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A 9y~korlóiskolai ta n ító .

A leendő tanítók gyakorlati kiképzésének tulajdonképpeni szín-
tere a gyakor lóiskola. Hosszasan fejlődö'tt és kipróbált az a rendszer,
melynek keretében a tanítás gyakorlatába való bevezetésük történik.
Alapvonásaiban egyetemes, hiszen tantervi utasítások egyetemlegesen
megszabják az összes intézetek számára, de vannak benne egyéni,
eredeti, a tanári testűlettöl, kivált a pedagógia tanárának és a gya-
korlóiskola tanítóinak elgondolásából eredő vonások is. Ennek a
rendszernek és ennek a munkának kellős középpontjában áll a gya-
korlóiskolai tanító. Munkaköre kettős természetű: 1. ellátja két vagy
több osztályban az oktató munkát ; 2. tevőlegesen részt vesz a jelöl-
tek gyakorlati kiképzésében.

Mind a két feladat súlyosan nehezedik vállaira, mert mindkettö
átlagon felüli teljesítményt kíván tőle. Az első feladata körében
mintaszerűen kell tanítania és nevelnie.; amihez nemcsak szorgalom,
kitartó munka és meg nem alkuvó kőtelességérzet, hanem erős fiú-
kum, kivételes egyéni rátermettség, az igazi oktatót kitevö lelki alkat
is kell. Erős judicium és gazdag kedély nélkül el nem lehet a gya-
korlóisk. tanító. Fiatalosnak, de nem fiatalnak, mindenesetre család-
apának kebl lennie. És mindent emelkedett szempontból, mindent
egyetemes oldaláról kell látnia és lelkében eredetiségnek és kezde-
ményezőerőnek böven kell fakadnia. Állandóan fej lődnie kell s még
a legjobb sablonokon sem szabad megrekednic. Ismernie kell az
emberi természetet és az emberi cselekedetek megítélésében a "min-
dent megérteni annyi, mint mindent megbocsátani" elv szerint kell
eljárnia. Szűkséges, hogy a konkrétet találóan és gyorsa,l1 egyetemes
alá tudja foglalni. Az egyéntöl független, tehát a természettől adott
és az egyéntől függő meghatározók szerenesés találkozására van
szűkség, hogy megszűlethessék a jó gyakorlóiskolai tanító. Csak
kivételes tulajdonságokkal megáldott és a hivatásteljesítést önma-
gában is korlátlan mértékben hordó oktató-személviség tudja a gya-
korlóiskola mindennapi munkáját mintaszerüen, tanulők és tanár-
társak állandó megfigyelő és bíráló szeme előtt végezni. Mindenek
tetejébe munkáját az is megnehezíti, hogy osztályaiban majdnem
naponkint nemcsak ő tanít, hanem a felső osztályok növendékei is.
Ezeknek a tapogatózó kezdőknek a munkája után nlÍndig marad
valami' eltakarítani- és helyrehoznivaló, ami nélkül a didaktikai
munka folytonosságát biztosítani aligha lehet.
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Súlyos feladatot jelent a gyakorlóiskolai tanító számára a gya-
korlati kiképzésben történo részvétel. Neki kell minden tanítástárgy-
ból olyan tanításokat bemutatni, amelyekből a tárgy rnctodikájának
jellegzetes vonásai levezethetők és amelyek a jelöltek számára min-
tául, követendő pá ldául szolgálhatnak. Hogy erre képes legyen, úgy
a neveléstudomány tanárával, mint a szaktanárokkal harmonikusan
kell eljárni. Nem lehet ellenkezésbe jutnia azzal az elmélettel, melyet
a pedagógia tanára az intézetben hirdet. De nemcsak erről van szó.
Az ő tanításai az intézetben hirdetett didaktikai elmélet valóságos
csúcsteljesítményei, gyönyörű kivirágzásai kell hogy legyenek. Emel-
lett azt is elvárják tőle, hogy eredetiségével, kezdeményezésével,
őbletességével a gyakorlati didaktikát még előbbre is vigye. Ezt a
több síkú hivatását bizonyára csak úgy fogja betölthetni, ha állandóan
résen van s nem mulasztja el egy értékes módszertani cikknek, még
kevésbbé egyetlen ilyen munkának a szorgos áttanulmányozását sem
Így volt ez a multban és így van a jelenben is. A gyakorlóiskolaí
tanítók ilyen Iankadat lan tevékenységének eredménye a mai nép-
iskolai módszer. Az ő szorgalmuknak, szaktudásuknak köszönhetjük,
hogy ma szerte az országban színvonalas didaktikai munka folyik.
Az előző század végén is és a mcstani elején is a tan- és vezér-
könyvek nagyobbik részét a gyakorlóiskolai tanítók írták. A módszer-
javításnak ők a hivatott alkalom- és hivatásszülte bajnokai. És dicsé-
retükre szolgál, hogy nem a szélsőséges, a jelszavasYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú jíhások széllel-
bélelt kezdeményezői voltak; Ezt egyébként helyzetük is kizárta, mert
bizonyos józan. konzervativizrnust kővetel tőlük. Azt kívánja, hogy
csak kipróbált és valódi, sokoldalú eredményt biztosító tanítási eljá-
rásokat származtassanak át a következő tanítónemzedékre. Ez a
józan didaktikai állásfoglalás azonban koránt sem zárja ki a valóban
értékes, alkotó tanítói egyéniség kezdeményezéseit. Hosszú ped. pá-
lyámon a sors kegyes volt hozzám, mert olyan gyakorlóisk. tanítók
mellett szolgálhattam, kik valóságos megtestesítöi, önmagukban hor-
dozói voltak a tüneményes didaktikai alkatnak. Himnuszokat le-
hetne zengeni tevékenységükröl! Amit .az egyoldalú és a kizáróla-
gosságot követelö en és fölényesen hirdető jelszavas törtetők saját
találmányként hirdettek és hirdetnek, azt ök már akkor okosan és
szervesen szötték bele didaktikai és metodikai eljárásaikba.

