnézeti tárgyak tanítóinak? A magyart mégcsak támogatja
az iskolai és házi dolgozat, irodalmi napló, önképzőkör, de a tör-
ténelem csupán a külsö-belsö szem léltetésre s az értékelő lélek-
folyamatokra támaszkodhat, az öntevékenység külső látszata nélkül.
Merész lépéssei azért általánosabb történelmi gyakorlatokat rend-
szeresítettem, 4-5 perces szabad előadásokkal. A Ill. osztály az idénnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ta ká cs, Nemes, Apor művei alapján 1-=--1fejezetet ismertet a régi
magyar müvelödéstőrténetböl minden óra elején. Tavaly, az esz-
mélykeresés idején, védöszentjük életrajzát mutatták be a korr a jz-
zal párhuzamosan, harmadéve 1-1 megszállott területi város tör-
ténetét. A II. oszté ly tanulmányi anyagával kapcsolatos, olvasott
történelmi regényekról számol be viUámstílussal, 'tavaly 1-1 regr

magyar nagyasszonyt ismertettek. Az 1.' o. msst fejezte be a Dienes
Regélő r omok c. műve alapján a saiklába írt magyar hősiesség, a
várak történeti rajzát.

Félévenként dolgozatot írnak, ismertetik Eger vagy lakóhelyük
történelmi emlékeit, maradványait, lehetőleg Iénykép-melléklettel.
Néprajzi megfigyeléseket gyüjtenek, elbeszélik szülőföldjük történe-
tét, majd a kiránduláskor megismert helyek történeti vonatkozásait
írják össze. Ha a mai ifjúság tárgyilagosan érdeklődik az elmult
korok élete után, s nem komikus vonásait éleziki, történelmi érzéke
jó irányba fejlődik. így szívesen meghallgatja a mult üzenetét is!
Nem a tudományos módszeres kutatásoknak mesterkélt utánzása a
cél, hanem a külső élményi hatás tudatosítása tervszerű meg figye-
lés útján, a családtagok ismereteinek Ielhasználásával. Különféle
rnódszeres eszközökkel kísérletezünk, mert így olvastuk: nA tanárok
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sokszor kípróbált tudásán és lelkesedésén múlik, hogya tantervek
es utasítások holt betűj éből élő valóság legyen."!"

Végül összefoglalva az elmondottakat, úgy látom, a ragyogó
egri csillagokból csak halvány sugár vetődött a felvetett kér-
désre. A líceumi történelem tanításának gyakorlatiassága 1. már
a- célkitűzésben adva van, mert új életfeladatok megoldását
várja a tanulók nemzeti lelkületének átalakításá tól. 2. Módszerében
a fent elmondottak szerint kiemeli az életre ható természetes. vo-
natkoztatást, egyes példé.kon szemlélteti és érezteti a kor lelkét.
Az így nyert tanulságokat tudatosan' ébrentarja. tervszerűen begya-
korolvaelmélyíti és alkalmazza a gyakorlati élet síkján. 3. A ta-
nulók történelmi érzékének tudatos fej lesztésére törekszik, forrás-
tanulmány; olvasmány ésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ . n. írásb~li, szÓbeli gyakorlatok segítsé-
gével.

Kezünkben a véső, előttünk az ifjúság titokzatos márványarca.
Életre kel-e rajta az új magyar lélek? Igen, szebben mint valaha!
A tanár a szellem, a lélek művésze, ezért bízik az eszményekben s
hisz a történelmi müveltség erejében.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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K IS E B B K Ö Z L E M É N Y VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE K.

Anémet tanítóképzés új útjai.

Az elmult évtized közepének gazdasági fellendülése korlátlan
elhelyezkedési lehetöséget vnyujtott anémet ifjúságnak, A' jobban
fizetett ipari, technikai, katonai' pályák a szó szoros' értelemben
elcsalták a fiatalságot az anyagi téren kevésbbé 'előnyös tanítói pá-
lyától. Részben ez a jelenség, részben pedig a birodalomhoz újab-
ban csatolt területek fokozottabb kívánalmai és a mostani katonai
behívások még nem látott nagyfokú tanítóhiányt eredményeztek. A
német nevflésügyi korrnányzat nehéz helyzetbe került. A nemzeti
szocializmus az akadémiai. tanítóképzéssel rokonszenvez. A tanítói
[népvezetői] hivatásra való előkészítésre egyedül ezeket a sajátos
szervezettel ellátott és a nevelői lelkület kiformálására alkalmas
belső életet élő főiskolákat tartja méltóknak és' alkalmasaknak. Az
egyre súlyosbodó utánpótlás ügye viszont rövidre fogott és nagy
tömegeket kibocsátó ,képzést követel, A nehézségeket eleinte átme-
neti intézkedésekkel próbálta áthidalni Rust miniszter, A Tanító-
képző Főiskolákra előkészítő ingyenes 2-4 éves állami tanfolya-
mokat létesített: 1 félévvel megrövidítette' a tanulmányi időt; fel-
emelte a tanítói szol~álatidejét; a férjezett tanítónőket vissza-
helyezte állásaikba, A tanítóhiány azonban így sem enyhült. Vég-
szükségben nem volt más választása: az utánpótlás biztosítására

.30 Tanterv és Utasítások 99. l.
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képtelen főiskolákat bezárta '-és •a tanítóképzés számára új utakat
nyitott.
, Az újabb rendelkezések értelmében, mint azt az egyik nérpet

folyóiratban olvashatjuk," 3 lehetőség kínálkozik a tanítói oklevél
megszerzésére: 1. az 5 éves tanítóképző-intézet Iátogatása: 2. a kö-
zépiskolai érettségizettek számára rendszeresitett 1 éves tanfolyam
hallgaté.sa: 3. a "tanítósegédek"-nek nevezett tanfolyam eredményes
elvégzése.

1. A német rendszeres tanítóképzés új intézménye az 5 évfolya-
mos tanítóképző-intézet. Előképzettségként az ostmarki mintára

szervezett és a népiskola alsó 4 osztályára épülö "Hauptschule"
(felsőbb népískola] 2 sikeres elvégzése szükséges. A felvétel a be-
iratast. megelőző mintatáborokon tanúsított magatartás és az alkal-
massági vizsgán mutatott eredmény alapján történik. Addig, amig
a most létesített felsőbb népiskola tanulói a tanítóképző-intézetbe
léphetnek, a 8 elemi osztályt végzett tanulók is kérhetik felvételü-
ket. Azután azonban csak azok jelentkezhetnek, akik kétségtelenül
tehetségesek. Felvehetők továbbá ifjak "mittelschule" -i érettségivel.
valamint középiskolai tanulók a tanítóképző-intézet felsőbb évío-

lvamaiba.
Az eddigi Tanítóképző Főiskolák tanítóképzö-intézctekké ala-

kulnak át. A cottbusi, trieri és schneidemühli intézetben m:árez év
április 1-je óta Ilyen rend szerint folyik 'a munka. Az előbbi kettő-
ben Iiúkat, az utóbbiban leányokat tanítanak párhuzamos osztályok-
ban. Mind az 5 évfolyam megnyílt, évfolyamonként 30-30 tanuló-
val. A kiképzésben lévő főiskolai hallgatókat a dortmundi, a nő-
hallgatókat a koblenzi és a odera-Irankíurti főiskolára telepítették
át, ahol 1942-ig bezárólag a régi, vagvis a főiskolai rend szerint fo-
lyik a kiképzés. Azután ezek a főiskolák is csak mint tanító-, ille-
tőleg tanítónöképzö-intézetek működhetnek tovább.

A megszűntetett főiskolák benépesítésére létesített állami tan-
folyamok [Aufbaulehrgánge] is tanltóképzö-intézetekké alakulnak
át, .Atszervezésűk április 1-je óta folyik.

Tandíj nincs a 'tanítóképzö-intézetekben. A melléjük szervezett
és nemzeti szocial ista szellemben nevelő tanuló-otthonokban kőte-
lező a bentlakás. Az ellátás, mérsékelt díjú és a ré szorultak segély-"
ben részesülnek.

2, A tanítói oklevél megszerzésének második módja a közép-
iskolai érettségizetteknek rendezett 1 éves tanfolyam. Ilyen tanfo-
lyamokat valamennyi tanítóképző ben rendszeresítenek. A cottbusi,
trieri és schneidemühli intézetben máris működnek. Beuthen, Han-
nover is ilyen tanfolyamokat kap kárpótlásul abeszüntetett Iöisko-
lakért. De ezen az úton kívánják enyhíteni a tanítóhiányt a fentebb
említett még működö főiskolák is.

1nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADie deuische Schule, 1941. 45. évf. 4. szám.
2 Ismerteti dr. Bojtár Imre A némel felsőbb népiskola c. cikke.

Néptanítók Lapja, 1941. 74. évf. 325. i.
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Ezek a tanfolyamok is ingyenesek. Hallgatóiknak még azt a
"kedvezményt is megadják, hogy felvételkor nem kell igazolniok ar
kötelező munkasz olgálat teljesítését. Ráérnek e kötelezettségtiknek
az első képesítö-vizsgélat. letétele 'után eleget tenni. A tanulás fo-
lyamatossága ezzel nem szakad meg.

