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Ünnepelni jöttünk őssze. Úgy érzem, hogy erre a mi házi kis
űnnepségünkre valamenyiűnket a munkatársi barátság, szeretet,
együttérzés, az ünnepelt iránt érzett nagyrabecsülés hozott össze.
Összej öttünk azért, hogy ebben az ünnepi hangulatban köszöntsük
és üdvözöljük Balázs Bélát, a mi "Béla Bacsinkat", osztozzunk az
ő örömében és ennek az örömünknek ünnepélyes keretek között ki-
fejezést adjunk.

A Kormányzó Úr Ö F őméltósága Balázs. Bélát magas kitűnte-
tésben részesttette. A Magyar Érdemrend kőzépkeresztjét adomá-
nyozta neki, éspedig a tanítóképzés színvonalának emlése érdekében
több mint három évtizedet meghaladó munkásságának elismerése-
ként. Büszkék vagyunk munkatársunk magas kitüntetésére és jóleső
érzéssel tölt el, hogy Balázs Béla munkásságát legfelsőbb helyen is
méltányolták. _

Balázs Béla a magyar kultúrának a munkása. Egyéniségét sa-
játos puritán szellem jellemzi. Ennek.. az őt minden munkájában
jellemző 'szellemnek a legfőbb isrnertetői: a szerénység, a kőteles-
ségteljesítés mértékét messze túlhaladó szorgalom,az áldozatosság,
az eszrnényiesség felé való törekvés, az ember- és munkaszeretet és
a jól felfogott gyermekszeretet.

Egész életét a tanítóképzés ügyének szeritelte. 35 éven keresz-
tül ezért dolgozott, hangtalanul és zajtalanul, úgyis rnint tanár
11905-1921-ig), úgyis mint igazgató (1921-'-1930-ig), úgy is mínt
az utolsó tanítóképző-intézeti kir. főigazgaló (1930-1935· ig) és
végül mint központi szolgálatra berendelt szakelőadó, az állami
felügyelet legelső szaleközege (1935-1940-ig) . Balázs Béla elért
mindent, sőt a legtöbbet érte el, amit okI. tanítóképző-intézeti tanár
elérhet, munkássé gáriak értékei saját súlyuknál fogva vittékVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAó t

előbbre pályáján.
Igazgatói szolgé lati éveinek egyik legkiemelkedőbb eseménye

volt, hogy tanulmányi szempontból kidolgozta a jászberényi állami
tanítóképző-intézet építési. programmját. Fejlett pedagógiai érzekét
igazolja, hogyatanítónövendékeket az iskolánkívüli népmüvelési
munkálkodásra és a tanyai' tanítóskodásra készítette elő. Ezért a
munkásságáért többrendbelí miniszteri elismerésben részesült, sőt a
parlament tagjainak nyilvános elismerését is kivívta.

* A Balázs-vacsorán elmondott köszöntő.
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Im re Sándor.

(Tanári müködésének 40 éves fordulójára.)

Negyven esztendő nagy idő. Különösen akkor, amikor egy mun-
kás emberéletnek nevelői hivatásban eltöltött négy évtizedéről van
szó, Hány száz ifjú fejlődésének irányítása fűződik ilyen hosszú ta-
nári mulí.hoz! Mily sok lelki kapcsolatot jelent a katedrán eltöltött
negyven esztendő! Előző nemzedékek művelödési javaiból leszűrt
eszméknek és álmatlan éjszakákon érlelt gondolatoknak mekkora tö-
mege hull ennyi idő alatt a fogékony ifjúi lelkekbe! És megsokszoro-
zódik a hatás, ha ennek a 40 esztendőnek túlnyomó része tanárok ne-
velésével telik el s az élőszóval való tanításhoz már kezdettől f06V3.
tudományos kutatások nyomán irodalmi munkásság is kapcsolódik.

Negyven esztendővel ezelőtt, 1901. szeptember 7-én tartotta ta-
nari .székfoglaló] át a kolozsvári ref. főgimnázíumhan Imre Sándor, az
egykori Pedagogium tanára, majd igazgatója, később vallas- és kőz- .
oktatásügyi államtitkár, egy ideig ügyvezető miniszter, utóbb a Fe-
renc József Tudományegyetem, jelenleg a József Nádor Műszaki és

Gazdaságtudomanyi Egyetem neveléstudományi tanszékének profesz-
szora, utóbbinak ezidei rektora,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlegnagyobbha tá sú magya r nevelési
elmélkedőnk.

Személyét bemutatni és munkáit a magyar nevelők - főleg e
folyóirat olvasói - előtt ismertetni nem szűkséges. A megemlékezés-
nek Imre Sándor tanításaihoz méltóbb formája, ha e helyütt szellemi
arcképét próbál juk megrajzolni és eddigi negyven esztendős tanítá-
sának kőzépponti gondolatait igyekszünk megragadni.

Miféle sajátos vonások jellemzik' Imre Sándort, a nevelőt és ne-
velési elmélkedőt? Mi az a központi gondolatkör, amiből termékeny
szelleme táplálkozik és nagyhatású tanításai fakadnak? Ez a két
kérdés kiegészíti egymást s a feleletek is, egymásbafonódnak.

'Imre Sándor szellemi habitusának talán legjellemzőbb vonása,
hogy ö s sze s mVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I n k á i - nagyobbszabású írásai és kisebb tanul-
mányai' elöadássorozatai éppúgy. mint egyes előadásai - határozott
k ő z épp ont i gon d ole. t kör üle so p o rt o sui nak. Elszi-
getelt részletkérdést keresve sem találunk munkáiban. Minden részle-
tekbe merülö vizsgálódásának kapcsolata a kőzépponti maggal vilá-
gosan kimutatható, A tudós magatartásának ez a rendszeralkotásra
törekvése kezdettől fogva megtalálható Imre Sandorban. Nevelésre va-
natkozó nézetei már korán rendszerré alakulnak elméjében s.a ne-
velés tapasztalati fogalmának alappillérére minden részletében ösz-
szefüggő zárt neveléstani rendszer épül. Negyven évvel ezelőtt tar-
tott tanári székfoglalój ában (P á lya kezdetén, A magya r nevelés

körvona la i (1920.) c. munkában] nemcsak megcsil'lannak, hanem
határozottan benne vannak azok a gondolatok, amelyek későbbi ta-
nításainak szintén alapjai. Többek közőtt: hangoztatja a nevelésben
aneIIÍ.zet kőzépponti jelentőségét, alkalmazza a fejlődés' gondola-
tát, meglátja a belső szervezés szűkségességét.
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Imre Sándor ö n á II ó gon d o lk o d ó, nem azVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ . n , egyezte-
tök kőzé tartozik. Nevelői gondolkodásának fejlödése határozott
irányú. neveléselméletének alakulása benső törvényszerüségböl fa-
kad. Kűlsö hatásokat csak annyiban fogad el, amennyiben már ki-
alakult nézeteivel összhangba hozhatók. Elgondolásainak egységét
nem engedi megzavarni. Tanításai mégsem merevülnek meg. Ellen-
kezőleg: a nevelés körűl csoportositott gondolatainak rugckonysá-
gát éppen az igazolja leginkább, hogy rendszerébe a neveléstudo-
mányi kutatás új eredményei fennakadás nélkül beilleszthetök, Ta-
látványa it is szellemi önállóságra neveli. Azt kívánja tőlük, hogy ki-ki
a saját fejével gondolkodjék. Senkitől sem várja, hogy tekintélyi
alapon fogadja el tanításait; csak a saját belátásen alapuló csatla-
kozást értékeli.

Az a nevelési elmélkedőnk, aki állandóan a nevel é s m a-
g y a r kér d é sei v el fog 1aik o zik. Kutatásai már egészen ko-
rán a magyar nevelői gondolkodás mult jára irányulnek (elsősorban
professzora, Schneller István hatására, de családi ha~yományként
is) és főleg Apáczai Csere .Iános, Maróthy György, Bessenyey
György, Teleki László, Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Eötvös
József gondolatvilágával ismerkedik meg. Magántanári képesítést
is a magyar neveléstört'énetböl szerez 1905-ben Kolozsvárott. majd
1912-ben Budapesten. Magyar neveléstörténeti tanulmányainak egyik
eredményeként állapítja meg, hogya multban a nevelés ügyének
tudományos tárgyalásában (pl. Szilasy. Felméri) nem alakult ki
olyan tisztán a nemzeti nevelés lényege, mint a nevelői gondolko-
dás nem tudományos jellegű tanúinál (pl. Bessenyei, Széchenyi]."
Ezért vallja ma is legfőbb mcsterének Széchenyi Istvánt. Érdeklő-
dése később egyre inkább a jelenre irányul, idővel a neveléstan
egész területet átöleli, s csakhamar tudatos magyar művelödéspoli-
tikává szélesül. Kezdettől fogva vallotta és egész munkásságával
példaadóan követi azt a tételt, amit legterjedelmesebbenrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA nevelés-
tudomány magya r fela da ta i c. könyvében fejtett ki részletesen. hogy
t . í. elsősorban a mi életünkből fakadó nevelési kérdésekre keres-
sünk feleletet és szÁmunkra fontos kutatásokat végezzünk, mert a
neveléstudomány magyar feladatainak me'goldását rajtunk kívűl sen-
kitől sem várhatjuk; ez senkinek sem érdeke, még kevésbbé kőte-
lessége."

Az élet összes kérdéseit a nevelés szempontjá ból nézi. Egyszer
valaki azt mond.otta egyik munkájáról, hogy' abban pánpedagógiát
űz. Ezt a nem éppen hízelgésnek szánt megjegyzést a legszebb elis-
merésnek tekintette, mert ezzel mások is észrevették azt, ami szán-
dékában volt, hogy megértesse: a nevelőnek az összes társadalmi
jelenségeket a nevelés szempontjaból kell mérlegelnie. -- - Nagyrészt
Imre Sándor munkásságának köszőnhető, hogy a nev,:lés gondolata

1 L. Magya r voná sok neoelésiinkben c. tanulmányt a Magya r neuelés

lcbrocna la i, Bpest, 1920. c. &yüjteményes munkában, 72. 1.
2 L. i. m. 9. L
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ma már a köznevelés külsö szervezetének olyan tényezőiben is kezd
tudatosá válni, amelyek azelőtt az emberek fejlődésének irányítását
egyáltalán nem tekintették íeladatuknak." A közgondolkozásnak ál-
talános nevelői gondolkozássé alakítása állandó törekvései közé
tartozik. A nemzet erejét növelné, ha minél több ember gondolna
arra, hogy minden cselekvésének, egész magatartsának és bárhol el-
ejtett szavának nevelő hatása van s ezekért felelős. A nevelői gon-
dolkodás tárgyiassá válása érdekében írta 1909-benrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA neuelés sor sa
és a szociá lizmus c. könyvét.

A nevelői gondolkodás kialakulásának feltételét aVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt isz t a f o-
t: alm a k meg sze r z é s ébe n látja. A fogalmi tiszfázások- ezért
toglalnak el· fejtegetéseiben oly elökelö helyet. Homályos értelmű,
valamint idegen szavak használatát kerüli. írásaiban és előadásai-
ban végtelenűl szabatos. Kifejezéseit egyértelmüen használja. Gon-
dolatait nem mindíg fejezi ki egyszerűen, de Iejtegetései Ieltétlenűl
világosak. Előadásainak kővetése nagy figyelmet kíván, de leköti a
hallgatősagot: írásainak tanulmányozása sem számítható könnyű ol-
vasmánynak, mert elmélyülést követeL

Egész munkásságát val ó s á g köz els é g hatja át, Állandóan
szem előtt tartja az adott helyzetet, mert hirdeti, hogy a r.evelés
1:'.em légüres térben, hanem sajátos körülmények kőzőtt folyik. A
neveléstudomány és a nevelés egységét vallja. Előszeretettel műveli
az élettel közvetlenül kapcsolódó terűleteket. azonban mindíg az
·egyetemes szempontok alkalmazásával. Az, hogy magyar feladatok
megoldását tekinti elsősorban kőtelességének, szintén valóságközel-
ségét bizonyítja. Nemcsak a hely, hanem az időpont tekintetében is
'korszerű kérdésekre keres feleletet. Tanulmányainak java része a
jelen szűkségleteinek kielégítését célozza. Ezek között talán leg-
kiemelkedőbb A vilá gháború c. gyűjteményes munka, amelyet a
Magyar Paedagogiai Társaság megbízásából szerkesztett 1917-ben
ét: vezérfonálnak sz-ánt iskolai tanításokhoz. valamint tájékoztató-
nak a nagyközönség számára. Ezzel a kötettel az volt a szándéka,
hogya jelen története vonuljon be az iskolákba.

Amikor 1934-ben, több mint három évtizedes szolgálat után, szá-
mára szokatlan területen új munkakört váltalt,' s a szegedi nevelés-
tudományi tanszéket felcserélte a József Nádor Müszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem alkalmazott neveléstudományi tanszékével, ezt
.a lépését is előbb említett valóságérzéke vezérelte. Nemzetét azon
a területen akarta szolgálni, ahol a legszükségesebbnek látszott: a
gazdas,ági nevelés irányításában. A gazdasági iskolák tanárképzését
ú j alapon azóta szervezte meg.

Sch n ell e r 1 st v á n tan í t v á n y a kén t folytatja annak
a személyiségre vonatkozó fejtegetéseit." Ebben a következő megál-

3 1. leginkább A nevelői gondolkodá s ter jedése, A hadsereg és a

nemzeineoelés, A lelkészi hiva tá s nevelési szempontja i. A lzöúgcnga tá s és

~ nevelésügy kapcsola ta i, Nevelési szempontok az iskola orvos műkiidésé-

ben c. tanulmányait.
• L. A személviség kérdése c. tanulmányát 1926-hól.
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lapításhoz jut: egyéniség az egyén alkotó vonásainak sajátos egy-
sége; jellem a fejlett egyéniségnek a cselekvés vajamilyen irányában.
nyilatkozó határozottsága; személviség az erkölcsi jellem, azaz a..
teljesen kifejlett, határozott, tudatos és nemes egyéniség. Kívánatos,
volna, hogy az újabban e tekintetben mutatkozó zűrzavar megszűn-
tetésére főleg lélektani irodalmunk művelői e rég tisztázott fogal--
makat vennék alapul. Puritán erkölcsi felfogása, a tudományos imeg-,
győződés hajlíthatatlan követése és a kőtelességteljesitésen alapuló-
szabadság hirdetése is mcsterével rokonlélekre vall. Bár tanításai
sokkal tágabb körben hóditanak s eszméi nemcsak szűk és bizalmas,
körben terjednek, mint Schneller Istvánéi, mert gyakran szerepel
nagy nyilvánosság előtt, mégis megállapítható, hogy személyes ha-
tása nagyobb, mint amit írásai kiváltanak. írásban lefektetett gen--
dolatai is elsősorban azokban hagynak mélyebb nyomot, akik sze--
mélyes hatása alatt tanítványaivá szegödtek, Ebben is egykori ta-
nárához hasonlít. A szó nemes értelmében igazi professzor.