De a gyakorlati kiképzés nemcsak minöségben, hanem mennyi-
ségben is kivételes teljesítményt követel a gyakor.ló iskolai tanítótól.
Legalább heti 30 órás elfoglaltság mellett hetenkint át kell néznie
a hospitáló növendékek feljegyzéseit. Hetenkint tüzetesen át kell
tanulmányoznia, helyesbítenie legalább 12 terjedelmes tanítási terve-
zetet. Az előkészítési órákon jól átgondolt tanítási vázlatokkal kell
megjelennie, mert a próbálkozó növendékek kezdetleges. és a legtöbb
esetben hiányos elgondolásaiból csak az ő vezetése mellett készül-
hetnek megvalósításra alkalmas tervezetek. Ez a munka is állandó
készeniétel és szünet nélküli idegfeszültséget. testi-lelki eröelhasz-
nálódást jelent.

Tudom, hogy az elmondottakkal csak töredékesen, néhány
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vonásra kor látoz ottan vázoltam a gyakorlóiskolai tanító helyét és
rnunkáját. De mélyen meg vagyok győződve róla, hogy az elmondot-
takban az ő javára semmi túlzás nincs. Sok tekintetben ő a kőzépponti
tényezője a sikeres tanítóképzésnek. A jó tanárok megtő ltik a leendő
oktatókat ismeretekkel és lényegesen hozzájárulnak a tanítói alkatnak
axiológíai értékekkel való telítéséhez, de hogy fog mindez a gyakor-
latban érvényesülni, az elsősorban és mindenekfelett a gyakorló-
iskolai tanítótói függ,

Arra a kérdésre, hogy ezért a sokoldalú, kivételesen nehéz,
fáradságos és következményeiben majdnem beláthatatlan fontosságú
munkáért megkapja-e a gyakor lőiskclai tanító a megfelelő ellen-
.szolgáltatást, fájdalom, határozott nem-mel kell felelnem. Munkájáért
nem jár sem megfelelő erkölcsi, sem anyagi bér. A tanügyi berkekben
mindenféle címek és méltóságok röpködnek. A gyakorlóiskolai tanítot
csak a régmultban emelték ki címekkel az általános szür keségböl, a
jelenben semmit sem kaphat. Javadalma sem haladja meg az egyéb
népiskodákban szolgáló kartársak javadalmát. A VII. fiz. osztál lyal
megy nyugdíjba, akárcsak a faluhelyen, kedvezőbb megélhetési
kőrűlmények kőzt élő osztályos társai. A bajon sürgősen segíteni
kell, ami ha elmarad, elkerülhetetlenül lehanyatlik a gyakorlóiskolai
tanítói kar minőségi színvonala és nagyot esik a gyakorlati kikép-
zésnek évtizedek alatt kialakult értékes rendje.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mo lná r O szká r .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z ifjú s á g i ö n k é p ző k ö r n é h á n y id ő s ze rű k é rd é s e .

(Világtő{ténelmí eseményekkel terhes napokban talán kicsinyes-
.ségnek vagy~gvárépítésnek látszik az ifjúsági őnképzökőr kérdésé-
vel foglalkozni'>{Iisz maga a tanítás, a nevelés mindennapi munkája

.is bizonytalanságban folyik, anyagi és egyéb okok, ki tudja, meddig
engedik meg iskolaí-munkánk Iolytatását. Mégis már most foglalkoz-
-nunk kell a nevelés időszerű ~rdéseivel és mindazzal, J ami a magyar
jövő kialakításának nagy f elösséggel járó munkáját könnyebbé
és eredményesebbé teheti)

