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Az úi iskolák lélektani megalapozása.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M;í.sodik, befejező közlemény--

I I .kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD ecr o ly és Mon tesso r i lé lekta n i i e ll ogá sá na k egybeve tése .

Decrolyra és Montessorira azért esett választásunk, mert az
előző rendszeresen megalkotott lélektani alapra építi nevelési fel-
fogását, az utóbbi pedig á már emlitett másik csoportban a leg-
ismertebb.

Lélektaní felfogásuk elszórtan található meg műveikben. E
téren Decrolynál kedvezőbb a helyzet, mert részben H a ma ide /9

részben Ba sso la '? rendezték nézeteit.
Decroly lélektani felfogását az a sokszor hangoztatott tétele

jellemzi legjobban, hogy az emberi lélek szervesen összefüggő egész,
amely csak erőszakkal szedhető részekre. H er ba r i annak idején a
képzetek tanára építette lélektani szemléletmódját, D~croly a tu -

dattalan, a tudat alatti lelki jelenségekből magyaráz. Ezeke! ten-
denciáknak hívja. Egész tendenciarendszert ad, melyböl azután az
oktatás számára is adódnak bizonyos következtetések.

A tendenciák első csoportját az elsodleges egyéni tendenciák
csoportja [oxygénszükséglet, szomjúság, éhség, pihenés, hőmérsék-
let, kiürülés, mozgás, a fájdalmak és kellemetlen érzések elkerülé-
sének szűkség'lete] alkotja. Jelentőségük biológiai. Az ezt követö
tendenciacsoport a másodiagos tendendák csoportja (éntudat, tu-
lajdon tendenciája). Az éntudat már az egyéniségre vonatkozó ten-

'. dencÍa, a tulajdon tendenciája pedig az élet fenntartásához szűk-
séges javak megszerzésére irányul. Az ezt követő csoport a társas
tendenciák köre (nyáj-, hordaösztön, rokonérzés, csoportösztön) .
Ezek részletekbe menő jellemzését is megadja. E helyen azonban
ezt mellőzzük, csak a csoportösztön egy-két megnyilvánulására mu-
tatunk rá. Jellemző a 8-9. évben a négy-ő] tagot számláló iskola-
társak csoportjának kialakulása. E megállapítását népiskolai gyer-
'mekeken végzett eddigi megfigyeléseink is megerősítik. A csoport-
ösztön erősebb módon jelentkezik a 9-15. év között. Ennek nevelői
vonatkozására nem kell kűlőn rámutatnunk. Ezeket a tendenciacso-
portokat követik az elsödleges faji tendenciák (nemi, anyai, apai
ösztön) .

39 H a ma ide . A.: Die Methode Decroly. 1929. Leipzig.
40 Ba sso la . Z.: i. m. 11-18. 1.
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A tárgyalt tendenciák önmagukban IS előfordulnak: vannak
azonban olyanok is, melyeknek csupán az a céljuk, hogy a többiek
kielégítésének nyugodt feltételeit megadj ák. Ezek az u. n. védelmi
segédtendenciák (félelem, harag), melyek irodalmunkban is alaposab-
ban vizsgáltattak.t ' Ezekkel rokon természetűek az utánzás- és a
játéktendenciák. Ezek azonban az érdeklődéssei együtt az új isko-
lákban alaposabb vizsgálat tárgy ává tétettek, miért is róluk rész-
letesebben fogunk majd szólni.

Az említett tendenciákat, mivel önállóan is előfordulhatnak,
célszerü, ha tiszta tendenciáknak nevezzük, megkülönböztetve így
őket az elemi tendenciák kapcsolódásából származó vegyes ten-
denciáktól.

Decroly a tiszta lélektani szemléletmódot nem tartja meg
mindvégig, amikor a tendenciftk etikai értékét vizsgálja. Ily szem-
pontból alacsonyabb- és magasabbfokú lehet a tendencia. A fejlett
értelmi állapot szerinte a legjobb biztosítéka annak, hogy a ten-
denciák kőzűl a magasabbfokú érvényesülhessen.

Összefoglalva így adhat juk tendenciacsoportjait :'2kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tendenc iá k

nem veg~es: vegyes
védelmi segédtendenciák,
utánzás,
játék

Decroly a tendenciák és az ösztönök között nem tesz különb-
séget. Montessori viszont az ösztönöket nem ismeri el. Ezek sze-
rinte csak kitalálás eredményei. A gyermeknek szerinte csak egy
ösztöne lehet, a növekedés, a tökéletesedés ösztöne. Ha Montessori
pontosan körülh'atárolta volna ezen általa is elismert ősztőnjelen-
ségeket. akkor világosan lehetett volna látni, hogy Decroly ten-
denciáival milyen kapcsolatban van. Ettől eltekintve, csak annyit
állapíthatunk meg, hogy MontessorZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi a gyermek lelki életében nem
nagy jelentőséget tulajdonított az ösztönöknek.

Az előzőkből következik Decrolynál az értelem elemzése., Mi-
vel ez minden egyénnel vcleszűletik, tehát ez is ösztön. Ez áll
azonban az -összes többi ösztönök fölött, mert az értelem képes
mindazon feladatok megoldására, ameiyeket a többi ösztönök elvé-
gezni nem 'tudnak." Az értelem fontos sajátja az emberi léleknek,
azonban a primér jelenségek, amelyek az egyéni lelki élet alapját
is megadják, a tudattalan érzelmi jelenségek. Mivel így az értelem
közvetett, másodrangú jelenség, azért nem helyes, ha a tanító a
tanuló értelmi állapotáról tesztekkel győződik meg. Evvel ugyanis

őná llók v. tiszta tendenciák
elsodleges egyéni,
másod lagos,
társas,
elsódleges faji.

nem öná llókNMLKJIHGFEDCBA
------------

41 Tó th B. Z.: A félelem jelenségeinek lélektana és pedagógiája. 1939.
42 E csoportosítás tőlünk való ..
4:. Ba sso la s i. m. 16. 1.



Az új iskolák lélektani megalapozása. II. 275

a másodrangú jelenségeket mérvén, az érzelmi állapotok ismeretle-

nek maradnak előtte. Sokkal fontosabb a gyermek megismerése . és
nevelése szempontj ából is, ha visszamegyünk az alapokig: az ösz-

tön- és az érzelemig, Az egyéniség megismerésére szerkesztett

kérdőívek ezért nem felelnek meg a célnak. Ezért készített Decroly
íly szempontok szerint kérdőívet. .

Ezzel szemben Montessori elsodleges jelenségnek ismeri el az

értelmet, amely alatt a megfontolt, összekapcsolt vagy ismét vissza-
térő tevékenység megindítój át érti, mely a szellemet képessé teszi

arra, hogy önmagát képezze, miközben a környezettel is kapcso"

latba kerül." Felfogása szer int az okos ember és az okos gyermek

gyors: azaz gyorsan reagál az ingerekre, gondolatokat kapcsol, ítélete-

ket alkot. E sajátságok kifejlesztésére ajánlja érzékfejlesztő gyakorla-

tait. E~ek fejlesztik a gyermek értelmét, mert ráneveÚk öt arra, hogya

-tárgyaknak egymáshoz való viszonyát, valamint a munkája kőzben el.

követett hibát gyorsan felfedezze és azt ki is javítsa. Szellemi éle,.•

tének két ismertető jele: a gyorsaság és a rend. Tulajdonképpen ez

utóbbi vezet az előzőhöz.
Megkülönböztetni tudni, ez az, értelem ismertető jele, ez pedig

feltételezi a rendezést, mert megkülönböztetni csak az tud, aki a
meglévő ismereteiben rendet tud teremteni. Ha a gyermek szellemi

fejlödését elő akarjuk segíteni, akkor tudatbenyomásait rendeznünk
kell. Az érzékfejlesztő gyakorlatok értelemnevelő hatása éppen

abban van, hogy a gyermeknek alkalma nyílik így megkülönböztetni
és osztályozni. A gyakorlatol{.ban ugyanis a tárgyak tulaj donságai

[hcsszú-rővíd, vastag-vékony, nagy-kicsi, maleg-hideg stb.). a - fon,

tosak és nem maguk a tárgyak. Megállapításai szerint a gyakorla-

tok előtt kaotikus a gyermek 1elki világa, utána pedig olyanná leszj

mint egy jól' rendezett múzeum vagy könyvtár. A gyermek ezután

kezdi a környező tárgyakat megismerni. Ha rájön, hogy az ég kék,

a keze síma, az ablak négyszögletes, akkor nem az ég valóságát,

nem a kezét, nem az ablakot fedezi fel, hanem ezeknek helyét lelke

rendjében. Ez pedig időt és erőt takarít meg számára, épúgy mint,

a múzeumban a rend a kereső munkáját megkönnyíti. A szellern-

ben előálló rendben ezután megkülönböztetni, osztályozni, kata lo-

gizálni kellZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ebből áll az értelem és erre kell törekednie az értelmi

képzésnek, A tudósok munkájának is az a lényege: megfigyelni,

lemérni, a tárgyak jegyeit világosan megragadni és végűl osztá-

lyozni. Minden tudós a saját szelleme uralkodó rendje szerint végzi

el ezt az értelmi munkát. Ugyanezt teszi a gyermek is.
Az osztályozást elősegíti a hasonlóság, melyben Tgen lényeges

része van az elvonásnak is. Ha azt mondjuk,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-hogy' két téglalap~

alakú deszka, akkor szárnos más tulajdonságuktói (hőfokuk, síma

vagy érdes felületük, színük stb.] eltekintünk. A sok tulajdonságból

elvontuk, absztraháltuk az alakot. A szellemi munka ebből áll: L l.

H Mon lesso r i, M.: Mont essori-Erziehung Iűr Schulkinder. 1. 1926.
197. 1.
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tárgy analizálása, tulajdonságok elvonása és e tulajdonságok alap-
'ján szintetikus úton más tárgy megismerése. Az értelem munkája
mindig aktív és . egyéni természetű; az elvonásban pedig szerepet
játszik a kiválasztás és ez teszi lehetövé a gondolkodást.

Az elözökböl adódó neveléstani következmények: 1. Az érte-
lem f.ejlesztésére, gyakorlására szűkségesek bizonyos eszközök. 2..
Engedjünk teret a gyermeki felfedezésnek, őnmunkásságnak. 3. Le-
begjen szemünk előtt, hogya nagy felfedezések mindig egyszerű
következtetések eredményei voltak, tehát ne tegyük szándékosan
bonyolulttá a gyermek értelmi munkáj át. 4. A tudás eszköz a lélek
formálására' és nem végcél.

Montessor.inak az értelemről vallott Ielfogasához megjegyzé-
seinket az alábbiakban adjukr'" 1. Az értelem fogalma nála az őn-
ismerés, önművelés és a környezettel való kapcsolatot is magában
foglalja.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARa nschbu r g szerint az értelem a gORdolkodást szolgáló
elmejelenségek összessége, amelyben azonban érzelmi és akarati
elemek is közrejátszanak.s'' Montessori gyakorlata megfelel e felfo-
gásnak, elméleti álláspontj a azonban nem egészen. 2. Az értelmi
kíválóság megnyilvánulásai tényleg az ingerekre való gyors reagá-
lásban rejlenek? Nem a gyorsaság, hanem a gondolkodás milyensége
jellemzi az okos embert. Kor n is írja: "Kit mondunk éles elméjű gon-
dolkodónak? Azt, aki minden elrejtett különbséget fölismer. S kit
mélyelméjű gondolkodónak? Aki minden titkos hasonlóságot meg-
lát.""? 3. Az asszociációs iskola hatása látszik meg felfogásán: a
gondolkodás nem más, mint asszociációs folyamat, "az ítéletet nem
ismeri el, mint sajátos gondolati aktust, melyben az egyszerű pasz-
szív asszociációs folyamattal szemben a tudat vonatkoztató activi-
tása nyilvánul.":" 4. A 3 éves gyermek lelki világa tényleg ka o-
tikus-e? A felelettől sok függ. Ha igennel felelünk, akkor el kell
fogadnunk Montessori érzékfejlesztő gyakorlatain ak jogosultságát,
ha nemmel, akkor el kell' azokat vetnünk. A gyermekpszichológu-
sok megállapításai szerint a gyermek lelki világa nem kaotikus. 49

Azt elismerjük, hogy első fogalmai homályosak és határozatlanok.
de fej lődő lelki világának kaotikus mivoltában nem, érthetünk egyet
Montessorival.