Annak ellenére, hogy munkássága a nevelésnek majdnem egész-
területére terjed, még sem v ész ela \r észVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 et kér d é s e k--
ben. Tanításában mindíg felismerhető a részletmunka és az egye--
temes ezempontok szoros egysége. Apróságoknak tetsző problémá-
kat is a nagy egység tagjaként tud bemutatni. Mestere az apró elem-
zéseknek, azon hatások kimutatásának, amelyek az ember alakulá--
sát befolyásoljék."

Allandóan bír á 1 ó sze m m ein é zia nevel é s ű gye t ..
Hallgatói lelkébe is elűlteti azt a szempontot. hogy ne Iogadjanak;
el mindent úgy, ahogy van, hanem törekedjenek a jobbra, kűlőnbre,
Hirdeti, hogy aki mindíg meg van elégedve a jelen állapotokkal. az-
nem szolgálja a fejlődést, mert az folytonos haladást jelent. Kriti-
kai sze'lemét. legékesebben a Magyar Paedagogiának az a hat év--
folyama bizonyítja, amelyet '1913-tól 1919-ig szerkesztett. Meggyőző-
dése, hogy bajokon segíteni csak a helyzet őszinte feltárásával lehet.,
Nem a szépítgetés embere. E meggyőződéséhez híven az ügy érdeké-
ben gyakran hallatja bíráló szavát. S ez természetesen nem mindíg
kedvező. A népszerűség keresése azonban sohasem vezeti cselekede-
teit, egyedül az igazságot saolgálja. A helyzet őszinte feltárása
mutatkozik 'pl.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA nemze/nevelés c. munkájában, A közös munha :

lelki a kadá lya i c. értekezésében.
Nevelői gondolkodás ának nevezetes vonása, hogy a fej 1 ő d é s-

fog alm á t á ri and ó a nal kal m azz a. A nemzetre vonat-
koztatva: a nemzet jelene olyan, amilyenn é a mult tette; jövőjét vi-~
szont jelene határozza meg. Az egyes. ember életében is azt hirdeti;
hogy minden kornak annyi a jelentősége, amennyiben meghatározza

5 Erre nézve 1. főleg A közerkölcsiség és a háború c~ tanulmányát:
A. oilá gháború kötetben és még inkább A. neveléstudomány magya r fel-:

a da ta i. c. munkájának VI. és VII. íejezetét, ahol a nevelés előzményeinek.
kutatása terén fennálló feiadatokra mutat rá -és a nevelés kőrülrnényeinek;
felderítéséhez ad szempontokat.
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: I l . következöt. Nemzet és egyén életében az adott állapot mindíg csak
-úgy érthető, ha a mult folytatásaként és a jövő előkészítőjeként
nézzük. 6

Hasznos, ú j tör e k v é sek e tsz í ves en kar o 1 fel, nem
-egynek maga is lelkes kezdeményezője és irányítój a; így többek kő-
.zött a napjainkban ismét életre keltettrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzülök Iskolá ja 1925-ben az
ű irányításával kezdte meg működését. Ennek folytatása és ered-
ménye a Szűlök Könyvtára sorozat, amelyben szerkesztösége alatt'
-eddig 20 szám létott napvilágot.

A tanítóképző-intézeti tanársághoz régi és rneleg szálak fűzik.
Amikor 1908-ban a régi Pedagogium tanárává kinevezték, egyúttal
'a tanítóképző-intézeti tanárokat képző Apponyi-kollégium szak-
-vezető tanára is lett. Az 1908-tól 1918-ig végzett képző intézeti taná-
Tok valamennyien hallgatói voltak. Egész tanítványi kör alakul kő-
zűlötte s vezetésével a neveléstudomány sok ágában szakpedagógus-
nak készülők szervezett munkaközössége indult útnak. E tanítványi
'kör tagjainak javarésze a világháború áldozata lett, ami, ha nem
'kővetkezik be, a magyar nevelésű gyi kutatés sokat nyert volna.
'Tanítványai e csoportjának elvesztése máig be nem gyógyuló sebet
'ejtett Imre Sándor lelkén. E régi személyes kapcsolatok a tanító-
képzés fontosságának átérzése és azon tapasztalata révén, hogy a
nevelésügy szakemberei leginkább a tanítóképző-intézeti tanárok
kőzűl kerülnek ki, azután is állandóan szemmel tartotta intézetein-
"ket és érdeklődött helyzetünk, problémánk iránt, miután közvetlen
-érintkezése velünk megszakadt. Egyesűletünknek 1908 óta tagja.
Egyetemi tanári müködésének 30 éves- fordulójára az 1936. évi köz-
,gyűlés tiszteleti taggá választotta.

Imre Sándor neve leginkább a nem zet nevel é s fogalmá-
val forrott őssze. Neki kőszőnhetjük e régóta használt szónak -
'Széchenyi gondolatainak hatására - tartalommal való megtöltését,
-és a neveléstan egész területén való kővetkezetes alkalmazásával
rendszerre kidolgozását. Gróf Széchenyi István nézetei a nevelésről

-C,, munkájában első alkalommal fejtegette a fogalmat; a Nemzet-

,nevelés-ben, 1912-ben elmé~eti megalapozását adja, a magyar neve-
lésügyet vizsgálja meg ebből a szempontból és művelődéspolitikai
'következménveit vonja le. Nevelésta n-a 1925-ben rendszeres egészbe
foglalja a nevelés egész menetében. Egyik legutóbbi munkájában
pedig, A gazda sági középiskola része a köz nevelésben, rendszerét
.alkalmazza a köznevlés egyik terűletén.

A nemzetnevelés a nemzet helyzetéhez és a nemzet egyes tag-
jaihoz való alkalmazkodást jelenti; ennek módja a nemzeti nevelés,

-őrők feladata pedig a nemzetté nevelés. A nemzet élete azon fordul
meg, milyenek a tagjai. Ez a fogalom az egyéni és közősségí neve-
1ésnek sok vitára és félreértésre alkalmat adó látszólagos ellentétét
'js feloldja. A nemzet u, i. kőzbűlső tag az egyes és az emberiség

6 L. föleg Nevelés és hagyomány, valamint A jelen a nevelői gon ..
-dolhodá sban c, tanulmányokat.
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között. Az egyén szempontjaból a még áttekinthető legnagyobb
közősség: az emberiség oldaláról nézve pedig határozottan egyéni
alakulat. A nemzetnevelésben a végső cél az egyetemes emberiség:
fejlődése, közelebbi cél a nemzet Iej lődése, közvetlen cél pedig az
egyes ember Iejlödése. Az egyes ember Iejlödése csak a nemzet
keretében lehetséges; az egyén csak mint a nemzet tudatosan élő-
tagja tekinthető Iejlettnek. A nemzetnevelés helyes felfogása ki-
zárja mind a nemzeti kizárólagosságon, mind a nemzetköziségen
alapuló egyoldalú nevelést. .

Bár a kommunizmus után a nemzetnevelés gondolatának érvé-
nyesülésére országszerte nagy volt a fogékonyság, mégis mint maga
alkotója panaszolja: "a fogalom máig sem jutott valami tisztultabb-
megértésre"." A szó átment a kőztudatba, sokan használják is, leg-
többször mélyebb meggondolás nélkül. .Pedig napjainkban, amikor
ismét sok nemzetiségi kérdést kell megoldanunk, szűkséges volna;
hogyanemzetnevelés gondolatát tmre Sándor szellemében használ-
juk, értelmezzűk és megvalósítsuk.

Széchenyi István születésének 150 éves fordulóját s egyúttal a.
nemzetnvclés megalkotója és apostola, Imre Sándor tanári műkő-
désének negyvenedik évét azzal ülheti meg legméltóbban a magyar
nevelők tábora, s elsősorban mi, tanítóképző-intézeti tanárok, haVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa .

legnagyobb magyar nevelési gondolatait Ieghübben visszatükröző
nemzetnevelés tartalmát eredeti értelmezésében tanulmányozzuk,
tanítványainkat ebben a szellemben neveljük és általában egész
munkánk minden részletében a nemzeti tudatosság vezet, mert
"minden egyes embertől függ a nemzet, az egész fejlettségi foka s
minden ember munkájától az összesség elöhaladása"."rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J ankovits Miklós dr .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A XIX . század magyar tan ítóképző inek értékes

munkásai.

A XIX. század egyik legerősebb jellemvonása a folyton erő-
södő nemzeti eszme, vagy is a népek nemzetté való egyesülésének
vágya. A' népek legfőbb célja tehát a nemzeti állam megteremtese
lesz alkotmányos, népképviseleti alapon. így a XIX. század embere
a XVIII. század világpolgárával szemben honpolgár akar lenni.

E po'litikai és társadalmi törekvések' mellé járult még egy
gazdasági' irányú is, mely a XIX. században keletkező munkásság-
nak a sorsán igyekszik segíteni és kedvezöbb megélhetési feltételeit
biztosítani. Az erre irányuló mozgalom eredménye a szocializmus,
melynek alapvető törekvése a társadalmi viszonyok megjavítésa.
Hogy' ez' milyen nagyarányú mozgalommá vált, annak legfőbb bizo-

7 A neveléstudomány magya r fela da ta i, Szeged, 1935. 119. 1.
8 P á lya kezdete.
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nyttéka, hogy idők folyamán sokféle változata alakult ki. Valameny-
nyinek többé-kevésbbé végső célja a magántulajdon fokozatos meg-
szüntetése és a kőzős tulajdon alapján egy új gazdasági és jogrend
megteremtése.

Mivel a XIX. század irányító eszméi kőzőtt a nemzeti eszme
lett a legerősebb, ez éreztette hatását a művelödés terén is. Foko-
zottabb figyelemmel fordulnak mindenütt a nemzeti mult emlékei
felé. Az írók, muvészek annak világából keresnek tárgyat alkotá-
saikhoz. Elfordulnak a XVIII. században felújított klassz icizmus
zárt formáitói és a XVIII. század észszerűségévei szemben inkább
az érzést, a szenvedést, a meglepöt és a szekatlant helyezik elő-
térbe. Megteremtőivé lettek így egy új szellemi áramlatnak: a ro-
rnanticizrnusnak, mely irodalmi és művészeti téren lett kiegészítője
a nemzeti törekvéseknek.

Ilyen tarka képet mutatnak .a XIX. század szellemi áramlatai,
amelyekkel párhuzamosan jelentkeztek a kűlőnböző pedagógiai
irányok.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP esta lozzinak igen sok követője volt minden országban.
Különösen a XIX. .század első felében uralkodott azVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö szelleme a
pedagógia terén. Amikor azonban a kor jelszava az lett, hogy a
"müveltség szabaddá tesz", az iskolától is azt kívánták, hogy rnen-
~él gazdagabb tudást nyujtson. így született meg a tanítóiskola.
amely azonban hamarosan felkeltette a "túlterhelés kérdését",
amelynek hullámai ma sem simultak el, A század közepén a mű-
véltség fogalma fínomodott és kezdték a jellemet becsülni, Herba r t-

ta l felmerült a nevelőoktatás eszméje, amely a nevelőiskolát terem-
tette meg. De ennek az ideálja még meg sem valósulhatott, mikor
a nemzeti érzület terjedése nemzeti nevelést is kívánt. A nemzeti
gondolattal párhuzamosan fejlődött ki a szociális áramlat. Ennek
hatása alatt keletkezett a szociá lis pedagógia , amely az egyént a
'kőzösség, a társadalom tagjává akarja neveltetni. Nem a szocié lis
pedagógia ellen, hanem az egyformásító, mindenkire egyenlő mér-
téket alkalrnazó iskolával szemben kezdték az egyént hangsúlyozni,
és így szűletett meg a személyiség pedagógiá ja , amely megkívánja,
hogy a tanító szabad személviség legyen és a tanulót is ilyenné
nevelje. Ez az irány szinte kerlátlan szubjektivizmussá fokozódott
~S a művészi kultúra után való vágyakozással együtt a műoészi ne-

uelés gondolatára vezetett. A szkepszis és kriticizmus végül a ta-
pasztalati lélektan elvetéséhen nyilvánult, és a kísérleti 'lélektannal
kapcsolatban jelentkezik a hisér leli pedagógia , amelyet hívei min-
denhatónak gondolnak. Ugyancsak kialakult a munka iskola gondo-

la la is, melynek szűkségessége érdekében társadalmi, gazdasági es
fiziológiai érveket sorakoztatnak fel. .

Ez a sokirányú és változatos fejlődés mutatja, hogy a XIX,
század átmeneti kor, Ha' józan szemmel nézzük a különbözö irányo-

kat, látjuk, hogy mindegyik hozott valami figyelemreméltót és ez
csak jó jelan-a, hogy a sok külőnbőző irány meg fogja találni a

helyes utat, amelyen a nevelésnek haladnia kell.
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Ebben a században alakultak ki a különféle iskolatípusok, így
a tanítóképző-intézetek is.

1.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA magya r ta nítóképző és az abban folyó munka kia la kuldsa :

- A XIX. század első felében hazánkban általános volt az elége-
detlenség a nevelés' akkori állapohával szemben. A külföld nagy
pedagógiai mozgalmai fellendítették a nevelés ügyét. A magyar
nemzet is érzi és látja művelődési szűkségteteit, s a hozzájuk ve-
zető utakat, módozatokat, de kezét megkötik, nem tud semmit
tenni. Még Deák Ferencet, a bölcs mérsékletű politikust is Iájó-
érzés fogja el, amiért a felsőbb hatalom minden kívánságát, mely a.
nemzet művelödését mozdítaná elő, megtagadja. keserűségát ki is
fejezi a reform-országgyűléseken. Elmélkedőinket mély szomorúság

fogja el, valahányszor elhanyagolt nevelésügyünket összehasonlítják
ú. külföldi eredményeket. Sok helyen az elemi iskolában is latin
nyelven tanítottak. Az oktatás tárgya legjobb esetben vallástan,
írás. olvasás és számolás volt.

