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Minden nagy ember az emberiségnek egy-egy mély kérdését ra-
gadja meg, mert mcsszebb lát embertársainál. Az emberi élet ütő-
erét -jobban eltalálja, s az egész emberi vagy nemzeti lét szempont-
jából ú ja b b perspektívákat nyit meg'. Széchenyi működésében is iga-
zolva látjuk azt a mondást, hogy: az emberiség voltaképen nagy
egyéniségekben ,ébred öntudatra. :Mint mondották róla: 'a .legjobb
időben érkezett, i l: nemzet.fitőerére tette a kezét. .' ..

'Széchenyi korában Europa csáknem egy évszázaddal rncgélözőtt
bennünket. Hiszen aligébredtunk m é g fel a; török .elnyomatás utan,
amikor már európaszerte ' pezsgő élet lüktetett. Franciaországnak
megvólt a maga Richelieu-je és Colbért-je, Angliát jelentős mérték-
ben felemelte Erzsébet királynő, 'Poroszországnak is megvolt a: maga
nagy választófejedelme. Oroszországban 1. Péter és II. Katalin az
állami megerősödés hathatós támogatói ésa civilizáció iránymutatói.
Elhangzott már a francia forradalomnak is a véres nyitánya, mely
társadalmi átalakulást eredményezett, az erőket felszabadította, a
mesterséges kerlatokat megszüntette. Technikai térenís óriási hala-
dást látunk. S mindezen átalakulások elkerülték hazánkat vagy nem
hagytak rajta mély nyomokat. A felvilágosodás nem változtatott sem
az,abszolutizmuson, sem a társadalmi megkőtöttségen, így 1830 kő-
rűl nem sokkal voltunk előbb, mint egyévszázaddal előbb.

,Széchenyi megjelenése tehát a legidőszerűbb volt. Gondolatai,
reformjai forradalmian hatottak; Szekatlan a hangja, hogy szakítani
kell a multtal, ha a nyugati nagy nemzetek- példáját követve át aka:
runk alakulni, mert különben nincs jövőnk. Széchenyi hatására a nem-
zet mintha mély álomból ébredne öntudatra. Eltölti a jelenben kifej-
tendő aktívitás és a jövőbe vetett hit. Eszméi nyomán új élet, új
mozgás, új reformtörekvések sarjadnak. Újszerűen hatott, és a jobb- .
érzésűele mindjárt m.eg is értették. Ő volt az, aki tudása, hazájának,
faj ának és kűl íőldnek pontos ismerete alapján a nemzet élére állha-
tott, s reformátora lehetett. Nem akart az lenni, de azzá rendelte
gondolatainak a hordereje.

Széchenyi munkásságát, ielentőségét kiváló gondolkodók már
eléggé méltatták, így ami feladatunk nem az, hogy a kultúrélet k ű -

lönbözö területein kifejtett érdemeit méltassuk, hanem inkább az,
hogy vele mint emberrel ismerkedjünk meg és bepillantsunk a nagy
magyar lelki életébe, gondolat-, érzelem- és akaratvilá gába.

Széchenyi István gróf 150 évvel ezelőtt, 1791. szepternber 21-én
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szűletett Bécsben. Neveltetése hasonló, a korabeli mágnás-gyermeke-
kéhez, Minthogy főuraink nagyobb része a bécsi levegőhöz tarto-
zott, érthető, hogy' művelödési . anyaga -legalábbis kezdetben -
nélkülözte a magyar szellemet. Ezt később kellett pótolnia.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA17 éves
korában katona lesz. Résztvesz a Napoleon elleni harcokban. Ma,~
gyar származása miatt azonban nem vihette többre a kapitányi ranggfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi

-

nál. Önálló gondolkodása, excentrikus egyénisége külÖnben se tu-
dott beleilleszkedniaz akkori katonai szellembe. Ezért otthagyja
a katonaságot, Mint fiatal katonatiszt, - de még később is, sokat
forgolódik a bécsi szalonokban s éli a fiatal mágnás ok gondtalan
életét.

Műveltségének elmélyülését főként utazásai segítik elő. Kőzben
állandóan műveli magát, Kedvvel olvassa a német, francia; olasznmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
és angol kőltök és írók munkáit, Tanulmányozza a politikai és szocio-
Iógiai műveket. Állandó tudásszomj hajtja. Önművelése bámulatos.
Színte példát mutatott nemzetének, hogy lehet a "kiművelt ember-
főt" elérni. Naplóját is azzal a céllal kezdi, hogy olvasmányai egyes
fej ezeteit fel jegyezze. Kedveli a klasszikusokat. Vergiliust különös
érdeklődéssel olvassa. Megragádja Platon. Lelkesülten beszél Sokra-
tes megingathatatlan ig,azságérzetéről, erkölcsi nagyságáról. J óté-
kany hatással volt rá Tasso, Byron ellenben - pesszimista költe-
ményeivel - búskomorságba ringatja. '

Utazásai kőzben főként Anglia volt rá nagy hatással. A fiatal
Széchenyi . szinte gyermekes csodálkozással szemleli Anglia gyár-
iparát. órákhosszat beszélget a munkásokkal és szakférfiakkal ta-
níttatja magát. '

A tapasztalt dolgok álmatlan éjeken meglepték Széchenyit és
önkéntelenül 'is a hazánkkal való összehasonlításra késztették. Fő-
ként külföldi utazásai kőzben talál Széchenyi az ő "árva" népére.
Elt benne a nemzeti kőzősség érzése, meglátta a magyar "parlagot'~
és élete céljául a magyar "p,arIag" kiirtását' tűzte ki. Reformtervei
kezdetben a Iantáziájából kipaHanó 'ötletek. Később azonban mind-
inkább krístályosodnak, rendeződnek a gondolatai. Világosan látta)
hogy Magyarország elmaradt és mélyen meg volt győződve, hogy
neki: szent kőtelessége a magyar nemzetiség kifejtése. Meg volt győ-
ződve, hogy az Isten őbenne e hivatást "föltette". Ezért küzd szinté
rnár tír erővel ideáljai megvalósításáért. Elszántságát jellemzi val-
lomása: "Ha lenyesik szárnyamat, lábamon járok, ha levágják lá-
barnat. kezemen járok, - csak használhassák." S e vallomásának
élete a l~gfŐbb pecsétje. Hivatástudat, mély kötelességérzés, benső
erkölcsi kényszer hajtja, mely ellen nem vívhat küzdelmet. úgy érzi;
hogy kűldetésűnk ellen nem harcolhatunk. A bécsi mulatozásokra
visszagondolva, írja:. "Mihelyt a lélek öntudatára jön annak, hogy
hivatása a legmagasabb tökéletességre emelkedni, azonnal meg fogía
vetni' a földi örömöket, sama cél után fog törekedni." " - j

Érdéke~,' hogy így ír az a Széchenyi, aki a koztud~tban úgy éC
rnint gyakorlati, aktív politikus, vagy' inkább mint nemzetgazdász.
Nevét hallva, -magyar embernek a Dunahajózás. 'Lánchíd, Tisza-
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szabályozás, Lóverseny, Nemzeti Kaszinó,' stb. jut az eszébe. Igaz,
ezek, olyan alkotások, melyek működéséböl láthatóan fennmaradtak.
Azonban a Naplóját olvasva,~ibontakozik, egy drámai lélek kőr-
vonala, me ly összes erényeivel és hibáival, forr ongásának, fejlődé-
sének állandó dinamikájaval csodálatosan bonyolult lelkiséget mu-
tat az érdeklödőnek.

Széchenyi lelkűletét és életpályáját átgondolva, azt kell mon-

danunk, hogy tragikus egyéniség. Állandó önelemzés, önvád, problé-
makeresés. a végsőkig menő analízis jellemzi, folytonos feszültség
sebes örvényként kering benne.s pesszimista, önmagával elégedet-
lenkedő hangulatot kölcsönöz kedélyének., Érezzük az egyensúly-
hiányt. Óriás! vihar tombol benne, problémákkal kűzködik, az al-
kotó zseni élményei film szerűen peregnek ,lelkében. Életének csak-
nem minden óráját megszakítják nyugtalan problémalátások. elmél-
kedések. Éj jeleken á t gondolkozik az életnek számtalan oly meg-
nyilvánulásán, melyek mellett az emberek mílliói érzéketlenül, érin-
tetlenül mennek el.

A meghasonlott,s főként önelemző, önvizsgáló szellemeknek a
sajátossága, hogy az élettel, annak értékeivel szemben tudatosan<és
elvszerűen foglalnak állást, s hogy az életmegnyilvánulásokat szin-
tetikusan, egyetemes szempontból tekintik. így tehát az ilyen egyé-
nek, adottságaikból kifolyólag, filozófikus hajlamúak. Ezt látjuk
nála is, a bécsi báltermek könnyű levegőjében is az egy-egy prlla-
natra elmélázó, elmélkedő huszártisztben, az utazgató grófban, aki
hazája felemelésén gondolkozik, s a tépelődő dőblingi mártirban.

Talán paradoxként hangzik, ha azt mondjuk, hogy Széchenyi
filozófikus lelkületű. Hiszen az ő külső élete csaknem egészében a
gyakorlati politika mezején pergett le! Azonban mégis jó átgondol-
fiunk, hogy az őgyakorlati vívmányai nem' öncélúak. Mögöttük min-
díg megtaláljuk az ideális politikust, aki szíve minden óhajával csak
egyet akart: nemzetét felemelni. S minden mást csak eszköznek te-
-kintett ezen cél érdekében. Vagyis Széchenyi központi érdeklődési
iránya, alaplelkűlete ideális, de célgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ai elérésében az életet reálisan,
tekinti.

Gyötrődő lelkére jó hatással volt a pályája. A gyakorlati élet
programmjainak keresztülvitele egy-egy oázis volt számára. Ilyenkor
elfeledte tépelődéseit, problémáit; ezeket mintegy alkotásban ol-
dotta fel. Gyakorlati alkotásokban vezeti le bőséges energiáját, ez
szabadítja meg vívódásaitól. bűntudafától. Aktivitás kellett a lelké-
nek, mert csak így tudta kivonni magát benső lelki életének' khao-
szából.

Lelkének alapvonásai azonban, gyakorlatiassága ellenére is, fila .•
zófikus egyéniséget mutatnak, Az élet végső értelmét, az ember ren-
deltetését kereső elmében már korán kifejlődött az önelemzésre, ön-
ismeretre való törekvés. Az őnértékeken, az abszolut igazságon,
jóságon és szépségen töprengő elme megalkot magának egy érték-
rendszert, amelyhez mint irányadó, mint messzefénylő ideálhoz méri
saját gyarlóságát, cselekedeteit, lelkiismeretét" kötelességérzetét. S
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ezen illandó öszehasonlítgatásban már csaknem belegeser,érz;ékel1Y
és túl szigorú önmagához. Ezért állandó kétségek gyötrik. Sokszor,'
pl. gyónás után nem mer áldozni, mert nem bízonyos, tiszta-e a lelke;

Lelki életének nyugtalanságát mutatja a vallásossága is. Tele
van kétségekkel és megnyugvást vár- az Istentől. Vallásosságának
alapja, hogy hisz örök értékekben. Lelke ösztönösen lendül a túl-
világ után. Azonban jó átgondolnunk, hogy ő gyakorlati ember, nála
tehát a vallásosságot ·elsősorban ne az elvont világnézet kialakítá-
sában, az elmélkedések mélységében, hanem az élő Istennel való
állandó kapcsolatban, a hozzá való gyakorlati magatartásban, az
eleven életben kell keresni. Széchenyi lelke az Istennel, mint érzék-
feletti, mint transzcendens valósággal személyes kapcsolatban van.
Érzi, hogy az élet felett van az Isten, mindenek irányítój a, s "minél
kőzelebb jutunk hozzá - írja - annál tökéletesebbek, azaz boldo-
gabbak, minél távolabb állunk tőle, annál szerencsétlenebbek va-'
gyunk". Érzi, hogy a világban mutatkozó egyenetlenségnek, disz-
harmóniának fel kell oldódnia Istenben. Az Isten utáni vágyakozás
szíve állandó sóhaja, s az emberi szívnek ezer. szűkséglete minden
vallásnak is az alapja. "Egyik vallas a másik után tünedezik el
ugyan a Föld színéről - mondja - de a vallásos érzület, mely azo-
kat alkotta, soha nem lesz kioltható az emberek szívéböl." Vallásos-,
ságában is megnyilvánul a reformátori hajlam: Látja az élet ferde-
ségeit, s az elégedetlenség érzése tölti e1. Az ellentétek kiegyenlí-
tésére a földi életben nem számíthatunk. Egy beláthatatlan fejlődés
sodor bennünket. Érezzük a tér és az idő korlátait, ismereteink szűk

határait, ismerettartalmaink szegénységét, az életfolyamat hányatta-
tását és ezen bizonytalan érzésá.llapotban elborítana lelkünket a leg-
sötétebb pesszimizmus. ha a "győzelmes élet vágya" nem óvna meg
a világfájdalomtól. Megvan Széchenyiben a lázas elégedetlenség, de
megvan a vágy is, mely a jobbat akarja. s mely tud hinni. "Kell
tenni egy másik, jobb életnek - írja 1819-ben - mert aki itt a leg-
szerencsésebb, tula jdonképen az is igen nyomorult lény." Vagyis a
lélek halhatatlanságába. a túlvilági életbe vetett hitét Isten igazsá-

~osságára építi.
Szerelmi életét is kiegyensúlyozatlanság jellemzi. Szerelmi és

vallásos érzései sokszor mintegy extázisban összefonódva törnek ki t.

5 szerelmát az ideálok világába emeli. Ilyenkor csaknem szentet lát
.szerelmében, akinek élete felét is odaadná. E forró szerelem azonban
nem óvja meg a kételkcdéstöl. Úgy érzi néha, hogy Crescencia
grófnő (második szerelme] időnként nagyon hideg hozzá, s ezzel őt

halálra sebzi és a kűlvilág előtt is nevetségessé teszi. Szerelme sok-
kal több kínt, vergödést cseppegtet lelkébe, mint amennyi örömsugár
szór ódik rá.

Szociális érzéseit főként angliai utazásai ébresztik fel. Itt látta,
hogy mindenkinek vannak nemcsak jogai, de kőtelességei is. Minden-
kinek dolgoznia kell. Nincsen jobbágy. Mindenki adózík. Itt érezte
meg, hogy mindenkinek van emberi méltósága, melynek tiszteletben
'tartását a becsület kőveteli. Nyílt lelkiismerettel tartja ébren kőte-
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'lességtudatát. Érzi, hogy aki előkelő szűletésű és nagy vagyonú,
annak több kőtelessége is van a társadalommal, a nemzettel szemben.'
Másrészt nemcsak utazásai, hanem a lelkiekkel való állandó foglal-
'kozás is fogékonnyá tette, hogy mások érzelem- és gondolatvilágába
beleélje magát. Magasfokú emberszeretet fejlődött ki benne. Ez Iö-
ként társadalomszemléletén érezhető. Megerősödött benne a Iaj-:
szerétet is. 24 éves korában, 1815-ben, amikor Londont elhagyta,
írja: "Ei akarom hagyni a nagyvilágot minden pompájával. .különben
becsvágyarn el fog pusztítani, boldogságomat a középszerüségben
akarom megtalálni. Isten veled becsvágy, mely lelkemet annyira
.élesztetted. Miért kapkodjam mindig előkelő állások és rang után,
mikor minden elfordul tőlem. Van azonban nekem hazám, szegény,
szerencsétlen hazám: ezen nem tudok segíteni, most még nem, jöjjön
hát. az eke a kard után." Naplójának további részei tanúskodnak,
-mint ébred nemzeti reíormátori hivatásának tudatára.

Érezte, hogy az ember élszigetelve csak parányi atom, semmi.
Ezért főcélja az egyesítés, a szervezés volt. (Gondoljunk pl. a Ló-
verseny, . a Kaszinó létesítésére!) Hatóerejét fokozta, hogy a társa-
.dalorn minden réteg évei lelki kőzvetlenséggel érintkezett. Eszméiért
.állandóan agitált. S mindennek rugója egy szív volt, melyet fütött
a faj-, fütött a honszeretet.

