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A tan ító i kü ld etéstu d at és "A h arm in cad ik" c. film .
A magyar nemzet jövő arculata a neveléstől, azaz azoktól a
hatásoktói függ, amelyek a nemzet, tagjait érintik. E hatások során
részint közvetlenül, részint közvetve rendkívül nagy szerepet
játszik a film. Míuél nagyobb a film lélekalakitő
jelentősége, annál nagyobb a film szővegírójának
és az alakítő művésznek
a felelőssége. Sorozatos filmekből láttuk,' hogy ezt a felelősséget teljes
mértékben átérzi napjaink legnagyobb magyar filmművésze: Páger
Antal. Ezt a Ielelösségtudatot
éreztűk az "András" c. filmben, ez
tükröződött a "Dr. Kovács Istvánban", -s ennek 'a felelősségérzésnek
a koronáját
látjuk "A harmincadik" ,c. filmben. Az "András"
c.
Iilmben nemcsak társadalmi, hanem tanítói kérdést is látunk. A film
a szántás himnusza. András a föld szerelmese. így a mi emberünk.
Mi a tanítóképző-intézetekben
arra neveljük tanítványainkat.
hogy
szeressek a földet, szeressék a föld népét és szeressek a nép gyermekét. A föld szcretete nélkül nem tudunk közeljutni a néphez. Aki
a néphez, nem való néptanítónak. Ispedig .nem tud közel Iérkőzni
"Fi.am! fogott már ekét ?"
mételten kérdezem egyes növendékeinktöl:
Ha tagadó választ kapok, akkor utasítom, hogy lehetőleg sürgősen
hiányt: Hát hiány ez? A tanítói hivatás
pótolja ezt a műveltségi
szempontjaból
feltétlenül hiány. A "Dr. Kovács István" c. filmből ne azt a tanulságot vonjuk 'le, -hogy az :értelmiséghez tartozó
fiatalemberek mind az egyszerű nép' kőréböl . válasszanak majd feszármazó fiatalember ne
leséget, hanem azt, hogy a nép köréböl
szégyelje egyszerű szűleit, ne írtózzék
attól, hogy visszamenjen a
társadalmi osznép közé, hozzuk közelebb egymáshoz a kűlönbözö
tályokat és az emberek értékét ne a születés,
rang,' vagyon stb. szerint ítéljük meg, hanem egyedül a munka alapján, Az ember értékének egyedüli fokmérője a becsülettel elvégzett munka. Az a munka,
amely az egyeseken. családokon keresztül a nemzet érdekét szolgálja.
Nemcsak legközelebb
áll hozzánk,
hanem egyenesen
s z ív ügyünk "A harmincadik" c í m ű film tárgya és alakítása. A tanító
eddig az irodalomban
legtöbbször félszeg és mell ékes alak volt:
Ennek a filmnek a főalakja egy hős tanító. Tanító, akinek kűldetése
van, tanító, aki rengeteg nehézség legyőzése után diadalmaskodik, - tanító, aki forrása a jobb magyar jövőnek.
Ez a film több ember közreműködésének
eredménye, elsősor-
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Antal:

han' azonban két férfiú: Kerecsendi Kiss Márton tanító-író és Páger
Antal színművész szerenesés találkozásából
fakadt. Kerecsendi 'Kiss
Páger Antal vezérlete
Márton adta gonodolatokat,
a színészek
mellett - testet és szárnyakat adtak a gondolatoknak.
A forgatókönyv a szép gondolatok egész gyűjteménye. Ahhoz azonban, hogy
ezek a szép gondolatok gyújtsanak, Páger Antal és társainak művészéte kellett. Ez a gyújtás olyan nagyszerűen sikerűlt, hogy egész
Budapest lángol, rövidesen az egész ország tapsol, sőt tombol örömében. Mi ennek a robbanó lelkesedésnek az oka?
Felelet:
Az emberekben
szurmyadó jóakarat,
magas erkölcsi
érzék védi a gyengébb emberekben azihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
emberi
m é ltó s á g o t.
Ezek a
gyengébb emberek egyrészt felnöttek, másrészt gyermekek. Ez a film
a látszólagos gyenge fél diadala a látseólagos erős fél felett. Minérzi, hogy ez a gyözelem a családokon kereszdenki ösztönszerűleg
tül a nemzet diadalát jelenti. Itt az emberi máltóság győzelméröl
van szó. A lelkesedök érzik, ha megvédjtik az emberi méltóságot
a
gyengébbekben, akkor a nemzet egységesebb, erősebb lesz. A hallgatóság öntudatlanul
védi önmagát, védi a nemzet jövőjét, amikor
tapsol. Vagy öntudatosan.
vagy ösztönszerűen
érzi a hallgatóság.
hogyha mindenkit áthatna a film egészséges levegője, Magyaroszágon a virágzásnak
soha nem látott korszaka 'következhetnék.
A
hallgatóság érzi, hogya segítségben rejlő szeretet, a krisztusi szeretet
a nemzet legfőbb ereje. A filmben csinálja valaki azt, amit az
emberek százezrei éreznek. Lelkesednek azon, hogya
filmben megvalósul az, amit ők sokszor csak elméletben kivánnak. Sok szó és
szavalás mellett látnak egy embert, aki a tettek mezejére lép. Látnak
egy embert, akinek vannak elvei, s aki kristálytiszta
elvei mellett
.szilárdan kitart. Látnak egy embert, aki nem tántorodik meg, hanem
fényes jelzőcövek.
Mi tanítók és tanítóképző-intézeti
tanárok
boldogok
vagyunk
abban, hogy ez az ember, ez a valaki: tanító. Másokkal együtt a
tanító az, aki segíti a romok alól kiásni a lebukott embert. A tanító
10
az, aki fényes jelenet keretében tériti jobb útra az eltévedt szerelő munkást, a
éve házas, de gyermektelen - szociáldemokrata
120 pengő fizetés es tanító az, aki a 80 pengő heti fizetéses Bozsi
nem jártat juk a szánkat
munkásnak mondja: "Tanítunk, tengödünk,
és amit maguk lerombolnak. azt mi fogjuk újra felépíteni. Nekünk
az életünkkel, a példánkkal is tanítanunk kell!" A tanító az, aki
a gyermekáldás növekedését sürgeti az erősebb Magyarországért.
A
tanító az, aki a széllel, viharral, esővel, hóval kűzdő
gyerm~keket
védelmébe veszi, - a tanító az, aki a kacér nő csábításainak ellentáll, - a tanító az, aki a motorházból iskolát, a dinamófűlkéböl
pedig
tanítói lakást csinál. A tanító az, aki gyalulásával hidat épít a testi
és szellemi munka között, - a tanító az, aki mer harcolni a nehézségek ellen, a pénzimádat ellen, a nyerészkedés ellen. A tanító az,
a , bányaaki missziós munkájával akaratlanul is olyan hatással vanWVUTSRQPON
mester érettségizett
leányára, hogy fölénvességet
elhagyva magába
száll, lemond az egyetemi tanulmányckról
és - mint a tanító fele-

A tanítói

kűldetéstudat

és "A harmincadik"

c. film.
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sége a nép, a bányásztelep szelgálatára vállalkozik: a nadrágos
leányból áldozatos, szoknyás feleség lesz. A tanító az, akinek a
hatására Varga agglegény családot alapít, gyermekes özvegyasszonyt
vesz feleségül, hogy a harmincadik gyermek meglegyen. Előbb az
volt a felfogása, hogy inkább adó, mint asszony, Nagy Gábor nem
tanítónak kell lennie. (Ma, sajnos,
bírja a hivatalt, belső szűkségböl
vannak, akik inkább hivatalba mennek). Tanítónak kell lennie, akinek a földje az iskola és a gyermek. Varga következő kérdésére: Oszt
mivel veti be? Búzával? Így felel: "AzzaL Abc-t "vetek, ...
az ad
táplálékot a halálig. Egyszer-egyet vetek Erő lesz abból, Okosság ...
Történelmet,
földrajzot is ültetek, abból lesz az ország. Kőzbekőzbe mesét,is palántálok,
abból lesz a méz. Méz, az élet kenyerére".
A tanító az, aki - bár rendkívü li módon tud önuralmat gyakorolni
:- a gyermek megsértése alkalmával csattanós módon szerez elég0 4 ) érti. Szerinte:
"Szetételt. Bohus. vegyész csak a képletet (H2 SWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
retet? Lélek? légüres szavak" A tanító az, aki ebben a púpos mérnökben más világnézetet indít meg. Bebek szerint a tarokkosztásnál
kezdődik az ember. A tanító az, aki kártyázás helyett a munkásokból alakított dalárda vezetésével szórakozik.
A tanító az, aki szerényen, de egyúttal öntudatosan dolgozik Ő mondja Bohusnénak:
"Én tudom, mit miért csinálok ... A mesgyén állok. (Tegnap úrnak,
ma az erkölcsi bátorsága miatt parasztnak mondották.] Nem érek
rá olcsó [átékokrarSzűkségem
van minden vágyra, lendületre, hogy
helytállhassak."
A tanító az, akinek a jövő alakításahoz szűkséges
emberismerete van. Bohusné szavaira: "Nem lát messzebbre az ábcnél", azt feleli: "Az emberekbe azért belelátok." A tanító az, aki
a felhők felett keresi a mindenek Alkotóját és aki a pappal idealisan
együtt dolgozik. A tanító az, aki az élet apró örömeinek fontosságát hírdeti. Bizonyára 'mindannyian érezzük, mennyivel szebb, kedvesebb volna az élet, ha az ernberek az élet minden kicsiny örömét
jobban értékelnék A tanító az, aki kemény munkájával, lendületével
- a főmérnök és Rózner kivételével - mindenkit megnyer, mindenkit magával ragad.
Fentebb mindig azt mondottam, a tanító az, aki stb. Az elmoridotak után azt kérdezem: lehetne- e a film hőse más is? Felelet:
nem lehetne. Ezeket a munkákat csakis tanító végezheti el, végezhette el. Ez döntő jelentőségű a .tanító munkájának értékelése szempontjából. Ő a nemzet legegyetemesebb irányítója. Ha a nemzet egyeés a gyermekeket, a férfiakat és a
temét nézzük, tehát a 'felnőtteket
nőket, a fiúkat és a leányokat, és azt kutat juk, hogy kinek a hatása
a legegyetemesebb, akkor a tanítóra akadunk A jövő Magyarországért az tud legtöbb et tenni, aki a mai gyermeket tudja magához kőtni.
az pedig kétségtelenül elsősorban csakis a tanító. Vasanek mérnők
mondja:
"Hallanátok a fiamat...
imádják a gyerekek
Meg kell
is
hagyni, érti a mesterségét." Nagy Gábor még a kőrnyezetében
ilyen levegőt teremt a gyermekek irányában. így Haday bányamester
mondja, hogy egyetlen gyermekért is érdemes magunkat törnünk.
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.Csakis a tanító találkozhat a pappal olyan ideális szellemi közősségben. mint amilyet. a filmben láttunk
Aki a filmet' megnézte, bizonyára rögtön érezte, hogy ennek
szempontjaból. Amit
nagy jelentősége lehet a tanítói küldetéstudat
eddig moridottam, az e kérdés, szempontjaból
többé-kevésbbé elméleti jellegű. Ha azt akarjuk tudni, hogy a film a valóságban mennyit
Iendített a tanítói hivatástudat szernponjából, meg kell hallgatnunk a
leendő tanítókat. - A megelőző híradások alapján a filmet az első
napok egyikén néztern meg. A tanítóképzés szempontjaból
elsőrangú
.nevelöi eszközt láttam benne, azért a tanítványaimnak is ajánlottam
a megnénzését. Azok kivételével, akik október 20-án Iégoltalmi szolgálatban voltak, minden növendékünk megnézte. Utána arra kértem
őket, hogy, röviden számoljanak be a hatásáról. Tudom', hogya
beszámolók nem tökéletesek, valamint nem tökéletes a beszámolókról
.való beszámolóm sem, de ezekből az írásokból vett szemelvények
mégis némileg érzékeltethetik ennek a filmnek a rendkívüli hatását
a tanítói hivatástudat felébresztése és fejlesztése szempontjából.
..
A következőkben
szemelvényeket
közlök ezekből a beszámolókból. I. Egyes V. évesek szerint: liA kis iskolás gyermek elájult.
Összeesett az esős, viharos időben. Motorkerékpáron
arra halado
férfi azonnal megállt és felsegítette a kis beteget. Amikor látta, hogy
motorkerékpárjából
és
eszméletét vesztette, kidobálta a zöldséget
helyet készített a gyermeknek. Pénzt, értéket áldozott fel azért, hogy
segítsen a bajbajutotton. a szerencsétlen helyzetbe került gyermekeD..
Vajjon hányan termék ezt meg, akik itt nézzük a filmet? Kérdezett
belülről egy gúnyos hang. Utána mindjárt megkérdeztern magamtól:
Te megterméd ezt? FeleJtem: Ha eddig nem tettem volna meg, ezután megteszem. - E kis dolgozatban is leírok néhány olyan moridatot, amelyet az előadásról hazatérve leírtam magamnak. - Keményen
kűzdj, dolgozz, hogy taníthass! Ne csüggedj, ha a jóért kűzdesz, a
gyarló emberek .el nem gáncsolhatnak. Uralkodj magadon a nagy
kísértések idején! Ne hidd, hogyatanítóhoz
nem illik a kemény,
fizikai munka! - Ez csak néhány go~dolat. Ezekkel csak azt akarom mondani, hogya
film hatására bennem ilyen gondolatok kristályosodtak ki. Intézetűnk heti vezérgondolatai mellé ezek kőzűl is
írok ki egyet-egyet a naptáramba és igyekszem ennek megfelelöen
cselekedni. ".
"A ráckevei tanyai iskola Iátogatása és liA harmincadik"
c.
film megnézése után azon csodálkozom, hogy még mindig Budapesten
vagyok. Ez a film még fokozta bennem a falura való vágyódást.
A falusi napraforgó sem tudott Pesten maradni. Én sem maradok
ebben a városban. Nagyon örültem Bohusné kudarcának. A tanító úr
erősen állt a lábán. Amikor a tanító gyalulta a padokat, a kezem
'önkéntelenül a gyalulás mozdulatát kezdte. Sok kis ~észlete, de az
egész együtt is nagyon' tetszett. Ha pénzem lesz, engedélyt kérek,
,hogy még egyszer megnézhessem."
• Idézőjelek

közt más-más

növendék

beszámolása

kezdődik.