5. Szerinte a tárgyak tulajdonságai a fontosak és nem a tár-
gyak. De a tulajdonságot absztrakcióval nyerjük. Igaz, hogy érzék-
fejlesztő gyakorlatai nagyon megkönnyítik az absztrakciót, mert
maguk a tárgyak is elvont formák, melyeknél nem oly sok tulajdon-

"5 Az itt következő részt egy már készenlevő terjedelmesebb érte-
kezésűnkböl vettük áto .

46 Ra nschbu r g P.: Az emberi elme. 1 1923. 247. 1.
47 Kor n is Gy.: A lelki élet. Ill. 1919. 82. 1.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 8 U . Q. 7 8 . 1

4. Kiih le r E.: Die Persönlichkeit des drei jahrigen Kindes 1926., Meu-
ma nn , E. Entstellung der ersten Wortbedeutung .beím Kinde. 1902., Stem ,

W.: Die Kindersprache. 1907.,' Vá r konyi H.: A gyermekkor lélektana.
1. 1938. IL 1946.
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ságból kell absztrahálni, mint a valóságban. Ez bizonyos szempont-
ból előny. Azonban az absztrakció mégis fellép. l iA látott világ a
gyermek számára jól tagolt, alakokkal bíró világ is egyuttal ; azaz
a gyermek nemcsak az elszigetelt tárgyakat látja, hanem ezeknek.
alakját különválaszt ja az egyedi tárgytól, továbbá megismeri a tár-
gyak, személyek jellegietes együttesét is és az együttesnek "alak-
ját", "szerkez,etét" 1S."50 A gyermek tehát képes az absztrakcíóra.
A valóságnak' Montessori szerinti gyakorlatokkal való helyettesíté-
sére tehát szűkség nincsen.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV á r konyi szerint éppen az alaklátásban
van nagy szerepe a gyermek animisztikus, Hziognomiás beál litódá-

sának. Az elvonásra való képességet mutatja az is pl. "amikor a
gyermek saját '[átékbabájának a nevét adja minden hasonló játék-
szernek, akkor az .alakot megismerte 'rajta és valószínűleg elvonja
a konkrét tárgy Jól. Ez az elvonás, annak magas foka, széles köre
meglephetí azt a pszichológust, aki a kisgyermeket pusztán érzék-
leti lénynek képzeli.I't" És Montessori éppen efelé hajlik.

6. A gondolkodás folyamatában Montessori szerint a jegyek
megkülönböztetése sokszor azok kíválasztását is jelenti. Ez azon-
ban nem egészen helyes. Ugyanis a jegyek megkülönböztetése után
következhet csak be az azok kőzűl való választás. 7. Mechanisztíkus
lélektani felfogás tükröződik vissza abból: az érzékfejlesztő gya-
korlatok előtt a gyermek lelki világa kaotikus, utána olyan, mint
egy rendezett múzeum vagy könyvtár. Ezt még a felnőttről sem

" lehet általában állítaní, nemhogy a gyermekről. 8. Nem áll az sem,
hogy ~sak a rendezés (érzékfejlesztő gyakorlatok) után kezdi a
gyermek megismerni a környezetét. A 3 éves gyermek már sok tár-
gyat ismer környezetéből és akkor, amikor az íly gyermeket Mon-
tessori 'érzékfefiesztő g'yakorlataival neveli, voltaképpen fordított
útat követ és megszakítja vele a természetes gyermeki megismerés
Iejlődését. A tárgyakból kellene a formát, tulajdonságokat elvonni
és 'nem a tulajdonságokból felépíteni a tárgvat.

9. Montessóri elismeri, hogy a szellemi munka egyéni termé-
szetű, azonban ezen egyéni megnyilvánulásnak csak' igen szük kő-
rére szorítkozik. 10. Az értelemről vallott felfogása szenzualisztíkus,
Condíllac szenzualizmusában. gyökerezik. E ' felfogás \pedig nem

. tudja megmagyarázni mindazon lelki élményeket, amelyek nem ér-
zéki természetűek. Ilyen actusélmények pedig vannak, amelyek
megmagyarázásával e felfogás adós marad.NMLKJIHGFEDCBA11. A hasonlóság, egy-
formaság, kűlőnbőzőség, melyeket Montessori oly sokszor is említ,
nem érzéki természetű tartalmak, "jóllehet azokat a tárgyakat, me-
lyek között hasonlóságot, egyformaságot, kűlőnbőzőséget veszünk
észre, a tudatban érzéki természetü szemlelet- vagy képzettartalmak
képviselik."52 Mert minden viszonyélmény 'a tudatnak nem-érzéki
természetű tartalma. A viszonyban-lévő tagok észrevétele még nem

50 V á r konyi H.: A gyermekkor lélektana. 1. 1938. 201. l.
.•••51 U. o .

• 52 Kor n is : i. m. Ill. 81. l.
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elegendő, mint aztkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG r ünba um kisérletei igazolják.:" 12. Hogy Mon-,
tessori a gyermeket a tudóshoz hasonlítja, ebből következik az a
sokak által már hangoztatott tény, hogya gyermeket a felnőttek
kicsinyített másának tartja. E felfogás hibáira nem kell külön rá-

•mutatnunk. 13. A gondolkodás szerinte egy ingerböl indul ki, mely
éppen egy megoldandó helyzet is lehet. Ebből következik, hogy fel-
fogása a behaviorizmus felfogásával igen szoros kapcsolatban van:
a gondolkodás csendes beszéd, melyet egy inger indlt meg. Eköz-
ben mindama próbálgatások lejátszódnak, amelyeket pl. a test hajt
végre, ha testi feladatot kell megoldania. "Ha a próbálkozások
során a csendes beszéd elérkezik ahhoz a r eakció-taghoz, mely a
megoldást jelenti, az inger megszűnik, a megoldás pedig nem más,
mint a megtalált gondolat."54

Hátra van még a két neves nevelőnek az akarati életről val-
lott felfogása. Bassola véleménye szerint Decroly külön akarati je-
lenségek létezését nem ismerte el.ő5 Ezzel szemben Monte'ssori az
akaraterőről részletesen ír,56 elj árásában pedig elszigetelt akarat-
erőgyakorlatokat is ajánl (csendlecke) .

Az elmondottakban összehasonlítottuk ezen két sajátosan jel-
lemző nevelői felfogás lélektani alapját. Itt csak arra rnutatunk r á,

hogy az egységes alap mindkettőnél megvan. Decrolynál az ösztö-
nök, Montessorinál a didaktikai természetű érzékfejlesztő gyakorla-
tok. Decroly egészben tekinti tendenciákból felépítve az emberi lel-
ket, Montessori részekre szedi, mégis azonban a legfontosabbnak az
értelmi, majd az akarati életet tekinti, eközben azonban az érzelmi
életet elhanyagolja.

Ill. Az ér deklődés és já ték sze r ep ,! a z ú j isko lá kba n . - Az ér-
deklődés az újabb iskolai törekvések didaktikajának középponti gon-
dolata. Erre már többen rámutattak." Mellőzve e helyen az érdek-
lődés különböző elméleteit," csak egy dologra mutatunk rá. Arra,
hogy Decroly tendenciáinak igen megfelel az érdeklődésnek ösztön-
nek, tendenciának való tekintése. Montessori pedig készséggel csat-
lakozik Claparede és Dewey biológiai felfogásához. A két szem-
léletmód igen közel áll egymáshoz. Részletes elemzésük helyett csupán
az érdeklődésnek az ujabb iskolai törekvésekben való fontosságára
mutatunk rá.

Az érdeklődésnek Claparéde két faját különbözteti meg: bio-

ox G r iinboum A.: Über die Abstraction del' Gleichheit. Ein Beitr ag zur
Pszichologie der Relation. Arch. f. d. ges. Pszich, 1908., 12, köt. 340-
478. 1.

54 Ba r a nya i E.: í. c. 10. 1.
55 Ba sso la Z.: i. m. 17. 1.
56 Mint 44. 174-194. 1.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5 7 D ecr o ly: La théorie de la recapitulation. 1930., D ewey: Áz érdeklő-

dés és erőfeszítés az akaratnevelésben. Ford.: Weszely. 1915., Na gy L.: A
gyermek érdeklődésének lélektana. 1908.

58 Erre vonatkozólag rész le lesebben 1. C soknya y: A kérdező gyermek.
1940. 15 kk. 1.
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Iógiai és pszichológiai. Mivel pedig a pszichológiai érdeklődés bizo-
nyos biológiai érdeknek felel meg, e két fajta érdeklődés kapcsolata
igen kézenfekvő. Ily szempontból tekinti a problémátkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABa r tók is."
Kenyer es szerint ;,a kétféle érdek kőzött nem lehet nagy eltérés, mert
ezt a természet nem tűri. A kétféle érdeklődést tehát nagyjában
·egynek vehetjük."60

A tárgyak, ingerek sokasága kőzül mi mindig a választás pilla-
natában uralkodó szűgségletűnk szer int választunk. Viselkedésünk ez
esetben részben a kűlső ingertől, részben pedig a pillanatnyi érdek-
Iödéstöl függ.61 Az érdeklődés szükségletböl fakadván, mi sem ter-
mészetesebb, ha az új iskolák a gyermek fejlődéséhez igazodó taní-
tást, nevelést úgy értelmezik, hogy a .tanterv az érdeklődés tekintet-
bevételével szerkesztendő meg. E felfogás nem mentes a naturaliz-
mustói sem, ezt maga Ferriere is clismerZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi . " Decrolyn keresztül érvé-
nyesült Sta n ley H a ll mondása: "Csak az lehet jó civilizált, aki jó
vad volt!" Mivel pedig a vadember szűkségletei az élelemmel, lakás-
sal, ruházattal és a munkával kapcsolatosak, azért a tanterv lélek-
tani alapon ezekre, mint szűkségletekre építendő fel. Igy jött létre
Decroly érdeklődési központok szerint felépített tanterve.

. Ferriere a tevékeny iskola igazi és teljes megvalósitását nem
a tanterv módosításával akarja elérni, nem is a módsz er kérdésén
fordul meg minden: az egész iskolának kell a tevékeny iskolává
átalakulnia. Eközben azonban arra kell vigyáznunk, hogy nehogy
összetévesszük az érdeklődést a kiváncsisággal, másrészt pedig az
erőfeszítést az unalommal.

Hogy hogyan megy az ilyen iskola munkája, arra a következő
példát adja:63 "Néhány évvel ezelőtt a hegyekbe ránclultam ki nö-
vendékeimmel, megnézni olyan barlangokat, amelyekben hajdan
öseink laktak. A gyermekek mindjárt kérdésekkel állottak elő:
mivel éltek a barlangban lakó emberek, hogyan öltözködtek? 'Több
oly könyvünk volt, mely ezekkel a kérdésekkel foglalkozott. A
növendékek végül arról írtak: hogyan folyt le a napja őseink gyer-
mekeinek és hogyan folyik le a ma gyermekének? Azután keres-
.tűk, hogy mik voltak az ősember szűkségletei s megálIapítottuk,
hogy: a tá p lá lkozá s , a lélekzés, az eszközök a táplálkozáshoz, a
lakás, a ruházat, a meleg és a világosság előállításának eszközei,
az ellenségek és a betegségek elleni védekezés, a munka és a pi-
henés, a közlekedési eszközök. A gyermekek mindíg élénk érdek-
lődést mutattak. Néhány növendék rámutatott az esztétikai szűk-

ségletre (művészet) és az önzetlen igazságra irányuló szűkségletr e

OH Má lná si Ba r tók Gy.: Ember és élet. 119. kk. 1.
60 Kenyer es E.: Az új iskola és pedagógiája. Magyar Paed. 37. évf.

1-2. sz. 24. 1.
61 U . 0,

62 F er r ie r e , A.: A tevékeny iskela. Magyar Paed. 38. évf. 1-2. sz.
3. 1.

63 U . o. 4 -5 . 1 .
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(tudomány). Egy 81/,,-9 éves .Ieány gyermekes módon kifejezte azt
is, hogy ezek a, szükségletek ; értéktelenek voltak, ha nem állottak
az élőlény egész élete összhangjának szolgálatában."

Látjuk, hogy itt Decroly által adott szűkségletek kiszélesítésé-
ről van szó.

