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Nemrégiben ezt a kijelentést hallottam egy társaságban: ha
ennek a szörnyű, ma már az egész világra kiterjedő háborúnak az
emberiség boldogulására semmi kedvezö hatása sem lesz, egy hasz-
nát bizonyára látni. fogjuk: az embert r áeszrnélteti arra, milyen
hiányos földrajzi ismeretekkel indult neki az életnek. Valóban, a
mai bonyolult világesemények megértése még a tanult és földrajzi
képzettséggel rendelkező embert is próbára teszi és további föld-
rajzi ismeretek gyűjtésére ösztönzi. Nem elég azonban a nap-nap
után felvetődő helynevek. országrészek topográfiai ismerete, azok
természeti a dottcága felett is kell gondolkoznunk, hogy az ott lefolyó
eseményekről, azok gazdasági vagy honvédelmi értékéről helyes
képet alkothassunk magunknak. Azt is belátják sokan az idősebbek
kőzűl, hogy az iskolában tanult földrajz .nern készítette őket kellö-
képen elő az életre. A világ rninden tá járól .összehordott anyaghal-
maz volt az csupán, jó arra, hogy a feledés homályába merűljön.
Nem nevelték őket földrajzi gondolkodásra.

Lelkiismeretünket megnyugtatja az a tudat.hogy a 20-as évek-
bell, az előzőleg lefolyt háború tapasztalatai alapján, a íőldrajztaní-
tás pedagógiai és didaktikai követelményeit az idők kívánalmainak
szemmelturtásával jelölték ki s mi igyekszünk is 'legjobb tudásunk
szer int akorszerű földrajztanítás úttörői lenni.

Előadásomat a jelen élet szükséglete: a gyakorlatiasság szem-
pontjábó l állHottam össze. Mielőtt idevágó gondolataimat elmori-
danám, szerétném már' most hangsúlyozni, hogy tárgyarn természe-o
ténél fogva nem annyira példákat, mint inkább gondolatokat vetek
fel, legelsősorban a tanítóképzés seempontjából. Felfogásom szerint
még annak a liceumi tanulónak. aki nem akar tanító lenni, sem árt,
hane~ csak használ, ha a legnemesebb cél: a tanítói hivatásra neve-
lés .szer int tanulja a földrajzot.

1.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU ta s í tá s o k. - Az 1925-ben megjelent tanítóképző-intézeti
Tanterv és Utasítás, valamint az ugyancsak 1925-ben megjelent
Népiskolai Tanterv és annak 1932-ben kiadott utasítása a kőzok-
tatás terén új irányt jelölő munkák. A gyakorlatiasság kérdésével
ilyen néven nem foglalkoznak. Szól azonban az első műben az Álta-
lános Utasítás 14. pontjában arról, hogy az ismétlesek az életre való
alkalmazással elmélyítik a tanult anyagót. A 15. pontban "a szemlé-
let mellé a gyakorlás és a cselekvés lép, mint a tanítói készségek
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kifejlesztésének leghatalmasabb eszköze", vagy: "legyen a tanuló-
nak alkalma az öntevékenységre". A földrajz részletes Utasításánál
az 5 c] pontban: "A földön uralkodó viszonyokról világos tér- és
számfogalmak szerzésére figyelmeztet", a 6. pont pedig így hang-
zik: "Minthogy a földrajz tárgya többé-kevésbbé mikrokozmikus, az ,
ember képzeletet felülmúló, nagy szerepe van a tanításban a szemlél-
tetésnek és a térérzék Iejlesztésének. "

Az 1939-ben megjelent líceumi Tanterv és Utasítás szerint a
líceum olyan középiskola, "mely jól megal-apozott, de gyakorlati
irányú általános műveltséget nyujt", Majd a földrajzzal kapcsolat-
ban ezt látjuk: a líceumi oktatás "gazdasági ismeretek nyujtására
törekszik".

A fentemlített rész letkívánságok tulajdonképpen a gyakorlatias-
ság egy-egy tényezőjét kívánják meg a tanártól. Megállapíthatjuk,
hogy az Utasítás szellemében- tehát mindig az életre neveltünk s
tettük ezt mindnyájan a tárgyakra való tekintet nélkül. Aki életre
nevel, annak eljárása gyakorlatias. Intézeteinkel elhagyó okleveles
tanítóinkat igyekeztünk sok más cél mellett gyakorlatias tanítókká
is nevelni.

II. A föl d raj z nevel ő hat ása. - A lelki jelenségek,
mint tudjuk, 3 csoportra oszthatók: értelmiek, érzelmiek és akara-
tiak. A gyakorlatiasság szoros értelemben véve kevésre értékeli az
érzelmeket, sőt ki is küszöböli azokat. Ésszel dolgozik, elképzelé-
seit iparkodik megvalósítani. realizaIni. A mai kor a gyakorlatia.sság
kora, Nem elégszik meg a tételek elméleti megállapításaival, azokat
kézzelfogható formába önti. Gondolatainak kiinduló pontj a, mond-
hatjuk, már a gyakorlati felhasználás lehetősége, haszna.

Nézzük meg most már, hogy a tudományos földrajznak és az
iskolai földrajznakáltalunk vallott nevelő hatásai megegyeznek-e
a lélektan fenti megállapításaival?jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cholnoky Jenő a magyar Földrajzi Társaság kőzgyűlésén
1934-ben A fö ld r a jz ma i ir á nyza ta ir ó l tartott elnöki megnyitó elő-
adásában így nyilatkozott: "Az igazi tiszta tudomány helyett gazda-
sági, politikai és' egyéb haszon szempontjából ismertetik a vidéket
s ebből a szempontból tekintenek miriden földrajzi jelenséget. Ez
az utilitarius szellem kezdi mindenűtt elnyomni az igazi tudományt,
melynek problémái így egészen háttérbe szorulnak." Majd így szól:
"A tudóstól soha se kérdezzük, hogy mi a haszna annak, amit tanul-
mányozott, mert a tudományt előbbre vinni csak így lehet, mebékes
egyelőre, hogy vari-e gyakorlati haszna. Mert az emberiséget nem
a pillanatnyi gyakorlati érték, hanem a tudomány általános fej lö-
dése viszi előre." ,

Ainíg azonban a tudományos földrajz idáig eljutott, hosszú
fejlődésre volt szüksége. Az ethnologia tanúsága szerint a földrajz
egyik legrégibb és legáltalánosabb tudomány. Az ember kőrnyezet-,
szemlelete koronként és kultúránként igen -változó' és különböző
életformákat szolgál. Hol a vallást: babiloniai, asszír, görög .népek-
nél; hol a gyakorlati élet követelményeit: Egyiptom; Fönícia, Róma,
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tűzte ki célul. Az araboknál a térben való tájékozódásra tanított,
a keresztény középkorban a Biblia eseményeinek színterét kutatta,
a keresztesháborúk folyamán a Szeritföldre vezető jó szárazföldi és
tengeri utakat ismertette. Nagy hódítók, mint Nagy Sándor, Julius
Caesar, Napoleon a földrajzot külőnösen a jó és nehéz terep és a
hadiutak szempontjából értékelték. A felfedezések korában az
óceáni átkelések lehetöségeire, tehát gyakorlati tudásra oktatott.
Az utazók irányítást vártak tőle, hogy vándorősztönüket kiélhes-
sék, a kutatók és hittérítők nemes célkitűzéseik megvalósításához

kértek tőle segítséget. Mindezen térváltoztatásokban sok a gyakor-
Iatias vonás. Már az is gyakorlati volt,' hogya területek megismeré-
sével kialakult a kezmegrafia enciklopedikus tapasztalati tudomá-
nya. Látjuk tehát, hogya földrajz sokáig csupán a gyakorlati életet
szolgálta.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Humbold t érdeme a tisztult földraj~i felfogás, mely az eddig
egvmásmellé sorolt jelenségeket a táj szeniléletben egymással köl-
csőnős függésbe helyezi. Ritter a genetikus felfogást, azaz okadatoló-
következtetöt, Rich iho len a természeti környezetet, Ra tzel pedig az
embert helyezi a vizsgálatok kőzéppontjába, Hetiner a g,eográfiai
egységet hangoztatja, melyben a természeti és emberi müvel ődési
tényezők körülbelül egyenlő értékeléssel kapcsolódnak össze. Sze-
rinte a táj individuum, s mint ilyen metodikai egység. A földrajz
feladata az, hogya tájak egyéniséget megrajzolja, majd azokat
összehasonlítva a tipikus kűlönbségeket megállapítsa,

Az iskolai földrajz értékét Ka nt határozta meg: "A földrajz az,
amelynek az emberi élet minden lehető körűlményei között legin-
kább hasznát lehet venni, semmi sem alkalmasabb a józan gondol-
kodás fejlesztésére, mint a földrajz."

Legujabb célkitűzését pedig, gróf Teleki Pál 1937. évi rektori
beszédében adta meg, midön ezeket mondotta: "A földrajz nem ön-
magáért való és nem is »hasznos tárgy«, hanem eszköz magasabb
szellemi és erkölcsi célok elérésére." Ebben a kijelentésben benne
van a földrajz gyakorlati szempontból való értékelése is.

Az iskolai földrajz nevelőrendszerének középponti gondolata:
az egysége's' világszemléletű magyar állampolgár. A rendszert fel-
építő alapfogalmak a tárgyi és alaki nevelő gondolatokból tevődnek
össze. Jelentőségük abban az összefüggésben van, mennyiben kap-
csolódnak a kőzponti gondolathoz. A tanuló értelmi fejlettsége
szabja mega rendszer tágabb vagy szűkebb keretét. A tárgyi fel-
adat a szülőföld és a tágabb szűlöfőld, vagyis a haza megismerése.
Az alaki feladat, illetőleg nevelőhatás a szellemi és erkölcsi ténye-
zők Iej lesztése. Az értelmet müvel ők: a megfigyelés. a külső és
belső szemlélet, valamint kísérletek útján gyüjtött biztos alapfogai-
mak, számokban és kiterjedésben megadott térelképzelés, a jelensé-
gek . közötti összefüggések 's, így a törvényszerűségek megértése,
illetőleg megállapítása, s ezzel az itélöképesség kialakítása. Az er-
kölcsi nevelést előmozdítók: a világtér kiterjedésének méretei men-
tesítik a 'gondolkodást a napi élet egyoldalú kicsinyeskedéseitől
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A nehéz életkörülmé-nyek köz őtt élő hazai és idegen népekkel való
együttérzés és a munka megbecsülése a .szociá lis érzés megindítója.
A távoli területek s javak ősszehasonlítása a hazaiakkal az értéke-
lés, az idegen sz ép tájaknak a hazaiakkal való összevetése pedig
esztétikai érzések kifejlesztésére alkalmas. Így tudatosan szereti
meg a tanuló hazáját és szűlöföldjét, mely utóbbi, ha véletlenül falu, '
úgy "érzi benne a gyümölcs édességét, a nyári por kedvességét, a
természet lelkesítő, tűdötágító íllatos örömét", (Móricz Zsigmond.]
F eltekintve a csillagos égre és elképzelve a világűr mérhetetlen táv-
latait, megérezzük a rendet, célszerűséget és törvérryszer űséget. A
világrend harmóniájába való bepillantás e fenséges percei felemelik
az ima szárnyán az igazságért szomjúhozó emberi lelket az Alk otóig!

Ill. Agya k o r 1 at i ass á g. - Szemben a kőzépkori isko-
lák célkitűzéseivel, a XX.sz. iskoláia gyakorlati, cselekvő, akarati
ember kialakításán fáradoznak. Ez az irányzat nemcsak a lantár-
gyak kiválasztásánál. hanem a tananyag kiszemelésénél is érvényesül,

Olyan ismereteket kiván a mai kor az iskolától, amelyek nem->
csak tudást, hanem készségeket, szóval életrevalóságot is adnak.
Megkívánja, hogy az életre nevelj en, ·s az életet mint az egyén érvé-
nyesülésének színterét tekinti. Az élettel szemben az egyén anyagl
és szellemi természetű szükségleteket kíván érvényesíteni. Az em-
bernek az életben jogai s az élettől követelései vannak. Az iskola
feladata, hogy az egyén életboldogulásának alapj ait lerakj a és olyan
javakkal bocsássa útjára, hogy egy nemesebb élet betöltésére alkal-
massá váljék.

Hogyan és mivel járul hozz-i a földrajz a 'Iiceum, a tanítóképző
és vele kapcsolatban a gyakorlóiskola keretében a fenti gyakorlati.
embertípus kialakításához ? .

Pedagógiai szemszögböl nézve az az ember gyakorlatias, aki év-
századokon át leszűrt eszmék szer int nemes életet él. A nemes élet
már is előírja, hogy tanítá-si és nevelési rendszerünkben nem a~
anyagi elgondolásokra, hanem az eszményiekre esik a hangsúly,

A gyakorlatiasság az emberi szellem küzdelmének eredrriénye.
Tárgyunk a gyakorlatiasságra való nevelésre igen alkalmas, A gya,-
kcrlatiasság képességekben és készségekben nyilvánul meg, A képes-
ségek kőrébe tartozik: a tudatos ismerettartal orn, önálló megfigyel ő-,

áttekint ő-, ítéletalkotó- és következtetöcrö, tárgyilagos, megfontolt

világszemlélet. Készségek: az élettel összefüggő kérdések világos
felismerése, gyakorlati élettudás. kombinálóerö, teremtőképzelet. csi-
szolt ész, kifíriomu lt ízlés, megértéssel pár osult emberismeret.

Az én elgondolásom szer int a gyakorlati ember az élet nehéz
küzdelmeiben is képes megmaradni az erkölcsi szép és jó magaslatán,

Tárgyunk tanításánál kereshetem a gyakorlati -szempontokat az
anyagban, mely részletében lenne lazább vagy szorosabb kapcsolat
az emberi élettel? Melyek azok az összefüggések, melyeknek feltá-
rása, meglátása lesz minden óra érdekessége, eseménye? Erre kűlö-
nősen az emberföldrajzi fejezetek igen alkalmasak. Kereshetem a
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gyakorlati szempontokat a módszerben, melyek lehetnek a segítőesz-
közök a megértés, s a tárgy megszerettetésének útjain? Az anyag két
főrészre oszlik: 1. az általános földrajzra, részei: csillagászati, fizi-
kai és ernber lő ldrajz , 2. a leíróföldrajzra: a világrészek. Magyar-
ország és a lakóhelyismertetés.

Csillagászati földrajzot tanítani. igen nehéz feladat. Sokan nem
tartják még az első osztályú növendék értelmét elég fejlettnek arra,
hogy ezt a nehezen elképzelhető elvont anyagot megértse. Ugyan-
akkor elismerik azonban azt is, hogy egységes, teljes földrajzi világ-
képet csillagászati elemi ismeretek nélkül kialakítani alig lehet.
Lehetne a fölött is vitatkozni, hogy a csillagászati földrajzzal kezd-
jük-e a tanítási? Sok évi: tapasztalatom arra a meggyőződésre vezetett,
hogya fizikai földrajz néhány tétele pl. az árapály tűnemény, a
légáralmatok és sivatag képződése, a tengervíz áramlasai stb.. csil-
lagászati földrajzi ismeretek nélkül meg sem érthető. Ha pedig az
az ellenvetés támadna, hogy használjuk fel a tanításná l a növendé-
kek hozott ismereteitjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'é s építsük arra az új anyagot, erre, sajnos,
azt kellene válaszolnom. hog)" a különböző iskolákból összeverődött
tanulók között bizony néhányan olyan hiányos ismeretekkel jönnek,
hogy ezekre építeni nem lehet.