Oly lángelme, 'annyi rátermettség, az ész és szív oly bámulatos
.gazdagsága egyesült benne, mint világszerte is kevesekben. Ez volt
.a főoka, hogy, tragikus végű pályája ellenére is, óriási hatást érf el.
Megkapó eszméinek a gazdagsága, a teremtő gondolatok bősége, fan-:
-táz iájának erős. szárnyalása, mindenekelött' azonban: szellemének
mélysége.' Magyardrszág sorsáról, megismeréséről, jövőjéről oly
mélyrehatóan elmélkedett, mint előtte senkisem. A nemzeti jövő'
útját kereste, s oly irányt jelölt ki a nemzeti haladásnak,' melyet
'kővetni minden nemzedéknek elengedhetetlen kőtelessége.

A nemzetet féltő aggodalom azonban végülis' megbontja a dere-
sedő gróf lelki életének egyensúlyát. Mindenért magát okolja, magát'
teszi felelőssé. A nemzet mártírjának és egyben gyilkosának érzi
magát. Főként az 1843-45. évektöl kezdve jelentkezik ez az 'önvá-
daskodás, mely 48-ban elhatalmasodik a lelkén. úgy érzi, ő az oka
mindennek, magát teszi felelősségfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l 48-ban bekövetkezett forrada-
lomért, a 49-es világesi fegyverletételért. Megfogamzik benne az 'a
felfogás, hogy Magyarországon nem volt semmi baj, semmi szűkség'
nem volt tehát, hogy az 1825-i országgyülésen megindítsa a refor-
mokat, hogy a 30-as évektöl kezdve kiadja munkáit, anmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH ite lt; Yilsi-:

goí, Stá d iumot, Kelet Népét, Ö nismer ete t, stb -to Ő vólt az, aki ernun-
káival a lavinát megindította, de mivel Kossuth a vezetést magához
Tagadta és a tempót meggyorsította, neki nincs módjában, hogy a
nemzeti katasztrófát, me ly aforradalomhoz vezet, megakadályozza.

Aggodalmai közelednek a beteljesüléshez. Nagy része volt ab-
ban Kossuth "modorának" is - mint mondja, hogy ökölcsapásként
lepték meg a nemzet halálát festő eszmék. A forradalom idején egész
'munkáját "füstbe menni" látta. Eszméiben látta azt a szikrát, mely
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a forradalom, a pusztulás lángjával felgyujtotta hazánkat. A radio.
kálisok hetvenkedése, Bécs, magyarellenes reakciója, a rácok, horvá-
tok fegyverkezése csak -szította a lángot, melynek Ielgyujtásáért
egyedül csak magát okolta. Naplójában nyomon kísérhetjük a film-'
szerű eseményeket, melyek mint lavina borítják el az őnmarcangoló-
gróf szellemet. .'

Érzi, hogy nincsen semmi hatalom, mely nemzetét "a démoni
úton", mely a sírba visz, .viszatarthatná, A magyarság 'sorsa -;-.
Ausztriával és a nemzetiségekkel való összeütközés következtében -~
csak az elvérzés lehet. S míg a politikai események drámai gyorsa-
sággal peregnek, Széchenyi álmatlanul, tehetetlenül vergődik. Ön-
bizalma, hite, mely eddigi életét fűtötte, összeomlik. Gyakran kiált:
fel: Nincs egy reménysugár, nincs egy kivezetőgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú t sem az ő, se nem-
zete számára, Lelki egyensúlya felbomlik. "Ember nagyobb zavart:
e világban nem okozott, mint én, Oh, Isten! - könyörülj rajtam!" -
ez az utolsó sóhaj, amit egészséges elmével feljegyez Naplójába,

Ezután, 'az 1848-i öngyilkossági kísérlet után, mint amentia-
beteget orvosával a Bécs malletti dőblingi elmegyógyintézetbe szál-
lítják. 1848-1860-ig rnínt lelki beteg itt tartózkodik. Itt már atév-
eszmék' árja borítja el szellemvilágát. Megfogamzik agyában az 'a
gondolatcsoport, mely szerint az ő két évtizedre terjedő munkássága
téves volt, mert Magyarországon nem volt semmi baj, tehát semmi.
szűkség nem volt reformokra, Ö · az Antikrisztus, aki a pokol mélyé-
ből jött elő es hazug lélekkel - hiúságból - fényes jövőt ígért nemo.
zetének. Ö volt a forradalom felidézője, ő csábította el Kossuthot
is, ő minden bünnek és becstelenségnek az oka, aki gyermekeit, any-
ját, feleségét sem szerette soha, Ö a megrögzött bűnöző, aki minden-
kit csak megcsalt, .

Lelki' betegsége' azonban mégiscsak lassan-lassan gyógyul.
Visszatér a iégi érdeklődési kőre: politikával foglalkozik. Megírfa
anmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANa gy Ma gya r Sza tír á t, melyben Bachot és rendszerét gúnyos, epés,
hangon kipellengérezi. Szakadatlanul ír. Rapszódikus modorban
hangsúlyozza jogi álIásfoglalás.át.' A D isha rmonie und Blindheit c.,
munkáját azonban már nem fejezhette be, mert 1860, márc, 3-án
házkutatást -tartottak nála és iratait lefoglalta a bécsi rendőrség,' Ez
erősen felizgatta, Értesült arról is, hogy iratait, mint "nagyszerű-
összeesküvést eláruló iratokat" Ioglalták le, Március 4-én báró-
Thierry rendörminiszterhez elkeseredett hangú levelet írt és kér te,
hogy iratait szolgáltassák vissza, Választ csak 16-án kapott és a
rendőrminiszter kífej ezte, hogy a gyógyintézet nem lehet számára
továbbra is politikai menedékhely. Egyre izgatottabb lett, bár láto-
gatói előtt türtőzteti magát. 24-én Babarczy Imre báróval azt üzeni:
Deáknak, hogy hazája ne. kövesse oda, ahová ő nemsokára leszá ll.

Széchenyi világosan látta, hogy sokan bűnvádi eljárást kívánnak,
indítani ellene, s akkor elítélik. Azt is tudta, hogy mások ezen el-
járást is feleslegesnek vélik, mivel úgysem tartják normálisnak (bár
érezte, hogy nem beteg), s ebben az esetben az élet nem hagy szá·~·
mára mást nyitva, mint az Őrültek házát. Ezt azonban nem bírta.
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'volna ki, másrészt pedig a politikai bűnösség vádja miatti elítéltetést
.sem várta be. Április elsején megszakad naplója. 6-án,· nagypénteken
asztalához ültette öreg szolgáját, megvendégelte. 8-án, husvét haj-
.nalán pedig szétroncsolta agyvelejét, s a legnemesebb szív megszűnt
.dobogni.
, Széchenyi életét végiggondolva, látjuk, hogy lelkére lidérc-

nyomásként nehezedik a bánat, a töprengés, a szűrkén íestő hangu-
lat. Bizalom és kétség váltakozik benne. Van benne erő, reformátori
.lendület, hatniakarás, cselekvökészség, -azonban ezt is kitörések
túlzások zavarjak meg. Van államférfiúi képessége, de ez is tarkázva
van rémlátással, bizonytalansággal. így befejezett, lezárt egyéniséget
,egy irányban sem tudott nyujtani. S ennek oka az, mert oly magas,
elérhetetlen tökéletességet kívánt szolgálni és életében megvalősi-
.tani, hogy saját emberi gyarlóságait, jellemét elégedetlenkedve, pesz-
szimisztikusan ítélte meg. Töprengő lelkének állandó önvádaskodása
Ielki beteggé tette. Bár adott volna neki a Teremtő erősebb idegeket.
'kiegyensúlyozottabb kedélyt, s így, mint harmonikus lelkiéletű egyé-
niség, befejezhette volna nemzetépítő munkáját,

Reformmüködésének azonban még így is megvolt az 'az ered-
'inénye, hogy megmentette a nemzetet a közönytől. Az ő lelkétől ka-
-pott lángra a magyar kőzélet. Ö keltett önbizalmat, munkakedvet, ő

ébresztette fel a nemzetben a szebb, munkás jövőbe vetett hitet.
"Benne' kőszönthetjűk Magyarország modern kultúrájának a' megala-
pítóját, aki munkásságával a nemzeti továbbfejlődés útját jelölte ki.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . Buzá s Lá szlo ,QPONMLKJIHGFEDCBA

A ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjö vő m ag yar n ag yasszo n ya r ,

Néhány évvel ezelőtt egyik illetékes. magasrangú pedagógus in-
'tézetünkben tartott előadásában azt mondotta: "Eddig léányainkat
féltettük fiainktól, s rövid idő óta az az eset' áll' fenn, hogy fiainkat
'féltjük a mai Ieánynemzedéktől." Majd arra kérte a leányifjúsággal
foglalkozókat, neveljenek új leánytípust, olyat, mely erkölcseiben,
nöiességében, vallásos lelkületében, áldozatkészségében, példás hon-
leányi mivoltában tűnjék ki a férfi-ifjúság épülésére.

Megvallom, ez a megállapítás mélyen lehangolt. Vajjon elfelej-
tették-e, avagy meg sem tanultak leányaink a női küldetés valódi
'Iényegét? Nem ismerik-e igazi feladatukat, mely szerint a férfi
eszményképévé kell válniok: teljes erkölcsi értékűkkel, lelki vmély-
ségűkkel, okosságukkal, kőzvetlenségűkkel, fínom tapintatukkal? Ho-
gyan töltsék be hivatásukat, ha erre rá nem nevelik őket? S vajjon
'ha az arra hivatottak részéről minden megtőrtént. földi zarándokla-
sukban nem tudnák-e betölteni isteni kűldetésüket a lehető legtöké-
letesebben? Hiszen a női lelken átcsi'llog természetéből folyó, 'tit-
'kokkal teljes, végtelenü! nagy hatalma, Isten kőzelsége, mérhétetlen
belső gaZdagsága, szépsége, Nem lehetne-e leányaink lelkében ki-
alakítani olyan eszményképet, mely hasonlitana a" Zsoltáros szavai-
'hoz: '"A király leányának minden ékessége belűl vagyon."
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Istennek hála, hazánk gazdag kiváló nőnevelő intézetekben',
Nemcsak felekezeti, hanem -állami leányiskoláink is hozzáértő, hiva-
tott kezek irányítása mellett működnek. Nem tudnánk-e összefogni
s évtizedek tapasztalatait egybevetve erős akarattal, a mult tiszte-
letreméltó asszonyainak példájára nemzetünknek és egyházunknak
igazi, magyar nagyasszonyokat nevelni? Tudjuk, milyen döntő be-
folyásuk volt, van és lesz mindíg a nőknek a történelemben: az er-
kölcsök megjavításában. avagy lábbaltiprásában, a családok életben-
tartásában vagy rombadöntésében, egyszóval. az .egyén, társadalom.
nemzet és az emberi nem boldogításaban vagy tönkretevésében. Hi':
vatasuk nem kevésbbé fontos a nagykőzösségben, mint a férfiaké"
és amint,a helyes irányban nevelt nők sok jót, úgy a helytelen irány-:
ban neveltek több bajt okozhatnak, mint aférfíak.S ma, mikor a
családi élet tisztaságán, melynek megőrzése csaknem kízár ólag aj
családanya kőtelessége, áll vagy bukik az egész társadalom, nemzet,'
nem kell-~ hálás kőszőnettel fogadnunknmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKemenes Illés főigazgató!
jóakaró figyelmeztetését a leánynevelés megreformálására, nerne-Í
sebbé, szebbé, tartalmasabbá tételére.

A katolikus nagygyűléssei kapcsolatos leánygyűlésen Shvoy

Lajos püspök zárőszavában egybefoglalta az összejövetel. célkitűzé-;
seit és kb. a következőket mondta: Hogyan bízhatjuk az itt elhang-'
zott nagyszerű terveket a magyar katolikus leányifjúságra, melyröf
annyi elítélöt hallunk, kikért annyian reszketünk? Mégis, bizakodva
nézünk a magyar leányifjúság felé s nevelői egyéniségünk latba-
vetésével, a magyar leányifjúság rajongó szeretetével, Isten segítsé-
gében bízva kezdünk majd a felelőséggel_ teljes nagy munkához:
a jövő igazi magyar nagyasszonyainak neveléséhez.

Mindezek után legfontosabb és döntő jellegű kérdés: a) kíala--
kult-e valójában lelkünkben az az eszményi női kép, amilyenn é leá-
nyainkat kialakítani kellene, b] másodszor megtalá ltuk-e hosszú pe-
dagógiai működésünk alatt a helyes módszert célunk elérésére?

A) Rajzoljuk először elénk a helyes női eszményhépeil Míú-:
denekelőtt előre kell bocsátanunk néhány megjegyzést az eszmény-
ről általában. Azt mindnyájan jól tudjuk, hogya lelket cselekede-.
teiben eszmények indítják, buzdítják és irányítják. Egy spanyol böl:'
cselő szerint az élet eszmények nélkül lehetetlen, mert az eszmények.
az élet alkotóelemei. A velünk szűletett jó készségeken kívül az
eszmények sokasága zsong körülöttünk és hat reánk életünkben. Az'
egyéniség megítélésének egyik legfontosabb szempontja az, hogy
az illető mivel töltötte meg eszményeinek tárházát, Az egyes ernber
számára ugyanis az eszményeknek nem szűkségképen erkölcsi ereje
hathatós, hanem idegeinek érzékenységet igénybevevő jellegük.'
Az eszményeket kétféleképen tanulmányozhatjuk: egyrészt az örök
értékek felé fordult oldalukról, másrészt az egyéni életgazdagítás-'
ban: elfoglalt szerepűk szerint. Az előbbi feltétlenül elfogadható..
a rnásodik a történelem és lélektan szemszőgéböl gyűmölcsöző.

Minden kornak megvolt és megvan a maga' eszményképe. A kö-.
zépkor nevelői eszményét az ókor nevelői gondolkodásával való:..,
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rteljes szakítás jellemzi. A hatalmat, véres harcokat kereső ókori
-eszrnény helyett az úrnak életet, feltámadást tanító 'örök eszméje
'fogja meg a népek lelkét.

Az életet átalakító s az emberekre legnagyobb hatóerejű, leg-
.maradandőbb eszménykép mindenkor: a nö, Ezért kell nekünk a "ma
Ieányai'l-t feladatuk betöltéséhez vezetnűnk. Legyen méltó helyes
vi'lágnézetével, őnlemondásával arra, hogya férfi eszményképéül vá-
"Iaszthassa s töltse be kűldetését a mult nagyasszonyainak példájára,
.kikre a lovagi középkor férfiai a legnagyobb csodálkozással és
bámulattal tekinthettek s kikben a keresztény lovag eszményképét
megtalálta.