A további munka vázlatos menetét Ferriere így adja:64 1. Ada-
tok gyűjtése. 2. Adatok osztályozása (számozott boritékokban).
3. Az adatok feldolgozása (a boríték ok kiegészítése, kicserélése,
logikus elrendezése, az "életfüzet"-be való elrendezés). Ferriere
megállapításai szerint az új iskolák, mivel az érdeklődésre, az
egyéni munkára építenek, igen jól kihasználják a gazdaságos tanu-
lás legfőbb elvét: mennél több hasznos eredményt, minél keve-,
sebb hiábavaló erőkifejtésseI.

C. W. Washburne 10 évig tartó megfigyelései Winnetka váro-
sában arra a megállapításra vezettek, hogy a jó tanulók 4-5 év
alatt, a közepesek 6-7 év alatt végzik el azt, amit egyébként S
évig tanulnak a hagyományos iskolákban. Ha az érdeklődésre ala-
pított egyéni tanítás folyik, mint még pl. E. Collings iskolájában
vagy A. Boschetti svájci "derült" iskolájában, akkor sem kell a.
módszer miatt elvesztett időt keresnünk.

Hogy az érdeklődésre épített tanítási eljárás a hivatalos tan-
tervek és magasabb osztálylétszám mellett is mennyire megvalósít-
ható, arra ugyancsak Ferriere adta meg a feleletet.65 A gyermeki
érdeklődés felkeItésének és lekötés ének egyik legbiztosabb módja

a játék. Ezért az új iskola követői között egy sincs, ki a játék kér-·
désével, annak lélektani alapjai val ne foglalkoznék. Sokan a testi
és szellemi tevékenység egyedüli formájának tartják. Ebből kővet -
kezik, hogyakisgyermektől nem is kívánhatunk mást, mint játé-
kos gyakorlatokat.

A játék mibenlétének kérdésében is állást foglalnak. E célból
célszerű megemlítenünk Claparede.w Groos.t? Bujtendijk," Nóg-
r ády''? felfogását, már csak azért is, mert az új iskola híveinek vé-

Ieménye az előzőkkel többé-kevésbbé megegyezik. a) Claparede
szerint a játék való célú cselekvések [ik tiv helyettesítése, amely
kellemes érzelemmel jár. b) Groos szerint a játék célja az egyén-
nek a későbbi komoly élettevékenységekre való előkészítése (be-
gyakorlási elmélet). A játék lélektani eredete az ember veleszüle-
tett ösztöne, célja a későbbi élettevékenységek tudattalan előké-·
szítése. c) Bujtendijk a játék lényeget a fiatalság Iogalmából ma-
gyarázza és az ösztönélettel és annak a környezetben megnyilvá-

6< U. o. 5. kk!.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
65 F er r ie r e : c.c. továbbá Ferriere előadásai Budapesten. Közli: Ke-·

mény f. Népt. Lapja. 61. évf. 47-48. sz.
66 C la pa r éde E .: Gyermekpszichologia és kisérleti pedagógia. Fcrd.t

Weszely Ö. 1915.
67 G r oos, K .: Das Selenleben des Kindes. Die Spiele der Menschen ,
68 Bu iiend ijh F . J . J .: Das Spiel von Mensch und Tier.
69 Nógr á dy: A gyermek és a játék.
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nuló cselekvéseivel is kapcsolatba hozza. A játék csupán azt a
módot jelenti, ahogy a "fiatal lények a környezettel valamilyen
összeköttetésbe kerűlnek."?" Bujtendijk élesen szembehelyezkedik
a gyakorlással, melynek külsö célja van, magának a játéknak azon-
ban soha sincs. Spranger ezen felfogást bírálva megjegyzi, hogy
Bujtendijk voltaképpen a játék fílozófiájához "előjátékot" irt.?' d)
Nógrády játékelmélete teleologikus, a célt az egyes szervek és
részképességek felépítésében látja. e] Egyéb felfogások, mint La-
zarus űdűlési elmélete, H. Spencer erőfölösleg elmélete, Stanley
Hall atavisztikus elmélete stb., mind oly szemléletmódok, melyek
itt tárgyalhatók volnának. Mivel azonban egyrészt az új iskolák-
ban alkalmazásuk nincs, másrészt pedig már róluk másutt szöl-
tunk." e helyen mellőzzűk őket.

f) Decroly a már említett utánzás- és játéktendencia megnyil-
vánulásaként tekinti a játékcselekvéseket. A többi tendenciáktói
mégis különbőznek abban, hogy míg azok valamely szűkséglet fel-
lépésekor jelentkeznek, addig ezen utóbbiak anélkül is. Feladatuk
az, hogy az egyén képessé válj on bizonyos szűkségleteknek ké-
sőbbi kielégítésére. Ezért előkészítő ösztönöknek is nevezi őket.
'A játék és utánzás tendenciája azonban élesen elválaszthatók egy-
mástól. Az előzőnek legjellemzőbb jegye az eredetiség. önállóság.
az utóbbié a minta nélkűlözhetetlensége. Decroly és általában az
új iskolák felfogása legközelebb Grooséhoz áll: a játék előgyakor-
lat a későbbi komoly élettevékenységekre. Eközben azonban a fe-
lesleges energiák elhasználása is megtörténik. Evvel némikép el
is tér Groostól. Mindezekből következik a játéknak a munkával
való egybevetése is. Mindezeknek pedagógiai alkalmazását is meg-
adja az u. n. "nevelő játékok"-kal. E gondolatot Bassola megálla-
pításai szerint Kirkpatricktól vette.7 3 A játékösztönt használja fel
az elemi ismeretek (olvasás, írás, számolás) megtanításánal. Dec-
roly, jól ismervén Montessorit, több játékot tőle vett át, Utóbbi
pedig igen sokat merített Itard és Seguin műveiből.

Játékai didaktikai' célzatúak és két csoportra oszthatók. Az
elsőbe azok tartoznak, amelyeket az abnormis gyermekeknek al-
kotott és amelyekben az érzékszervi elszigetelés mellett foglalt
állást; a másik csoportba a normális fejlődésü gyermekek számára
alkotott és a számolás, olvasás, nyelvtan elemeinek begyakorlását
elősegítő játékok. Decroly érdeméül éppen azt szokták felhozni,
hogy az abnormis gyermeke'ken kipróbált és bevált módszert nem

\ alkalmazta minden változtatás nélkül a normálisokra.

g) Montessorí felfogása a játékról szintén Grooséhoz áll leg-
kőzelebb. A gyermek belső szűkségletböl játszik. Ezt azonban nem

7 0kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV á r ko nyi: i. m. L 1 2 7 . L

71 Die Erzrehung 1935. szept. sz.
72 A játék egy ú ja b b nevelési rendszerben címmel. E v . Népiskola 46.

évf. 1 0 -1 1 -1 2 . sz.
73 Ba sso la : i. m. 44. L
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nevezhetjük ösztönöknek, mert evvel voltaképpen semmit sem
;mondtunk. Inkább célszerűbb biológiai szűkségleteknek nevezni.
Igy felfogván a dolgot Decroly értelmezésével megvan az összhang.
Pedagógiai 'vonatkozásban szerinte úgy sem az a fontos, hogy mi
a játék, miér't játszik a gyermek, hanem az, hogy hogyan? Ha ezt
a kérdést megvizsgáltuk. akkor nevelési vonatkozásban felhaszná-
lása könnyű. Igy jut el éppen olyan didaktikai alkalmazásokhoz.
mint Decroly (halászás, számok, szövegek kirakása stb.]."

A játék lélektani felfogásának bármely módjához csatlakozik
is az új iskola egy-egy képviselője, a következményekben egyetér-
tenek. Az egész iskolai életet a játék szellemének kell áthatnia.
Kenyeres arra is figyelmeztet, hogy ez nem jelenti azt, hogy a
komoly munkából szórakozást, mulatságot csináljuuk."

Nem kell azonban minduntalan a játékösztönre építenünk. Ha
a gyermek érdeklődését" játék nélkül is fölkeltettük, akkor fölös-
leges ahhoz, mint eszközhöz folyamodnunk, mert az így könnyen
céllá válhat. Kenyeres írja: "A tanítás müvészete éppen abban van,
hogy a jövő szempontjából vett hasznosságet. melyet a gyermek
képtelen értékelni, jelen haszonná alakítja át, mert a gyermek csak
ezen utóbbi iránt érzékeny.?" A tantervek elérendő, jövő célokat
adnak, ezeket kell tanításunkban jelen érdekké átalaki tanunk." A
jelen érdeklődés biztosítás ának legfőbb módja a játék felhaszná-
lása, mert benne egyesül a jelen a jövővel.

A nevelésben, tanításban megvannak a felnőttnek a maga szem-
pontjai (értékek), de ne feledjük el, hogy a gyermekeknek is meg-
van a maguk szemléletmődjuk (lelki életük szerint). E kettőt egye-
síti magában a játék. Ne feledjük el alkalmazásakor a derüs, vidám
jókedvet se, amelyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú ja b b tevékenységre (játék, munka] sarkalja
az egyént.

IV.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz a la ki képzés és a z á tvite l a z új isko lá kba n . - Az 1.
alatt tárgyalt kér déskornplexummal sok tekintetben összefügg az
alaki képzés és az átvitel kérdése is. Mivel azonban az új iskolák
e téren elméleti megalapozást nem adnak ésmivel a tárgyalt kér-
dést helyenként homályosan körvonalazva adják elő, azért e pontot
is ideiktattuk.

A probléma a következő: a') formális művelés lehetséges-e 1 ;NMLKJIHGFEDCBAh)

vajjon a formai művelés és az eredményátvitel csupán az értelemre
szorítkozik-e vagy más természetű képességeinkrc iS?77.

A kérdés részletes Iejtegetését az angol pszichológusok beállí-
tásában megadja Várkonyi.I" Megtalálhatjuk nála az átvitel lelki

74. E kérdésről részletesebben Garai: i. m. 76-86. 1., didaktikai fel-
használásáról pedig Montessoi i: Módszerem kézikönyve.

7; Kenyer es mint 60. 25. 1.
76 U. o. 26. 1.
-n Vá r konyi H .: A "formális" képzés történetéhez. Nevelésügyi

Szemle. 1. évf. 5. sz.
78 Vá r konyi H .: Az alaki képzés és átvit él. '1938.
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területeinek elhatárolását, az átvitel értelmezésére szolgáló külön .•
féle elméleteket (azonos elemmel elmélete, közös módszer elmélete,
két tényező elmélete stb.] és az ezekből származó pedagógiai kő-
vetkeztetéseket. Mellőzve e helyen az átvitelZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1elki alapjait kutató
felfogásokat, csupán bizonyos pedagógiai következtetésekre uta-
lunk. Vár konyi ezeket a következőkben adja.?" 1. Az átvitel tana
az alaki képzés lehetös égét, értékét és szűkségességét bizonyítja.
Az alaki képzés tana pedig a tantárgyak belső alakító értékének
kihasználására törekszik. 2. Gyakorlati következményként adódik
a módsz er őntudatosítása, Ismerni.e kell ezért a tanítónak, tanár-
nak az egyes szaktárgyak sajátos gondolkozási módszerét, hogy
ezekbe növendékeit beavathassa. 3. Az átvitel szoros kapcsolat-
ban van a tanulök intelligenciájával, És mivel az intelligencia leg-
sajátcsabb működése a viszonylátás és viszonytalálás, azért a taní-
tásban e körülmény szem előtt tartandó annál is inkább, mer t

egyik téren talált viszony más csoportviszony felismerésére is elő-
nyösen hat. 4. Az élet eszményeinek és értékeinek a növendékek elé
való tarása feladata a tanítónak. Castiellóval egy'títt hangsúlyoz-
nunk kell az erkölcsi értékek mellett a kellemes érzelmi hatást is.?"