3. A nagy tanítóhiányra való tekintettel anémet nevelésűgyi
.kormányzat lehetövé kívánja tenni a tanítói oklevél megszerzését
azoknak az idősebb e.gyéneknek is, akik a tanítói hivatás iránt ked-
vet és hajlamot éreznek, de bármely okrrál fogva nem tudták rend-
szeres kiképzésben részesülni. Ezért a volt hirschbergi és Iauenburgi
főiskolák otthonában a kormányzat ez év április' 16.-a ótaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ . 11.

"Schulhelfer" tanfolyamokat tart fenn. Felvételt azok a 19-30 éves
férfiak és nők nyerhetnek, akik "miUelschule"-i vagy azzal egyenlő
értéku bizonyítvánnyal rendelbnek. A kiválogatás komolyan tör-
ténik. A jelentkezőknek testileg, szellemileg egyaránt egészségesek-
nek kell lenniök, mert a tanfolyamok zsúfolt anyaga az erősebb
szervezetet is próbára teszi.

Ezeknek a tanfolyamoknak, amelyek közé 1-2 éves iskolai te-
vékenység iktatódik, tulajdonképen 2 'részük van. Az első részben
általános tájékozódást kapnak a jelöltek a tanítói' hivatás mibenlé-
téről, a tanítás módszeréröl, a nevelés elveiröl, hogy a rákövetkező
gyakorlati munkát tudatosabban és eredményesebben végezhessék.
A tanfolyamokriak ez a része ingyenes. A hallgatók havi 80 RM. se-
·gélyben részesülnek. Ennek végeztével a jelöltek most már mint
"Schulhelfer"-ek [tanítósegédek] valamely ügyesebb tanító mellé
nyernek beosztást. Ebben a minőségben a férfiak 150 RM., a nők
135 RM., a nösek 190 RM. havi javadalmazást kapnak. A gyakorlati
munkát a tanfolyam második része követi, amelyet valamely tanító-
'képzöben kell elvégeznlök. Ezt a "SchluBausbildung"-ot 1 évesre
tervezik, s az jogot ad a jelöltnek az első képesitö-vizsgáIat letéte-
lére.

A tanítói oklevél szerzésének ez az útja csak meghatározott
ideig marad nyitva. Mihelyt szűnőben lesz a tanítóhiány, mondják
német körökben, ezeket a tanfolyamokat fogják legelőször bezárni,
mert valamennyi kiképzési mód közül ezeken látszik meg legjobban,
hogy az új tanítóképzést a kényszer hozta létre.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, Kolta i Istvá n.
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A székelyudvarhelyi ref. tanítónőképző-intézet.

Erdély egyetlen református tanítónöképzö-intézetét 1917-ben
alapította az erdélyi református -egyházkerület.

A gondolat az egyetemes konvent 1914 május 13.-án tartott
ülésének azon Ielhívásából származott, mellyel a Konvent az ősz-
szes egyházkerületekhez fordult, hogy mindenik gondoskod.jék a
nagy évfordulónak valamely szeretetintézmény létesítése által való
megünnepléséröl. Az erdélyi ref. egyházkerület egy központi ref.
felsőbb leánynevelő intézetnek Kolozsváron való felállítását hatá-
rozta el. A világháború megnehezítette a helyzetet: a megvásárolt.
épületet a hadsereg foglalta le. Hogy azonban a nagy évfordulóra
az intézménynek legalább egy tagozata megkez dhesse a működését,
az egyházkerület úgy határozott, hogyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l tanítónöképzöt ideiglenesen
Nagveuveden megnyitja. Az intézet működését 1917 október 1S.-én-
meg is kezdte.

Alig egy év mulva az intézet jelentősége óriásit növekedett: a
trianoni kényszerbéke- leszakította Erdélyt az anyaország testéről s
így Erdély egyetlen ref. tanítónöképzöje egyszerre az idegen ura-
lom alá. került magyar kultúra végvára lett. Nagyenyeden az inté-
zetnek a Bethlen Gábor-ko llégium adott 10 évig otthont. A meg-
felelő helyiségek hiánya miatt azonban a növendékek száma csak
100 körül mozgott.

1927 augusztusában az egyházkerület úgy határozott, hogy a
székelyudvarhelyi ref. kollégium megfogyatkozott létszámú fiú-fő-
gimnáziumának működését bizonytalan időre felfüggeszti és helyébe
áthelyezi anagyenyedi ref. tanítónőképzőt, mivel az eredeti terv
szerint Kolozsvárra való áthelyezés egyelőre megvalósíthatatlannak.
látszott.

A leányiskola igél,_,.eihez átalakított épület, a ko llégium gaz-
dag felszerelése minden itövetelménynek megfelelő otthont és m ű -

kődési teret biztosított az áthelyezett intézetnek. Az intézet 2 egybe-
épített épületben foglal helyet. Az egyik az ősi koltégium kúria-rend-
szerű 2 emeletes épülete. Sze-es, boltíves falai négyzetben zárj ák
körül a kis udvart. Tantermek, a gvakcr ló iskola és tanári lakások
kaptak itt helyet. A másik. rés •• a modern épület. Márványoszlopos
lépcső kanyarog fel az emeletre, A tantermekben, a virággal, képpel
díszített széles folyosókon á llan-Ió meleget ára~zt a központi fűtés.
Szélesen ömlik be a nagy ablakokon a napfény, a kőzeli erdők üde
levgője és bőven ontja a .vízvezeték a vizet a Iűr dő-, mosdó és zu-
hanyozó szobákba. 'Ebben az épületben kapott elhelyezést a bent-
lakás. A második emeleten a halószobák, az elsőn tantermek, del-
gozószobák, kítünöen lel szerelt fizikai és természetrajzi szert.ár,· a
földszinten a gazdag könyvtár~ tanári szoba, irodahelyiségek, az-
alagsorori pedig ebédlő és konyha.

Ez a két épület példázza az egész itteni életet és életfelfogást:
a multra, a tradícióra, mint szilárd 'alapra épült felfelé törekvő
szellemben, életformában, higiénában egyre töltéletesedő jelent.
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A 2 főépülethez még egy harmadik is csatlakozik: a torna-
-csarnok, öltözőszohával és a tornas~erek raktárhelyiségévei. A tor-
naterem egyúttal díszterműl is szolgál. Ezzé teszi a székelykapu
kiképzésű állandó színpad.

Ez a 3 épület határolja a téglalap alakú nagy udvart, amelynek
egyik része télen jégpálya. Szorosan az épűlethez tartozik a két
platós kert is, egy kerti osztá llyal, ahol ősszel és tavasszal felváltva
tanulnak az osztályok.

A tanítónőképző tanterve, órabeosztása, egész adminisztrá-
ciója a román állam által előírt módon történt, nagy súlyt helyez-
vén ezenfelül a kálvini értelemben vett protestáns szellem ápolására
-és a magyar nemzeti öntudat ébrentartására. fej lesztésére.

Itt, e pompás környezetben, a Hargita tövébe plántált intézet
virágzásnak indult. Növendékcinknek száma már az első évben kő-
zel 200-ra, azután rövid idő alatt 300-ra emelkedett. De fe.jlődött,
gyarapodott az intézet lelkiekben is, a Bethlen János által alapí-
tott 300 éves ősi koll égium hagyományos lelkével és szellemével.
Ezt a szellemet sugározzák itt ki az öreg falak, err ől mesél a Bud-
vár különös tar homloka, ezt susogja a Hargitár ól idelengő szél. A
templom pedig őrt áll az iskola mellett, nehogy egy percig elfeled-
j ék az itt lakók, hogy szellő, virág, hegy és épület mind Istentől
'van, az Ö alkotása. Ö formálta itt a lelket is magyarnak, talán ma-
gvarabbnak, rnint bárhol, de Ö számon is kéri majd egyszer, hogy
nem esett-e íolf a lélek magyarságánZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! .

Ilyen környezetben és szellemben növekedett az alapításkor 4
osztá Iycsnak tervezett, de a román tanítóképzésnek megfelelően 7,
majd 8' osztályosra bövült intézetben 23 év alatt mintegy 2000 leány
és nyert tanítói oklevelet több mint 500. A kibocsátott tanítónők
a legsötétebb, legsivárabb "kisebbségi" életbe kerültek,. ahol ezernyi
nehézséggel, kőzönnyel, ellenségeskedéssel kellett megküzdeniők, de
mentek fiatal os lelkesedéssel, mert tudták,' hogy az ő lelkiismeretes
kitartásuktól is függ árva fajunk emelkedése vagy hanyatlása, esetleg
·bukása. S ha néha csiiggedtek, eszükbe jutott a kol légium ősi címeré-
nek jelmondata: "Per spinas ad rosas"; és ők hittek rendületlenül,
110gy bár hosszú úton, töviseken át is, de eljutnak végül az oly sok-
. sz or megálmodott csodavilághoz.