A mindenkori és a mai leánytól az élet kűlönösen három tulaj-
-dönságot követel, és pedig éppen azokat, melyek a legelterjedtebb
mai hibákkal ellentétesek. Ezek: aznmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAéle ttiszta sá g . é le tfegyelem és
éle tszo lgá la i, Milyen legyen tehát az a leánytípus, kérdezném lapi-
dáris egyszerűséggel. Legyen élete kristálytiszta nemcsak multjában,
hanem jelenében és jövőjében is. Másodszor legyen benső életében
fegyelmezett s ez a fegyelmezettség tűnjék ki munkájábán, etikájá-
'ban és szociális érzésében. Végre harmadszor legyen élete önzetlen,
nemes szolgálat családjáért. a társadalomért és nemzetéért.

aj A valódi eszménykép első nagy vonalát a tiszta nő i lé lekben

találhat juk meg. A tisztaság a legnagyobb érték, mert halhatatlan
'emlékezete és minden nemzet talpköve. Idézern P á zmá ny Péter sza-
'vaJt: "A mi életünk e földön oly vitézkedés, melyben az örök életért,
a .tökéletes erkölcsökért szűntelen bajt vívunk. De sem hosszabb,
, em veszedelmesebb harcolásunk nincsen, mint a tisztaság oltalmá-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-é r t." - A mai korban éppen úgy fennáll ez a kűzdelem, mint Páz-
-mány korában, Mi nevelők tudjuk s szomorúan tapasztaljuk, ,hogy
-mire vezethet ez az emberiségen rágódó bűn s miként pusztíthatja
el reményteljes munkánk ifjú virágait. öldöklő méreg, mely mint
'láthatatlan féreg rágódik az ífjú lelken s végül a kétségbeesés őrvé-
nyébe veti áldozatát. Ennek a bűnnek főleg a nagyvárosban' 'élő
'Ieányifjúság van kitéve, hol színház , mozi, kirakatok, könyvek,: szó-
'rakozás mindmegannyi kísértés tör reájuk s örökre jaj azoknak,
'kiket gondos nevelők nem óvnak, vagy világosítanak fel jókor a pusz-'
tító veszedelem következményeiről. Egyedül az a nevelés mentheti
meg leányainkat, mely a tisztaságra nevelés problémáját' a kőzép-
pontba állítja. A szűzi lelkület életerőforrás. Nézzünk leányaink
ragyogó szemébe, melyekből kis mennyország sugárzik felénk. Né-
mélyiké olyan tiszta, mint a nápolyi égbolt, vagyiaz Alpesek tenger-
'szeme. Nyugodt, mély pillantásai megsejtetik lelkünkkel, hogy e fia-
tal -leány lelkének érintetlensége szemében tükröződik. Életkörülmé-
nyei talán olyan szerencsések voltak, hogy féltve óvott kincsét meg
tudta őrizni. Isten kegyelme után ezt a jó szűlöknek, de nem ritkán
nevelőjének, vagy tanítójának kőszőnheti. Hogy milyen tiszteletre-
méltó az ártatlan gyermeklélek, azt olvashatjuk az Evangéliumból,
snel y a botránkoztotóra "jaj"-t kiált. . , .

, Ha a multat és .a történelmet nézzűk, látjuk; hogy a 'társ~dalóm



10 M. Richter Sarolta:

erkölcsi tisztasága a nő erkölcsi érzésével emelkedik vagy süllyedt
Milyen nagy hatással volt a tiszta, szűzi nő élete még a pogány kor
társadalmára is. Ezek közűl sokan hűségűkkel, kitartásukkal, lelki.
szépségűkkel olyan festői magaslatra küzdötték fel magukat, hogy
bámulatot és csodálatot érdemelnek. Ennél kiválóbb jellemeket ala-
kított ki a kezdődő kereszténység. Az ókor Ceciliája, ki a legnagyobb,
kísértések között is megőrizte lelke liliomát és éneklő, repeső lélek-
kel ment a szebb, tisztultabb, nemesebb élet magaslataira, valóban
női eszménykép és érték. Avagy Lucia, az a kedves, művelt görög'
leány, kit szilárd oszlophoz hasonlítanak, nem kelt-e bennünk cso-
dálatot s a női nemnek hódolatos tiszteletet? Vagy a kis Ágnes gyer-
mekleányka.. ki példát adott lelke tisztaságának Iéltö őrzésévei a
mai, kísértésekkel játszó, a test és szemek kívánságától nem félő
leányainknak. A felsorolt keresztény hősnők megmutatták, hogy vol-
tak a multban tiszta, állhatatos női lelkek, kiknek példája nemcsak
bámulatra, hanem utánzásra méltó.

Vannak férfias és vannak nőies jellegű korok. Korunk erős/o
férfias vonásainak, egészségi elveinek, szabados erkölcstanának meg-
felelően sajnos igen gyakori a neméből kivetkőzőtt, eszrnérryíségéből"
lecsúszott, elférfiasodoU nő, A jelenkor leányai a testkultusz korá"-
ban élnek. Nem szólunk a testedzés, torna, fürdés tisztességes és.
megengedett módon való végzéséröl, hiszen kell, hogy mi, pedagó-
gusok ebben a tekintetben egy nézeten legyünk a régi görögökkel és-
Senecával óhajtsuk: "Kívánatos, hogy ép testben ép lélek lakozzék."
Edzett, akaraterős, erősgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAif jú s á g o t akarunk s gyakran éppen az ellen-
kezőjét kapjuk. Vannak sportágak, melyek azt a kevés nőiességet is,
lerontják, melyet még a mi korunk a nőnél öltözködésben megha-
gyott. Szinte elférfiasodnak leányaink viselkedésűkben, társas érint--
kezésükben s a test kultuszában nem mindíg a lélek, hanem legtöbb",
szőr a test lesz a győztes. Az ókor klasszikus népe, a görög csak
azért karolta fel a nősportot, hogya testedzés erős anyákat neveljen.
A kőzépkor lovagkisasszonyai is egész testet foglalkoztató sportol
üztek a vadászatban. lovaglásban, utazások kőzben. Elsodleges cél':-
ját a nő ezzel nem hátráltatta. - Sajnos, korunkban a sport igen:
gyakran az anyai hivatásnak ellenségévé alacsonyulhat. Mai világ-:
felfogásunk nagyrészt és könnyen sportladyket nevel. pedig az ú j

leánytípushoz több lélek, éspedig a fegyelem lelke: a Szeritlélek kell.,
Ép testben ép lelket, bármennyire próbál ja is a mai testnevelés. nem
tud nevelni, erre csak a keresztény aszkézis képes. Kemény, rend-,
szeres testedzés, akaratnevelés hősöket nevel. Az élet nehéz terhéte
a család, I I háztartás robotját, a gyermeknevelés mérhetetlen gond-
ját ma is az imádkozó, .bőj tölő s istenfélő keresztény nők viselik el'
emberfeletti akaraterővel, de támaszt nem a kizárölagos testedzésből.,
nem 'a túlzottan egyoldalú sportból. hanem az igazi keresztény élet'
aszkéziséből merítenek. Ezek a nők vezekléseikkel, néma, csendes;
tűrésűkkel több hasznot hajtanak egyeseknek és a nemzetnek, minti.
a sportoló modern leányok és asszonyok. Ezért kell erősakaratú
Ieányifjúsúágot nevelnünk. A mai társadalom. bajának sokhan az Is.:-.
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-tentől telszakadt női nem az oka, tehát orvosa ismét csak az Isten-
:'hez visszatért, természetes hivatását követő keresztény nő lehet és
nem a világ képére és hasonlatosságára formált sporthölgy.

Ha a mult nagyasszonyainak példáját követjük, a jelen élet ér-
tékeit kiemeljük, hibáit kiküszöböljük, akkor felel meg a jövőben
~kialakítandó leánytípus annak az elgondolásnak, melyet az ideális
nőről alkotunk. .

b] De kérdezem továbbá: vajjon ez az élettisztaságot sugárzó
-eszményi alak valami állandó, stabil, merev keret-e, avagy dinami-
'kusan előretörő, fejlődést mutató életforma? Én az utóbbit tartom
és. abban látnám a leányléleknmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAéle tfegyelmének nagy vonalát, hogy
a fejlődő leány minden munkájában, állandó erkölcsi erőfeszítésében
-és gyarapodó szociális érzeseiben következetes, önmegtagadó, áldo-
.zatot hozó és kemény legyen. Isten mindnyájunkat munkára terem-
tett. A leányt is azért teremtette, hogy egy kis körnek életet adó
'napja, színe, illata, jótékony lelke legyen, .Ió pár évtizeddel ezelőtt
.a leányokat csak feleségnek nevelték. Ezek voltak a boldogabb idők.
/\. nőké volt a tűzhely, a férfiaké a világ. Ma már e tekintetben nagy
-változást látunk. A kenyérért vívott harcban mind több és több őn-
-állóan kűzdö nő tűnik fel a férfiak mellett a foglalkozások legval-
'tozatosabb munkahelyein. De bármely életpályát is választanak leá-
nyaink, legyen az az otthon, hivatal vagy iskola falai kőzött, kell,
'högy teljes munkát végezzenek becsülettel, tisztességgel, minden
számítás nélkül, egyedül az eredményért. a közért, hogy nehéz ma-
gyar sorsunkon segítve felmagasztosnljon a munka és értéke tegye <:

szebbé, nemesebbé a dolgozó női lelkeket.
A fenti elvek és tények alapján kell tehát hangosan követelnünk,

110gy a világ sokszor tetszetős jelszavai ne kápráztassák el a leány-
lelket: Tégyen szert helyes lelkiismeretre, amelynek szava távol
'tartja a túlzásoktól, szertelenségektöl. Tanuljon meg csendben
-visszavonulni, lelkiismeretébe beletekinteni és megvizsgálni gond)-
'1atainak, csel~kedeteinek, érzelmeinek indító okait. Legyen bátorsága
szembenézni hibáival és kedvezőtlen környezetben is' kővetni azt' az
isteni szózatot, mely számára az élet egyenes útját kijelöli. Aki

'ilyen elvek szerint jár el, az mindíg a legfőbb jót tartja szem előtt
~S azért képes a legnagyobb áldozatot is meghozni. Szívesen és kész-
ségesen lemond saját valódi vagy vélt előnyeiről, ha azzal mások
igazi javát előmozdíthatja. "A nők szépsége a nők nemessége."
(Boppe1.) Ő maga mindent nemes lelkének szereteféböl ad, viszont

'ha' embertársai részéről szeretetlenséget tapaszta 1, kész szívesen
megbocsátani, Az ő szeretete is olyan lesz, mint amiről Szent Pál

'beszél: A szerétet tűrő, kegyes, virraszt és szunnyadva nem alszik,
L i. ' terhet nem érzi, a fáradságot nem tekinti és többre vállalkozik.
'mint amire képes.

, Azt szekták mondani, hogy a helyesen érző' szív középpontja
'az egész világnak. Ily szívközpontnak kell a nőnek is lennie, amikor
-szociá lie 'kér désekr ő l esik szó. Az emberiség jelene és jövője érde-
'kében egyaránCkívánjuka .nö nemes közreműködését. fde tartoznak
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a nevelés, a társadalmi élet, a közjótékcnyság, az emberbaráti intéz-
mények s a szociális kérdések egész sorozata, Már eddig is, nagy
elismerést és becsületet szereztek maguknak a szocialis szeretet gya-
korlásával a nők. Lássák fontos szerepüket abban, hogy szeretetűk-
kel összefűzzenek meglazulf kötelékeket s lássanak testvért minden .
.elhagyottban. szegényben, legyenek az emberek kőzőtt fennálló tár-
sadalmi külőnbségnek kiegyenlítöi.

c] De teljes-e egy eszmény, amely csak olyan konturokat mutat.,
amelyekben csak önmagát ékíti az ember? Ez lesilányult és leegysze-
rűsített eszmény volna. Az életszolgálat a jövő életvonalán mozcg
és így az igazi leányeszményben a szolgálat jegyét erősen kell ki-
rajzolni, Ez a szolgálat kiterjed egyrészt az önzetlen lemondásra,
másrészt a jövő család érdekében végzett új életszolgálatraés végül:
harmadszor az emberélet nagyobb családjának, a nemzetnek hűsé-
ges, Mártát utánzó szerepére. Az eszményi nőnek önzetlen szolgá-
lata a következőkben áll: gyüjt azért, hogy adhasson tudást, jósá-
.got, erkölcsöt. Továbbá azt mondhatom: élete, vagyona, szórakozása
családjáé, végül kijelenthetem, hogy mindene a kőzé, a' nernzeté. Aki"
már leánykorában megtanulta ezeket az életelveket, az lesz igazigfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ó-
családanya s ezen mivoltával szolgálja a nagy családot: nemzetét.
Tudja, hogy ahány gyermeket nevel, annyiszorosan erősíti nemzetét
és rajtuk Keresztül szolgálja hazáját. Gondja van arra, hogy túlzott
igényeivel nemzetét meg ne károsítsa, ne vonja el a maga önző cél-
jaira azokat a javakat, melyekre a kőz tarthat számot. Szegény és
rászoruló honfitársainak nagylelkű segítője és nemtője.

B) Az eszmény megrajzolása után keressük anmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmegfele lő eSzkö-o

zöket, amelyek célunk elérésére segítenek. Azt világosan látjuk, hogy'
a fínom női léleknek létében és megjelenésében bizonyos magasabb-
rendűsége+ kell sugároznia, mint valami fényforrásnak világítania;
melegítenie kell a legnemesebb értelemben, csendesen érvényesűlnie-
és hatnia társadalmi életében.

Már Pythagoras is azt tanította, hogya léleknek állati testekbe-
való vándorlásától csak a tiszta és jámbor élet szabadíthat meg.
A görögöknél a lazuló családi élet, a pusztuló erkölcsök, a kiveszö
nemzeti érzés közepette élő társadalom olyan női jellemeket fej-
lesztett ki, amelyek megértetik velünk, hogy anagy Aristoteles is
míért van olyan rossz véleménnyel a nőkről. Természetüknél fogva
riem tartotta őket olyan értékeseknek, mint a férfiakat. Rómában
a családi nevelés szigorú erkölcsi alapon állt s erős nemzeti esz-
ményt ébresztő és fejlesztő volt. A római gyermek nevelése a vallás-
erkölcsös szellemtől áthatolt s az atyát és anyát egyaránt tisztelő.
a' házasságot határtalanul becsülő tiszta családi körben indult. Ha
Róma az erkölcsök bukása utan a régi virtushoz folyamodik, talán
nem történt volna meg a világ legnagyobb államszervezetének ha-
nyatlása, majd bukása. Nemzetünk fennmaradása és létérdeke kívánja,
hogy behatóan -foglalkozzunk a nönevelés kérdéseivel és eszközeivel

aj A jövő nagyasszonyainak élettisztaságra való nevelését már
st legzsengébb gyermekkorban az.•.otthonba n kell megkezdeni. Ez az
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a-szentély, hol a szülők Istentől kapott legdrágább kincsüket, a lOVO

reményét gondozzák, hogy testileg, leIkíleg megfeleljen majd _annak
idején' hivatásának, isteni küldetésének, Ar- otthoni nevelésben sem-
mit sem. szabad csekélynek vagy feleslegesnek tekintenünk. Itt min-
,&nfbnto~téletbev'ágó s ha elhibázzuk, gyakran javíthatatlan és p6-
tolhatatlan. A társadalmi életben többször hangoztat juk, hogy ennek
vagy annak nemvolt gyermekszobája. Ki felelős ezért? Csak a szűlők,
anevelöks a gyermek környezete. Nézzük, mi fontos tehát az otthoni
nevelésben? Első éslegfontosabb a példa. Hiába beszélünk, okta tunk ,
bűntetűnk és hiába kővetelűnk meg valamit a gyermektől, 'ha nem lát
jó példát tőlünk, s viszont feleslegessé válik néha a szó ott, ahol'
a példa vonz. Első ilyen jő ipélda, amit a szűlőnek adnia kell: vallási
kőtelességeinek teljesítése. Gyermekneveléstcsak valláserkőlcsős
alapra lehet' építeni: Hiába kűldjük a gyermeket templomba, vagy
kívánjuk meg .töle az imát, ha önmaga nem látja a templomban
imádkozó édesapját, édesanyját.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A szülök egymá shoz va ló viszonya maradandó hatást gyakorol
a fogékony gyel'mek16lekre. Sajnos, ma a családokban igen gyakori
a válás úgy, hogya gyermek vagy apjánal vagy anyjánál nevelődile
Hiányzik tehát az anyai szeretet, vagy a feltétlenül szükséges apai
szigor. Mindkettő szerepe fontos, deaz édesanyáépótolhatatlan, A nő
hatalma, ereje, ráhatása gyermekére ugyanis kűldetéséböl származik.

Lehelje az otthon a tisztaság illatát a családtagokra. Mit szól-
junk azokról .n lakásokról, ahol a gyermek nap-nap mallett olyan
művészi jeligévei ékített szebadíszeket szemlélhet, melyek lelkét korai
g'ondolkozásra és nem kívánatos dolgok iránti érdeklődésre serken-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t ik Ha azután kérdéseire még esetleg felvilágosítást is kap, megszü-

nik lelkének hamvas érintetlensége, korán elveszti gyermeki ártatlan-
iágát.