5. Végül a gyakorlás és ismétlés mint az átvitel alapjai is megern-
lítendök.

A felsorolt pontokra vonatkozólag egészben vizsgálva az új

iskolai mozgalmakat, megállapításainkat az alábbiakban foglalhat-
juk össze:

1. Az új iskolák a tanítás anyagának belső alakító erejét nagy
mértékben kihasználják. Kerschensteiner szerint a tanítás lényege
nem az ismeretek mennyiségében keresendő, hanem a "fogékony-
ságban minden emberi iránt, az ítéletek biz tonságában, a feladatok
vállalásának és kivitelének önállóságában. az akarat s a magatar-
tás egymás mellé rendelésében."81 Dewey kísér leti iskolájának egyik
Fökér dése az volt, hogy hogvan találhatnak a történelemben, a ter-
mészettu.dományokban és a művészetekben olyan nevelő anyagot,

. amelyet a gyermek is értékesnek tart és szívesen tesz magáévá r·kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2

Montessori nem egyszer hngsúlyozza, hogy eszközeinek a lélekre
gyakcrolt hatása a fontos. Az átvitel lehetöségét az értelem terén
elismeri. Ez az egyik oka sajátos. a műveltség alapelemei átszúr-
mazta.tását megelőző gyakorlatainak. Talán a túlságos intellektua-
Iizrnust lehetne hibájának említeni. Technikai ügyességek, sokszor
viselkedésformák átvitelének lehetöségét sem vonja kétségbe, bár
e jelenségek elemzésével nem foglalkozik. Decroly felfogása e kér-
désben' hasonló, de Ferriere, Claparcde sem nyilatkoznak máskép.
E kérdéssel összefüggő következmény: nincsenek mereven elválasz-

7 9 U. O. 95. kk!.
s o C a sie llico : Geistesformung.

81 Best H a mmond G .: A modern iskola cselekvő módszereir öl. Edu-
-cation, Boston. 1930. szept. Közli: Népt. Lapja 63. évf. 39-40. 'sz.

8 2 Mint 60. 12. 1.
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tott tantárgyak. Kenyeres jellemzése szerint: "Az új iskola hívei-
nek az a felfogása, hogy a szokásos órarend az óránként váltakozó
tantárgyakkal inkább szétszórja, mint összefogja a gyermek szel-
lemi energiáját és megakadályozza az elmerülést."S:3

2. Az átvitel elemzése vezetett a munkáltató oktatás lélektani
megalapozásához. Tudjuk, hogy az újakat éppen ez a módszer jel-
lemzi a régiekkel szemben. Evvel függ össze az egyéni képességek
kibontakozásának elősegítése is.

3. Az előzőkből következik az intelligencia Iejlesztése. Viszo-
nyok találása, elemzése gyakori az új iskoláknál (1. Montessori ér-
zéknevelő eszközeit; viszonykeresés: hosszú-rövid, nagy-kicsi, ér-

des-síma stb.).
4. Az élet eszményeinek előmutatása, az érzelmi élet fejlesztése

terén hiányokat észlelhetünk. Az újabb iskolák intellektualisztikus
szemléletmódja az érzelmet elhanyagolja.

5. A gyakorlás, ismétlés lehetőséget azonban a legteljesebb
mértékben biztosítja. Hiszen a gyermekek annyiszor végzik gy a-
korlataikat, ahányszor akarják.

Befejezésül csak annyit: ha értekezésünkkel sikerült a jelenlegi
kavarodó lélektani felfogások törnkelegeben némi irányt adni,
amelyre azután ki-ki felépítheti az újabb mozgalmakból is leszúrt
nevelési felfogását, tanítási eljárását, akkor célunkat elértük.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . G a r a i J ózse f.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I R O O A NMLKJIHGFEDCBALOM:

Lúgasi György: A filo zó fu s P r ohá szka . Szeged, 1941. A M. Kir. Horthy
Miklós Tudományegyetem Filozófiai Intézetének közleményei. 3. szám.
82 lap.

Prohászka Ottokárnak, a felejthetetlen aranyszavú püspöknek világ-
nézetéről, gondolatairól és tanításairól már sokat hallottunk szóban és
írásban, de mindezideig olyan m ű nem jelent meg, amely Prohászka fil 0 -

zófiájár ól kimerítő, összefoglaló képet nyujtott volna. Ezt a hézagpótló
munkát végezte el a filozófiai szakirodalomban Lugasi György, bajai áll.
tanítóképző-intézeti tanár, aki e művét a Horthy Miklós Tudományegye-
tem bölcsészeti karához egyszersmind doktori értekezésül nyújtotta be.

Amint az értekezés előszavában írja, a m ű megírásában semmifele
filozófiai rendszerre és kész keretekre nem volt tekintettel, hanem olyan
rendszerezést alkalmazott, amely kizárólag Prohászka gondolataira támasz-
kodik. Maga a m ű összesen 9 fejezetre tagozódik.

Az 1. fejezetben Prohászka egyén iségének leg je llemzőbb tu la jdon sá -

ga ir ó l értekezik. P. lelkének két uralkodó csil laga voll: a szentség és a
szépség, amelyeknek szolgálat.ába állította egész életét Megállapítja, hogy
Prohászkaban "szinte teljességgel voltak kifejlődve az összés emberi te-
tehetségek, még olyanok is, amelyek a legritkább an egyesülnek egy egyén-

8~ Kenyer es E .: A didaktika újabb irányelv~i. Ill. Egyet. Tanügyi
Kongr. Napl. 1. 1928. 125. L
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ben és pedig azon a fokon, amely a legnagyobb emberi nagyságnak, a
genialitásnak kritériuma."

A II. fejezetben P.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvilá gnéze té r ő l olvasunk. Itt részletesen megtár-
gyalja a világnézet fogalmát és lelki alapjait, majd a világnézetről és a
modern természettudományról és a modern filozófiáról szól. P. sem a

természettudományt, sem a modern bölcseletet nem vélte arra alkalmas-
nak, hogy világnézetet adjanak. Igazi filozófiának a régi görög bölcseletet
(Sokrates, Platon) tartotta, de keresztény természetfölötti kiadásban. Az
igazi filozófia lényeges eleme a vallásosság. A valódi eszményi ernber-
típus az, aki a test és lélek világát önmagában harmóniába hozza.

A IV. fejezet P. ismer e te lméle té t fejtegeti. E problémák kőzül P. a
következőkkel foglalkozott: a megismerés módjai (érzéki, fogalmi s intui-
tiv), a megismerés határai s az ismeret rendeltetése.

Az V. fejezetben a sz erz ő P. meta F iziká já f ismerteti. Megállapítja,
hogy P. a realizmus híve, a valóságra és igazságra van beállítva ismere-
tével, erkölcsiségével, egész gondolkodásával, ahol é szokokkal is bizo-
nyithat. A lélekről s a halhatatlanságról sz óló felfogásában általában kevés
újat nyújt.

A VI. fejezet a hozmo lóg iá r ó l szól. Megismerjük P. azon felfogását,
hogy mi Isten szerepe a világ teremtésében, majd a föld kialakulásáról s
az élet kifejlődéséről szóló nézeteiről olvasunk.

A VII. fejezetben még egy nagy metafizikai probléma van hátra,
amelyre mindenütt utalás történik, s ez: ls ten fö lismer ése . E tekintetben
P. szinte semmiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú ja t sem ad, hiszen ezzel a kérdéssel a történelem folya-
mán csaknem valamennyi filozófus foglalkozott és a problérnát eléggé ki-
merttctt ék. P. fogalmai nem mondják meg, hogy kicsoda Isten önmagában,
azt azonbán megmutatják, hogy ki ő nekünk s hogy milyen viszonyba he-
lyezkedjünk vele szemben,

A' VIlI: fejezetben a miszlic izmusr ó l olvasunk, arról, ami a látható
mögött van, amit nem boncolgatni, hanem megérezni. átélni s a ..második
lélekbe" kell átengedni.

Végül, a IX. fejezetben megtudjuk, hogy P. bölcseletének kialakulá-
sára kik voltak nagy hatással. Ezek közül első helyen Platon áll, akit any-
nyira becsült, hogy "isteni Platon" névvel illette. Platonista volta kétség-
kivül felismerhető, dc egyesek a modern filozófusok közül Bergsonnal is

. kapcsolatba hozzák. Majd a sz erz ő mellőzi annak Ielkutatását, hogy kik,
mílyen .hatást gyakoroltak P. bölcseletének kialakulására. "Inkább örven-
dezzünk, hogy a Sors öt nekünk adta s szellemében igazán nagy magyarrá
tette. Ne legyen legfőbb törekvésünk az, hogy minden gondolatát idegen
forrásokból eredeztessük, hanem örüljünk annak, amit adott s gyönyör-
ködjünk abban a rnűvész i módban, ahogyan adta. E misztikus léleknek

'tudása mind csupa elragadtatás az élő valóság nagysz erűségében és csodás
gazdagságán, mely azt az ajándékozót mutatja meg neki, aki mindezeket
adja: Istent."

A szerző alapos, lelkiismeretes munk át végzett Prohászka filozófiai
gondolatainak feltárásával és rendszerbe foglalásával. Ez a munka annál
is nehezebb volt, mert Prohászka nem volt "hivatáEos" filozófus, akinek
ezzel a céllal irt műveiből könnyen interpretálni lehetett volna egész
bölcseleti rendszerét, hanem misztikus lélek volt, szónok és apostol, aki-
nek többezer l<4>os összegyüjtött munkáiból kellett a szerzőnek kihárnoznia
és rendszereznie szátszórt filozófiai gondolatait. Kár, hogy a mü végén
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nem nyújt tartalommutatót, amely az olvasó számára az áttekintést bizto-
sítaná és a könyv beosztásaról a tájékozódást megkönnyítené.

·Mindazok, akik a lánglelkű püspök e kevéssé ismert oldalát, Iilozó-
fusi arcképét meg akarják ismerni, nagy haszonnalolvashatjákZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-e m ű vet,
Melegen ajánlom a filozófia i~ánt érdeklődö kartársaim figyelmébe.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . Szá n tó Ká r o ly.LKJIHGFEDCBA
Padányi V iktor: Középokta tá sunk kér dése i. Egy új magyar középok-

tat ásp olitika néhány alapvonala. 1941. Szeged. Ablaka György körryv-

nyomdája. 66. 1 .

A szerző glosszában jelzi, hogy írása nem kíván tudományos igény~
nyel fellépni s inkább eszmélkedés középoktatásunk nagy kérdésein. Való-
ban ez az' igazság. Az eszmélkedés azonban sokhelyt áttüzesedik bátor,
kemény állásfoglalássá, különösen ott, ahol a szerző a szívéhez nőtt polg.
isk. és polg. isk. tanárság küzdelmes multját, nehéz jelenét és derengő
jövőjét rajzolja. Általában a polg. iskola és tanárság sorsa lárul elénk e
egyetemesebb és elvi háttérbe való beágyazottaágában. Miután a probléma
megoldásában központi helyet biztosít a líceumnak, k ívánatos, hogy rész-
letesebben foglalkozzunk vele.

Széles alapokról indulva, 'művelődés-o és szellemtörténeti szempont-
ból vizsgálja a kérdés gyökerét: hogyan jelentkezett az öncélú középok-

t atás. szüks ége a felsőoktatás integráns részének minösített gimnázium
mellett. Ezt pedig a 15. és 16. sz.-ban bekövetkezett életformabeli válto-
zással hozza összefüggésbe. A városi polgár világnézete merőben kűlő nbö-
zött az arisztokrácia és nemesség életfelfogásától, az előbbinek a tenné-
szettudós, az utóbbiaknak a papság fejezte ki világérzését. A középkor
misztikus tudományosságát az újkor gyakorlati eredményekre törekvő
scientizmusa váltja fel. Kifejlődik a r acionális gyökerű polgári kultúra,
mely megbontja a hitegység jegyében kilakult műveltséget. A kialakuló in-
dividuálizmus felfokozza a vagyon és pénz jelentőségét, ez lesz a hatalom
mértéke. A kötött gazdasági rendet a liberálizmus, a pénzgazdasági rend-
szer modern formája, a kapitalizmus váltja fel. Kialakult művelődési téren
az ezerarcú modern kultúra.

A következő fejezetben az újkori életigényt elemzi, amely szükség-
képpen maga után vonja az öncélú középoktatás kialakulását. Az ókori
és középkori műveltség és a megélhetési gondok egymástól független fo-
galmak voltak, ezzel SZEmben az újkori tudományosságot megélhetési okok
(szerző biológiainak nevezi) mot iválják. A filozófiai magaslaton álló tudóst
felváltja a szakember. A term. tud. hatalmas Iejlödése és a met afiz ika
száműzése folytán fel kellett adni a' tudományosság középkori egységét
és színvonalát. A tud. ágak praktikus elemeinek elsajátítására van szűk-

ségé az újkori pclgárnak.' Ilyen szükséglet az alapja az újkori értelemben
vett középokt atásnak, amelynek feladata a középértelmiség életígényeinek
szolgálatában praktikus, önálló, öncélú műveltségct nyújtanÍ. Ez a tömeg-
igény iskolapolitikai kér déssé válik.