A tanítók készületlenek, a tanításban járatlanok, folyton vál-
toztatják állomáshelyűket, rendszeres tanítóképzésröl pedig a század:

elején még szó sem volt.
. A XVL, XVII. és XVIII. században a tanításhoz szűkséges

jogot az egyház adja, a tanító oktatói képességet az egyház bírálja.
felül, - de a tanítók képzéséről intézrnényseerűen nem gondoskodott.
Amjg a tudományok nem különültek szét, nem is igen volt erre-
szűkség. A XVIII. és a XIX.- században azonban már elkerülhetet-
lenné vált. Azért meg is indult a tervszerű tanítóképzés mcgszerve-
zésére való törekvés. Külföldön -De La Sa lle és F raneke volt a meg-
indítója ennek. F elbiger útján hazánkba is eljutott a tervszerű
tanítóképzés gondolata. A tanítóképzésröl intézményszerüen először-
az I. Ratio Educationis gondoskodik. Erre szclgáltak az elsőrendű
népiskolák vagy normális iskolák. A II.' Ratio csak annyit változta-
tott a tanítóképzésen, hogyatantárgyak kőzé sorolja a magyar tör-
ténelmet és, a nem magyar ajkú növendékek számára, a magyar
nyelvet.

A XIX. század negyedik évtizedében a protestánsok kőzépisko-
lákkal kapcsolatban szerveztek tanítóképzőket. Az első önálló ma-
gyar tannyelvű tanítóképzöt Pyrher egri érsek szervezte meg 1828-
ban Egerben. A kormány 1840-ben :szervezett két évfolyamú önálló
tanítóképzöket. 1868. évben a képzés három évfolyamú lesz. Az ezt
követö gyakorlati év után tehettek le a jelöltek a képesítő-vizsga-
latot. 1881-ben a három elméleti és az egy gyakorlati év összevoná--
sával a tanítóképző-intézetet négy évfolyamúvá tették, s 1923-ban a
közokt. kormánya tanulmányi időt öt évre emelte.

A tanítók képzése kezdetben nagyon fogyatékos. volt, mert a-
jelöltek csak általános rnűveltséget biztosító tárgyakat tanultak.
Szakműveltségröl, gyakorlati képzésröl még szó sem volt. Éppen
ezért Teleki László kultúránk elmaradottságának főokát abban látta,
hogy_ az új tudományt, a pedagógiát, a nevelés mesterségét nálunk
általában még nem ismerik.
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Széchenyi fellépését követő nagy nemzeti reíormkorszak; mely
iudatára ébred a magyarság művelődésbeli elmaradoitságának,ter-
:mészetesen a legnagyobb figyelemmel fordul a nemzeti nevelés
-problémája felé.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzéchenyi munkáiban a nemzet őnismeretét neve-
iési vonatkozásban is állandóan napirenden tartja. Eötvösnek, Wes-
.seléttyineh is szívén fekszik a nemzeti nevelésVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü g y e .

Egyre több kiváló művelőjeakad a neveléstudománynak. Szi-

.J a sy János már 1827-ben magyarul adja ki két nagy kötetben a
Nevelés tudományá t, mely korunk színvonalán álló rendszeres
.munka. 1822-ben 'adta ki Angyán János Niemeyer A Chiami vál-
ioztatása szerinti Nevelés ta ná t, melyet azonban Ángyán a magyar
-viszonyokhoz alkalmazott. Szerinte magyar gyermeket magyar rnó-
-don kell nevelni, s magyarul tanítani.

A 30-as és 40-es években erősen fellendűl a nevelési irodal-
munk. Lesnyánszky András Didaktika és metodika c. művében a
német neveléstudományi irodalom (Niemeyer, Milde, Weinkopf)
hatása alatt főkép a népiskolai oktabas kérdését tárgyalja. Ebben
az időben jelenik meg Edoi Illés Pálnak, Kunoss Endrének, Kis
.Pálnak, Warga Jánosnak, Majer Istvánnak neveléstani munkája.

. De napvilágot látnak a magyar nevelésűgyi folyóiratok is. Ilye-
nek voltak a Religio és Nevelés, a P rotestá ns Egyházi és Iskola i
Lapok, a Nevelési Emlékla pok, a Ka th. Iskola i Lapok, s ettől az
-időtől a pedagógiai irodalom is állandóan fejlődik, erősödik. Kűlö-
nősen fellendül neveléstudományi irodalmunk a kiegyezés után.
l!ötvös, Csengery, Treior i, Schwa rcz Gyula kultúrpolitikaí törekvései-
nek nagy társadalomfilozófiai és pedagógiai ismeretei mint elmé-
leti háttér szolgált alapul. Ebben az időben és a következő évtize-
dekben a Herbart-Zil1er-féle pedagógia, főkép didaktikai irány
'hatása látszik neveléstani irodalmunkban.

A neveléselméleti munkák sorát a 60-as évek végén Lubr ich
Agostnak művei nyitják meg. Legnagyobb és legmaradandóbb hatású
azonban Kármán Mórnak majdnem egy félszázadra kiterjedő sok-
oldalú munloássága, melynek irányító hatása ma is érezhető. EZ'en-
'kivűl alapvető jelentőségű még Molná r Aladár munkássága is

A pedagógia fej lödésével megindul tanítóképzöink erősödése.
T átgyai sorában mind nagyobb mértékben érvényesült a pedagógia,
majd később a gyakorlati képzés is.

2. ra nítóképzőink ér tékes munká sa i. - A fejlődést, az alapo-
sabb tanítóképzést legnagyobbrészt azoknak a tanítóknak, tanárok-
nak köszönhetjük, akik egész életüket a tanítónevelés szolgálatára
állították.

Az előttünk ismeretlen kiváló kartársaink munkásságát tanul-
mányozva nagyon sok értékes gondolatra bukkanunk. Egyesek mun-
'kái alapján egész nevelési rendszert állíthatunk össze. PI. vizsgáljuk
röviden Majer István (1823-1893) esztergomi tanítóképző-intézeti
-tanár, a későbbi pesti összes elemi- és realiskolák igazgató jának,
majd Esztergom segédpüspökének munkásságát, Működése alatt 136
pedagógiai tárgyú kőnyvet és cikket írt. Munkássága kiterjedt a
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nevelés egész területére, azért pedagógiai gondolatait a neveléstudo-
mány ágai szerint neveléstanra, tanítástanra, módszertanra és rszer-
vezettaura tagolhatjuk.

Majer István a nevelésre vonatkozó gondolatait cikkein és ta-
nulmányain kívül az 1844. évben kiadottrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANépnevelésta n c. munká-
jában fejti ki. Pedagógié jának középponti gondolata a valláserkölcsi
nevelés. Kűlönős fontoss-ágot tulajdonít az akarat nevelésének. Min-
den nevelői és tanítói tevékenység eredményességét a tanító szemé-
lyétől várja. Ezért igen sokat foglalkozik a jó tanító jellemvonásai-
val. Amikor pedig a nevelés összes tényezői között a nevelő szemé-
lyét tartja legfontosabbnak, teljesen modern gondolatot hirdet.

A nemzetnevelést Széchenyi és, Wesselényi éleslátásával hirdeti;
amely sem önző sovinizmust nem jelent, mint a külföldön ma .sok
helyen, sem jelszavas hazafiasságot, mint a kiegyezés utáni kornak
oly sok megnyilvénulásában látjuk. A nemzetnevelés érdekében
hangsúlyozza a testi nevelés szűkségességét, és népiskolai tanítását
olyan időben, amikor arra még senki sem gondolt.

Tanítástani elvei ma is helytállóak, s nagy részük csak az 1925.
évi népiskolai tantervben vált élő valósággá.

Módszertani gondolatai közűl különösen ki kell emelnünk, hogy
az 18S0-es években, amikor a Iogalmazástanítés nem volt egyéb' a
puszta másoltatásnál, hangsúlyozza a szabadfogalmazás értékét. a
fogalmazások minden szempontból való megbeszélését, mely kívá-
nalma csak mai népiskolai tantervünkben jutott érvényre «,

A szépírás [kaligrafikus írás) helyett a jól olvasható, folyóírás
megtanítás-át tűzi ki célul. Előrelátását bizonyítják a mai népisko-
lák, melyekböl a hagyományos "szépírás" teljesen kiszoruit. A be-
tűk írásának főelvei kőzűl kiemeljük, hogy a betűnek egy vonallal
való alakítását" s az egy szóba tartozó betűk összekapcsolását hang-
súlyozta. Ezekben a kívánalrnakban a mai egységes írás csíráít kell
látnunk.

Az egészségtan tanításának szűkségességét és a népiskolába ren-
des tárgyként való bevezetését kívánta akkor, amikor még egészség-
tant iskoláinkban egyáltalában nem tanítottak. A rajztanítás terén
is hasznos és korát megelőző munkát végzett. Az egyházi énekekre
vonatkozó kívánságait pedig egy évszázad multán valósította meg
Harma t Artur és Sik Sándor a Szent vagy Uram c. énekeskönyvvel.

Szervezéstani munkássé.gából is nézzünk néhány említésreméltó
gondolatot. Hazánkban 1851-ben Majer István indítványozta a ből-
csödék felállítását, s tervezete alapján 1852-ben Pesten meg is
szervezték az első bőlcsődét, melyet utána több hasonló is kőve-
tett. - Ebben az intézményben kell látnunk a Budapesten különösen
elterjedt és szocié.lis szempontból is nélkülözhetetlen napközi ott-
honoknak ősét. 1851-ben kisdedóvót is szervezett, Alapos kőrűltekin-
téssel készített és nagy pedagógiai érzékre valló alapszabályaibór
csak azt kívánom kiemelni, hogy tervezett szabályzata szerint a
foglalkoz,ási nyelv csakis magyar lehet, s az óvónak is. magyar
anyanyelvunek kell' lennie. 'Abban az' időben, . amikor tűzzel-vassal
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folyt a németesités, különösen nagy jelentősége volt ennek. A hala-
dás és fejlődés szűkségességét is világosan látta, mert alapszabályai-
ban azt is kifejezésre juttatta, hogya. kor szelleme és szűkégletei
szerint a kisdedóvó törvényeit, háaírendjét, a vezetők kőtelességeire
vonatkozó útmutatásokat a kívánalmak szerint meg lehet változtatni.

A népiskolák fejlesztése terén is értékes munkát végzett. Az
1847- és 1849-ben készített tervezetéhen már a 6 osztályú népiskolát
és a 3 évfolyamú "ismétlő"-iskolát veszi alapul.' Majer terve a
korabeli népiskolák érvényben lévő terv einél jobb, s az 1849. év-
ben kiadottrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADrganisa tions Enlwur fVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű és az 1855-ben elrendelt
Thun Leo-féle iskolai· szrevezetet jóval íelűlmúlja. Az 1868. évi
XXXVIII. t. c.-ben megállapított tárgvak.. mondhatjuk majdnem
teljesen azonosak Majcr reformtervévei, amiből arra kővetkeztethe-
tíink, hogy az 1849. évben a Ka iolihus Iskola i Lapban megjelent
tervét figyelembe vették az 1868. évi népiskolai törvény készítése-
kor. Az 1868. évi tervből csak a műtan és az egészségtan maradt
ki. A Majertól kívánt. műtant (kézimunkát) az 1905. évi, az egész-
ségtant pedig csak az 1925. évi népiskolai tanterv vette fel a nép-
iskolai rendes tárgyak kőzé,

Nagy érdemei vannak a pesti népiskolák fejlesztése terén is.
1851-ben nevezték ki az összes pesti népiskolák igazgatójául. Ezt a
tisztséget 6 éven át viselte. Ez idő alatt 17 új iskolát, 32 osztályt és
52 tanítói állást szervezett." Ö készítette el a pesti vasárnapi iskolák
tervét is, s 1853-57. évigZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA17 vasárnapi iskolát szervezett 49 osz-
tállyal, 20 hitoktatóval és 51 tanítóval." Ezzel vetette meg az alap-
ját a pesti iparos- és kereskedőtanonc iskolának. E munkájáért

Scitovszky János hercegprímástól és a helyla r lóia ná cstól "elismerő
dícséretet" kapott.'

A tanítók továbbképzése érdekében az elemi iskolákban tantes-
tületi havi értekezleteket rendszeresített.· Ezenkívül évente egyszer-
kétszer összehívta a Pesten mükődö tanítókat közös értekezletre,
ahol elméleti és gyakorlati kérdésekkel egyaránt Ioglalkoztak. Ezek-
nek munkarendjéből kitűnik, hogy azonosak a mai pedagógai sze-
minárfumok rendjével. 1855-ben valószínűen a Majerlól kezdemé-
nyezett értekezlet eredményeinek állandósítása végett a miniszté-
r ium végleg elrendelte a havi értekezleteket.

Ugyancsak az ő nevéhez fűződik a pesti első tanítói könyvtár
megszervezése és alapszabályainak elkészítése. De 'ennek tervét or-
szágos viszonylatban is elkészítette, s 1856-ban a Tanodai Lapok-
ban közölte. Sőt 1858-ban ugyancsak az előbb említett lapban a
tanítói könyvtárak részére alkalmas 153 munkának a nevét is fel-
sorolta.

f L. Alsólendvai iskolaterv. 1847. és Kath. Iskolai Lap. 1849.
2 A szab. kir. Pest városában létező reál- és elemi tanodák értesít-

vénye 1853-56.
3 U. o. 1856-57.
4 Walter: Majer István írói jubileuma .
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A tanítóképzés reformjával is foglalkozott. Gondolatait arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMa-
ssor képezdéle reformja c. munkájában fejtette ki és azt 1848-ban
benyújtotta a vallás- és kőzoktatásűgyi miniszterhez, Szőnyi Pál
reformtervévei szemben' az önálló tanítóképző felállítását kívánja,
Erősen hangoztatta a tanítói hivatásra való nevelés gondolatát.
Szűkségesnek tartotta a gyakorlati nevelést, s a gyakorlati kikép-
zés érdekében többféle típusú gyakorló-iskola felállítását javasolta.

Majer reform-tervezetének a maga korában igen nagy jelentő-
sége volt, s kiváló rnunkának tartották. Ezt bizonyítja az is, hogy az
1848. évben tartott első egyetemes tanűgyi kongresszus majdnem
teljes egészében elfogadta a tanítóképzés reformjának alapjául. Az
elkövetkezett idők miatt azonban a terv nem valósulhatott meg.