Tanári munkánk egyik igen hatékony segítő eszközéről, az
ifjúsági őnképzőkőrről kívállok néhány gondolatot kifejteni. (Szándé-
kosan beszélek néhá ny időszerű kérdésről, mert jól tudom, )-6gy
a most tárgyalandó kérdések mellett az ifjúsági önképzőkörnek nem
egy megvitatásra váró részletkérdését mellőzöm. A most/kifejtett
időszerű gondolatok sem azt célozzák, hogy bárki is abszolut értékű
igazságokat • j~sson bennük, mindössze a kor kívánalmai szülte és
eszmekeltés céljából/ a szakemberek elé hozott javaslatokról. ötle-
tekról van szó, amelyeknek helyes vagy helytelenj-voltáról eltérők
lehetnek a vélemények. Egy azonban vita.ihatatIá.ni) ha az élettel
lépést akarunk tartani, akkor az ifjúsági önképzés módjában, eszkö-
zeiben lényeges változtatásra van szűkségűnk. Ezt igazolja az ifjúság
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nyílt állásfoglalása, amely sokszor csak negatíve közöny, részvét-
lenség. unalom és fásultság formájában döbbent meg bennünket,
máskor viszont valami lázadó elégedetlenségben, valami határozatlan
újatakarásban nyilvánul meg.

Nem is olyan régen egyik irodalmi hetilapunk egész cikksoroza-
tot szentelt az ifjúsági önképzőkörök ügyének. E cikkek szerzője,
maga is tanárember, igen éles szavakkal ítélte. el a középfokú
iskolá an folyó önképzés korszerűtlenségét és meddőségét. Az el-
ítélés nyomán megjelent diákhozzászólások élénken helyesleték az
iskolát és önképzőköröket kívűlről ért bírálatot. Ugyanez az egy-

hangú elégedetlenség és reform vágy tárul elénk a tanulök írásbeli
vallomásaiból. úgyszólván valamennyiben az "önkínzókör" megjelö-
lést olvassuk. Ez csúfondáros diákkifejezés világosan jelzi a baj
jelenlétét, de nem ad útmutatást a bajok orvoslására.

Aki a szakfolyóiratok idevágó tanulmányait, vitacikkeit gondosan
végigolvassa, azonnal látja, hogy itt nem valami mai keletű és egy-
szeri betegségről van szó, hanem tanári munkánknak szinte szabályos
időközönként visszatérő és megoldást sürgető feladatával állunk
szemben. Ahogyan senki sem akad fenn azon, hogy a szakadatlanul
tovahömpölygő életYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú jabb és újabb tantervek és utasítások, továbbá
új tankönyvek kiadását teszi szűkségessé, éppenígy a diákság őn-

, képzését időről-időre új formába kell illesztenünk, és ezt a formát,
a hagyományos alapon, új tartalommal kell megtöltenünk.

A tanítóképző-intézetek magyar szakos tanárainak 1936. nyarán
tartott szakértekezletén külön előadás foglalkozott az önképzőkör
új feladataival. az elnöki megnyitó beszéd pedig egész határozottan
kívánta az "elavult, egyoldalúan irodalmi jellegű" önképzőkörök alap-
szabályainak sürgős átdolgozását és a szakosztály-rendszer meghono-
sítását. A kívánt átalakítás megtörtént ugyan, a kérdés akkori vizs-
gálója, dr.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATímá r Kálmán kalocsai kartársunk, mégis kénytelen az
1939/40-i iskolai év önképzőköri munkájár ól közzétett beszámolójá-
ban megvallani, hogy bizonyosfokú ernyedést, visszaesést tapasztalt
a kör működésében, ugyanitt a kellő .színvonal hiányát említi és a
bajok okát főképen az érdeklődés és munkakedv hiányában és a
tagok túlterhelésében látja. Tímár kartársunk helyesen mutatott rá
a bajok gyökerére: az ifjúság nem érdeklődik, aEg egy-két tagja vesz
részt a kőzős munkában (a parancsra végzett önképzőköri munkát, a
s~rban kijelölt szereplők kényszeredett szereplését ugyanis nem
tekinthetjük igazi önképzésnek, csak látszateredrnénynek] és sok-
oldalú iskolai elfoglaltságára hivatkozik, amikor közönyének okát
tudakoljuk tőle.

Ha már most a bajok okát teljes őszinteséggel akarjuk meg-
mutatni, utalnunk kell önképzőköreink elavult szervezetér e és arra
a tagadhatatlan tényre, hogy a középfokú önképzökörők- munkássága,
néhány tiszteletre méltó kivételt nem említve, nem tart lépést az
élet fejlődésével. Pedig ezerszer elhangzott igazság, hogy' az életre
kell nevelnünk. Az elmúlt világháború előtt még meg Iehetett oldani
az önképzőkörök válságát a szakosztályok felállításával, mert a XIX.
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sz. tudományos életének nagyfokú specializálódása ekkor jutott be
az iskolák falai közé. A diákság egyes tudományszakok, illetőleg
tantárgyak szerint megoszló érdeklődése megtalálta a maga munka-
területét az irodalmi, természettudományi, matematikai, technikai
stb. szakkörök ülésein. Amint azonban a világháború és az azt
követő válságos évtizedek új feladatok elé állították az egyes nem-
zeteket, az iskola lépésröl-Iépésre maradt el a fejlődésben. 1936-ban
a Protestáns Tanűg'yi Sz emlében, majd két év mulva ugyancsak ebben
a tanügyi lapban önképzőköri vezető-tanárok töprengnek azon,
mikép lehetne a haladó önképzökőrökbe új lendületet belevinni.