A tanítói

küldetéstudat
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H A harmincadik"
c, film,
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,',Nagyon szarettem vona a filmen lenni; és olyat. ütni .a szentségtörö
Iőmérnők
szájára, hogy ezentúl csak annyit tudjon mondani:
Bánom a bűnömet. Azt is csak dadogva. Felujjongtarn,' amikor a
tanító pofonvágta. hogy kiesett az ablakon. Szarettem volna kezet,
szorítani vele, és megcsókolni azt a sok fájdalmat kifejező, de mégis
elszánt arcot, amely kifejezte, hogy ha, megannyi akadályt kell le~
kűzdenem, ha százszor annyi lesz is az ellenségem, mégis vezetem
gyermekeim hófehér lelkét a szebb magyar jövő felé,"
"Örömmel, látom helyzetünk olyan -alakulást, hogy értünk, a
mi 'életünkért művészek szállnak síkra,"
"Eddig is a tanítói pályát választottam, a film azonban ehhez
többlet idealizmust és lelkierőt adott még, Igazi tetszésemet leg,
inkább és legőszintébben könnyeim igazó lták."
"Nagyon nehéz egy tanító sorsa,' Sok akadálya van, Ez a film
megmutatta, hogyan lehet a nehézséget. az akadályt legyőzni. Akarattal. Ha az akarat megvan. minden könnyen megy. Még a deszkagyalulás is, Ezt az akaratot felébresztette bennem, és már meg is van
a. hatása: Jobban tanulok, rnint máskor."
"Nagyon nagy hatással volt rám. Egyik filmben sem tapasztaltam még annyi életet, ennyi élni-akarást, mint "A harmincadik" c.
filmben. Ha valaki valamit akar, ha vannak ellenzői is, győztes a z ,
akinek erősebb akarata van."
,
"A tanítói feladatok megoldására olyan egész emberek kelle-.
nek, rnint Nagy Gábor volt, En is szeretnék Nagy Gábor lenni."
"Amikor hazajöttem, a vacsora utáni szabadidőmben a folyosó
egyik sötét ablakába támaszkodva
újra lepergett
előttem a film.
De most már megállva az egyes jeleneleknél, és megkérdeztern magamtól, hogy én hogyan cselekedtem volna akkor, amikor megmutatták nekem a jövendő iskolámat és lakásomat: a gépházat. Es a
többi nehézség."
Es ekkor sűrűn potyogtak szememből a könnyek,
mert úgy éreztem, hogy nem tudtam volna megküzdeni ennyi nehézséggeL De egy bíztató hang, a leghűbb barátom: a lelkiismeretem
megszólalt:
Ne sírj! Hanem készülj még nagyobb erővel, akarattal
es kitartással a hivatásodra. mert a megfeszített erőnek meglesz a
jutalma, A művészek lendülete magával ragadott engem is és sziníe
egvüttműködtem
a tanítóval.
Sorsát magamévá tettem, Sokat gondolkoztam azon, mi történjék .akkor, ha az akadályok nem omlanak
le, mint a filmben, és a tanító sorsa reménytelennek látszik. Megtovább folytatva
győződésem, hogy csak látszik, mert a kűzdelmet
akár a végtelenig, harcolva a lendülettel, bízva az igazság győzelmében, az eszme diadalmaskodni fog, Ez volt a film hatása rám. Megtanított rendületlenül
hinni, bízni a magyarság jövőjében, kűzdeni
a magyar gyermekért."
"A film nem tanítani, befolyásolni akart, példaadás volt. Nagy
Gábor szembeszáll a kísértéssel.
Végig'szenved 'minden aljasságot.
Semmitsem sajnál, csak a gyermekekért hull a könnye. Megaláztatás éri. Szégyenletes szavak zúdulnak feléje. Mindezeket lehajtott
tejjel hallgatja. De amikor a főmérnök megdöglött bányász kölykőt
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említ, mint egy félelmetes hatalom csap le a népért. Példa, hogyan
kell a gyermekek iránt. éreznünk."
"Valahányszor
magyar filmet láttam, mindig éreztem, hogy
moziban ülök. E film szereplői kiragadtak engem a székből és szinte
velük együtt éltem végig a történetet. Most láttam először Páger
Antalt játszani. Jóleső örömmel állapítottam meg, hogy keresztény
magyar színész is lehet művész, nagy művész. És ilyennek ismertem
meg Páger Antalt. Olyan híven, minden eröltetés nélkül adta a falusi
tanító szerepét, hogy szűletett tanítónak véltern és vélem."
"Páger Antal egész személyiségét, tudását és érzését belevitte
a darabba. Ha más játszotta volna, nem lett volna ilyen sikerült a
darab. Végre már megkezdődnek a magyar filmgyártás
egén az'
igazi értékes filmek . .Bors István, Földindulás,
Dr. Kovács István,
most pedig "A-harmincadik",
igazi jó magyar filmek. Nem véletlen,
hogy éppen Páger Antal játssza mindegyikben
a főszerepet.
Az
ízig-vérig tösgyőkeres magyar színész teljes lelkével játszik. Ez a
film is azt mutatja, hogy nemcsak a vadnyugati filmek izgatóak,
mozgalmasak. A jövőre nézve ez a film elhatározásomat
erősítette.
Láttam a vasakarattal
való dolgozásnak az eredményét. Ez a film
bizonyította az intézetűnkben már régen használatban levő mondást:
Mire való a nehézség? Hogy Iegyözzűk!"
"Én nem hivatásérzetet kaptam e filmtől (mert az már bennem
előbb is megvolt. de el tudom képzelni, hogy sokan ennek a filmnek
a hatására lesznek tanítókká}, hanem rendíthetetlen
munka lendületet, hitet 'az eszmények és az igazság győzelmében. A délutánt kővető éjtszaka álmomban én is irányító jelzőoszlop voltam, és mutattam az utat sok-sok kis magyar gyermeknek."
"Szentirmai László (a mult évben az V. évf. vezére) bent volt
az intézetben. Már régebben jó barátságot kötöttünk. Nagyon szép
beszélgetést fglytattunk. Elmondotta, hogy lelke tele van tanítványai
iránt való szeretettel.
Soha nem hitte volna, hogy valaha is ilyen
boldog legyen. Moste:lmegy katonának, de minden gondolata hazájáé és az itthon hagyott gyermekeié. Még alig' két hónapja, hogy
tanítja őket és máris sírva búcsúztak · tőle. Ez a beszélgetés megérlelte bennem azt az elhatározást,' ha a jó Isten segítségével sikerül
letennem a tanítói képesítő vizsgát, azonnal beadom a kérvényemet,
hogy már az ősszel taníthassak. Ebben az elhatározásomban megerősített "A harmincadik" c. film."
"Életem egyik legnagyobb élménye volt az a film. Minden
mozzanata a valóság erejével hatott. Mintha nem is filmet láttam
volna, hanem a való életet. Mélyen megrázott és a lelkemet a legmin-'
nagyobb mélységekig megmozgatta. A magyar filmgyártásnak
den bizonnyal ez az első igazi ,sikere. Végre egy igazi, film, aholWVUTSRQP
a kűzdö tanító jutott szóhoz. Nem tudom eléggé dicsérni a nagyszerűségét. (Erről a filmről könyvet lehetne Irni.] Nem tudom eléggé
dicsérni a szereplöket, kűlönösen Páger Antal alakítását. Nem is
alakította, hanem élte a szerepét. Olyan valószerű volt, olyan len':
dűlettel és akarással teli volt egész egyénisége, mint egy 20 éves
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fiatalembernek. Olyan fiatalembernek, mint amilyennek nekem is kell
lennem. Megvallom öszintén, hogy sírtam. Akkor döbbentern igazán
a tanítói hivatás nagyszerüségére. Mennyit lehet dolgozni! Mindig
azt hittem, hogy a tanítói pálya az én erőmhöz nem méltó. Most
látom, hogy ide szinte emberfeletti erő szűkséges. Szeretném látatlanba is megszorítani a nagy művész kezét. Sokat, igen sokat kőlendületet és még gyenge, de egyre
szőnhetek neki: új akarást,
erősbödő optimizmast. Újból fellángolt bennem a hivatásom szer etete, amely még most is - majdnem egy hét óta - küzd a kevés
fizetés tántorító hatalmával."
A következő nővendékröl
tudjuk, hogy nem szándékozik tanítói pályára menni. Ebben az írásban sem mondja, hogy tanító lesz,
de mint látni fogjuk filmünk ennek a növendéknek a lelkierejét is nagy mértékben fokozta. Azt mondja: "Azzal a gondolattal
mentem, hogy nem fogok semmi újat kapni. Nem így történt. A
tanító, nagy művészünknek, Páger Antalnak nem is alakítása, hanem
életmegnyilatkozása.
Ez több mint művészet. Eszményi
élet. A
munka, a szeretet,
a gyermekszeretet,
a problémák tisztánlátása.
eszményi szerelem, a megingathatatlan
tisztaság, amit sugárzott magából, arra indított, hogy gondolkodóba essem, és tartsak őnbírálatot.
Bizony nincs meg bennem miríden, ami őbenne volt. Itt nem beszédröl, hanem tettről vanWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
szó,
Ez nemcsak a film főigazsága, de egyik
legnagyobb magyar művészünk: Páger Antal meggyőződése is. Megmutatta, hogy nem kell úszni az árral. Amikor csak erkölcsileg és
tartalmilag jó darabokban játszik, megmutatja, hogyan kell a magyar
gondolat
mellett
kiállni.
liA
harmincadik"
tanítója
ösztönöz a
munkára."
II. Egyes IV. évesek következőket
írnak: .,Már vártam a beszámolást. Éreztem, hogy hozzám, nékem szól a film., és erről beIntett. Ne merjem
szélnem kell mindenkinek.
Igen, hozzám szólt.
elvállalni a keresztet, ha hivatást nem érzek hozzá. Tanított. Ne
féljek a nehézségektől.
Küzdelem vár rám, nehéz kűzdelem,
de a
nagy Mester mindig velem lesz. Minket jelzőoszlopokul
állítanak az
utakra. A vihar, a szél, az eső csapkod bennünket, de állunk. Bennünket csak a korhadás dönt ki. Ezek a szavak könnyet csaltak a
szemembe. Jelzőoszlop!
Az leszek, az akarok lenni. De voltam-e
már eddig is jelzőoszlop, tekintettem a lelkembe. Voltam-e az oszLályomban, odahaza, mindenütt
jelzőoszlop?
Bizony nem mindíg.
Szégyenemben több napig lesütött szemekkel jártam. Hogyan akarok
én a nagy utakon jelzőoszlop lenni, ha még itt, a kis utcácskákon sem
tudok megállni. Oly sokat kaptam lelkileg e filmből! Akaraterőt
Kűlsöleg
is látszott rajtam a
bizalmat, hitet, szeretetet, kitartást.
film hatása. Amikor hazaért em, mindjárt beszéltem róla. Arcom tűzben égett, kezem ökölbe szorult. Magyaráztam, ez a mi életünk, mi
örülünk, hogy dolgozhatunk a hazáért és büszkék vagyunk arra, hogy
tanítók vagyunk. Aztán hallgattam. Éjjel újra tanító voltam. Másnap első utam a gyakorlóiskolába
vezetett. Megnéztem a gyermekeket. És most mindig a tankönyv mellett látnak odahaza."
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"Páger művészWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ú r a valóságban
is jó tanító lett volna. Ha az
írónak és a művésznek az volt a célja, hogy hivatásukat szerető és
harcoló tanítókat neveljenek,
akkor elérték céljukat. Én a mi falunkban szeretnék kűzdeni és győzni."
"Nagy Gábor, a vissza nem riadó, elhatározását
minden akadályon keresztülvivő tanító mintaképe,
tehát az én mintaképem,
nekem ugyanis ezen a téren sok kikőszörűlhetö
és kiköszörülendö
hibám van."
"Nagy élmény volt számomra. Eddig, ha valaki azért leszamarazott, hógy tanító akarok lenni, nem sokat tudtam mondani "mentségemre". Ezentúl csak azt fogom mondani, hogy nézze meg "A
harmincadik" -at.
"Önkéntelen felvetődött bennem a kérdés: Megállnám-e a helyemet, ha olyan helyzetbe kerülnék, mint a film főszere.plője? Nem
tudtam határozott
igennel felelni. De megmozdult bennem valami.
Miért ne tudnék én is ilyen lenni?! É,s kialakult a célom: hivatásszerető, hősies lelkűletű,
jellemes, öntudatos magyar tanítóvá lenni,
aki az élet nehézségei kőzőtt is megvédi a nemzet jövőjének legnagyobb kincsét: a gyermeket."
"E film megerősítette régi elhatározásomat,
hogy tanyai tanító
leszek. Előbb azonban magamat igy'ekszem olyanná tenni, hogy
méltó legyek e feladatra."
hisz az egész történet a lel"Még számtalan képet leírhatnék,
kembe vésődött, azonban csak annyit mondhatok,
hogy nagyonnagyon tetszett nekem 'és szerettem volna az, a tanító lenni az
életben."
"Ez a film nekem szellemi felüdülés volt. Itt az életet játszották
a maga sötét, komor, néha vidám valóságában, Ebben a filmben az
én problémámmal is Ioglalkoatak és megoldást mutattak."
"A film megtekintése után átalakultam,
világossá lett bennem
a tanító szerit munkája. Előbb azonban saját magam tanítója kell,
hogy legyek. Nevelni akarom magamat. Addig senki sem vállakezhat arra, hogy nevelj en, amig maga nem neveite önmagát. Lesznek
nehézségek, de lendítőként ott áll mallettem "A harmincadik" tanítója, aki azokon az akadályokon,
amelyek előtt megtorpanok,
át
fog 'segíteni."
"A harmincadik" címü filmről az egész város beszél. Mindenki
kiállásáért,
mondanívalóiáért.
dícséri,
aki látja. Dícsérik
bátor
Mindenki érzi, ezt a filmet nem azért készítették, mert pénzszerzési
lehetőséget láttak benne, hanem akik létrehozták.
azoknak mondanivalójuk volt a gazdaghoz. a szegényhez, mihozzánk és mindenkihez.
Ez a tanító nem kérdezte sem önmagától, sem mástól, megfizeti-e
neki valaki, hogya padokat elkészítette, ki fogja kárpótolni őt azért,
várat varázsolt a tudás számára.' Nekem legmert egy műhelyből
jobban az a lendület tetszett, ahogyan ez a tanító hozzálátott
a
munkához, ahogyan a padokat faragta. Az a jelenet, amikor a tanító
földjéről s abba kerülő palántákról
beszélt, örökké emlékezetes marad számomra."
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"A filmmel kapcsolatosan
önkéntelenül
íelmerűlt bennem a
ráck~vei tanyai iskola emléke. Élő valóság volt ez a munka. Bár
eddig is mindíg azt mondtam, hogy tanító leszek, most valahogy'
előre örülök, hogy majd én is megmutathatom,
hogyan tudok kűz-,
deni egy nemesebb célért. Ezért nem azt a helyet fogom választani,
ahol minden megvan. hanem azt, ahol minden szőgért, amely az
iskolában kell, harcolni szükséges."
"A magyar tanító hőskölteménye ez. a film. A gyermekeket, a
falut, a fajtáját szerető és akadályt nem ismerő magyar tanítóé."
"Eddig még minden évben felvetődött bennem az a kérdés, hogy
érdemes-e tanítónak lenni. Erre megadta a választ "A harmincadik"
c, film. Elhatároztam
magamban végleg és utoljára, hogy minden
pálya elé a tanítói pályát állítom, Magam is a jó tanító, a jó nemzetnevelő számát szándékozom nővelni. És, hogy erről az útról le ne
térjek, a dolgozó asztalom ajtajára egy feliratot készítettem e jelszóval: Emlékezz "A harmincadik"-ra!
'Ez' a felírás állandóan a
szemem előtt lesz és énem, segíteni fog célom elérésében."
"Csodálatos volt ez a film! Feleletet
kaptam idealizmusomra.
Az élet reális idealizmusára.
mert ilyen is van. Megtanított arra"
hogy nem az anyagiasság, hanem az eszmények vezessenek. Az élet
arculcsapásait hősiesen viseljem.' Látni az emberek kicsinyességét,
és bízni a javulásban. Hogy nem elég nézni az eseményeket, hanem
ha kell, akkor két kezünk munkájával harcolni a jobb és szebb
jövőért. Megtanultam, hogy az ember boldogságahoz nem a: fényesen
berendezett
lakás, nem a nagy jövedelem szűkséges, hanem a hivafástudattól
átitatott
kötclesség teljesítése. Bárkinek határozottan' a
szemébe merem mondani véleményemet, aki a falusi tanítóság siralmas helyzetéről
akar "felvilágosítani".
Szinte tudorilányos alapot
nyújtott eddigi lelkesedésemnek,
Ielfogásomnak. ••
Ill. Részletek
egyes Ill. évesek írásából:
"Egyforma
kézzel
sokan írnak,egyforma
szívvel kevesen. Aki azonban ezt a filmet
írta, annak szíve mélyén is valószínű benne égett a gyermekek iránt
való mély szeretet, amely a tanító hivatását oly magasztossá teszi.
Páger, aki a tanítót alakította,
talán élete legnagyobb alakítását
produkálta. Olyan meggyőzően és Ienvűgőzően alakította létéért és
a gyermekekért
küzdö tanítót, hogy a nézőket szinte magával ragadta. Bennem is lángralobbantott
egy szikrát, amely eddig csak:
halványan pislákolt. Ez a hivatásérzet.
Ez ébredt fel bennem. Ez,
amely a tanítót igazi tanítóvá varázsolja."
"Kérem a jó Istent, hogy én is harcolhassak mind a tíz körmőmmel, minden erőmmel a 'kis, 'kócosfejű
drága magyarokért.
úgy
szerettem volna azesőben,szélben,
fagyban menő gyermekeket mínd
átölelni, akár a testemmel védeni kis testüket, amely a tudományért
szenved."
'
"Aniikor kijöttem a moziból, megrészegülve a film szépségétől,
rájőttem arra, hogy én milyen jól választottam pályát."
"Azt lehet mondani, hogy megfilmesítették
a ráckevei tanító
életét. Megerősítette
az akkor elhatározott' céljaimat. Tanító leszek
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Akármilyen körülmények közőtt,' de az leszek. Nem fog eltántorítani
a kevés fizetés. Ez ellen, ha addig nem történik változás, nem fogok
zúgolódni. Még jobban megszerettem a tanyai tanító életét. Elméletben felkészülök azokra a küzdelmekre,
amelyek. egy szegény "eniberfaragót"
érhetnek"
"Az előadás után mindenki hangoztatta,
miért nem képesítözűnk már? Megmutathatnők,
hogy a budai képző növendékei is úgy
cselekednének, mint Nagy Gábor."
"Ilyen tanítót szeretnék magamból is faragni, akit az élet vihara
nem ragad el onnét, ahova a sors kijelölte."
"Most értem csak, hogy e,gy tanítónak
miért kell annyira
emelkedett lelkületűnek lennie. Hisz őrajta keresztül fut át népünk
minden nemzedéke. Most láttam meg, mire képes az akaraterő.
Valahányszor azt kérdezték tölem, mi akarok lenni, mindig azt feleltem: tanító. Erre azt a válaset kaptam, ki az a tanító? "A harmincadik" c. film megmondja, ki a tanító."
"Mer· em mondani, hogy akinek ez a film nem tetszett, abban
nincs lelkesedés,az
nem való a mi intézetűnkbe, Ennek a filmnek
olyan hatása volt rám, mint a ráckevei kirándulásnak,
tehát ismét
1:0 a tanítói pálya javára."
"Míg e filmet nem láttam, elhatározásom
az volt, azért leszek
tanító, hogy állásom legyen. Ez a film megváltoztatta
a nézetemet.
Már nem állásra, hanem tanítói hivatásra tőrekszem, Ha istállóból
készült iskolába kerülök is, akkor sem zúgoló dom."
"Lelkesített; buzdított, lendületet, munkakedvet öntött belém, s
nem utolsó sorban nevelt, oktatott, - gondolatokat, elhatározásokat
ébresztett bennem."
"Az előadás után a gondolatok ezrei röppentek át agyamon és
mind ezt harsogta: Dolgozz! Hogy te is ilyen légy! Nagy hálával
tartozom mind a mű írójának, mind a nagy művésznek, Páger AnJ
talnak, akik a kocsim rúdját szinte egy rántással a helyes útra, a
tanítói pálya felé irárryították."
,
"Előre bocsátom, a darab' nagyon szép volt. Magát az előadást
is élveztem, azonban a legnagyobb értéke rám nézve talán azután
volt. Sok film csak pillanatnyilag köti le 'az ember figyelmét, Néhány
óra mulva mintha nem is látta volna. Ez a film nem az ilyenek
közé tartozik. Amikor aznap este lefeküdtem, .sokáig nem tudtam
elaludni. Gondolkoztam
felette, foglalkoztama
témával. Mindig a
tanító apostoli alakja, a boldog gyermekek és a szűlők álltak előt
tem, Mire képes egy tanító?! Nem riad vissza az akadályoktól,
hanem intézetűnk jelmondatát
(A nehézség arra való, hogy · legyöz- ,
zük.]
szemelőtt tartva igyekszik azokat leküzdeni.
Nincs iskola,
nincs íelszerelés, csak 27 gyermek. Amikor végig gondoltam a filmet, megkérdeztern magamtól, vajjon tudnék-e én ilyen tanító lenni.
Mindjárt nem mertem felelni. Féltem a kimondott szótóL De éreztem, ha mint tanító ehhez hasonló helyre kerülnék, én is megál lnám
a helyemet. Sokszor mondta már az Igazgató úr, hogy az igazi tanító
tanyán, vagy falun van. Valóban így van. Milyen öröm lehet, amikor