Az 1868. XXXVIII. t. c. 81-115-ig terjedő tanítóképzésre vo-
natkozó szakaszaiban az 1843. évi tanügyi bizottság javaslatait.
Majer 1848. évi kívánalmait és az első magyar tanűgyi kongresszus
határozatainak érvényesülését láthatjuk.
. íme, a csak rövidre fogott ismertetésböl is kitűnik az előttünk
eddig ismeretlen pedagógus dícséretet érdemlő értékes munkássága.

Nevelői gondolkodására a német pedagógusok voltak legna-
gyobb hatással. Nevelés- és tanítástarira vonatkozó gondolatain leg-
íőképpen Her genr iiiher hatása érezhető, de e mellett Demeter , Milde,

Niemeyer és a magyar Szila sy is hatott rá.. Az erős német hatás az
akkori viszonyokat figyelembe véve természetes is. Majer törekvése
főleg arra irányult, hogy a nevelés egyes kérdéseiben a tudomány
legujabb kutatásainak megfelelő felfogást tomácsolja, hogy ilyen
módon a pedagógiának ezt az áttekintő tárgyalását minden nevelő
használhassa. Munmájának megírásakor a maga tapasztalatait, véle-
ményét is feldolgozta. ill. ezekkel átszövögette az értékesnek fel-
ismert gondolatokat. Módszertani gondolatain, főleg a szemléleti-
tanmódonés a földrajzon, Wrange,' Denzel, Curimann és F inger

hatása érezhető. A többi tárgy módszerének feldolgozása önállónak
mondható. Szervezet tanában csak az irányító elveken érezzük a né-
met hatást. Ezen a téren tekinthetjük munkásságát legöná llóbbnak.

Mindezek után Majer Istv-ánt eklektikus írónak kell tekintenünk.
A XIX. század kőzepc táján a mások hatása alapján készült mun-
kák, a másoktól átvett gondolatok feldolgozása fejlődést és nem
visszafejlődést jelent pedagógiai irodalmunkban. Miután Hergen-

r iither re, Míldére, Demeier re, Cur tmannra legfőképen P esia lozzi,

Szila syra pedig Mi/de által szintén P esta lozzi is hatott, így vég-
eredményben Majer István P esia lozzi szellemében munkálkodott.

A tanítóképzőknek sok más értékes munkásai is voltak. akikről
eddig nemigen, vagy csak keveset tudunk. Munkésságuk feldolgoza-
sával sem foglalkozott senki. Ezekről is emlékezzünk meg röviden
rnűkődésűk és munkájuk Ielsorolásával. Ilyenek: .

Arva i .Iózsef" (1823-1874). 1851-ben ónodi lelkész, fél év múlva

5 Lásd Körösí Henrik és Szabó László: Az elemi népokta tá s encihlo-
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a sárospataki gimnázium tanára, 1854-ben Bécsbe ment tanulmá-
nyainak kiegészítése céljából. 1856-ban az egyházkerület tanítókép-
zőt alapított, igazgatójiul Árvait választották. Ugyanekkor egy évre
az egyházkerület kőltségén Németországba, Svájcba; Belgiumba
kűldték a tanítóképzők tanulmányozására. Árvai, a kiváló gyakorlati
érzékkel rendelkező .igazgató, nagy munkája mellett irodalmi téren:
is tevékenykedett. A sárospataki tanárok az 50-es években megindí-
tottak egy könyvsorozatotVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ I irqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAépiskola i Könyvtá r címen. Árvai is
munkatársa volt. A Ref. Egyetemes Tanűgyi Bizottmány a népisko-
lai oktatás emelése céljából egységes tantervet dolgozott ki s pályá-
zatot hirdetett vezér- és tankönyvek írására. A legtöbb jutalmat
Árvai nyerte. Ilyen jutalmazott munkái: 1. Vezérkönyv az ó- és új-.
testamentomi szent tör ténetek előadá sában (1859). Ó - és újiesia -

mentomi szent tör téneti olva sókönyv népiskolá k számá ra (1859).
2. ABC az írvaolva sta tó ta nmód szer ini (1864). 3. Vezérkönyv az
írvaolva sá s ta nítá sában és az ízléses ír á sban (1865) ,1 . Magya r nyelv-
ta n népiskolá k számá ra (1865). Ezeken kívűl még a következő műveí
jelentek meg: 1. Számtan (1853). - 2. Vezérkönyv az elemi szám-

ta niiá sban (1865). - 3. Népiskola i ta nterv (1858). -- 4. Beszéd-

2S ér telemgyakor la tok (1862). - 5. Mér tani földra jz néptshela h

számá ra (1871). - 6, Vezérkönyv a mér ia ni földra jz ta nítá sban

l1871). - 7. P élda tá r az elemi számtanítá shoz (1872). - 8. Vezér -
könyv az elemi számtanítá shoz (1877). .

A tankönyvirodalom terén kifejtett sikeres munkásságáért báró
Eötvös József 1869-OOnZemplén megye taníelűgyelöjévé nevezte ki.
Széleskörű irodalmi munkásságával helyet biztosított magának a
magyar nevelés történetében.

Bá rány IgrJácG (1833-82). Működését mint tanító Makó egyik
külvarosában kezdte. 1858-ban a szegedi kir. kat. tanítóképző tanára.
Innen a pesti képzőhöz került. Maj d Csurgóra helyezték igazgató·
nak. 1879-ben a csáktornyai tanítóképzöt szervezi meg, s annak lesz
az igazgatója. Munkái: 1. Szellem és szelle'mi nevelés (1860),
2. Szemléltető okta tá s (1860). 3. útmuta tá s az elemi ta noda olva só-

könyveinek kezelésére (1865). 4. Vezérkönyv az első elemi nyelv-

okta tá s kezeléséhez (1865). 4. A költemények kezeléséről a népisko-
lá kban (1861). 5. Olva sá s ta nmádja (1863). 6. Az öt kiadást megért
Tanítók Könyve (1866). Szám os népiskolai tankönyvet és vezér-
könyvet is írt. 1862-65-ig segédszerkesztöje volt a Tanoda i Lapok-

nak. Szerkesztette a z Iskolai Kistükör c. gyermeklapot, melyet ké-
sőbb Iskola ba rá t c. szaklappá alakított át.

Beke Kristóf" (1785-1862). Pappá szentelése után Veszprém-

pediá ja , Bp. 191L L 122. 1 . - Kiss Áron: A magya r népiskola i ta nítá s

tör ténete. Bp. 1881. 190. 1.
6 Lásd Magyar Pedagógiai Lexikon L 176. 1. Bp. 1933. - Verédy

Károly: P aedagágia i encyclopa edia . Budapest, 1866, Körösi-c-Szabó:
i , m. 1. 138.

7 L. Verédy i. m. 80. 1. P edagógia i Lexikon 194. 1.
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ben, Siófokon.: Peremartonban mÜködött. 1789-benrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKopticsy püspök
rábízta a veszprémi árvaház vezetését. 1835-ben, amikor a vesz-
prémi r. k , tanítóképzőt megalapítottak, annak tanára lett.

Tanári műkődése alatt a következő pedagógiai vonatkozású
munkákat írta: 1. Kézikönyv a fa lusi iskolamesterelz szám ira . Buda,
1828. 2. Neveléstudomány a mesterképző-intézetele számá ra . Buda,
1844. 3. Alta lá nos ta nítá studomány a mesterképző-intézetek szá -

má ra . Buda, 1841. 4. A lélektudomány viszonya a neveléshez. Pest,
1845. Ez utóbbi rnunkáját a Magyar Tudós Társaság adta ki. Ebben

pszichológiai okfejtéssel felveti a minimális tankönyvek eszméjét
és élesen elítéli a "tanulóknak egymás általi kihallgatását" , az úgy-
nevezett sedáter-rendszert.

Emer iczy Géza" (1838-1887). Bölcsészdoktor, a budapesti
egyetem m. tanára. A jénai és göttingeni egyetemen végezte tanul-
mányait. 1862-ben a nyíregyházi gimn. tanára, majd ugyancsak e
város tanítóképzőjének tanára lett. Báró Eötvös József tanulmány-
útra küldte. 1869-ben Berlinben, 1870-ben Brémában, Londonban és
visszatérőben Bécsben tanulmányozta a népiskolákat és tanítóképző-
ket. 1871-ben az Iglón felállított álL tanítóképző igazgatójául ne-
vezték ki.

Pedagógiai munkái: 1. Az élet és iskola (1866). 2. Gimnáziu-

ma ink reformja (1867). 3. Népiskola i ta nmenetek. 4. Tapa szta la ti

lélekta n (1879). 5. Népiskola i nevelésta n (1882). 6. Népiskola i ta -

nítá sta n (1880, 1883). 7. Gyakor la ti mérésia n, ta nítók és képezdé-

. ezek számá ra . 8. Szám tanítá si uezérhiinyo a népiskolá k számá ra .

9. Természet- és vegy tan a népiskolá k számá ra . 10. A természetra jz-

ta nítá s módszere. 11. Vezérkönyv a népiskola i földra jz ta nítá sban.

12. Népiskola i természetr a jz. 13. Vezérkönyv a népiskola i mérésia n

ta nitá sához. Dittes Jahresberichtjeiben ismertette Magyarország
kőzokta tásügyét.

Erd ődy .Iános? (1844-1904). Kassán tanítói oklevelet szerzett.
1866-ban Sárospatakon, 1870-ben Kassán tanító. l872-ben a kor-
mány Svájcba küldi az elemi iskolák és tanítóképzők tanulmányo-
zására. 1873-ban kinevezik a kassai tanítóképzőhöz tanárnak, 1876-
ban pedig igazgatónak. Az intézet felvirágoztatása mellett irodalmi
munkássága is számottevő. Ilyenek: 1. Ember ta n (1881). 2. Nevelés-

ta n (1882). 3. Nevelés tör ténelem (1882). 4. Nyelvokta tá s médezer -

ta na (1880). (Különös en jeles munkája.] 5. A tör ténelemtudományi

tá rgyak módszer ta na (1882). 6. A természetra jz és természetta n

módszer ta na (1882). 7.' A népiskola i számolá s ta nítá s médszer ia na

'(1883). 8. Vezérkönyv a népiskola i számolá s ta nítá sához(1879).

(). A földrajzi tankönyvei úttörő munkáknak tekinthetők. 10. Neve-

lésta ni jegyzetek (1875. Kézirat gyanánt.).

S L. Verédy í. m. 162. 1. P edagógia i Lexikon 468. 1.
9 L. Verédy i. m. 187. 1, P edagógia i Lexikon II. 231. 1. - Orbók

Mór: P aedagogia i P luta rcb 1. Bp. 1887. 231. 1.
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Gáspá r Jánosio (1816-1892). Nagyenyeden, s Zeyk József költ-
ségén Berlinben végezte tanulmányait, ahol Diesterweget hallgatta.
Később a. nagyenyedi tanítóképző igazgatója lett. 1868-ban Eötvös
.József meghívta a népiskolai tankönyvek kidolgozására összehívott
országos hattagú bizottságba s megbízta a. népiskolai olvasókönyvek
-és vezérkönyvek elkészítésével. Ö volt az első, aki a Csemegéli
olva sni még nem tudó gyermekek számá ra (Kolozsvár, 1848.) c.

több kiadást ért munkájával bevitte a. népiskolába a népköltészet
"termékeit.

Eötvös hamar felismerte tehetséget s arra kérte, hogy fogadja el
Alsó-Fehér- és Kűkűllö megye taníelügyclöségét, Levelében a rni-
.nisz.ter azt írta neki: "bizalommal várorn, hogy mint ki egész eddigi
életét a kőzművelödésnek szentelé s mint ki szintén belátja mind az
.ál lornás fontosságát, mind a feladat magasztosságát, nem vonakodand
ajánlatom elfogadása által erejét és ismereteit tágabb körben érvé-
nyesíteni népünk közmívelésének javára." [Orbók i. m. 32 L)

Új munkakörében ránehezedő feladatokat a lehető legjobban
oldotta meg és ezért a legnagyobb elismeréssel emlegették nevét.

lnda li Péter+' (1824--1885). Előbb jogot, majd teológiai tanul-
mányokat folytatott és azután tanító lett. 1851-ben Pestre került, s
a Szönyi-Iéle magániskolábantanított. 1857-ben a kolozsvári ref.
Ieányiskola igazgatója, 1870-ben pedig tanítóképzőintézeti tanár lett.
Rendkívüli nagy sikere volt ABC-könyvének, melyben képekkel
.szemléltette a betűk alakját. Ezt a könyvét három évtizednél tovább,
'igen sok iskolában használtak. Vezérkönyvet is írt ABC-jéhez Egé-
szen új szerhezetű ABC, vagy is vezérkönyvVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z olva sni ta nítá sban .J s

ta nulá sban címmel, mely 1852-ben jelent meg először.
Kiss Áron12 (1845--1908). Tanulmányait Sárospatakon végezte.

1867-ber.. lelkészi, 1870-ben ügyvédi képesítést nyert. 1866-ban a sá-
r ospatki tanítóképző tanára. 1870-75-ig a nagykörősi tanítóképző
igazgatója. 1871-ben a közoktatásügyi miniszter támogatásival az
ausztriai és németországi tanítóképzőket tanulmányozta. 1873-ban
a budapesti Pedagógium tanárává, később igazgatójává nevezték ki.
~agy érdeme, hogy a magyar pedagógiai irodalom multját felku-
"..atta és feldolgozta. György Aladár a magyar neveléstörténet Li-
vlusának nevezte, Gyula i Ágost pedig pedagógiai munkásságát
Toldy F erenc irodalomtörténeti műkődésével állítja párhuzamba.