A szűlö zárja el gyermeke előlkönyvtárát, mert ami valóa fel-
nőttnek, az nem vara a gyermekkornak.
" A szülök hiányos erkölcsi érzéke mutatkozik abban a családban,

. hol a szabadosság határait is átlépő, már-már az akt-kultuszt érintő
ruhákat, Iürdödresszeket hordhatnak a gyermekek is, vagy ahol'
mindennapos a silány tartalmú filmek látogatása még a ha tál leány-
gYE?rmekek részéről is. Nem vitatható az.. hogy az ilyen erkölcsi
elgyengüléssel. szemben az iskolának kemény nevelő,. határozottan
parancsoló és egyenesím kötelező elveket kell kierőszakolnia. Hogy
pedig ez a szellem ne csak a döntő imperium szavával érvényesüljön,
azért a gyermekek olvasmányait oly módon kellene irányítani, hogy
ez a Telkiség bennük életígény legyen. A jó kőnyv olyan társ, arnelv-
nek irányító sz~va nehéz pillanatokban is felcsendül.A szűlők lelkét
ismevelni kell erre, azért, a szűlöí értekezleteknek lényeges tárgya
legyen olyan kérdések megbeszélése, amelyek a tisztu ló gyermeklélek
kialakulásának formáit szorgalmazzák.

A-. túlságos jólét, nagyzolás, pazarlás elpuhulttá tesz' és éppen
olyankátos' a családban, mint -a kiáltó" sze-génység. Azért mondja
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a zsoltáros: "Uram, ne adj nekem se gazdagsá~ot, se szegénységet,
hanem ami az életre szükséges, add meg nekem."

Az otthoni nevelést aznmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiSko la i váltja fel. Amint az otthonban
a szűlő, úgy az iskolában a tanító jó példája nevel és hat a leg-
többet. Milyen boldog az a szűlő, aki az elemi első osztályban kiváló
pedogőgusnak adhatja át féltve őrzött kincsét s milyen szerenesés
az a gyermek, akinek ilyen tanító jutott osztályrészül. És milyen
nagy bizalom a szűlöktöl és a társadalomtől, hogy ezeket a földi
angyalokat, tiszta lelkeket bízza reánk, pedagógusokra. Miért? Hogy
féltve óvjuk lelkük hamvas hímporát. s ' belőlük a tisztaság erényé-
nek rnegszerettetésével drága kincsűket, öntudatosan féltő magyar
nőket neveljünk.

A -legfontosabb nevelés az elemi iskolában történik, mert ha ez
nem is pótolhatja, de gondos nevelő keze legalább némileg javíthatja
a szűlöi ház esetleges ferde nevelési irányait. Ilyenkor a gyermek
lelke olyan, mint a lágy viasz, minden benyomást felfog és mélyen
magába zár. Amilyen a tanító, olyan a tanuló. Vigyázzon a tanító,
hogy mindenkor uralkodjék indulatain. Ismerje a neveléstan fontos
elveit, ezeket sohasem 'Szabad áthágnia.

A szerétet a legfontosabb nevelési eszköz, melynek pedagógiai
jelentőségét alig tudjuk felmérni. Ha nincsen meg a szeretet kapcsa
tanító és tanítvány között.. nevelői munkánk eredménye nem lesz
hatékony. A tanító első feladata nem az ismeretközlés, hanem a lélek-
nevelés, jellemfejlesztés. Ahol szeretet uralkodik, ott meleg, meghitt
lesz az iskolai élet és nagy erkölcsi erőket nevel. Ahol szeretet van,
ott van bizalom is. Ha megnyertük tanítványunk szívét, jobbanés
eredményesebben hathatunk reá. A szeretet hatását a nevelésben
Tóth Tihamér találóan kis iránytű szerepéhez hasonlítja. Jelenték-
telen kis tűnek tűnik fel az iránytű a hajó egyéb nagy felszereléséhez
viszonyítva, mégis ezzel a kis tűvel fedezte fel az ember az egész
földet. -Jelentéktelennek látszó kis vasdarab, de legyőzhetetlen erő
lakik benne, amely, bármint Iorgatják, ki tartó hűséggel mutat mindíg
a távol messzeségek elérendő pontjaira. így az ideális lelkinevelő
.iránytűje is a szeretet, mely ha jelentéktelennek látszik is a peda-
gógia bonyolult útain, mégis ebben lakik a legnagyobb erő, amely
a fiatal lelkeket a biztos 'célhoz vezeti.

Azt szekták mondani, hogy az iskola a gyermek második otthona,
Az otthont a. szerétet teszi azzá. Szeretet nélkül lehet-e tehát az iskola
második otthon? Ilyenné csak a valóban hivatásos nemzetnevelő
alakíthatja az osztályát és nem a favágómunkát végiő és csak pénzt
kereső tanító. .

Legyen az iskolában rend, fegyelem. Jól fegyelmezett iskolában
vagy osztályban félannyi fáradsággal érhetjük el azt, amit az ellen-
kezőjénél. De legyen a tanító kiegyensúlyozott lélek, magatartása
is fegyelmet parancsoló, komoly, megfontolt rendelkezéseiben, hatá~
rozott azok végrehajtásában. '

Negativ munkánkban - óvjuk a gyermeket az iskolában a rossz
paj tásoktól. Ez a tanító feladata, .rmert a szűlő nem ismerheti gyer-
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mekének osztály társait, így nem is óvhatja tőlük.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA rossz pajtások
h,atásagyakran a gyermek egész erkölcsi életére kihat. A pajtások
lehetőlegegykorliak legyenek s a leánykák leánykákkal barátkozza-
nak. A koedukáció kisgyerrneknél nem veszélyes, csak serdülőkorban,
ahol az együttlevés gyakran nem kívánatos mellékkörülménnyel járhat.

. Ne legyen a tanítás túlterhelő. de viszont ne legyen játékos sem.
Az előbbi kedvét szegi a tanulónak, az utóbbi nem nevel kőtelesség-
érzetre, komoly munkára, A pDlgáriba vagy gimnázlumba érkező
tanulőkná l, sajnos, sokszor szomorúan tapasztaljuk, hogy nincsenek
beállítva komoly tanulásra. Csaknem egy félév telik el azzal, míg
nyugodt magatartásra, figyelemre, összeszedettségre és szorgalomra
tanítj ák őket;

A tanítóság- és tanáraágnak szerenesés helyzete van napjaink-
ban, mert az új tantervek é s utasítások minden iskolafajban az er-
kölcsi nevelést és a lelkiélet művelését hangsúlyozzák. De legszeren-
csésebb helyzetünk van a liceumban, illetőleg tanítónöképzöben, Itt
~saknem minden tárgy a valódi női elhivatottság érzékeltetésében
é~ kifejlesztésének szolgálatában áll. Megvilágíthatjuk előttük a hi-
vatás és a hivatal fogalmának kűlönbségét, főleg a hivatásszerű és
a' lelki kényszerből vállalt munka közötti külőnbséget. Sok alkal-
munk van bemutatni tanítványainknak a nő közéleti szerepét a tár-
sadalomban.

A lélek tisztaságát kedvezően vagy kedvezőtlenül befolyásolja
a gyermek környezete is, melyhez legszorosabb értelemben a test-
vérek tartoznak. Minél több gyermek van a családban, annál köny-
nyebben fejlődnek és csiszolják egymást a lelkek. A nagyobb testvér
védője és pártfogója a kisebbnek, Ezzel nevelik őnál lóságra. A ki-
csiny viszont tekintélyt lát nagy testvérében és azt megbecsüli. A fiú-
gyermek nőtestvérében tisztelheti már azt az eszményképet, amelyre
férfikorában vágyakozva tekint és akit megcsodál. A gyermek kőr-
nyezetéhez tartoznak a cselédek és a házi alkalmazottak is, akiknek
megválogatása -nagyon fontos. Amilyen kincs a jó házicseléd, olyan
átok az ellenkezője. Becsüljék meg a gyermekek is a szűlők példá-

. jára a nekik szelgálatot tevő alkalmazottat. Legideá lisabb példat<az
a ház szolgáltat a gyermeknek, ahol a cselédet a családtagokkal
egyenlő elbánásban részesítik.

Az iskolai nevelésnek mély és szilárd alapot kell adnia a leány-
nak, hogy az életben kedvezőtlen külső behatásokkal szemben is
meg tudjon állni női hivatásának magaslatán. Tudjuk, hogy a művelt
leány nem mindíg lelkileg is tanult, sőt a tudományos felkészültség
gyakran a lelki rnűveltség rovására megy. A lélek művelése azonban
semmiképen sem szenvedhet kárt. Gondoskodjunk azért arról, hogy
leányaink az iskolából kikerülve tovább nemesíthessék szívüket és
erősíthessék meg akaratukat. Ajánljuk nekik a vallási egyesületekbe
való belépést, hol Szűz Máriát, mint a női nem valódi eszményképét
tanulják megismerni és kővetni, -A máriatisztelet valami titokzatos
és jótékony befolyást gyakorol az emberi lélekre, s az életben a hűség
és odaadás erényeinek fokozottabb gyakorlására képesít. Amint
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a -középkor lovagja lelkének őszinte tiszteletét Szűz Mária iránt át-
vitte s-aját kora hölgyeire, inert bennük is a női eszményt látta meg~
valósulva, ugyanígy szeretnök, ha napjaink férfivilága éppen' a
kongreganistákban találná nieg a legszebben és legtisztábban meg-
valósult női ideált.

b] De a lelkitisztaság mellett erőteljes reáhatással kell anmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbelső

fegyelmezett é le te t is szorgalmaznunk. A benső fegyelmet árulja el
a kötelességnek pontos, kifogástalan és maradéktalan teljesítése.
F egyclmezetlen emberektől hiába várunk százszázalékos kőtelesség-
teljesítést. Azért keil már otthon a gyermek értelmi fokának megle-
lelően apró kőtelességeket tűzni a gyermek elé és annak teljesítését
nem türelmetlenül, hanem kővetkezetesen megkivánni, Éreztessük
meg vele a munka szépségét és tárjuk fel előtte, hogy a kőtelesség
elvégzése őnlegyőzéssel, fáradsággal és önmegtagadással jár. Tanulják
meg áthidal ni és csűggcdés nélkül leküzdeni a felmerülő akadályo-
kat. Azok a kötelességek, amiket a kicsinyek teljesítenek, kicsiségek.
de 'aki a kicsibengfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh u , az a nagyban: is hü lesz -és nem fogja meg-
lepetés érni későbbi életében a hivatása által reá rótt, gyakran lát-
szólag teljesíthetetlen kérdések megoldásánál. Apró lemondás kicsi-
ség, de az akarat nevelésének feltétlen nagy szelgálatot tesz. Tanulja
meg a gyermek tenni azt, amit tesz. Legkisebb kőtelességét olyan
lelkiismeretesen, kidolgozottan és alaposan tegye, mintha ettől
függne hazájának sorsa. Éreztessük meg vele, hegy valójában soha-
sem lesz nagy dolgok véghezvitelére alkalma, de a kis dolgok helyes
elvégzésében áll az élet művészete.

A belső fegyelem alkotórésze a szociál is együttérzés is. Ennek
kifejlesztése is egyik feladatunk. A szeeialis érzés és gondolkodás
terhes kőtelességeket ró reink. Ezek alól azonban nem vonhatjuk
ki magunkat. Ezért az eszményért munkálkodnunk kell, mert így
lesz minden nemzedék különb az clözönél. Az iskolákban fennálló
szociális körőkbe éppen ezért nagy lelkesedéssel kell belekapcsolódnia
:1 gyermeknek. Ezek készítik elő a talaj t a társadalomban fennálló
szcciális egyesületekben való műkődésére. Erre a mai világban nem-
csak nagy szűkség, hanem sok alkalom is van. Milyen szép dolog;
ha karácsonykor, a szegények felruházásakor mint jóttevő angyalkák
szerepelnek leányaink s a szeretetcsomagokat maguk nyujtják :it

szenvedő embertársaiknak.
A missziók 'felsegítése is ide tartozik. Megtanulja a gyermeke

leányka azt, hogy az édesapjának érkezett levél bélyege érték,
amelynek hem a szemétkosárban van a helye, hanem beváltva aszej,
gény pogány gyermekek megváltására Ior díthatja vazt. A mai háborús-
vil-ágban ilyen szociális munka a katonák fél segítése érmelegítők
kötésével. A Icistestvérmozgalorn bájos nevelőeszköz a szociális érzés
mélyítésére. Azt hiszem, ma már minden iskolában fennáíl ez a moz-

galom, sanagytestvér gyakorlós kistestvérének hordja titokban
f ízóraiját, megosztja vele karácsonykor ajándékait, s szívesen lemond
azért a hálás pillantásért, ' amit szegényebb testvérkéjétől jótékony-
ságáért kap. !



A jövő magyar nagyasszonyai.

Női nemünk megnyugtatására szolgaljonnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG la ttfe lder Gyula píís-
pők megállapítása a Katolikus Nagygyűlés. alkalmával asszonyainkgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-é s leányaink szociális tevékenységéről: "Kétségtelen, hogy bizonyos
dolgokban a férfit illeti meg az elsőség joga, de sok alkalom és
lehetőség adódik, amikor a nő valósíthatja meg azt, amire a férfi
képtelen. A férfi sokszor harci eszközökkel akarja elérni az ered-
ményeket és míg erőt erőre halmoz, tönkretesz mindent. Krisztus
óta keresztény hagyomány az, hogy több lelkiséget látunk a nöben.
A nö ott áll az ügyek szolgálatában akkor is, amikor nincs szó
-érdekröl. A szent asszonyok ott maradtak Krisztus mellett, amikor
a férfiak elbujtak, amikor inukba szállt a bátorság. Mi volna a ca'
r itas a nők közreműködése nélkül? A nő dolga, hogy megérezze
a hiányokat, amelyek szerte a világon jelentkeznek: a szótlan, panasz-
1!ilan 'nélkülözést. Ez az a lelki többlet, amelynek az "Egyház örül."
Végül kívánja, hogy a nők folytassák továbbra is i l megkezdett szoci-
úlis munkáí és vigyék diadalra.

c] Mivel a nőnevelésnekegyik leglényegesebb pontja az éle t-

szo lgá la tr a való előkészítés, azért erre a feladatra való felhangolás
állandó kőtelesség a mi számunkra. Minden életszolgálat lemondással
és kemény erőfeszítéssel" jár. Mi felnőttek is érezzük ennek sulyát,

hát még a fiatalság, amelyet még nem edz ettünk meg eléggé az élet
nehézségeinek elviselésére. Ezeket az önmegtagadásokat a gyermekek
kell, hogy példában lássák maguk előttszülőik részéről a családban.
A család jelentősége azért a legfontosabb és legdöntőbb a' gyermek-
nevelésnél. Okos, gyengéd keresztény anya nevelése kétségtelenül
pótolhatatlan. Hallgassunk meg néhány j ó tanácsot Fenelonnak út-
muta tá s egy előkelő nő szá má r a leá nya neuelésér e című munkájáből.
"A. j ó zárdák nevelését nagyon értékelem, de többet várok egy jó
anya nevelésétől, ba rnódjában van neki arra szentelnie magát. Jobb
helye van leányának Ön mellett, mint a zárdában." E néhány szóból
is láthatjuk, hogy az újkor nagy nevelője menny ire értékeli a családi
nevelést, sőt azt minden fölé helyezi. Bárcsak megszívlelnék ezt azok

"a szűlők, kiknél minden fontosabb, mint a gyermeknevelés. Fénelon
'a 'vallásosságot és jámborságot találja a család legfontosabb nevelő-
eszközének s az éd~sanya tisztének tartja megnyerni leánya szívét
'a 'keresztényerényeknek. Mind a lemondásra, mind az erőfeszítés
gyakorlására a leánynak saját családja megalapításakor van szük-
sége. , .