(Különösen dr.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABelohor szky Ferenc, a nviregyházi ref. gimn. tanára
vetett fel sok életrevaló gondolatot. Javaslatai közül legkorszerűbb
a nemzetnevelés szolgálatának gondolata és a magyar népi gondo-
latnak íelkarolása, továbbá a magyar sorskérdések megtárgyalása
az önképzökörők ülésein. úgy érzem, hogy Ö nképzőkör e ink a nemzet-

nevelés szo lgá la tá ba n c. cikkében egészen helyesen fogta meg a kér-
dést, amikor többek közf ezeket írta: "A mai önképzökőr legíöbb
hivatása, hogy a magyar sorskérdéseket az ifjúsággal megismertesse."
Ugyanitt a cikkíró felveti a diáklapok kiadásának gondolatát is,
mert "mindaddig, amig ez az őnképzököri mozgalom csak egy iskolát
hat át, egy városban, egy-egy intézetben érvényesül, addig külö-
nösebb eredményt ehhez fűzni nem igen lehet."

(M.{ndezek előrebocsátását azért láttam szűkségesnck. hogy ki-
tűnjék, "hogy nem abban a tudatban mondom el [avaslataimat, mintha
meröben~j és eredeti gondolatok volnának, legfeljebb a rendsze-
rezés ,és,a ~ai sajátos feladatainkhoz szabott módosítás az én egyéni
munkámj

Induljunk ki abból a vitathatatlan tételböl, hogy századunk a
szociális és népi gondolat előretörésének és, minden valószínűség
szerint, diadalra jutásának jegyében folyik Ma már tanterveink és
tankönyveink is helyet adnak azYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ t n. népi írók műveiböl vett
szemelvényeknék. Kőzoktatásűgyűnk regfőbb irányítója, a közokt.
rniniszter nemrég jelentette ki kolozsvári beszédében: .,Közép- és
középfokú iskoláinkban el kívánom mélyíteni a hunga r o l og ia i okta-
tást és nevelést", mert, folytatja miniszterünk, "a magyar öntudatra
va.ló nevelést már a kisdedóvóban és a napközi otthonekban kell
kezdeni." A miniszteri kijelentést hamarosan tettek kö~dték, meg-
kezdődött a népi játékok gyűjtése és csak a napokban olvastuk
örömmel az a hírt, hogy a népi kultúra kincsei sorra bevonulnak
közoktatásunkba. A közokt. nuniszter megbízta Kodá ly Zoltánt és
Adá m "Jenőt, hogy a magyar népdal tankönyv-eit, illetőleg módszer-r
tanát az Iskolák részére készítsék el. Ezzel a lépéssel évtizedek
mulasztását sikerül pótolnunk.

Kérdés m ár, most: hogyan kapcsolódhat be az ifj.önképzökör
ebbe a nagy nemzetnevelő munkába ? Legfőképen azzal, hogy eddigi
egyoldalúan irodalmi vagy szaktudományi jelleget megszűntetve..
egész működésének gerincévé a ma gya r sá g ismer e te t teszi. /Tanitó-
és óvónőképző-intézetek munkásai előtt felesleges lenne bizonyí-

/"
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tanom, hogy az életre nevelés Iegelemibb parancsa ez.!..,Ajövő taní-
tója és óvónője csakis alapos falu- és népismeret birtokában
végezheti jól munkáját akár az egykori faluvezetőt, akár pedig a
népművelés munkását látjuk benne. Félreértés elkerülése végett
hangsúlyozom, hogy nem pusztán. egy új szakosztály megszervezésé-
ről van itt szó [néprajzi, szocíográíiai, táj- és népkutató szakosztály
néven), hanem az egés,z önképzőkörí munka alapszínezetéről. Ha
valamelyik tanítványunk pl. történelmi tárgyú kérdésekkel kíván
foglalkozni, akkor szülőfalujának vagy az iskola székhelyének múlt-
jára terelem fígyelmét; ha pedagógiai érdeklődésű, akkor faluja.
vidéke népnevelési kérdéseire, illetőleg hiányaira; ha irodalmi vagy
művészi érdeklődésű, akkor a népmesekincs vizsgálatára, esetleg
a népdalgyűjtésre ébresztek benne kedvet. Egyik kíváló történet-
tudósunk,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMá lyusz Elemér, már kb. 10 évvel ezelőtt sürgette a falu
tanítóinak bekapcselását az országos dűlőnévgyüjtés munkájába.