Minden munkájában ígazi magyar pedagógusnak bizonyult.
Tevékeny részt vett a tanítóság egyesületi életében, a Magyar Paeda-
gogiai Társaságnak Molnár Aladárral ő volt a kezdeményezője és

10 L. Verédy i. m. 301. 1. - Orbók i. m. 29. 1. - Ped. Lexikon 1.

ú82. 1. - Kemény Ferenc: Némel ha tá sok a magya r nevelés és okta tá s-

iigyre_ Bpest, 19. 1. - Kiss Áron i. m. 192. 1.
11 L. Körösi-Szabó i. m. IL 12. 1.
10 L. Emlékbeszéd Gyulai Agosttól, Magyar Pacdagogia, 1909. - Em-

lékbeszéd Vangel Jenötöl, Magyar Tanítóképző, 1909. - Magyar Peda-
gógiai Lexikon 76-77. 1. - Körösi=-Szabó i. i l l . II. 216. 1.
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ezenkívül az Évkönyvek szerkesztője is. Munkái kőzűl legnevezete-
sebbek: 1.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAda lékok Magya ror szág nevelés- és okta tá sügyi tör téne-

téhez (1874.). 2. Lélekta ni kézikönyv (Dittes után, 1875.). 3. Neve-

lés- és okta tá sta n (Öreg Jánossal, 1876). 4. A népiskola módszer ta na

[Dittes után Gyertyánffy Istvánnal, 1882.). 5. A neveléstör ténet ké-

zikönyve (1872, 1880). 6. Ada tok anépiskola i o!va sókönyvekrő[

(1777-1850). 7. A magya r népiskola i ta nítá s tör ténete (2 kőtet,
1881-1883). 8. Vezérkönyv . a népiskola i tör ténetta nítá shoz {Majer
Miksával, 1882.). 9. J á tékta nító vezérkönyv a népiskola i ta nítók

számá ra [Kun Alajossal, 1894.). 10. A polgá r i iskola i ta nító- és ta -

nffónőképzés. 11. Olva sókönyvek népiskolá k és ia nítóképezd ék szá-
mára (Többekkel 1881-83.).

Márki József" (1815-1888). Egyetemi tanulmányait Pesten
végezte. 1844-ben a pesti kir. kat. tanítóképző tanára lett. 1856-ban
hazafiassága és az intézet germanizálása ellen való törekvései miatt
állásából elbocsátották. Később az egyetemi könyvtár alkalmazta.
Munké i közül nevezetesebb~k: 1. Nevelésta n (1843). 2. Mód;zer la n

(1844). 3. Ember ta n [1851) c. müvei. 4. Betű és his olva sókönyv

(1847). 5. Olva sá sta n (1852). 5. Számvetés (Pest, 1845). 6. N épisho-
lá k könyve [Zimmerrnannal, 1853-72). 1862-{'3. és 1867-71. évek-
ben a Népnevelők Lapja főszerkesztője volt, melyet legnagyobbrészt
maga is írt. .

Mennyei JózseP4 (1823-89). Filozófiai és teológiai tanulmá-
nyait mint kegyesrendi növendék végezte el. 1848-ban kinevezték a z

érsekujvári tanítóképző tanárává. Itt cigányiskolát is alapított.
1856-ban, amikor Érsekujvárott .megszűnt a tanítóképző, Kalocsára
helyezték, s mint tanár ő szervezte meg a tanítóképzőt. Később
igazgatója lett az intézetnek. Tagja volt az 1876. évben összehívott
tankönyvszerkesztő és taneszkőzkészittető állandó bizottságnak.
Munkái közüllegnevezetesebbek: 1. Életintelmek (Bécs, 1860). 2.
Alta lá nos ta nítá s- és ta noda l nevelésta n (Hermann J. után, 1866.) és
az egyetemi Horváth-pályadíjjal jutalmazott 3 kőtetes Nevelés és

Tanítá sta n (1866) c. műve.
Molná r Lásaló" (1833). 1854-ben tanítói oklevelet szerzett a

pesti kir. kat. tanítóképzöben, s a fővárosi iskolában kapott tanítói
állást. Mint tanító tovább képezte magát. Elvégezte a fővárosi reál-
tanodában felállított tanárképzőt, majd az egyetemre is beirat-
kozott. 1864-ben kinevezték a pesti tanítóképzőhöz tanárnak.
amelynek késöbb igazgatója lett. Molnár a tanítónőképzés terén sok
tekintetben úttörő munkát végzett. Munkái közűl legjclesebbek a
kővetkezők: 1. A neueléstiir ténelem (1884). 2. N eaelésta n (1879)•. .

13 L. Verédy i. m. 619. 1. - Kiss Áron i. m. 196-197. 1. - Magyar
Pedagógiai Lexikon 286. L

14 L. Verédy i. ID. 628. 1. - Orbók i. m. 235 (II. b.) - Magyar Peda-
gógiai Lexikon 287. 1. - Körösi-e-Szabó i. m. 314. 1.

15 L. Verédy i. m. 636. 1. ~ Orbók i. m. 179. 1. (1. k.)
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3. Alta lá nos ta nítá sta n (1881). 4. Anyanyelv-ta nítá s (1882). 5. Szám-
ta nta nitá s (1883). 6. Atya i ta ná cs egyetlen leányomnak c, munkái,

Nagy László'" (1816-1874). A bölcsészeti tanfolyamot Nagy-
kőrősön, a jogot és a hittudományi tanulmányait Debrecenben vé-
gezte, Utána tanítói állést vállalt, 1851-ben Kisújszállásra hívták
meg tanárnak. 1858-ban a nagykőrősi tanítóképző igazgatója lett,
1868-han 1:1. vallas- és kőzoktatásűgyi miniszter tanfelügyelövé ne-
vezte ki. Legnevezetesebb munkái: 1. Beszéd- és ér telemgyakor la tok

(1865),VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 , Vezérkönyv a beszéd- és ér telemgyakor la thoz c, rnűve,
amelyet a kőzokt. miniszter külön is megdicsért. 3. Magya r nyelv-
ta n vezérkönyve I - I I : '- I I I - IV . oszt. számára, me ly munkáját 1870;
évben a vallás- és kőzoktatásűgyi miniszter megjutalmazta, 1866-
ban szerkesztöje lett a P rotestá ns Népiskola i Közlönynek.

P á lffy .Iózsef'" (1812--21869), a magyar Francke, ahogyan a
felette tartott gyászbeszédben nevezték, gróf Zay Károly házában
nevelő, maj d Komáromban lelkész és a felsőbb népiskolai osztályok
tanítója, 1839-ben Sopronban a felső grammatikai osztályok tanára:
1853-ban a soproni líceum új jászervezésében vesz részt, s megbíz-
ták annak és a tanítóképzőnek igazgatésaval. Önálló tervet készített
a. tanítóképző szervezetére vonatkozólag, 18SS-ban új képezdét
építtetett. A stuttgarti Gusztáv Adolf segítőegylet mintájára 1857-
ben segélyző egyesületet szarvezett. 1860-ban megalapította a m. ev.
egyetemes: gyámintézetet. Legnevezetesebb munkái: 1. A keresztyén

va llá studomány veleje: vezérfonál a confirmaiiohoz készülő . ev:
gyermekek oktatásahoz (Sopron, 1850, 8. 38. L ) . 2. Gyakor la ti út-

muta tá s a . F eiszámolá sban, tekinteltel a z új pénznemekre (Elemi
. tanítók és képezdei növendékek számára, Sopron, 1858, 8, 1 " . 107, L).
3. Segédkönyv a biblia i tör ténetek magya rá zá sahoz (Ev, népisk. ta-
nítók részére, Sopron, 1864, 183. 1.), 4, Uta sítá s ev. népta nítók szá -
má ra ' (Pest, 1861), Ebben szól a népiskola és a néptanító viszenyá-
ról, a nép iskolai oktatásról és a népiskolai nevelésről.· Minden iro-
dalmi művét általában mély vallésosság, tiszta nyelv jellemzik.
Pedagógiai álláspontjára legjellemzőbb a Boomann iratai szerint
készített Uta sítá s. Ebben a népiskolát úgy fogja fel, "mint az egy-
ház veteményes kertjét, amelyeknek feladata: a- szűlöi nevelés hiá-
nyiat pótolva, annak fogyatkozásait kiegészítve, a gyermekeket Jé-
zushoz vezetni s á-ltala értelmes és kegyes emberekké, a polgári
társaság munkás és hasznos tagjaivá. az állam hív polgáraivá,
az anyaszentegyház buzgó tagjaivá s ezen az úton a mennyország
boldog polgáraivá képezni,"

. P éier iy Sándor" (1841-1913). 1860-ban tanítói oklevelet szer-
zett. Utána Sopronban, Nagykanizsán, Győrött, majd Pesten taní-
tóskodott hosszú éveken, 1877-ben kinevezték a budapesti áll. ta-

16 L. Körösi=-Szebó II. 316. 1. - Kiss Áron i , m, 191. 1.
17 L. Kőrösi-Szabó i. m. Ill. 9, -, Kiss Áron i, m. 196. 1.
18 L. Orbók i, m. 735, L - Verédi i , IR. 219, L, (I. k.] Magyar

Pedagógiai Lexikon 510. 1. - Köröai=-Szabó i.m, lll. 45, 1.
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nítóképzöhőz tanárnak. Fáradhatatlan munkása volt a magyar nép-
oktatásügynek és a tanítóságnak. amelynek egyesületi életében ve-
zérszerepet vitt. Ö volt a lelke az 1878. évben megtartott egyetemes
tanítógyűlésnek. 'Az 1885. évi Ill. egyet. tanítógyűlésen a nyugdíj-
törvény revíziójának előadója volt. Javaslatát az ülés változatlanul
fogadta el. A legnagyobb érdeme az ••Eötvös-alap" megteremtése.
Ö alapította a budapesti Ferenc József Tanítók Házát (1899) éli a
kolozsvári Hunyadi-házat (1904). Munkái közül nevezetesebbek.
1.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHeiényi L. pedagógia i munká iról (1866). 2. A magya r elemi is-

kola i népokta tá s tör ténete (2 köt. 1896).·3. Az 1848. törvényekről

és ta niigyi eredményekről (1898).4. F raneke AgostHermann (1913); .

Számos tankönyv. Két évig szerkesztője volt a Népnevelők Lap-
já nak.

Rendek .Iózsef!" (1810). Bölcsészeti tanulmányait Nagyszom-·
batban végezte. 1836-ban szentelték pappá. Utána Drégelypalánkon
és Nyergesújíalun lelkészkedett. 1842-ben az esztergomi tanító-
képző tanára lett. Nevezetesebb munkái: 1. Tanítá smód a vá rosi és la -

lusi elemi iskola i ta nítók és mesterképző-intézetek ha szná la tá ra

(Buda. 1845). Ezt a munkáját a helytartótanács megjutalmazta.
2. Ka lauz a z elemi ta nodákban írni ta nuló és olva sá st gyakor lö

gyermekek számá ra (Pest. 1847). 3. Mikép· kell a germanizmus ter -
jedesének ga ta t vetni? Ö fordítottá magyarra E van Bommel lüttichi
püspök A nyilvános első és má sodrendű okta tá snak iga z elvei c.
munkáját.

Warga János20 (1804-1875). A nagykörősi tanítóképző tanára.
a Magyar Tudományos Akadémia tagja. a tudományos nevelési iro-
dalom úttörője. Elemi nevelés- és ta nítá sta ná t (1837) az Akadémia
a Marczíbányi jutalommal tűntette ki. További jeles munkái Egye-

temes okta tá sta n (1858). Nevelésta n (1860). Ezeken kívűl az elemi
iskolák számára is írt egész sorozat könyvet.

Wimmer Gottlieb Auguszt'" (1792-1863) . A bécsi szűletésű
ífjú kőzépiskolaí tanulmányainak folytatására Magyarországra jött.
mert azt hallotta. hogy nálunk a jótékony intézetek alkalmat nyuj-
tanak ingyen~s tanulásra. Tanulmányait Selmecbánván és Sopron-
ban végezte. 1818-ban Felsőlövőn lelkész lett. Abban az időbenVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa .

határszeli nemetajkú kőzségek külföldről hozlak tanítókat. Wimmerr
hogya tanítás hazafias szellemben folyjék. itthon akart a német-
ajkú lakosok számára tanítókat képezni. Ezért iskolákat tervezett;
mégpedig egy tanítóképzőt, sennek előkészítőjeként egy alreálisko-
lát és egy algímnáziumot. Fáradozásai sikerrel jártak. mert 1845~
ben megnyitotta azokat. Az iskolák m~llett nevelőintézet is volt. A
magyar hazához való ragaszkodását és szeretetét 1848-ban mutatta

19 L Kiss Áron i. m. 171. 1.
2" 1. Magyar Pedagógiai Lexikon IL 911. 1. - Kiss Áron i , m. 168. 1.
21 Magyar Pedagógiai Lexikon IL 918. 1. - Kiss Áron: Adalékok,

92. 1. - Kernis Gy.: A magyar ·művelődés eszményei. II. 152. 1. - Orbók
i. m. 1. 81. 1. - Kiss ÁI'On i . m. 195. 1.
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meg, akkor ugyanis mint a magyar korrnány biztosa "szabad csapatot"
szervezett, sannak ő volt parancsnoka. Ezért aztán a szomorú vilá-
gosi fegyverletétel után menekülnie kellett. Svájcon és Franciaorszá-
gon keresztül Amerikába ment. 1860-ban, amikor a helyzet enyhült,
visszaindult Felsőlövőre, útközben azonban beteg lett, s Bécsben
meghalt. A Ielsölővői iskolák alapítása, a német ajkúak hazafias
szellemben való nevelése, példát adó hazaszeretete olyan érdemei,
amikről nem szabad megfeledkeznünk. Irodalmi téren is szép sike-
reket ért el. Kűlönősen emlftésreméltók tankönyvei és kitűnő föld-
rajzi munkái.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.' A tanítóképző-intézeti ia ná r ság fela da ta i. - Miért is foglal-
koztunk e kiváló elődökkel? Azért, hogy. kegyeletünket rójuk le
irántuk, s ne feledkezzünk el róluk. E 'kegyelet-Iewvás azonban csak
akkor lesz teljes, ha elméleti és gyakorlati munkásságukat egyrészt
alaposan megismerjük, másrészt ha vizsgálat tárgyává tesszük mun-

kásságuk hatását, amelyet nővcndékeikre, a népoktatás munkásaira
és rajtuk keresztül az egész népoktatásra tettek. E szerint tehát fel-
adatok várnak reánk, melyeknek elvégzése kőtclességűnk. E ke-
gyelet-Ierovással magyar oktatásügyünk történetének építéséhez is
hozzájárulunk.

Ennek szükségességét kíváló pedagógusaink már régóta han-

goztatják. A Magy;ar Paedagogiaí Társaság megalakulásakor pro-
grammjába vette a magyar pedagógia mult jának kutatását. Imre

Sándor már 1905-ben hangsúlyozta ennek szükségességét és érte-
kezést ír a Magyar Paedgogiában A magya r nevelés tör ténetének

jeléntősége címen. 1935-ben A neveléstudomány magya r fela da ta i

című munkájában részletesen is kifejti a kutatáshoz utat mutató
gondolatait. E műve sokaknak felkeltette érdeklődését a kutató-
munka iránt és azóta eredménye is mutatkozott ennek, Imre Sán-
dor maga kezdte meg az ilyen irányú munkát Gr . Széchenyi István

nézetei a nevelésről c. munkájával, melyet követett báró Wesselé-
nyi Miklós, Apáczai Cseri János, báró Eötvös József, gróf Teleki
Sámuel, Bessenyei György és más kiválóbb magyar gondolkodá
munkáinak pedagógiai és müvelödéspolitikai szempontból való át-

. tanulmányozása.