Á család sejt. A család egyes tagjai a család sejtjei. A család
a nemzet sejtje. S ha valakit az előbb vázolt elvek szer int neveltek,

. az a maga sejt szerepéf a. család körében nemzetének hasznára tölt-
heti be. S ha van a családban er.ő, szeretet, egészség, tiszta élet,
több család hivatása az egész nemzet testét élesztőként járja. át s
.a nemzetflyencsaládok kőzepette fenmaradását biztosítja. A példás
. családi nevelés közvetett nemzetnevelés.: Az a pedagógus, aki az is- _
kolaban ezen elvek szerint nevel, az a családanya, aki a han' u"
lyozottirányelvéket családjában . érvén ~'r\ aemzetnevelés . els'ö-
rendű 'munkása. A tiszta nemzet a, ~~, ~~ alkalmas" lesz
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erőkifejtésre ésa többi nemzet között példaadásra. Hősi családokból
lesz a hősi nemzet, melynek fiai és leányai tiszteletet és megbecsű-
lést vívnak ki a világ többi nemzetel előtt. .

Magyarország gazdag hősnőkben, illetőleg a fent említett elvek
szerint nevelt nagyasszonyokban. A nagy család, a nemzet hősei 'és

hősnői nemcsak azok, akik az ellenségtől az ostromlott várbástyán
védték várai kat, hanem azok az ismeretlen, feledésbe merült és kellő-
leg nem értékelt nők és leányok, akik a világ hőseit nevelték nemcsak
a multban, hanem a jelenben is. Ezek a hősnők a multnak és a jelen
időnek nagyasszonyai. Ilyen névteleneket óhajtunk mi is nevelni
iskoláinkban, intézeteinkben és egyesűleteinkben, hogy valóra váljék
Széchenyi álma: Magyarország - éppen nagyasszonyaink munkáj a,
tevékenysége és országépítő cselekedetei folytán - nem volt, ha-
nem lesz.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM. Rich ter Sor o lta ;gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K IS E B B K Ö Z L E M É N Y ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE K .

A p ró ö tletek az in tézet, a szertár fe jlesztésére.

1. Intézetcink folyosóin járkálgatva rengeteg dicsérő. kitüntetö.
oklevelet látunk. Érdekelné a szemlélőt, kűlőrilegesen kinek az ér-
deme a látható gazdasági, testnevelési dícséret. Fontosabb azonban:
"Mi az igazság?" kérdésre adandó válasz és következményének le-
vonása. Az intézetnek adott dícséret rendszerint 1-2 tanár buzgó-
ságának köszőnhető. Igazságosak akkor leszünk, ha ráírjuk az ok-
levél szélére: "Szaktanár, vezető N. N." Ha a beérkezett képeket!
nemcsak az iktatószámunk. hanern ez a felirat is rajta van, abból
többféle haszon származik. Az illető nagyobb kedvvel végzi mun-
káját. A szemlelök igazságossfigra nevelődnek és serkentest kapnak
munkára.

2. Ismeretes az intézetnek juttatott ajándékért a VKM.
9091-1937. ein. és 7185-1939. eIn. sz. rendeletei alapján adandó
köszszönet módja. Különösen a növendékek szívesen hoznak szer-
tárainknak értékes - legtöbbször másoknak értéktelen -- apróbb,
tárgyakat. Nem elég, ha megköszöni a szaktanár: vezesse be a szer-
tárról vezetett állandó füzetébe. Évvégén összesítse és az évkönyv
számára adandó jelentésében emelje ki a legértékesebbeket az aján-
dékozó nevével. Hatásos serkentő. '

3. Sok minden készül minden intézetben házilag. Nagy hiánya
sok itt-ott látható képnek, eszköznek, hogy nincs rajta a készítési
keltezés. Szűkség van rá azért is, hogya szemlelő a korszerüség
szempontjaból ne alkosson róla rossz véleményt. Fontos, hogy a
készítő neve rajta legyen. Kell a felelősség-vállalás ·mÍndenmunkáért.
Jó a név-rajegyzés a kétoldali serkentés kedvéért.

4. Ne sajnáljuk az időt arra, hogy évkönyveinkben a felszerelés.
évi gyarapodásáról gondosan beszámoljunk. Nehéz az évvégi sok
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munka között még azt-Is meglenni. De mind a Ielsöbbségi ellenőrzés.
mind a saját nővendékeinkre ezzel kifejtett jóhatás szempontjaból
szükség van rá. Ösztönzően hat a társ-intézetekre, valamint jó öt-
Jeteket meríthet belőle bárki. A tanítóképzés általános ügyére áldá-
sos hatása lesz.

5. Igen eredményes hatásu a tanári testület társadalmi, művészeti
és irodalmi munkásságának pontos számbavétele.' Mindenki szíve-
sebben végzi kötelességén felüli munkáját. ha annak gondos számon-
tartásáról győződik meg. Több intézet évkönyvében folyó sorszám-
mal látjuk ellátva az évi irodalmi és művészeti munkásságot,
nlelleHe pontosan részletezve, de sorszárn nélkül. a folyó tanévi
társadalmi tevékenységet. A növendékek. jó emlékkel' kell, hogy
távozzanak. A tanítóképző tanárság többet kell, hogy tegyen a tanári
jóhírnév érdekében, mint pl. a gimnáziutni tanárság, Növendékcink
nagy részének mi vagyunk utolsó nevelői. Rólunk marad utolsó
nevelő-emlékkép. A gimnáziumi tanárok ;\tanítványai legtöbben újra
tanárok elé kerülnek. .Ió tehát, ha a tanítóképző tanárról azt az
emléket is elviszi magával növendéke, hágy az irodalmilag is tevé-
'kenykedett. Pazarlás volna évről-évre az összes irodalmi munkás-
ság kinyomatása: a sorszám figyelmeztet. A tanár élettörténete össze-

.á llításakor nagy segítségére lesznek az évkönyvek, ha az egyes
intézetek gondos utalással átveszik a scrszémozast.

6. Nagyon előnyére válnék sok intézetnek az, ha olvashatná más
'intézet évkönyvéből a növendékeknek kiadott jutalrnak, segélyek for-
.rásait. Ez a legmegnyugtatóbb köszönölevél az adakozóknak.

7. A szertár ügykezelésében a szakleltár és szerelvények nyil-
vántartása mellett nagy szűkség van egy nagyobb Iűzetre, melybe a
következö állandó jellegű feljegyzéseket vezetjük.

al Könyv- és eszkőz-kölcsőnzés vezetése táblázatosan. Évenként
lezárjuk. Világos képünk lesz arról, melyik növendék mit olvasott.
A bejegyzést a kőlcsőnvevő teszi. Visszaadáskor a tanár ir be kel-
tezést. A próbatanításokra kért eszközök a gondos bevezetés esetén
nem hányódnak!

b] Beszerzendőkről és megkészítendökről felsorolást jó vezetni.
Ha kapunk ellátmányt, gyorsan megmondhatjuk a legszükségesebb

"besaerzendöre vonatkozó adatokat. Ha jelentkező munkás növen-
dékűnk van, kész terv várja.

c] Az ajándékokat, házikészítésű 'eszközöket vezessük be napló-
szerűen ugyanebbe a könyvbe, annak egy harmadik részében. Ev
végén zárjuk. Az évkönyv számára jelentést adunk.

d) Jegyezzük fel a szcrtárra, szerelvényekre vonatkozó mara-
dandó értékű meghatározásainkat. Ugyanide írhatjuk a tantárgyra

'vonatkozó jelenségeket. _
el A lakóhelyünkre helyi vonatkozások, lehetséges kirándulások,

jellemző rossz szokások feljegyzése célszerű.
fl Ugyanebbe a könyvbe készíthetjük el növendékcink évi gya-

.kor lati munkájának beosztását.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Csekő Ár pá d
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N ag y K áro ly.

1861-1941.

A. lökősházi (!nyagi és szellemi·
sor ompón át szomorú hír jőtt a ma-
gyar Golgotha városából. Az, aradi
volt állami tanítóképző nagynevűgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű -

vész-pedagógus tanára, Nagy Károly
1941. jan. 21.-én 80 éves korában
meghalt. A magára maradt özvegy
remetét eltemették hűséges, ragasz-

kodó, vele együtt élő és érző volt
kartársai és barátai, miután gyer-
.mckei időre a határsor ompón nem
mehettek áto Elkísérték utolsó útjára
azt a testvért, aki velük együtt ette'
a hontalanság, a lemondás, a testi és
szellemi bilincsek, a remény, a vá-
rá s, a csalódás, az újrafeltámadás.
az elpusztíthatatlan hit és a meg-

ingathatatlan meggyőződés keserű kenyerét. Ott hantoltak el a "felső
temetőben" a sok-sok magyar mellé, akiknek sírhalmán kikél a ma-
gyar tavasz nyíló virága, amelynek sz ínét, illatát, hervadhatatlansá-
gát megadja az alant porló szfv nemzeti szerelme, vágya, élniakarása.

Ez élő s újra nyíló virágok várni fogják azt a pillanatot, amidőn
belőlük szabad magyar kezek megfonják az istenrendelte, örökké-
való magyar sors és élet koszorúját.

Nagy Károly 1861 jan. 28.-án szűletett Zalaegerszegen és a gö-
csejiek földjén magába szívta azt az ősi magyar erőt és lendületet,
amellyel nekiindult hivatásának és eredményes pályájának. A képző-
művészeti főiskola elvégzésével, a rajztanári oklevél megszerzése
után Eger, Ungvár, Dés, Keszthely állomásokon át ~ elkerül a csák-
tornyai, majd az aradi állami tanítóképzőhöz rajztanárnak, ahol
hosszú éveken át 1919-ig működött. Az első modern rajztanár ok .
közül való volt. Nagyszerű íelkészültségével, tapasztalatával, a

minták és mértani testek hervasztó rajzoltatása helyett bevitte a
rajzterembe a természetet, az életet, a színeket, a mozgást, a gondo-
latot, a lelket, egyszóval \ i l művészetet, amelyegyébként lelkének
alapvonása volt. De nem hanyagolta el a rajzolás alapelemeit, a per-
spektívát sem. Az épülö új intézetben kiharcolt egy megfelelő rajz-
termet, úgyszintén olyan kézimunkatermet. amelyben elegendő számú
munkahely és eszköz mellett egyszerre az egész osztályt foglalkoz-
tatni lehet. Ebbena munkában igazi pedagógus volt. Okosan felép'í-·
tett módszerével, következetességével, lelkesítéssel, de szigorú el lea-
őrzéssei olyan lendületet teremtett a rajzoktatás terén, hogy nívój",
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ll+agasan kiemelkedett más intézetek nívój a fölé. A közepesek ha-
ladtak, épültek, a tehetségesek szárnyaltak. Gyakorlatra, haladásra
fl rajzterem állandóan nyitva, útbaigazításra CI_ tanár állandóan ren-
delkezésre állott. Az eredménye az lett, hogy a rajztanárképzöbe-

nagyon sok növendéke került. Sőt egy budapesti törvényszéki bíró-
Hát épen az ottani tanárok ajánlására egyenesen Aradra adta a kép-
zőbe, hogyarajztanár mellől annál biztosabban a főiskolára kerül-
jőn.. Szó oktat, példa vonz. Példát mutatott művészi megnyilatkozá-
sával. Festményei: Krisztus a keresztfán, oltárképe, történelmi fest-
ményei, sok-sok arcképe nevet, elismerést biztosított neki s buzdí-
tólag hatott diákseregére. Az azokban való elmélyülés, a színek,
a' fények-árnyékok beállítása vallásos lelkének hű és kiváló technika-
jának hatásos megnyilatkozása volt. Maradandó értéket teremtett.

Ugyanolyan szép eredményt mutatott felnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ kézimunkatanítás
terén. Ö maga mestere volt e munkának. Kerámiai dísztárgyai,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfa ra

gott, szép bútorai elámiták hozzáértését és tudását. A növendékek-
Í l~ k kiadott célszerű - a tanítást szolgáló mzmkáknál, a s;emléltető
eszközök elöé llltásánál pontosságet kővetelt, miáltal a munkaörőmőt
fokozta és nagyarányú őntevékenységet teremtett. Sok tanítói kéz-
ügyesség, táblai rajzkészség fáradságos, kitartó munkájának ered-
ménye. Művészi lélekkel alkotta meg otthonát és teremtette meg
ritkaságokkal teli, híres, szép kertjét. Magánéletében, társadalm Í

érintkezésében kedves, vonzó egyénisége nyilatkozott meg. Elmult.
Sírjánal a búcsúszót elmondta Karoliny Mihály, volt igazgatója.
A magyar kultúra sok értéket kőszőnhet neki. Hálás tanítványai,
v~laIpint sok hű barátja kegyelettel őrzi émlékét. Eltemették: amint
eltemetik majd munkahelyét a történeti alap feladásával, eltemetik
azt az intézményt, amely a pedagógiai légkörbe való belenevelésseI
derék, becsületes, pedagógiai tudással felvértezett, önzetlen, haza-
Has és önfeláldozó tanítót adott a hazának. Ma r czelly Kor nél,

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

Elnökségi ülés, - Egyesületünk tisztviselökara 1941. nov. 17-én a
n . ker. áll. ttónöképzö-intézetben elnökségi ülést tartott. Jelen voltak
dr ..P a dá nyi-F r a nk Antal elnökletc mellett G ryna eus Ida, Molná r Oszkár,
l}1ester há zy Jenő, P ócza József, F r igyes Béla, F er enczi István, Va r ghá nc 'i

E r délyi Olga.
1. Az elnök a megjelentek üdvözlése után .kőz.ii, .hogy az elnökségi

ülés összehívását a Tanárok Házában létesítendő légoltalmi óvóhely épí-
tése tette szükségcssé. Az, Egyesület" köteles a légoltalmí óvóhelyet minél
,süTg~sebben megépíttetni, A házgondnok által bemutatott költségvetést
hatóságí építőmester szabványáron készítette. Ebbőllealkudni nem lehet.
Az építési költségek 1880 P-t tesznek ki. Az építést az elnökség jóváha-
gyása után lehet megkezdeni.
: -r Az elnökség a jóváhagyást megadja'; a választmánynak javasolni fogja,

hoJ,hr a szűkséges költségeket mint rendkívüli 'javadalmat szavazza meg.



:22 Egyesületi 'élet.

Ily módon az összeg, mint póthitel a pénztárból közvetlenül kifizethető.
Remény' .van rá, hogy akiadásoknak TIÚntegy50%-a adóban megtérűl,
A kőltségek ugyanis meghaladják a ház jövedelmének 10%'·át, s ilyen
<esetben. adókedvezményt lehet kérni.

,2. Az elnök- az erdélyi tanárok értekezletén .a megjelentek kőrében
mozga)mat indított az egyesületbe való belépés érdekében. Felszólttására
'24-en kérik az egyesületbe való felvételüket.

--Az elnökség örömmel veszi fel a jelentkező kartárs ak at, Tudomásul
'veszi azt is, hogy két tag az egyesületből kilépett. Ezek:nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ a nkó Lászfó
(Gyor), Tor b ics Mihály (Munkács). .

3. Az elnök előterjeszti az 1941/42. év munkarendjét. Az alábbi kar-
társak jelentettek be előadást. Mester há zy Jenő: Megemlékezés Péterfv
Sándorról: dr. P a dá nyi-F r a nk Antal: A tanítóképzés alsó tagozata; B,
Br a un Angela: Gyakorlatiasság a földrajz tanításában; dr. Tóth Béla Zol-
ián' A leventenevelés és a vezetői egyéniségek .kiválogatásának gyakorlati
Kérdései.

4. A májusi közgyűlés határozatából az ,új munkaévben a közgyűlés
Kolozsvárt lesz. Felkérésére az ottani áll. ttóképző igazgatója, D omokos

Pál vállalkozott a kőzgyűlésen előadás tartására. Előadásának tétele: Ro-
má n ta n ító képzés a húszéves r a bsá g a la tt.