A továbbiakban a gimnáziummal, rnint klasszikus, középfokozatú ok-
tatási intézménnyel foglalkozik. Hivatása' az egyetemi képzés számára
mind a tárgyi, mind a formai előfeltételeket megadni. Anyaga, szelleme,
célja a humanizmus. A gimn.nak hivatása őrizni köznevelésűnk és okta-
tásunk ezer esztendős humanisztikus alapjait, biztosítani a magyar magas-
kultúra fennmaradását.

Ezzel szemben a civilizációnak is megvan a maga demokratikus igé-
nye. A társadalom nagy tömegei számára az iskolapolitikai igényt nem
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műveltségi, hanem megélhetési körülmények szabják meg. Mivel ennek
nemzetgazdasági és népjóléti vonatkozása van, szerző az emberi és nemzeti
szükséglet.et tekintve, előbbrevalónak tartja azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ . n. mélykultúránál is. A
nemzet 'élete óriási értelmiségi személyzetet k íván s ennek kiképzése más
szempontot igényel, mint a humanisztikus gimnázium. Műveltségigénye ma-
gasabb, mint a népi műveltség, mert ezt társadalmi köz épállása, szerepe
is megkívánja. Nemzeti alapokon nyugvó és 'nemzeti elemekkel telített
gyakorlati készségeket nyújtó, de mégsem szakirányú műveltséget kíván,

Nálunk csak 67 után jelentkezik ez a szükséglet, amikor államiságunk ki-
teljesedik, s egyre nagyobb kis- és középtisztviselői gárda válik szük sé-
gessé. Ennek a kielégítése lett a Csengerv-Iéle 6 osztályos polg. isk. Szerz ö

sorra veszi az iskola születési hibáit s elemzi azokat akörülményeket,
melyek meggátolták az iskola kiépűlésé t , 's 4 osztályos intézménnyé tör,
tént összezsugorodására vezettek. A polg. isk. tanárság azonban sohasem
szünt meg a 8 osztályú polg. isk.ért küzdeni.

Szerzőnk a következőkben öncélú középoktatásunk tengelyét a líce-
umban látja. Elemzi a szakképzés és az ált. gyakorlati középoktatás lénye-
gét, igyekszik a kettőt elválasztani egymástól. Szerinte az öncélú k őzép-
oktatás egyáltalán. nem von maga után szakirányú jelleget. Igényterületét
sem mez ögazdasági, ipari vagy kereskedelmi igények töltik ki, hanem
olyan .általános igény, amely szakkövetelmények nélkül gyakorlati követ.el-
ményü. Ezt szerzönk elég önkényesen "regisztrativ munkaterü!etnek" ne-
vezi, mint amit a modern állami gépezet a köz lgazgatási, igazságszolgál-
tatási és egyéb közint ézmények- segédhivatali, pénzügyi, adóhíva í ali, kőz-
ségi jegyző-irodai, anyakönyvi hivatali, jövedéki, telekkönyvi, vasuti, pos-
tai munkakörben tett szükségessé. [Szer encsésebb lenne ezt őszintén kis-
hivatali vagy segédhivatali munkakörnek nevezni). Gyakorlati jellegű, tel-
jesen nemzeti alapú, formális elemek nélkűli.. b ezár ólagos, egész művelt-
séget, kívánnak. Sta tisatik ai alapon is kimutatja ennek az iskolának szűk-

ségességét, mert a középoktatási képzettséget megkívánó 125.000 munka-
terűletből 45.000 csak gyak. középiskolai végzettséget kíván. Ezt az érde-
ket saolgáló intézmény pedig 1938-ig egy se volt,ugyanekkor azonban 173
gipll1á,dum müködött.

Eziaz iskolát az Eötvös- Trefort korszak a szükséglet jelentkezése
hiányában nem valósította meg. Klebelsberg iskolapolitíkája viszont tudo-o
mányos képzésre törekedett. Megállapítja, hogy Klebelsberg r eálgimná-
'ziuma elhibázott vágányra tolta a gyak. közép oktatás szükségletének kér-
dését. Ezért, is kellett felszámolni 'az 1924. XI. te-t.

·Hóman' Bálint .memzettörténeti" síkon mozgó iskolapolitikája oldja
meg végül is a kérdést, amikor a gimnáziumot visszatéríti klasszikus alap-
jai felé. Legnagyobb jelentőségű alkotása mégis az 1938 XIII tc., amely
összefogja .a különböző szakirányú középfokú iskolákat a gyak. középok-
tatás .egységébe és megteremti a 70 éve vajudó ált. jellegű, öncélú k őz ép-
oktatási intézményt: a líceumot. Szerzőnk elemzi aztán a líceum célki-
tűzését, megállapítja heterogén voltát, pedig az oktatási és nevelési egy-
célúság minden iskolafaj számára ped. maxima. A főiskolai szaktanulmá-
nyokra való előkészítés s a tanítói hivatásba való bevezetés teljesen má-
sodrangú célja szerzőnk szerint a líceumnak. Szinte felkiált örömében,
hogy itt van -imrnár az az intézmény, amelynek szükségc 70 éve döngeti
iskolapolitikánk kapuját. Meggyőződéssel vallja" hogy -a líceum, mint ált.
gyak, jellegű, középiskola fog népsz erűvé válni. Természetesen a líceum
alsó tagozata' a polgári- iskola lenne.
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A füzet Ill. fejezetében a polg. isk. heterogén voltát, kétarcuságat
teszi vizsgálat tárgyává. Megállapítja, hogyapolg. inkább középiskola,
mint gyakorlati életre előkészítő iskola. A több mint 30.000 tanulót oktató
gyak. irányú középiskolák számára a polg. isk. nélkülözhetetlen kőzépis-
kola. Az egységes előképzettség szernpontjából is ez lenne az é~dek. Vi-
szont a gyak. középiskolák (kereskedelmi, ipari', mezőgazdasági stb.) jelen-
töségét igazolja az, hogy bennük több tanuló szerzi meg a középiskolai
műveltséget, mint a gimnáziumokban. Tehát a gyak. középiskoláknak fel-
tétlenül szűkségűk van egy kifejezetten számukra létesített középíokú alap-
iskolára. Ezért kell a polg. iskolát középiskolai jellegűvé átalakítani s
fel kell adnia az önzetlen népművelői jelleget. A gyak. életpályára ké-
szülő tanulócsoportot a most már 8 oszt. népiskola felső négy osztályába
utasítja, amely után a 8. o.-ra· épített 1 éves iparos-kereskedő iskolában
fejeznék be tanulmányaikat. Leányok számára ez gyermeknevelési, háztar-
tási, stb ismereteket nyújtana. Fenti elgondolással mcgszüník a polg. isk.
kétlakisága. mert elveszítené "gyakorlati" jelleget. formálisan képző, ált.
jellegű intézmény lenne, pontosan olyan alapiskola, mint a gimnázium
latin nélkül. Ez a jellemzés csábít annak megjegyzésére, hogy célszerűbb
lenné így a gimnázium alsó 4 osztályát átalakítani egységes alapiskolává.
Az elgondolás végrehajtása 150 polg. isk. rriegszűnését jelentené. Az így
feleslegessé vált tanerőket a köt elezö 18-as óraszám bevezetésévei gon-
dolja foglalkoztatni. A kb. 560 tanszék megszüntetésévei felszabaduló (pedig
valójában nem szabadul fel semmi, mert a tanárokat úgy is fizetni kell)
polg. isk. tanári statusnak a középiskolai tanári státussal való azonosítását
gondolja pénzügyileg megoldani. Az így középiskolaivá tett polgári isk.t
kapcsoltatná a gyak. középiskolákhoz s így szervezetileg a gimn. mellett
lenne egy másik 8.. osztályú közép iskolánk is. Ez lehetővé tenné tanár-
képzésünk olyannyira kívánatos egységének megvalósitását.

A következőkben éppen ezzel a kérdéssel foglalkozik. Ismerteti a
polg. isk. tanárképzés küzdelmekben gazdag, eredményekben szegény
multját. Valóban elszomorodhatik még a legérdektelenebb olvasó is azon
a sok meg nem értésen, rideg ellenálláson, amellyel hiába viaskodott
annyi legjobb szándék, jogos törekvés. Majd részletesen foglalkozik az
1927. évi polg. isk. törvény alapján megszervezett mai tanárképzéssel. Bát-
ran rámutat a hibákra, az egyetemm el történő kooperációra. Ezek mellett
melegen emlékszik meg értékeiről. Az akadémiai tanítóképzés bevezeté-
sévei szerz őnk szerint semmi értelme sinc'g további fenntartásának, mert
legértékesebb anyaga: a tanítóság nem látogatja. Ha a polg. iskola átala-
kul középiskolává, feltétlenül át kell alakítani a polg. isk. tanárképzést
és a gyak. köz épiskolák egész területére képesítést kell adnia. Ezt az át-
alakítást követeli a polg. isk. tanárság fizetése és kvalifikációja. Fájda-
lommal panaszolja fel a szerző, hogy a pénzügyi kormányzat és az egyetem
ma sem ismeri el a Po Ig. Isk. Tanárképző Főiskolát főiskolának, ez a ma-
gyarázata, hogy sem erkölcsi (nem doktorálhatnak), sem anyagi megbe-
csulésben nincs kellő része a polg.· isk. tanárnak. Érdekes megoldását
ajánlja a szerző a gyak. középiskolák egységes tanárképzésének. Közben
erős kritikában részesíti a gimnáziumi tanár képzést s a iJceum szerinte
szükséges óratervi változtatását ismerteti s indokolja. Furcsán hat éppen
napjainkban az angol nyelv bevezetésének indokolásaként külpolitikai
szempontokat emlegetni, ugyanakkor azt kijelenteni, hogy az olasz tanítá-

. sának semmi indokoltsága sincs. A gyak. középiskolák tanárképzését a
gazdaságtudományi egyetemen gondolja, mert a gyak. kőzépiskolák ter-
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mészetes főiskolai betetőzése a gazd. tud. egyetem. Másik megoldásként
a szegedi Horthy Miklós tud. egyetemet ajánlja, amelyen a jogi fakultás
helyett kőzigazgatási és közgazdaságtudományi fakultás és mezógazdasági.
tanszék megszervezését gondolná az egységes gyak. középiskolai tanárkép-
zés érdekében.

A dolgoz at utolsó fejezetében keserűen sz ól szerzőnk a devalorizált
tanári munkár ól. Előbb a polg. isk. tanárság erkÖlcsi és anyagi sérelm ei-.
r öl emlékszik meg s értékeli nemzetnevelői munkáját, majd általában szól,
az egész tanári rend rosszul-fiz etettségéröl. Mélyen fekvő okát a 'lib'erál-
kapitalista világszemlélet ben találja meg, amely a közösségi munka értékét
deval~rizálta s a magángazdasági tevékenységet rendkívül sokra értékelte.
Kívánja, hogy a tanári munka értékelése egyszinten legyen, mint ahogy
régen volt, a bírák, katonák értékeléséveI. Végül statisztikai adatokkal
igazolja, hogy a tanári utánpótlásban veszélyes hiányok jelentkeznek, s a
rendi öngyilkosság határozott jelei ismerhetők fel.