A második időszerű kérdés, amely a magyar öntudat megerősí-

}

' tésének ugyancsak hathatós eszköze, az iskolai nyelvvédő és nyelv-
tisztító mozgalom kiszélesítése, elmélyítése, illetőleg gvakorlativá
tétele az önképzőkörök útján. Ez a 10 év óta folyó munka csakis
az ifjúság lelkesedéssel telített közreműködésével lehet eredményes.
Amíg csak e.gyes órákon történik mindez, igen kevés haszonnal jár,
de nagy hatóerejét érezzük a mozgalornnak, mihelyt az ifjúság őn-
képzőköri munkájának szerves részévé teszi. Itt-ott örvendetes
kezdeményezések történtek már, a budapesti Angolkisasszonyok
intézetében pl. Magyarosan Beszélők Köre mükődik, de még többet
kell e tekintetben tennünk a jövőben. Magyar öntudatra nevelő
munkánknak ugyanis nem elhanyagolható tényezőjéröl van itt sz ó.

Megint csak Kodály Zoltán véleményére hivatkozom, aki szerin (:
tudatalatti magyarságunk két alapköve a nyelv és a zene. Ezeket
az alapokat pedig a mi növendékei nk rakják le a kis magyar gyer-
mekek lelkébe. Hogyan felelhetne meg azonban ilyen nehéz fel-
adatnak az a tanító és óvónő, akit iskolája idegenszerűségekkel
fertőzött nyelvvel és idegen szellemet, gondolkozásmódot sugárzó
dalokkal és mesékkel bocsát útjára? Intéz etűnk (a budapesti áll.
óvónöképzö-intézet] új őnképzőkőri szabalyzatába a kör célját éppen
ezért így fogalmaztam meg: 1. az ifjúságban rejlő irodalmi és művé-

szeti alkotótehetség kibontakoztatása; 2. bátor fellépésre, szabatos
előadásra és önálló szereplésre nevelés: 3. a szép magyar kiejtés
ápolása és fejlesztése. az iskolai nyelvvédő- és nyelvtisztító moz-
galom elmélyítése és gyakorlati megvalósitása: 4. a magyar gyermek-
védeimmel kapcsolatos pedagógiai irányú önképzésbe, a város és
falu szociális gondozásába, illetőleg a táj-és népkutató munkába való
bevezetés.

A felsorolt részletcélok kőzűl az első kettő a 100 éves őnképző-
kör örökérvényű célját tartalmazza, a 3. és főképen a 4. megfogal-
mazását és ilyen határozott kidomborítását a ma sürgető parancsa
kívánja. Részletezésüket és a kivitelezés módját ez alkalommal nem
adhatom. Egyet azonban - tapasztalatom alapján kijelenthetek: aYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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célu.nkban megjelölt kérdések iránt a mai fiatalságban megvan a
kenő érdeklődés, sőt ahol ilyen irányú érdeklődését ki nem elégít-
heti, ott az iskolán kívűl igyekszik megtenni. pl. ilyen tárgyú kőny-
veket olvas, népi írókkal levelez, természetesen mindkettöYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt titokban
teszi.

Az elmúlt években egyik vidéki városunk iskolájában mű-
ködvén, igen értékes tapasztalatokat gyűjtöttem a mai diákság
lelkületére vonatkozólag. Noha az önképzökörnek ott nem voltam
vezető-tanára, de mivel nemzeti tárgyakat tanítottam, akarva-nem
akarva érintenem kellett magyarázataimban a magyar sors kérdé-
sekel és a népi irodalom termékeit. Talán ennek tulajdonííhatom,
hogy az ifjúság önkéntes egmozdulására megszűletett ifjúsági lap
tanár-szerkesztője lettem. gyévi szerkesztői munkám bőséges alkal-
mat adott arra, hogy a mai fiatalság gondolkodásába, érdeklődésébe
mélyebben bepiIlanthassak. Az első, igen kellemes meglepetésem az
volt, hogy 16-18 éves tanítványaim meglepő tájékozottsággal és
dícséretes higgadtsággal szóltak hozzá egészen kényes nemzet-
politikai kérdésekhez. Az egyik pl. a ma irodalmának adta egészen
reális szemléletű áttekintését és bírálatátmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz ir oda lom diá k szemma l

címen, a másik a kivándorlás, illetőleg a sárkőzi és baranyai egyke
szomorú kérdését boncolgatta, a harmadik viszont komoly szak-
tudósok könyvei alapján a XVIII. sz.-i telepítésekről írt egészen
helytálló és magyar Iajszeretettöl izzó tanulmányi Ma gya r bűnök,