5. A testvéregyesűletek közgyűlésein egyesűletűnk képviseletében meg-
jelentek: dr. Padányi-Frank Antal az Orsz.Középiskolai, azután a Keres-
kedelmi Iskolai Tanáregyesűlet, Mesterházy Jenő az Evang. Tanáregyesű-
'let, majd a Polgári Iskolai Tanárok Orsz. Egysülete köz!Íyűlésén, Szalatsy
Richard a Ref. Tanáregyesület közgyülésén.

6. Az elnökség a tisztviselők tiszteletdíjának mársékelt emelése
'kérdésével foglalkozik. Az emelést a következő okok . teszik időszerűvé.
l'. pénz vásárló értéke az utóbbi hónapokban lénvegesen hanyatlott. Az
c:!!yesület <" visszafoglalt országrészek intézeteivel lényegesen megerősödött,
ieherbíró képessége. tehát fokozódott. Az egyesület' gyarapodása a tisztvi-
selők számára is munkanővekedést jelent. Egyesületűrik tisztviselőinek
tiszteletdíja megközelítőleg sem éri el a testvéregyesűletek .tjs?t~isel.őine~
tiszteletdíját. ' •.. '

A pénztáros jelentése szerint a tiszteletdíjak emelése csak akkor le-
'hetséges, ha a választmány hozzájárul ahhoz, hogy a Házalapból felvett
1221 P-s kölcsönt az egyesület ne egyszerre, hanem három részletben
fizesse vissza. Különben az egyenlegben deficit mutatkozik.

Minthogy a kölcsőn részletekben való visszafizetése lehetövé teszi a
deficit eltüntetését, s egyútlq.l a tiszteletdíjaknak 25% -kal emelését, az
elnökség majd ilyen értelemben tesz javaslatot a válaszmánynak. Reméli.
'hogy a választmány a liszteletdíjak emeléséhez annyival is- inkább hozzá-
'járul. mert egyesületünk tísztviselöink felemelt tiszteletdíja összesen nem
éri el akárhány testvéregvesíilet egyetlen tisztviselőjének a tiszteletdíját
sem. De a szerkesztőn, Iötitkáron, titkár on és pénztároson kívűl a ház ..
gondnok tiszteletdíjának 25%-05 emelését is javasolja.

7. A pénztáros kéri, ha Ily a Ma gym' Ta n ítóképzör e előirányzott
'2600 Pvnek 3200 P-re való felemeléoSére is tegyen javaslatot az elnökség:

Az elnökség a javaslatokat elfogadja és a jelentéseket tudomásul
'veszi.

Dr. P a dá nyi-F r a nk Antal s. k. elnök; Va /'ghá né E r délyi Olgas. k.
titkár.QPONMLKJIHGFEDCBA

V á la s z tm á n y i ülés. - Jegyzőkönyv a TIT OE választmányának 1 9 4 1 .

:november hó 17-én a II. ker. álL ttónöképzö-intézetben megtartott ülésé-
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ről., Dr.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP a dá nyi-F r a nk Antal elnökleté mellett jelen vannak Mester J zq .z)' ·

~e~ .őJMQ ]ná r Oszkár, F er enczi István, Ya jtá nyi Margit, F r igyes Béla"
G tYI: Ia eus Ida, Kövessy Jenő JSzegeq) í Bogná r Gyula. (Jászberény) í .d r .

J elita iné La jos Mária dr.j Szombor né Seá n to Lenke, P lo t Hildegárd, P á cza

.Iózsef, Za la Mária (Cinkota) í Sebestyén Erzsébet, B. Br a un . Angela, Va r -·

ghá né E r délyi Olga. '.. .:
. 1. A választmány az elnökség előterjesztésére a légoltalmi óvóhely

építéséhez a javaslat szerint hozzájárul.
2. A .bejelentett új tagokat az egyesület tagjai sorába felveszi.

. 3 -Ó. At. elnökségi ülésen előterjesztett munkarendet . elfogadja.
4. Tudomásul, veszi, hogy a közgyűlés Kolczsvárott lesz. Hozzájárul

annak programm jához. A közgyülés végleges időpontját majd később fogía
II1~ghatározni. .

6. Hozzájárul a felvett kölcsönnek három részletben való visszafize-
táséhez. Hozzájárul az egyesületi folyóiratra előirányzott 2600 P-nek 3200',
P-re emeléséhez. a tisztviselők és a házgondnok tiszteletdíjának 25%-os
javításához v - K. m. f. Dr. P a dá nyi-F r a nk Antal s, k. elnök, Yor ghá né-

E r délyi Olga s. k. jegyző;QPONMLKJIHGFEDCBA
N o v e m b e r i t a g g y ű lé s . - Jegyzőkönyv aT. 1. T. O. Egyesületének

1.941. november hó 17-én a II. ker. áll. ttónöképzö-intézetben megtartott
taggyűléséről. Jelen vannak dr. P a dá nyi-F r a nk Antal elnöklete alatt:
G ryna eus, Ida Mester há zy Jenő, Szombor né Szá n tó Lenke, Kr istó f Margit,.
Sebestyén Erzsébet, Ka tona Margit, Ka lmá r né Kostyá l Ilona, Ba r a bá s"

Endre, H or vá th Ilona (Győr): Riesz Janka, B. Br a un Angela, M. Va r ga '

Editha. ",S. Schmitz Catharina, M. Sza la y Eugénia, Va jtá nyi Margit, dr.
ésa da Imre, F er enczi István, H a lmos Péter, M. Ba r czen M. .Iúlia, M. J e-

szenkovits M. Teréz, Kromek E. Adelrna, Spielenber g Klaríssza, Na gy:

Kornélia, Emmer i P. Klotild, Má csa i T. Karulda, Ka r a dva Mária Mercedes
(Baja) í Adá m Zsigmond, Merő László (Eger) í Árpá ssy Gyula, Kövessy Jenő
[Szeged] í D a nczha y Győző [Nagykőrős] í P ócza József, F or gó Sarolta
(Cinkota); Má csa y Károly, F r igyes Béla, Ka posy Károly, Tili M. Szidó-
nía, U rbá n M. Vilma, Ta na i Antal, Va r ghá né E r délyi Olga.

Az elnök a megjelentek üdvözlése után felkéri Tona i Antal tanárt elő~
adásának megtartására. ' .

Tanai Antal 'G ya kor la tia ssá g a mennyiség ia n ta n ítá sá ba n címen olvas
fel. (Felolvasása folyóiratunk egyik közelebbi számában jelenik meg.]

Az előadáshoz hozzászóltak.
Kövessy Jenő elismerését és köszönetét fejezi ki az előadónak. Szép

szavakba öntötte gondolatait. Különösen meggyőző en tárgyalta a mennyi-
€égtah tanításának értelmi, erkölcsi és hazafias céljait.' Alaposan taglalta
a gyakorlatiasság konkrét eseteit. Bevezetésében utalt arra, hogy mindaz.
amit mond, érvényes a ttóképző oktatásra is, éppen ezért hozzászóló
azt is szerette volna hallani, hogy a liceumijmennviségtan anyaga és mód-
szere mennyiben szolgálja a tanítóképző céljait. Köztudomású, hogy a lí-
ceum anyagaból elmaradtak olyan anyagrészek, melyek szoros össze-o
függésben vannak a népiskola mennyiségtani anyagával, s ezeknek a téte-
leknek médszeres feldolgozása, a képzőben it népiskola módszeres elvei és
menete alapján. történt. Most ilyen kapcsolat .megtererntésére csak aliceum
t osztályában van némi alkalom, mikor év elején' megvizsgáljuk a tanulöle
tudását. Ilyenkor átismételjük az alapműveleteket: ekkor nevelhetjük ri.
a növendékeket a mennviségtani elnevezések .egyöntetű használatára. Az V.
évfolyamon ezzel már elkésnénk. Ezzel a kérdéssel most, az átmenet idején,
kűlönösen foglalkoznunk' kell, mert elő kell készítenűnk növendékcinke+
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.a módszertani órákra. A mennyiségtan eddig szerenesés helyzetben volt,

.azonban az V. évfolyamon az .órák . száma heti 1 Órára csökkent. Mire .lehet
most ezt a heti egy órát felhasználni? Módszertanra, vagy pedig házi-
feladatok útján a mennyiségtani anyag átismétlésére es annak alapján
.a képesítőre való előkészítésre? Gondolkozni kellene azon is, nem volna-e
jó a IV. év végén az anyagot összefoglalni és vizsgálatot is tartani?nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Merő László szintén a népiskolai vonatkozást kívánja kiemelni. A lí-
ceumban is elsösorban tanítot nevelünk. Főként a falu tanítóira kell gon-
dolnunk, azoknak kell alapos előkészítést adnunk. A mennyiségtani példák
-ősszeválogatásánál is tekintettel kell lennünk rájuk. A továbbiakban aggo-
dalmát fejezi ki a líceumba kerülő növendékek logikai készsége felett.
A növendékek logikai készsége sokszor kétségbeejtő. Ennek okát abban
lá tja , hogy a polgári iskola, mint gyakorlati iskola, félreérti a gyakorla-
tiasság jelentését. Ez szomorú eredményre vezethet. A mennyiségtan vall
'hivatva logikus gondolkodásra, egységbefoglalásra, pontesságra nevelni. Ezt
a nevelői vonatkozását teljesen elhanyagolják. - A nevelőhatások a nö-
vendékek túlterhelése miatt sem érvényesülhetnek. Még a délutáni Órákra
is jut tanítás, de a délelőtti 45 perces tanítási órák is legalább hétféle lelki
beállítottságot kívánnak meg. Ez égyréGzt Iárasztó, másrészt a növendék
nem tud elmélyedni munkájában.

T'a na i Antal válaszában kifejti, hogy nem tudott minden részletkérdésre
.kitérni, mert témája és ideje is kötve volt. Afelszólalók olyan kérdéseket
:is érintettek, malyeknek megvitatására külön előadás szükséges. A líceum
mennyiségtani anyaga kevés kivétellel megegyezik a ttóképző anyagával.
Ezért a líceumra vonatkozó felfogása érvényes a képzőre is. Az V. osztály
módszertani tételei a mennyiségtani módszer kőrébe tartoznak, nem az ál-
tala előadott tárgyhoz. Merő László aggodalmán.ak kifejezése teljesen
jogosult. Túlterheléshez vezet az is, hogy a tanterv minden mennyiségtani
órára ú ja t vesz' fel. Kérdés, lehetséges-e így begyakorlás'? '

. D r . P a dá nyi-F r a nk Antal megköszöni Tanai Antal előadását. A mate-
matikai eleganciára vonatkozó megállapítása tetszik neki. Dc .hogy valaki
ezt megérthesse, ahhoz logikai élményekre van szűksége. Vigyük be nőven-
dékeink tudatába, hogy a matematika a legkönnyebb tantárgy,' nem kell
11Czzá sajátos tehetség. Mindenki megtanulhatja és megértheti, ha figyel-
mes; szorgalrnas. De lássák be, hogy ez csak akkor lehetséges, ha a mennyi-
ségtant is tanulják, mert a mennyiségtanban i~ van tanulnivaló, nem elé~
ezt a tárgvat csak érteni. Aid a képletet nem tudja, nem fogja tudni
megoldani a példát sem. A hczzászólók aggodalmát a' növendékek szellemi
színvonalát illetőleg ő is teljes mértékben osztja. Örül, hogy mások is
azt vallják vele együtt, hogy a líceumban is tanítókat nevelünk. Szeretné,
ha mielöbb a valóságban is csak tanítókat nevelő iskola volna a líceum.

, Több' tárgy nem volt. K. m. f. Dr. P a dá nyi-F r a nk Antal s. k. elnök;
va r ghá né E tdély(O lga s. k. titkár.

I R O O A L QPONMLKJIHGFEDCBAO M _

. Éber Rezső: Légolta lmi előa dá si ismer etek. H ogya n a d jun l: e lő?

'fA Légoltalmi Liga oktatókat képző tanfclyamának segédeszkőzei.] 'Enge-
-délyezte a Honvédelmi Miniszter 102.688/Eln. 35-1941. rendeletével. Buda'
pest, 1941. A Légoltalmi Liga' Orsz. Elnökségének kiadása, 48 lap, árá <30 f.
(Kapható a Riadó szerkesztőségében, VI. Mussolini-tér 1. sz. 1/52.) ., . .:
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Az .utóbbi években ~ azt hiszem - csaknem mindegyikűnknek volt.
alkalma és módja Jégvédelmi előadásokat hallgatni, előadók munkáját láL~
hattuk s tudjuk, hogy nagy szükség van jól képzett légoltalmi o előadokra.
A jobb ielöadók képzése a feladata. ennek a kis terjedelmű, de ezen szűkre
szabott keretben a tanítástan és módszertan legfontosabb elveit ismertető"
a lényeget jól kiemelő, tanulságos fejtegetésnek. .

A szerző jól látja és röviden összefogja a légoltalmi oktatás célját és
feladatait: 1. tárgyi ismeretek elsajátítása; 2. a helyes viselkedés,' okos.
magatartás gyakorlása; 3. ráncvelés a helyes Iégol talmi, önvédelmi gondol-.
kodásra. Jól látja az akadályokat, a leküzdésre váró nehézségeket is;gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 \" a hallgatók a taníolyamra parancsra jöttek, nem saját .akaratukból; 2.
a hallgatóság nagyon vegyes képzettségű és ősszetételű: 3. vannak köz tűk,
fáradtak és pihentek, tanulni akarók és beképzelten kötekedők. Aki ilyen
Tegyes hallgatóságnak j ó- eredménnyel akar előadni, annak nehéz feladatát
tervszerűen és tudatosan kell végeznie. Erre készülnie kell.
• Ezt mondja el a szerző a következő fejezetekben.' Szól anmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n ítá s a la le=

ja ir ó l s kiemeli az érdeklődés nagy értékét. Kiemeli a szemlélte tés nagy
fontosságát s jól fejtegeti a Iégoltalmi oktatásban való értékét. A szemlél-:

te tés módja i és eszközeinek tömör ismertetése után az előadás többi kellé-
keit (magyarázat, bizonyítás, körülírás, példa stb.) fejtegeti. Tárgyalja a he-:
ly~s készülés szempontjait s jó tanácsokat ad. Konkrét példával mutatja
meg egy jól tervezett légoltalmi előadás lefolyását. Nagy gonddal jellemz!
a -jó előadó magatartását, helyes viselkedését; időbeosztását, kedélyét: stb..

A gyermek légo lta lmi nevelése c. fejezetében pedig a mai időkben'
életfontosságú feladat anyagát és eljárásmódjait fejtegeti. Ez tteljesen új

és fontos meglátása a szerzőnek. Végül A nemzetnevelés c. fejezetben arra
mutat rá, hogy a légi veszély elleni védekezésben minden embernek nem,
parancsra, hanem az egymás vagyonáért és életéért érzett felelősségtőT
hajtva kell önként résztvennie. Erre pedig mindenkit nevelni kell. Anyagi
és szellemi sorsközösségérzés kialakítását látja fontos feladatnak.

A jó tanár az emberi életmegnyilvánulás minden terén látja, hog\'
csaknem minden az emberek érzületén, gondolkodásán, akarafán fordul
meg. Még szebb,' hogya teljes szolgálattal nyugalomba vonult tanítóképző
tanár légoltalrhi előadók jobb képzése céljából nyúl a tollhoz. mert érzi, ..
hogy a mai időkben a nemzet nagy kőzösségének tesz szolgálatot, aki tudá-
sával itt segít. A fillérekért vásárolható kis munkát minden kartársam
'figyelmébe ajánlom. Számomra jóleső érzés, hogy tanítóképző-int. tanár Írta.

Má csa y Ká r o lv:

Dr. Hackel Ernő: Ta nuljunk könnyen , gyor sa n németü l! A német nyelv
alapos elsajátításának könnyű és gyors módszere mindenki <számára. ötödik
átdolgozott kiadás. Novák Rudolf és Társa, Bpcst. 348 1. Ára 6 P.