A tanítói

küldetéstudat

ésWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H A harmincadik"
c. film.
339

egy tanító rányomja bélyegét egy falura, egy emberközösségre.i-Ilyen
örömet ezeretnek én szerezni magamnak, ilyen nevelői munkát szeretnék- én is végezni,"
IV. Részletek egyes II. évesek beszámolóiból: !fA harmincadik":
c. film döntő elhatározásra
juttatott. Eddig is az voll a szándékom;
hogy tanító leszek. De most látom, hogy más nem is lehetek. Minden
akadályt Iegyözők, hogya kitűzött célba beíussak. Tudom, hogy míf
jelent a tanító a nemzet életében. A legszentebb hivatást tölti be.
Tudom, hogy nagy munka, de nem félek tőle. Nem azt nézem, hogy
milyen keveset keres egy tanító. A munka legnagyobb jutalma a
.sikeres eredmény. Legnagyobb vágyam egy falusi iskolába kerűlni
tanítónak. A tanító kezében van a nép lelke. A tanító a legnagyobb szobrászművész, aki még a felnőttek lelkét is átalakíthatja.
"A film hatása egyrészt az, hogy útjelző akarok lenni, másrészt
az, hogy én sem hagyom majd elcsábítani magam, mint ahogyan
a filmben Nagy Gábor nem hagyta magát."
H A film megtekintése
után nagy Ielkiismeretvizsgálatot
tartottam. F eltelt em magamban a kérdést, én mint tanító meg tudnám állni a helyemet, mint a " A harmincadik"
c. filmben Nagy
volt. Beláttam, ha lendülettel
Gábor. A felelet elég bizonytalan
tanulok, akkor en is lehetek jó tanító, és az is akarok lenni."
"Forradalmat
keltett lelkemben és ígérem, hógy ezeknek az
erényeknek
a kővetésével fogok hívatásomra
előkészűlni."
".,
"Sok problémámra feleletet adott "A harmincadik". Ez a Hlm
megmutatta, hogy milyen egy igazi magyar tanító. Mindenhez ért,
Nem szégyenli a munkát. A Iapátot éppen úgy kezeli, mint a tollat vagy a krétát."
"Mikor megtudtam. hogy lehet moziba menni, semmi kedvem
sem volt hozzá, mert gondoltam, ha eddig kibírtam, akkor most
sincs szűkség rá. Boldog vagyok abban, hogy ajánlására mégis elmentem, mert olyan fegyvereket
adott kezembe ez a. film, amelyek mindig készen állanak, bárhová visz a sors'."
,,A tanító és a villanyszerelö beszélgetése meggyőzőtt engem
. arról, hogy a pénz nem a boldogság. A boldogság szeríntem a gyer·
mekneveIés. Boldogság az, hogy tanítóvá lehetek."
"Tavaly az Igazgató úr annak az óhajának adott kifejezést,
szeretné, ha inindenkinek lenne eszménye. Sokáig gondolkoztam, ker esgéltem, de nem jutottam eredményre. A napokbannéztük'
meg, ,,A
harmincadik"
c. filmet. És íme! Megleltem azideálomat
a névtelen magyar tanító személyében."
"Egyetlen vágyam az, hogy vidéki tanító Tehessek . és hasonló
küzdelmeken
essem keresztül, mint ~ film hőse. És, ha ez majd
valóra válik, úgy érzem, én leszek a le· gholdogabb ember."
"Mikor a tanítót
kűlőnbőzö
csapások érték,' majdnemsírlam;
Egészen beleéltem magain a tanító helyzetébe. Csak a főmérnök
jussát <előbb adtam 'volna még. Eddig az volt a szándékom, hogy
fővárosi tanító leszek.' A film hatására elhatároztam, hogy e(y: el;;
dugott vkis faluban fogok ábc-t vetni a kis' gyermekszívekbe,
és
,
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egyike leszek a szebb magyar jövendő felé vezetőWVUTSRQPONMLKJIHGFE
ú t [elzöoszlo-'
painak."
"A film az egész ország figyelmet rátereli a tanító megélhetésenek ügyére es. jobb megbecsülésére is. A tanítóság hálás ezért
Páger Antalnak, a nagy müvésznek. Csak az tud ilyen öszintérr
és meggyőző en alakítani hasonló szerepeket. aki mint a magyar'
föld szűlötte, átérzi 'ezeket a sorskérdéseket."
"Döntő hatással volt rám ez a film. Oszintén bevallva, ezelőtt
szarettem volna tanár lenni, mert a tanítót nem tartottam valami
nagy személynek. De most már látom, hogy tanító nélkül nem
érnek a. tanárok se semmit, mert a tanító az, aki abba a gyer-O
mekpalántába
az alapismereteket .beoltja, Ö végzi a munka orosz-'
lánrészét. Nehéz, de szép az élete. És én ezt az életet választom.'"
Ezeket a beszámolókat nem keLl hosszas mag.yarázatokkal kisérnern, Ezek önmagukért beszélnek. Röviden csak a következöket akarom még' nővendékcink írásához hozzáfűzni. Csak egy olyan:
növendék volt, aki azt írta, hogy a film nem volt különösebb hatással rá. Ez az egy lövétel megerősíti a szabályt, azaz a film;
rendkívül nagy hatással volt a növendékekre.
A hatások általában öt irányúak
voltak. 1. Akik eddig is tanítók akartak lenni,
azok elhatározását erősítette; idealizmusát növelte. 2. Az ingadozók közül sokat a tanítói pálya felé terelt. 3. Vannak, akik tanítók akarlak ugyan lenni, de valamely városban: Most a falu felé
törekszenek.. 4. )Akik nem szándéko znak tanítói pályára menni (ez
intézetűnkben
törpe kisebbség], azok je:llemét, munkalendűletéf is
nagy .mértékben fokozta. 5. Azoknak a hivatásérzetet is megerő-i
• sítette, akik tanárok óhajtanak lenni. Ha azt nézem, hogy menynyire ragadta meg a film a növendékek értelmi, érzelmi és aka-,
rati életét, azt kell mondanom, hogy csak kicsiny %-ban éreztem;
hogya
hatás csak az értelmi életet érintette, a túlnyomó többségről azt lehet mondani, hogy a film a vesékig hatott. Az írá-'
sokon érezhető, hogy a film az egész embert hatalmába kerítette.
Ebeszámolásokkal
kapcsolatosan lélektani vizsgálatot is szándékozom növendékeírnnek megmutatni olyan értelemben, hogy menvnyiben lehet az írásból megállapítani, vajjon a hatás a lelkiélet
felületén maradt-c, vagy pedig valósággal megrázta a diákot. A
tanítóképző-intézetek
általában nagy gondot fordítanak arra, hogy
intézeteikben felébresszék és fejlesszék a tanítói hivatástudatot. a
tanítói hivatás érzést. Az a tény, hogy ilyen szellemi légkör mellett ez a film növendékeinkre mégis ilyen rendkívül nagy hatással volt, mutatja a film márhetetlen nemzetnevelő erejét. Természetesen nem elégszűnk meg azzal, hogy a növendékek lelkesedtek
a filmért, lelkileg összeforrottak a szővegszerzővel és a nagy m ű vésszel, hanem azt kívánjuk, hogy ez a lelki hangulat cselekedetekben is jusson kifejezésre. Vannak, akik már meg is indultak
e téren; vannak, akiket saját elméleti állásfoglalásuk alapján kell
tettekre buzdítanunk. Ezért az elmúlt szombaton ezt a vezérgonh a r m in c a d ik"
hőse!
dolatot tűztern ki növendékeink részére: fiA ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
,
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G á b o r n yo m á b a n .
A mindennapi kérdések és a tanítói hivatás óráin be kell számolniok arról, hogy diákkőrűlményeik
kőzött
hogyan valósítanák meg liA harmincadik" c. film gondolatait.
,
A film megtekintése óta azt is megállapithattam, hogy nővendékeink lázasan kutatnak minden iránt, ami sajátosan magyar. Keresik azt, hol van olyan magyar érték, amely esetleg veszendőbe
megy, s amelynek a megmentése az ő feladatuk. Kérést intéztek
hozzám, kérjem meg a tanártesűlet
minden tagját, tartsanak
egy
vagy több órában előadást arról, melyek az illető tantárgy legsajátosabb magyar vonatkozásai. Halljanak minél többet a magyar
sorskérdésekről.
sajátos magyar feladatokról, a magyar értékekről.
.Így nyilvánvaló, hogy ez a film rendkívüli módon hozzájárult a
tanítói kűldetés tudat felébresztéséhezWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
és
fejlesztéséhez.
, A harmincadik" c. film természetesen
a működö tanítók lelkivilágát is mélyen érinti. Ez a film azonban nemcsak arra alkalmas, hogy a működö tanítók hivatásérzését
erősítse és a leendő
tanító küldetés tudatát fokozza, hanem arra is szolgál, hogy anagy
társadalmat
rádöbbensta
a tanítói hivatás nagy jelentőségére. Az
a közösség, amely nemcsak tapsol, hanem elragadtatásában
szinte
tombol, a jövőben másként fogja a tanító munkáját nézni. A tanítói munka jobb értékelése szempontjaból ez a film egészséges forradalmat jelent. Akik a filmet látták, bizonyára valamennyien arra
törekszenek, . hogy a jövőben a tanító anyagi és társadalmi helyzete jobb legyen. A film társadalmi hatása azonban nemcsak az
lesz, hogy a tanító munkáját többre fogják értékelni, hanem az is,
hogya
sokezer ember önmagában is különb emberré lesz. És ezek
a különb emberek tökéletesebb
társadalmat fognak alkotni, értékesebb nemzeti életet tesznek lehetövé, Úgyhogy a filmre nyugodtan' mondhatjuk: nemzetnevelői
rnunkát végez.

N a gy

Dr.

S zá zé v e s

a z e s zte rg o m i

é rs e k i

P a d á n yi- F r a n k

An ta l. SRQPONML

ta n ító k é p ző in té ze t.