Kernis Gyula a 'Magyar Paedagogiaí Társaság 1925. áprilisában
tartott elnöki megnyitójaban hangoztatta, hogy egy tudomány mÍÍ-
velésére nézve sem olyan fontos az illetö tudomány mult jának isme-
rete, az újaknak Iátszó gondolatok történeti gyökereinek kinyomo-
zása, mint éppen a pedagógiaban. Kornis is megkezdte az ilyen
irányú munkát A magya r művelődés eszményei c. művével.

Kartársaink közül többen Ioglalkoztak már részletmunkák el-
végzésével, dc a reánk váró munka nagyobbik része még hátra van.

Elsősorban fel kell dolgoznunk tanítóképzöink értékes munká-
sainakVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I nevelésre vonatkozó gondolatait, eredményeit. Kőzűlűk
minél többnek életét, munkásságát, hatását kutat juk és dolgozzuk
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fel, "annál jobban fel lehet ismernünk korszakok, irányok, egyesek
és intézmények szerepét a nevelői gondolkodás alakulásában.Y"

Gyakran nem szűkséges az állásfoglalás sem, mert az író nem
a maga gondolatait adja, hanem a másét akarja megismertetni, s
ilyenkor éppen a tárgyiasság a legfőbb kővetelmény.

Ezenkívül az ezzel szorosan kapcsolatban levő munkák elvég-
zése is feladataink kőzé tartozik. Feldolgozásra vagy kiegészítésre
várnak az intézetek történetére vonatkozó adatok. E munkánál tö-
rekedni kell a teljességre. Még a legjelentéktelenebbnek látszó ada-
tot sem szabad figyelmen kívűl hagyni. F el kell dolgozni az
intézet épületére, anyagára, életműkődésére, az' intézet belsö életére,
munkájára, az intézet tanárainak személyes hatésára, irodalmi mun-
kásságára, az intézet végzett növendékeinek működésére, munkás-
ságára vonatkozó adatokat egyaránt.

A tanítóképző-intézetek fanárainak kötelessége az Imre Sán-
dortól kívánt nevelői gondolkodás alakulásának kikutatása érdeké-
ben a tanítói hivatásérzést elsősorban fejlesztő tárgyak tanításter-
veiek és tankönyveinek tanulmányozása. "Ha ezeket keletkezésük
idejének magyar és idegen szakirodaimával az érintkező tudomá-
nyok akkori íejlettségével, közgondolkodásunk akkori eszmevilágá-
val és életünk nevelési szűkségleteivel egybevetjűk, s különösen, ha
vizsgáljuk a tankönyveket a jelöltek egyéb ismereteinek, feltehető
szellemi fejlettségének szempontjából, akkor a nevelők legnagyobb
körére, a népiskolaitanítóságm nézve megá llapithatunk majd any-
nyit, hogy bennük a nevelői gondolkodás milyen lehetett. Azt, hogy
valósággal milyen volt, az általuk írt különféle közlemények, az
egyesületi lapok és gyűlések, az iskolalátogatók jelentései mutat-
ják. Mindebből fel lehet ismerni a különböző jellegű tanítóképző-
intézetek hatásának kűlőnbségeit is, éppen a nevelői gondolkodás
szempontjából. Az iskolalátogatók jelentései arról is tájékoztatnak,
hogya felügyeletet mennyire hatotta át a nevelői gondolkodás és az
milyen volt.'?"

A szervezeti szabályzatok, nevelésűgyi törvények tanulmányo-
zása és feldolgozása is jelentősen gazdagítaná neveléstörténeti iro-
dalmunkat. Ezekkel kapcsolatosan lehetne megismerni a szakművek
íróit, származásukat, tanultságukat. Neveléstudományi irodalmunk-
ban gyakran elfelejtett, de igen értékes és tanulságos elemei a kű-
Iőnbőző szakértekezleteknek és kongresszusoknak naplói és egyéb
kiadványai, melyek főkép iskolaszervezeti és didaktikai kérdésekre
vonatkoznak s híven visszatükrözik az ország vezető pedagógusainak
egykorú nevelésűgyi felfogását és törekvéseit.

A millennium alkalmával .•.az iskolai értesítőkben számos jeles
iskolatörténeti monográfia jelent meg. Mivel a világháború után
úgyszólván valamennyi nemzet a maga iskolarendszerét alaposanVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 2 Imre Sándor:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA neveléstudomány magya r fela da ta i, Szeged.
1935. 49. 1.

2 3 Imre S. í. m. 54.
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megreformálta, sürgős feladatunk lenne ezeknek az újításoknak s a
hozzájuk fűződö reformtörekvéseknek kritikai ismertetése.

Értékes rnunkát végzünk akkor is, ha ősszegyüjtjűk egyes szer-
zök megjelent könyveinek, cikkeinek címeit. Ha ősszegyűjtjük a régi
folyóiratoknak egy-egy tárgykőrbe tartozó cikkeit.

A magyar irodalom területén is vannak feladataink. Össze kell
gyüjteni mindent, "amit irók a nevelésről mondtak, mindazt, ami a
szépirodalomban gyermekre, ifjúságra, családra és iskolára, nemze-
dékek viszonyára, társadalmi kérdések sorsára vonatkozik.P" De
feldolgozásra vár az ifjúsági irodalom is. Egyes ifjúsági íróknak.
folyóiratoknak különösen nagy hatása volt. Kutatnunk kell, kik, ill.
melyek voltak azok, s milyen hatással voltak az ifjúság lelki fejlő-
désére. Ezeknek eredményei vajjon miben mutatkoztak?rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. A fela da t megoldá sának módja i, leltételei. - A feladatok
megoldását megkőrmyítené, ha egy-egy intézet tanári testülete mun-
kakőzősséget alkotva dolgozná fel az intézetével kapcsolatos mun-
kát. Az előre elkészített terv alapján végzett munkának, tekintve a
tanári tesfület különbö~ő szakképzettséggel rendelkező tagjait, igen
nagy értéke lenne. A közös megbeszélésen alapuló szakszerü munka
biztosítana az alaposságot, az értékelés teljességet. Ebbe a munkába
'esetleg bele lehetne vonni az intézet utolsóéves növendékeit is. Ta-
nulmányaikat tanári vezetés, mellett készítenék el, ami egyúttal
indítékot adna későbbi életük hasonló munkáira, A munkamódszer
megállapítása, az együttes. munkának egyesekre eső feladatai, az
esetleges fennakadás megbeszélése a munkaközősség előtt sannak
bevonásával történnék. Munkásságuk eredményeiről beszámolhatná-
nak az őnképzökőrben. Igen .sok, a növedékek számára alkalmas
tétel is adódnék ezen a téren.

Igen fellendítené a kutató munkát, ha tanűgyi Iolyóirataink el-
fogadnák a történeti tárgyú tanulmányokat. Sajnos, ma az a helyzet,
hogy történeti tanulmányt alig, legtöbb esetben egyáltalában . nem
fogadnak el. Ezért jó lenne, ha alapítani lehetne egy olyan folyó-
iratot, amely közölné az ilyenirányú tanulmányokat.

Ugyanitt kell megemlítenünk, hogy a tanítóképzőink számára
készült neveléstörténeti kézikönyvek jórésze alig Foglalkoaik a ma-
gyar nevelés történetével. A régebbi kiadású neveléstörténetekben
lényegesen több a magyar vonatkozású anyag. Arra kérjük az il le-
tékeseket, hogya most készülő akadémiai tanterv neveléstörténeti
anyagának vezető gondolata a magyar nevelés története legyen. Ezt,
ha néhol talán még szegényesen is, dc az eddigi kutatások feldolgo-
zásával meg lehet valósítani.

Ha nevelési irodalmunkat vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy a
nevelésre vonatkozó elmélkedések eredményei eljutottak hozzánk,
de annyira nem gyökereztek meg, hogy saját' talajunkból fejlett
volna tovább a nevelésnek olyan önálló elmélete, "mely a nyugati
nemzetekével a kölcsönhatás viszonyában állana, vagy legalább

24 Imre S. 1. m. 57.
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olyan mértékben lenne a kor színvonalán álló európai, mint minden
ízében magyar és saját életünkből felemelkedett."25 Ha kartársaim
mindegyike csak egy-egy kis részletmunkát vállal e íeladatokból.
már akkor is óriási anyag állana az arra illetékes feldolgozók ren-
delkezésére. A magyar nevelés története tisztázná a multat, megál-
lapíthatná a nemzet eddigi nevelésében a tetteket. szándékokat, és
ezzel lerakná az építés alapját. Mindannyíunknak érdeke, hogy ne-
velésünk a magyar pedagógusok értékes tapasztalatainak, elért
eredményeinek biztos alappillérein épüljön fel és fejlődjék naggyá.
Így alakulna ki a számunkra nagyon szűkséges, sajátos, a magyar
észjárasnak. a magyar jellemnek megfelelő magyar nevelési elmélet,
melynek alapján nemzetnevelésűnk céljait tervszerübben szolgál-
hatjuk.

Az ehhez szűkséges anyagoknak összegyűjtését, s ezt a gondo-
Idot szem előtt tartó munkát vállalnunk kell, mert ezzel kegyele-
tűnk lerovása mellettrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnemzeti hbteleeeéget teljesítünk.

Arpá ssy Gyula .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K ISEBB KÖZLEMÉNYEK

A tan ítóképzők állat- és növényvédelm e.

A köz okt. míniszter 78.427/1921. Ill. b) számú rendelete kötelezővé
tette a tanító- és tanítónöképzőkben az állatvédelmi nevelőoktatást.
Ugyanez évben 198.863/1921. M. P .. ü. o. szám alatt kiterjesztette a minisz-
térium a madarak és fák napjának és az Országos Ifjúsági Állatvédő Li-
gának elemi iskolai rendeletét (1906. és 1908.) ezekre az iskolákra. A
46.695/1933. sz. min. rendelet pedig arra utasttotta az igazgatókat, hogy
12 kérdőpontra megfelelve évenkint jelentést tegyenek Iöigazgatóságuknak
állat- és növényvédelmi tevékenységűkröl, a főigazgatók pedig összegezve
a beérkezett iskolai jelentéseket a minisztériumnak számoljanak be, felte~-'
jesztésűk másolatát pedig küldjék el az Országos Állatvédő Egyesületnek.
illetőleg az egyesület utódának, a Magyar Cserkészszövetség állatvédelmi
bizottságának. E sorok írója pedig megbízást kapott a föigazgatók jelen-
téseinek összefoglalására. Most harminc éve annak, hogy a madarak és
fák napjáról és az Orsz. Ifj. Állatvédő Ligáról. szóló első évkönyvem
megjelent és a középfokú és középiskolák összefoglalását Í3 örömmel válo
laltam, mert meggyőződésem volt, hogy ez a népművelodésre és gazdaságra
nézve egyaránt fontos intézmény csakis az évenkénti szárcbavétellel ma-
radhat fenn és fejlődhet tovább. Es valóban évről-évre fokozatos haladást
mutattak minden fajtájú iskoláink e téren és a fejlődés népünk javára
Iolytatódott volna, ha a 7.453/1936. sz. rendelet meg nem szünteti a kőzép-
fokú és kőzépiskolák , közvetlen felentését. Ez a rendelet csak az évköny-
~ekben tette kötelezővé a jelentést és az évkönyvek megküldéset kívánta
" Magyar Cserkészszövetségbe (Budapest, V., Nagy Sándor-utca 6.). Ezek

25 Molnár A.: A közokta fá s tör ténete Magya roTszágon a XVIII. szá -

zadban, 1. kötet.
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az évkönyvek azonban csak itt-ott közölnek egy-egy adatot és nem tartják
szem előtt a 12 kérdöpontot: -ezenkívül évről-évre kevesebb évkönyv ér-
kezett be a Magyar Cserkészszővetségbe. Ennélfogva 1936, után már nem

lehetett érdemleges jelentésben összefoglalni az összes iskolák állat- és
növény védelmi müködését, csakis az elemi iskolákét, amelyekre nézve
érvényben maradt Apponyi Albert gróf 1906. évi rendelete. A Magya!"'
Cserkészszövetség többször kérte a régi állapot helyreállítását, de csak
annyit ért el, hogy az évkönyvek beküldését újra elrendelték. Ennek az

eredménye az lett, hogy a -tavalyi tanévről valóban több évkönyvet kap-
tunk, 70.3%-ot. Ezek alapján már lehetett hozzávetőleges összefoglalást
készíteni. És e munkálat, mint a mellékelt statisztikai tábla mutatja, nyil-
vánvalóvá tette, hogy mennyit hanyatlott az ügy a lefolyt 4 év alatt. Az
1935/6. tanév állapota egy általános százalékkal kifejezve 38.8, az 1939/40.
tanévé pedig 19.5°/0, tehát éppen felére csökkent. Ha pedig a többi isk~ia-
fajjal vetjük ő s s z e a mai helyzetet: az elemi iskolák átlaga 50.2, 'a polgári
iskoláké 29.7, a gimnáziumoké 20.6, a líceumoké és képzöké 19.5 és a felső-
kereskedelmi iskoláké 13.1%.

A 64 tanintézetböl 45 évkönyv érkezett be (70.3%). nem éppen kevés, de
tartalmuk e tárgyban gazdagabb lehetne. A tanterv szerinti állatvédelmr
nevelőoktatást a különíéle órák keretében csak 18 helyen folytatták (28%).,

a 'madarak és fák napját 26 helyen ülték meg (40.6%). a gyakorlati ma-
dárvédelmet 18 iskolában művelték (28.1%) és fákat 12 helyen (18.7%)
ültett ek. A Virág című oszlop mutatja, hogy 15 iskola gondozott virágokat
(23.4%), nagyobbrészt leányiskolák. Jeleztem még, hogy kertet 21rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(32.8°ht-

Összesen 16;f~I~IW-TWr8118112115121 j""81-1
1939/40_ évi 0/O ,-rro.3128-1140-6115'6112'512S'1118-7123 4132-8120-311-6
1935/36. évi 0/O I l ' 1 154'51364141'8147'3143'61 1 1 192FEDCBA
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es kirándulásokat 13 (20.3%) iskola használt föl erre a célra. Fogadalmat
csak egy helyen tettek (1.6%).