Tudjuk mindnyájan, hogy mielőtt egy csillagászati tétel tanítá-
sához kezdhetnénk, nem egyszer az óra elején szükség szerint szám-
tant, mért ant vagy fizikát kell, nem Ielújttanunk, hanem tanítanunk,
hogya soron levő anyaget megérthessük. Igen Iontos lenne gyakor-
lati szempontból ezeknek a tételeknek minél alaposabb rnegértetésé-
hez a menny iségtan tanárával a rnunkakőzösség még az esetben rs,
ha ez az anyag nem esik a két tárgy tanításával össze. Természe-
tesen az anyag kivál asztásánál csak a népszerű, az életben szükséges
gvakorlatiasságra nevelő ismeretekre gondolok. A valóságban meg-
fígyelt vagy a földgömb, táblarajz. képek stb. alapján szemleltetett
jelenségeket, törvényszerűségeket a növendékeknek annyira meg kell
érteniök, hogy a nagy mindenségre vonatkoztatni és elképzelni tudják.
Tájékozódás a Földön és égen. Célunk itt a tudatos iránvmegá llapí-

ties, azaz tájékozódás. Természetes, hogy ez csak a szabadban tör-
ténhetik, ahol a tanítás egyben környezetismertetés is. A látóhatár
síkjaban és a függőleges térben való tájékozódáshoz szűkséges az
iránytű, az árnyékmérő használa ta, illetőleg este a sarkcsillag meg-
keresése. Nehezíti a csillagászattan tanítását az a körülmény is,
hogy a csil iagos ég bemutatása a tanítási idő alatt nem lehetsége-s
s í'gy a növendékek, bár irányított, de egyéni megfigyeléscit kell Iel-
használnunk. A -helyrajzi térkép alapján a szabadban gyakoroltat juk
a térképolvasást is és betájoljuk a térképet. Korántsem állítom, hogy
a térképolvasás és tájékozódás néhány kiránduláson 45-ös létszámú
esztállval elsajátítható. Minden szubadba vezetett kirándulást fel
kell használni a tájékozódás, mérés, magasság- és távolságbecslés,
térképolvasás gyakorlására. Megjegyzem, hogy lány oknál ezek a
gyakorlalok azért ,is 'igen fontosak, mert a nőnevelés zártabb volta,
másrészt a szabadban való egyedüljárás hiánya, nem is szólvaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l
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csökkent tájékozódó érzékről, a lányok térkép ismeretei alatta vannak
a' hasonlókorú, cserkészetben kiűgyesedett fíúk ismereteinek.

A tájékozódás elemi szabályait valamennyien gyakoroltat juk.
A figyelmet csak néhány dologra hívom fel. Pl. napéjegyenlőség ide-
jén a Nap á l lásából a keleti irányt reggel 6 órakor, a délkeletit 9
óra kőrűl, adélit 12 órakor, a délnyugatit 3 óra kőrűl, a nyugatit
pedig 6 óra kőrűl találjuk meg. Holdtöltekor a Hold 6 órakor este
a. keleti, 12 órakor éjjel a déli,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 órakor reggel a nyugati irányt
mutatj a. A Naprendszer ismertetésénél rajzok, falitérképek és né-
hány összehasonlítás vezet eredményhez. Ha a Nap, Föld és Hold
közötti nagyságkülönbséget akarjuk megértetni. a Napot 1 m. átmé-
rőjű gömbnek, a Földet borsónak, a Holdat gombostűfejnek mutatjuk.
A Nap nagyságát legszemléletesebben úgy magyarázhatjuk meg, ha el-
mondjuk, hogy 1.300.000 földgömböt helyezhetnénk el belsejébe;
vagy a Föld esész felületét 12.000-szer kellene ki feszíteni, hogy a
Nap felületét vele betakarhatnánk. Ha egy óriási mérleg egyik ser-
penyőjébe a Napot helyeznénk el, a másikba 333.000 földgömböt
kellene rakni, hogy az egyensúlyba jöjjön. Ismeretes hasonlattal
érzékelhetjük a Földnek a Naptól való óriási távolságát: a csecsemő
87 éves aggastyán lenne, mire a Földről 200 krn óránkénti sebes-
séggel robogó vonaton a Napba érkezne. Milyen kicsi a Föld át-
mérője ehhez képest, ha meggondoljuk, hogy ellenlábasaink tőlünk
csak 12.700 km távolságban vannak.

így képzeltetjük el a Föld kicsinységét világviszonylatban, a fok-
hálózattal pedig a Föld nagyságát szernléltetjűk smberr szemszög-
böl. A Föld tengelykörűl i forgásának gyakorlati következménye a
nappalok és éjjelek váltakozása. A délkör jelentősége a hely- és
időmeghatározásban, a földrajzi hosszúság kűlőnbsége az óraszámí-
tásnál, s ezzel kapcsolatban a zónai idő. Megfigyeiendő a Föld Nap
körüli keringésénel az évszakok váltakozása, az égövek létrejötte a
tengely ferdesége alapján. A földövek sokféleségének gyakorlati
jelentőségére rámutatunk. Megfigyeltetjük a Hold ofényváltozásait.
A?- esetleges hold- vagy napfogyatkozás meg figyelésére előkészítjük
a tanulót, s ha látták, elmondatjuk észleleteiket. Érdekes feladatok:
a földrajzi szélesség vagy sarkmagasság alapján rajzban feltüntetni
megadott városok látóhatárát főbb adataikkal [egyenlttömagasság.
sarkmagasság. térítököz}. A Nap delelő magassága napéjegyenlöség
idején kűlőnbözö földrajzi szélességeken. Az egyenlítő, térítőkörök,
sarkkőrők látóhatárának rajza. .

A föld burkainak tárgyalása átvezet -a fizikai földrajzhoz. A'
szárazföld és víz eloszlásának aránya szabja meg az ember életterét.
A tengervíz eloszlása és vízszintes tagoltsága változatossá teszi a
világrészek partalakulását és azoknak éghajlati, gazdasági és ha-
tdmi előnyöket ad. A levegőréteg tárgyalása igen sók gyakorlati
elgondolással jár, pl. íény-, höhatások, csapadék, légáramlatokban
rejlő energia felhasználása. A tenger felől szálló légáramlatok ég-
hajlati módosító hatása (nálunk kapcsolat a ciklonokkal, Kelet-
Á.zsiában amonsum) . A tengervíz hullámz-ásának építő vagy romboló
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hatásai. A tengeráramlások Iűtö vagy hűtő hatásai és kővetkezme-.
nyei [éghaj lati anornáliák]. A golf áramlat döntő 'szerepe Európa
nyugati területének éghajlatára. Az árapály tüneménnyel járó töl-
csértorkolat-keletkezések s ennek kapcsán a belvízi hajózás jól ala-
kult tengeri kikötői.

A levegő nedvessége és a csapadék térbeli és időbeli eloszlásá-
nak jelentőségeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l gazdasági életben. Az esőövek kialakulásának' a
.földfelszín élettereire kiterjeszkedö vagy azok nemlétében elhatáro16
(sivatag) hatása. Az időjárás és éghajlat gyakorlati jelentősége. Nö-
vendékcsoportok az egyes osztályokban felváltva végeznek megfigye-
léseket [hőrnér ő, légsúlymérő, csapadékmérö] , az adatokat feljegyzik,
kiszámítják a napi kőzépmértéket, milliméteres-papír on elkészítik l i

grafikonokat, az egész évi adatgyüjtésböl pedig összesítö táblázato-
kat. Mindezt csomagolópapiron nagyban is megrajzoljuk és az osz-
tályban kifüggesztjük. Feljegyezzük a havas napok számát Buda-
pesten és a kőrnyéken. Tanulmányozzuk a rneteorológia gyakorlati
értékét. E téren a kisebb területek eltérő klímája is fontos, pl. Nagy-
kőrös annak köszönheti világhírű konyhakertészetét, hogy aratás
utáni időben egész nyáron bőven van harmatja, vagvis az alföldi
kontinentális klímaterületeknek .szinte a közepén oceanikus klímájú

'sziget. Még öntözés nélkül is meg terem ott sok konyhakerti növény,
Ilyen sziget van a Bácskában is. Békeidőben előre jelentik a fagy-
veszedelmet. Aki figyeli lakóhelye klímáját, tudja, hogy a kései
fagyok idején mely esti hőmérséklet veszedelmes, mert jelz i, hogy
reggelre fagy lehet. És védekezik.

Az osztályok együttesen gyüjtik a közismert népies megfigye-
lések alapján jJ.Z időjárásra vonatkozó szabályokat és regulákat, be'
is sorozzák azokat vidékek szerint.

A földfelszíni formákat kirándulésaink alkalmából tanulmányoz--
zuk. A talajfeleségek vízbefogadó. melegfelvevö és termőképességé-
nek vizsgálatára kísér leteket 'végezünk. Asatásoknál. völgybevágó-
dásná l, vasútépítésnél megfigyeljük a talajszelvényt. A termőtalaj
'tanitásánál a hazai jellemző talajokkal foglalkozzunk többet. Meg-
figyel'jiik a karsztosodást, a futóhomokot, a szikesedést, mert éppen
ezeknek van hazánk él~tében nagy jelentőségük. Az agr ogeológia
kísérletei alapján pontosan tudjuk, melyik talajon mit lehet a leg-
nagyobb haszonnal termeszteni. A szárazföld vízei gazdasági éle-
tűnkben mtgy és ,fddásosmunkát fejthetnek ki (hajózás, vízenergia},
néha azonban igen kártékonyak is lehetnek (áradás, árvízveszedelern].
Állandóan figyeljük az éghajlat, talaj és bioszféra tájképi kialaku-
lásának, mint az élet lehetőségének egymásra való hatását.

Az életrenevelés legkézzelfoghatóbb anyagát az emberföldrajz
adja. Itt isrnefi meg a tanuló azt az óriási küz delmet, melyet az
ember a természeti erőkkel évezredek óta folytat. Ez a kűz delem
tiszteletet parancsolóan érezteti a tanulóval az emberi kaltúrák érté-
két. Minden kultúrkörnek megvan a maga szerves egysége, önálló
élete és Iejlödése. A kultúrát plasztikusan kell a )anulónakfelfog-
úia, hogy azt eleven alkotó életnek lássa. így tanúlia meg a fehér



7 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB. Braun Angela:

ember kultúráját is értékelni, mely megszakíthatatlan folytonosság-
ban, vészben, bajban, Iénykorszakában és hanyatlásaban nemzedékről r

nemzedékre, népek kezéből népek kezébe vándorolva, szárazon és
tengeren, minden úton és módon, monumentális alkotásban köbezárva,
a dal szárnyán vagy röpke szóra bízva hirdeti a kereszténység, tisz-
títótűzében rnegújult fehér ember más népek fölötti uralmát. Érdekes
adat a fehér faj előretörésére, hogy a szárazföldjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA85 3/o -á t már bir-
tokba vette. Az emberi művelődés átvétele azonban kőtelességekkel
is jár. Szellemi részét tovább művelni, anyagi részét gyarapítani az
utódok feladata. (Itt nevelünk az elődök tiszteletére.)

Az emberi munkát részben a természeti tényezők determinálják.
A céltudatos gazdasági munka ezért alkalmazkodik hozzájuk. (Föld-
művelés, állattenyésztés.] A javak Ieldolgozé sa és annak elosztása
függetlenítheti magát a termő terűlettől (Anglia ipara és gyarmati
nyerstermelése) . Kevés kivétellel azonban azt lát juk, hogy az em-
beri élet mirrden megnyilatkozása földrajzi feltételektől függ. Mikor
ezt az, alkalmazkodást tudatosa teszem, gyakorlatí célokat szol gá lok.
Ma sokat beszélnek az irányított -gaz.dálkodásról. Erre már a helyes
ertékesítés szempontjaból is szűkség van, dc itt figyelembe kell venni
a földrajzi és természetrajzi adottságokat.

Az építkezés, táplálkozás és ruházkodás anyagai és elkészítési
módjai fejezeteknél acélszerűség, jóíz lés, takarékosság nevelőhatá-
sait fel kell a tanításban használni. Az ősi úthálózatok irányát a
természet jelölte ki. Gyakorlati érzék nyilvánul meg a legjellegze-
tesebb tájalkotó elemeknél: a településeknél, valamint a temetkező-
helyek kikeresésénél is. A föld különböző rétegeiben az ősi élet nyo-
mai (bányakíncsek, kőolaj, ásványviz ek] és a felszínen folyó élet
őszefüggései t.örvényes rendbe illeszkednek. Minél jobban megis-
merte az ember azokat, annál több gyakorlati hasznát vette. Gya-
korlatí megoldások az ősi öntözőberendezések Belső-Ázsiában, a
folyamlak a Nilus vidékén és Mezopotámiában és a tengerparti ter-
raszkultúrák. Hogy milyen hihetetlen erőfeszítéseket tett az embe-
riség a főldtajzi adottságokkal való harcában, arra példa Hollandia
gátépítése, az Alpok alagútjai, völgyáthidalások, az angol és ame-
rikai duzzasztóművek, a Ppntini mocsarak lecsapolása és hasznosí-
tása, erdöirtások, nálunk a Duna- és Tisza-szabályozás, a szik elleni'
küzdelem. És ha a jelen állapotokat akarjuk a növendék előtt tuda-
tossá tenni, utaljunk a némel, olasz és japán nemzetek harcára. A
szűkséges élettérért. nyer sanvagtermelö helyekért, a technika erő-
forrásaiért harcolnak. Elgondolásaik emberiek, eszményiek, mert szo-
cíálisak.: de gyakorlati kivitelükhöz szörnyű kűzdelmek, erőfeszíté-
sek, lemondások, vér és könny tapad.

A leíró földrajz tanításnak tárgyi célja az általénos tájékozó-

dás, világszemlélet. s ezzel a földrajzi gondolkodásra nevelés. más-
részt az általános főldrajzban tanult ismeretek gyakorlati alkalma-
zása. Az enciklopedikus felsorolás helyett szintetikus földrajzi kép'
kialakítása, a régi internacíonalis színezetű földrajzi felfogás helyett
nemzeti szemszögbö] való látni tanulás. A nemzeti gondolat mindíg



Gyakorlatiasság a földrajz tanításában. 73

a legmagasabb nézőpont. Az "egyes tájak részleteit a világ többi
részével való összefüggésében vizsgáljuk meg" (utasítás), nem feled-
ve soha a helynek hazánkra hasznos vonatkoztatásait kiemelni:
gazdálkodás, ipar,kereskedelem, művelödés, vagy esetleg káros ha-
tásait. magyar kivándor las. A földrajz a felszín (elenségeinek kap-
csolata. A táj nem részekre bontott, hanem szerves egész, egy miljö,

mely sajátos jellegzetességévei üt el a másik tájtól. Soha nem kész,
hanem időről időre változik, vagy természeti erők, vagy a kűlőn-
böző korok embereinekeHérő szükségleteiből alakul ki. Az ember
sem a nyerstájban [pásztorkodás, a természeti népek Iogla lkoz.ásai] ,
sem a gazdas.ági hasznosítás ali fogott területekben nem staffage.
hanem annak területét kihasználó egyéniség, lényegileg annak egy
darabja. Gyakorlatiasság a táj életében az okozati összefüggések
felismerése. Aki a terület természeti viszonyait tudatosan ismeri, az
a helyi élet kívánalrnait jobban és mélyebben látja. A felismeréssel
érték'elés jár, s ezzel feltámadnak a hasznosítás gondolatai. Minél
jobban áthatja a földrajzi műveltség a vezető embereket és a népet,
annál kevésbbé fogják külső és belsö politikai cselekvéseikel hamis

. feltevésekre építeni. PL új állat- és növényfajták meghonosítása,
mocsár lecsapolások, öntözőcsatornák létesítése, új termőterületek
beállZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAíb á s a , erdősítés,' telepítés stb. Ha a versa illes-i tárgyalókban több
lett, volna va földrajzi tudás, mint a gyűlölet, nem alkottak volna a
földrajz alapételeit megcsúfoló abszurd állarnterületeket,

Európára fordítjuk valamennyi világrész kőzűl a legtöbb időt.
-, Tájrészekre bontjuk. Megrajzolasuknál a földnek a népre való h~tá-

sait Iejtegetjük. Kiemeljük, mennyire tudják az egyes népek hazá-
jok természeti előnyeit kihasználni. A tényeket összehasonlítások-
kal és -ellentétekkel világosít juk meg. Európa kulturális vezetőszere-
pét előnyös fekvésével, természeti képének változatosságával és népi
gyakorlati arravalóságával magvnrázzuk meg, kiemelve mindenütt
azokat a tényeket. melyekből példát' vehetünk. Gyakorlati gondolat, a
gyarmatosítás vetette meg a tengeri államok' hatalmát. Viszont más..
"nagy népességű államok terjeszkedése, gazdasági élettér keresése is
jogosult és gyakorlati. Hatalom és élniakarás. ennek a két erőhatás-
nak feszültsége rendíti meg jelenleg világrészünk alapj ait.