Egy évszázad nagy idő minden iskola történetében, különösen
magyar viszonylatban; a küzdelmes mult nem sok iskolának engedte
meg, hogy egy helyen egyfolytában 100 évig működhessék.
Kétszeresen nagy esemény azonban 100 esztendő egy tanítóképző-intézet életében, hiszen a magyar tanítóképzés intézményesitése annyi politikai akadályba ütközött, hogy alig beszélhetünk sokHa ezeket az intézeteket
kal nagyobb multú magyar tanítóképzőről.
mégis számbavesszük, látnunk kell, hogy mennyire kevesen vannak
és hogy ezek keletkezése mennyire összekapcsolódik a magyar sors
alakulásával, a, magyar szellemi törekvések irányvonalával.
Az esztergomi érseki tanítóképző-intézet
alakulása mutatja ezt
talán az összes hasonló intézetek alapítási körülményei között a
Iegkézzelfoghatőbban.
Olyan időkben alapította
Kopá csy
József
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hercegprímás, amikor már megkezdődött a nemzet mindenre elszánt
akarattal
irányított szabadságkűzdelme,
Egyelőre még vér nélkül,
de Széchenyi na.gy tervei már kialakultak, sokan már megérezték.
hogy új világ, új kor következík és a nemzetet erre az új korra elő
kell készíteni.' Az előkészítéshez munkások kellettek. Munkás pedig
éppen Széchenyi megállapítása szerint országszerte igen kevés volt,
a meglévők is ingatag emberek, silány készültség gel ellátott, nem
vezetésre való munkaerők voltak.
A nemzetnevelés fontosságát már Széchenyi hírdette és a lehetőség szerint elő is segítette. Ezt a célt szolgálta Kopácsy
József
E s zte r g o m i
M eshercegprímás is, amikor 1842-ben megalap ította cazihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
te r ké p ző
I n té ze te t.
Ha az akkori közoktatási viszonyokra gondolunk
és a már müködő tanítóképzők csekély számára, látjuk, hogy a
magyar igények kielégítésére gondolt a nagy prímás az intézet alapításávaL Hogy mennyire a nemzeti nevelés fellegvára lett az iskola,
megmutatták a háborús idők, amikor a szabadságharcból is tevékeny
részt kérő növendékek felcserélték a könyvet a puskával. De még
inkább megmutatta az osztrák kormánynak szabadságharc utáni magatartása: az intézetet bezáratta és csak S c ito vs zky
János, akkori
hercegprímás
személyes, többszöri utánjárasára
engedte 1856-ban
újra megnyitni. Ebben a megnyitásban azonban nem sok köszönet
volt, mert egyrészt a nemzeti nevelés megvalósítása elé gördített
igen súlyos akadályokat, másrészt pedig az intézet anyagi ügyeit
hagyta rendezetlenül, ami természetszerűen nemcsak a dologi terhek
tekintetében okozott súlyos zavarokat, de a növendékek létszámának alakulását is nagyon károsan befolyásolta.
Az intézet fenntartásának
küzdelmes évei, az isko lafelűgvelet
okvetetlenkedései élénk fényt vetnek az akkori magyar szellemi élet
bilincsbeverésére,de
felemelő a nehéz időkben is emberfeletti lelkesedéssel dolgozó igazgatókllak, tanároknak tiszteletet parancsoló,
lemondásokkal teli munkája, magyaros lelkesedése. Tudták, hogy
munkájuk a magyar vetés jelentős darabja, amit nemzeti érdekekből
minden körűlmények, között el kell végezniök.
Az intézet küzdelmes éveit, évtizedeit nem lehet részletezni egy
rövid értekezésben.
Minden tanév hoz meglepetést,
minden tanév
azonban ú jabb gyöngyszeme is a magyar tanítóképzés díszes munkájának. Az intézet történetet tárgyaló, B a r ta l Alajos igazgató álta1
szerkesztett mű egyben keresztmetszete a 100 év hazánkbeli tanítóképzésének is. Mennyi nehézség, mennyi gond, mennyí kűzdelem és
önfeláldozó lemondás mutatkozik egyfelől, de ugyanakkor a másik
oldal biztatás, példaadás és lelkesítés nekünk, mai munkásoknak.
'Sokszor meglepö az azőtletesség,
'amivel a vezetők lekűzdik
akadályokat, de ugyanakkor már arra is' jut idejük, hogy. munkájukat
tökéletesítsék, növendékeiket sokoldalúvá, körültekintővé,
kiegyensúlyozott világnézetűvé neveljék. Hányszor döbbenünk rá, hogya
tanítóképzés mai progblérnái nem újkeletűek, sőt nem egy esetben
az újnak vélt gonqolatokat márelődeink
sikeresen meg is valósitottak szűkebb hatáskörükben. Atanítóképzés
kiépítése is szorosan
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kapcsolódik
elődeink meglátásához.
elgodolásaihoz
és tapasztalafaihoz ; nem csodálható tehát, ha az évfolyamok emelése, a tanítási
anyagnak bővülése 'éppen az intézet tanári karának, vezetőinek kívánsága
is.
Az intézet egyházi alapítású. Nem véletlen, hogy napjainkban
ezt így kihangsúlyozhatjuk,
amikor annyi vád és szemrehányás éri
az egyházat. Még íelemelőbb azonban az, hogy az intézet szelleme,
keresztény nemzeti irányvonala a száz év alatt is töretlen tudott
maradni és világnézeti szempontból mindig kiegyensúlyozott,
hívatásszerető tanítókat tudott a magyar életbe küldení. Ezek a tanítók
szerte az. országban áldásos munkát végeztek és nem egy lett közűlűk
országoshírű pedagógus, elismert szakember. Az esztergomi tanítóképzű-intézet szelleme, tanítása elkísérte őket egész életükben és a
mai volt növendékek is büszkén vallják, hogy az intéz ettől olyan
útravalót kaptak, amely nem fogy ki utitarísznyájukből
soha, bár
mindig fogyasztják:egyenes
előrehaladásra
és becsületes munkavégzésre való törekvést kapnak életük minden mozzanatára.
A jubiláló
intézet november S-én tartotta meg nyilvános ünnepélyét, amíkorra többszáz volt növendék tért vissza az Alma Mater
impozáns épületében. Az intézet kedves templomában, a vízi városi
plébánia-templombanihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Se r é d i
Jusztinián hercegprímás mondott szentT e Deumot, s a jelenlegi növendékek mellett ott adott
misét; majdWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
hálát a Gondviselésnek a sok volt növendék is, számos családtaggal
együtt. Az ünnepélyes diszgyülésSRQPONMLKJIHGFEDCBA
11 órakor
kezdödőtt,
amelyen
Jusztinián bíboros. hercegprímás, M a d a r á s z István
megjelent Se r é d i
kassai megyéspűspők, mint az intézet volt tanára, M e s zié n y Zoltán
c. püspök, dr. K é s m á r ky
Frey Vilmos főispán, dr. D r a h o s János
Miklós min. tanácsos, a kultuszminiszérs. helytartó, dr. B e r e s zto c zy
ter képviselője, dr. H u s zh a
János min. tanácsos, S zívó s - W a ld vo g e l
József tábornok, dr. L e p o ld Antal, J e s ze n s zky
Kálmán, dr. M e r tá n
János, dr. T ö r ö k Kálmán, dr. T ö r ö k Mihály, G r e g o r o o its
Lipót prelátus-kanonok, D o b o s y Elek tanűgyi főtanácsos, dr. K iir ti Menyhért
C s a p lo o ic s
József tankerületi kir. Iökat. tanűgyi elnök-Iőignzgató,
igazgató, dr. B a lo g h Albin tanugyi főtanácsos, dr. F e lb e r Gyula tb.
kanonok, a helybeli intézetek igazgatói, C s o r d a Romána, a budapesti
Ranolder
Intézet tanítónőképzőjének
igazgatója,
dr. E ttle r
Jenő
polgármester, D r o zd y
Gyula kormány tanácsos, a Néptanítók Lapja
főszerkesztője, az intézet volt növendéke, a magyar tanűgyi élet száképviselője és a növendékek százai.
mos kiváló
Az ünnepi diszgyűlés a Hímnusz eléneklésével kezdődött, majd
B a r ta l Alajos, az intézet igazgatója mondta el megnyitóbeszédét.
A
megnyitóbeszéd röviden ismertette az intézet történetet,
a sok kűzdelmct, nehézséget és sikert, amit a 100 é v- hozott. Számokban is
kimutatta az intézet életét ez idő alatt: oklevelet nyert 2.504 'tanító,
a beírt tanulók kőzűl segélyt kapott 2.138 tanuló. Az intézet leltári
állománya megsokszorozódott,
hatalmas, új székházat kapott, lelje- \
sen modern új berendezése 'van. A tanítóképzés ideális keretek kőzött folyik mostmár,bár
még nagy feladatok várnak mególdásra.
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Beszéde végén emelt- hangon vallotta meg élete célját, munkáját és
tartalmát magába foglaló jelmondatát:
"Ebben az ünnepélyes pillanatban, a második évszázad elején, véssék jól szívükbe azt a jelmondatot, amit a jubileum alkalmából készült emlékéremre írattam
és tegyen minden volt és jelenlegi növendék szent fogadást, hogy
ezt kővetik és megtartják: Elődeink nyomában Istenért és a hazáért!"
Az űdvözlések
során a gyakorlóiskolások
nevébenihgfedcbaZYXWVUTS
C sor na i
László
IV. o. t., a jelenlegi növendékek nevében pedig Vö l~ ye s i Pál
az intézetet. A volt növendékek nevében D r o zd y
V. é. n. kőszöntőtte
Gyula kormány tanácsos,
a Néptanítók Lapja főszerkesztője
üdvözölte az Alma Matert. "Mi, akik Esztergomban végeztünk, valahányszor bánat ér, igazságot keresünk, gondolkodunk, írunk, beszélünk,
mindig visszatérünk lélekben ide, az ős Sion aljába: hogyan is volt,
mire is tanítottak? Hányszor halljuk a bazilika harangsz aváf, hányszor halljuk a vízívárosi templom harangjának kedves, csengő hangját. Ez tesz bennünket öreg korunkban is nyugodtakká, és tölti el
lelkünket jóleső érzéssel ... " D r é g e ly
Dezső ny. polg. isk. igazgató
az 50. éve végzett növendékek nevében mondott megható kedves köszőntést. Utána a TITOE nevében M e s te r h á zy
Jenő főtitkár a kővetkező beszéddel üdvözölte az intézetet.
"Az alig néhány éve ötvenéves Tanítóképző Intézeti Tanárok
Országos Egyesülete nevében és megbízásából szeretettel üdvözlöm
a százéves esztergomi érseki tanítóképző-intézet
tanártestületét,
ifjúságát és nagylelkű fenntartóját.
Országos tarráregyesűletűnk
annak
az áll. tanítóképzők tanárainak buzgólkodására alakult meg P é te r ly
Sándorés
H e iye y
Gábor vezetésével. Akkor 70 tanítóképzöje
volt
a szeritistváni magyar anyaországnak és ebből 46 volt a felekezeti
intézet. Ebből a 46 íntézetböl
mindössze ötnek volt képviselője 1889
végén, az egyesületalakulás
évében.
Az öt között ott volt az esztergomi érseki tanítóképző-intézet
igazgatója, T a lliá n ödön. Követte őt a tagságban dr. W a lte r Gyula
igazgató, majd lassanként többen is a mindenkori tanártestület tagjai
közül.
A Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos Egyesülete tehát nem
a köteles udvariasságból jelent meg az esztergomi érseki tanítóképző
százéves jubileuma alkalmából üdvözletének tolmácsolására.
Megje-lent, hogy emlékeztesse tagjait arra az esztergomi képzőre, mely
a sok felekezeti képző közül csak negyedmagával értette meg a
va n a z e r ő ; tömörülni
kell
mindig időszerű mondást: e g ye s iilé s b e n
a tanítóképzők
tanárainak,
haWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ar
tanítóképzés
céljait hatásosan
.akarják szolgálni. Egyesületünkön belűl ezt az összefogást a feleintézetkezetek részéről a legerőteljesebben éppen ennek a [ubiláló
nek egyik legérdemesebb igazgatója, boldogult G u zs ve n itz
Vilmos
képviselte, aki néhány éven keresztül egyik népszerű alelnöke is volt
félszázados szervezetünknek. Hirtelen ragadta el a halál 48. évében
a még nagyra hivatott férfiút, akit akkori elnőkűnk, boldogult B a l6
. József dr. így parentalta el éppen 23 éve: "Benső szővetségben állt
egyesületünkkel. Mikor ezt a római katoliku, kartárs ak útján a szét-
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válás veszedelme fenyegette, ő mint lelkes hívűnk kitartott a TITOE
mellett és példájávalodahatott,
hogy egyesületűnknek
a katolikus
táborból kikerülő értékes munkaerőit nem kellett nélkülöznie".
"
Guzsvenitz Vilmost ugyan tragikus hirtelenséggel vesztettük el
mindannyian,
de azt a belső kapcsolatot, amit egyesületünkkel
kifejlesztett, örökségül hagyta utódaira, Hagyománnyá lett, hogy az
esztergomi érseki tanítóképző-intézet
tanártestületének
egyetlen tagja
se hiányozzék országos egyesűletűnkböl.
Most is ott vannak mindannyian derék, agilis igazgatójukkal
az élen és együtt küzdenek
vállvetve azért a szent célért, hogy drága Magyarországunknak
minél derekabb tanítókat neveljünk. A Tanítóképző Intézeti Tanárok
Országos Egyesülete tehát nem udvariasságból küldte ide képviselöjét, hanem azért, hogy megjelenve az esztergomi testvérek között
együtt örvendezzen
az örvendezőkkel
és kegyelettel
hallgassa
aihgfedcbaZY
K o p á c s ya k,

S c ito u s zkya k,

Z a jn a i

J á n o s o k,

S o m o g yi

K á r o lyo k,

és még máazoknak az emléket, akik
sokról szóló kegyes megemlékezéseket:
anyagi áldozataikkal és szeretetűkkel lehetővé tették, hogy az 1864· ·
ig egy tantermes. egy évfolyamos, alig egy-két tanárral
dolgozó
kicsi tanítóképző
az ismét erőre kapó édes haza egyik elsőrendű
rntézetévé fejlődjék. A koronát erre a pompás műre a jelenlevő
Főméltóságú H e r c e g p r ím á s
Ú r rakta fel, a kin e k
á ld o za tké s zs é g e
és
a m a g ya r á lla m n a g yle lkű s é g e
tette lehetövé, hogy ez a 100 éves
intézmény méltó hajlékban is ünnepelhessen. Országos egyesűletűnk
nevében ez alkalomból azt kívánom, hogy Főtisztelendöségednek
még
nagyon sokáig sok öröme lehessen ebben az intézetben; a tanártestület minél derekabb tanítókat bocsásson. ki innen és az innen kibocsátott tanítók mindig áldozatos. hű munkásai legyenek sok megpróbaltatásori
keresztülment nemzetünknek."
elnök-föigazgatő
üdvözlése
Dr. K ü r ti Menyhért kat. tanügyi
során egyházi és nemzeti szempontból értékelte az intézet 100 esztendős multját. "Nem tesz kevesebbet, hanem többet, mint az állami
intézetek, nem teszi határozatlanabbá,
hanem határozottabbá
a magyar kat. tanítók kiképzését. Ez az intézet 100 esztendő óta ezt teszi
és ezért mi, kat. főigazgatók, akik hivatalosan felette állunk, mélyen
meghajt juk magunkat előtte. Mélyebben, mint bármely más iskola
előtt, mert ez az intézet adja az egyháznak és a hazának a legfontosabbat: a nemzet millióit nevelő magyar tanítókat."
C s a p lo u ic s
József komáromi tanker kir. Iőigazgató
az állami
felügyelet nevében méltatta és fejezte ki elismerését az intézet 100
iránt. "Széchenyi nekünk ig, üzente:
Mentségűnket
éves műkődése
sehol egyebütt ne keressük, mint saját erényeinkben! Legyetek ezeknek az erényeknek a kertészei, a magyar eszmények apostolai és ha
a magyar föfd kevesebbet juttatna is nevelőinek,
mint amennyit
munkájuk megérdemelne, tudjátok az egyházat és a hazát özetlenül
lS szolgálni."
Dr. M a d a r á s z
István kassai megyéspűspök, az intézet volt tanára mondotta el ezután ünnepi beszédét. '"Messziről jöttem közétek.
Va s za r y

K o lo s ,

G u zs u e n itz

Vilm o s ,

C ser noch

Já nos

Kisházi Mihály:
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a magyar kultúra egyik .északiFellegvárából. Eljöttem, mert az iskola
katedráján eltöltött időt életem legszebb részének tartom. Eljöttem
egy megszantelt sír _ mellől, amely kell, hogy odaadásnak,
lelkesedésnek tárgya legyen elöttetek. A vértelen vértanú, a legnagyobb
magyar szabadsághős sírjának őrzője vagyok. Eljöttem onnan,
és
zászlóira volt írva, hogy
elhoztam nektek egy jelmondatot, ami az
írányítson titeket is: "Cum Deo pro patria et libertate."
B e r e s zto c zy
Miklós miniszteri tanácsos, a kultuszminiszter
Dr.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
képviselője tolmácsolta az első magyar tanítómesternek,
a miniszternek az üdvözlését. Hangsúlyozta, hogy a kultuszminiszter tettekkel mutatta meg a tanítóság iránti szeretetét, a kántortanítók iránti
igaz megbecsülését. "Abban, hogy szerte az országban, de főként itt,
az esztergom-környéki részeken olyan sok derék, magyar, mindenkor
hűséges, tisztességben megőszült, egyházához és hazájához ragaszkodó kántortanító
működik, vagy még tényleges munkálkodásban,
vagy már csak a falu mellett magyarjainak életirányító emlékezetében, abban az esztergomi tanítóképző-intezetnek
oroszlánrésze van.
De szól a miniszteri köszöntés azoknak is, akik készséggel vállalják
az erdélyi havas ok oláh falvaiban, a ruszinföld szegényes telepe in,
a délvidék gyülölködő nemzetiségel közepette is a magyarság apostolainak nehéz hivatását; különös szeretettel, tisztelettel azoknak a
fiatal zászlósoknak, hadnagyoknak, akik vérük ontásával védik azt
a kultúrát, amelynek ápolását hivatásukban választották."
.
zárobeszédét S e r é d i
Jusztinián dr. bíboros. her.
A díszgyűlés
cegprímás mondotta. Megemlékezett a nagy elödökröl, de 'egyben az
egyház nemzeteket nevelő, irányító és ,megszentelő munkásságár ól,
amelyet immár közel kétezer év óta folytat és éppen magyar viszonylatban szerzett elévülhetetlen érdemeket ezen a téren is. Az egyház
a tanítói hivatás fontosságát jól ismeri és tudja, hogya
jó tanítók
nevelése egyben az egyház ügye is. Ezért nem riad vissza még súlyos áldozatoktói nem, ha a tanítóképzés ügyéről van szó. De "nem
mulaszthatom el, hogy külön köszönetet ne mondjak az államhatalomnak, az állam képviselőinek, hogy ellentétben a külfölddel, ahol
sok katolikus intézményt eltöröltek, itt a, katolikus intézmények fennmaradását lehetővé tették ... Kűlönősen
kőszőnőrn azt, ami a mos-WVUTSR
kultuszminiszter
úr
őnagyméltóságának
nyilvános beszédeiből
ta n í
visszatíikrőzödik,
azt a szellemet, amely tökéletesen azt vallja, amit
mi mindig vallottunk: a kat. hívő, a kat. ember egyúttal derék, becsületes állampolgár is, és minél inkább nővekszik az
vallásos
meggyőződése, annál inkább növekszik a magvarságban. a magyar
haza iránt való hűségben és szeretetben is. Ezt a megértést és ennek
az egész ország előtt való kinyilatkoztatását,
ezt köszönöm küÍönösen a mai kultuszminiszter úrnak." Beszéde végén úgy az intézetre,
mirrt annak tanári testületére, nővendékeire, az ünnepség részvevőiré
főpásztori áldását adta.
A díszgyűlés
egyes számait ének- és zeneszám ok tették élénkebbé, művészi élményt nyújtva a nagyszámú ünneplő közőnséggnek.
A volt növendékek közül P é c s i Sebestyén orgonaművész
J. S. Bach,
ő