ma gya r er ények címmel. Meg-kell-még -jegye-znem, hogy akis lap
kiadásával járó minden anyagi gondot, szervezési munkát az ifjúság-
ból kikerüIt szerkesztö-bizottság vállalta magára, olyan szép ered-
ménnyel, hogy a 30G példányban megjelent újság apr óhirdetéseinek
összegyűjtésétöl a szerkesztői postáig és a. kefelevonatok javításáig
mindent ők végeztek és a lap anyagi mér lege az év végén 25-30 P
maradványt mutatott. Az ifjúságnak ez a gazdasági tevékenységben
mutatott helytállása már önmagában is érték. Még örvendetesebb,
hogy a lap munkatársaiként együtt dolgozott a helybeli főispán
diákfia, aki a cisztereitálc gimnáziumában tanult, a kereskedelmibe
.vagy a tanítóképzőbe járó iparosgyerekekkel. meg a kertészképző
paraszt- és napszámosgyerek tanulóival. Ez az együttdolgozás az
egyes iskolafajoknak kölcsönös megbecsülését eredményezte. Gon-
doljunk el egy hasonló együttműködést Budapesten, ahol a kőzép-

fokú iskolák nagy száma és azok többezer diákja anyagilag sokkal
megalapozottabb lapot tudna eltartani és ugyanakkor az önképz ő-

köri munka koronájaként egy igazán virágzó és viszonylag magas
színvonalú diákújságot teremthetne meg!'

Még két részletkérdést kell érintenem, amelyek az elmondot-
takka.l belső kapcsolatban vannak. 1. Az önképzököri munka át-
szervezése, illetőleg az alapszabályok átdolgozása módot ad arra,
hogy az ifjúsági őnképzőkőr a korszerűséget már a címében kifeje-
zésre juttassa. A legtöbb önképzőkör címében ugyanis manapsá"
még a régi irodalmi jelleg érződik, sőt több intézet önképzőkörének
határozott, a címben megjelölt eszményképe nincs is. Eszmények
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nélkül pedig öntudatos munkát végezni igen nehéz. A mai népi
gondolatnak az eszmény megválasztásában is kifejezésre kell jutnia.
Önképzőkörünket pl, Bezerédj Arnáliáról neveztem el, arról it nagy
magyar asszonyról, aki egyrészt az első magyar gyermekkönyv írója
és mint anya és feleség is eszmény lehet a mai leányifjúság lelkében,
másrészt Széchenyi kortársának, a jobbágyfelszabadítás legelső
harcosának, Bezrédj Istvánnak, volt a felesége, úgy gondolom, hogy
ezzel a névvel sikerült összekapcsolnom iskolánk sajátos hivatásra
nevelésének és a mai nemzetnevelésnek egybefoglaló gondolatát.
Alkalmas eszménykép ek lehetnek még történelmünk és irodalmunk
nagy alakjai közül Széchenyi, Kossuth, Berzevíczy Gergely, Tessedik.
br. Eötvös József, Kölcsey, Fe1sőbükki Nagy Pál, Móra Ferenc,
Gárdonyi, Arany, Petőfi, Prohászka, Árpádházi Szent Erzsébet, Páz-
mány stb.

A másik újítás, amely aYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAva júdó önképzőkörök válságát nézetem
szerint nagy mértékben enyhíteni tudná, az, hogy az önképzőköri
tagságot nem kellene kötelezővé tenni. A gimnáziumokban eddig
is csak a felsőbb osztályok növendékei számára volt kö telezö az
önképzőköri munkában való részvétel. A kétségtelenül sok egyesü-
leti munkával agyonterhelt tanulóifjúság sokkal nagyobb kedvvel
és figyelemmel venne részt minden, nem szigorúan kötelező iskolai
elfoglaltságban, ha a hajlamainak megfelelő munkaterűletet szabadon
választhatna meg. Miként hitbuzgalmi egyesületeink, a cserkészet és
a sportkör virágzó életet tudnak élni a nélkül, hogy az iskola egész
növendékseregét tagjainak kővetelnék, éppenúgy az úíiúságí őn-
képzökőrök élete, sem fog lehanyatlani, ha 150 immel-ámmal' dol-
'gozó, unatkozó tag helyett 80-90 lelkesen dolgozó és feszülten
figyelő, igazi önképzést Iolvtató tagot tudunk toborozni. Ez talán
merész újításnak látszik, de meggyőződésem, hogy bajaink orvos-
lásának egyik, igen célravezető eszköze lehet.

Mindaz, amit elmondtam, nagyrészt nem új dolog. Nem is tartom
őket vitathatatlanoknak. Egyet azonban nyugodt lélekkel vallhatok:
ha a gyakorlat igazolja ezeket az ú jsze rű elveket, akkor feltétlenül
vállalnunk kell a megvalósításukkal járó munkatöbbletet, mert az
ifjúsági önképzökőrőkre nagy feladatok várnak még. Ennek a szép
mult ú és javított formájában még szebb jövőjű intézményünknek a
szerepe nevelésünk egész szervezetében nem hanyagolható el.
Viszont az ifjúság nevelése amlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAma gya r jövő munkásaivá tesz bennün-
ket, a.z ifjúságról és a magyar jövőről pedig minden magyarnak
Szekfű Gyulával vallania kell: ,,'" nem ill úzio , nem vétkes illúziá :

h inn i a jövőben és az ifjú sá gba n !"
Vin eze Sái-Idor.
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K e m e n e s Illé s .