És eljutottak, eljutottunk. Drága, szabad, magyar hazánknak
nevel végre' vallásos és nemzeti műveltségű tanítónőket Erdély
egyetlen református tanítónöképzöje, amely "a nagy 'fájdalmak ide-
j én szűletett, de szebb j övönek szenteltetett". '

Az örvendetes ur~lomváltozással az intézet 8 osztályú. leány-
nevelő intézetté alakult, melynek -alsó tagozata 4 osztályos leány-
gimnázium, fefső tagozata 4 osztályos tanítóképző-líceum, s meg-
van a remény a 2 évfolyamú tanítóképző akadémiávalvaló kibővű-
lisre. •

Hisszük, hogy az intézet a napról-napra határozottabb alakot
öltő új magyar élet kialakulásának hivatott intézménye, amely fa-

•
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junk ősi sajátságait ápolva, fejlesztve és a JOVO magyar nemzedék
számára áthagyományozva építi tovább a magyar jövőt.

Az 1940-41. iskolai évre beiratkozott összesen 306 tanuló, ki-

maradt 12. Mindenik magyar. 24 növendék szűlei Erdélyelszakított

területén maradtak. A növendékek osztályonkéntí és felekezet sze-

rinti megoszlása a következő volt:

Gimn, 1. oszt. 43, ref. : 21,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe v a n g .: 2" unit.: 8, r. k.: 10, iz r.: 2
II. 43 29

"
7 7

Ill. 39 24 4 9
"

1

IV. 37 23 6 6 2
Líceum 1. 45 30 1 4

"
9

II. 27 23 1 3
Képző Ill. 27 25 1

"
1

IV. 33 27 1 5
Összesen: 294 202 5 31 50 6

A kettős intézetnek közös igazgató] a és tanári testülete van.

A tantestületi tagok száma 17.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vá róné Csa ló Ga br iella .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Szakértekezlet az erdélyi tanító(nő)képző-intézetek

tanárai számára.

Az előző évben a közokt. miniszter i l kárpátaljai tanárok számára
szakértekezletet tartatott. Ahhoz hasonló -szakértekezletet rendeztet aug.
28-szept. 13. napjain a XII. ker. áll. tanítóképző-intézetben az erdélyi
képzök tanárai számára. Ennek a szakértekezletnek a vezetését is dr. P a -

dá nyi-F r a nk Antal tanűgyi főtanácsos, igazgatóra bízta. A szakértekez.let
az előző évihez hasonlóan kiterjeszkedik a tanítóképzés és a vele kapcso-
latos gyakorlóiskola minden kérdésére és tárgyára. Végső célja a felszaba-
dult és visszavett területek tanítóképzőiben biztosítani tárgyi és mÓdszer-
tani szempontból ugyanazt a kiképzést, amely a magyar tanítóképzést.

világviszonylatban is magas' sztnvonalúvá tette. A szakértekezleten részt-
vevő tanárok teljes ellátást és útiköltség-megtérítést kapnak. Munkarendje
a résztvevők aktív közreműködését is biztosítja és a következő:

VIlI. 28. - Megnyitó. 8-10. Kiss József: A magyar tanítóképzés tör-
téneti fejlődése .. 10-11. P a dá nyi-F r a nk Antal dr.: A líceum és a tanító-

képző-intézet egységes nevelői szelleme. 11-1. Vá rkonyi Hildebrand dr.:
A neveléstudomány és tanítási módszer legújabb problémái, különös te-
kintettel a líceumra és a tanítóképző-intézetre. 1-2. Hozzászólás.

VIlI. 29. - 8-9. P a dá nyi-F r a nk Antal dr.: A líceum és a
képző-intézet egységes nevelői szelleme, 9-10. Ta na i Ántal : A
iskolaszervezet. fO - lL Arpá ssy Gyula: Tanmenetek készítése.
készítés. 11-1. Vá rko_nyi Hildebrand dr.: A neveléstudomány és
módszer stb. Délután kirándulás (Svábhegy, .Iánoshegy].

VIlI. 30. - 8-9. P a dá nyi-F r a nk Antal dr.: A Iíceurni tanterv és
tantervi utasítások ismertetése. [Gyakorlatiasság.] 9-11: Molná r Oszkár:

tanító-
magyar
Vázlat-
tanítási

•
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A gyermektanulmány főbb kérdései. 11-1.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvá r honyi Hildebrand dr.: A
neveléstudomány és tanítási módszer stb. 1-2. Hozzászólás.

VIII. 31. - Kírándulás a Balaton rnellé.

IX. 1. - 8-:-9. Ta na i Antal: A gyakorlati kiképzés rendszere a tanító-
képző-intézetben. A pedagógus tanár, a szaktanárok és a gyakorlóiskolai
tanító szerepe. 9-10. P a dá nyi-F r a nk Antal dr.: A tantárgyak nevelő ér-
téke. 10-11. Arpá ssy Gyula: A tanítóképző-intézeti tantervi utasítások
ismertetése. A növendékek önképzököri foglalkoztatá sa. 11-1. V á rko nyi

Hildebrand dr.: A nevelésudomány és tanítási módszer stb. Délután kirán-

dulás (Vár, Királyi-palota, Mátyás-templom).
IX. 2. - 8-9. P a dá nyi-F r a nk Antal dr.: Önismeret, önnevelés, nem-

zeti önismeret, nemzeti nevelés. 9-11: Sá ndor István dr.: A mai magyar
írodalom főbb kérdései, Irodalomszemlélet. 11-1. Később kijelölt előadó:
Erdély történetének főbb Kérdései. A dáko-román kérdés. 1-2. Hozzá-
szólás.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I

IX. 3. - 8-9. P a dá nyi-F r a nk Antal dr.: Az elhanyagolt gyermek és
a nehéztermészetü ifjúság nevelése. A nevelés hatalma. 9-11. Sá ndor Ist-
van dr.: A mai magyar irodalom főbb kérdései. 11-1. Késöbb kijelölt elő-
adó: Erdély történetének főbb kérdései. A dáko-román kérdés. Délután
kirándulás (Margitsziget).

IX. 4. - 8-9: P a dá nyi-F r a nk Antal dr.: A növendékek előkészítése
a társadalmi életre. Emberismeret. Társadalomvezetés. Ünnepélyek és es-
ték rendezése. Az életben müködő tanítványaink figyelemmel kísérése.
9-11. Sá ndor István dr.: A mai magyar irodalom főbb kérdései. 11--1.
Drozdy Gyula: A népiskolai tanterv és a tantervi utasítások ismertetése.
1-2. Hoz~ászólás.

IX. 5. - 8-9: Ta na i Antal: A kölcsönös hospitálás célja, fontossága.
A kirándulások szerepe. Rendtartás. 9-10. P a dá nyi-F r a nk Antal dr.: A
tanítói hivatás óráinak anyaga és módszere az V. évfolyam ban. Ifjúság-
tanulmány. 10-11. Drozdy Gyula: A beszéd- és értelemg yakorlatok, mint
az összes tantárgyak forrása. 11-12. ,D rozdy Gyula: Bemutató tanítás a
beszéd- és értelemgyakorlatok köréböl. 12-1. Wagner Ferenc dr.: Erdély
nemzetiségi viszonyainak történelmi kialakulása. Délután kirándulás (Or-
szágház.]

,IX. 6. - 8-9. P a dá nyi-F r a nk Antal dr.: A növendékek óralátcga-
lása. (Hospitálása.) Szempontok. Gyakor lóisk. gyermekek szüleivel való szű-

. lői értekezletek. Lelkirajzok gyakorlós tanulőkról. 9-10. 1., IV. és VIlI.
csoport: Drozdy Gyula: Bemutató tanítás a természetrajz, gazda~ágtan és
háztartástan köréböl. (Gyak. isk. V-VI. o.) II. csoport: F er enczi István:
Bemutató tanítás az ~Ivasmánytárgyalás köréböl. (Gyak. isk. II. o.) Ill.
csoport: Buda uá ry Lász ló i : Bemutato tanítás a földrajz köréböl. (Gyak. isk.
IV. o.) V. csoport: Sza la fsy Richard: Bemutató tanítás a számolás és mé-
rés kőr éből. (Gyak. isk. VII-VIlI. o.] 10-11. I-IV. és VIlI. csoport:
Drozdy Gyula: Megbeszélés. A természetrajz, gazdaságtan és háztartástan
tanításának módja a népiskolában. II. csoport: F er enczi István: Megbeszé-
lés. Az olvasmány tárgyalás módja a népiskolában. Ill. csoport: Buda vá ry

Lász!ó: Megbeszélés. A földrajz tanításának módja a népiskolában. V. cso-
port: Sza la fsy· Richárd: Megbeszélés. A számolás és mér és tanításának
módja a népiskola V-VIlI. osztályaiban. 11-12: 1., II. és VIlI. csoport:
Drozdy Gyula: Bemutato tanítás a helyesírás és nyelvi, magyarázatok kő-
réből. (Gyak. isk. IV. o.] Ill. csoport: Buda uá ry László: Bemutató tanítás
a történelem kör éböl. (Gyak. isk. VII-VIlI. o.) IV. csoport: Sza la tev

Ricuár d: Bernutató tanítás a vegytanköréből. (Gyak. isk. V-NI. o.]
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v . csoport:nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF er enczi István: Bemutató tanítás a számolás és meres kőréből.
(Gyak. isk. II. o.) 12-1: 1., II. és VIlI". csoport: Megbeszélés. A fogalma-
zás, a helyesírás és a nyelvi magyarázatok tanításának módja. (Gyak. isk.
IV. o.) Ill. csoport: Buda vá ry Lász ló: Megbeszélis. A történelem tanításá-
nak módja a népiskolában. (VII-VIlI. o.) IV. csoport: Sza la isy Richárd:
Megbeszélés. A természettan és vegytan tanításának módja a népiskolában.
(Gyak. isk. V-VI. G.) V. csoport: F er enczi István: Megbeszélés. A szá-
molás és mérés tanításának módj a a népiskolában. (I-IV. o.) Délután ki-
rándulás [Képességvizsgáló-int ézet].