ő

Százéves

az esztergomi

érseki

tanítóképzöintézet.
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D-moll toccata és Iuga-ját
adta elő,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
P u s zta i
Árpád hegedűn mutatta
be P a llo s Béla egyházkarnagy-énektanár
orgonakísérete mellett Beethoven G-dur románc-áto F e ke te
Tibor csolnoki tanító olvasta fel
Kárpáti Aurél szerkesztő, volt növendék fínomveretű történelmi karcolatát: "A szívesség" címen. Az intézet énekkara pedig G e ye r Béla
intézeti zenetanár vezénylése mellett mutatott be az intézeti karkultúra élvezetes, munkájának
gyümölcseiként a vízivárosí templomi
szentmisén, valamint az ünnepségen
a legkíválóbb
zenemüvekböl
énekdarabokat. - Az ünnepségre írt "Száz éves az Alma Máter" C.
ódát dr. K e n e s s y Béla írta, a tolmácsolását pedig M e r é n yi László
V. é. nőv. adta elő sokat ígérő képességgel.
A diszgyűlés
után megnyitotta a hercegprímás az intézet jubiművészi neláris kiállítását. Sok kedves érték és magasszínvonalú
velés tárult a látogatók elé úgy a rajzok nyomán, mint a különféle
kézimunkák
láttán,
Az ötletesség mellett a kíváló vezetés, az ízlés
és a magasabb értékek megismerése felé való őszinte törekvés látszott
a kiállított tárgyakon.
Ugyancsak tanulságos és szakszempontból
által készített szemléltető és fizikai
különösen értékes volt a tanulők
eszközök gyüjteménye,
de az ifjúsági fotókör, hitelszövetkezet kiállítási anyaga is sok meg figyelésre nyújtott alkalmat azok részére,
akik az intézet belső élete iránt érdeklődnek. A kiállítás kiemelképei,
kedő része volt azonban az üvegfestmények külön ér dekességű
amelyek mind nemzeti szenljeinket vitték ihletett kézzel az üveg
merev lapjaira. A kiállítás megrendezését K o c s is Lajos intézeti rajzAnna okI. tanítőnöképzöintézeti
rajztanár és felesége, G e r e n c s é r
tanárnő végezte nagy tudással, lelkesedéssel és hatalmas munkával.
A földrajzi és természetrajzi kiállítás anyagát K a r á c s o n yi
Jenő állította össze.
A kiállítás megtekintése után kőzős ebédre gyült az ünneplő
közönség
a magas vendégekkel együtt a Magyar Király éttermeiben.
Ekkor tartották az intézet volt növendékei 10, 20, 30, 40, 50 éves
találkozóikat.
de volt olyan volt növendék is, aki már 60 éve végezte
a tanítóképzőintézeti
tanulmányait.
Az ünnepség lefolyása nemcsak az azon résztvevók, hanem a
nemzeti nevelés barátai számára is sokáig emlékezetes lesz. Olyan
munkát végzett az esztergomi érs. róm. kat. tanítóképzőintézet
100
ev alatt, mellyel méltán véste be nevét a magyar nemzeti művelődés
éviapjaiba.
Az új százév kűszőbén
meghatódott
lélekkel és emelkedett -saívvel fogadjuk el Bartal Alajos életét, munkáj át és boldogságát kifejező jelmondatát:
"Elődeink nyomában Istenért és a hazáért!"
'
K is h á zi

M ih á ly.
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O k tó b e r i ta g é r te k e z le t.
Jegyzökönyv
a T. I. T. O. Egyesületének
a Szt. Orsolyarend
rk. tanítónöképzö-intézetében
okt. 19-én megtartott
rendes tagértekezletéröl.
Jelen vannakihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
P a d á n yi- F r a n k
Antal dr. elnöklete
Ida, R ic h te r
M. Sarolta, B a r a b á s Endre, S la jc h ó
Mihály,
mellett G r yn a e u s
B ib e r a u e r
T iva d a r n é
Ab o n yi
.Iúlia, Vá r a d i
József, K a to n a
Margit, dr.
G yim e s i
K á r o lyn é
C s a b a Etelka, P u m b
Augusztina, P a p p Mária, K o s fe h n ik
Renigia, Ád á m
Amanda,
E n ie r b
M. Edit dr., K e le m e n
M. Hildcgard,
F r ig ye s
Béla, M e s fe r h á zy
Jenö, S in ko vic h
Irén, M. E in b e c h
Agnes, Sz.
S c h m itz
Catharina, dr. P a á l Erzsébet:
C sa der
M. Angela, T ó th M. .Iácinta
Eugenia,
Ta sn á d y
Istvánné, K ir á ly
M. Dominica, M.
[Györ]: M. S za la y
Vá m o s i
Angela, G e r e n c s é r
.Iúlia, K n e ile l
Lászlóné, P lo t Hildegard,
K is Barna, dr. S za b a d o s
Franciska,
N a g yló zn a i
M. Merced.es, R é p á s s y
h o n ti
M. Renata, R ö s c h
Magdolna, S ze n tir m a yn é
Ka ry
Erzsébet,
M. Va r g h a
Editha, M. S zo m o lya
M. Ilona, B a r c ze n
M. .Iúlia, M. B a ko n yi
.Iolán:
B. Krístóf "[Szeged]: M. K ö vé r Erzsébet
[Eger]: R á c z M. Alexa,
H o r vá th
S e lle y
M. Majoha, G yu r iá c s
András, M. F in d e is Annunciata,
Va r g h a
Sá n dorné

E r d é lyi

O lg a .

Az elnök köszönti
a megjelent
tagtársakat,
különösen
szeretettel
üdvözli a vidékről
érkezetteket,
akik a mai nehéz viszonyok között is
az
áldozatok
árán eljöttek
a taggyülésre.
Az ülést megnyitja. Köszöntí
új egyesületi év elsö elöadóját
dr. M. B á r á n y M. Irén tanárt, és felkéri
öt előadásának
megtartására.
Dr. M. Bárány M. Irén: Ö r ö m m o tivu m o k
az o s ztá lyfő n ö ki
n e ve lé s b e n
címen tartott
emelkedett,
lelkes szeretettöl
fütött előadást. Elöadásához
hozzászól ott ak :
M e s te r h á zy
Jenő, kiemelte, hogy bármennyire
változott is a tanítás
a nevelői munkában
bizonyos
magasztos,
együttes
és a tanítóképzés.
s legszempontoknak
továbbra
is érvényesülniök
kelL A legegybefogóbb,
értékesebb
szempont a nevelésben ma is, mint azt az előadó is kiemelte,
az szeretet. A szeretetet
minden iskolában igyekeznünk
kell megvalósttani. Erre elsősorban
az osztályfőnök
hivatott, aki a szülö helyettese
a
növendék számára az iskolában. Ha valóban az, akkor nicsen elhagyott,
tanít, közelebb tud
magára maradt tanítvány. Az osztályfö több tárgvat
Iérközní
növendékeihez,
jobban ismeri őket. Kötelessége
az osztály életén belül oly egyéni kapcsolatokat
kialakít~ni,
melyek az öröm magaslataira viszik az osztályt. Régen az osztályfőnökség
csak rideg adrninimulasztásck
igazolását, fegyelmi esetek elintézését,
az
sztrációt jelentett:
értesítő kiosztását.
Az iskolák 900/0-ában ez volt a szokás. Ma már az
munkában:
így aztán a
örömmotivumokat
is keressük
az osztályfőnöki
tanulmányok
befejezése
után sem szakadnak
meg a kapcsolatok
tanár
és tanítvány
között. Szerette
volna az elhangzott szép előadás keretein
belül azt is hallani, hogy a gyal~orlatban miként valósulnak
meg az elhangzott magasztos elvek? Kéri az előadót, ha lehet' vagy még egy előadás keretében,
vagy a Magyar Tanítóképző
hasábjaín
ismertesse
meg
didaktikajának
gyakorlatát.
Hozzászóló. is, már tavelünk osztályfőnöki
nári pályája kezdetén megérezte, hogy a hivatalos kapcsolaton
túl többre
van szükség.
Igyekezett
osztályában
a szeretet révén meleg ebb kapcsolatokat kialakítani.
Arra igyekezett ránevelni őket, örüljenek, hogy együtt
vannak. Ennek az öröm érzésnek
ápolására
bevezette
az osztálynaplót.
Ebben a hetes mindig megírta színesen, elevenen, mi történt az osztály
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életében?
Pl. más tanár jött látogatóba,
moziba, múzeumokba,
kiránduküldtek
osztálytársuknak
hozzátartolásra mentek, stb. Részvéttáviratot
zója halálakor;
levelet
írtak osztályfőnöküknek,
ha valami nehézségűk
támadt, s csak így merték elmondani; felköszöntötték
egymást születés-,
vagy névnaplcor. Ö maga rendszeresen
látogatta
növendékeit;
a vidékieket a nyári szünet idején kereste fel. Mindegyiket látni akarta otthonában.
s ezek az örömök még ma is
Sok öröm fakadt ebből a munkájából,
tartanak.
Régi diákjai körlevélben
érintkeznek
egymással.
Mikor már
mindegyik megírta a vele történteket,
újból körbe megy a levél, hogy
mindenki el is olvashassa
az egészet. Fényképeket
küldenek
egymásnak
Még ma is részt vesz életük örömeiben,
és neki is egész családjukról.
bánatában,
mint akkor, mikor még diákjai voltak.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
G r yn a e u s
Ida: Az elhangzott
előadás emelkedett
stílusával és eszményi tartalmával
az osztályfőnöki teendők, de egyúttal az egész tanítói
az a mesteri
hivatás filozófiáját adta. Nagyon megragadta
a hozzászólót
egybefogás, amivel az előadó a szeretet
himnuszán
át látszólagos ellentéteket
kiegyenlített,
mint pl. fegyelem szabadság.
Szívesen meghallgatná, vagy elolvasná még
is, miként Mesterházy
tagtárs hangoztatta,
gyakorlati eljárásának részleteit, ha ezt elénk tudná hozni az órák bensőségének megsértése
nélkül. Kéri .a tanárokat,
hogy az osztályfőnöki munkát a tanárok tekintsék
kitüntetésnek.
H o r vá th
B. Kristóf
szerint osztálvíö
és növendék
kőzött
a legszokialakítójaa bizalom. Ha növendéke
rosabb, legmeghittebb
kapcsolatok
nem készült, s ezt bejelenti, minden indokolás nélkül elfogadja, de a legközelebbi
alkalommal beszámol arról az anvagrészr öl. A mulasztásoknál
minden igazolást elfogad, de elvárja növendékeitől,
hegy állításaik at bármíkor,
otthonukban
ellenőrizhesse.
Ez a legnagyobb
bizalom növendék
részéről' osztályfőnöke
iránt. Évenként egyszer-kétszer
minden növendékét
meghívja magához. Ilyenkor közvetlenül
elbeszélget
velük. Írhatnak hozzá
Ezekben a levelekben
megjelölhetik
azt is.• hogyan
levelet kétségeikben.
kívánnak
választ?
Ö is szokott
nekik kérdéseket
feladni. Pl. sz eretsz-c
szoktál-e
dohányozni?
Ezekre a kérdésekre
név nélotthon tartózkodni,
kül, jelszóval adhatnak
választ. Az osztályfőnöki
munka alapja az öröm.
Ennek az érzésnek állandósításával
elérte, hogy még a legkevésbb é kellemes tárgyakat
is szívesen tanulják, mert azokon az órákon is a jókedv
uralkodik.
A neveléshez
kevés maga az osztályfőnöki
óra. Hozzászól6
Ezt rendjük szaelső órái előtt mindig tart 3~4 perces elmélkedéseket.
bályai is előírják. Néhány gondolatot
ad ilyenkor
útmutatásul
arra a
napra; a nap folyamán többször is felújítják, gyakorolják.
S ze n iir m a yn é
Ka ry
Erzsébet
kívánatosnak
tart aná, hogy alV.
V.
éveseket
mint jövendő tanítókat
nevéljük
rá, hogy az .örömet tanítani,
továbbadni
is tudják. Ö ezt a gondolatot
szimbolikusan
így állítja nővendékei elé: elhatároz om, hogy osztálvom
életében
"Örömke" leszek. "
M. B á r á n y M. Irén köszöni 'a kedves, megértő hozzászólásokat. 'Osz'tálykrónika
van nála is, az osztály
életében
előf~rduló
nevezetesebb
események
összefoglalására.
Fényképsorozat
is van egymás és kiemelkeGyakorlati
eljárásáról,
ezen belül a nála
döbb élmények megörökítésére.
megvalósított
önkormányzatról
szívesen tart még egy előadást, vagy esetjeg megírja a közl őrry számára.
.
P a d á n yi- F r a n k
Antal dr. elnök' örömmel
hallgatta
végig az előadást. Olyan magasztos szellemű volt, hogy úgy. érezte, mintha templomban volna, mintha szentmisét
hallgatna,
Sok kedves érzelmet
ébresztett
benne. Az öröm olyan, mint a levegő, sohasem elég. Jó, hogy az öröm
ő
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gondolatát a fegyelemmel próbálta összekapcsolni.
Nagy dolog, ha sikerűl az a célunk, hogy örömforrássá váljék a növendék számára az, amit
nem sz er et, így szokta ő is rávezetni diákjait a tanulás örömének érzesere.
Magukévá kell tenniök ezt a gondolatot: öröm, hogy lehet tanulni. Ezt
azután bizonyítja is előttük. Legutóbb a miniszterelnök
okt. 6-i beszédét
ismertette az ifjúság előtt. Szó volt ebben a beszédben lendületről, fiatal
fiatalságról.
Feltette diákjai előtt a kérdést, miért kell lennie fiatal fiatalságnak ? ök azok-c, van-e bennük lendület?
Ekkor beszámoltak
arról,
hogy sokszor az töri meg a lendületüket,
mert nincs közöttük egységes
hangulat, ilyenkor elkedvetIenednek.
Egy vidám népdalt énekeltetett
velük, erre földerültek,
az öröm megteremtette
az egységes hangulatot.
Minden órán legyen mosoly. Az igazgató pedig ne álljon ijesztésképen,
mumusként a növendék előtt, Az igazgató megadja az intézetben az alapHa elintéznihangot, a harmónikus felhangot erre adja meg az osztályíö.
való eset volt, az az órák elején került sorra. Hetenként a vezérgondolatokkal
kapcsolatban
tart rövid elmélkedést
az 'egész ifjúság részére.
A hozzászólók az előadásban több gyakorlatot
szerettek volna hallani. A nevelés legfontosabb kérdése a hogyan? Nevelői munkánkban sikertelenségek
is érnek. Sikertelenségei
csak annak nincsenek, aki ilyen
munkához
soha hozzá sem fogott. Munkánk fokmérője mindig az, ami sikerült. Ezért arra kéri az előadót, egy újabb előadás keretében
számoljon be nevelői munkájának
gyakorlatáról
is, őszinte bátorsággal,
ahogyan csinálja. Előadását mindenki várakozással,
örömmel fogadja.
P a dá Több tárgy nem volt, az elnök az ülést bezárta. K. m. f. Dr.ihgfedcbaZYXWVU
n yi- F r a n k
Antal elnök. Va r g h a S á n d o r n é
E r d é lyi
Olga titkár.
ü n n e p é ly e s tagértekezlet. Jegyzőkönyv a T.I.T.O. EgyeNovemberiLKJIHGFEDCBA
sületének november hó 16-án a budapesti áll. tanítóképző-intézetben
meg:
tartott
ünnepélyes taggyüléséről.
Jelen vannak dr. P a d á n yi- F r a n k
Antal
tanügyi főtanácsos
elnöklete mellett P á g e r Antal, K e r e c s é n d i
K is s Márton,
M e s te r h á zy
Jenő, F e r e n c zi
István, F r ig ye s
Béláné, S za la ts y
Richárdné,
dr. L a jo s Mária, N a g y Ferenc, G r yn a e u s
Ida, dr. P a d á n yidr.. J e lita in é
Antalné, K o m á r
.Iúlia, S. B á lin t Ferencné, dr. G yim e s y
Károlyné,
F ra nk
S ze n tir m a yn é
Ka ry
Erzsébet,
P a tyi
Istvánné, dr. C s a d a
Imre, S o m o d y
István, C s e kő
Árpád, dr. S ze g i
Odőn,
F a r ka s
Mária,
Va jd a
Erzsébet,
Va s s n é S a lá n ky
Irma, K a to n a Margit, M e d g ye s i Zsófia, R u is z Márta, L ' Au n é
Emma, dr. K e r e ke s
Tivadarné, F o d o r n é P o d h o r s zh y
Leona, S za b o Margit,
özv. N o vá k Albertné, S zo m b o r
Imréné, M. Va r g a Editha, P u m b Augusz tina,
Eugénia,
K o ftá s z
Matild,
G er encsér
.Iúlia, , K is h o n ti
Barna,
M. S za la y
lio r va y
Ede, K is h o n ti Barnáné,
H o r va y
Edéné, K u r á c h Emma, dr. F ö r h é c z
József, N o o á h i
Endre, M á c s a y Károly, S te r m a n n
N. M. T. Z s in d e ly
Katalin,
Vir á ,l! .vÖ I ~ yi Jolán,
Va jn a
Márta, S o m o g yi
Béla, N é m e th
M. Kalazancia
O.S.U., M im ik M. Anselma O.S.U., K o s ie ln ik
Remigia, P a p p Mária, Ad á m
Amanda, E m m e r t P. Klotild, vitéz S zé ky Pál, M e s te r h á zy
Jenőné, dr. L u x
Gyuláné, S la jh ó
Mihály, Vá r a d i
József, özv. L á s zlá
Imréné, özv, Q u in t
.lózsefné,
Vö r ö s vá r y
László,
S za r vá k
Karitász, N a g y Kornélia, dr. L u x
Gyula. H a its c h Ella, Va jtá n yi
Margit, L o r á n th Karitász, R ic h te r M. Sarolta,
LB.M.V., B a r c ze n M. .Iúlia LB.M.V., S zo m o lya
M. Ilona LB.M.V" S za la ts y
Richárd, dr. G e r e n c s é r
Istvánné, S o ó s Marcellina, T a n a i Antal M o s o n yi
Ferencné, K is s Mar~it, D r o zd y
Gyula, K a p o s i Károly. P e r h is Lajos, B á lin t
.Ianka, dr. Z s o h á r
Gyuláné,
dr. Z s o h á r Gyula, M o ln á r
Oszkár, S im o n yi
Ilona, S c h m id t" Hedvig, Vé c s e i Zoltánné, dr'.' K e le m e n
JÓzsef, dr. H o r to b á g yi Tibor, K ö ve s s y
Jenő, S za m o s fa lvi
Imre, B e r h e s Éva, F ö r ! zd c z Gyula,
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dr. K o lta i
István, P e tn e ki
Jenő, K a lm á r
István,
P a ta ky
Ilona, K e r n e r
M. Lucia,.
Ta r n a i
M. Marian, S za b ó
M. Anita, F e h é r Istvánné, vitéz H o r vá th
Istvánné, dr. J a u lz M .. Flarnina, K o vá fh
M. Zafira, B a r a b á s Endre, M o s o n yi,
Ferenc, K u ta s i Ferenc és Vé g h e lyi
József.
Az elnök mclcg szavakkal köszönti a megjelent tanáregyesületi
tagokat és a szép számmal megjelent, vendégeket.
A közelmultban igy, a tárgvánál, rendezésénel
és előadásánál .Iogva
egyaránt nagyhatású
film került a filmszínház müsorára. E film méltán
keltett figyelmet nemcsak a magyar nép okta tág munkásai körében, hanern
rendkívűli hatást gyakorolt a nagy' közőnség legszélesebb rétegeire is. Ez
késztette
arra, hogy a tanítói hivatástudatról
szóló gondolatok kifejtésére
és megvilágttására,
valamint az említett film írójának és Iöszerepe művészi alakítójának
üdvözlésére
és ünneplésére
a jelen gyűlést összehívja.
E bevezeté szavak után a elnök előadja A ta n ító i
kü ld e fé s tu d a t
é s WVUTSRQP
"A
h a r m in c a d ik"
c. film
tárgyú értekezését,
amelynek elhangzása
után az
alábbi szavakkal üdvözli a taggyűlésen
megjelent Páger Antal sz í n m ű vészt, a film íöszereplöjét:
A Tanítóképző-intézeti
Tanárok
Országen
Egyesülete nevében mély tisztelettel
és szeretettel üdvözlöm Páger Antal
színművész urat. Mindenekelőtt
kőszönörn a Művész Úrban a gerinces
férfit, aki nem úszik az árral, hanem az idők szellemének irányt' ad. E
küzdelmek közepette nem azt nézi, hol kereshet többet, hanem csakis azt,
hol és hogyan szolgálhatja jobban a nemzet szent ügyét. Ezt az idealizmust
érezzük minden alakításában.
A művész úr nem annyit mutat a kőzőnségnek, mint amennyi a szövegben van, hanem lényegesen többet. Ez a
többlet, mint költői alkotás, szintén a nemzet érdekét szolgálja. Páger
Antal nemcsak színművész, hanem kőltö is. Olyan költö, aki csak építő
gondolatokat, mozdulatokat
termel. Egyúttal kritikus is, aki egyrészt másokat is arra szorít, hogy konstruktiv
témákat hozzanak, másrészt pedig
felfedez fiatal tehetségeket, akiknek a lelke építő gondolatokkal teli. Más
kritikus néna hiába mondja, hogy valamely irodalmi
alkotás
értéktelen,
mert nem fehér. A munka megjelent é s olvassák. De ha Páger Antal azt
mondja, hogy kétesér tékű, vagy épen bomlasztó természetű
témát
nem
viszek a filmre, akkor ez olyan parancsoló fellépés, amely egyes írókat
kényszerít a helyesebb út követésérc. így Páger Antal a legnagyobb eredménnyel dolgozó irodalmi kritikus, Könnyü művészet az, amely a sikamlós
1árgyakkal akar kőzőnséget vonzani. Páger Antal a kérdés
nehezebbik
részét választja, amikor sorskérdésekbe veti magát bele és azok iránt kelt
rendkivüli alakításával
mélységes érdeklődést. Nem játékszerűen
foglalkozik a kérdéssel, hanem úgy ragadja meg a témáját, hogy saját életét is
adja, amikor a sorskérdési
a kőzönség elé állítja. Páger Antal így nem
játsza a szerepét, hanem fil mes cselekedeteivel
egyúttal életét is adja.
Nagy művészünk, tudomásom szerint, nemcsak
arra
törekszik,
hogy a
filmen saját meggyözödését adha.ssa,· hanem rníndazoktól
a művészektől,
akiknek
a filmen rokonszenves
szerep eik vannak,' megkívánja,
hogy a
valóságos életükben is hívek legyenek
rokonszenves
szerepeik
szellemi
világához. Tudjuk, hogy a Művész Úrnak nemcsak a filmen voltak nehézség ei" hanem éppen meg nem alkuvó 'magatartása miatt, a valóságos életben is vannak. A Tanítóképző-intézeti
Timárok Országos Egyesülete
is
szere.tne erőt sugározni a Művész Ür felé, hogy 'a jövőben ez az erő is
segitse kűzdelmeiben.'
Művész Úr! Sokan vagyunk, akiknek á: szellemi segítségére mlndenkor
számíthat, valahányszor
a film területén
a jobb Magyarországért
'küid.
L á n g iy