Legnagyobb buzgóságot Komárom vármegye 5 iskolája fejtett ki.
Szép jelentése van Székesfehérvár r. k. képzőjének. Aquárium van a kö-
szegi r. k. és a cinkotai áll. tanítónöképzöben. Méhészetet művelnek
Pápán (áll.). Pályázatot hirdettek Sárospatakon a ref. líceumban.

A Iíceurnok és képzök összetartozó iskolafajok és feladatuk a leendő
fanitóság kiképzése, ennélfogva vezetniök kellene a természetvédelem te-
rén. Felhívom akartársak figyelmét az 1921. évi 78.472 sz. rendeletre, mely
szerint a tantárgyakon kivűl apróbatanításokat, önképzökört, pályázato-
kat és a megfelelő kiadványokat is fel kell használni e célra. A Magyar
Cserkész állatvédelmi rovata hasznos útmutatásokat ad ez irányban.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fodor Árpád.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IRODALOMFEDCBA

D a r v a s J ó z s e f : Elindult szepiemberben.

Lapunk 1940. évi szeptemberi számában arra a megdöbbenésre hívtam
rel a figyelmet, melyet a címbeli író Egy pa rosztcsa lá d tör ténete círnű mű-
vével bennünk, tanárokban kelthetett. Azóta tudomásomra jutott, hogy ez
ertékes írót a kiskúníélegyházi tanítóképzőbeliek b~;~zkén vallják maguké-
nak. Ez új könyvét tehát két szempontből is élénk érdeklődéssei ;ettem

a kezembe. Sejtettern, hogy ez a magyar nép életét tirja olyannak a szem-
üvegén keresztül elém, aki azt igazán élte. Másodszor azért, mert remél-
.tem, hogyatanítóképzés módjára találok benne számbaveendő véleményt.
Nem csalódtam. sőt szűkségesnek találom kartársaim figyelmét rá felhivni.

Tanári munkánkra önértékelésűnk, a hivatalos és a nem hivatalos
bírálatok egybevetése alapján ítéleteket hozunk. A felelősség átérzésének
foka és lelkiismeretünk érzékenysége alapján az ítéleteket alakítgatjuk.
Sokszor szükségünk van önbizalmat erősítő olyan tapasztalatokra, me-
lyekből munkánk előnyös értékelését olvashatjuk ki. A megtett munkáink
eredményének önmagunkban kialakult értékelése igen nagy mértékben be-
folyásolja elkövetkezendő cselekvéseink lendületét és ütemét. Éppen ezek-
ből a szempontokból 'igen szerencsés az a testület, amelyiknek Darvas
fenti könyvében ennyire helyes értékeléssel szerez megbecsültetést. Mind-
nyájan örömmel üdvözölhetjük a művet azért, mert a társadalom széles-
körű olvasórétegében munkánk iránt érdeklődést kelt.

Álljanak az alábbi apró szemelvények szavaim igazolás ára.

Igen fínoman elítéHeti az olvasóval is azt a tanári eljárást, amikor
a .tanár majdnem minden növendéknek négyest ad.

Az internátusi élet hű apróságainak olvasása nagyon sokat segíthet
{Ilyan kezdő tanárnak, aki előtt az tapasztalatból ismeretlen. Az ilyen
apró jelenetek rövid és igen találó megörökítése élvezetes olvasmány az
emlékezőnek. Mennyire elevenek alakjai például a zeneakadérnistát szín-
lelő volt növendék megzongoráztatásának leírásában! A társadalomban
legújabban igen rákaptak arra, hogy az elégséges okleveles eket dicsőítsék,
mondván: "Az elégséges oklevelesek rendszerint jobb tanítók, mint a je-
lesek." Szinte szégyelnic kell magát néha a jeles oklevelűnek. A tanári
értékelésnek és előrelátásnak megbecsültetése érdekében <sokat tesz Dar-
vas, amikor az élet igazolását a következő szavakban tárja az olvasó elé
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(az ú. n. zeneakadémista mondja az internátusi vacsorazas közben): "Ö

volt itt mellettem akkor az asztalfő." Lélektani dolgozatot lehetne Íratni
erről az egyetlen mondatról, annyira kifejező, annyira a víszonyok mé-
lyére mutató. A könyvben szereplő tanítóképzös ifjak jellemrajza nagyon
hű. Annak meglátására csak az 'volt képes, aki velük együtt élt. Csak
olyan adhatja vissza, akinek lelkében a társak jelleme mély nyomokat
hagyott.

Könnyedén hozza olvasói tudomására azt, hogyatanítónövendék már
szégyenli a játékot. Megkomolyodott az ifjú6ág játékában is. Ma már
nem játékból játszunk! Már a labdarúgást is kezdi leváltani a bonyolul-
tabb szabályú kézilabda.

Kár, hogy nem olvasható ki sorai kőzűl az ötödévesek tekintély tar-
tására vonatkozó saját véleménye. A könyvben csak rögzíti a jelen hely-
zetet: fogy a tekintély! (Ez nemcsak diáktársadalmi jelenség.) Az intézeti
rend fenntartása szernpontjából igen lényeges kívánság az utolsó évesek

segítsége, Már pedig ez csak akkor történhetik meg, ha gondoskodunk te-
kintélyük erösítéséröl. Talán mégis csak akkor van valakinek nagyobb
tekintélye, ha mindenféle parancsokat adhat, ha nem tegeződik?

A változott életű ifjúsághoz újszerűen nevelő fiatal tanár kell. Nem
mondja, csak megérezhető az ifjúság egyetemének ez az ítélete.

Mérhetetlen mennyiségű ötletet meríthet e kőnyvböl az a tanár, aki
meglátta és segíteni szeretne azokon a parasztgyerekeken, akik a kőzép-
osztály részesei szeretnének lenni. Az első éveseknek tartandó első hiva-
tásóra előtt nagyon tanulságos olvasmány a könyv a tanár számára. Tapin-
tatos nevelő alkalmat nyujt fejlettebb életviszonyok szemlélésére, ötlete-
ket ad a gyors bealakulásra. Az a tanár, aki kioktatja a járatlant. a kez-
dőt, nevel, de egyidejűleg elriasztja magától növendékét. Mennyivel épebb őn-
tudatossággal fog cselekedni az a tanítványunk, akit nem szégyenítettünk
meg hiányainak felsorolásával, csupán alkalmat adtunk neki arra, hogy
azokat gyorsan megismerhesse. E könyv alapján a szünetek elötti hivatás-
órákon mennyire meg tudnánk könnyíteni sok tanítványunknak azt a ne-
héz feladatot, hogy miként viselkedjék az iskolában szokásos és a célki-
tűzéseinkben megismert életmódtól teljesen eltérő otthoni környezetben.
Meglí:önnyíthetnénk problémáit arra nézve, miként viselkedjék az otthont
volt [átszótársaival, mi a teendője a családban, hogyan vegyen részt azok
szórakozásaiban, mi legyen eljárása a házi teendőkben, az otthoni pénz-
keresési lehetőségekben, stb.

Jól megfigyelt és fontos nevelői célt közől azokban a sorokban,
amelyekben a két parasztszármazású tanítónövendék egymás figyelését írja,
le. Sokszor tapasztaltam én is, hogy nem az a fontos, milyen egyéni he-
lyet ért el egy-egy egyszerűbb származású növendék másokkal szemben,
hanem az, hogy a vele együtt feltörekvő el ne érje, el ne kerülje. Ennek
a jellegzetes és az egyívásúak között szokásos szűklátókőrű és írígység-'
gel vegyes versengésnek fínomítása és elhatárolás a elsőrendű intézeti ér-
dek a tanítóképzőben. A kifelé megnyilvánuló okos összetartás, egymás-
segítes és a befelé fennálló feszült, csendes versengés elérése olyan neve-
lői cél, mely nemcsak a növendékeinkre, de magunkra tanítóképző taná-
rokra nézve is megszívlelendö volna. Mennyivel eWnyösebbé válnék több
társadalmi rend és osztály helyzete, ha az abból kiemelkedők teljesítenék
kötelességűket: segítenek az otthagyottakat. Hányszor tapasztaljuk, hogy
nemcsak elfeledkeznek erről sokan, de sőt inkább megtagadják a kőzőssé-

get, mely nekik sokszor felemeIkedési lehetőséget nyujtott. Legalább addig
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törnék magukat hálából azokért, akiknek csoportjában szárnyaik megerő-
sődtek, amíg még bizonytalan hovatartozásuk l "Tudod, azt az érzést
vesztettem el, hogy valakikhez tartozom" - állapotban, de az igaz jó-

lelkek még azután is ", .. mindenütt azokról kérdezősködik, akiket elve-
szített. Keresi azokat, akiktol elkallódott",rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsekő Arpád.

Kérelem. - Ismételten többször megesett, hogy állomáshelyüket
változtatott kartárs ak a szerkesatöhöz fordultak és tőle kérték a folyó-
iratnak új címük re való kűldését. A lap szétküldésével a szerkesztő nem
foglalkozhatik. Minden reklamáció és a lap kűldésére vonatkozó rninden
kérelem F r igyes Béla pénztáros úrhoz tartozik. Ilyen ügyekben tehát kizá-
rólag hozzá kell fordulni. - Felkérjük a hitfelekezeti intézetek igazgatóit,
értesítsek a szerkesztöséget az intézetükben bekövetkezett személyi válto-
zásokról és az általános érdeklődésre számítható eseményekről. Az inté-
zetek évkönyveit is hiányosan kapta meg a szerkesztőség. - Végül ne
minösítsék a tagtársak és előfizetők zaklatásnak, ha arra kérjük őket,
110gy hátralékaikat miclöbb kiegyenlíteni szíveskedjenek.

Kitüntetés. - A Kormányzó legfelsőbb elhatározásával a világhábo-
rút követö forradalmak és ellenforradalmak idején, valamint az ország
elszakított területeinek visszaszerzése körül életüket veszélyeztető önfel-
áldozással véghezvitt hazafias cselekedeteik elismeréséül polgári szemé-
lyeknek a Nemzetvédelmi Keresztet adományozta. A kitüntetettek közt
van Domokos Pál kolozsvári áll. tanítóképző-intézeti igazgató is .

.Címadományozás. - A Kormányzó a kőzckt. miniszter előterjeszté-
sére Kócza Géza tanügyi tanácscsi címmel felruházott testnevelési igaz-
gatónak nyugalomba vonulása alkalmából a tanügyi Iőtanácsosi címet
adományozta.

Igazgatói megbizetás. - A közokt. rníniszter dr. J ancsky Bélát, a
munkácsi áll. rutén tanítási nyelvü gimnázium tanárát a munkácsi áll.
koed. tanítóképző, Kandray Géza kolozsvári áll, tanítóképző-int. tanárt a
kolozsvári áll. tanítónöképző igazgatói teendőinek ellátásával megbízta.

Kinevezés. - A közokt. miniszter Sá frá n Györgyi szegedi gyakorló
polgári iskolai rendes tanárt a munkácsi áll. koed. tanítóképző-intézethez
az áll. tanítóképző-intézeti tanárok létszámába h. tanárrá, Dará zs Erzsé-
bet gyergyószentmiklósi rk. tanítóképző-int. ideiglenes h. tanárt és Ba ra -

bá s Ibolya budapesti lakost a kolozsvári áll. "tanítónöképzö-Intézethez,
dr. Dolch Erzsébet szegedi áll. polgári iskolai h. tanárt a nagyváradi áll.
tanítónőképző-intézethez ideiglenesen az áll. tanítóképző-intézeti tanárok
Iétszámába h. tanárrá, özv. Mocsá ryné Gölöntsér Júlia okl. testnevelési
ianárt a zombori \áll. tanítónőképző-intézethez h. testnevelési tanárrá ne-
vezte ki.

Tanári alkalmazás. - A közokt. miniszter dr. Liptá k Pál okI. tanító"
1.fpző-intézeti tanárt a bp esti 1. ker., Kuster Anna okI. tanítóképző-int
tanárt c. győri, Varga Dezső okl. tanítóképző-intézeti tanárt a jász-
berényi, P feifer Vilmos old. tanítóképző-intézeti tanárt a köszegi, Dobry

Lajos okI. tanítóképző-intézeti és Kovács József okI. középiskolai ta-
nárt a kiskúnfélegyházi, Lova s László okI. középiskolai rajztanárt és
Var ju Sándor ok!. tanítóképző-intézeti taná-rt a lévai, dr. Domján Anna>
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A székelyudvarhelyi ref. tanitónö.képző-intézet épületének homlokzata.

okl. tanítóképző-int. ésrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABuuá r i András okl. középiskolai tanárt a munkácsi
.áll. tanótó [nő 1 képző-intézetnél. illetőleg líceumnál próbaszolgálatos se-
i!élydíjas tanári minöségben alkalmazta.

Tanárváltozás a hitfelekezeti intézetekben. - Az egyházi főhatóság
-dr. Hanzó Lajos pedagógia-szakos okI. tanítóképző-int. tanárt a szarvasi
-evang. tanítnőképző-intézethez tanárként alkalmazta.

Áthelyezés. - A közokt. miniszter szeptember 1-i hatállyal Csonka

Gyula munkácsi álL tanítóképző-intézeti tanárt a pápai álL tanítóképző
intézethez. dr. Móczá r László bpesti áll. tanítóképző-int. próbaszolgálatos
se!lélydíjas tanárt a kolozsvári áll. tanítóképző-intézethez. F ádi Sándor
lévai álL líceumi b. tanárt a köszegi áll. tanítóképző-intézethez, dr. Tóth
Béla Zoltán jászberényi áll. tanítóképző-int. h. tanárt a kolozsvári áll.
tanítóképző-intézethez, dr. Veres Amalia nagyváradi álL tanítónőképző-
intézeti tanárt a kolozsvári áll. tanítónöképzö-intézethez, Jur icshay Irma
nagyváradi áll. tanítónöképzö-int. h. tanárt a cinkotai áll. tanítónöképző-

-intézethez és Buttínger Rozália kolozsvári áll. tanítónőképzö-int. h. tanárt
.a nagyváradi álL tanítónöképző-intézethcz, Sörös József munkácsi áll.



302 Hírek.

tanítóképző-intézeti tanárt a nyiregyházi áll. tanítóképző-intézethez át-
helyezte.