IX. 8. - Évnyitás. (A szakértekezlet hallgatói résztvesznek ezen az
ünnepélyen.)

IX. 9. - 8-9. P a dá nyi-F r a nk Antal dr.: Bemutató tanítás: Tanítói
hivatás órája az V. évfolyamban. 9-·10. P a dá nyi-F r a nk Antal dr.: Meg-
beszélések. A mindennapi kérdések tárgya és módszere az 1. osztályban.
10-11. 1. csoport: [Pedagógia.] Árptissy Gyula: Bemutató tanítás a neve-
léstanból. IV. évf. II. csoport (Magyar nyelv): Kelemen József dr.: Bemu-
tató tanítás a nyelvtan köréből. (1. o.) Ill. csoport (Történelem): M est er -

há zy Jenő: Bemutató tanítás az egyetemes történelem köréböl. (II. o.)
IV. csoport (Természetrajz): F r igyes Béla: Bcmutató tanítás a növénytan
köréből. (la.) V. csoport (Mennyiségtan): Csa da Imre dr.: Bemutato taní-
tás a mennyiségtan köréböl. un.: o.) VI. csoport (Ének): Kishont i Barna:
Bemutató tanítás az énekböl. (Ill. D.) VII. csoport (Rajz): Kántor Antal:
Bemutató tanítás a rajzból. (V. o.] 11-12. 1. csoport: Arpá ssy Gyula:
Megbeszélés. A neveléstan, tanitástan és módszertan tanításának módj a.
II. csoport: Kelemen József dr.: Megbeszélés. A nyelvtan tanításának
módja. Ill. csoport: Mester há zy Jenő: Megbeszélés. Az egyetemes tőr té-
nelem tanításának módja. IV. csoport: F r igyes Béla: Megbeszélés. A nö-
vénytan tanításának rnódja. V. csoport: Csoda Imre dr.: Megbeszélés. A
mennyiségtan tanításának módja a líceumban. VI. csopor t r " Kishonti

Barna: Megbeszélés. Az ének tanítás anyaga a líceumban és a tanítóképző-
ben: Tanmenet. VII. csoport: Kántor Antal: Megbeszélés. A rajz tanításá-
nak módja a tanítóképzőben. 12-1. Ta na i Antal: Magyar értékek. Dél-
után. kirándulás (Szent Margit tanítónőképző-intézet, Erzsébet leány-
árvaház).

IX. 10. - 8-9. P a dá nyi-F r a nk Antal: Bemutató tanítás: Mindennaní

kérdések az 1. osztályban. 9-10. P a dá nyi-F r a nk Antal: Megbeszélés. A
lanítói hivatás óráinak anyaga és módszere a IV. osztályban. 10-11.
1. csoport (Pedagógia): Ta na i Antal: Pedagógiai gyakorlatok. (V. o.)
II. csoport (Magyar nyelv),: Medgyesi Marida: Bemutató tanítás a fogal-
mazás köréböl a II. osztályban. Ill. csoport (Történet): Mester há zy Jenő;
Bemutató tanítás a magyar történetből. (lV. o.) IV. csoport: F r igyes Béla:
Bemutató tanítás az ál lattan kőréből. (II. o.) V. csoport (Mennyiségtan]:
Csa da Imre dr.: Bemutató tanítás a mennyiségtan kőr éből. (IV. o.) VI. cso-
port (Ének): Kishonti Barna: Bemutato tanítás az énekböl. (1. ,a,)

VII. csoport (Rajz): Kántor Antal: Bemutató tanítás a rajz köréből (IlL)
11-12. M ester há zy Jenő: A művészet Erdélyben. 12-1. 1. csoport: Ta na i

Antal: Megbeszélés. A pedagógiai gyakorlatok anyaga és módszere.
U. csoport: Medgyesi Marida: Megbeszélés. A helyesírás és fogalmazás
tanításának módja. Ill. csoport: Mester há zy Jenő: Megbeszélés. A nem-
zeti történelem tanításának módj a. IV. csoport: F r igyes Bél;: Megbeszé-
lés. Az· állattan tanításának módja. V. csoport: Csa da Imre dr.: Megbe-
szélés. A mennyiségtan tanításának módja a tanítóképzőben. VI. csoport:
Kishonti Barna: Megbeszélés. Az énektanítás módszere a líceumban és a
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tanítóképzőben. VII. csoport:nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKántor Antal: Megbeszélés. A rajz tanításá-
nak módja a líceumban.

IX. 11. - 8-9. P a dá nyi-F r a nk Antal dr.: A mindennapi kérdések
tárgya és módszere a II. és Ill. osztályban. Kamaszkor. 9-10. Nagy Fe-.
rene: A magyar nyelvtehetség kérdései. 10-11. 1. csoport: J elita iné La -

jos Mária dr.: Bemutató tanítás a neveléstörténetből. (V. o.] II. csoport:
Wagner Ferenc dr.i - Bemutató tanítás az irodalom történetből. (V. o.]
Ill. csoport: P rocha ska Ferenc dr.; Bemutató tanítás a földrajz köréböl.
(1. o.) IV. csoport: Sza bó Béla: Bemutató tanítás a testt an kőr éből. (II. o.]
V. csoport: Csa da Imre dr.: Bemutató tanítás a természettan köréböl.
(IV. o.) VI. csoport: Kishonti Barna: a j Bemutató tanítás a zenéből.

(II. o.) bJ Bemutató tanítás a népiskolában. VII. csoport: Kántor Antal:
Bemutató tanítás a kézimunka körébö!. (Ill. o.] 11-12. 1. csoport:
J eliia iné La jos Mária: Megbeszélés. A neveléstörtént tanításának módja,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a . csoport: Wagner Ferenc dr.: Megbeszélés. Irodalomtörténeti alapfogal-
mak. Irodalmi olvasmányok. Ifj. könyvtár. Ill. csoport: P rocha ska Ferenc
dr.: Megbeszélés. A földrajz tanításának módja az 1. osztályban. IV. cso-
port: Sza bó Béla: A testtan és egészségtan tanításának módja. V. csoport:
Csa da Imre dr.: Megbeszélés. A természettan tanításának módj a. VI. cso-
port: Kishonti Barna: Megbeszélés. Hogyan kell a népiskolában az éneket
tanítani. VII. csoport: Kántor Antal: Megbeszélés. A kézimunka tanításá-
nak módja a Ill. osztályban. 12-1. Ta na i Antal: Magyar értékek. Dél-
után kirándulás (Hősök-tere, Állatkert).

IX. 12. - 8-9. P a dá nyi-F r a nk Antal dr.: Bemutató tanítás: Tanítói
hivatás órája a Ill. osztályban. 9-10. Gryna eus Ida: A' nőnevel és legfőbb
kérdései. 10-11. 1. csoport: Árpá ssy Gyula: Bemutatás a lélektan kőré-
böl, (IlL) II. csoport: Nagy Ferenc: Stilisztikai, retorikai és po.étikai isme-
retek a líceum magyar nyelvi oktatásában. Ill. csoport: P rocha ska Ferenc
dr.: Bemutató tanítás a földrajz köréböl. II. IV. csoport: J a loveczky Pé-
ter: Bemutató tanítás a vegy tan köréböl. (IV. o.] V. csoport: Csa da Imre
dr.: Bemutató tanítás: Természettani gyakorlatok. (IV. o.] VI. csoport:
Kishonti Barna: Bemutató tanítás a zene köréböl, (V. o.] VII. csoport:
Kántor .Antal: Bernutató tanítás a kéaímunka köréböl. (1. o.) 11--12. l.
csoport: Árpá ssy Gyula: Megbeszélés. A lélektan tanításának módja.

II. csoport: Nagy Ferenc: Kötelező és ajánlott olvasmányok. Ill. csoport:
P rocha ska Ferenc dr.: Megbeszélés. A. földrajz tanításának módj a. IV. cso-
port: J a loveczky Péter: Megbeszélés. A vegy tan tanításának módja.