Jenő,

Mihály,
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Ezek száma igen tekintélyes. Számításom szerint az egyik filmsz ínházban
37.000 ember nézte meg a filmet. A többi budapesti
3 hét alatt körülbelül
sz inházban ez a szám talán 300.000, is lesz. S ha ehhez még hozzávesszük:
a vidéket, rnegmérhetelenűl nagy szám fog a Müvész Úr nemzetnevelő
feladataiért
lelkesedni. Páger Antal nemcsak színrnűvész, hanem tanítóírnűvész is, akit ezennel tiszteletbelí tanít óvá avatok. Kérem, fogadja szWVUTSRQP
vesen ezt a tiszteletbeli rnéltóságot. Egyik növendékűnk
azt írja dolgozatá
végén, hogy Páger Antal művész urat a szívébe zárta. Növendékűnkkel
egyetemben mi is mondhatjuk,
hogy szívünkbe zártuk a Művész Urat.
Kérjük, fogadjon be bennünket továbbra is saját meleg szívébe és haladjon
továbbra is nyílegyenesen a keresztény magyarság nehéz, de magasztos
útján.
_
Ezek elhangzása után az előadó igazgató a következő szavakkal fordul
"A harmincadik"
című film jelenlevő szerzőj éhez: Mély tisztelettel
és
szeretettel köszöntöm Kerecsendi Kiss Márton iró-kartársunkat,
aki nemes
tanítói lélekkel és írói készséggel ragadta meg ezt a nemzeti sorskérdést.
Kartársunk nem áll a művészet a művészetért alapján, hanem munkájával
határozott
célt akar megvalósítani. Nem akar
mindenáron
írni, hanem
írása nagy cél: az országépítés szolgálatában
áll. Kívánatos volna, hogy
van, ezt a nemzetépítési
célt tűznék
mindazok, akiknek írói tehetségük
ki maguknak. Köszöntöm azt a bátorságot, amellyel kérdését megragadta
és -a nyilvánosságra
hozta. Tudom, hogy nemcsak babérokat kap, hanem
töviseket is. De azzal nyugtatom kartársunkat.
hogy nagy dolgot művelni
nem is lehet másként. Sok példa van arra, hogy valaki akkor kezd tényező
lenni, mikor éles bírálatban részesül. Azoknál pedig, akik kartársunknak
azért kellemetlenkednek,
mert valamely ellenszenves szerepben
magukra
ismernek, nagyon egyszerű üzenetet 'közlök: az ilyen jelentkezés helyett
sokkal bölcsebb dolog a mélységes hallgatás, azután a magábaszállás,
a
bűnbánat és a megjavulás ígérete. - Szeretném, ha a kellemetlenkedők
töviséit annyira el tudnám borítani -a magunk borostyánkoszorújával,
hogy a
tövisekből semmise lássék. Szeretném, ha minél többen tudomást szer eznének arról, hogy Kerecsendi Kiss Márton nem anyagiakért. hanem szellemiekért, a nemzetért dolgozik. Ezt a jótékony idealizmust érezzük "A harmincadik" c. filmnek szinte minden sorából. Olvastam egy újságban, hog'y
ez a film propagandafilm. Nézetem szerint nem 'az. De ha valaki makacsul
ragaszkodik ahhoz, hogy ez propagandafilm. akkor én kérdezem, vajjon csak
a' kétesértékű,
az esetleges bomlasztó az üres filmek szelleméért
lehet
propagandát
csinálni? 'A nemzeti sorskérdések
érdekében nem? Mi az
ellenkező nézeten vagyunk. A sorskérdések
érdekében is lehet, sőt kell'
is propagandát csinálni. Da akár van a filmben propaganda, akár nincsen,
mi igenis propagandát csinálunk ennek a filmek a tanítók kedvezőbb sorsa,
a -jobb 'magyar jövő érdekében. A tanító állandóan emelkedő, társadalmi
rendet képvisel. Kerecsendi' Kiss Márten lényegesen hozzájárult
ahhoz;
hogy ez a tanítói munka még jobban megbecsültessék.
A tanítóképzőintézeti tanárok és a leendő tanítók nevében kérem Kerecsendi Kiss Márton
író-kartársunkat,
a tanítók egyik büszkeségét, hogy haladjon továbbra is
a megindult úton.
,A továbbiak soránihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G r yn a e u s
Ida és N a g y Ferenc áll. tanítónőképzöintézeti igazgatók szólnak az elnök előadásához.
r
G r yn a e u s
Ida a következőket adja elő: Az az érzésem, hogy elöadónk;
Antal igazgató úr mindent elmondott kimerítő előadásá-.
P a d á n yi- F r a n k
ban, amit a tárgyról mondani lehet. Hogy mégis engedelmeskedem a felszólításnak, azt azért teszem, mert ez az értekezlet tiszteletadás a tanító"
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ságnak s azoknak, akik az
nevelő feladatát 'a nagyközönség 'előtt mű-:
vészi formában megjelenítették.
Abból indulok ki, amit az előadó megállapított:
a tanítónak hivatását küldetéstudattal
kell vállalnia. A küldetés
sohasem egyeztethető
őssze az egyén kerlátlan
és féktelen érvényesülésévei, az csak egyet jelenthet: aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kö zö s s é g
s zo lg á la tá i,
S éppen ezért csak
egy értékelést enged meg: az egyénnek és teljesítményének
értékelését
a
ő

h ö zö s s é g i

é le t

s ze m p o n tjá b ó l.

Ha a mai életben kőrülnézűnk
' s figyelünk megnyilvánulásaira,
meg
kell látnunk egy új szemléletnek
térhódítását,
azét t. i., amely minden
foglalkozási ágban n e m ze té p ítő ,
n e m ze tte r e m tő
és n e m ze t vé d ő "münkát
lát:
Ez a szemlélet az egyes foglalkozási
ágak hordozóitól,
tevékenységűktöl
sürgetően követeli,
hogy nem elsősorban
egyéni boldogulásukért.
polgári
iólétűkért
dolgozzanak,
hanem munkájukkal
szervesen beleilleszkedve
a'
közősségi
élet szövevényébe, szolgálják a nemzet anyagi és erkölcsi emelkedését:
másrészt azokat tartja
megbecsülésre,
tiszteletre
érdemeseknek,
akik derekasan, becsülettel
tesznek eleget a vállalt feladatnak
és szolgálják a közösséget.
A tanítói pálya sohasem kedvezett az egyén földi, anyagi boldcgulásának.
Küzdelem, lemondás, nem egyszer nélkülözés volt a kenyere a
tanítónak:
társadalmi
helyzetének
bizonytalansága
önérzetét
nem Fokozhatta, s útjelző voltába,
rÍemzet-hazateremtő
munkájába
vetett hitét ha
nem is a rosszakarat, de sokszar a közöny s az eltűrtség tudata oltogatta.
Csoda-c, ha néha maga is robottá aljasította
szcnt hivatását?
Nem csoda.
Dc sőt csoda, hogy olyan sokan voltak eddig is, akik ha megmérettek.
könnyűnek nem találtattak:
A társadalom
részéről, s a művészet ezt ábidealizmusból
fakadó
félrázolta, enyhébb vagy erősebb gúny, sokszor
szegségének kifigurázása lett jutalma.
Mit mond el a film az új élet- és hivatásszemléletből
a tanítónak?
Reáébreszti
felelősségének tudatára, nemzetteremtő,
hazaépítő munkájának
szépségére, megdöbbenti a küzdelem, a csaknem hiábavaló
küzdelem rajzával, de felemeli a bátorság, a meg nem alkuvás, a gyógyító és nevelő
keveréke olvasható
szeretel példájával. Megdöbbenés és lelkesedés kűlőnös
ki azokból a vallomásokból.
melyeket növendékeírn írtak a filrnről ; a megdöbbenést a tanítói munka nehézségei, de a végtelen horizont ja is kiváltották,
de azt a megdöbbenést a lelkesedés elsöpörte, szinte kívánják
a
nehézségeket.
akadályokat, hogy legyen, mit legyözniök. Ez a film a tanítót, a leendőt és máris munkálkodót
hitében. önérzetében,
öntudatában,
hivatás- és küldetéstudatában
erősíti.
De sokkal többet mond, mert sokkal többet kell mondania a társadalomnak. Megmutatja a tanító sokszor hősWVUTSRQPONML
i küzdelmét:
megsejteti, mit
köszönhet gyermeke lelkének ébresztéséhen a tanítónak, s tiszteletet, me~becsülést követel tőle számára, Minden egyesünk szeretheti tanítóját,
ragaszkodhatik
hozzá, hálával gondolhat reá, ez meg is van, többet kell
adnia a kőzősségnek: tiszteletet
és megbecsülést. Ez a film is, mint ma
elefántcsonttornyába
zárkózva
sok, propagandafilm.
Írója nem az író-költö
énekeli meg egyéni mult jának vagy jelenének élményeit az öncélú művészet híveként. hanem a magyar sorskérdések
tömkelegébe nyúlt témáért,
propagandafilmet
írt. Nem kell megijednünk
a szótól.
100 évvel ezelőtt
Eötvös József propaganda-regényt
írt, s a fiatal szerzőnek csak dicsőséha Eötvös József nyomán halad. És ennek a propagandagére szolgál,
filmnek sok-sok hasonlóval szemben van egy' nagy értéke: nem negativ
erőket, nem alacsonyabbrendű
indulatokat
ébreszt, hanem pozitíz értékeket
a hála nemes érzéseinek
virágait nyitja
növel: a tisztelet,
a becsűlés.