Statisztikát tanításunkban a' népi és gazdaSági viszonyok vilá-
gosabbá tételére alkalmazunk.: Ha' nem az adatok tőrnegére, hanem
.csak azok jellegzetességére törekszünk, úgy azok a tárgyalt hely jel-
lemző vonásai lesznek. Nagyon hasznos "az egyes nemzetek szellemi
és gazdasági munkateljesítrriényeinek össievetése figurális rajzokkal.

Ázsia és Amerika tárgyalásánál a nagyméretűség élképzelésé-
'hez oszoktassuk növendékeinket. Hogy Ázsia ősi kultúrája sok ezer

éve fennmaradt. abban a' földrajzi körülményeknek is része van, inert
ahol ezek megváltoztak, ott a kultúra elsorvadt, kihalt [romvárosok] .
Az európai kultúra alapjai Elő-Ázsián át jutottak el világrészünkre,
a turáni síkság pedig a magyarság ősi bölcsője. Hasznos a velük
va.ló foglalkozás. Az ázsiai ősi mÍívelődésiközpontokkal szembert
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áll Japán kettőssége: ősi világszemlélete és rugalmas technikai fej-
lödése.

Afrika trópusi tájai a gyarmati nyersanyag-termékek magas szá-
zalékát szolgáltatják Európa iparának. Itt alkalom nyílik arra, hogy
a világgazdasági törekvéseket szembeállítsuk a nemzeti önellatással.

Amerikával kapcsolatban felhívhatjuk a figyelmet a. nagyarányú
gépesítés következményeire. A gépkorszak egyoldalúvá teszi az em-
bert. A testi erőkifej tést az emberi ésszel megkötött természeti erő
helyettesíti. Ahol azt már túlzásba viszik, az embertömegeket meg-
Iosztják alkotóképzeletüktől, teremtő erejüktől. A kézműves mecha-
nikai eszközévé lesz a gépek íutószala gj ának. Gőz, gáz, villany fel-
váltják a testi erőt. A valóságtól való nagyobb és nagyobb eltávolo-
dás a munkanélküliséghez vezet. A tökegyűjtés hajszája kiöli az
eszményt, a derűt az emberi lélekből. A gondolkodás az anyagias-
ság' színvonalára süllyed.

Ausztré lia az ember földrajzi tudással megalapozott gyakorlati
érzékét tárja elénk. Egy század leforgása alatt világvárnsok emelked-
tek a sivatag szélén. A sivatag egyes részét vízzel tudták ellátni.
Európai szemünknek szinte felfoghatatlan tömegű állatállományt
tenyésztenek ott. A sarkvidék bemutatása pedig egyes emberek tör-
hetetlen, emberfeletti tudományszomjától hajtott gyakorlati erőki-
fejtésre tanít. A sarkkutatók hőstettei örök emléket állítanak maguk-
nak a szépért és nagy dolgokért lelkesedő ifjúság szívében.

A honismertetés alapelvei az eddig elmondottakból kővetkez-
nek. Nevelő gondolatait ezekben vázolorn: emelkedett politikai látásr
sal, társadalmi szemlélettel, szociá.lis népszeretettel. magabízó szel-
lemi és gazdasági munkával, kötelességtudó felelősségérzettel a
szentistváni Magyarország íelépítése. Az európai hivatás betöltése
tárgyilagos országképet kíván. Elöhaladásunk minden szála belekap-

. csolódik világrészünk és a távoli világ életébe. Meg kell a tanulónak
érteni, hogy a világszemlélet gyakorlati szűkségessége még nem
nemzetköziség.

A hazai viszonyok mérlegelése a' közelebbi és távolabbi terüle-
tekkel értékítéleteket támaszt, kifejleszti a cselekvő nemzeti öntuda-
tot. Nemcsak mi értékeljük magunkat, a világ is észrevesz bennün-
ket. Önbizalmunkat növeli hatalmas szövetségeseinknek az egész
világ előtt tett nyilatkozata: a magyar faj értelmes, hü és vitéz ka-
tonanép. Vajjon kelet és nyugat határán megfelelt-e a magyar nép
azoknak a kívánalmaknak, melyeket a földrajzi adottságok eléje állí-
tottak ? Megmaradt-e eredetisége, keleti származása és ny,!!gati keresz-
-ténysége mellett? Mindezekre a kérdésekre a nép megismerése felet.
A néprajzban ne kiraga dott érdekességeket tanítsunk, hanem gya-
korlati. alapon ismertesstik a települési formákat, népi gazdasági
munkamódokat, kűlönleges magyar iparágakat és népünk szellemé-
nek. művészi színes megnyilatkozásait. Eszméltessük rá tanulóinkat
arra, hogy a magyar Földműves ezer éve töri verejtékezve a hazai
rögöt és járja abatázdát. A legtöbb leendő tanító előtt ismeretlen
terület a .tanyavilág, VárosÍembernek ritkán van érzéke az itt élő
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társtalan emberek komor problémái iránt. Pedig éppen a tanító hiva-
tása a szélesebb néprétegek megértése, vezetése és gondozása. A
tanítónöképzök feladataitjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA fa lukér dés p r ob lémá i a fővá r osi ta n ító -

llőképző-in tézetékben c. cikkemben, megjelent folyóiratunk 1934.
okt.-nov. számában, már részletesen kifejtetlern.

A magyar dolgozó tömegek nehéz élete és munkája megismerése
a társadalmi szemlélet kialakításahoz segít. A tájegységek összefog-
lalásánál a politikai nevelés céljából azok geopolitikai értékét is
tanulmányoztassuk s ezzel egyben a terület helytörténeti multját is
felelevenítjük.

A történeti Magyarországot tanítjuk. A gyakorlati élet kívánal-
mának teszünk azonban eleget, ha a csonkaország mostani valóságos
képét is kialakít juk.

A líceumra vonatkoző átmeneti intézkedések' az V. évfolyamon
Magyarország áttekintö összefoglalé.sát és a lakóhelyismertetést ren-
delik el heti 2 órában. Bár a líceumi földrajztanításnál a tanítóképzés
fontos célját soha nem Ielejthetiükel, mégis itt majd kűlönös tekin-
tettel kell űgvelnűnk az elemi iskolai tananyag Ieldolgozé sára is.

A lakóhelyismertetés anyagának gyakorlati vonatkozásait rész-
letesen ismerteti már csak azért sem kell, mert annak módszerét
csakis gyakorlati módon taníthatjuk. Az csak gyakorlatiassággal és
nem tankőnyvszerűen sajátitható el. Ezért kell minden alkalmat
megragadnunk, hogy a kirándulásokon a tanulők átélésen alapuló
benyomásokat, megfigyeléseket, tapasztalatokat, szern léleteket gyüjt-
senek. A tantermi órák anyagát a feljegyzések megbeszélése és ki-
egészítése adja. A líceumi tanterv kifejezetlen a szülöföld tanítására
nem ad utasítást, de a két év földrajzi anyagának feldolgozása köz-
ben bö anyaget gyüjthetnek növendékei nk. A kőrnyéki kirándulások
allandő szemléletet nyujtotlak a módszeres leldolgozáshoz. Inteze-
tűnk lakóhelyismeret-" és tanmenetfeldolgozását folyóiratunk 1936-
ban megjelent 5. 's'zámában részletes en ismertettem.

IV. Tan esz köz ö k. A n öve n d é kek gyak ori aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt í
m I I n ká i. - A csillagászati anyagnál az indukciós gömböt hasz-
náljuk, míg a leíró földrajznál a helymeghatározásoknál a rendes
méretű földgömböket. A valóságnak csak kis töredéke esik meg fl-
gyelésünk kőrébe. A hely földrajzi viszonyait jobban megértjük, ha
a gömbfelületröl indulunk ki, mintha a síktérképfelületröL

Á tárgyelképzelés a térképlapon igen nehéz. A térkép olvasást
lehetőleg addig gyakoroljuk, míg a növendék a térképjelek színe-
zése és szintvonalazása helyett a tájat látja. A melléktérképek igen
alkalmasak az összefoglalásoknál. Igen szeretik a növendékek a fil-
mekben gyakran a táj elhaté rolásánál használt élőtérképet. Az alap-
rajz megértetesére igen jók a madártávlati és légi felvételek.

A rajz lehet fogalomalkotó tárgyrajz. il lusztráló rajz vagy tér-
képvázlat. Utóbbinak visszaadó jellege növeli a tanuló megfigyelő-
és összehasonlítő képességet. Jellegzetes vonalvezetés kiemeli a tér-
képből a tipikus elemeket. Németországban az országhatárt sok he-
lyen kartonlapból kivágotl kész formákkal rajzoltatják idönyerés és

75



76zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB. Braun Angela:

pontosság céljából. A váz.latrajzkész ítés megkönnyítésére használják
az arányosítást, a mértani formákat, pl. Magyarországot íélkörböl
kialakítva és a normálvonalakat.

Dr;jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASima nyi Kálrnánné gykorlóisk. tan ítónő iskolájában Ieltűnö
eredményeket ér el arérryositási eljárásával, melyet a gyakorlati taní-
tásoknál is sikerrel alkalmazhatunk. Alábbiakban átadom neki a szót:
"A Magyarországról készülő földrajzi vázlatrajzok készítéséhez
~gen alkalmas arányosítási alapul kínálkoz ik például a Tisza-Duna
átlagosan 100 km-es távolságra. Érdekes tapasztalatokat fog szerezni,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
k i ezt a távolságot körzőbe veszi s aránykereső útra indul vele a
térképen. Felfedező útján fixpontokat talál, amelyeket segítövonall al
kőthet össze s így még az elemi iskolás' növendékek számára is meg-
lepő könnyüvé teszi egész elfogadható arányú térképvázlatok' rajzo-
Iását. Természetesen a rajzok váz latjel legét állandóan hangsúlyozni
kell. .

Mivel a honismertetés mindig a lakóhelytől indul ki, innét kell
kiindulnia a térképvázlatnak is. Tehát tájak szerint kell a tanítónak
fáradsággal és jó ötletekkel fixpontokat. segítő vonalakat keresni
a térképen, hogya lakóhelyet magábafoglaló tájakhoz a szomszédos
és távolabbi tájakat hozzáillesztve, az év folyamán kialakíthassa az
országról készülő térképváz latot. Akik a Duna vonalához közel lak-
nak, egészen könnyű dolguk lesz, mert a Duna váci kanyarulat.ától
a legkönnyebb az indulás ezzel az aránya lappal, de láttam már M3.~
rosvásárhelyről indított ilyen arányú, egészen jó térképvázlatokat is.
Ha a növendékek rájönnek ennek a munkának az ízére, ök maguk
keresnek újabb fixpontokat és segítő vonalakat s ez kűlőnős öröm a
számukra. .

Talán néhány példát. A váci kanyarul attól a Duna keletre tor-
dulásáig 3 ilyen "egység" a távolság. (Mivel egy "egység" 100 km-t
jelent, a növendék azt is tudja, hogy ez kb. 300 km-es távolság.] -
A Szegedtöl keletre húzott vízszintes segítövonalra nem egészenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö t

egységet mérűnk s megtalál juk az ország legkeletibb pontját.
Szolnoktól északra majdnem pontosan két egység a Királvhegv. Ez
a fixpont a Felvidék folyóinak a raj zolásához feltétlenül szűkséges.

Nem érdektelen pl. az sem, hogy a csapi Tisza-kanyarul attól ponto-
san délre van a Klisszur kb. 4 és fél egységnyi távolságra. - A váci
kanyarulattól majdnem pontosan két egység az O sszus.

Az érdeklődő kartársak térképváz latornon megtalálják ezeket
a segítő vonalakat selképzelhetik, hogyan épül fel a tájegységek váz-
latraj zából az egész országról készült térképváziat. Gondoljanak
arra, mit jelent ez a térképvázclási mód, mondjuk, a tanyai falusi
tanító számára, akinek növendékeinél csak elvétve akad térkép."

A metszetrajzok szemléletesek, ha azonban akiemelkedést fo-
kozzuk, nem adnak valóságos képet. A tanult ak összefoglaló áttekin-
tésére diagrammokat, a megfigyelések törvényszerűségeinek kimuta-
tására pedig grafikonokat készítünk. Természetesen mindenki saját
megfigyelésit .dolgozza fel.

Hogy a kép, fénykép, vetítés, film, rádió és újságcikkek a taní-
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tásban milyen nagy gyakor lati értékek, azt mindnyájan tapasztalat-
hól tudjuk.

Egy jóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s a mi céljainknak megfelelő' földrajzi olvasókönyv hiá-
nyát is sokszor érezhetjük a tanításban. Az érdekes ifjúsági föld-
rajzi munkáknak is nagy hasznát vehetnénk, küiőnösen ha azok több
példányban állanának redelkezésünkre.

Gyakorlatiasság szempontjaból véglegesen állást kellene foglal-
nunk arra nézve, hogy az idegen helyneveket a növendékek hogyan
ejtsék ki. Az angol és olasz kiejtés ma már a líceumokban nem
lenne nagy megterhelés, hiszen angol vagy olasz nyelvet minden
intézetben tanulhatnak a növendékek., Tanítói hivatás szernpontjából
természetesen a kérdés egész más megvilágítást ny~r.

A kirándulás fontosságát már érintettem, még csak azt eme-
rem ki, hogy minden kirándulasna l valamilyen megoldható kérdést
v e tű n k fel és a növendékcsoportok a probléma egy-egy részét dol-
gozzák fel önállóan, majd kiránduló naplójukba bejegyzik.

Igen gyümölcsözően járulhatna hozzá tárgyunk élethű tanításá-
hoz az, ha a kezdő tanárok legalább az első öt évben nyáron ingye-
nes vasúti igazolvánnyal vagy földraj zi ösztöndíj jal hazánk egyes
tájait, esetleg Európa egyes országait bejárhatnak. A látott és át-
élt tájak tanítása valóságérzetet kelt a tanuióban és olyan élményt
ad neki, amelyet a legjobb útleírás elolvasásával sem érhetűnk el.
: Az órán tanult anyag vázlatát néhány mondatban a táblára
írom. Ezt és az előforduló táblarajzokat a növendékek az Eredmény-
herba rögzítik.

A menetrend gyakorlására és a kirándulás vezetés ének megta-
nulására a tanulók igen 'Sikerűlt kirándulási tervezeteket készítenek.
Évekig a legjobban elkészített kirándulási tervezeteket végre is haj-
tottuk. Így készítettük elő kél alföldi és három dunántúli kirándu-
Iásunkat. Tanulök állítj ák össze a 3-4 napos utazás egész pro-
grammját, kiszámítják a bejárandó ú t hosszát kiiométerekben, meg-
é llapit.ják kőltségeit, valamint az ellátás kiadásait.

Az első évben külföldi képeket, térképeket. újságcikkek vonatkozó
részeit, külföldi bélyegeket: a második évben magyar vonatkozású
földrajzi gyüjteményt .kész.itenek. A gyüjtemény elkészítése sem
'szellemi, sem anyagi meg terhelést nem jelent. Minél egyszerűbb esz-
közökkel készül, annál őnál lóbb. A gyüjtésre pedig egy-egy év áll
rendelkezésre. Az utazási ira dák a legnagyobb előzékenységgel aján-
dékozzák meg növendékeinket képes hirdetéseikkel.