V. csoport: Csa da Imre dr.: Megbeszélés. Miféle természettani kísérIeti
eszközöket készítünk? VI. csoport: Kishonii Barna: A Iíceumi és tanító-
képző-intézeti zenetanítás anyaga es módszere. VII. csoport: Kántor

Antal: M",gbesúles. Hogyan tanítsuk a líceum 1. és II. osztályában a ké-
zimunkát? A kézimunka tanításának módja a népiskolában. 12-1. Do-
mokos Pál Péter: Ismeretlen székely kőzség nemzeti ajándéka.

IX. 13. - 8-9. P a dá nyi-F r a nk Antal dr.: A családi nevelés alap-
vető kérdései. Kapcsolat az iskola és a család között. A líceumi növendé-
kek szüleivel való értekezletek. 9-10. Arpá ssy Gyula: Lakóhely-tanul-
mány és népmüvelés. 10::-11: Medgyesi Zsófia: A mindennapi kérdést,e és
a tanítói hivalás óráinak leánynevelési vonatkozásai. 11-12.' Ar á ssy

Gyula: A cserkészet. 12-1. Hozzászólás. A szakértekezlet bereke ztése,
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A p én z tá ro s k ö zgyű lé s i je len té se . - A Tanítóképző-intézeti Tanárok

Országos Egyesületének 1940. évi pénzügyi gazdálkodásáról szóló j el ente-

semet a következőkben teszem meg.
, . .

Egyesületünk pénzvagvonának kezelése, az alább ismertetendő elszá-

molás szerint, a mult évi kőzgyűlésen bemutatott és jóváhagyott kö ltség-

előirányzat szerint történt. Eltérés csak ott mutatkozik, hol azt az előre

nem látott körülmények szükségessé. tették.

Az egyesületi rovaton az Egyesület folyóirata __ kia9ása.inak összege

mintegy 4D0 P-vel haladja meg az ezen célra felvett összeget. Ez a több-

let a sajtókarnarai tag- és kiadói díjban, valamint az emelkedő nyomdai

költségekben leli magyarázatát. Némi emelkedést ruu tat a költségvetésileg

előirányzott összeggel szemben az írói Liszteletdíj akra fordított. összeg,

melynek kifizetését a lap szinvonalának fenntartása és biztosítása k ívánta

meg. Az egyesületi vegyes kiadásokra szánt összeg m int egy 300 P-vel

történt átlépése az Egyes.ület tiszteletbeli tagjai részére kiállított díszok-

levelek költségei következtében állott elő. Mindezek az összegek a mult

évi költségelőirányzat egybeállítá~ánál nem voltak számba vehetők. Ez a

tény tette szükségess é, hogy az 1940.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAév végén mutatkozó hiány fedezésére

az Egyesület elnökségének, illetőleg választmányának hozzájárulása ut án

1221.95 pengőnek aházalapról történő átruházását, amely összeg term é-

szetszerüleg a folyó évre szóló költségelöirányzutban az egyesületi n;>va-

ton mint kiadási, a házalap-rovaton pedfg mint bevételi tétel szerepe l.

Aházalap elszámolásánál csak egy oly tétel van, mely közelebbi ill-

'dckol ásra szorul. A házfennta.rtásra előirányzott 1.200 P-vel szemben az

elszámolásban 2037.99 P-nek kifizetése merült fel az 1940. évben. A túl-

lépést a tél rombolása okozta és halasztást nem tűrő házjavítási kőltségek

tették szükségessé. Részletezve: a tetőcsatornák javítása' 400, egy meg-

repedt vízvezetéki cső megjavítása 227, egy csatornacső rendbehozása 106

és a ház hatóságil ag előírt légoltalmi felszerelésének beszerzése mintegy

100 P előre nem látott kiadás! okozott.

Legyen szabad végül az 1941. évi költségelöirányzat , tárgyában teendő

javaslatommal kapcsolatban rámutatni arra a körülményre, hogy ez alka-

lommal sem volt mód az Egyesület folyóiratára előirányzott összeg fel-

emelésére. A mostani viszonyok mellett ennek természetszerűleg az a

következménye, hogy Egyesületünk közlöny ének terjedelmét a legszűkebb

határok közé kell szorítanunk. Ezen a helyzeten csak akkor lesz mód

kedvező irányban változtatni, ha Egyesületünk tagjainak száma nemcsak

növekedik, hanem annak minden egyes tagja az Egyesületbe' történt belé-

pése alkalmával vállalt tagdíjfizetési kötelezettségének eleget is tesz.

Egyesületünk pénzbevételei és kiadásai az ellenőrzött és szabálysze-

rűen felülvizsgált pénztárnapló tanúsága szerint az 1940. évben a kővet-

kezöképen alakultak:
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Elszámolá s az 1940. évről

1. Az Egyesületi r ova ton:

A) Bevételek:

1. Pénzmaradvány az 1939. évről
2. Tagdíjakból
3. Előfizetési díjakból
4. Államsegély
5. Vegyes bevételek
6. Átruházás a házal ap rovatról

73.- P (73.-)
2.021.60 " (2.000)

293.20 " (300)
900.~ " (1.800)
437.40 " (-)

1.221.95 " (-)
---

4.947.15 PÖsszesen:

B) Kiadások:

1. A Magyar Tanítóképző kiadására
2. Írói tiszteletdíj akra
3. Egyesületi tiszteletdíjakra .'..
4, Egyesületi vegyes kiadásokra

Összesen:

3.029.24 P (2.600)
572.50ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"
(500)

780.- (780)
565.41

"
(250)

4.947.15 P

II. AHá za la p rova lon:

A) Bevételek:

1. Pénzmaradvany az 1939. évről
2. Lakbérekból
3. Tanuló díjakból :

a) állami iskoláktói
b) felekezeti iskoláktói

4. A vendégszoba bevétele
5. Vegyes bevételek

1.698.75 P (1.698.75)
7.029.96 (7.000)

1.722.40
211.80 1.934.20 " (1.800)

168.- " (100)
1.50

Összesen: 10.832.41 P

B) Kiadások:

1. Adól'a' .
2. A dol lárkölcsön törlesztés ére
3. Házfenntartásra
4. A vendégszebára
5. A gondnok tiszteletdíja
6. Vegyes kiadások
7. Á t ruház ás az egyesületi ro va tra

3.462.03 P (3.800)
588.- " (580)

2.037.99 " (1.200)
66.82 " (50)

200.- (200)
96.49 " (100)

1.221.95 " (-)
------- -

Összesen: 7.673.28 P

Pénzmaradvány 1941-re 3.159.13 "

Összesen: 10.832.41 P

!!! Sa rudy O t ló emlék a lop:

1. Betétösszeg az 1940. év végén
2. Kamat .az 1940. évre . .
Betétösszeg az 1~)40. év végén. .

174.58 P
3.02

177.60 P

Ezek előadása után az elmult esztendő Iapaszta lata i alapján az 194L
évben várható bevételek és számításba, jövő kiadások gondos mér legelésé-
vel az 1941. évre sz ól ó .kől tségelőir ányzutot a következökben terjesztem elő ..
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Költsége!őir á nyza t a z 1941 évr e,

I. Az Egyesületi r ova ton: -

AJ Bevételek:
1. Pénzmaradvány
2, Tagdíjakból
3. Előfizetésekből
4. Allamsegélyböl

BJ Kiadások:
1. A Magyar Tanítóképző kiadására
2. Írói díjakra
3. Tiszteletdíjakra
4. Vegyes kiadásokra
5. Visszafizetés aHázalap rovatra

Pénz maradvány az 1942. évre

II. A .Há za la p" -r oua ton,

-P

3.200

350 "
1.800 "

-- - -- ---
Összesen: 5.350 P

2.600 P

500 "
780 ••
200 "

1.221 •• 95ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf

Összesen: 5.301 P 95 f

48 P 05 f
------ ---

Összesen: 5.350 P- f

AJ Bevételek:

1. Pénzmaradvány az -1940. évről
2. Lakbérekból
3. Tanulódíjakból
4. Vendégszoba bevétele
5. Visszatérítés az ~gyesiÍ.leti rovatról

Összesen:

Kérem -jelentésem szíves tudomásulvételét és az előterjesztett 1941. evi

költségelöirányzat jóváhagyását. F r igyes Béla pénztáros.

BJ Kiadások:

1. Adóra
2. A dollárkölcsön törlesztésére
3. Házfenntartásra
4. Vendégszebára
5. A gondnok tiszteletdíja

Pénzmaradvány

3.159 P 13 f

7.000 ••
1.800 "

150 "
1.221 " 95

13.331 P 08 f

3.800 P

600 "
1.200

70 ••
200 ••

------ ---
Összesen: 5.879 P

7.461 P 08 f
--- ----

Összesen: 13.331 P 08 f
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I R O O A VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALOM.