E"gyesületi élet.
354zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ki _ll()k-sok ezer nezo lelkében. Azt olvastam. hogy a. finnek papjnkat úgy
becsülik meg, hogy az egyes parochiák hívei között v<rióságos verseny .Iejlödik ki, melyik tudja jobban ellátni, szebben tisztelni papját. S a svájctakról, hogy az utcák ama szakaszán, ahol az iskola áll, lassabban hajtanak
a. járművek,
a járókelők halkabban beszélnek, hogy ne zavarják
a szent
munkát, amely odabenn fblyik. "A harmincadik"
c. film nemes célzatával.
hiszem, ezt a nemesebb lelkületet neveli közőnségűnkben,
A film nyomán
támadt belső megilletődés, megindultság ennek kifejezője.
Köszönjük ezt a nemes útjelzést az Írónak, és köszönjük a művészeknek, akiknek együttes alkotásából
élet, erő és ösztönzés sugárzik mindnyájunk, magunk és növendékeink,
a leendő tanítók felé. Azt hallottam,
hogy Kerecsendi Kiss Márton művét a filmiroda nem akarta mindjárt elAntal azonnal magáénak
valf.ogadni, de megisemrve
a művet, Páger
lotta. Így került elénk "A harmincadik"
c. film. Lehet, hogy mindez legenda. De mélyében van igazság: a lélekből, átélésböl
és meggyőződésből
született darabot csak a lélektől, átéléstöl,
meggyözödéstöl
ihletett művész
sok ilyen
vihette győzelemre. Azzal végzern. amit növendékcim is kívánnak:
magyar filmet teremtsen a magyar filmiroda és filmművészet!ihgfedcbaZYXWVUTSRQP
Na gy
Ferenc az alábbiakat
fűzi dr. Padányi-Frank
Antal igazgató
elöadásához:

Az elhangzott értékes előadás és hozzás'zólás után magam úgyszólván
Az előttem szólók u. i. csaknem mindent
csak ismétlésekbe bocsáthozhatom.
elmondottak,
amit "A harmincadik"
c. film hatása bennem keltett, de ez
a meIlőzés engem egy pillanatig
sem bánt, sőt nyugtat, hogya
film a
maga egészében és mindcn egyes részében a kartársaim lelkében is a magaméhoz hasonló visszhangra talált.
A szép dolgok és emelkedett
érzések megismétlése azonban, azt hiszem, sohasem lehet unalmas, sőt s éppen ez a tudat felbátorít, hogy egykét közvetlen benyomásomat
elmondjam, amelyet nemcsak a film pergetése alatt, de itt az előadás folyamán is átéreztem.
Mindenekelőtt
az összes jelenlevők nevében köszönetet
mondok dr.
P a d á n yi- F r a n k
Antalnak, tanáregyesűletünk
elnökének azért, hogy 'a mai
összejöveteIünket
ennek a rendkivüli tanító-filmnek
a magasztalására
szentelte s egyúttal alkalmat nyújtott arra, hogy ennek szerzőjét és személyeláthassuk
s érdemükhöz méltóképen köszöntsítö Iöhösét szemtöl-szcmbe
hessük.
Helyettünk
beszélt, a szívünk sugallatából
fakadt a mai elöadésnak
minden szava éppúgy, mint helyettünk beszélt és a szívünk mélyéböl
fakadt ennek az érdekfeszítő
darabnak egész cselekménye, minden jelenete
és minden gondolata. A küzdelmes tanítói sors és lelkesedéstől
hevített
hiva tásszeretat
tükröződik
ennek a filmnek
minden
mozzanatában
s a
jövendő tanítónemzedékek
elé olyan szemléletes. eleven példákat tár, amelyek benyomásait nem lehet felejteni s amelyeket ezután a képzőintézeti
tanárság is örömmel használhat fel a tanítói pályára való ránevelés gazdagítására,
Hiszen ki tudná kőzülünk
ezután elhallgatni
az ilyen klaszszíkus és nagy távlatokat
sugárzó megjegyzéseket:
Abcét vetünk és tudományt aratunk . .
vagy: Ütjelzők
vagyunk, szél csapdos, vihar tépdes,
idővel kidőlűnk,
elpusztulunk,
de az utak, az irányt, amelyet mutatunk,
megmaradnak.
Ezeknek a bölcs és maradandó
értékű gondolatoknak
mel:!rögzítése,
az egész műnek a lehető legszerencsésebb
formába öntése indít minden
a hála
és elismerés
nevelőt és minden JO lelket arra, hogy meghajtsa
a nagy művész előtt. Hogy
zászlaját a szerző és életrehívó munkatársa,
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mekkora része volt a tanító megszemélyesítöjének
a film megszületésében
és országos sikerében, már nem titok s ezért a művészt
kűlön
hódolat
propagandafilmnek
is, de elvitatilleti meg. Ha úgy tetszik, nevezhetjük
hatatlan, hogy ritkán tártak a világ szeme elé nagyobb igazságot, mint
meg művész az átélt valóságot, a makuitt a szerzö s ritkán testesítette
látlan tiszta szándékot,
a lelkesedést, küzdelmet, szenvedést s egyben az
eszményi tanítói lelkületet,
mint jelen esetben Páger Antal.
Mi büszkék lehetünk, hogy Kerecsendi
Kiss Márton, a tanító-tanítö s s z e fo g ó
egységes formába
vány, a mcstereket
felülmúló zsenialitássalWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
öntötte mindazt, amire évek hosszú során át tanárai nevelték, s boldogok
vagyunk, hogy Páger Antal a maga tökéletességében
elénk varázsolta azt
az eszményi tanítót, akit eddig csak a fantáziánkkal
tudtunk elképzelni.
Am b r u s
tanító üdvözli
liA harmincadik"
c. film nagysikerű
MajdihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
szerzöjét
és kiváló Iöszereplö
művészét. Hangoztatja,
hogy a 34 ezer magyar tanító igaz szeretetét é s őszinte háláját tolmácsolja.
A film sz inrekerülése
és rendkívüli
nagy sikere alkalmával
a magyar tanítóság . mind
nem lankadó erőt kíván a további nemzetneaz írónak, mind a művésznek
velő áldásos munkásságához.
Végül P á g e r Antal színmüvész
es K e r e c s e n d i
K is s Márton író monddanak köszönetet a gyűlés során hozzájuk intézett szavakért
Páger Antal, amidőn a hozzáintézett
üdvözlő szavakra válaszol, m indenekelőtt
köszönetet
mond azért a meleg űnneplésért,
melyben részesüIt.
Hangoztatja, hogy erre ő maga nem is rnéltó,
csak az a cél, amelyet a film
megszületésénél
szolgált. Most érzi igazán és először a közőnség
közvetlen
megnyilatkozását.
.Ilyen erős és közeli kapcsolatban
még nem érezte a
távoli nézőkre gyakorolt hatást. Rámutat arra, hogy a filmet voltaképen'
gondolat hozta létre. Hogy létrejött,
színreaz erősen átérzett kőzösségí
kerűlhetett,
továbbá hogy oly széleskörű feltűnést és sikert aratott, ebben
sok minden előzi meg.
az érdem nemcsak őt illeti. Egy film sztnrekerülését
Röviden vázolja liA harmincadik"
c. film megszületésének
történetét.
Ennek során elismeréssel emlékszik meg segítötársaíról,
akik nem véletlenül
munkájában
a közösségi érzés szolgálatának
kerültek
össze. Valamennyit
gondolata
hevítette.
Nem említve a film szerzőjét,
kitől
a film meséje
származik,
munkatársai
sorából első helyen említi C s e r é p y
László
rendezőt, aki a darab előadására
vonatkozó elgondolásait
művészi
egységbe
fogta össze. Nem hagyhatja említés nélkül Ap á th y
Imre művész nevét sem,
aki a darab káplán-szerepét
alakította
és szakirányú
technikai tudás ával
Elmondja, hogy
nagymértékben
hozzájárult a film sikerének biztosításához.
J uhá sz
József barátja hívta fel figyelmét a filmre. Egy alkalommal
fáradtan ült öltözőjében, amikor Juhász József elmondta, természetesen saját
választott
szerepének
megvilágításában.
a film szövegét.
Ismertetéseben
hangoztatta,
hogy szerepel a filmben egy motor os paraszt, akinek szerepét
sz ívesen eljátszaná. Megemlítette, de csak úgy mellékesen, hogy egy tanítószerep is előfordul a kéziratban. Ez utóbbi szerep felkeltette érdeklődését.
A darab figyelmes áttanulmányozása
megérlelte benne liA harmincadik"
c. film megvalósításának
tervét. A sok, nap-nap után hozzá érkező filmkézirat
közepette,
a véletlennek
köszönhető,
hogy liA harmincadik"
c.
film vászonra került. Sok, szinte elháríthatatlannak
látszó akadályt kellett
a: film bemutatásáig
mind a szerzönek, mind pedig a rendező nek és az
leküzdeniök.
Kéri, hogy ne neki
egyes tizerepeket alakító színmüvészeknek
szóljon
az ünneplés, hanem annak az ügynek és nagy eszmének, melyet
a film megteremtésévei
szolgálni kívánt. Hogy a film propagandafilm
vagy
n e m , az szerinte lényegtelen,
de mindenesetre
igaz film.
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V égül válaszának befejezésében megemlíti, hogy mint művész ' jó megfigyelő. Kis dolgok is felkeltik
figyelmet
és gondolatokat
ébresztenek
benne. Az imént elhangzott előadás közben is például kialudt a villanyvilágítás. Az előadást csak zseblámpa világítása mellett lehetett folytatni,
Tudta és hallotta, hogy az előadás zavartalan
folytatása
érdekében künn
a. folyosón milyen lázasan és nagy buzgalommal
keresték
a vezetékben
beállott hibát. Ő keresés nélkül is tudta, mi a hiba: ~lromlott a biztosíték.
A művészek munkájára
is sokszor szakad
rá a rosszindulat
sötétsége.
Ilyenkor a művész is keresi a biztosítékot.
A művész számára ez a bizszíve. Ennek a biztosítéknak
a közönség és a muvesz
tosíték a kőzőnség
szívében egyaránt
meg kell lennie. Ez ad erőt, ez segíti a művészt
a
reája szakadó sötétségben. Ha ez megvan. akkor kigyúl szívéhen is a fény,
mely megvilágítja számára akövet2sreméltó,
igaz és helyes utat.
Páger Antal után Kerecsendi
Kiss Márton, "A harmincadik"
c. film
szerzője
szólalt fel. Mindenekelőtt
meleg szavakkal
köszönetet
mond a
minden oldalról feléje irányuló lelkes ünneplésért
és szeretetért.
Majd a
következőket
mondja: Még vállamon érzem elbocsátó kezük melegét, hiszen négy évvel ezelőtt a képző padjaban
hallgattam
tanításukat.
Most
akarom visszaadni, hanem megköszönni a felénk áradó
nem a kölcsönt
szeretetet
s azt a megértést,
amellyel filmünket fogadták. A nevelésügy
nagy kérdéseit nem mi találtuk fel, évtizedekkel ezelőtt, mint kósza szeritjánosbogárkák
indultak
el a tanügy éjszakájában
s ma már fáklyaként
világítanak
a nemzetnevelés
derengésében.
"A harmincadik"
c. film is
szentjánosbogámak
indult, nevelők szívén gyulladt fáklyává s most fényénél a hivatottak
kitapinthatják
az életütőereit.
Boldogok vagyunk, hogy
a Iilm WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nevelöinken keresztül betölteheti
hivatását. Mert "A harmincadik"
nem csupán panaszaink
fóruma, hanern a 'magyar helytállás
szimboluma.
Nagy Gábor nem egy ember, nem is én vagyok, mint beállítani igyekeztek,
Nagy Gábor a magyar sors Ismeretlen Tanítója, akit Páger Antal, Páger
Sándor csizrnadiamester
mezítlábas
kisfia 28.000 nép tanító helyett
adott
a magyarságnak.
mint egy darab porból felvett kenyeret.
.
Kétszeres öröm nekünk, hogy építőszándékunkat,
mint az előadásokból kítűnik,
tökéletesen
megértették.
A történet
tiltakozás
az elfásult
vidéki középosztály s az egyre jobban terjedő s mérgczö urbanítással szemben" a mely a csalogató városon kereszül az ifjúságnak kevés muukát, sok
kényelmet ígérget. Kérem. Önöket, ne elégedjenek meg egy többé-kevésbbé
sikerült film múló
szépségeivel,
hanem tanításaként
minél sűrűbben hintsék el növendékeik lelkében a falu szeretetének
magvait. Hogy ne legyen
leánynak forrÓ nosztalannak a szellemi végvárra kikerülö fiatalembernek,
giája a város talmi fénye után s ne legyen kisebbségi érzése, ha, mondjuk,
a körorvos, vagy az uradalmi intéző nem emel neki kalapot, esetleg a
Iöjegyzöné
nem hívja meg ötórai teára. Akit a magyar sors az ugarr a rendelt szent hivatásával,
annak keveset mondanak
a giccses teadélutánok.
Tehát ne szólam, hanem valóság legyen az, hogyatanítóság
a közösség sz íve. Szüntelenül
új hullámokat
lüktet szét a nemzet véredényrendszeréhe. Érezze, higyje és hitesse, anélkül, hogy kimondaná,
minden kikerülő tanító, hogy valóban zöld padokban épül az Ország és Haza, ahol
az egyén bele gyökerezik a Földbe s koronáját a nép felé nyújtja. Érezzék
mindannyian,
hogy nevelőnek
lenni máltóság. Akkor is, ha' nem fizetik
meg. Közeledik az idő, amikor meg fogják, fizetni! A nevelő jutalmát.
addig is gyerekszemek tiszta értelme sugározza felé. Életcélnak ez sem utolsó.
Több tárgy nem volt és így az ünnepélyes ülés véget ért. Kmf.
P a d á n yi- F r a n k
Antal s. k. elnök.
F r ig ye s
Béla s. k. jegyző.
Dr.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i
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Azokat a tagtársakat
és elöfizetöket, akik hátralékban
vannak, arra kérjük, szíveskedienek
a hátralékoslag.és előfizetési
díjakat sürgősen kiegyenlíteni.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A Iegnehezebb viszonyok ~özt,' az
árak mindenirányú és ugrásszerű emelkedése dacára sem a tagdí"jakat,
sem azeilőfizetési
díjat nem emeltük. A legmesszebbmenő
figyelemmel voltunk a kartárs ak rendkívül szűkős helyzetére'. Az
a remény táplált, hogy méltányolni fogják eljárásunkat és a hátraIékok kiegyenlítés évei segítik egyesűletűnket
a kőzösségért folytatott kűzdelmében.
Pályázati felhívás a Sarudy Ottó kir. főigazgató emlékalapítvány kamataira, - Sarudy Ottó bármely' volt tanítványának
akáraz alapítvány
hányad-izigleni leszármazottja
dec. 15~ig pálvázhat
1941/42. évi kamataira, amelyek egyesek adományaival kb. 30 pengőt tesznek ki. Feltételek,
hogy a leszármazottihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
jó l
ta n u ló .
s ze g é n ys o r s ú
e g ye te m i
va g y
fő is ko la i
tanuló legyen. A kérvényhlez
tehát a feltételeknek megfelelő hiteles iratok csatolandók
és azok
a Tanítóképzö-Intézeti
Tanárok Orsz. Egyesülete elnöksége (XIL',
Fery Oszkár-utca 40. sz.] címére kűldendök be. Pálvázhat valamely más tanítóképző tanárnak jól' tanuló és szegénysorsú egyetemi v. főiskolai hallgató gyermeke is, amennyiben Sarudy-tanítvány kérvényt nem adna be. Ajánlatos tehát az ilyenek pályázata
is, mert megtörténhetik.
hogy Sarudv-tanítványok
leszármazottjai
nem jelentkeznek.,
.
Kinevezés. A köz okt. miniszter dr. D o m o ko s
J ó zs e fn é
d r . D ó ka
Etelkát,
a munkácsi
gimnázium h. tanárát.
T ó th
Mária okI. középisk,
tanárt •. a marosvásárhelyi
áll. polg. fiúiskola h. tanárát a szabadkai
m.
kir. s u . kisdedóvónőképző-intézet
tanári
létsz ámába kisdedóvónőképzőint. rendes tanárokká.
C zú c z
Anna okl, tképzó-iut.
tanárt, az adai m.
kir áll. polg. fiú- és leányiskola h. tanárát ugyancsak
a szabadkai m. kir.
áll. kisdedóvónőképző-intézethez
h. tanárrá,
K a s zá s
Antonia
Gabriella
Erzsébet
okl.
óvónőt, pécsi szociásándorfalvai
áll. óvónőt és N é m e th
lis szervezőnőt
pedig az áll. kisdedóvónőképző-int.
mintaóvónök
létszámába a szabadkai
áll. kisdedóvónöképzö-intézethez
mintaóvónökké
kinevezte. A kőzokt.
miniszter S zű c s
Vilmos uj vidéki állami nép iskolai
tanítót az újvidéki
és C h r is t Jánost, a muraszombati
L fokú közoktatásigazgatási kirendeltség
tanügyi
előadóját
a csáktornyai
állami tanítóképző-intézet
gyakorló-iskolájához
az állami tanítóképző-intézeti
gyakorlólétszámába
rendes gyakorló-iskolai
tanítóvá
nevezte
ki.
iskolai tanítók
(114720/1942. VI-3.
szárn.] A közokt. miniszter K a p i- K r á lih
Jenő oki.
létszátanítóképző-intézeti
tanárt az állami tanítóképző-intézeti
tanárok
mába helyettes tanárrá kinevezte. (114.508/1942. VI-3.-üo.
szárn.]
Jogmegadás. - A közokt. miniszter a szászrégeni ev. némel líceum
(taníjó(nö)képző-intézet)
1. osztálya
~zámára, az államérvényes
bizonyítvány kiállításának
jogát utólagosan
az 1940/41.. iskolai évre, illetőleg az'
L és II. osztálya számára az 1941/42. iskolai évre megadta.
(114.122-'"-1942. VI. 3. sz.].
Az Orsz Testnevelési
Tanárvizsgáló . Bizottság. A közokt.
rniniszter az 1942~43.
és 1943-44.
tanévekre
megalakított.
Orsz. Testne-
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S ze n te s y
L a jo s n é
Tanárvizsgáló
Bizottság tagjai közé kinevezteihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
Ida áll. ttónőképző-int.
tanárt a játék és gyakorlati tanítás tantárgyakra.LKJIHGFEDCBA
M in is z te r i
b eszéd .
A Néptanítók
Lapja nov. 15-i száma egész
M er se
Jenő közokt. miniszter úrnak azt a
terjedelmében
közli S zin ye i
beszédét, melyet a kultusztárca
költségvetésének
képviselőházi tárgyalásli
alkalmával mondott. Ezzel a nagyjelentőségű
beszédet az oktatók széles
rétege számára tette hozzáférhetővé. A kr istálytiszta
logikával felépített
beszéd az oktatásügy igen sok kérdésével foglalkozik és tartalmával bizonyára nagy örömet fog kelteni a tanítók és tanárok körében. Oktatásügyünk
legfőbb intézője határozott ígéretet tdt a tanári és tanítói rend sok kérdésének kedvező megoldására.
A tanárok
és tanítók két évi helyettes
szolgálat
tényleges betöltése után n yo m b a n
rendes tanár okká,
tanítókká
fognak kineveztetni. A kőltségvetésben az elérhető legmagasabb állásokat
11 állami és 2 nemszaporítja. A gimnáziumoknál és más középiskoláknál
állami V. fiz. osztályú állást vett fel többletként a kötségvetésbe.
(EzekÖrvendetes, hogy az osztályből, sajnos, csak 1 jutott a tanítóképzőknek.]
főnöki díjak most már a tanítóképzők
számára is biztosítva vannak. Az
elméleti szakos és a testnevelési tanárok közt illetmények szempontjából
a jövőben nem lesz különbség.
Az iskolaorvosi intézmény további fejlődéséről gondo· skodik. Rendkívül elismerően foglalkozik a beszéd a tanítóság munkájával és ügyeivel. A miniszter úrnak határozott szándéka az
a tanítói állások
osztatlan és a részben osztott népiskolák túlzsúíoltságán
szaporításával
és iskolaépítéssel
segíteni. Elsősorban falusi iskolák építését vette tervbe, városiak építésére csak azután kerülhet sor. Rendkívül
érdeklődésre számíthat az, amit a miniszter úr a tanítói lakások építéséről
mondott. "A tanítók lakáshiánya ma már veszedelmes méreteket kezd ölteni." A kérdés megoldására
tervek készülnek. A tanyai tanítók nehéz
helyzetén tanyai pótlék rendszeresítésével
kíván vál toztatni. A tanítóhiány
a tanítóképző
főiskola megvalósításának
elhalasztására
kényszeríti.
"Egy
ideig meg kell maradnunk a régi tanítóképző-intézetnél."
A tanító állást
társadalmilag azzal akarja emelni, hogy a tanítónak hivatalból helyet bizképviselötestületben.
Hogy a tanárok és tanítók könnyebben
tosít a községí
és biztosabban végezhessék
fontos hivatásukat, jó iskola- és vezérkönyvekröl kíván gondoskodni, minden ismeret kőréböl
pedig olcsó könyveket akar
az oktatók kezébe adni. Rendkívül időszerű az a törekvése,
amely a
magyar öntudatra való nevelést és az összes iskolákban a hungarológiai
oktatást kívánja elmélyíteni. Kiterjeszti figyelmét az ískolánkívűlí
népművelésre és a ponyva elleni nemzetmentő küzdelemre. Nagyváradon műszaki
főiskola létesítését tervezi. A miniszteri beszéd tehát tele van a legnemesebb
szándékokkal,
a legszebb tervekkel.
Leghőbb kívánságunk,
hogy valóra
váljanak!
K a to n a i
szelgálatot
te lje s ítő
ta n á r o k .
A kalocsai érs. tképzö-intézet tanárai közül D u n d le r
Gyula április óta; B e r h id a i
János szeptember óta a harctéren van, P a á l Ferenc június közepe óta, S za b ó Sándor
gazd. tanár pedig okt. 2-a óta teljesit katonai szelgálatot.
A Gyógypedagógiai
Tanárképző
Fő"Személyi
h ír e k ,
e lő a d á s o k ,
• Antal a n eiskola szabad szemináriumán okt. 15-én dr. P a d á n yi- F r a n k
vel é s r ő'l tartott
előadást.
Dr. L u x Gyula, a bpesti németnyelvű
Gábor és B ö lc s h á zy
Árpád
ttóképző-líceum
igazgatója dr. U h e r ko vic h
tanárok
közreműködésével
I s ko la i
s za kkife je zé s e k
m a g ya r - n é m e l
szótára
címen értékes segédkönyvet
szerkesztett.
M á csa y
Károly, aki eddig
a Kisdednevelők
Orsz. Egyesületében
a főtitkári teendőket látta el, erről