A nagy szintetizáló er őr e valló írással kapcsolatban el kell ismerni,
hogy lelkes szószólója a polg. isk. ügyének, az öncélú gyak. kőzépiskolá-

nak. Altalában a polg. isk. érdekének szemszögéből ítéli meg a kérdést é s.
sikerül is ezt legtöbbször Összehangolnia az ált, iskolapolitikai kérdések-
kel. Amit a líceum ped. célkitűzésének kiküszöböléséről mond, nem nagyon
megnyugtató ránk nézve. Ha az ált. gyak. iskolát 45.000 munkahely (reg-
gisztratív munkaterület). a pedagógiai szempontot legalább 35-40 ezer ne-
velői - tehát kifejezetten közösségi - munkakör követcli. A líceumtói
független akadémiai tanítóképzés a mai tanítói fizetés mellett feltétlenül
megbukna. Népünk müvelését, nevelését ilyen veszélynek kitenni még a
45 ezer kis- és segédhivatalnoki állás kedvéért sem szabad. Az öncélú.
középoktatás gondolatát nem tudta ellenmondás nélkül kifejteni, m ertZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö

is a gazdaságtudományi egyetemen látja a gyak. középiskolai müveltség
betetőzését. Vagvis a közép oktatás fogalmát nála is az oktatásban való
helye és nem a középértelmiség erdeke hat ározza meg. A líceumok szá-
mára nem fest valami emelkedett hivatást. Szerinte a gyak. középiskola
az életre készülés puszta eszköze, már pedig a magasabb nevelői érdekról
egy iskola sem mondhat le. Ezért téves a gyak. kőzépiskolát csak a civi-
lizáció, fogalmával kapcsolni ésbelőle az önzetlen müvelődést kihagyni.
Sokszor kerül ellenmondásba önmagával. Fogalmai, kifejezései sokszor őn-

kényesek, bár stílusát szemléletesség, .erő jellemzi. Ezektől a megjegyú-
sektől eltekintve lelkes munkát végzett.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD r . Kiss La jo s .LKJIHGFEDCBA

B oda István: A ma gya r a lka lma zkodá s p r ob lémá ja . Új élet felé c. ta-
nulmánysorozat 10. száma. Budapest, 1941. Studium. 16 1.

E tanulmányelsőízben a Magyar Psychológiaí Szemle 1-2. számá-
ban jelent meg s a szerző azt a Magyar Psychológiai Társaság múlt évi
kőzgyűlésén mint elnöki megnyit ót adta elő. Célja az alkalmazkodás pszí-'
chés lényegének elemzése és megmagyarázása, rreajd pedig e témával kap-
csolatban a magyar vonatkozású problémákra a felelet nyújtása. Napjaink
a nagy átalakulások korszaka. Az egyének és népek sorsát nagy mérték-
ben az !!"tározza meg, hogy az új, megváltozott körülményekhez eléggé
rugalmasan, gyorsan és sikeresen tudnak-e alkalmazkodni. A magyar élet
a nagy európai átalakulások időszakában a megújulas útján már megindult.
Joggal érdekli a pszichológusokat az, hogy exakt feleletet nyerjenek abban
a kérdésben, vajjon a magvarságot a maga jellegzetes népi, faji, nemzeti
jegyei mennyiben teszik az eredményes, gyors alkalmazkodásra képessé,
vagy képtelenné.
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A szerző -az alkalmazkodás pszichés -Iényegét és lelki előfeltételeit
teszi ·elsősorban vizsgálata .tárgyává. Arra a .megállapításra jut, hogy "a
helyes alkalmazk odás igazi lendítője a nagyobb érték felé irányuló. ön-
magunk legyőzésére é s alakítására is képessé tevő törekvés." - "Az al-
kalmazkodás egész problematikáját a cselekvést közvetlenül kiváltó és
végrehajtó akaratnak kérdése tetőzi be."

Az általános - elemzések után önként vetődnek- fel akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAma gya r vona t-

kozá sú kér dések. Vajjon megvannak-e a magyarságban kellő mértékben
a helyes alkalmazkodáshoz szükséges értelmi, érzelmi, akarati előfeltéte-
lek, vajjon k itar tó-e a magyar akarat, nem gyöngült-e el a történelmi élet
folyamán és vajjon képes-e még a maga egész élet es-pszichés értékében
való szabad kibontakozásra? A feltett kérdésekre a szerző a lélektani
sz emél yiségvizsgálatok legújabb módszerei segítségével elegendő tudomá-
nyos bizonyossággal adhat feleletet Ezek alapján arra az eredményre jut,
hogy a magyar alkalmazkodás fogyatékos, de elegendő képességünk van
arra, hogy levethessük gyöngéinket, ha igazán akarjuk. Érdekes és meg-
nyugtató megállapításokat tesz, amikor hangsúlyozza: "Legyen bár felnőtt
magyarjaink közélete nem egy tekintetben megromlott és gerinctelenné
süllyedt és talán felnőtt, gyanakvóvá és bizalmatlanná vált parasztjaink
jórésze is különféle gyengeségek vis elZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő je : a magyar fajtajelleg mint örök-
letes adottság nem változott meg gyökeresen, a magyar gyermek és a ma-
gyar ifjúság - e vizsgálatok szerint - változatlanul mutatja a magyarság
átöröklött, természetes-gátolatlan spontánságú, egész~éges temperamen-
tumú, bátor és egyenes lendületű, különös érzelmi komolyság ú, józan ér-

telmiségű, etikailag sajátosan magasrendű bízó életerejét." E vizsgálatok
tanúbizonysága szerint a magyarság ma is alkalmas a magasabbrendű át-
alakulásra. Ennek főeszköze pedig a szerző szerint a minden ízében ma-
gyar személyiségr e szabott nevelés és a magyar személyiségnek megfelelő
nemzeti közéletvezetés és alakitás volna.

Minden nevelő, aki egy magasabbrendű nemzetnevelés és általános
nemzeti megúihodás szükségességét átérzi. értékes indításokat nyerhet e
tudományos alapokra támaszkodó és mindvégig érdekfeszítő tanulmány
olvasása közben. D r . Szá n tó Ká r o ly.

H R NMLKJIHGFEDCBAE I{

Örömmel jelentjük, hogy eddig 30 intézet küldötte meg a szer-
kesztöség számára az 1941-42. _isk. évről szóló évkönyvét. Minthogy
a mult isk. évben működött intézetek száma meghaladta a 80-at, is-
mételten kérnünk kell azoknak az intézeteknek a vezetőit, akik az
évkönyvet még nem kűldték meg, szíveskedjenek azt a szerkesztőség
címén (XI!., Menkina .Iános-u. S/b . II. 3.) mielöbb postára adni.

Igélzgatói kinevezés, .z, A közokt. minisz t er dr. D a da y Lá szlóné d r .

E ga n Ilonát, a szabadkai áll. kisdedóvónöképzö-intézet igazgatásával meg-
bízott kisdcdóvónöképzö-int. r. tanárt az áll. kisdedóvónőképző-int. igaz-
gatók létszámába, ugyanazon intézethez, kisdcdóvónöképzö-int. igazgatóvá
a VII. fiz. osztályba kinevezte.

Igazgatói megbízás. ~ A közokt. miniszter az orsz. izr. tanítóképző-
intézetben az igazgátói teendők ellátásával dr. C sech Arnold tanárt bízta
meg. A megbízott igazgató határozott egyéniségének, rátermettségének
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mint igazgatóhelyettes adta" jelét. Igazgatói működése elé a hatóság es
a tanártársak bizalommal tekintenek.

A bpesti tankerületZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j szakelőadója. - A közokt. miniszterkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM esi e r -

há z» Jenő c. igazgatót, a bp esti áll. tképző-intézet tanárát szolgálattételre

a bp esti tankerü!et kir. főigazgatóságához osztotta be.Új szolgálati. be-
osztásában a bp esti tanító(nő)képző-intéze'tek szakelőadói tisztét fogja be-

tölteni. Mesterházy Jenő több évtizedes tanár i, írói és egyesületi kiváló

és eredményekben gazdag tevékenység után került a tanügyígazgatás t e-

rületére. A bp esti tankerületben a szakelőadói· munkakör ellátása k űlő-
nősebben is nehéz és kényes feladat. Nemcsak tökéletes tájékozottságot,

hanern kiváló egyéni tulajdonságokat is kíván. Mesterházy Jenő gazdag

és sokoldalú tapasztalataival, alapos hozzáértésével,- erős kritikai érzéké-

vel, igazság- és emberszeretettel párosult nagy munkabírásával bízvást ma-

radéktalanul. fogja. megoldani az új munkakörben eléje kerülő kérdéseket.

A legnagyobb bizalommal tekintünk előadói tevékenysége elé. Hisszük,

hogy munkájával felettesei megelégedését fogja kiérdemelni, tanártársai

kör ében pedig ú ] tisztelőket fog szerezni.

Helyettes tanári kinevezések. - A közokt. miniszter Tur y Géza

alsódabasi lakost, old. tanítóképző-intézeti tanárt, G öcse i Imre szegedi
áll. polgári iskolai helyettes tanárt a kiskunfé legvház i állami tanítóképző-

intézethez, M edveczky Julia szarvasi ev. tanítónőképző-intézeti tanárt,

Zei enka Sára Zsuzsanna budapesti lakost, okI. tanítóképző-intézeti tanárt,

dr. D óczy P á lné Csiky Lenke kolozsvári lakost, okI. zenetanárt, K unvá r i

Olga budapesti lakost, okI. tanítóképző-intézeti tanárt a kolozsvári ál-

lami tanítónőképző-intézethez, G onda Lászl ó okl. középiskolai rajz tanár

kispesti lakost a csáktornyai állami tanítóképző-intézethez ideiglenesen,
Ed e lényi Béla szegedi lakost, oki. tanítóképző-intézeti tanárt a lévai ál-

lami tanítóképző-intézethez, L'Auné Emma budapesti lakost, okI. tanító-

képző-intézeti tanárt a cinkotai állami tanítónőképző-intézethez, dr. Se-

bestyén János kiskunhalasi lakost, okl. tanítóképző-intézeti tanárt a kő-

szegi állami tanítóképző-intézethez, Zubá n Márta makói lakost, okI. kö-
zépiskolai tanárt a nagyváradi állami tanítónőképző-intézethez ideiglene-
sen és Miltényi Györgyi bátaszéki áll. polgári iskolai tanárt, okI. tanító-

képző-intézeti tanárt a budapesti II. ker. áll. tanítónőképző-intézethez a

tanítóképző-intézeti tanárok létszámába helyettes tanár rá kinevezte. A

közoktatásügyi miniszter Kucser a Béla ipolydamásdi lakost, okl. közép-

iskolai tanárt a jászberényi állami tanítóképző-intézethez ideiglenesen a

tanítóképző-intézeti tanárok létszárnába helyettes tanárrá kinevezte.

Beosztás szolgalattételre. - A köz okt. miniszt er dr. H unya Sándor

endrődi áll. polg. isk. r. tanárt Marosvásárhelyre áthelyezte és szolgálat-

tételre az ottani áll. tképző-intézethez, Sch r onk Jenőt, a marosvásárhelyi
polg. ískolánál szol gá latot teljesítő középisk. tanárt szolgálattételre ugyan-

csak a marosvásárhelyi áll. tképző-intézethez, Novo tny József lévai polg.

isk. r. tanárt szolgálattételr e a lévai áll. tképzőhöz, végül G uloo ics M.

Izabella mosonmagyaróvár i áll. polg. isk. t . művezetőt Munkácsra he-

lyezte át és szolgálattételre további int ézkedésig az ottani áll. tképz ö-

intézethez osztotta be.

Áthelyezések. - A közokt. miniszter Ba lá zs Zsigmond tanárt (tört.)

Székelykeresztúrról a nagyváradi áll. ttónőképző-intéiethez, Br osch Edit ta-

nárt (pedagógia) Kolozsvárr ól ugyancsak a nagyváradi áll. ttónöképzö-
mtézethez, dr. Kolia i István tanárt [pedagógia) Kfélegyházáról a bp esti

német tanítási nyelvű áll. tk épz őhőz, Ka locsa i Antalt (természetr. kémia)
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Kfélegyházáról a székelykeresztúri áll. tképzőhöz,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD obr y Lajost" Csáktor-
nyáról a kolozsvári áll. tképzöhöz, Szla bóczky Emil (rajz) taná~t Csák-
tornyáról a kfél egyházZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi áll. tképzöhöz, dr. Buzá s László r. tanárt (peda-
gógia) Munkácsról a jászberényi áll. tképzöhöz, dr. Bir ó Béla r. tanárt
Kolozsvárról a bpesti áll. tképzöhöz, Kostyá k Imre tanárt a kolozsvári
áll. ttónöképzö-intézettöl az. ottani áll. tképzöhöz, Ritli Béla r. tanárt Kő-
szegról a lévai áll. tképzöhöz helyezte át.