V égűl az öt évi földrajzi gyüjtő, megfigyelő és néha valóságos
kutató munkáj ok eredményét igazolják tanulóink szabadon válasz-
lett és megbeszélés alapj án feldolgozott községismertetései.

A fentiekben bátor voltam a földrajztanítás gyakorlatiasságá-
val kapcsolatos elgondolásairnat elmondani. A kérdést nem meríthet-
lern ki, még igen sok gondolatom lenne e tétellel kapcsolatban. A
jelen súlyos gazdasági viszonyok halasztást követelnek. Érdekes
"lenne az általános és leíró földrajz néhány tipikus tanítási tételét
is gyakorlati szempontból feldolgozni.

17
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Fáradozásom eredményét abban látnám, ha fenti gondolataim-
mal is tovább vihetném egy lépéssei a magyar tanítóképzés nemes

/ munkáját.

Irodalom,

Tantervek és Utasítások.

Kendoff Károly:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF öld r a jzokta tá s a cse lekvő .isho lá ba n . Szeged 1934.
Udvarhelyi Károly: Eur á oa fő ld r a jza a z isko lá ba n . Szeged, 1940.
Paul Knospe: Neue Zi ele und Wege des er dkund líchen Lln ter r ich is,

1925. Langensalza.
Prot Dr. Paul Wagner: Method ik des er dkund lichen Il n ler r ich is,

Leipzig, 1919. .

Alfred Hettner: D ie G eogr a ph ie , ih r e G esch ich te , ih r Wesen und ih r e

Methoden . Breslau. 1927.
B. Br a un Angela .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A m enny iség tan i író sbe li képes ítő -v izsgó la ti té te lek

k ivó lasz tósó ró l.
I

Szaktanári működésűnkben legszélesebbkörű bíralatna írásbeli
képesítö-vizsgálatí tételeink vannak kitéve. Csak a tételeket kitűz ö

kartársak tudják, mennyi szempont figyelembevételével szűletnek
azok meg. Ha kűlönbözök a szemponok, szükség van megalkuvásra.
A megalkuvás mértéke egyénenként változó. Könnyen lehetséges,
hogya készítő szaktanár és a bírálói nem lesznek egy véleményen.
Szűkség van arra, hogyaszaktanár körültekintéssel és a bírálatra
való előrelátással is készítse a tételeket. Ugyancsak szűkséges
azonban az is, hogy ennek a szaktanári munkának bírálói, kivált az
ellenőrző feladatú bírálók is, tájékoztatva legyenek a munka jó vég-
zésének nehézségeiről. A képesítö tételeinket megbírálják a vizsgázó
jelöltek, a vizsgáló bizottság tagjai és az évkönyv et olvasók. Úgy
vélem, hasznos munkát teljesítek, ha hosszú gyüjtés, latolgatás után
kialakult ezirányú gondolataimat közlöm. Az alanti egyes állításaim-
nak legtöbb esetbenadolt tárgyi alapja volt.

Melyek is hát azok a szempontok, amelyeket amennyiségtaní
írásbeli tételek adásakor ki k~ll elégítenűnk ? A tanítóképesítés cél-
jából olyannak kell lenni, hogy megitélhető legyen a feladatok meg-
oldása alapján a jelölt mennyiségtani tárgyi felkészültsége és meny-
nyiségi gondolkozási készsége. A vizsgázók szempontjaból szűkséges,

hogya kijelölt 2-2 feladat közül 1-1 könnyebb legyen, ne ijessze
meg őket, ne legyen nagyon munkás, érdeklődésüket felkeltse, mégis
oldottak légyen meg hasonló feladatot, fogalmazása világos, egye
szerü legyen. A vizsgáztatás szempontj ából rövid szővegezésünek és
olyannak kell lenni, hogy sokféle megoldási módját könnyen meg-
találják. A vizsgálat eredményét hivatalosan ellenőrzők elvárják,
hogyafeladatok az előírási kívánalmak on felül újszerűek, gyakor-
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latiasak, alkalomszerűek, helyi jellegűek, időszerűek, ötletesek és
sokold~lúak 'legyenek. Viszont elítélik az elavult, iskolás, példatár-
szerü, megszokott,' merev megoldási menetű, száraz, csak alaki kép-
zést nyujtó feladatokat. A tanár szaktanári önérzete szempontjaból
az előbbieken felül kellő sztnvonalon mozgónak kell lennie' a fel-
adatoknak. Sok más iskolafajban műkődő szaktanár a tanítóképző
munkásságát az évkönyvekben kőzőlt feladatokon' keresztül ítéli
meg. A .szaktanárnak olyan feladatokat kell adnia, melyeknek meg-
oldása során ne kerüljön ötévi munkája ferde rnegítélésbe: sikerül-
jön az elért eredményt jól bemutatni. Ezeknek a szempontoknak ki-
elégítésére irányuló gondolataimat az alábbiakban ismertetem.

Mivel a kényelmesebb megélhetés megszerzéséért és biztosítá-
sáért az egyénnek mindinkább ügyesebbnek, leleményesebbnek kell
lennie, azt, aki a nagy tömegeket erre fogja nevelni, ilyen irányban
is nevelni kell. Az élet mennyiségi viszonyai elképzelhetetlenül vál-
tozatos, tág teret nyujtanak a leleményesség kifejlesztésére. Éppen
ezért a feltétlenül szűkséges tárgyi ismeretek megszereztetése mellett
a mennyiségtan tanításában az a Iö célom, hogya jelölteket ön-

állóságra szektassam. Mert ha önálló akar és tud lenni, fejlődik a
Ielernényességben, ami jedig képesíti őt arra, hogy mindenféle hely-
zetben megállja a helyét.

A leleményességre való nevelésnek nem. felelnek meg kielégitő
mértékben a feladat-megoldások. A tanuló önállóságának, kezde-
ményező tehetségének igen .szűk teret nyujtanak a tankönyvek fel-
adatai, éppen mert lezártak. mert kötöttek. Az élet nem' fogalmazza
meg a kérdéseket, nem mutatja meg a megoldás menetét. A szokásos
feladatokban a pontosan elhatároló kérdés mellett felsorol juk az
adatokat is, amelyek útjelzői a megoldásnak. Az élet a mennyiségi
problémákat tisztázatlanul adja. Legtöbbször fejtörésbe kerül a kér-
dés tisztázása. A kérdés megvillanása pillanatában kezdjük meglátni
a megoldást. Ezután következik a megoldás útjának megállapítása:
a probléma feladattá szővegezése, Nézetein szerint csak a kezdő
fokon alkalmazandók a megfogalmazott feladatok.

A mennyiségtani magasabbfokú oktatás kétféle úton haladhat
előre. aj Mind több és több tár gyismeretet, számolási készséget meg-
követelő feladatokat nyujt. (Középiskola, egyetem.] b] Vagy pedig
megáll a tárgyi ismeretek egy bizonyos alacsonyabb fokán, de elő-
készít valami íoglalkozásra, tehát életre nevel. (Szakképzés, pl. ta-
nítóképzés. )

A tanítóképző életrenevelésének eszköze az általános Iranyú
iskolák feladatmegoldása helyett a több őnál lóságr a kényszerítő
probléma-megfejtés. Ez azt jelenti, hogy a jelöltetkre hagyjuk nem-
csak a szükséges adatok ősszeválogatását és azok nagyságának ön-
álló megállapítását, de még a probléma mennyiségi kérdésének ki-
hámozasát és a megfogalmazását is.

Az önállóságra való nevelésnek módja a folytonos felvilágosítás,
belettatás mellett fokozatosan mind öbb és több önallóségot követelő
problémák megoldása elé állítás. Az V. év végén legyenek term é-
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szetesele a jelöltek előtt a következő kérdések: Mennyibe kerűl a
tanterem padlójának kicserélése? Őmaga dőriti el, mivel lehet'
burkolni, mekkora, mi kell hozzá, méretek, mennyibe kerül? Mennyit
fogyaszt rádiónk? Villanyórán figyeli, hányat fordul a tárcsa bizo-
EYOS ideig. Hány hW-óra a fogyasztás, egységár, ár ? Érdemes-e
-otthon tölteni akkumulátorunkat ? Mennyi energiát képviselhet falunk
folyóvize? Miért Iűtsűnk szénnel? A nedves tüzelőanyaggal való
Iütés mekkora veszteség? Mennyibe kerülne nyári 4-napos körútam ?
Mennyit kereshetett szabórn a ruhámon? Mennyit ér a leendő nyug-
díjam? Lakbérem lekötésévei kapható összegből vehetek-e családi
házat? Kifizeto-e szíkes földünk javítása? (Hasonló problémák
lapunk 1938. évi júniusi számában közölt cikkemból nagy számmal
vehetök.]

A jelölt utolsó érdemjegyének megállapítására sz olgáló írásbeli
vizsga-rendszer a fenti célkitüzésem megvalósulásanek elbírálása
szempontjából nem mondható előnyösnek. Igen nehéz olyan felada-
tokat szerkeszteni, amelyek a gyakorlati életben szükséges lelemé-
nyesség felmutatás-ára alkalmasak. Hiszen ahhoz probléma-felvető-
dés kellene, amihez a jelöltnek önállóan kellene adatokat gyűjtenie.
Lehetetlenné teszi ezt a vizsgálat zárthelyi volta. (Azok a törek-
vések, hogy az őnálló adatgyűjtés is zárthelven meg történhessék,
viszont egyéb követelményeknek szólnak ellent. Pl. Mindenki kap'
valamiféle testet s azon mér, majd feldolgozza az adatait. Az ön-
állóság megvizsgálására ugyan alkalmas e példa, de mint alább rész-
letesen is megokolom, sem ezekre a mérésekre, sem aszámításokra
a tanítónak szűksége nem lesz.) Tetszés szerinti probléma-körhöz
pedig emlékezeti .adatgvűjtést 19 éves fiatalembertől várni nem
szabad. Nagy közéleti ismeret szűkséges ahhoz, hogy valaki vegyes-
tárgyú problémákat, kérdezés, olvasás, mérés nélkül meg tudjon
oldani. .

Mik legyenek azok a problémakörök, amiket a tanítójelöltnek
érdemes feltenni?

Az alábbi táblázatokban a lehetséges tárgykörök közűl dűlt
betűkkel szedettek azok, amelyek alkalmazását én elsőrendű fon-
tosságúnak tartom.

A tárgykör ökre összeírási szempontom nemcsak az volt, hogy
egységes tervszerinti legyek, hanem elsősorban a tanító életé-
ben leggyakrabban előfordulók szerepeijenek benne. A lehetséges
gyakorlati tárgykörök rendszeres áttekintése után könnyebben mond-
hatunk bírálatot a képesítővizsgalati írásbeli tételekre. A tételek
adásakor gondolatot ébresztenek és évről-évre más és más terület
kidolgoztatásával bővítjük a tételek lehetséges tárgyköreinek sorát.

A szokásos, közkézenforgó zárthelyi írásbeli tételek kőzűl alkal-
matlannak találom gyakorlati és hivatás-nevelési szempontból a
következő úgynevezett gyakorlati feladatokat. Üszás-Iebegési fel-
adatok, mert ezek vízjárműveket építő mérnököknek gyakorlati fel-
adatok, - Felületszámítási feladatok. Én nem tudok egyetlenegy
olyan gyakorlati életből vett problémát sem találni, ami a tanítónak
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egyéni. I iskolai
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életének mennyiségi problémái, illetőleg
1 --- jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F izetése : Szá za lék

Kama t

Sorok
Vá sá r lá sa i:

Száma dá sa i:

Pénztárkönyv
Számla
Nyugta
Illeték

M eílékfog la lkozá sa :

Kertészet
Gazdaság
Kézrnűip ar

Utazásai:
Valuta •
Takarék
Váltó
Pénzárfolyam
Menetrend
Vám

Biztosítás:
Karnat
Kamatoskamat
Val ósz inűsé g

Örökösödés:
Arány

- Értékpapír
Deviza
Tőzsde

Megélhetése.:
Takarék
vsue
Szövetkezetek

számvitele.
Lelkinyugalma.

Megélhetési stat.
Részle'tfizetés

Szórakozása:
Fényképezés
Motor
Kártya
Matematikai

gondolatai

t (1

azok mennyiségtaní fejezetei.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tá r s a s

Beiskolázás:
Anyakönyvi statisz-

tika
Beiratk. díjak keze-

lése
Elhelyezés:

Terülehszükséglet
Tér

Mulasztás:
Mulasztási statisztika
Százalék

Tanítás:
Vizsgálat:

Eredmén y st a tisztika
Árvák gyámja:

Záloglevél
Értékpapír

F elszer e lés:

Árajánlat
Rendelés
Számla, nyugta
Árkalkuláció
Keresk. ismeretek
Eszközkészítés

Feleletet kell adnia a
következő kérdésekre:
Természettaniak:

Mozgás
Rezgésszám
Súly tömeg, erő
Gépek, teljesítmény
Fényerősség
Lencsék
Hőmérséklet
Tüzelőanyagok
VilI. energia

Vegytaniak: .
Kever-ek
Elegy, ötvözet

Természetrajz,
egészségtaniak:

Tá pér ték

Csillagásza ti ak :
Nagy távolságok
Keringési idő

Földr ajz iak

Tér képezés

Magasságmérés
Időjárási adatok
Statisztika

Szociológiaiak:
Megélhetés

Munka bér

Ár index

Agr á r o lló

Ár a la ku lá s

Népesség i moz ga lom

Egészségügyi kér d .

Termelési sta tisz,

.Ár u fo r ga /om

szűkségessé tenné a gúla, hanger. kúp, csonkagúla, csonkakúp, gömb~
részek felületének kiszárnítását.
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A z s k o a
---------------------------_.--------

multjával jelenévei I
I------------~_·_------------ ------.----.---

.kapcsolatos mennyiségi problémák, illetőleg azok mennyiségtani fejezetei

I
Fenntar.tás:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F űtés

I Vilá g ítá s

1 Kéményseprés
I Vízellátás

I

Ka r ba n ta r tá s

Szenny eltávolítás
I Tisztogatás, javítás:

Munka, munkabér

Arkalkuláció
Ker eskedelmi á r u

Épület udvara:
Ala pr a jz

Ter ü le t

Tér képezés

Értékelés
Zárszámadásai.

Leltá r a :

Mérés
Méret
Összesítés
Szaporulat
Apadás
Értékelés
Ar-átszámítás

~

I

ism.

Számvitel:
Pénzkezelés

Látogatottsága
Ada tszo lgá lta tá s:

Felsőbbségnek
Köz.ségn ck

Statisztikai hiv.vnak

Közegészségügyi köz.
Népgondozónak

jövöjével

Költségvetés

Üzemterv
Építkezés

Felszerelés

I
Egyszerű ember szernpontjából nem gyakorlati a háromszög

területének kiszámitasa sem. Ugyanígy az érme 'számítások, a nemes-
,fémek ötvényszúrnítása, a bruttó, nettó, tara számításai %-os ala~
pon, a középhatáridő, kőzéplejárat, a töke, kamatláb, idő, kulcs-
szám és karnatszárn számítása a kamatból. a legnagyobb kőzős osztó,
a legkisebb közös többszörös, értékpapír számítások, szabályos testek
számításai szintén nem gyakorlati problémák.

Az előbbiek a tanító szempontjaból nem gyakorlati feladatok.
Nem szükséges még elméleti feladatoknak sem választani őket, mert
.nem újszerűek.