"Inkább szeressétek, mint féljetek tőle" - adja a tanácsot Szent
Benedek Regulajában az előljárónak. Valóban Kemenes Illés emberi
és nevelői munkáját jellemezte a lényéből kiáradó meleg, bensőséges
szeretet. Sohasem t'JIHtotta maga elé a rideg hivatali tekintélyt vá-
lasztófalnak, sohasem bízott egyedül annak hatásában. Nem látta
a megoldandó feladatokat csak aktaügynek. mindennek utánajárt,
minden lehetőséget felkutatott és minden ügyben érvényesítette meg-
értő emberi jóságát. Hivatalos érintkezésben is valami sajátosan
egyéni kedvesség jellemezte. Sok időt fordított arra, hogy meghall-
gassa azokat, akik életük terhét hozták eléje és ahol csak lehetett,
segített. Mindenkinek a kérését szerette volna teljesíteni s ha ez
nem sikerűlt, neki fájt legjobban.

Bennünket elsősarban az érdekel, hogy milyen kapcsolatban volt
a tanítóképzés ügyével, a tanítósággal. a tanulóifjúsággal. Pedagógiai
és kőzéleti pályája a kőzépiskolából indult el. Lelkéhez az állt leg-
közelebb, de amikor megismerte, megbecsülte, értékelte a tanító és
a tanítóképző munkáját. Min't az Orsz. Kőzoktatásűgyi Tanács ügy-
vezető igazgatója érdeklödéssel fordult a tanítóképzés problémái felé.
Neki köszönhetö a tanítói hivatás óráinak minden osztályban való
rendszeresítése. Mindig a nevelést tartotta a legfontosabb munkának
az iskolában; úgy gondolta, hogy az elméleti képzés mellett ezek az
órák saolgálják legközvetlenebbül a nevelői lelkület kialakítását.

A tanítóképző ifjúságát nagyon megszerette: a vidék, a falu üde
frisseségét és erejét értékelte bennük a magyarság szempontjaból.
Bárhol járt iskolalátogatáson, atyai jósággal fordult a fiatalság felé.
Közöttűk otthon érezte magát. és rögtön megtalálta velük a hangot.
A fiatalság is megérezte a feléje áradó szeretetet, érdeklődést. Kö-
rülvették, hallgatták közvetlen. tanításait, vidám, derűs vagy komoly
hangon előadott élettapasztalatait. Szerette az ifjúságot, de sokat várt
és kívánt tőle. Mindig ráeszméltette arra a felelősségre, hogy a ma-
gyar jövő hordozója. Öntudatos, helyzetünket, föladatunkat világosan
látó fiatalságot akart nevelni. Épen ezért a tanártói megkívánta,
hogy tanításában állandóan kapcsolatba hozza a növendékeket az
időszerű nemzeti kérdésekkel. Töretlen, testben és lélekben tiszta
ifjúságra van a nemzetnek szűksége, ezt hangoztatta, ezt kereste,
amikor szeretettel és várakozással nézett szembe egy-egy iskola nő-
vendékseregével. A "tiszta tükröt" akarta látni a fiatalság szemében
és boldog volt, megnyugodott, ha megtalálta. Az iskolai életbe csalá-
dias szellemet, de amellett bizonyos katonás fegyelmet kívánt. A
kettőt összeegyeztethetőnek tartotta. Pontosan előírta az iskol at
közősségben élök magatartásának szabályait. Az érintkezésben egy··
másiránt a kőlcsőnös tiszteletadást kívánta. Fontosnak tartotta a meg-
határozott rendet. A közösség ősszer tozásának kűlsö kifejezését látta
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az egvenruhában, amelynek magyarosnak kellett lennie. Szerette a
gondos, .csinos öltözködést, mely belsö fegyelmezettségből fakad.

Mint íöigazgató a nevelöi rendben nagyra értékelte a tanító-
ságot. Kívánta munkájuknak erkölcsi és anyagi elismerését. Egy alka-
lommal így nyilatkozott: "Ha egyaranyhegyem volna, nem termék
egyebet, mint reggeltől estig kalapálnam és szétosztanárn a magyar
tanítók közőtt". Szerette volna a tanítót minden anyagi gondtól men-
tesíteni, hogy egészen a magyar gyermeknek élhessen. Nem szrvesen
látta, ha erőit sokféle iskolánkívűlYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi munka veszi igénybe, mer í attól
tartott, hogy tulaj donképpeni hivatását nem képes akkor egész lé-
lekkel betölteni "nagy kárára az iskolának, a gyermeknek, a magyar
történelemnek és magyar sorsnak." Féltette a tanítót a lelket felőrlő
gondoktól, melyekben rnunkája kenyérkeresetté alacsonyodik. Fél-
tette, hogy megfogyatkozik benne a megértő szeretet, amely nélkül
ő nem ismert nevelést. Becsülte a nevelö szellemi fölkészültséget.
de a pedagógia lényegének a gyermekszeretetet tartotta. Ezért
aggódva mondta 1941-ben az Eötvös ünnepélyen: "Ma már vannak
fényes iskoláink, magvar szó hallik bennük, magyar lélek árad azok-
ból, de vajon mondja- e a katedrán és a katedráról uralkodó hatalom:
szeretlek gyermekem. Oly nehéz a létért való küzdelem, oly sötétek
a gondok, oly sok ború terpeszkedik sek homlokon ... mégis van-c,
ki mondja: szeretlek gyermekem, te rongyos, maszaíos proletár, te
.kedves csirkefogó, Tud-e a kenyérkereset hivatássá magasztosulni,
mely válogatás nélkül mondja: szeretlek gyermekem, kisdiákom".