velési
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a tisztségről
betegsége
miatt lemondott,
hasonlóképpen
lemondott
más.
D r a s ko vifs
Pál áll. övónöképzö-int.
irányú nagy elfoglaltsága
miatt dr.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tanár az egyesületben
viselt pénztárosi
tisztségéröl.
Dr. B á lin t
Sándor egyet. magántanár.
a .szegedi kir. kat. tképző-intézet
tanára A tö r ö ks é g
a m a g ya r
n é p h a g yo m á n yb a n
címen felolvasott
november
9-én a
M e s te r h á zy
Jenő igazgató, 'szakelőadó
nov. 13-án S zá z eV!?
rádióban. s ziile te it
C sengey
G u s ztá v
címen irodalomtörténeti
előadást
tartott
a
rádióban.
Dr. H o r to b á g yi
Tibor központi szelgálatra beosztott
tanár
nov. 30-án felolvasott a rádióban. Felolvasásának
címe: Am it a g o m b á kr ó l
tu d n u n k

ke ll.

Irodalmi szemle. Dr. Wieder' György: I m r e S á n d o r
(Nevelés, 13.
m a g ya r
m ű ve lő d é s
ú tja .
évf. 2. sz.]. Mesterházy
Jenő: Az e ze r é ve s
(Uo o.] Dr. .Iankovits Miklós: I s ko la i
n e o e lé s iig yi
á lla p o tr a jzo k
je le n tő s é g e
a fő vá r o s b a n . WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
( U . o.] Dr. Garai József: A te s tn e ve lé s
é s az
Lapja, 75. évf. 21. sz.] Dr.
ú ja b b n e o e lé s iig yi
m o zg a lm a h ,
[Néptanítók
n a p ló já n a k
n e m ze tn e ve lő
g o n d o la ta i.
(U .
Kardeván Károly: E ö tvö s J ó zs e f
o.] Dr. Evva Gabriella: E m lé ke zé s
Ka ra cs
T e r é zr ő l.
( U . o.] GerKölternénytárgyalás.
( U . o.) Nemes
gely Ilona: P e tő fi: I s tvá n ö c s é m h e z.
János: R á b a ' é s R á b c a vid é ke .
Tanítási tervezet.
[Néptanítók
Lapjai, 75.
évf. 22. sz)
Intézeti
hírek.
A rádió "Hjúsági énekkarok"
sorozatában
nov.
4-én a Szent Lujza Intézet óvónőképzőjének
énekkara
egyházi és világi
Magdolna zenetanár vezénylésével. - K e r e darabokat adott elő S ta r m a n n
csendi
K is s
Márton A h a r m in c a d ik
című filmjének győri bemutatása
alkalmából a győri kir. kat. tképző-intézet
nov. 10-én az intézet díszt ermében a szerző tiszteletére,
aki az intézetben végezte tanulmányait, lélekemelő és nevelő hatású ünnepséget
rendezett.
Az intézet ifjúságán
és a
kívűl
más győri el. iskolák növendékei
is
gyakorlóiskola
növendékein
Lászl
főrendező,
szerepeltek.
A szerzőn kívűl az ünnepség en C s e r é p y
P á ger
Antal és P e ls ő c zy
Irén színművész ek is megjelentek. A bpesti
V. éves növendékei
nov. 28-án és 29-én
II. ker. áll. ttőnöképzö-intézet
ttónőképző-int.
növendékek
elöadókészségét
messze meghaladó
müvészi
tökéletességgel
adták elő Poldini F a r s a n g i la ko d a /m á n a k
1. felvonását. A
díszleteket is maguk a növendékek
Festették. Az előadást zongorán D a u s z
Ferenc int. zenetanár
kísérte.
Mindkét
előadáson
a közönség színültig
megtöltötte
az intézet disztermét. Az előadások bevételeit
az intézet az
Ifj. Vöröskereszt
Egyesület útján a hadbavonultak
családjainak
felsegíté;
sére ajánlotta fel.
.
Tanítói továbbképző
tanfolyamok.
A Néptanítók
Lapja cikkírója
néhány megjegyzést fűz a tanító! továbbképző
tanfolyamokról
folyóiratunk
nov. számában írt rövid cikkemhez.
Egyik észrevétele,
hogy az 1925-ös
tanterv életbeléptetése " óta az ország kűlőnbözö
városaiban tartott továbbképző tanfolyamokról
nem emlékeztern .meg azok értékének
megfelelöen.
Pedig ezeken ek a tanfolyamoknak
két tanítóképző-intézeti
igazgató volt a
A tanítók száma meg, akik a tanfolyamokat
hallvezetője és előadója.
gatták, elérte kereken a 15 ezret. Készséggel elismerem, hogy a két igazgató
kartárs am és a tanfo-lyamaikon szereplő gyakorlóisk.
kartársak
derekas
munkát végeztek és az 1925-ös tantervvel kapcsolatos módszerjavítás
terén
kiváló érdemeket szereztek.
De ezek a tanfolyamok
nem a tanítóképző
tanárság széles rétegeinek közreműködésével
folytak le s nem voltak az
előző évtizedekben
annyi intézet és tanár, belevonásával
intézményesen
megszervezett továbbképzés szerves folytatásai. Mínthogy cikkem ezeknek,
ó
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a tanítóképző t anárság egyetemesebb' bevonásávalműködő
továbbképző taníolyamoknak a feltámasztása érdekében Iródott, nem vehettem fel az előzmények közé olyan részleteket, amelyek a következmény alátámasztésára
nem igen szolgálhattak.
Másik észrevétele a cikkírónak.
hogy a ped.
szemináriumokon történő megbeszéléseket csak a 'kir. tanfelűgyelők, illetőleg körzeti iskolafelügyelők
vezethetik, tehát olyanok, akik a helyi ped.
adottságokat
ismerik. Cikkemben nem is kívántam
szernináriumi vezető
szerepet a tanítóképző
tanárság számára. Maradjon csak meg a vezetés
az említettek kezében. A cikkírónak
az a megállapítása
pedig, hogy a
tanítóság továbbképzése
nem ment át a tanfelügyelők
kezébe, örömmel
tölt el, mert ehhez a tanítóképző tanárság valóban jobban ért. M. O.
főiskolák' szervezeti
szabályzatából.
A földműA mezőgazdaségi
velésügyi minisztérium fokozatosan meaögazdasági
Ióiskolákká
szervezi át
a gazdasági akadémiákat.
A magyaróvári és a kolozsvári gazd. akadémiák
már a jelenlegi isk. évtől kezdve mint főiskolák müködnek. A főiskolákra rendes hallgatóként
azt a férfit vagy nőt lehet felvenni, aki középisk. (gimnáziumi, gazd. középiskolai,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
líc e u m i)
érettségi vizsgát tett. A
- Iöiskolának
nyilvános
rendes
és nyilvános
r endkívűli
tanárai
vannak.
elnöklésévei a kari
Az ezekből a tanárokból alakult tanári kar a dékán
üléseken intézi a főiskola ügyeit. A dékánt
a nyilvános rendes tanárok
titkos
szavazással,
kétharmad
szótöbbséggel
egy tanévre
választják.
Tan,
Ugyanaz a tanár legfeljebb két egymást követő évben lehet dékán.
évenkint minden hónapban egy rendes kari ülést kell tartani. ezenkívül
szűkség
szerint rendkivüli
kari ülések tarthatók.
A főiskolák ügyviteli
és kezelőszemélyzet
intézi: a titkár, a pénzteendőit az irodai segédtáriellenőr,
a könyvtártiszt
és a hozzájuk beosztott
díjnokok,
kezelők,
irodakezelési
gyakornokok.
A tanulmányok
ideje nyolc félévre osztott
négy tanulmányi év. Akik a kötelező kollokviumokat
és a négy szigorlatot sikerrel kiállják, mezőgazdai oklevelet
kapnak. A mezőgazdasági főiskolák most vázolt szervezete
jól szemlélteti
a főiskolai sz ervezetet.
Nyugtázás. - Tagdíjat, illetőleg előfizetési díjat fizettek: az 1941. és
1942. év 1. és II. felére a kolozsvári "Ferenc József" tudományegyetem
lélektani intézete; az 1942. év 1. felére Barabás Tibor és Turóczi Mária;
magyar J!örögkatolikus fiúlíceum és
az 1942. év II. felére a hajdudoroqí
Bergrnann József; az 1942. év 1.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n . felére Remetyán Pálné
Szamosi Erzsébet, Kiss Sándor és Barkáts Mária; az '1942. év II. és az 1943. év I.
felére Patyi Károly; az 1943. év I. felére dr. Biborka Feren, Fütty Imre,
Bartal Alajos, Geyer Béla, Hcmor Imre, Karácsonyi
Jenő, Kocsis Lajos, Kisházi Mihály, Rosta József, dr. Sántha Kamill és Szkalka Lajos; az
1943. év I. és II. felére a szatmárnémeli rk. tanítónőképző-intézet.
1942/43.
tanévi
tanulójárulékok
címén
a sárospataki
ref. tanítóképző-intézet
igazgatósága
14lt.40, az újvidéki
áll. tanítóképző-intézet
igazgatósága
157.60 pot fizetett be. - Bp. 1942. november 15. Frigyes Béla pénztáros.
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