Ha most már az általános utasítások, személyes Iennhatósági
-utasítások és saját meggyőződésünk alapján a mermyiségtani írásbeli
tételekül gyakorlati feladatokat kell kitűznünk, akkor agyakorla-
tiasságra, öntevékenységre való szektatásnak már az 1. osztály tól
kezdve meg kell történnie. Az V. osztályban pedig feltétlenül' elő
.kel l fordulni mindazoknak a problémáknak. amelyeket írásbeli téte-
lekül kitűzni alkalmasnak ítélünk. A tanmenet megkészítésében meg
kell alkudnunk a lehető két rendszer (a reduká lt mennyiségtani isme-
retek rendszere és a tárgykörök előadott rendszere) alkalmazási sor-
rendjében és terjedelmében. Tapasztalásom alapján állítom, hogy a
gyakorlatiasság következetes keresztülvitele érdekében szűkséges
redukcíó szégyenletesen kicsiny tananyagot engedne meg. Mindenki
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'1 jelenlegi és leendő mcnnyiségi problémái, illetőleg azok
fejtésekor előkerülő mennyiségtani fejezetek.

meg-

Osztozkodás:
Egész és rész
Alapműveletek
Összehasonlítás
Becslés
Arány

Csere:
Összehasonlítás
Becslés
Mér egetés

Pénz
Nyerészkedés:

Különbség
Arány

Mérték:
Méret
Elhelyezés

Arány

Kereskedőnél, postán
Ipar osná l:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bur ko ló munka

F a lé d ités

Ácsmunh a

Gazdánál:
Termelési ·a da tok

Munka bér ek

Terméshozam

Terméséir tékesítés

Étkezés:
Vilá g ítá s

F ű tés

Időjárás
Megélhetés
Időszámítás (életkor

szám. házasság, te-
mető, szünet)

Bérlet, kölcsön

Adók

Építésügy
ú tügy

Közmunka

Munka a lka -

lom

Munkabér
Kőzségi szám-

vit.

Jótékonysági I
int.

Értékelés

Közös vá lla lk'i

i

t

Adók
Kől tség-

vetés
Közegész-

ségügy
Népmoz-

galom

I
tudja azt, hogy a gyakorlatiasságra való nevelés sok időt kíván,
mert többször kíván egyéni oktatást. Ennek pedig az a következ-
ménye, hogy jelőltjeink a számolási készségben nem lesznek olyan
jártasak. Legkirívóbb lesz azonban az eltérés a régi rendszertől
abban, hogy gyakorlati problémákat nyujtó feladataink sokkal nívót-

lanabbak lesznek az eddigieknél. Ha ez ismertté, szokássá, rend-
szerré válik, ha tudják azok, akik később olvassák a feladatokat,
akkor a szaktanár önérzete nem szenved csorbát. Ha azonban csak
páran alkalmazzak, ha nem kőzismert, akkor a sokszor jogtalan le-
kicsinyléstöl a szaktanár meg sem védheti magát. A tanítóképzés
érdekében és általános nevelési szempontból is át kell alakulnia
mennyiségtani tanításunknak. Mégpedig mindinkább gyakorlativá. Ez'
magával hozza azt, hogy a tárgyi ismeretből. adunk kevesebbet. Az
átmeneti időszakban a szaktanárnak téhát el' kell nézni azt,' hogy
az egyszerű problémaszerű feladatok mellett jobb tanulöknak szánt
'szép elméleti feladatot is adjon. .

Az írásbeli tételek szerkesztésének általános szempontjait rövi-
den a következökben Ioglalhatném össze:

1. A feladat' nem alkalmas a gyakorlatiasság elbírálás ára.
2. Megkülönböztetendő az úgynevezett gyakorlati feladat az

életből veli es egy bizonyos szakra nevelő problémától.
3. Nem minden általános gyakorlati probléma felel meg a tanító-

képzésben is.
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4. Nem lehet a tanítójelölt a változatos mennyiségi probléma-
halmaz minden részletében otthonos. Fontos a kivé logatás és annak
megismertetése.

5. Nem lehet a tananyaget annyira redukálni, hogy az önálló-
ságra való szoktatást következetes en keresztülvihessük.

6. Szűkség van az ideális eszméket ápoló, teljesen elméleti fel-
adatokra is.

7. Mivel őnál lóságra akarnak nevelni, példát IS kell mutatni
azzal, hogy önáll óbb, újszarübb feladatokat adunk. Ne vegyük a té-
teleket példatárakból!

8. A szaktanárok önérzete megóvása érdekében közkinccsé kell
tenni azt az ismeretet, hogy tudományos szempontból a probléma-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s z e rű feladatok term ész et szer int alacsonyabb színvonalúak.

9. Négy könnyebb, négy nehezebb feladat nyujtandó be.
10, Röviden íogalmazzuk meg, hogy ne izgassuk a jelölteket

hosszantartó táblai feIírással. , •
11. Gyakorlati megoldások azok ís, ha a feladat képét pontosan

megszerkesztjük és az eredményt mérés alapján határozzuk meg.
12. Ne szerepeijenek olyan feladatok, melyek nehezen megje-

gyezhető képletekkel oldhatók csak meg.
13. Évről-évre változtassuk a tételek mennyiségtani t:írgyát és

azok tárgykőrét azért, mert az évkönyvek köz lései az alsóbb évese-
ket munkára serkentik.

14. Ne legyenek a feladatok munkásak. Ne különleges, nehezen
kita.lá lható ötletteí megoldhatók.

15. Válasszuk 1-2 tétel tárgykőrét folyó intézeti, helyi nagy
eseményekből.

16. G y ű j tsék a szaktanárok az évről-évre előterjesztett tételek
másolatait.

17. Legyenek meg már ia félév táján a kitűzendő tételek.
18. A tételek sokféle módon legyenek megoldhatók. Ne idegen-

kedjiink bármilyen gyakorlati megoldástól, tehát lehessenek szer-
kesztéssel, grafikonnal, méréssel történo eredmény-kihozási módok is.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. C sekő Ar pá d .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V "...r 'I""_ " ()-_ ,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" U

E G Y .E S Ü L E T I É L E T _

Jegyzőkönyv-kiegészítések. - Folyóiratunk f. é. januári számában

az 1941. nov. 17-ér ö l közö lt e lnökség i ü lés jegyzőkönyvének 2, pontjában

a második bekezdés első mondata: Az elnökség örömmel veszi fel a je-

lentkező kartárs ak at - a következőkkel egészül ki -: azokkal együtt.

akik a legutóbbi (március l G-i] elnökségi ülés után jelentkeztek fel-

vételre. Ezek a következők: Bánhidi Ödön [Pápa}: Fódi Sándor és Szerit-

iványi Gyula (Esztergom); Kiss János, Paprié Varga Ilona, Wildt Erzsé-

bet, Puska Piroska, Dirmayer Mar'ian, Juricskay Irma, Szepes Berta,

Lukács Lász l ó, Antoni Mária és Z. Vadas Klára (Nagyvárad); Koncz

Lajos, Bene József, Birta Imre és Kiss Elek (Marosvásárhely) ; Kristóf

Sarolta, Kostyák Imre, Butfinger Rozália, Bíró Mózesné, dr. Váczy Mar-
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git, Mihalikné Gyulay Irén és Tapodi Ilona [Koloz svár}: Kerny Jolán
(Munkács); Váróné Csató Gabriella, Boerné Léber Margit, Csató Jolán,
Haáz Rezső, Seprődi Ilona, Szabó Judit, Weres.s Margit és Vicsay Ibolya
(Székelyudvarhely). - Az elnök felhívására belépett új tagok (24) a
következők: Macskássy Zoltán, Bertalan Lázár és Balázs Zsigmond [Sz é-

kelykeresztúr); Simon József, Darázs Erzsébet, Brosch Edit, Fonay Tibor
és Árkossy Sándor (Kolozsvár}: Vizer Mária, L'Auné Emma Mária, Dobi
Judit Irén és Petres Kálmán (Gyergyószentmiklós); Mátyás Ferenc és
Asztalos Imre (Marosvásárhely) ; Schwab Trangolt [Szászr égen] ; Kegyes
Klára (Nagyvárad); Sturck Emil és Ferencz József (Csikszereda); Obert
NL Alojzia (Szatmárnémeti) ; dr. Lévay Lajos, Kovács Ferenc és Gecső
Margit (Székelyudvarhely). Irgalmas Nővérek tantestülete Gyergyószent-
mik lós és a nagyváradi Szt. Orsolyarendi r. kat. tanítónőképző-int. tan-
testülete folyóiratunk előfizetésére jelentkezett. - Árkossy Sándor igaz-
gatója útján már korábban kérte felvételét a Titoe-be. Az egyesület
már c, lO-én tartott elnökségi ülesén (jegyzőkönyve megjelent folyóiratunk
1941-i májusi számában) fel is vette a tagok közé és így az újabb [szep-
temberi) jelentkezéskor már tagj a volt az egyesületnek.

FolyóiratunkZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf . é.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfeb r uá r i számá ba n az 1941. december 15-én meg-

ta r to tt ta ggyű lés jegyzökönyvében Mesterházy Jenő előadó hozzászólásá-
ba.n a következő mondat: A Vasmegvei Ált. Tanítóegyesület 1928-ban; ...
így egészül ki: A Vasmegvei Alt. Tanítóegyesület 1928-ban emléktáblát
helyezett el a nemescsói evang. elemi isk. épületének utcai homlokzatára
és így azt az épületet jelölte meg, amelyben Péterfy Sándor elemi tanul-
mányait végezte. Ezt a táblát azért helyezték az iskola falára, mert az a
kís ház, ahol Péterfy született, egy másik ház mögött van az udvarban
és nem is egészen c . régi alakjában, mert a ház egy tűzvész folytán újjá-
épült. A Gvör-városi és Győrvármegyei Ál t , Tanítóegyesület 1932-be;J,
Nagykanizsa pedig az ősszel jelölték meg emléktáblával az iskolát, ahol
Péterfy működött.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IR O D A L OYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ t

Dr. Szemere S am u : F iluzófia i ta nu lmá nyok. Arany János- Irodalmi
.és Nyomdai Műintézet Rt., Budapest, 1941. 8°. 424 1. Ára 10 P.

Hazai filozófiai irodalmunk értékes munkával gyarapodott. Dr. Sze-
mere Samu, filozófiai irodalmunk kiváló művelője, három évtizedes rnun-
kasságának legszebb értekezé,seit gyűj tötte össze e kötetben. Értekezései
a filozófia alapvető kérdéseit tárgyaló, a modern filozófia reprezentatív
alakjairól szóló, és két magyar gondolkodó cgyéniségét jeílemző esszék

'csoportjába oszthatók.
Az alapvető kérdéseket a Tudomá nyos gondo lkodá s és filozó fia i

gondo lkodá s. c. tanulmány vezeti be. Ebben a filozófiai gondolkodás logikai
alkatát fej ti ki. A tudományos gondolkodás leír és magyaráz, ezzel szemben
a filozófiai gondolkodás értelmez. Értelmezni pedig a szerző szerint annyit
tesz, mint a létet bízonyos értékekkel teleologikus viszonyba hozni. Az
érvényesnek tekintett értéket Szemere meghatározó vagy irányadó érték-
nek nevezi. Minden filozófiai rendszer ilyen értéken függ. A Windelband-
Rickert-féle elméletet, amely szerint a tudományos gondolkodás értékelés--
től mentes, a kultúrtudományos gor,dolkodás értékre vonatkoztató, a szerzö

kiegészíti azzal, hogya filozófiai gondolkodá.s értéktől meghatározot..
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Az irányadó érték a priori igazság, amelyhez a filozófiai gondolkodás
igazodik. Ez különbözö gondolkodóknál más és más. Ezzel lehet meg-
magyarázni azt, hogy anagy gondolkodók nem építik tovább elődeik mun-
káját, hanem mindegyik újból veti fel a filozófia örök problémáit. A filo-
zófia és a tudományok tehát más-más síkban fekszenek. Szemere meg-
állapítása alapvető fontosságú módszertani szempontból is, mert egységes
elvet ad filozófiai m:üvek interpretáció ja számára. Az interpretációnak
világossá kell tennie a műben érvényesülő meghatározó értéket és a tárgy'
nak ehhez az értékhez való teleologikus viszonyát. Az értékek alapján
a filozófiai rendszerek típológiája is megalkotható.

Az e tanulmányban kifejtett szempontokat alkalmaz za a szerzŐ ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tör ténetfilozó lia c. dolgozatában. A történelem a különböző történetfilozó-
fiák szer int más és más értékeszmék megvalósulása s a szerző néhány
történetfilozófia elemzésével illusztrál ja a jellegzetes történetszemléletí
típusokat. P eda góg ia és filozó fia c. dolgozatában, amelyet székíoglalóul
olvasott fel a Magyar Paedagogiai Társaságban, a pedagógia és filozófia
viszonyát vizsgálja. A pedagógiát aufonóm tudománynak tartja. Ezt' az
autonómiáját kűlőn értékeszméje. a műveltség eszméje adja meg. Mű-
veltségcn Kerschenstcinerrel, Littel és Spr angerrcl a kulturékeknek az
egyéni lélekben való megvalósulását érti. A pedagógia a kultura tudo-
mánya. A műoészet min i va lósá gér fe lmezésc . esszé szerint a művészet
a valóság értelmének konkrét, szemléletes formában való megérezte tése,
szemben a filozófiai értelmezéssel, amelynek eszköze az elvont fogalom.
A művl\Sz lényeglátó ember, aki a valóság mélyebb értelmét tárja fel.
A rnűvész világa tőkéletesebb.mint a tapasztalati valóság. Szeme re ösz-
szehasonlítja a művészetet a filozófiával és a vallással és egy nagytávlatú
kulturfilozófiának kőrvonalait láttatja. A művészet lényegileg közelebb
áll a filozófiához és a valláshoz, mint a tudományhoz.

Tanítói hivatásunkban gyümölcsöztethetjük A tr a g ikum c. tanulmány
eredményeit. Ez az értekezés eredetileg a Beöthy Zsolt-Emlékkönyvben
jelent meg. E szerint a tr agikusak a szenvedés és bukás jelenségei, deo
csak akkor, ha a szenvedést és bukást egy érték pusz tulés ának, még
pedig szükségszerü pusztulásának érezzük. Szellemesség és komikum c
dolgozatában arn mutat rá , hogy mind a szellemesség, mind a komikum
sajátlagos értékmegélesek. Az cleő: látszólagos vétség a logika normái
ellen és e látszatnak ilyenül való átlátása. a második: az értékelés já-
téka. A szerzö ezt a felfogást különböző területekről vett példákkal meg-
győzően illusztrálja. Nagyon jellemző a szerző gondolkodására.. hogy
noha a két dolgozatot hoszonöt év választja el egymástól, a tagikum és a
komikum magyarázatában egyaránt az érték mozzanatának döntő szere-
pet juttat. Az irodalomtörténet elmélete szernpontjából tanulságos, a
Sha kespea r e és G ior da no Br uno C. tanulmány. Tschischwitz és König
nérriet kutatókkal szemben, akik Shakespeare egyes filozófiai gondolatait
Giordano Brunóból 'származtatják. Szeme re kirnutatja a Bruno-hipotézis
lehetetlenségét. Egyben fínom elemzését kapjuk a dolgozatban a Bruno
vil ágszemlé letánek.

A következő tanulmányok Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Schlci-
errnacher. Hegei, Schopenhauer, Windelband, Spengler és 'Bergson gon-
dolatvilágát elemzik. A szerző mintaszerü világossággal, a lényegnek
mindenütt biztos kiemelésével és a beleélésnek ritka képességévei jel-
lemzi a nagy filozófus-egyéniségeket. Egyben ráeszmélünk arra is, hogy
mai szellemi életünkre míly nagy hatással voltak. Éppen ezekben az
értekezésekben mutatkozik .meg leginkább Szeme re tanítóművészete.
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Hivatali elödjéről,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABá ná czi Józsefről a barátság és nagyrabecsülés
meleg érzéseivel rajzol arcképet a szerzö. Megelevenedik előttünk
Bánócz.inak, a nagy tanítónak nemes alakja. Legjellemzőbb tulajdonsága
a pedagógiai szeretet volt. Éles vonásokkal jellemzi e tanulmány Bánóczit,
az embert, a tanítót, a tudóst és a filozófust. Kimutatja nagy .szerepét a
Filozófiai Irók Tára létesítésében és rámutat kiváló érdemeire a magyar
filozófiai műnyelv meg teremtésében. A derűs, igazi bölcs ember rajza
felemelöen hat ránk. Ugyancsak a melegség érzik ki az utolsó, Alexa nder

Bernátról szó ló tanulmányból. A szerz ő eleven képet ad mcsterének em-
beri és filozófusi. egyéniségéről. Ennek legmélyebb Iénycgét Alexander
esztétikai beállttottságában látja és ebből, mint egységes principiumból
magyarázza Alexander sokrétű munkásságát: a filozófiatörténeti, lélektani,
esztétikai, kr itikai műveiben elénk táruló sajátos szemlélésmódot.