ösztöndíjat nyert tanárok. - A közokt. miniszter az 1941-42. tanul-
mányi évre 400 P belföldi kutatási ösztöndíjat adományozott dr.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADrosho-
vich Pál áll. óvónőképző-int. tanárnak pedagógiatörténeti, Kristóf Margit
bpesti II. ker. áll. tanítónőképzö-int, tanárnak irodalomtörténeti tanulmá-
nyokra; külföldre szóló magyar áll. ösztöndíjat :i" bé~si Collegium Hunga-
ricumba dr. Buzá s László munkácsí áll. tanítóképző-int. tanárnak lélektani,
Cserés Miklós munkácsi áll. koed. tanítóképző-int. tanárr.ak drámatur-
glal és dr. Mezősi Károly kiskúnféleqyháai álL tanítóképző-intézeti tanár-
nak félévre magyar történeti tanulmányokra.

Nyugdíjazás. -' A köz okt. míniszter saját kérésükreVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf . évi július ho
l-sejei hatállyal nyugalomba helyezte Vizhányó Károly és Leyrer Mátyás,
kiskúnfélegyháai, P écs Gyula köszegi áll. tanítöképzö-intézeti tanáro-
kat. Rendkívül buzgó, kiváló 'eredménnyel dolgozó munkásai voltak
a tanítónevelésnek. Kívánjuk, hogy j ó egészségben, sok éven keresz tűl él-
vezhessék áldásos munkájuk után a jól megérdemelt nyugalmat!

Személyí hírek. - Váradi József tanítóképző-int. igazgató .a Magyar
Pacdagogiai Társaság szept.20-i évadnyito .űnnepi űlesén Széchenyi szüle-
tésének 150. évfordulóján Széchenyi na ciona lizmusa és ennele neveléstör -

téneti jel~ntősége címen élénk érdeklödést és elismerő tetszést keltett elő-
adást tartott. - Dr. Wagner Ferenc, 1. ker. !ÍIl. tanítóképző-intézeti tanár
vezette a' köz okt. miniszter ,megbízásából a lévai 4 hetes szlovák tanítói'

továbbképző tanfolyamot. A tanfolyamon' 50 tanító vett részt. A tanfo-
lvarn záróűnnepélyén aközokt." minisztérium képviselője kijelentette, hogy
i l korrnány a jövőben az eddiginél is nagyobb keretek közt fog a kisebb-
ségi tanítók számára tanfolyamot rendeznÍ.- Dr. Uherkovich Gábor a
Természettudományi Társulat növénytani szakosztályának június hó 19-í
űlésén Ada tok a Ligula r ia nemzetség szisztema tika i a na tomiá já hoz címmel

előadást tartott. - Dr. Hor tobágyi. Tibor és dr.' Uherkovich Gábor az inté-
zet meghívására résztvett a szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem nö-
vénytani intézetének nyári erdélyi kutatókirándulásán. :

Irodalmi szemle, - Somogyi Béla: Széchenyi (Evangélikus 'Népiskola,
47. évf. 9. sz.]. - Dr. Gárdonyi Zoltán: A kórus is templom!(U. o.] -
Drozdy Gyula: Te Deum és Veni Sancte. [Néptanítók Lapja, 74, évf.
17. sz.) - Nagy István: Énekelj, magya r ifjúság! (U. o.) - Bakk Péter:
A la lumúzeum, (U. o.] - Vágó Elemér: Csendesmunká lta tá si lelá da toh o'

nyolcosztá lyú népiskolá ban. (U. o.] - Dr. Zombor Zoltán: A tanítá si óra

meneie és a modern didakiika i elvek. (U. o.] ,- Palkó János: Mi a haza ?

Költemény tárgyalás a Ill. osztályban. (U. o.] - Váradi József: Széchenyi
hiildeiése, [Néptanítók Lapja, 74. 'évf. 18. sz.] - Dr. Padányi-Frank Antal:
A nemes ta nító felé. (U. o.) - Bognár Gyula: Széchenyi a ma i népieleo=

ldban. (U . o.) ,
Ú j intézetek. - A kőzokt. minisztérium Uj vidéken áll. tanítóképző-

intézetet, Zomborban áll. tanítónőképző-intézetet. állított. Az új intézetek
a jelenlegi ískolaévvel megkezdték műkődésűket. Az ujvidéki intézet igaz-
g~tói teendőinek ellátásával a kőz okt. míníszter Marscha ll János oki. ~ö-
zépiskolai tanárt bízta meg. Az'" intézet tanárai: Siabó Balázs, P ándy Ar-
pád, Grá f Ottó, dr. Biczáh Ferenc, Hoffmann Géza, Diószegi Balázs, Tóth'

Antal, Bodó Sándor és Hoffmann Jakab. Gyakorlóiskolai tanítók: Ga lam-
b'os, János és Bá rá czky Vilmos. - A zomborí áll. tanítónöképzö-intézct

igazgatói teendőinek ellátásával Rusznyah: Antal tanár bízatott meg. Ta'7

ná~aí; G~ram Melánia, Kouács Rózsa, Gá l Melinda, Ta r rP itoska , Drahu-
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JUs Olga, Lukács Ferenc, Vawelth Stefánia, Bogdán Margit, Legeiits Mi-
hály, Kétszer i Margit és dr. Dembik Emma. Az intézetnek még nincs gya-
.korlóiskolaí tanítója. - Az illetékes egyházi főhatóság Sepsiszentgyőrgyőn
ref. tanítóképző-intézetet állított. Az intézet céljaira a kormány átengedte
.a volt áll. tanítónöképzö-intézet épületét. - A közokt. kormány engedélyt

.adott Szatmárnémetiben egy református, Nagyváradon egy rk. (orsolyák)
tanítónőképző-intézet állttására. Az új intézetek szervezése megindult.

Bizonyítvány kiállítási és nyilvánosségí jog. - A közokt. miníszter
.a miskolci ref. leánylíceum I-III. osztályai számára az államérvényes bi-
zonyítvány kiállításának jogát az 1940-41. tanévre, a, nyíregyházi rel.
leány líceum I-llI. osztál'yai számára az államérvényes bizonyítvny kiál-
lításának jogát az 1940/41-1943/44. tanévekre, a tanítónöképzö-intézet
:működő osztályai számára a nyilvánessági jogot, illetőleg a tanítóképesí-
tés jogát folytatólag az 1943/44. tanév végéig megadta.

Intézeti hírek. - A soproni ev. tanítóképző-intézet új épületet kap.
Az új intézet internátusi részének építése már megkezdődött. - A maros-
vásárhelyi rk. tanítóképző-intézetet az illetékes egyházi íöhatóság Csík-
-somlyóra helyezte át. Az intézet igngatásával dr. Ra jka Géza bízatott
meg. Az intézet új épületet fog kapni. - A megszállt erdélyi részek két ta-
nftóképzőjének működésében a jelenlegi iskolaévvel változás következett
be. Az egyházi Iöhatóságok abban állapodtak meg, hogyanagyszebeni rk.
tanítónőképzőben prot. tanítőnőket. anagyenyedi ref. tanítóképzőben meg
rk. tanítókat is fognak képezni. - A kolozsvári rk. tanítónőképző-intézetet
az egyházi főhatóság Gvergvószentmiklósra helyezte át és ott egyelőre
:a rk. polgári iskola épületében adott az intézetnek helyet. - Besztercén az
ev. gimnázium mal kapcsolatban megnyílt a nérriet tanítási nyelvű ev. li-
ceum Ill. és IV. osztálya, alsó osztályai a szászrégeni ev. gimnázium kere-
teben működnek. - Ujverbászon alapítványi német tanítási nyelvű tanító-
'képző létesült. Igazgatója F iedler Szilárd. - A közokt. minisztérium 40.000
pengöt engedélyezett a kolozsvári áll. tanítónőképző-intézettel kapcsolatos
gyakorIóiskolai épület építésének befejezésére. - A nyíregyházi ref. leány-
Tíceumba és tanítónöképzöbe beiratkozott tanulők száma elérte a 250-et.
Az intézet fennállása óta ez a legnagyobb létszám. A líceum 1. osztálya
párhuzamos 85 tanulóval. Megtelt a gyakorIóiskola é~ a polgári iskola is.
Utóbbiban is több párhuzamos osztályt kellett állítani.

Balázs-vacsora. - Folyóiratunk előző számában már megemlékeztünk
Ba lá zs Bála ny. tanügyi főtanácsosnak a tanítóképző tanárság körében
·osztatlan örömet keltett kitűntetéséröl. Ebből az alkalomból volt feljebb-
valói, munkatársai, barátai és tisztelői szeptember 18-án a Kárpátía-étte-
remben bensőséges ünneplésre jöttek össze. Az első felköszöntőt dr. Kósa

'Kálmán miniszteri osztályfőnök mondotta. Hangsúlyozta a kitüntetés rend-
kivüli értékét s a kitűntetettet, mint a mindennapi munka hősét köszön-
tötte. Utána dr. Huszlea János min. tanácsos nagy meleg séggel méltatta
'Balázs Béla pályáját és érdemeit. (Beszédét folyóiratunk élén közöljűk.]
Vitéz F raknóy József kir. főigazgató finom lélektani elemzéssel felfedte
az ünnepelt cselekedeteinek rugóit s Balázs Bélát mint a másokért önzet-
lenül dolgozó embert mutatta be. P adányi-F rank Antal dr. a Tanítóképző-
-int. Tanárok Országos Egyesületének. Molná r Oszkár pedig a volt főigazga-
tóság személyzetének az együttérző örömét és szerencsekívánatait tolmá-
csolta. Kemenes Illés kir. föigazgató mélységekben járó kedves szavai
zárták be a felköszöntőket, melyekre az ünnepelt mélyen meghatva vála-
szolt. Kivételesen nagy kitüntetése - úgymond - az egész tanítóképző
-tanárságra is fényt vet. AzVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő fáradhatatlan munkáján keresztül ennek az
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érdemes' tanarságnak is kitüntetése, A bensőségesen meleg hangulatú va-
csorán a felszólalókon kívül részt vettek; dr. Szakáll Zsigmond, Dobosy
Elek, dr. Tesléry Károly, Grynaeus Ida, Medgyesi Zsófia, dr. Horváth
Kálmán, dr. Horn József, dr. Lux Gyula, Fekete József, Barabás Tibor,
Nagy Ferenc, Váradi .Iózsef, v. dr. Erőss Arisztid, ifj. dr. Barabás Béla,.
Kreitl Ilonka, Frigyes Béla, Mattay Imre, Pócza József, Kehrer Károly,
dr. Pápai Vr atarics György, dr. Sinkovics Dániel.FEDCBA

A z e r d é l y i t a n á r o k s z a k é r t e k e z l e t é n e k r é s z t v e v ő i . - Az iskolai év
elején tartott szakértekezletet v.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF raknóy József kir. főigazgató nyitotta.
meg. A közel 3 hétig tartó tanfolyamot a hallgatók elejétől végig nem lan-
kadó érdeklodéssel kísérték és amikor szeptember 13-án Nagy Ferenc
tanűgyi tanácsos a tanfolyam ot berekesztette, hasonló további tanfolyam.
tartása iránti óhaj jutott kifejezésre. A szakértekezletet közel százan
hallgatták. Névsoruk a következő; Koncz Laj06, Kiss Elek, Asztalos Imre,
Kovács Lászlo, Mátyás Ferenc, Bene József, Böjthe János (Marosvásár-
hely, áll. tanítóképző); Balázs Zsigmond, Bertalan Lázár, Kiss Zsigmond,
Macskásy Zoltán [Székelykeresztúr, áll. tanítóképző); Domokos Pál, Ár-
kossy Sándor, Bakk Péter, Dobó Ferenc, Ferencz Antal, Magyary Károly,
Nagy István, Orbán András, Palkó János, Putnoky Jenő, dr. Simor Ferenc,
Tóth Endre, Venczel Lászlo, Fónay Tibor (Kolozsvár, áll. tanítóképző);
Kandray Géza, Brosch Edit, Butfinger Rozália, Fosztó Olga, Kristóf Sa-
rolta, Mihalikné Gyulai hén, Roosné Fekete Margit,_ Tapodi Ilona, dr.
Váczy Margit, Kostyák Imre, Simon József, Barabás Ibolya (Kolozsvár,.
áll. tanítónöképzö}: Petres Kálmán, Erdélyi M. Hermilla, Ádám M. Honorata,.
Darázs Erzsébet, Dobai Julia, L'Auné Emma, Vizer Mária, Szabó M. Afra,
Teleki M. Desideria [Gver gyószentrniklós rk. tanítónöképzö}: M. Magasi.
Franciska, M. Orosz Emilia, Buday Olga, Daróczy Kiss Irén (Nagyvárad;
rk. tanítónöképzö}: Obert M. Alacoque, Baurngartner M. Celesztin, Dörv

M.· Leontina, Heinrich M. Aloisia, Kinál M. Benigna, Lőr incz M. Auguszta.
Málasi M. Chrysola, Nagy M. BertilIa, Vezér M. Mervina, Karácsonvi
M. Annabilia, Király M. Blanda, Kovács M. Beáta [Szatrnárnémeti rk.
tanítónőképző}: Váróné Csató Gizella, Csató Jolán, Haáz Rezső, özv.
Királyné Csató Anna, dr. Lévay Lajos, Molnár Margit, Szabó Judit"
Tamás Dombi Katalin, Vajna Judit, Veress Margit, Vicsay Ibolya,
Gecző Margit, Kovács Ferenc, Sipos Rózsa, Asztalosné Imre 'Ilona, Zse-
linszkyné Szabó Irén (Székelyudvarhely, ref. tanítónőképző}: Sturek Emil,
Ferencz József, Dávid Róza (Csíkszereda. rk. tanítónöképző}: Kiss János,
Lukács László, Wildt Erzsébet, Isztin Mária, Dr. Veress Arnália, Papné-
Varga Ilona, Dr. Sailágyiné Puska P., .Iuricskay Irrna, Antoni Mária, Ke-
gy'es Klára, Szepes Berta, Dirmayer Marian, Zomboriné Vadas Klára,
Senor Rozália (Nagyvárad, áll. tanítónöképzö}: Schwáb Traugott [Saász-
régen, evang. tanítóképző); Dr: Frűhrne Tamás (Beszterce, evang. tan'ító':'
képző}: Angeli M. Liquoria (Esztergom, rk. tanítónöképzö).

Felelős szerkesztő és kiadó: 'Molnár Oszkár .

Nyugtázast lapunk következő számában' közlünk.
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