Nyugdíjazás. - A közokt. miniszter dr. Szemer e Samu tanűgyi Iö-
tanácsost, az orsz. izr. tanítóképzö-intézet igazgatóját 35 évi tanári és
igazgatói szolgálat után, saját kérelmére, 1942. évi szept. hó 1-ei hatály-
ly al nyugalomba helyezte; ugyancsak 35 évi szolgálat után vonult saját.
kérelmére nyugalomba Sá r o si István, a kiskunfél egyháai áll. ttóképzö-
intézet érdemes igazgatója és Ma r cze lly Kornél, a pápai áll. ttóképzö-
intézet tanára. Kívánjuk, hogy soká és e'gészséggel élvezzék a több évti-
zedes áldozatos munkával jól megérdemelt nyugalmat!

Változások El hítfelekezeti intézetek tanári testületeiben. - A nagy-
körösi ref. tképzö J a ka b József személyében új testnevelési tanárt ka-
pott. - A nyíregyházi ref. ttónöképzö-intézet igazgató-tanácsa H a dhá zy

Lajos okI. tanárt (földr. tört.) rendes tanári minöségben megválasztctta.
- A pécsi rkat. 'tképzöhöz az egyházi főhatóság Anta l György zenetanárt
kinevezte. - Újzenetanárt kapott a soproni ev. tképző-intézet is. Ott
az iskolafenntartó egyházkerület a megüresedett zenetanári állásra Sze-

der kényi Nándor tanárt választotta meg. A vasvármegyei kir. tanfelügye-
löséghez tanügyí fogalmazói minőségben kinevezett dr. D eá k István tanár
helyébe pedig az egyházkerület óraadó tanári rninöségben Ar a dszky Pál
okI. tképz ő tanárt (magyar, német, tört.) bízta meg. - Dr. Kiss István
tanárt [terrnész etr., földr., kémia)' aki az előző isk. évben a lévai áll.
tképzöben szolgált, az illetékes egyházi főhatóság a pápai ref. ttónöképző-
intézethez választotta meg r. tanári minöségben. - A debreceni ref. ta-
nítóképzö-intézet új tanárai: H a da s Balázs (magyar, ném et) és C senki Imre
(zene). - A. sárospataki ref. tképzöhöz a pedagógiai tanszék ellátására
K ödöböcz József okI. tképzöi tanárt választották meg.

Doktorátust tett tanárok. - Vincze Sándor, 'a bajai áll. ttóképz ö-

intézet tanára summa cum laude eredménnyel doktorizált a kolozsvári
tudományegyetemen. Föszakja magyar történelem, mellékszakja egyete-
mes történelem és pedagógia. Doktori érteke-zése: Szeged vá r o s ga zda sá g -

po litiká ja a XVIII. szá za d e lső le lében . - Másik kartársunk' Simon Lászlo
nag yk örősi ref. tképz ö-intézeti tanár, aki pedagógia fő-, filozófia és esz-
tétika mellékszakból szerzett a debreceni tudományegyetemen doktorá-
tust. Doktori dolgozatának címe: Az er kö lcs i n eve lés sze r epe a ta nu lóo tt-

hon i neve lésben . - A szegedi tudományegyetemen doktorizált Sá fr á n Györ-
gyi, a munkácsi áll. ttónőképző-intéz.et: tanára. Doktori dolgozata, Zir zen

J a nka és a z egységes ma gya r nőneve lés kezde te , a magyar ttónőképzést is
közelről érdekli.

Katonai szolgálatot teljesítő igazgatók, tanárok. - Az új világ-
háború sok intézetben nehezítette meg a munkát. Sok intézetból vonultak
be katonai, illetőleg harctéri szelgálatra tanárok. Tudomásunk szerint ka-
tonai szolgálatot teljesítenek: a bpestí XII. ker. áll. ttóképgőből Garam-
völgyi Ervin, dr. Kelemen József, dr. Wagner Ferenc; az ungvári gkat.
ttóképzöböl Egressy Miklós. Kosztyu György, Simonovszky Ferenc; a bajai
áll. ttóképzöböl Vönöczky Géza; a lévai áll. ttóképzöböl Varju Sándor; a
miskolci ev. ttóképzöböl Zádor Tibor, a soproni ev. ttóképzőből Szederkényi
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Nándor; az egri rkat. ttóképzöböl Hamza Tibor, Bakonyi Ferenc, MerZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö

Lászlo: a nyíregyházi áll. ttóképzöböl Lóky Károly, Bársony Sándor, a csík-
szeredai rkat. ttóképzöböl Sáritha Alajos, Szlavonits Ferenc; a székelyke-
resztúri áll. ttóképzöböl Takács Béla ig., Simó Lászlo, Khell Zoltán, Kiss.
Zsigmond, Kalocsai Antal; a sepsiszentgyörgyi ref. ttóképzöböl B.Szücs
Ferenc; a kolozsvári tanker. kir. föigazgatóságtól Rozsondai Zoltán; a
nagykörösi ref. ttóképz öból dr. Juhász Béla, Jakab József, Danczkay
Gyözö, Márton Barna; a sárospataki ref. ttóképzöböí Zilahi Ferenc; a pá-
pai áll. ttóképzöböl Csekö Árpád ig., Fraknói Vilmos, Lauday Sándor,
Galló Pál; a pécsi rkat. ttóképzöböl Klug K. György, vitéz Széky Pál, dr.
Kisbán László. - A bevonultak itt közölt névsora távolról sem teljes.
Kérjük szives kiegészítését!

Az Orsz. Tanítóképző-int. Tanárvizsgáló Bizottság tagjai. - Folyó-
iratunk elözö számában közöltük, hogy kik a bizottság elnökei. Tagjaivá
pedig a közokt. miniszter kinevezte a filozófiára és pedagógiára dr.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABog -

ná r Cecil, dr. H a la sy-Na gy József és dr. Meste r János egyetemi ny. r.
· tanárokat, a magyar nyelvészetre dr. Klemm Antal egyetemi ny. r. tanárt,
a magyar irodalomra dr. Sik Sándor egyetemi ny. r. tanárt, anémet
:nyelvre és irodalomra dr. Schmid t Henrik egyetemi ny. r. tanárt, a törté-
nelemre dr. H erma nn Egyed és dr: Tó th Lásaló egyetemi ny. r. tanárokat,
.a földrajzra dr. Kogu to io icz Károly egyetemi ny. r. tanárt, a m ennyisé g-
tanra dr. Réde i László és dr. Riesz Frigyes egyetemi ny. r. tanárokat, a
természettanra dr. F r öh lich Pál és dr. Szé l! 'Kálmán egyetemi ny. r. ta-
nárokat, a vegytanra dr. Br uchner Gyözö és dr. Kiss Árpád egyetemi ny .
..r. tanárokat, az 'ásványtanra dr. F er enczi István és dr. Koch Sándor egye-
temi ny. r. tanárokat, az állaUanra dr. Ábr a há m Ambrus és dr. F a r ka s

Béla egyetemi ny. r. tanárokat, a növénytanr a dr. G r eguss Pál egyetemi
·ny. r. tnárt.

Irodalmi szemle. - Dr. Lux Gyula: A szó ha ng ja és je len tése h iizti

Ié le lr ta n i ka pcso la t. (Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Közlönye, 44. évf.
6. sz.) - Dr. Mezösi Károly: A fegyver jog (ju s a rmo r um) megvá ltá sa a
tö r öktö l vissza fog la lt te r ü le teken (Századok, 1942. 'évf. 4-6. sz.] - Ár-
-pássv Gyula: E szté tiho l neve lés a nép isho lá bon [Nép tanítók Lapja, 75. évf.
16. sz.) - Dr. Móczár László: Ka pa r óda r a zsa k iva dékgondozá sá r ó l (Ter-
-mész ettudományi Közlöny, 74. köt. 8. sz.] - Ifj. Buday Lajos György: A

má ds ze r es r a jzokta tá s ké r dése ih ez (Rajzoktatás, 45. évf. 8.) - Szombathy
Miklós: A bib lia ismer te tésr ö l vilá g i sxemmel (Protestáns Tanügvi Szemle,
16. évf. 9. sz.] '- v. Rozsnoky Antal: Vitéz Na gybá nya i H o r thy Is tvá n +
{Kisdednevelés, 67. évf. 9. sz.]

Személyi hírek, előadások. - A Sárospatakon kiadot! "Aranykapu"
vezérkönyvsorozatban megjelent dr. C sa da Imre c. igazgatónak vezér-
'könvve. Az új vezérkönyv a népiskolai Ill. osztály számtani és mértani
-anyagának feldolgozására ad sok új gondolatot tartalmazó irányítást.

ú j intézet. - Tanítóképzésünk történetében jelentös esemény a
"hajdúdorogi gör.kat. magyar tanítóképző-intézet megnyitása. Az új in-
tézet a jelenlegi isk. évvel kezdte meg müködését. A tanító- és tanítónő-
képzö-intézetek száma ezzel 83-ra emelkedett. Az intézet igazgatói teen-
dőinek ellátásával azilletékes egyházi főhatóság E stók Bertalan ungvári
gkat. ttóképző-int. tanárt bízta meg. Új intézet létesítésekor az elhelye-
.zés a legnehezebb kérdés. Az intézet egyelőre az ottani áll. polg. iskola
és a gkat. el. iskola épületeiben kapott helyet. Egyelőre csak az 1. osz-,
tály nyilt meg. A felvételre jelentkezők száma meghaladta. a 40-et. A
+er vek szerint az intézet saját épülete a jászperényi áll. ttóképzö épüle-
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tének mintájára, jelentős államsegély hozzájárulásával, az áliomás köze-

lébe~ 5 holdas területen fog felépülni. Az építés a jövő évben kezdődik
s így a hajdúdorogi tképzö lesz' az ország egyik legk~rszerűbben elhelye-
zett intézete,LKJIHGFEDCBA

, Intézeti h írek: - Az illetékes egyházi főhatóság akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAha locsa i rkat:
ttónőké:pző-intézetnek Szabadk ára való áthelyezését határozta, Az áth e-
Jyezés fokozatosan fog megtörténni. A jelenlegi isk évben a párhuzamos
1. cs II. osztály már Szabadkan műkődik. Az osztályok egyelőre a volt
áll. tanítónő-, most á ll: óvónőképző-intézet és az áll. polg. leányiskola
épületében kaptak helyet. A párhuzamos osztályokba 80-80 szabadkai és
bácskai származású növendék kérte fejvételét. Az intézet végleges elhc-
Iyezésének terve is készen van: az apácák régi iskolaépületét megfelelő
építkezéssei fogják úgy kib övít eni, hogy az a tanítónőképző-intézet kor-
szerű befogadására alkalmas legyen.. - Az előző isk évben megnyilt
szo tmá r németi r ef.. leAnylíceum-ttónőképző-intézet, egyelőre' még' nélkűlözZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi

a megfelelő saját épületet. Egyelőre a ref. leánygimnázium épületében
van elhelyezve. Az .intézetet Szé l! Judit, a nyíregyházi ref. ttónöképz ő-

intézet volt tanára igazgatja, az egyes tárgyak tanítását jórészt a leány-
gimnázium tanárai látják el. A mostani isk. évben a fejlődő intézetnek
két osztálya van. - A nyír egyhá zi ref. ttónőképzőben a jelenlegi isk. év-
ben párhuzamos I. ésNMLKJIHGFEDCBAII. osztály működik. - A komá r omi reL ttóképző,
melynek most befejezett V, osztályába Iiúk és leányok jártak, fejlődésé-
nek új korszakába lépett, Eddig ko edukációs intézet volt. A ref. egyete-
rnes konvent döntése szerint az intézet az 1942·-43. isk évtől kezdve ki-
zárólag mint fiúlíceum és tanítóképző-intézet fog műkődni. A döntésnek
megfelelőep a jelenlegi isk. évban a líceum I. osztálya nyilt meg.