Szemere .egybegyűjtött értekezései egységes filozófiai álláspontot tük-
röznek. Ezt a filozófiai álláspontot értékelméleti idealizmusnak mondhat-
juk. Szemere igazi pedagógus is. A legelvontabb problémát könnyűvé
tudja tenni az olvasó számára. Sőt arra is kényszeríti, hogya problémán
gondolkozzék. A mesteri felépítés, a stílus kristályossága, a nyelv válasz-
tékosásga, az előadás nyugalmassága és mégi" elevensége nagyban hozzá-
jérulnak, hogy belemélyedjünk e tanulmányokba, amelyek méltán sora-
koznak régebbi kiváló filozófiai művei: a G ior da no Br uno és A jelen -

kor i filozó lia főbb ir á nya i melíé.
Szívesen fogja olvasni e tanulmányokat nemcsak a szakember,

hanern mindenki, aki a filozófia és problémái iránt érdeklődik, ha meg-
van benne a Schopenhauertöl metafizikai szükségletaek nevezett érdek-
liődés, amely a valóság mélyebb értelmezésére készteti, és ha a gondolkodás
örömet jelent számára. K őszönetet érdemel akiadócég, mely' a könyv
nyomdatechnikai kiválósá gáról gondoskodott. D r . C sech Ar no lc l.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . S im o r F e r e n c : P écs égha jla ta . 1-11. A Gecgraphia Pánnonica
sorozat XVI. és XXXI. kötete. Szerző kiadása. Pécs. 1935 és 1938. Összesen
284ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ VIlI oldal, 36 ábrával, 56. táblázattal. 1 térkép és 1 műmelléklettel.
Ára 14.50 P.
, Az embert körülvevő és életét nagymértékben befolvásoló szabad

természet egyik leglényegesebb eleme az éghajlat, folyton változó időjá-
rásunk állandó kerete. Senki S'2m lehet független lakóhelyének éghajlatától,
hiszen az szabja meg nemcsak építkezésének és ruházkodásának, hanem
legtöbb .munkájának, elsősorban 13. termelésnek módját és lehetőséget. Be-
folyásolja az éghajlat az ember majdnem minden tevékenységét és még
testi-lelki életére is rányomja bélyegét. Gondoljunk a trópusok alacsony
szellemi .sz ínvonalon álló, henyélő bennszülötteire, vagy a sarkvidékek
tompa agyú, szintén műveletlen s művelhetetlen népeir e s hasonlítsuk össze
ezeket a mérsékelt éghajlati övben élő embercsoport friss szellemével, azzal
a kezdeményező és alkotó erővel, amely ezeket a világ uraivá tette. Az ég-
hajlat túlnagy szélsőségektől rnentes, de folytonos változatosságot rejtő
alakja, az európai, északamerikai, japáni éghajlat alakította ki az ott élő
népek rugalmas, edzett testét, lelkét, mert mérsékelt, elviselhető, de állandó
munkára kényszerítette őket. Ezzel szemben a . forróövek túlságos bősége
az évezredes henyélés re, szellemi s akarati lustaságra szoktatta lakóit.
Végül a sarkvidék derrnesztö fagya" hóviharai létfentartásért folytatandó
állandó kegyetlen küzdelemre kényszerítette az ott p.lő népeket sennek
eredménye a puszta fennmaradáson kívűl semmi más nem lehet.

De nem kell népek és évezredek méreteiben vizsgálnunk az éghajlat
döntő hatását az emberre, hiszen az egyén aránylag rövid életében is ma-
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r adandó h a tá s u a lakóhely éghajlata. Más a testi és szellemi élete a nyárorr

a szabadban strandoló, csónakázó, télen korcsolyázó, szánkázó embernek,

mint annak, akit az éghajlat ezektől a lehetöségektöl megfosztott, más a
világnézete a sikérdús búzából, a vitaminban gazdag gyümölcsből táp lál-
kozó gyermeknek, mint az élelmiszerben az éghaj lat mostohasága miatt
szegényebb vidékek szülötteinek. Kinek kell leginkább tisztában lennie
.ezekkel fl törvényszerűségekkel? A nép és a nép vezetőinek nevelésére
hivatott tanítóknak s a tanítókat hivatásukra előkészítő tanát oknak. Isko-
láinknak az életre kell nevelniök s az élet le nem becsülhető tényezője
az éghajlat. Örömmel kell ezért üdvözölnünk az éghajlat kutatását és az
ennek eredményeit közreadó műveket.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . Simor Ferenc műve a magyar éghajlati szakirodalom egyik igen
értékes alkotása. Pécs és Pécs környékének éghajlatával foglalkozik s a
szcrz ő fáradságos, alapos munkájának, gondús kutatásainak eredményekép
elénk tárja ennek a városnak és vidékének jellemző éghajlatí adatait.

Az 1. kötet a péc-si metcorológiai megfigyelések történetének ismer-
tetése után röviden Pécs fekvésével, a környék doruborzatával és növény-
zetével foglalkozik, majd rátér az egyes éghajlati elemek tárgyalására.
Elsőnek a légnyomás sokévi közép és szélső értékeit mutatja be a szerzö,

majd a hőmérséklet részletes ismertetése következik. A sokévi közép-
értékeken kívül a szélsőségeket és gyakorisági értékeket is részletesen
közli a műben található számos táblázat és a számokban mutatkozó törvény-
szerűségeket világosan szcmlé ltetik a számrajzok.

A II. kötetben a levegő nedvessége, a felhőzet, napsütés, szél ~
csapadék k imer ítő ~rgyalása következik, majd az összefoglaló kép Pécs
éghajlatáról. Mindkét kötetet a forrásmunkák részletes jegyzéke fejezi be.

A műben mindenütt utalásokat találunk az ország egyéb vidékeinek
éghajlatára s így a pécsi adatok mindig megfelelő összehasonlításban ál-
lanak előttűnk s Pécs éghajlata szepen beleilleszkedik az egész Magyar-
c rs z ág éghajlati képébe.

A szerz ő elérte célját, mert Pécsröl, ahol' magasabb tanulmányait
végezte s amelynek cgvetemén később első magántanári előadásait tartotta,
olyan részletes és alapos éghajlati monogr áfiát írt, amely páratlan az or-
szágban, mert még a Székes íővár os éghajlatáról sem jelent meg ilyen
részletes tanulmány.

Szerző művével kitűnő mintát nyujt arra, miként kell egy hely idö-·
járási megfigydési adatait kritikailag mcgvizsgálni, feldolgozni, közreadni
s az adatok alapján a hely éghajlati képét megrajzolni. Tehát nem helyi
jelentőségű, hanem általános érdeklődésre számot tartó rnunka, mely kitűnő
példát szo lgáltat arra, hogy tanítók, tanárok miképp kapcsolódhatnak bele
tudományos és lakóhelyísmereti kutatásokba.

A kiváló művet melegcn ajánlhatjuk a nevelésre hivatott tanítói és

tanár-i karnak.

A kőz okt. minisztcr 56.289/1935. V. 2. Ü. o. és 53.898(1938. V. 2. Ü . O.

rendeleieivel a munkát a tanítóképző-intézetek, gimnáziumok, líceumok,
polgári iskolák, mez őgaadasági kőzépiskolák tanári könyvtárainak be szer-
zésr e ajánlotta. MegrendelhetŐ a szerzönél. Kolozsvár, áll. he, és tanító-
képző. Eper ias-u. 25. D r . 13a csó Ná ndor .

Dr.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB a la s s a L á s z ló : A ma gyor -ton itá s megú ihod á sa fe lé . (A tanítás
»roblérnái. Szerk.: Vajthó László. 24. szám.) Egyetemi Nyomda, 1941.
P 2.40.

A szerző munkája két tanulmányt foglal magában. Az ir oda lmi r e ; ; ; ek-

n .ű a nemzetnevelés szo lgá l a t á ba n c. értekezésében arra akar feleletei
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adni, miképen lehet nemesen érző, elmélyedően gondolkozó és szent cé-

lokért lelkesedő ifjusaget nevelni, idővel pedig egységes nemzeti kőz-
szc llemet teremteni remekíróink tanulmányozása által. Mindenekelőtt ta-

lálóanZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm u ta t rá a mai irodalomtanítás legalapvetőbb hibáira. Az u , n ,

irodalorntőrténettanitás mai formájában a legfőbb nevelői értékeket látja

vcszél yez tetve. Ez a rendszer hozzászoktatja a tanulót, hogy derüre-

borúra ité lkezzék olyan munkákról, amelyeknck színét sem látta. "A nagy-

képű ségnek ésfelelőtlenségnek valóságos iskolája ez, másfelől ezt a té-

ves hiedelmet kelti a tanulóban, mintha ismérné az egész magyar iro-

dalmat"

Az irodalomoktatás középpontjába az "irodalmi saövegmagvarázatot"

kellene beállítani, amely rnó dszcr nemcsak i l magyar irodalmi oktatásnak,

hanem az egész iskolai nevelő és oktató munkának páratlan értékű és ha-

tású tényezője lehel. A remekműnek a fejtegetése éppen olyan lényege az

ircdalomtanításnak. mint a kisérletezés a. fizikának. Az irodalomtörténeti

rendszerezés közben voltaképen tisz te letkőröket írunk le az irodalmi élet

fölött, olyan magasan lebegve, hogy a szegény diák alig lát valamit ma-

gából az irodalomból, viszont a szövegma'gyarázat szembesíti a diákot az'

íróval, részesévé teszi az író vágyaiúak, gondolatainak, érzéseinek, egész

lelki életének. Mint' módszer a legideá lisabb cselekedtető eljárás. Igen nagy'

a múvclö értéke: mcgtanlt olvasni, kozz ásegít a megértés akadályainak le-

küzdéséhez, gyarapítja a tanuló szókész letét, csiszol ja stílusát; elmeélesítö

hatása szinte beláthatatlan, dc rendkívűli a jellemncvelő ereje is. Hozzá-

szoktat.ia a tanulót az elmélyedő, céltudatos és tervszerű szellemi munkához,

Ielelösségtudásra nevel, s nemes szenvedéllyé teszi az igazság kutatását.

Bizonyos fokú és terjedelmű elmélet természetesen nem mel lőzhető

az irodalom tanításban, de ne kergesse az a tökéletes irodalmi rendszer'

csalóka délibábját: hanem a tökéletes jellemű, művelt magyar eszmény'

felé vezessen, Ne a szaktudomány érdeke lebegjen szem előtt, hanem a

fejlődő e~beré. Nevek, címek, tar talrnak, évszámok emlézése helyett szok-
tasson lényeglátásra és erkölcsi állásfoglalásra.

Több alkalmat kell adnunk irodalomtanításunkban a nemzetnevelő

elvek érvényesülésének. E cél szolgálatában az eddiginél sokkal nagyobb

szerepel kell juttatnunk prózaíróinknak. Föltétlenül vezető szerepet (;r-'

clemelnek pl. Széchenyinek a nemzeti őnnevelésre és a magyarság tökéle-

tesedésére vonatkozó gondolatai, Zrinyi Török Afiumának minden idők'

magyarjához szóló tanításai, Prohászka, Szekfű stb. írásai. Ha viszont

ez'entúl többet akarunk foglalkozni nevelő értékű olvasmányokkal. ter-

mészetes, hogy korlátoznunk kell más művek tárgyalását. Valóban nagyon

itt van már az ideje, hogy alapos rostálás alá vegyük az "irodalmi kész-"
letet" s lemondva a teljességnek kűlőnbcn is Iátszutvalóeágáról. kidobál-"

junk mindent, ami csak fölösleges teher, s ne kínozzuk diákjainkat külő-

nős en olyan olvasmányok olvastatásával, amelyek rájuk' a szellemi kény-

szermunka erejével hatnak (Murányi Vénusz, Dorottya, Fanni hagyományai,

Falusi nótárius). A nemzetnevelő célt megtehetjük több olvasmányra ter-:
jedő tanítási egység rendszerező elvéül, vagy éppen egy égész esztendő

munkájának középpontjába állíthatunk valami nagy nevelőgondolatot (pl.

a nemzeti tökéletesedés gondolatát). A nemzetnevelő elv 'alkalmazása ter-

mészetesen nem j~lent lapos es erőltetett rnora lizálást. A nevelőhatást '

nem az erkölcsi tanulságok állandó hangsúlyozása fogja biz.tosítani, hanem

az íróval való azonosul ásunk az olvasmány bemutatásakor, az író gondo-

lataink helyes értelmezése; érzésein való lelkesedésünk, s törekvésünk

azoknak átplántálására az ifjú olvasók lelkébe. A legfőbb célunk az le-
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gyen, hogy előbb-utóbb minden diák szívéhez utat talaljon :csak 2-3 iró
is, aki, megnemesíti életszemléletét, gazdagítja érzelernvilágát, s a nagy
nemzeti célok felé irányitja gondolatait. ,

Másik tanulmányában azt fejtegeti Balássa Lász ló, hogyan ápolhat-
juk az alkotó munka szcretetét és a tökéletességre' való törekvést a Iogal-
mazás tanításában. A fogalmazás siker~nek első feltétele, hogy az ne una-
lomban szűlcssék meg, s ne jelentsen a tanulónak robotmunkát. Határozott
cél felé törekvő tevékenység legyen, amely sokoldalúan tudja foglalkoz-
tatni a cselekvő személy képességet, örömet kelt benne, s eredeti mű létZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj

rehozásához vezet. A dolgozatoknak három lélektani fokát különbözteti
meg:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 .) kényszerdolgozat, 2.) élménydolgozat, 3.) ihlet dolgozat. LC'jma-
gasabbra az emelkedik, amelynek kidolgozásakor a tanuló olyan belső
kapcsolatba kerül munkájával, hogya teremtés gyönyörét, az alkotás
lázát érzi, s ebben az állapotban teljesen háttérbe szorul a kényszerűség
tudata. A lélek megihletésének leghatásosabb eszközei a műalkotások és
asikerült diákfogalmazványok, Sokat kell törődnünk a tanuló alkotóked-
vének a fokozásával, alapos osztályismretre, s a tanulők lelkiélet ébe való
beleilleszkedésre van szűkség, .

Másik nagy feladatunk: a dolgczat helyes értékelése. Tartsuk tisztelet-
ben az írás közben bontakozó és öntudatosító egyéniséget! Méltányoljuk a [ó
telj esítményeket ! [átlagje lesnél jobb dolgozatok kiemelése, "Aranykönyv"
felfektetése, irodalmi versenyek, dicsérő megj egyzések lapszélen is, íogal-
mazványok Ielo lvastatása stb). Nagyon fontos a' fogalmazási és helyes-
írási osztályzat teljes elkülönítése. A dolgoz at önállóságát is sokban biz-
tosíthatjuk az l l . n. vagylagos tételekkel. gondos clőkész ítéssel, a kidol-
gozásra fordítható idő elegendőségévei stb. Smsdöntő lehet az ú ] osztályba
kerűlö tanár magatartása az első írásbeli feladat kitűzésekor és a meg-
beszéléskor. Ne ítélkezzünk elhamarkodottan az u. n. gyanús íogalmazvé-
nyok fölött! A csalás elleni küzdelmet különben is egyetlen szabálybn
foglalhat juk: értékeljük a diák egyéni erőfeszítését, 'egyszer-smínd tegyünk
meg mindent arra, hogy ne legyen oka idegen segítséghez fordulni!