A rádióból is ismert kitűnö nyelvtanárnak immár ötödik kiadásban
megjelent, a tapasztalatok felhasználásával átdolgozott nyclvkőnyve van
előttünk. Megírásakor kezét nem köt ette meg iskola és o tanterv, sem a ,

könyvet használők életkora. Olyanok számára írta, akik nem oktató Írá-
nyitása és szakszerű vezetése mellctt, hanem magukra hagyva; saját.
erejükre támaszkodva akarják a nyelvet elsajátítani. Hogy könyve ennek
a célnak megfelelhessen, a szerzőt annak összeállításában, igen helyesen,
a gyakorlatiasság szempontja vezette.' Ennek a szempontnak megfelelőe»
azanyagot 45 leckébe tagolta. Minden lecke egy-egy' nyelvténnyel. szabály-
lyal kezdődik, melyet bőséges példákan .mutat be. Ezt begyakorlásra
szolgáló német szővcg követi, majd szókincs tervszerű gyarapítására alkal-
mas szókészlet következik: Végül minden lecke a benne foglaltak alkalma-'
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.zásár a és begyakor lasára szolgáló magyar nyelvu feladattal végződik.
Könyve végére a szerző szójegyzéket csatolt. Ezzel a drága szótár-vásárlás
.alól mentesítette a tanulót.

A leckéknek ez a szerkezeie mutatja, hogy Hackel könyve rendszere-
Gen van felépítve. Ami a nyelvtanulásban az értelemnek szól, azt a szerző
'iigyesen megoldotta. Az ilyen oktató nélküli nyelvtanulásnak azonban két-
ségtelen fogyatkozása, hogy ilyen tanulással a nyelvtanulásnak egyik kon-
stitutív része, anmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkiejtés el nem sajátitható. Ezt nem lehet szabályokból
megtanulni. Ilyen szabályokkal a nyelvpedagógia még nem dicsekedhetik.
Backel is érzi ezt. Ezért erősen hangsúlyozza a fennhangon olvasást, ami
'a nyelvtanulás érzéki síkját kitágítja ugyan, de a született német oktatótól
eredő kiejtést nem pótolja.

Hackel kőnyvének bevezetésében igen értékes tanácsokat ad. Ilyen az
'is, hogya későbbi leckékről mindig vissza kell férni az előzőkre, mert sok'
.összefűggést csak később érthetünk meg egészen. Legyünk aktívek.
Necsak nyelvtanuláskor, hanem egyébkor is szerkesszünk elképzelt esetekre
mondatokat. Ezzel használjuk szökíncsűnket és fejlesztjük nyelvérzékünket.
Százszorosan igaza van, amikor a nyelvtanulásban hangsúlyozza az erkölcsi
tényezőket: az alaposságot, a türelmet, a kitartást, a lassú, de hézagtalan
haladást. Erős akarat nélkül nincs nyelvtanulás! Valóban, aki egy nyelvet
-mcgtanult, az az akaraterőből is levizsgázott. M.

Dr. Losonczy Ernő és dr. Gerlóczy Pál: Doktor bácsi mesél. 1'73 kép-
pel. Novák Rudolf és tsa tud. könyvkiadóvállalat, Bpest, 1941. 383 1. Ára
:8.80 P.

Munkájának végeztével esténkint a családi körben elmeséli kislányá-
nak az orvos, mit csinált a nap folyamán. Mesél azokról' a gyermekekről,
akik aznap éppen segítségét kérték; akik nem vigyáz tak egészségükre, '
elrontották gyomrukat, felkaparták csalános kiűtésűket. Volt olyan is, aki
fára mászott és leesett. Egy másik gyufával játszott s megégette magát.
Majd tovább tágultak ezek az esti beszélgetések. Szóba került a fogfájás,
a vonaton utazás, a közlekedési balesetek, a tej és csokoládé, a helyes
táplálkozás, a friss levegő és a napfény, a sportok fontossága, a testi
épséget naponta fenyegető veszedelmek, a tűz, víz, mértéktelen evés, a vágó-
szerszámok veszélye és így tovább. Ezekből .;. beszélgetésekből született
meg ez az újfajta mesekönyv, mely prózában és versben, érdekes történe-.
<tekbe foglalva, k'ülönÖs~bb fáradság nélk{il adja 'át: az' egészségtani ismere-
teket a 6-14 éves gyermekek számára. Hatái-ozoH értéke, hogy' tárgyirészc'
megbízható szakemberektől származik, kik az egészségi szabályok alapjául
szolgáló fiziológiai tudnivalókat a gyermeki értelemnek megfelelő módon
adják. Aszöveget 173 rajz élénkíti. E rajzok hol komoly, hol tréfás for-
mában símulnaka szöveghez és igen alkalmasak a gyermeki fantázia fog-
lalkoztatására. A szerzők mesekönyvének a tanító is jó hasznát veheti.
'Tárgyi ismereteket is meríthet belőle, felhasználhatja ábráit Gitt-ott szö-
vegét is bekapcsolhatja tanításába. ' . M .

. Az Athenaeum karácsonyi ifjúsági könyvei. - Első helyen kell meg-
említenünk a Ber de Mária összeállításában kiadott székely népmesegyüjte-
ményt, Az á r va le ir á lyii-c . A marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Irodalmi
Társaság megbízásából több gyüjtő szedte össze ezeket a meséket Udvarhely
és Marosszékben s a Kisküküllő felső folyásainak mentében. Az olá:h meg-
szállás alatt az Irodalmi Társaság előkereste a kiadatlanul heverő nép-:
mesekincset s pár filléres kis füzetekhen terjesztette. A falvakban kézről-'
kézre jártak a füzetek és lapj aik cafatokká váltak a sok olvasó forgatagában.
'Hírük-poruk sincs már a kőnyveoskéknek, mint ahogy a főld elnyeli -szom-:
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júságában az éltető friss nedvet. S most itt vannak, sz ép új ruhát öltve ;
F á y. Dezső müvészi rajzaival.

.P , j·Abr a há m ,Ernő, a H ollók, fá ja s annyi más népszerű gyermekkönyy"
irója vers- és mesetermésének legjavát gyüjtötte össze a kicsinyek számára
a ,1 J feseker t-ben . Pósa Lajos óta alig van író, aki ilyen csengő-bongó játszi
versikékkel, népi erejű mesékkel kedveskedne a kicsinyeknek. A kőtetet.
Györf] György rajzai és szines képei díszttik. ,

' ,. B,a logh)' Mária is jól ismert név az olvasók előtt. A Ba ba könyv s 1-4-
nyok könyve után most a Kisfiúk könyvét állította össze a neves pedagógus ..
Ebben azgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú js z e rű mcse- és játékkönyvben a gyermekélet évi és napi ritmu-
sát 'követve minden hónapra jut dal, vers, mese, játék, tréfa, iigyeskedés.
P . Ábr a há m Ernő ,Beliczá né O kolicsá nyi Éva, 'J á sza yné H. Magda, Lin iner ne

F-. ,Vilma, P er czel István, U ndiné R. Rózsa a versikék,mesék, dalocskák
írói. Benedek Kata közel 180 gyelmeki bájú rajza és színponpás képei'
méltó keretet adnak az ötletes foglalkoztató könyvnek.

,.Tompa Mihály legszebb uir á gr egéinek szines, képes kiadása a kiadó
vállalat áldozatos törekvését dícséri, hogy művészi köntösben hozza közel
kic~inyeink .lelkéhez remekíróinkat. Ma gya r ku ti Béla a virágok lelkét' ele-
veníti meg benne a gyermekképzelet számára játékos, kedves, magyaros
rajzokban. A nemes, értékes szöveg rnéltó Illusztrációt kapott.

Bizonyára szívesen fogadott kötet lesz Kiliá n Zoltán Soka t tudó könyve-
is.' Benne rádióbeszélgetéseit gyüjtötte össze 'a népszerű szerző Tur i P o lgá r '

István művészi rajzai fokozzák az egyébként is értékes szöveg megjelenítő
erejét. _

Az ifjú cserkészek kedves olvasmánya lesz a Béhepipa . Ez a kötet
nemcsak érdekes indiántörténet. de egyben kézikönyv is az indián tábori.
élethez, mely bevezeti az ífjú harcosokat az indián táborverés és egyéb·
indián ügyességek titkaiba.QPONMLKJIHGFEDCBA

S z a la t s y R ic h á r d : A helyesír á s és foga lma zá s ta n ítá sa a népművelési'

ta n fo lya mokon . Budapest, 1940, Kalász könyvkiadó R. T. Három füzet,
egyenkint 80, illetve 64 oldal. Ára füzetenként 50 fillér.

A népművelési helyesírási tanfolyamok a mindennapi élet számára
nyujtanak ma már nélkülözhetetlen ismereteket. A nemzeti egység egyik
legerősebb pillérének, a nyelvnek, műveltségűnk legkézzelfoghatóbb bizonyí-
tékának, az írás helyességének fejlesztésében úgy a népiskolában, mint
az iskolánkívűli népművelési munkában az első helyet' kell biztosítani.
Az erre irányuló törekvést vázolja szerzőnk -íelnöttek számára írt helyes-
Irás-gyakorlo füzetsorozatához csatolt tanulmányában. Találóan állapítja.
II'eg: "Amikor tehát a népoktatási és az iskolánkívüli népművelési munká-
ban arra törekszünk, hogy a nép minél szélesebb rétegát tanítsuk mq!'
az írás eszközével a nyelv helyes és tudatoo használatára, akkor a nép
széles rétegelt segítjük a nemzeti öntudatra' való' felemelkedésben."

Ugyanitt fejti ki az iskalánkívíili helyesírási tanfolyamok használa-
tára szerkesztett gyakorlófüzete.i anyagának, beosztásának és feldolgozá-
sának lélektani és módszertani megokolasát. Hasznos utasításokat ad a fel-,
dolgozás módjára, a füzetek használatára.- Vázlatszerűen adja meg egy tan-
folyami óra" keresztmetszetét, így a kezdő népművelő számára egyenesen:
nélkülözhetetlen ezeknek a füzeteknek az áttanulmányozása· és használata .•

A fogalmazási tanfolyamok vezetésére, a· "Fogalmazási. - gyakorlatok
felnÖttek számára" c. füzet használatára ugyancsak részletes, bő a fel-
merülhetö nehézségekkel számoló útmutatást nyujt.

Az első füzet "H elyesír á si gya kor la tok felnő ttek szá má r a " cimet
viseli. Kezdő helyesírók számára készült. Felöleli a helyesírási ismeretek--
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.nek azokat a csoportjait, melyeket a legegyszerübb életkörülmények között-
élő embernek is ismernie kell (tulajdonnevek írása, írásjelek, a mondat
leírása, stb.}, ha gondolatait papírra akarja vetni. Ami ebben a füzetben
fel van véve, alkalmas arra is, "hogy némikép eszméltessen a beszédgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s '

.az írás kapcsolatára, a kiejtés és a leírás hasonlóságaira. kűlönbségeire,
végül a helyesírás néhány törvényszerűségére (szavak elválasztása, mellék-'
név fokozása, a cselekvés ideje)". A 80 oldalas, diktandó vonalozású papírra'
nyomott füzet felöleli egy 40 órás tanfolyam teljes, gondosan kiválasztott
anyagát. Az egy-egy tanítási órára szánt 2-2 oldal a lelkiismeretes éli

alapos feldolgozást lehetövé teszi. Szövcge jól olvasható, hibátlan, nyom-
tatott betűkkel szedett. A gyakorlásra elegendő hely áll benne rendelke'-

.zésre. A tetszetős elrendezést itt-ott képek teszik még elevenebbé.
AnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmá sodik füzet az elsővel hasonló c ím ű , csupán a II. szám jelzi';

hogy haladók számára készült, Minden tekintetben követi az első füzet
rendszerét, dc anyaga a fokozottabb követelménynek megfelelő. Elsösorbari'
a kezdők számára kiválasztott anyag ot dolgozza fel magasabb szempontok
szerint, s gondoskodik alapos begyakorlúsáról. "Ezen a fokon a nyelv
használatának tudatosításában is tovább megyek, s a helyesírási törvény-
szerűségek további legfontosabb eseteit világítom meg: Végül némi mondat-
taní elemekkel a tudatos fogalmazást készítem elő s eszméltetek az rras-
'beli fogalmazás lényegére: az értelmes mondatok szerkesztésének módjára."
Ez a füzet is alkalmas a neki szánt feladat elvégzésére, sőt ezen felül
az írás megszerettetésére is.

A ha rma dilu . 64 oldalas füzet "F oga lma zá si gya ko tla tok felnö ttek szá -

.mára" címet viseli. Tartalmazza mindazokat a gyakorlatnemeket, melyekre
~ íoglalkoaásra való tekintet nélkül - minden embernek szűksége van.
ígyelsősorban a fogalmazás lényeget ismerteti, l~gtanít arra, hogyan kel!
fogalmazni. Részletesen foglalkozik a levéllel. Nemcsak felsorolja a kűlön-
böző levélformákat. hanem mindenikre példát is mutat. Kitér a levelezőlap
ismertetésére is. Az üzleti iratoknál hosszasan időz, sorra kerülnek
a számla, nyugtatvány, elismervény, kötelezvény, stb, stb, Felesleges egy'
sincs közöttük, mert kiválogatásuk az élet követelményeinek szem előtt
tartás ával történt. Betekintést enged az üzleti levelezésbe, különős

'gondosságban részesíti a hivatalokhoz, hatóságokhoz szóló iratokat, jelesen'
a: folyamodványt. Tárgyalja a szerződést, gya1:oroltatja a postai és vasúti
nyomtatványok kitöltését. Végül a végrendeletet is bemutatja s rámutat'
annak tartalmi és alaki kellékeire. A szemléltetett példák mellett az ön-
tevékenységnek is tág teret enged, mert minden egység után a,z elhang-
zottakhoz hasonló íeladatok megoldására, íIletve megszerkesztésére gyakor'-:
latokat jelöl ki. '

A. művecske nemcsak a hallgatóság számára nélkülözhetetlen kézi-
könyv, hanem a vezető biztos kalauza is.

"Abban a meggyőződésben és hítben bocsátom kőzre szerény munkáí-
mat, hogy azok egyfelől a népműveltséc emelésének nemzeti jelentőségű

ügyét és érdekeit szolgálják, másfelől, hogy ezek a felszabadult ország-
részek magyar népének - két évtizedes megszállás után - a magyar nyelv
helyes és tudatos használatában az esetleges hiányok pótlásával segítségéré'
"lesznek." - írja a szerző befejezésül.

Az Ö , hite és meggyöződése bennünk is él,.. Vá gó E lemér ..
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Folyóiratunk mostani számához postai befizető lapokat mellé-
keltűnk. Kérjük tagtársainkat és folyóiratunk elöfizetöit, hogy
az 1942. évre szóló tag-, illetőleg előfizetési díjaikat a befizetőlapok
felhasználásával mielöbb postára adni szíveskedjenek. A folyóirattal
kapcsolatos kötelességeinket csak úgy tudjuk teljesíteni és az olva-
sók jogos várakozását csak úgy tudjuk kielégítena ha kiki idejében
rendelkezésünkre bocsátja a folyóirat megjelenését és az Egyesület
zavartalan műkődését biztosító anyagi szűkségleteket .

. Igazgatói megbizatás. - A közokt. miniszter az újvidéki áll. tanító-
képző-intézet igazgatói teendőinek ellátásávalnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzilá gyi János bajai ttó-
képző-int. tanárt bízta meg.