CsoknyayNMLKJIHGFEDCBAJó zse f:nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA kérdező gyermek. A gyermek kérdéseinek neve-
lés-lélektani vizsgálata. Közlemények a szegedi Ferencz József Tudo-
mányegyetem Pedagógiai-Lélektani Intézetéből. 38. sz. Ablaka. kőnyv-

nyomda, 1940. 89 1. t

E dolgoza t alapját részben azok a gyermeki spontán kérdések alkot-
ták, melyeket a szerző szűlök és tanítók segítségével összegyűjtetett,
részben pedig az erre vonatkozó aránylag gazdag irodalomban található

adatok, feljegyzések és megállapítások. E kettősség módot adott arra,
hogya szerző megállapításait részben a külföldi, részben a hazai iroda-
lommal is egybevesse.

A kérdések lélekta ni vizsgá la ta . Katzék és legfőkép R. Müller-Freien-
íels alapján a szerző először a gondolkodási folyamat lélektanát tár-

gyaja. Logikusan haladva vizsgálja a probléma megoldásának szakaszait:
gondolkodási indíték [problémakitűzés] , kísérlet a feleletre, a kérdés meg-
oldása. E fejezet ige ntömör és kár, hogy az érthetőséget nagy rnér ték-
ben megnehezítik és zavarják az idegen szavak mértéken felül való hasz-
nálata. PI.: :,A fogalmi megformulázás, azaz az emocionális-aktív gondol-
kodási ösztönzés intellektualizálása a kérdés." (ll. 1.) "Azonban az intel-
lektusnak is szerepe van a gondolkodási folyamatban, kűlőnösen a
gondolkodási processzus folytatásában." (ll. 1.) Az első szakaszból igen
sok példát lehetne erre felhozni.

E fejezetben tárgyalja az érdeklődést és a kíváncsiság ot. Igen jól
megadja az érdeklődés elméleteit. A kérdés megoldása sz empontjából he-
lyesen jár el, amikor az újabb (Decroly, Boda, Dewey, Bartók) felfogáso-
kat is megemlítve összehasonlításokat végez és ezzel némikép kiegészíti
Claparéde-nek magyarra is lefordított (Gyermekpszichológia és hisér leti

peda gógia ) művében, különösen a pillanatnyi érdeklödéssel kapcsolatban
elmondottakat Az érdeklődés kiíej lödése tárgyalásakor örömmel olvassuk
Nagy Lász ló és Nemesné felfogását. A szerző méltó helyet biztosított e
helyen a magyar nevelőknek. A kíváncsiság ot és az érdeklődést jól elha-
tárolja, majd felteszi a kérdést: "Miért kíváncsi a gyermek?" "Azért,
mert erre a szellemi, játszadozásra lelki íe i lödése érdekében szüksége
van." (27, 1.) ,

A kérdések tárgy ának vizsgálata érdekes fértyt vet a gyermek lelki
világára. A gyermek mást kérdez a szűl ötől es mást a tanítótóI. Ugyanez
a megállapítása Katzéknak is. Sok oly kérdésre vár feleletet a gyermek,
amelyet nem mer feltenni sem a tanítónak, sem az idegennek. "I1yei1ek
különösen az ember eredetét kutató, családi problémákat (esetleg sexuális
területeket) 'érintő kérdések." (29. 1.) De a tanult anyag is sok kérdést
vá:lthatki a gyermekből. 'A fejlődés alacsonyabb fokán a kérdések tartal-
mát (a szubjektív érdeklődés korában] leginkább "a kőrnyezö világ, i l

vallásoktatás, meg nem értett szokások magyarázat-keresése tölti ki.'
(29. 1.) Sokszor a kérdések még nem értett szavak ra vonatkoznak vagy d

természeti jelenségekre, a testi egészségre, de a technikai dolgok, a
használt tárgyak személyi vonatkozásai is gyakoriak. Késöbb nemcsak az
anyagi,' hanem "az ideális értékekről való kérdezősködés is előfordul. Az
is bizonyos, hogy ekkor még inkább az az érzelem vezeti a gyermeket a
kérdések feltevésében. Felta lálók, nagy emberek élete utan IS erős az
érdeklődés, de a világ csodái, technikai, történelmi kérdések is igen gya-
koriak. Világos fejtegeiésben áll itt előttünk az érdeklődés tárgyának val-
tczása. Egy-két konkrét példa vizsgálás a sem kerülte el figy~!mét [p l.r
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miért érdeklődik a 6-7 éves' kor előtt a gyermek az állát után vagy a
színesbőrű emberek, továbbá a kézműves foglalkozások miért érdeklik
stb.). Majd megállapítja, hogya 6-12 éves korban a kérdések tárgyában
jelentős változás nem ésalelhető. Kisebb változásnak tartja a csillagos ég,
Hold, Nap, iskolai tanulmányi anyaggal kapcsolatos kérdéseket.

Foglalkozik a gyermeki világ metafizikájával, vallásosságával. Itt
említi meg azokat a kédéseket, amelyek a vallásoktatássai kapcsolatosak,
de a 7 éves kor "eredet-problémá"-jának kérdése: "Honnan jön az em-
ber?" "Mi az születni ?" stb. is itt kapnak helyet. A gólyamese-problémát
itt is megemlíti. Az áttekinthetőséget kissé zavarja e kérdésnek, valamint
egy-két másik problémának is két helyen való tárgyalása.

Hogya gyermek kívánsága, a jövő iránti érdeklődés, mennyire meg-
található a kérdésekben, arra részben ,Katzék nyomán kielégitő magyará-
zatot találunk. A gyermek időszemléletének tárgyalása pedig Kenyeres
Elemér alapján világos és áttekinthető.

A kérdések gondolkodás-kategóriái elm alatt Nemesné százalékos.
arányszám os megállapításait a szerzö nem tartja helyesnek. Természetes,
hogy ilyen összeállítás csakis tájékoztatásul szolgálhat, értéke viszonyla-
gos és használhatóság a szerintünk éppen ebben rejlik. Az is természetes,
hogy ilyen elkészítése hosszadalmas. A kérdések tartalma után a kérdés-
sek alakját, továbbá a kérdés-formák gyakoriságát vizsgálja.

Ily előzmények után mutatja be szerzőnk a gyermekkérdések peda-
gógiai vonatkozásait. Meggyőződésünk az, hogy e részben igen sok jó

gya·korlati tanáccsal szolgál, Megadja a feleletet arra az önként felvetődő
kérdésre: milyen magatartást tanúsítson a szülö vagy a felnőtt a kérdező
gyermekkel szemben? (57. 1.) Megállapítja, hogy "A szülö feladata tehát
az, hogy tapasztalataival, érettségévei, tudásával a gyermek rendelkezésére
álljon mindannyiszor, valahányszor a gyermek azt igénybe akarja venni."
(60. 1.)

A gyermeki kérdezésben felszínreZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj utó érdeklődés alapján lehet a ta-
nítási anyagót kiszemelni. Erre példát ad a Decroly-féle tanterv vázlatá-
nak bemutatásával. A kizárólagosan i l gyermeki érdeklődésre épített tan-
terv azonban nem felelvén meg a gyermek valóságos érdekeinek, az új
iskolák szélső fajainak nem adhat igazat. A tanítási anyag feldolgozása
közben azonban az 'érdeklődésnek megvan i l maga szerepe. (64. 1.)

E fejezetben ~ az előzők pedagógiai a lka lmazásakent - szól a nemi
felvilágosítás ról (eredetprobléma). Az erre vonatkozó ma gyar irodalom
alapos felhasználásával célszerű megál lapitásokhoz jut.

Összefoglalva e kis könyv, a kezdeti megindulás nehézségeitől e-s

helyenként a tárgyalás kettösségétöl eltekintve, az olvasó érdeklődését is
mindj obban leköti és gyakorlati útmutatásaiban. tr.nácsaiban sokkal érté-
kesebb, mint az elméleti megalapoz ásban. Ai ánl j uk olvasóink figyelmébe.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr . Ga r a i J ózsef.NMLKJIHGFEDCBA

S za la tsy R ích á rd : H ely esir tisi gya kor la fok a népishol á le Il., II 1 ., IV.,

V. és VI. osztá lya számá r a . Budapest, 1939. Kalász Könyvkiadó R. T.
Fi.izetenként 80 oldal. Ára 50 fillér.

A helyesírás tanításának eredményesebbé tételére állandóan Iol ynak
helyi jellegű kísérletek. Se szeri, se száma azoknak a táblázatoknak,
gyakorló- és vezérkönyveknek, melyek mind ezzel a kérdéssel foglal-
koznak. A szerző új utakon haladó kezdeményezését azonban orommei
kell fogadnunk. Az .egyes osztályok számára szerkecztett gyakorló Iűze-

tei tartalmazzák az egészévi helyesírási anyagot pedagógiai, lélektani.
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rnó dszer tani és tanmeneti elvek alapján ősszevál oga tva, feldolgozva és

elrendezve.
.Mint a Iűzetsorozathoz csatoltnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA helyesír á s er edményes t a niiá sá na l:

lélekta ní a la pja , modszer e és eszközei c. tanulmányában kifejti, azok a
panaszok késztették munkájának közreadására, melyek a helyesírás terü-
Ietén elért eredményt sem atz iskola, sem a gyakorlati élet szempontjából
nem tartják kielégitőnek. Ugyanitt vizsgálgat ja a kevés eredményű taní-
tás okait s ezt abban látja, hogy a népiskolában az óraszám elégtelen-
s~ge miatt "kevés a gyakorlási lehetőség, a tanuló nem tud a mechanikus
rcprodukálási készség fokáig eljutni". Az eredményesebb tanítás első

'kovetelrnényeként állít ja- elénk: "hogy minden egyes helyesírási esetet
hiánytalanul, következetesen és rendszeresen feldolgozzunk és pedig az
iskola minden osztályában."