A dolgozatok folytonos csiszoluatása csodálatos eredményekhez
vezethet:' a tanuló hovatovább nem éri be íogalmazvánvai tökéletesítés évei,
hanem a jobbatteremtés lelkének állandó szükségletévé lesz. Igy válik
a Iogalmazástanítás az egyén, a nemzet s a. kulturahaladásának egyik
igen hatékony eszközévé. "

Balassa László szeme előtt a középiskolai magyar-tanítás ügye lebe-
gett értekezései megírásakor. E két kitünő tanulmánya azonban minden
iskolatípus magyar-tanára számára bőséges gondo.Ja,tforrás, mely a mel-
IcH, hogy gyakorlati értékű meglátásokban gazdagít, L l megvalósrtásokra
is erősen ösztönöz.' 'jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAbka r ovíts Endr e .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C se te B a lá z s : Az isko lám az éli vá r am. Tanulmányok, jegyzetek.
A szerző kiadása. Paulovits Imre könyvnyomdája, Bpest, 1940. 172 1.

Iskolájának huszonötéves szűletésnapjára adta ki a szerzö gondola-
tokban és érdekes meglátásokban ,gazdag .könyvét. Iskolájának és iskolá-
jával élő lélek őszinte ésmelegérzésű megnyilatkozásai, kinek minden
gondolata az, hogy minden ténykedésévei a nemzetnevelés mindenekfelett
való ügyét sz olgál ja. Bevezető gondolatain át érezhetj űkv, hogy milvcn
léfekkel írta könyvét. Saját szavai szerint iskólája a kiröpítő fészke, isko-
lája a csüre, ha' gyüjtö'gető útjáról visszatér, iskolája a műhelye, a
temploma és az élet nehézsédeivel szemben a vára, egyszóval az otthona.

A könyv első részében kifejti, hogyan teszi ezt az otthont magyarr á,

tehet-ségvédelmi é~ fajvédelmi múzeummá. A szérző az orosz fogságbó!
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hazatér ve újjászületett a magyar föld öserejéböl, a nép és a néprnűvészet-
csodás, tiszta és gazdag világából. Azóta sem hagyta el azt. Minden magyar
értéket gyűjt.Mindenkinek ajánlja ezt az igazi felfrissülést jelentő és ki-
apadhatatlan invenciókat adó ősforrást. Sok, megszívlelésrc méltó gondola-
tot vet föl, találo útmutatásokat ad, olyanokat, melyeket nemcsak a mÍÍ-,
vésztanárok valósíthatnak meg természetszerűleg kőnnyebben, hanem min-
den nemzete jövőjét szívén viselö nemzetnevelő.

Az iskolai múzeum megtererntésénél beszél a cserkészet gyüjtő rnunká-
jának használhatóságaról. Utasítást ad erre a munkára, Ezzel kapcsolat-
ban Csepel-saiget múzeurnáról és Csepel kőzségr öl ir érdekesen jellemző
adatokat.

Szól a nemzeti iparrnüvészetröl. Szarinte az iparművészeknek időnként.
egye6 néprnűvészeti vidékeken kellene élniök, hogy a nemzeti szép gyökereit
szívják magukba.

AjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAműa lko tá sok ismer te tése c. fejezetben kűlőnősen figyelemreméltó
megjegyzései vannak, melyek, ezen nevelői szempontból eléggé nem méltá-
nyult területen, nagyon hasznosak lehetnek az arra hivatottak kezében,
Ö is, mint sokan mások, nagy jel lemalakító lehetőségeket fedez fel a mű-

alkotás-ismertetés folyamán .
, Mély' gondolatokat tartalmazó, tanulmánya a tanári lélekről szóló.

Szerinte a tanár magatartása a nemzet életerejének meghatározója.
r -; Újszerűen fogalmazza meg a dilettantízmus kérdését is. Szerinte a

műkedvelőpek hivatása van: szeretni a tudományt és művészeteket s akarni,
hogy mások is szeressek azokat. Ilyenné akarja nevelni a magyar ífjú-
.ságot is, amelyet az ezermeaterkedésre való hajlam amúgy is nagyon
alkalmassá tesz erre.

Több tanulmány van még kőnyvében: Nemzeti ön ismer et, sze llemi hon-

védelem, - A gyermek a műuészetben - stb. címek alatt. Iskolája életé-
'- nek figyelemreméltó eseményeiről s tanulói életének érdekes en jellemző

mozzanatairól ir még, Ügyes tanulórnunkák képeivel gazdagítja könyvét.
Változatos és tapasztalatokban gazdag élet, a dolgok lényegének látása,

az emberek ismerete, a magyar faj és tulajdonságainak, valamint a magyar
ifjúság szeretete; szenvedélycs lelkesedés minden iránt, ami szép s ami ma-
gyar s főleg idealizmus az, ami a sorokból felénk árad.

Kocsis La jos.

'H ·R E K

A közokt •. minísatéríum ú j ügy- és személyzeti beosztása. - F eb-
ruár hónapban a közokt. minisztérium új beosztást kapott. Összes ügyei
hat íöcsoport közt osztattak szét. Ezek: az általános igazgatási, a val lás-
ügyi, a magas művelödési, a nevelés- és oktatásügyi, a jogi és alapítvá-
nyi, a honvédelmi nevelés és testnevelési Iöcsoport. Minden íöcsoport alá
több csoport tartozik s a csoportok ügyosztályokra tagolódnak. Érdek-
lődési körükbe a nevelés- és oktatásügyi íöcsoport tartozik. Felülvizsgálója
F á y István m. kir. titkos tanácsos, államtitkár. Ez a íöcsoport 1. nernzet-.
nevelési, 2. kÖzép-. és népoktatási csoportra oszlik. Az előbbit dr. Ba la ssa

Brunó min. osztály főnök, utóbbit dr. Kósa Kálmán min. osztályfőnök
irányítja. A nemzetnevelési csoporthoz az V/1., V/2., ·V/3., V/4. és V. A.
ügyosztályok .tar toznak. ügyosztályvezetők: dr. Ba sso la Zoltán min, osz-
tálytanácsosi c. és j . felr. min. titkár (nevelési' és oktatási elvi kérdések;
'tantervek, tankönyvek, tanszerek; <l:z iskolafelügyelet személyi és dologi.
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ügyei; Orsz. Közokt. Tanács; Néptanítók Lapja); dr.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzombctia loy György
tanűgy! főtanácsos [kultúr- és iskolastatisztika) ; dr, Bisz/r a y Gyula rnin.
osztály tanácsos (népművelési ügyek, oktatófilm) ; dr. Szuková fhy Imre
min. tanácsos (az iskolaegészségügy szervezése, gyógyped. intézetek, kis-
dedóvónöképzö-intéaetek, Gyermeklélektani Intézet); dr. Sza la i Béla min,
osztály tan. c. és j . fell'. min. titkár (a visszacsatolt területek közokt.
ügyei). A kőzép- és népoktatási csoport ügyosztálvaí a VI!1. ügyosztály,
ügyosztályvezető dr. Kouá is Gyula min. osztályfőnök (gimnáziumok és
gimn. internátusok dologi és nem elvi jelentőségű tanulmányi ű g yci}:
VI/2. ügyosztály, vezetője dr. Loczka Alajos tanűgyi főtanácsos (gazd.
irányú közép- és szakiskolák) ; VI/3. ügyosztály, ügyosztályvezető dr.
Huszho ' János min. tanácsos (líceum ok és "tanítóképző akadémiák, inter-
nátusok szervezése, személyi, dologi és nem elvi jelentőségű tanulmányi
ügyei; nem áll ilyen intézetek és nyelvrnester képz ö iskolák felügye-
lete); VI/4. ü. o., ügyosztályvezető dr. Damja novich Lajos min. tanácsos
(polg. iskolák szervezése, összes ügyei); VI/5. ü. o., vezető dr. Bor eczhy

Elemér min. tanácos (a népiskolák összes ügyei); VI/6. ü. o., ügvosztály-
vezető dr. Mor a vek ~ndre min. osztály tanácsos (a hazai nemzetiségek kőz-

müvelödési és isk. ügyei, a nem magyar' tanítás! nyelvü iskolák felügye-
lete). A VI/3. ügyosztályba kaptak beosztást: dr. vitéz E r őss Arisztíd
min. titkár, J u r a ssa E. Medárd min. titkár, Dobossy Elek tanügyi Iő-
tanácscsi c. felr. áll. ttóképző-int. igazgató, dr. Hor tobá gyi. Tibor áll. ttó-
képző-int. tanár. Érdekes megemlíteni, hogyaközokt. minisztériumba
szolgálattételre beosztott középisk. igazgatók és tanárok száma 34, a
keresk. középisk. igazgatók és tanárok száma 7, a mezögazd. kőz épisk. '

tanárok é 2, a testnevelési tanároké 4, apolg. isk, tanároké 1, az iparisk.
tanár oké és tanítóké 3, az áll. tanítóké 9, a tanítóképző-int. igazgatóké
és tanároké 4.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ú j ó v ó n ő k é p z ő - ín té z e t . Nagyváradon püspöki rk. kisdedóvónö-
képző-intézet létesült. A közokt. miniszter az intézet és mintaóvodája
részére a nyilvánossági jogot megadta.

M ag á n ta n á r i k é p e s ít é s . - A kőz okt. miniszter dr. Illyés Endre Ter.
tanítóképző-int. val lástanárnak, a debreceni in. k ir. Tisza István tudo-
mányegyetem ref. hittud. karán a "Lelkigondozás és egyház fegyelmezés"
c. tárg ykörből egyetemi magántanárrá történt képesítését jóváhagyólag
tudomásul vette és nevezettet ebben a minőségében megerősítette.

S z em é ly i h ír e k , e lő a d á so k . - A Nemzeti Kultúrcgyesület február
2-i irodalmi és zenedélutánján dr. Wagner Ferenc áll. · tanítóképző-lllt.
tanár Tör ténelem és vilá gnézet címen tartott előadást. - A február 2-í
rádióműsor keretében dr. Gá r donyi Zoltán tanítóképző-int. zenetanárnak
egy énekkari és egy zenekari darabja- került előadásra. - Dr. Tóth B.
Zoltán kolozsvári áll. tanítóképző-int. tanár különlenyomatban is kiadta
lfjúvezefők fe lismer ése és h iuá lo ga t á sa a testnevelési ó r á kon című, a
"Testnevelés"-ben megjelent értekezését. - H idy-G yu la i Mária rk. tanító-
nőképző-int. zenetanár február 6-án hegedüdarabokat adott elő a rádió-
ban. - Ar a dvá r i Béla nyiregyházi tanárt a VÖröskereszt Egylet a vő-

röskeresztes mozgal orn támogatásá ért a vöröskeresztes díszj elvénnyel tűn-

tette ki. - AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII!. Nyiregyházi Népfőiskolai Tanfolyamoa Lóky Károly
tanár Széchenyi eszmevilá ga címen, C sa ná dy Béla gazd. tanár az állat-
tenyésztés kőr éböl , La ka tos Emil gyak. isk. tanító Tá r sa da lmi egyiü i-

műkődés címen, a nvircgvház i pedagógusok körében A nevelés tény eziii-

r iil tartott előadást. - A Magyar Paedagcgiai Társaságnak febr. hó 21-í
rendes felolvasó ülésén dr. Sza ká l János tanítóképző-int. ~anár tartott

•
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Az "elemi" isko la neuelési er edménye címen nagy érdeklődésseI kísért
előadást.

• Irodalmi szernle. Váradi József: Széchenyi nemz"etiségpo litiká ja

(Társadalomtudomány, 24. évf. 5. sz.) - Bálint Sándor: Szeged i tá j-

s .za ua h (Nép és Nyelv, 1. évf. 9. sz.) - Szemes Gábor: A szita kö tő

c. film módszer es fe ldo lgozá sa (Oktatófílm Közlemények, VII. évf. 1. sz.)
- Dr. Evva Gabriella: Ar á nyi J á nos (Protestáns Tanugyi Szemle, XVI.
évf. 2. sz.) - Dr. Gárdonyi Zoltán: A közének in toná lá sa (Evangélikus
Népiskola, 48. évf. 2. sz.) - Dr. Tóth B. Zoltán: A vezetőegyén iségek

fe lismer ése , je llemzése és h ioá loga tá sá na k módszer e a leven te ifjú sá g hor é-

ben (Levente, 1941. dec. és 1942. jan. sz.) - vitéz Komárnoky Gyula:
P ólyá sba ba . H óember r a jzo lá sa . (Kisdednevelés, 67. évf. 2. sz.) - Drozdy
Gyula: E lett echn ihá r a va ló nevelés [Néptanítók Lapja, 75. évf. 3. sz.)
- Dr. .Iankovits Miklós: Ha rmincéves a fővá r osi. P a ed a gog ia i Szeminá -

r iu tn (U. o.] - Dr. Tóth B. Zoltán: A félénk gyermek (U. o.) -
Februári taggyűlés. - Egyesületűnk 5. taggyülése febr. 16-án folyt

le a Ill. ker. rk. kisdedóvónőképző-intézetben. Az időjárás rendkívül
kedvezőtlen volt, a tagok mégis sz~p számban jelentek meg.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA taggyű-
lésen jászberényi tagtársainktól két időszerű előadás hangzott el. Az egyi-
ket Szemes Gábor ta.nár tartotta F ilmes ta n ítá s és nevelés ta n ítóképző-

in tézete inkben ; mit tehet a te rmészettudomá nyi tá r gyú okta tó film ? címen.
A másik előadó Bogná r Gyula tanár volt. Előadásában a filmokta tá sna k

a nemzeti tá r gya k kör ében betö lthe tő szer epét tárgyalta. Az előadásokat
filmbemutatás . kisér te. Az előadások élénk érdeklődést és több hozzá-
szólást váltottak ki.

Intézeti hírek. - A Magyarországi "Tanítók Eötvös-Alapja báró
Eötvös József halálának évlordulój a alkalmából február 2-án a Magyar
Tudományos Akadémia heti üléstermében emlékünnepet rendezett. Az ün-
nepen az énekszámokat a XII. ker. áll. tanítóképző-intézet énekkara adta
elő K ishon ti Barna tímár vezetésével. - A Budapesti rk. Egyházközségek
Balatonzamárdi Gyermeküdülőtelepe javára február 2-án a Zenemüvészeti
Főiskola nagytermében rendezett hangversenvén a következő intézetek m ű -

köd tek közre: a budapesti Szerit Orsolyarendi tanitónöképzö énekkara
F or r a i Irén, az esztergomi érs. leánylíceum és tanítónőképző-intézet ének-
kara S. Lá szló M. Consilia, a pécsi püspöki Iíceum és tanítóképző ének-
kara Lomosch itz Pál vezetésével és a Ill. ker. rk. óvónőképző-intézet gya-
kor ló óvodásai a IV. éves óvónőjelöltek vezetésével. - A budapesti Ranol-
der-intézet leánylíceumának és tanítónöképzö-intézetének énekkara C sor da

Romana nővér vezénylés éveI a rádió ,,!fjúsági női Énekkarok" sorozatá-
ban február lO-én Krieger-, Sierácki-, Schein- és Kodály-darabokat
adott elő. .