A rk. intézetek tanulmányi felügyelői. - A hercegprímás a kat. tan-
iigyi elnökíőigazgató előterjesztésére az 1941-42. isk. évre tanulmányi fel-
ügyelőknek 'küldötte ki a rk. líceumokhoz. 'tanító- és tanítónöképzö-inté-
zetekhez: dr. Becker Vendel tanűgyi Iötariácsos, szegedi Iíceumi és tanító-
képző-intézeti igazgatót, Bitter Dezső egri tanítóképző-intézeti tanárt, dr;
G á br ie l Pál pécsi tanítóképző-intézeti igazgatót, F ekete .Iános pécsi tanító-
képző-intézeti tanárt, Ná dlet István tanűgyi főtanácsos, esztergomi leány-
Iíceumi és tanítónöképzö-intézeti igazgatót, dr. Zen fa i Károly egri tanító-
képző-intézeti tanárt; csak leánylíceumokhoz és ttónőképző-intézetekhez:
dr. M. Bá r á ny Irén egri angolkisasszony, neveléstan tanárt és dr. M. Benes

Anna angolkisasszonyt, Iíceumi és tanítónőlcépzö-intézeti h. igazgatót; az
óvónöképzö-intézetekhez : dr. Er dős József kalocsai tanítönö- és óvónő-
képző-intézeti igazgatót.

Az Orsz. Tanítóképzőint. Tanárvizsgáló Bizottság tagjáva a közokt.
mániszter dr. Bogná r Cecil egyetemi ny. r. tanárt a filozófiára és peda-
gógiára az 1941-42. tanév hátralevő idejére kinevezte.

Irodalmi szemle, - Vitéz Rozsnoky Antal: A na pközi o tthonos óvoda

für dő-mosdó szobá ja [Kisdcdnevelés, 66. évf. 12. sz.] - Bognár Gyula:
Ka tona J ózsef na gy műve és a ma gya r nemzetnevelő i r end [Néptanítók
Lapja, 74.. évf. 23. sz.) - Drozdy Gyula: A helyesír á s ta n ítá sá na k föbb

eszközei [U. o.) - Dr. Jankovits Miklós: Az 1941. évi nép isko la i Ta n ter v.

és útmuta tá sok néhá ny vezető nevelési e lve [Néptanítók Lapja, 74. évf.
24. sz.] - Dr. Tóth B. Zoltán: A siker lé lekta na és peda gógiá ja (U. o.] --
Bagnár Gyula: H ogya n él U z Bence a székely ha oa son? (Magyar Lélek,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n r . évf. 12. sz.)

Ú j tanker. főigazgatóság. - Ungváron új tanker. kir. főigazgatói hiva-
tal .van szervezés alatt

Decemberi tagértekezlet. - Egyesületünk Ill. tagértekezletét dec.
hó lS-én az áll. óvónöképzö-intézct nagytermében tartotta. Egyetlen tárgya
Mester há zy Jenő felolvasása volt, ki felolvasásában Egyesűletűnk első el-
nökéröl, Péter ív Sándorról emlékezett meg szűletésének 100. évfordulója
alkalmából. Az emelkedett hangulatban történt tagértekezletről februári
számunkban közlünk részletes beszámolót és Mesterházy felolvasása is
jönni fog.

Intézeti hírek. - A debreceni ref. ttóképzö-intézet Csokonai ének-
kara dec. 6-án hangversenyt adott Csenki Imre zenetanár vezénylése mel-
lett a Rádióban. Beveze\ő Tör ök Tibor, az intézet igazgatója mondott.
'Bevezetőjében rámutatott arra, hogy az intézeti énekkar dec. 6-iki hang-
Yersenye egyúttal hódolat a korrnányzó úr őfőméltósága előtt, aki 1774-
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78-iggfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 .Z intézet .gyakorlóiskolájának tanulója volt. Az énekkar Kodálv-;
Bartos- es Bartók-darabokat adott elő. - A Rádió 1 f j ú s ági Éne k -
kar o k sorozatában dec. 9-én a IV. ker. rk. tanítónöképz ö-intázet ének-o
kara adott hangversenyt HidynmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG yula i .Mária int: zenetanár szakavatott
vezényléséva l. !

Gyakorlóisk. tanítói vizsgálata győri kír. kat. ttóképzőben, - A,.
győri püspök gyak. isk ttói vizsgálat tartását rendelte el a győri rk.,
ttóképzö-intézetben, A vonatkozó pályázati hirdetés a Nemzetneuelés dec.
I-í számában jelent meg. A vizsgálatra dec. lS-ig kellett jelentkezni S -

a vizsgálat január 8-án kezdődik.

Tanítóképzés az 1942. évi költségvetésben, - Az 1942. évre sz óló
áll. leöltségvetés csak az 1941. évi ápr. hó 10-e elötti államterűletrc terjed.
ki. Bácska és a többi déli terület költségvetési állapotáról. tehát nem ad
áttekintést. A jelzett államterületen a költségvetés szerint az áll. líceumok-
ttóképzö-intézetek száma 13, az .ál l, leányliceumok-ttónőképző-intézeteké 6,
Államsegélyben 13 hitfelekezeti Iíceurn-ttóképző részesül (Csíkszereda rk.,
Debrecen ref., Eger rk., Esztergom rk. részben, a Tanulmányi Alapból f<:nn-·
tartva, Györ rk. részben a T. A.7.ból fenntartva, Kalocsa rk., .Miskolc ev.;
Nagykörös ref., Pécs rk., Sárospatak ref., Sepron ev., Szeged rk. részben
a T. Ar-ból fenntartva, Ungvár vgk.]. A leánylíceum-ttónőképzők kőzűl.
26 intézet kap á llamsegélyt: ezek: Bp. IV., IX., XIV. ket. rk., Debrecen
rk., Debrecen ref., Eger rk., Esztergom rk., Gyergyószcntmiklós rk., Ka-
locsa rk., Kassa rk., Kecskemét ref., Kiélegyháza rk., Kisvár da rk., Kőszeg
rk., Mískclc ref., Nyíregyháza ref., Pápa rk., Pápa ref., Pécs rk., Sopron,
rk., Szarvas ev., Szatmárnémeti rk., Szeged rk., Székelyudvarhely ref.,
Ungvár gk., Veszprém rk. -- Az áll. intézetek tanári létszáma 1942-ben:
3 iggtó az V. fiz. osztályban, 11 a VI-ban és 6 a VII. Ez. o.-ban, 166 tanár:
81 helyettes tanár, 48 gyakorlóisk. tanító, 1 nevelő. A személyi járandó-
ságok 538.440 P-vel haladják meg a tavalyi kőltségvetés hasonló rovatát.
A többletet a keleti é'5 erdélyrészi országrész visszacsatolása. a túlzsúíolt
osztályok párhuzamosítúsa. új osztályok nyílása és a hiányzó gyak. isk.
tagozatok felállítása miatt szűkségessé vált új állások rendszeresitése-
okozta. Új állások. 3 VI. és 3 VII. fiz. osztályú iggatói, 17 r. tanári, 61
helyettes tanári és 20 gyak. isk. tanítói állás. Többletet okoz még 14 he-
lyettes és 7 segélydíjas tanári állásnak rendes, illetőleg helyettes tanári'
állássá történt átszervezése. Többletet okoz az is, hogy az iggatók az in-
ternátus vezetésével járó többletmunkájukért, a nevelötanárok a kötelező
munkaidőn túl teljesített állandó internátusi nevelőmunkájukért külön
díjazásban fognak részesülni. A dologi kiadásokra elő irányzott összeg is
442.570 P-vel haladja túl az 'előző évi összeget. Ennek magyarázata az álta-
lános drágulásban van. A nem állami intézetek tanszemélyzetének illetmé-
nyeihez való hozzájárulás is lényegesen emelkedett. A nem áll. iskola-
fenntartók a tanárok ílletményeinek átlag 31 %-át viselik. A keleti és'
erdélyi országrész visszacsatolása folytán szükségessé vált 1 V." 3 VI. és,
1 VII. fiz. osztályú iggatói állás, 22 r. tanári, 33 h. tanári, 24 gyak. isk.
ttói és 22 szerzetes tanári állás szervezése. Többletet okoz még ezen a ro-
vaton 15 h. tanári állásnak r. tanári és 1 VI. Iiz. O. kir. kat. tanulmányi
alapi igga tói állásnak, személyhez kötötten, V. Iiz. osztályú iggatói állássa
történt' átszervezése. Megtudjuk még a költségvetésböl, ho'gy az ... állam
hozzájárul a sárospataki ref., az ungvári rutén ttási nyelvű gk. és a korná-"
romi ref. ttóképzö dologi kiadásaihoz. az ungvfri rut. ttási nyelvű gk:
tanítóképző internátus ának fenntartásához. Építési, helyreállítási, ílietőlelr
felszerelési államsegélyben több intézet részesül. A költségvetésbe fel van-
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AQPONMLKJIHGFEDCBAs o p r o n i e'\'an g . tanfte képző-Intéz et ú j épületének t e r v e .

véve a soproni és szarvasi ev. intézetek részére építési államsegély IV.
rés zlet 100.000 P.; a pápai ref. ttóképzö kibővítésére Ill. részlet 100.000 P.;
a máramarossz igeti áll. ttóképzö épületének helyreállílására 40.000 P.; a

marosvásárhelyi rk. ttóképzö áttelepítésévei (Csíkszeredára) kapcsolatos
epitkezésr e 100,000 P:; a miskolci: ref. -nönevelö-intézet kibővítésére. 50.000nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
p ,; a miskolci 'rk. 'Uónőképző átépítésére 50.000 P.; a haj dudorogi gk.
ttóképzö-intézet építésére 1. részlet 100.000 P.; a gyergyószentmiklósi rk.

tfónőképző használatbavételéhez szükséges kiadásokra 30.000 P.; a bajai
áll. ttóképző átalakítására 1. részlet 125.000 P és a pápai áll. ttóképző
atalakítására 1. részlet 60.000 P.

A tanítóképzők igazgatói és az V. fiz. osztály. - Az 1942. évre szóló
.áll. leöltségvetés az áll. tanító- és tanítónöképzök igazgatóinak létszámát
20-ban állapítja meg. 20 igazgatóból 3 van az V. Iiz. osztályban, vagyis
cn igazgatóknak mindössze 15 % -a, Ha megvizsgáljuk, hogy a kőzép- és
középíokú iskolák igazgatóinak milyen százaléka jut be az V. fizetési OSZ-'

tályba, kitűnik a ttóképzői igazgatók hátrány os értékelése. 95 áll. gimná-
.ziumi igazgató közül 24 élvezi az V. fiz. osztálynak megfelelő javadalmat,
t~hát az igazgatók 25 %-a. A képzőkre alkalmazva ezt az arányt, 5 képzői
igazgatónak kellene az V. Iiz. osztályban lennie. A gimnáziumi igazgatók
lényegesen kedvezőbb helyzete nem okadatolható azzal, hogy azért vannak
viszonylagosan többen az V-ben, mert egyesek külőnleges beosztásban szol-'
gálnak és mert vannak gyakorló-középitSkolák és az azokban szolgáló igaz-
'galókat és tanárokat előléptetés szempontjából is külőnleges elbánásban
keIl részesíteni. A tanítóképzö-intézetek közt is vannak gyakorló-tanító-'
képzök. melyekben' gyakorlati tanárképzés folyik és vannak külőnleges

beosztásban működö ig'azgatók és tanárok, akik eddig még nem részesültek
? gyak. középiskolai 'igazg~tókhoz és tanárokhoz hasonló értékelésben. De
a többi középfokú iskola igazgatóival val é egybevetétS is a tanítóképzöi
igazgatói állás ck csekélyebb értékelését mutatja. Az állami ipari kőzép-
iskolák 28 igazgatójából 5 van az V. fiz. osztályban, vaqvis 18 %gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj az áll.
kereskedelmi kőzépiskolák 24 igazgatójából ugyancsak 5 élvezi az V. Iiz.

-osztálvt. tehát az igazgatók több mint 20 %-a.
A soproni evang. tanítóképző. új -épülete. - Építése Wínkler Oszkár
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építészmémök tervei sz erint már megkezdődött. Az intézet 3 szárnyépűletl-
ben lesz majd elhelyezve. Az egyikben a tanulmányi helyiségek llesz1--
nek, a másikban az internátus, a harmadik épületben pedig a tornal-
terem kap helyet. Ez utóbbi egyúttal.dísztermül fog szolgálni. Az interná-
tusi rész érdekessége, hogy benne 20-20 tanuló befogadásáraalkalma~
hálók mellett 4 személyes lakószobák is lesznek a leendő akadémiai hall-
gatók számára. A tanulmányi épületben a szűkségcs szertárak, szakterrnek.
tanári dolgozók, tanári tanácskozó, igazgatói irodai helyiségek melI~tt 50-,-
50 tanuló befogadására alkalmas líceumi tanításterrnek. az akadémiai, ta-
gozat számára és a gyakol'lóiskola 3 tagozatának elhelyezésére szükséges
tanítástermek épülnek. _A keltségvetés és az építési tervek 1939. év eleíé11:
készültek. A leöltségvetés az építést 840 ezer pengőben állapítja meg, meIit
ből 300 ezer a kőz okt. minisztérium, 300 .ezer Sopron város hozzájárulásts
(a régi telek és épület átengedéséért), a fennmaradt összeg pedig az épgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí f-

tető egyházkerület terhe. Félő azonban, hogy a tervek elkészítése óta be-
következett Iényeges anyag- és munkabérdrágulás miatt az építkezés az el~
gondolt keretek közt nem lesz megvalósítható.:lQPONMLKJIHGFEDCBA

H á n y t a n á r m ű k ö d ik e g y e t e m e in k e n ?-- A 'budapesti Pázmány Péter-
tudományegyetem nek 106 nyilv. rendes és nyilv. rendkívűli tanára van, a
kolozsvári Ferenc József tudományegyetemen 83, a debreceni Tisza István'
tudományegyetemen 49, a szegedi Horthy Miklós tudományegyetemen' 40,
a pécsi Erzsébet tudományegyetemen 39 és a József Nádor műszaki és
gazdaságtudományi egyetemen 104 ny. r.,· illetőleg ny. rendkív. tanár
működik.

A z ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j i l I e tm é n y e k . - A minisztérium 8.500!194( M. E. számú ren-
deletével 1941. dec. hó 1-i' kezdettel újból rendezte a tisztviselők illet-
ményeit, a nyugdíjasok, özvegyek és árvák ellátási díjait. Az ilIetmények
emelése az árak emelkedéséhez viszonyítva nem jelentős: a XI-VIlI. Iiz;

osztályban az eddigi illetményeknek 7, a VII-VI. fiz. o.-ban 5, az V-IV:
fiz. osztályban 30f0-a. Rendkívüli jelentőségű azonban a rendeletnek a:
családi pótlék emelésére vonatkozó intézkedése. Hathatósan most előszőr

nyúlt a kormánya családos tisztviselők hóna alá. A rendelet áldásos kö-
vetkezményei nemzeti és társadalmi szempontból nem is fognak elmaradni.
A családi pótlék a feleség után havi 40, az első két gyermek után legyen-
kint havi 40, a harmadik után 50, a negyedik után 60, az ötödik és őtőn
felüli gyermek után egyenkint havi 70 P. Az újszülött gyermek után
pedig a családi pótlék egyhavi összegének ötszörösere van a tisztviselő-
nek igénye. Az illetménymegállapító rendeletnek ez az intézkedése a
tisztviselők körében általános nagy örömet keltett. A gyermeknevelés'
rendkívül súlyos gondjai sokat enyhültek és a tisztviselő-családok élet-
bizalma s ezzel rnunkakészsége lényegesen felfokozódott. Az új f,izetések
a következők: IX. fiz. o. 3. fok. 226, 2. fok. 243, 1. fok. 260.50; VIlI,
fiz. o, 288, 305, 327.50; VII. fiz. o. 365.50, 404.50, 443.50; VI. fiz. o. 499,
556.50, 615.50; V. fiz. o. 707, 804.50 P. - Örömet hozott a rendelet a
nyugdíjasoknak is, mert a nyugdíjat a rendelet' szerint felemelt beszámít-
ható javadalmazások alapulvételéveI kell megállapítani. Ezek a javadal-
mazások: a VIlI. fiz. o.-ban241, 259, 277; a VII-ikben 315, 343, 373: a
VI-ikb'an 418, 467, 520;' az V-ikben 604 és 688 p engöt tesznek ki. '
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