Ezeknek a vezérelveknek állandó szem előtt tartásával állította
össze a H elyesir á si gya kor la fok cirnű, öt íüzetböl álló sorozatot, egye!:
egyet minden osztály számára. Kiállításuk újszerű, meglepö, tagadhatat-
lanul ötletes. Az egész évi helyesírási anyag az osztály számára előírt
venalozású papírra, ar ány osa.n elosztva, az írásbeli. gyakorlásra szánt
belyek bőséges kihagyásával elő van nyomva. E rendszernek több elő-
nyét látom. Sok idő- és munk arnegtakarttást jelent úgy a tanító, mint a
tanuló számára. Az előző oszály anyagának beható ismétlés évei, az új
rendszeres. feldolgozásával biztosítja a hézagtalan haladást. Eleve ki-
zárja, hegy a helyesírási órák gyakorlatai ötlelszerűek, mondvacsináltak,
erőszakoltak legyenek. Példái olyanok, hogy nincs közöttük szó, mondat,
melyet a gyermek valóba!'. ne használna. Feleslegeset nem gyakoroltat
be, az életnek tanít.

A szöveg közé nyomtatott képek az érdeklődési fokozzák, sz int, vál-
iozatosságot visznek a munkába. Itt-ott rejtvényszerű feladatok sarkall-
nak nagyobb öntevékenységre: egybeírt mondatokat kell szavakra bonta-
ni a, hiányzó betűket. szavakat pótolni, .stb, stb.

A füzetek használata lehetővé teszi, hogy akár hosszabb ideje mu-
lasztó gyermek lépést tartson az osztály munkájával. Az évközben más
iskolából átjött gyermek helyesírásban való haladása is közvetlenül meg-
állapítható. Házifeladatok kijelölését, ellenőrzését úgy a tanító, mint a
szülök számára biztossá, könnyűvé teszi. Tekintettel lehetünk egészségi
szempontokra is. Az elemi iskola I. osztályában kezdődő s lelfelé ha-
ladva mindinkább nagyobb százalékban' jelentkező látási hibák egyik
kétségtelen oka az, hogy a gyermekek sokat másolnak tábláról, táblázat-
ról. Meg kell figyelni az alsóbb osztályos gyermeket, amint írás kőzbe n
egyik pillanatban a 3-8 m távolságra lévő táblára, a másikban a 20-30
cm-nyire fekvő füzetbe néz. Talán nem is gondolunk rá, hogy a szem
alkalmazkodÓ képességének ily nagyfokú igénybevétele ártalmas is lehet.
Az írás helyén. előnyomott szöveg másolása ugyanazzal a szemlencse-állás-
sal tÖrténhet.

Arányos elosztásban találunk helyet a tollbamondás, emlékezetből
Iratás számára is. Itt azzal is rnegkönnyiti a tanító munkáját, hogy rriin-
den esetben megjelöli a tárgykört, ahonnét a gyakorlatok anyaga veendő:

Az elónvomot gyakorlatanyag általában összefüggő mondat, vagy
mondatsor ozat. Rövid kis történetek, elbeszélések, közmondások, néhány
költemény. Kiválasz tásuk nagy gondossággal történt, csupán a II. osz-
tály számára szerkesztett füzet 57. gyakorlata (AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjó s z ív ű gazda) eshet
kifogás alá. Az útszéli fák megbecsülésére ugyanis minden erőnkkel tö-
rekszünk s erre neveljük a gyermekeket is. Gyakor lat-a nvagul csak ak-
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ker és ott használ kűlőnál ló szavakat, hol egy-egy nehezebb helyesírási
esetet akar alaposan begyakoroltatni.

AnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHelyesír á si gya kor la tok c. füzet nem 'tankönyv. Egyes helyeken.
ugyan összefoglalja a nyelvi magyarázati órákon tanultakat is, de ezt a
helyesirás minél tökéletesebb elsajátítása érdekében (teszi. Ezzel értéke
még inkább emelkedik, mert alkalmas kapcsolatot teremt a nyelvi magya-
rázatokkal is. -

Ha még hozzáfűzzük, hogyagyakorló Iűzetsoroz atot az Országos
Közoktatási Tanács Tankönyvi Bizottsága egyhangúlag kedvezően ítélte
meg s ennek alapján a közokt. minisztérium az elemi népiskolák számára
engedélyezte, a füzetek értéke felől bizonyosak lehetünk.

Hiszem, hogyha ezt a nagy alapossággal és gondossággal, tudással.
és lelkesedéssel szerkesztett füzetet tanulóink kezébe adjuk, a jó helves-
írás nemcsak elérhetetlen álom, hanem örömet szerző valóság lesz.

Vágó Elemér .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H R E K.

Címadományozás. - A közokt. miniszter P ödör Béla áll. tanítóképzű-
int. tanár, szakelőadónak a tanügyi tanácsosi cimet, Khin Antal a Bpest-
székesfővárosi Iskolánkívűli Népművelési Bizottsághoz beosztott áll. ta-
nítóképző-int. r. tanárnak és F. Kiss István debreceni ref. tanítóképző-inl.
r. tanárnak a tanítóképző-int. igazgatói cimet adományozta.NMLKJIHGFEDCBA

Iga zga tó i k in ev ezé s . - A kőz okt. miniszter Nemesha nyi Béla kőszcgi.
áll. tanítóképző-int. r. tanár, megbízott igazgatót tanítóképző-int. igazga-
tóvá a VII. fiz. osztályba kinevezte.

K in ev ezé s . - A közokt. rrriniszter P ócza József kőzponti szol gálat-
tételre beosztott áll. gyakorló el. isk. tanító, szakelőadót előadóvá a VI_
fizetési osztályba kinevezte.

R end es tan á r i k in ev ezé sek . - A .kőzokt. miniszter Kerny Jolán mun-
kácsl, Bolvá r i Zoltán, nyíregyházi, Ková cs Erzsébet és La jos Eva cinkot ai;
Ara ny Lajos köszegi,: Luga si György bajai, Ga já r i Mihály nyíregyházi,
Uherkovich Gábor és dr. Wagner Ferenc bpesti áll. tanítóképző-intézeti
[Iíceumi ] helyettes tanárokat jelenlegi állomáshelyükön áll. tanítóképző-
intézeti rendes -tanárokká nevezte ki.

H ely e tte s tan á r i k in ev ezé sek . - A köz okt. . miniszter F ódi Sándor
lévai, Ötvös László rnunkácsi, Szentivá nyi Gyula lévai, P oorne Szederhényi

Magda cinkotai áll. tanító [nö] képző-int. próbaszolgálatot teljesítő segély-
dí ias tanárokat jelenlegi állomáshelyükön áll. tanítóképző-int. helyettes
tanárokkár dr. P a á l Erzsébet segélydíjas tanárt a bpesti m. kir. áll. gróf
Brunszvik Teréz kisdedóvónöképzö-intézethez helyettes tanárrá; dr. Bi-

borka Ferenc esztergomi rk. érseki tanítóképző-intézeti segélydíjas tanárt
a kir. kat. tanítóképző-intézeti helyettes tanárok létsaámában, jelenlegi'
állomáshelyén, helyettes. tanárrá kinevczte,

G yak orIó isk . tan ító i k in ev ezé s . - A kőz okt. minisz íer H a a s Ilona
győri áll. tanítónőképző-intézethez beosztott h. áll. tanítónőt, jelenlegi állo-
máshelyén, az áll. tanítóképző-int. gyakorlóisk. tanítók Iétszárnában gva-
kor lóisk. tanítóvá nevezte ki.

Á th e ly ezé s . - A közokt. miniszter Ha lmos Péter györi áll. tanítónő-
képző-int. gyakodÓisk.tanítót és Benyovszkyné Ring Margitot,' a bpest i

nerriet tanítási nyelvű tanítói tanfolyamon szelgálatot teljesítő próbaszel-
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gála tos tanárt a VII. ker. áll. tanítónöképzö-intézethez helyezte' át, illető-
leg szolgálattételre osztotta be.

Nyugdíjazás. - Aközokt. miniszternmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKr istcícsá h Lajos bpesti VII. ker.
áll. tanítónőképzö-int. gyakorlóisk. tanítót 1941. évi július hó 1-töl kez-
dődő hatállyal saját kérelmére véglegesen nyugállományba helyezte.

Doktorátust tett tanítóképzői tanár. - Vizi János kiskunfélegyháai áll
tanítóképzői tanárt a kol ozsvári F erencz József-Tudományegyetemen 1941.
június 21-én ál1amtudományi doktorrá avatták. Doktori értekezésének
Címe A kir á ly ielségjoga i, különös tekinteltel a kormá nyzói jogá llá sr a .