KANSz a nyugdíjasokért. - A Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti
Szövetsége február elején megtarlott országos elnöki bizottsáqí ülésén fog-
lalkozott a legutóbbi illetményrendezéssel. Megelégedéssel állapította meg
a benne rejlő szociá lis tartalmat. De fogyatkozásai előtt sem húnyt sze':
met. A bizottság elhatározta, ho.\!y emlékirattal fordul a kormányhoz,
melyben kéri, hogy a nyugdíj asok nyugdíjának megállapitásánál a tény-
leges szolgálatban járó teljes fizetést vegyék {igyelembe, a családi pótlékot
pedig a tényleges alkalmazottaknak járó összegekben állapítsák meg -sz á-

mukra .. A lakáspénzek emelését is kéri az emlékirat.
A tanítóság kívánságaí, --"- A Magyar Tanítóegyesületek Egyetemes

Szövetségének szövetségtanácsa foglalkozott a tanítóságot érintő kérdések-
kel. Megállapította és pontokba foglalta a tanítóság egyetemének a kíván-
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ságait, A kormány elé terjesztett kívánságai a következők: 1. A nyolc-
osztályú népiskola osztatlan nem lehet. 2. Az osztályok tanulólétszáma
40-nél több ne lehessen. Ez a létszám legyen az irányadó új állások szer-
vezésénél is. 3. A tanító hivatalból tagja legyen a közs. képviselőtestület-
nek. 4. Sürgősen megszervez endők a járási tanfelűgyelőségek. Iskolát csak
az látogathasson, aki tanítói gyakorlatot tud felmutatni. 5. A régi helyet-
tesek müködési idejét az előléptetésnél számítsák· be. 6. A tanítókat na-
gyobb számban vegyék át a íogalmaaói karba. 7. A tanítók is kaphassák
meg a tanügyi tanácsosi és tanügyi fötanácsosi cimet. 8. A helyettes-
tanítói állásokat szüntessék meg és minden tanító azonnal mint rendes
tanító kezdje meg müködését. 9. A VII. fiz. osztályba minden tanító 30
évi müködés után automatikusan bejusson. 10. Az óvónők számára nyis-
sák meg a VIlI. fiz. osztályt. 11. Tanyai tanító 10 évi szolgálat után'
helyeztessék át kőzépiskolákkal biró városba, ha ezt kéri és gyermeke
van. 12. Városba és a főváros környékére csak többgyermekes tanító csa-
ládok helyeztessenek. A nem-állami városi állások után csak akkor adja-
nak ál lamsegélyt, ha többgyermekes tanerőt választanak. 13. A tanítónó-

feleségekkel kapcsolatos Iizetés-, lakqér- és nyugdíj kor látozásokat szűn-
tessék meg. Az özvegy lakbére annyi legyen, mint a férjéé. 14. Minden
ta.nító készpénzben és közpénztárból kapj a fizetését. 15. Válasszák szét a
kántori és tanítói állást és javadalmat. 16. A nyugdíj összegét ne lehessen
csökkenteni, ha. a nyugdíjas valami más, csekély díjazással járó állást
vállal. 17. Szűntessék meg a titkos minősítést! 18. Igazgatói kinevezésekbe,
s az előlépésekbe politikai tényező ne szólhasson bele. 19. Az igazgatói
tiszteletdíj méltányosan emeltessék fel s annak minimuma 40 P legyen.
Az a nyugdíjba is beszámítandó. 20. Szüntessék meg a félárú jegy vál-
tására jogosító arckép es igazolványok' térítési díját. Az érvényesítesi díj
egységesen 1 P legyen. 21. A világháború idején végzettek katonai szel-
gálata a Iiz. o-ba való lépésnél is számíttassék be, az oklevél keltének
napjától. 22. Szüntessék meg azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ . n. "trianoni nyugdíj -csőkkentés" -t.
23. A lakbérosztályokat vizsgálják felül s a helyi viszonyoknak s a mai
időknek megfelelően módosítsák. A. nyugdíjas, ha városba kőltözik, a
lakóhelyének megfelelő lakbért kapjon; ugyanígy az özvegy is. 24. Az
OTBA-val kapcsolatban kívánják: a) az orvosi székhelytől távol lakók
részére a fuvar megtérítését; b) a szabad orvosválasztás bevezetését; c) az
orvos által felhasznált' anyagok ármegtérítésének mellőzését; d) a ked-
vezményes gyógyszerellátást; e) a fogászati rendelés bevezetését; fl hogy
a kórházat úgy a családfő, mint a családtagok annyi ideig vehessék díj-
talanul igénybe, amig egészségük helyreállítása érdekében szűkséges.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I f jú s á g i p á ly á z a t . - Az Országos Magyar Alkoholellenes Egyesület
az ifjúság számára pályázatot hirdet e tételre:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMit tehetünk a z a lkoho liz-

mus ellen? A 20 pengös ."dr. Szöcs Elek emlék díjat" csak budai kőzép-
vagy középfokú iskolai tanuló nyerheti meg; 1. kerületiek előnyben része-
sülnek. A 10 és 5 pengős díjakra minden tanuló pálvázhat. Ezenkívül
könyvjutalmak is lesznek. A pályamüveket az évi május 1-ig Fodor Árpád
elnökhöz Klotíldligetre (Pest m.) kell küldeni aláírással, az iskola és
az osztály jelzésével.

N ev e lé s tu d om á n y i e lő a d á so k e g y e tem e in k e n az 1941-j2 . tanév máso-
dik felében (zárójelben i l heti órák száma): 1. A· bud a pes t i egyetem
rk. hittudományi karán Ma r czell Mihály: Katechetika (2), Kühá r Flóris:
Neveléstan (2); a bölcsészeti karon Kor n is Gyula: Kultúra és társada-
lom (2), Az intuició (1); br. Br a ndenste in Béla: Etika (2), Lélektani pro-

. szeminárium: parapszichológia (1, H. Schiller P. vezetésével); P r ohá szka
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,Lajos: A középiskola (2), A nevelés története a XIX. században (2), Peda-
gógiai szeminárium: Rousseau és az új iskolai mozgalorn (2). Pedagógiai
proszeminárium (1, Faragó Lászlo vezetésével);jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADéká ny István: A társa-
dalomfilozófia alapkérdései (4), A közgazdasági és társadalmi ismeretek
tanításának módszerei (2); Noszlop i László: A pályalélektan problémái (1);
H. Sch ille r Pál: Lélektan (2), Lélektani kísérletek: ifjúkor (1); 'G á br ie l

Asztrik: A párizsi egyetem és a magyar középkor (2); Kempelen Attila:
Bevezetés az ifj úságtanulmányba. a serdülő és felserdült kor gyakorlati
lélektana (2.). - 2. A mZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű egyet eme n Imr e Sándor: Neveléstan, II. r.
(2), Nevelésügyi megbeszélések (gyakorlati szeminárium, 2.), Neveléslélek-.
tani tanulmányok (szeminárium, 2); Kósa Kálmán: Vallás- és közoktatás-
ügyi igazgatási jog (2); Vincze Frigyes: A középfokú szakiskolák sz er-
vezete és tanítási terve (2); K. Va r ga Sándor: Etika (2); C siki László:

A mezögazdasági szakoktatásunk kialakulása, fejlődése és módszerei (2);
Sza ká ll Zsigmond: A gazdasági földrajz didaktiká ia (1); Na gy Sá ndor

Kálmán: Iparoktatásunk története 1848-tól máig (2); F. Boda István: A
vállalkozó lélektana és nevelése (2). - 3. A d eb r e c eni egyetem ref.
hittudományi karán Czeg lédy Sándor: Val láspedagógiai speciálkol légiurn
(1), Valléspedagógiai szeminárium (2); a bölcsészettudományi karon
Ta nkó Béla: Az erkölcs filozófiája (2); a kinevezendö ta ná r : Előadás ai
elméleti pedagógia köréböl (3), Előadás a neveléstörténet kőr éből . (2),
Szemináriumi gyakorlatok (2); Ka r á csony Sándor: A tanító, a tanár,· a
professzor (2); Ba logh Béla: Örökléstan (2), Eugcnika, kül. tekintett el a
magyarságra (1); Bodná r János: A kémia tanítása a középiskolában (2).
- 4. A kol oz s vár i egyetemen Vá r konyi Hildebrand: A nevelésié-
lektan főkérdései (4), Neveléslélektani módszerek (1), Szemináriumi gya-
korlatok (2); Va r ga Béla: A nevelés története Comeniustól napjainkig (3),
Az oktatás elmélete (2), Pedagógiai gyakorlatok (2); Mészö ly Gedeon:
A magyar nyelvtan tanításának módszere (2); C sik Lajos: Az ember örök-
letes tulajdonságai (2); Gyula i Zoltán: A kísérleti fizika középiskolai taní-
tásának módszere (2). - 5. A p é c s i egyetem ev. hittudományi karán
J á nossy Lajos: Katechetikai gyakorlatok (1). A bölcsészeti kar előadásai
szünetelnek. - 6. Asz ege d i egyetem orvosi karán C siná dy Jenő: Mun-
kafiziológia (2); a bölcsészeti karon Mester János: A felvilágosodás kora
(3). Az értelem nevelése (2). Tanítói etika (1); Na gy József: Etika (2];
Bogná r Cecil: Gyermeklélektan (2), Az iskolásgyermek lélektana (2),
Lélektani gyakorlatok (3); Sik Sándor: A versolvasás tudománya (1); Ré-

dei Lászlo: A középiskolai mathematika tanításának módszere, gyakorla-
tokkai (2); Tetta ma n ti Béla: A német nyelv tanításának módszertana (2).

Nyugtázás. - Tagdíjat, illetőleg előfizetési díjat fizettek: az 1941. év
I. és II. felére a györi Szent Orsolya rendi rk. ttónőképző-intézet, Szepes
Berta; Sebestyén Erzsébet, dr. Barcsai Tibor, a pécsi rk. t tónőképz ő-int.,
Sz ilágvi János, dr. Körös Endre, Aradvári Béla, Varga Jusztina, dr. Sz i-
lágvine Puska Piroska, Vlaszty Ferencné, az ungvári kir. gör. kat. ttóképzö-
int., Emmerné Maruszánics Erzsébet, dr. Szegi Ödön, Antoni Mária, Ádám
Zsigmond, Haitsch Elia, dr. Katona Miklós, Galló Pál, vitéz Komárnoky
Gyula, Dundler Gyula Gazsó István, Székely Zoltán, Pimper Erzsébet,
Pálmai Lenke és Pócza József; az 1941. év II. és az 1942. év I. felére
Pfalz György és dr. Dunda Ernő; az 1941. év 1. és II. és az 1942. év
1. felére Uj helyi István; az 1941. év II. és az 1942. év 1. és II. felére
Nádler István és Heitler Chrystophora: az 1941. és az 1942. év !. és II.
felére Szemes Károly, Zomboryné Vadas Klára és dr. M, Szegedi Janka;
az 1942. év 1. és II. felére a szegedi rk.· tanítónöképző-infézet, az eszter-



% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHírek.

gomi rk. tanítónöképzö-intézet, a budapesti VII. ker. áll. tanítónöképzö-

intézet, a' szatmárnémeti rk. tanítónőképző-intézet (2 példány). a kiskun-
félegyházi rk. tanítónöképző-intézet (2 példány); a sárospataki ref. tanító-

képző-intézet, Farkas Mária, Gál Tinka, Tóth Mihály, a zalaegerszegi

Tk. tanítónőképző-intézet, Horvay Ede, Hidyné Gyulai Mária, Ruisz Márta,

Loránth Erzsébet, Ol lős Sarolta, a zsámbéki rk. tanítónőképző-intézet, a

pápai rk. tanítónőképző-intézet, Jaloveczky Péter, Jaloveczky Péterné,

dr. Jelitainé dr. Lajos Mária, Csorda Romána, Emmert Klotild, Nagy

Kornélia, Raffaelli Rafaela, Szarvák Karitász, Wilsch Ludovika, dr. Becker

Vendel, a budapesti VI. ker. rk. tanítónőképző-intézet (3 példány), a

kecskeméti rk. tanítónöképzö-intézet, Váradi József, M. dr. Bárány Irén,

a soproni Isteni Megváltó Leányai rk. tanítónöképzö-intézet, Horváth M.

Ancilla, Karadva M. Mercedes, Körmendi Augusztina, Vargyas Mária,

Kiss János és Grész Leó; az 1942. év II. felére Barcsai Károly és Fekete

János; az 1943. év 1. és II. felére Füzesy János, a budapesti VII. ker,
áll. és az eszterg-omi érs. rk. tanítónöképzö-intézet. Tagdíhátralék tőrlesz-

tése círnén 4 P-t befizetett Szabóné Novák Eszer; az 1935. év 1. és II felére:

özv. dr. Josipovich Istvánné; az 1939. év 1. és II. felére Fraknó i Vilmos:

az 1940. év 1. felére Szűcs Jáncs és Nagy Vilmos; az 1940. év II. felére

Sass Lász ló ; az 1940. év 1. és II. felére Lázár Károly; az 1940. és 1942.
év 1: és II. felére Vargháné Erdélyi OIga és Vecsei Zoltánné; az 1940.
év II. és az 1941. év 1. és II. felére Zrinyi Aladár és Balogh Gyula;

az 1941. év 1. felére vitéz Losonczy György és Erdős Lajos; az 1941. év

1. és II. felére Laszcz ik Ernő, Patyi Istvánné, Földes Ernő, Barcsai Jó-

zsef, Papp Éva, Maurer Mihály, M.agyary Károly, Majzik Sándor, a Fövá-.
rosi Pedagógiai Könyvtár és Wildt Erzsébet; az 1941. év ll. és az 1942. év

1. felére L'Auné Emma Mária és Egr essy Miklós; az 1941. év 1. és II. és

az 1942. év 1. felére Papné Varga Ilona és Szombor Imréné; az 1941. és

1942. év 1. és II. felére dr. Incze Béniné és a Katolikus Tanügyi F őigazgató-

sál!; az 1942.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAev 1. felére a Faragó Béla Örezágos Árvaház, Kecskemét,

Endrev Tivadar, Szabó Zoltán, Bartal Alajos, Geyer Béla, Hornor Imre,

Karácsonyi Jenő, Kocsis Lajos, Patyi Károly, Rosta József, Sáritha Kamill,

Kisházy Mihály, Szkalka Lajos, dr. Biborka Ferenc, Fütty Imre, őzv. dr.

Gcrencsér Istvánné és Móger Károlyné; az 1942. év 1. és II. felére M.

Richter Sarolta, M. Barczen .M. .Iúlia, M. Kremmer Mária, Piros Gabriella,

Maráczi Margit, Sági Alojzia, dr. Lesták Emma, a pesthidegkuti áll. elemi

iskola igazgatósága, a Szent Margit-intézet igazgatósága, Bácsfalvi Antal, a

székesfehérvári Ferenc József nőnevelő-intézet, dr. Kovács Eszter, Ferencz

József, Lipter Melánia, Vizer Mária, a budapesti Ill. ker. rk. óvónöképzö-
intézet giazgatósága, Purnb Augusatina. Egey Antal, a kalocsai rk. tanító-
nöképzö-intézet igazgatósága (2 példány]. dr. Tompa Margit, dr. Urbánné
Pödör Irén, Hamar Gyula, Nemes János, Slajhó Mihály, Rónai Sándor, dr,

Jakab Béla, a miskolci érseki rk. tanítónóképző-intézet igazgatósága, Lajos

Éva, dr. Krizsaneczné Németh Edit, Temesi István, Dirmayer Marian, Hor-

váth A. János, Fábián Erzsébet, Lehoczky Egyed, a köszegi rk. tanítónó-
képző-intézet igazgatósága, Medgyesí Mária, Keresztury Mária, a budapesti-

XII. ker. áll. tanítóképző-intézet igazgatósága, Horváth B. Kristóí, dr.

Dolch Erzsébet, M. Répássy Ernesztin, a bajai áll. tanítóképző-intézet igaz-

g.J.tÓsága és Medgyesi Zsófia; az 1943. év 1. és II. felére a debreceni rk.:
tanítónőképző-intézet igazgatósága. Végül tagdíjhátralék törlesztése címén

dr. Mandola Aladár befizetett 1.- P-t. Budapest, 1942. február 18.-

F r igyes Béla , pénztáros.
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