Áz erdélyrészí es délvidéki tanárok taníolyama. - A tanfolyam a
legteljesebb siker jegyében folyt le. Értékét az is lényegesen fokozta;
hogy munk ar endjének kőzéppontjában a népi gondolat, a magyarságisme-
ret és a' ne~zetnevelés' állott. A magassz.ínvonalú, értékesebbnél értéke-
sebb é s színcs ebb előadások igen sok oldalról világítottak rá a tanítói
hivatás mérhetetlen fontosságára s' rendkívül meggyőzően érzékelt ették
a tanítóképzésnek ilyen irányú feladatait. Az új: idők új felfogása, ma-
gunkra ébredt szellemisége, a magy;'.rság kor látl an szolgálásár a való ősz-

tönzés, mint .uralkodó tendenciák ízt ak a tanfolyam rnind en előadójának

szavaiban. A tanfolyamra 63-an jöttek el és a szellemi rnunkár a kedve-
zőtle'n rekkenő hőséget leküzdve mindvégig a 'legnagyobb érdekl ödésscl
kísérték az előadásokat. Folyóiraturik előző számában kőz öltük a tanfo-

. lvamon résztvevők csoportképét. ezuttal kőzőljűk névsorát. Jelen voltak:
Kandray Géza ig., Kristóf Sarolta, Fosztó Olga, Mihalikné Gyulai Erz sé-

bet, Kostyákné dr. Váczy Erzsábet [k olozsváricáll. ttónók épz ó]: Petres
Kálmán ig., Deérné Baresi Natália, Dobi Judit, L'Auné Emma, Uray M.
Aster ia (gyergyószentmiklósi rkat. ttónők épző}: Ferencz József, Sturek
Emil (csíkszeredai rkat. ttók épz ő]: Antoni Mária, Brosch Edit, Papné
Varga Ilona, dr. Dolch Erzsébet, Zornbor yné Vadas Klára (nagyváradi áll.
ttónöképzö]: Koncz Lajos ig., Asztalos Imre, Bene József, Kiss Elek, Má-
tyásFerenc, Nemes János, (marosvásárhelyi áll. ttóképzö]: Bertalan Lázár,
Kiss Zsigmond (székelykeresztúri áll. ttók épz ö]: dr. Váróné Csató Gab-
riella ig., dr. Boér~é Léb er Margit;Csató Jolán, dr. J~sze118zkyné Vi-
csay Ibolya, dr. Lévay Lajos, Molnár Margit, Szabó Judit, Tamás Domb!
Katalin, dr. Tőkésné Tolvay Erzsébet,' dr. TömörynéVajná' .Iudit; Buna
Anna [sz ékelvudvarhelvi ref. ttónőképző); Mancsec Mátyás (csáktornyaí
s n . . t t óképzö}; Ritli Béla [köszegi álL ttóképzö}: Nagy Sándor ig. [komá-
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ro mi reLZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt t óképzö]: dr. Szegi <Odön (székesfehérvári főigazgatóság); Obed
M. Alacoque ig., Dőry M. Leontina, Heinrich M. Aloisia, Malasi M. Chri-
sola, Nagy M. Bertilla, Remetyánné Szamosi Erzsébet, Lőrincz .M. Au-
guszta, Kinál M. Benigna, Baumgartncr M. Celestin (szatmárnémeti rkat.
ttónőképző]: Angeli M. Liquor a (esztergomi rkat. ttónőképz ö]: Zádor
Dezső [ungvári gör. kat. ttónőképző); Mátrai M. Benigna, Nagy!óznai M.
Mercedes, Vetési M. Hildegárd (zsámbéki rkat. ttónőképzö]: Rusznyák
Antal ig., Bogdány Margit, Dragulits Olga, Legetits Miklós, Waleth Ste-
Iánia (zombori áll. ttónöképzö]: Tóth Antal, Gédra Dénes (újvidéki áll.
ttóképzö]: M. Orosz Emilia, Hajdu M. Gabriella (nagyváradi rkat. ttónö-
ké-pző].

AzLKJIHGFEDCBAigazgatók és a neveléstud. tárgyakat tanító tanárok taníolyamá-
nak részhevőí. - A tanfolyamról folyóiratunknak következő számában
adunk összefoglaló képet. A tanfolyamot a szakszerűség jellemezte. A ki-
váló előadók nem csupán tájékoztatni iparkodtak, hanem rriegoldásra al ..
kalmas gondolatokat és kérdéseket is adtak. Emellett az önmagunkkal
való törődésre, az önmagunkkal való benső foglalkozásra is eszméltettek,
amivel hathatósan szolgálták az önnevelést. És nem maradtak az elméle-
tek hűvös r égióiban, hanem leszálltak az iskoli élet gyakorlati kérdései-
hez is. A tanfolyam résztvevői mindvégig a legnagyobb érdeklődésseI ki-
sérték az előadásokat. Az érdeklődést nemcsak a résztvevők tekintélyes
száma [130) bizonyítja, hanem az a lankadatlan kitartás, amellyel az elő-
adásokat kísérték. A tanfolyamon résztvettek: M. Horváth Mária ig., M
Sz abó Mária Díonysia (Baja); M. Varga Edith ig., M. Szalay Eugénia (Bp.
Orsolya-rend); Richter M. Sarolta ig., Lóránt Erzsébet (Bp. Angolklsasz-
szonyok); Csorda M. Romana ig., Emmert P Klotild (Bp. Ranolder-int.);
Soós Marcellina ig., Unzeitig Imeida [Bp. Salvator-int.]: Mellau Márton
ig., Nádasi Mária Chantal (Debrecen); Répássy M. Ernesztin ig., M. Hor-
váth Ottilia [Dombóvár}, Dr. Somos Lajos ig., Kovács Vendel, M. Bárány'
Irén dr. (Eger); Plavits M. Fremista ig., Körmendi M. Auguszta, dr. Bi-
barka Ferenc (Esztergom); dr. Förhécz József, Tibor István, Schler M.
Kunigunda ig., Csádez M. Angela [Győr}: dr. Erdős József ig., Gaál Má-
ria Purissima (Kalocsa); Semetkai Józsefné, M. Korcsmáros Alfonza
(Kassa); M. Kövesdi .Iózsa, M. Szőke Vilma (Kecskemét); Sz őnyi Mária
Concessa [Kiskunféleg yháza]: Fogarasi M. Stefánia, Magasi M. Franciska
[Kir.várda]: Blénessy M. Judit, Garger M. Margarita [Köszeg}, Lakatos
M .. Olimpia [Mískolc]: Kíss János, Brosch Edit, Dolch Erzsébet, Orosz M.
Emilia (Nagyvárad); Piros R. Gabriella, Vajda S. Róza [Pápa]: dr. Gábriel
Pál, Fekete János, Rónaky M. Jolánta, Pap M. Teréz (Pécs); M. Hencz
Augusztina, S. Bartha Jolanta dr. (Sopron); dr. Dehény M. Alacoque (Sza-
badka}: Obert M . Alacoque, Heinrich M. Aloisia [Szatmárnémeti] ; dr.
Becker Vendel, dr. Katona Miklós, Nacsa M. Adalberta, Géczy Mária
Immaculata (Szeged); Grész Leó ig., Simon M. Mettila (Székesfehérvár); dr.
Dunda Ernő, Csurgovich György, Böőr György (Ungvár); dr. Braunecker
Mária ig., Csomay M. Gonzaga [Zalaegerszeg); Kernel' M. Lucia, Szabó
M. Anita (Zsámbék); Chobodiczky Alajos, dr. Lugasi György (Baja);
Petr es Kálmán, St ur ek Emil, L'Auné Emma (Gyergyószentmiklós); Koncz
Lajos, Asztalos Imre [Marosvásárhelv]: Bertalan Lázár (Székelykeresztúr);
dr. Váró Gézáné Csató G., Szabó Judit {Székelyudvarhely}: dr. Bartha
Károly ig., Kiss Tihamér (Sepsiszentgyörgy); dr. Koltai István, dr. Szántó
Károly [Kiskuníélegvháza]: Medgyesi Zsófia ig., Haitsch ElIa [Cinkota]:
Váczy .Ferenc ig., Nánási Miklós [Nagvkörös]: dr. Jantsky Béla, Dobos
Magdolna, dr. Sáfrán Györgyi [Munkács]: Nagy Ferenc ig., Szomborné
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Szántó Lenke, Vargháné Erdélyi Olga (Bp. VII. ker. ttónöképzö}: dr. Egey.
Antal ig., Ködöböcz József [Sár ospatak] ; dr. Evva Gabriella (Kecskemét);
dr. Tóth Antal ig., Klacskó Jenő [Léva]: Szilágyi János ig. [Újvidék]: dr.
Horváth Endre ig., -Papp Éva, Szegedi László [Pápa]: Nagy Sándor [Ko-
márorn]: Kandray Géza ig., Kristóf Sarolta [Kolozsvár]: Lehoczky Egyed
(Miskolc); Dohanícs János ig., dr. Kiss Lajos, Porzsolt Kálmán ig., Arany
Irma (Nyíregyháza); Girtler Mária ig., dr. Sáray Julianna, Turcsányi Sipos
Margit [Györ]: Török Tibor ig., dr.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlombo r Zoltán [Debrecen); Tóth
Gyula (Jászberény); Polesinszky Jenő ig., dr. Pfeifer Vi1mos (Csáktornya);
Nemeshanyi Bél a ig., Ritli Béla [Köszeg}: Grynaeus Ida ig., dr. Jelitainé
Lajos Mária dr., Szentirmay Jánosné (Bp. II. ker. ttónöképzö}: Garam
Melánia, Kétszery Margit [Zombor]: Lipter Melánia ig., Kada Judit
(Szarvas); Rozsondai Károly ig., dr. Garai József (Sopron); M Szegedi
Janka, M. Kunszt Mária (Veszprém); M, Benes Amade (Eger); Ferencz
József [Csíkszereda); Nagy Mária, lomboryné Vadas Klára (Nagyvárad).LKJIHGFEDCBA

A tanári m ellékmunkák értékelése. - Az amúgy is nagy felelősség-
gel járó nevelörnunkát teljesítő tanárt különböző mellékmunkák is terhe-
lik. A tanárnak beteg kartársát sokszor hónapokon keresztül minden.
ellenszolgáltatás nélkül kell helyettesítenie. Ez a helyettesítés annál ter-
hesebb, mert számtalan esetben a helyettesítőnek szakjától messze eső
tárgvat, sőt tárgyakat kell becsülettel ellátnia. Terhes mellékmunkák a
jegyzőség és az oszályfönökség is, mert az újabb Rendtartások lényege-
sen megnövelték a tanári értekezletek számát és az osztályfőnök írásbeli
és egyéb teendőit szinte ugrásszerűen gyarapították Az osztályfők akár
külön irodát is nyithatnának! Eddig díjazatlan mellékelfoglaltságok: a
kirándulásvezetések, a könyv- és szertárkezelések, az óratöbbletek, a
kölcsönös óralátogatások. a gyakorlati kiképzésben való részvétel. Sokan
állítják, hogy ezek a mellékmunkaformák szervesen hozzátartoznak a ta-
nári törzstevékenységhez, annak mintegy ki nem küszöbölhető tartozékai.
Ennek a felfogásnak a tarthatatlanságát nem nehéz cá íolni. E teendők
legtöbbje már pusztán azért sem tartozhat szervesen a tanár nevelőtevé-'
kenvségéhez. mert abban hátráltat ja, attól a legtöbbször elvonja. Más
közalkalmazotti munkakörökben is vannak mellékmunkák. azzal aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ű -

lönbséggel azonban, hogy azokért a küzködő közalkalmazott kellő díja-
zást húz. A tanári mell ékmunkák megfelelő értékelése bizonyára fokozná
a tanári pálya vonzó hatását.

Halálozás. - Dr. Ko sá r y János c. igazgató, a budapesti németnyelvű
áll. ttóképző-intézet tanára, zongoraművész, zeneszerző szept. 14-én hosszú,
még a világháborúban szerzett betegségével kezdődő szenvedés után 60
éves kor ában elhúnyt. A farkasréti temetőben hantolták el szept. l ő-án.

Sokan kísérték el utolsó útjára. A halottasházban a németnyelvű tanító-
képző részéről dr. Lux Gyula igazgató, a VII. ker. áll. ttónőképző tanári
testülete nevében, mely intézetnek előzőleg a megboldogult másfél évti-
zeden keresztül tanára volt, Molná r Oszkár volt igazgató mondott búcsú-'
beszédet. Dr. Kosáry János nagymüveltségü és igen sokoldalú tanár volt.
Kedves egyéniségével tanártársai körében sok őszinte barátot, lebilincselő
tanításmódjával és az ifjúság iránti melen szeretetével tanítványai kőr é-

ben sok tisztelőt szerzett. Emléket sokan áldják és hívségcsen őrzik!

Nyugtázást következő _számunkban kőz lűnk .NMLKJIHGFEDCBA
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