Személyi hírek, előadások. - Dr. Szá ntó Károly kiskuníélegyház!

á ll. tanítóképzöi tanár Az egyetlen gyermek címen tartott július 10-.2n
elöadást a Rádióban.

Irodalmi szemle. - Drozdv Gyula: "A ta nítónéni mindig becsa p." (Nép-
tanítók Lapja, 74. évf. 12. sz.) - Dr. Zombcr Zoltán: Az iskola i gyű jt e-

mények és kiá llítá sok jelentősége [u. o.). - Vadász Zoltán: Ala pvető szd-
molá sta nítá s. [Néptanítók Lapja, 74. évf. 13. sz.) - Dr. Garai József: A

személ yiség nevelése. (U. o.) -- V ágó Elemér: Számolá s és mér és a ll. OH-

tá lyba n.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(U . o.)
Levél Erdélyből. - A székelyudvarhe.lyi re]. hnítónöképzö-intézet

igazgatója a következö levél kíséretében jelentette be az intézet 8 taná-
rának egyesületünk kötelékébe való belépését. "Isten iránti hálával el-
telve tisztelettel jelentkezünk a' Tanítóképző-intézeti Tanárok Országos
Egyesülete tagjai közé. Intézetünk 1917 óta műkődő ref. taníónóképző. A
22 fekete esztendő alatt mint a magyar kultúra keleti védőbástyája szere-
pelt. A boldog örömmámorból Ielocsudva meghatódva vettük kézhez
drága magyar hazánk tanárai közé való besorozásunkat. Most első kőte-
lességünknek tartjuk belépni azon egyesület tagjai közé, amely az elnyo-
matás évei alatt folyóiratát díjtalanul rendelkezésünkre bocsátotta és ez-
által a nyugati, de főleg a magyar tanítóképzéssel a kapcsolatunkat lehe-
tővé tette."

Nemzetnevelők Könvvtára. - Ilyen címen az Orsz. Közoktatási
Tanács szerkesztésében> könyvsorozat indul meg. A sorozat kőteteinek
inegirásával kiváló elméleti és gyakorlati szakembereket bíztak meg. A
kötetek főleg gyakorlati tartalmúak lesznek s a megbízható elméleti tájé-
koztatás mellett az lesz a céljuk, hogya, tanítóságnak gyakorlati munká-
j ában hathatósan segitst>gére legyenek.

Tanítóképző-intézeti rajz- és kézimunkatanárok szakértekezlete. -
A Iíceumi és tanítóképző-intézeti rajz- és kézimunkatanárok szárnára a
közokt. miniszter jún. 30. és júl. 5.-e között a bpesti XII. ker. áll. tanító-
képző-intézetben szakértekezletet rendeztetett. Az értekezletet dr. P a dá -

nyi-F r a nk Antal tanűgyi fötanácsos, igazgató vezette. Célja az elemi is-
kola, a líceum és a tanítóképző-intézet legújabb tantervének és utasításai-
nak megfelelő módsze~es eljárások megbeszélése. Az értekezlet munka-
rendje volt: VI. 30. 8--,9. Horn Antal: Nevelői szempontok felhasználása
a rajzoktatás keretében; 9-10. Gábor já ni Sza bá Kálmán: Kis- és nagy-
térformák rajzolása; 10-':12. v. Komá rnoky Gyula: Gyermekrajz; 12-1.
Klug K. György: Emlékezetből, elképzelésböl való rajzolás, magyarázó-
rajz; 1-2. Hozzászólás. - VII. 1. 8-10. v. Komá rnoky Gyula: Táblai
1ajz [rnozgó alakok); 10-11. Tscheik' Ernő: Bemutatótanitás a vetületi
rajz köréböl ; 11-12. Kántor Antal: Díszítő tervezés a fiúintézetekben;
12-1. Hozzászólás. - VII. 2. 8-9. Va rga Piroska: Díszítő tervezés a
leányintézetekben; 9-10. v. Komá rnoky Gyula: Művészi alkotások ismer-
tetése; 10-2. Kirándulás a Szépművészeí i Múzeumba. - VII. 3: 8::"9. Dr.
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P a dá nyi-F r a nk Antal: A mindennapi kérdések és a tanítói hivatás ór ái r

9-10. Klug K. György: Táblai rajz (nyugvó tárgyak); 10-11. Sza la tsy

Richárd: A nép iskolai rajztanítás anyagának fe'ldolgozása; 11--12. Sza -

la tsy Richárd: Bemutató tanítás a népiskolában; 12-1. Kántor Antal:

Rajztanmenet és óravázlat a líceumban és tanítóképző-intézetben; 1-2.
Hozzászólás; délután k ir ándulás a Fővárosi Képtárba. - VII. 4. 8-9.
Kántor Antal: A. fiúkézimunka főbb kérdései a líceumban; 9-10. v. Ko-

má rnoky Gyula: A kézimunkaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú ] tananyaga. A kézimunka tanításához

szükséges felszerelés; tO - l l. v. Komá rnoky Gyula: A fiúkézimunka sze-

repe a leánylíceumban; 11-12. Sza la tsy Richárd: A kézimunka tanítása a

gyakorlóiskolában; 12-1. Sza bóné Nová k Eszter: A női kézimunka taní-

tása a gyakorlóiskolában; 1-2. Hozzászólás. - VII. 5. 8-10. F r ies Er-

.zsébet i útbaigazítás a fehérneműkészítés tanításához; 10-12. Miill er né'

Konholy-Thege Ilona: útbaigazítás a Ielsöruha-készttés tanüásához; 12-1..
Hozzászólás. A szakértekezlet bezárása.

Neveléstudományi és rokontárgyú előadások· egyetemeinken az.

1940/41.tanév második felében. (Zárójelben a heti órák száma.) 1. A b u-

da pes ti egyetem rk. hittudományi karán Kühá r Flóris: Neveléstan (2);

a bölcsészeti karon Kornis Gyula: A tudomány szociológiája· (2); Bra n-

denstein Béla br.: A lelki élet felépülése (2). Lélektani proszeminrium

(Schiller P. vezetésével, 1); P rohá szka Lajos: A neveléstudomány alapvető

kérdései (2). A nevelés története a XVII-XVIII. században (2). Szemina-

riumi gyakorlatok az esztétikai nevelés irodalmából (2). Proszeminárium

(Faragó L. vezetésével, 1); Déká ny István: A társadalomfilozófia főkérdé-

se i: közösségek és szervezetek (4); Tömeg és nép lélektani szempontból (1);

Noszlopi László: Gverrnekmcgfigyelés (1); H. Schiller Pál: Lélektan (2). lé-
lektani kísérletek (1); Domanovszky Sándor: A magyar oktatásügyi fejlődése,

II. r. (4);. Alszeghy Zsolt: Középiskolai magyar irodalmi olvasmányok (2);

Kemoelen Attila: Bevezetés az ifjúságtanulmányba, II. r.: A középiskolai

és Iöiskolai ifjúság gyakorlati lélektana (2); Sta ud János: GyakorÍat:

pedagógiai kérdések (2); Temesy Győző: A cserkészet (1). - 2. A ITI Ű ..

egyet eme n Imr e Sándor: Neveléstan, II. r.: Oktatástan (2). Nevelés-

ligyi megbeszélések (gyakorlati szeminárium, 2). A magyar nevelői gondol-

kodás [szeminárium, 2); Vincze Frigyes: A középfokú szakoktatás íe j lö-
dése a. XIX. század közepétöl napjainkig (2); Va rga Sándor: Lélektan (2);

Csiki Lász ló: A mezögazdaságí szakoktatás kialakulása, szervczete és mód-·

szere (2); Nagy Sándor Kálmán: Műszaki felsőoktatásunk kialakulása (2);

Kosa Kálmán: Va llás- és közoktatási igazgatási j."Ig (2). - 3. A d e b r e-

c e n i egyetem ref. hittudományi karán Czeglédv Sándor -Valláspedagó-
gia (2); a bölcsészeti karon Mitr ovics Gyula: Az értelem nevelése (foly-

tatás, 2), A reformáció kerának nevelési törekvései (2). Szernináriumi

gyakorlatok (2); Ka rá csony Sándor: Az iskolai nevelés filozófiai alapjaí

[2); P a pp István: Magyar nyelv-magyar önismeret l2); P a p- Károly:

n jabb lírai költészetűnk középiskolai tárgyalása (2 1 ; Hankiss János: A

francia nyelv és irodalom tanításának alapvonalai (2); Bodná r János: A

kémia tanítá.sa a középiskolában (2). - 4. A ko! c z s vár i egyetemen

Ba r tá h. György: Filozófiai lélektan (4); V á rkonyi Hildebrand: A nevelés-

lélektan Iö kérdései (4). A neveléslélektani kutatás mcdszei ei (1). Neve-

léslélektani szeminárium (2); Va rga Béla: A nevelés története az ó- é.5·

Felelős sxerkesztó és kiadó: Molnár Oszkár.
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