Kemenes Illés pap volt, sőt szerzetes, de hivatalos érintkezésben,
kűlsöségekben ezt sohasem hangsúlyozta, de életében Iényegszerint
valósította meg. Példájával tanította a krisztusi tanítás alaptörvényét:
a szeretetet. Mintha éppen az lett volna küldetése!mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

] 'yf edgy!!sí Zsófia_XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M e g j e le n t !

a Tanítóképző Tanárok Könyvtárának első kőtete.

Eszményi gya kor la tia ssá g a ta n itá hépzésben .

A kőnyvet szerkesztette, az elő- és utószót írta: Padányi-Frank
Antal. A könyv kilenc tanulmányt tartalmaz. Íróik: Bárány M.
Irén, M. Benes Anna dr., Bognár Gyula, B. Braun Angela, Csada
Imre, Mezősi Károly, Padányi-Frank Antal, Richter M. Sarolta,

Tanai Antal.

Ára 5 pengő.

Megrendelések Frigyes Béla egyesületi pénztáros cimere (XI!., Fery

Oszkár-ú. 40.) kűl dendök. A könyv árát az Egyesiilet 48.627. sz.
postai befizetölapján lehet beküldeni.
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AXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs v á j c i ta n ító k é p ző k .

A kultúrállamok tanítóképzésének a tanulmányozása mindig
hasznos és tanulságos, A legtanulságosabb természetesen a helyszínen
való tanulmányozás. A legtöbb országban elegendő ehhez néhány
tanítóképző-intézetnek a tanulmányozása, ho.gy általános képet kap-
junk az illető ország tanítóképzésének milyenségéröl, mert a legtöbb
ország egységes elvek szerint rendezi be a tanítóképzést. Vannak
azonban országok, amelyekben ilyen egységes rendelkezések nincse-
nek, s ahol a tanítóképzés a Iegkűlőníélébb elgondolások alapján
történik. Ilyen ország Svájc is. Akinek alkalma volt régebben Svájc
tanítóképzését tanulmányozni, kénytelen volt megállapítani, hogy
egységes és áttekintő képet a svájci tanítóképzésról nem [ehet nyerni:

ahhoz valamennyi tanítóképzőnek a tanulmányozása lett volna szűk-
séges, Megfelelő irodalom sem állt eddig a rendelkezésünkre, hogy
ennek alapján alkothattunk volna magunknak áttekintő képet a svájcí
tanítóképzésról. Eddig legfeljebb az évenként megjelenő ,,:Archiv fül'

das schweizerische Unterrichtswesen" címü hivatalos kiadványokból
lehetett nagy fáradsággal néhány adatot összeszedni. Egy ilyen össze-
foglaló munkának a hiányát érezték maguk a svájci szakemberek is,
s ezen a hiánvon akart segíteni a baseli tanítóképző-intézet igazgatója,
dr. WilhelmmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABr enner "Die Lehrerseminare der Schweiz", HuberYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA&

Co. Frauenfeld und Leipzig cégnél 1941-ben megjelent müvével. A
szerző azonban az előszóban bevallja, hogy bár igen nagy 'fáradság-
gal, kérdőívek kibocsátásával igyekezétt áttekintő képet nyújtani ú

svájci tanítóképzökről, az nem minden tekintetben sikerült. Így pl.
nem lehet tudni, hog'y a gyakarlati kiképzés igen sok helyen hogyan
történik.

Az első és meglepé benyomás, amelyet a könyv elolvasása után
nyerünk, az, hagy azt lehet mondani, hogy ahány tanítóképző van,
annyiféle elv és rendelkezés szerint történik a tanítóképzés. Még egy-
egy kantonban sem egységes a tanítóképzés a különböző tanítókép-
zökben. Van 3 osztályú, van 4, van 5 osztályú tanítóképző j van, amely
gimnáziumi érettségi) után egyévi . egyetemi képzést nyújt (Zürich) j

van, amely érettségi után kétévi (Basel) és van, amely háromévi
tanulmányt.ír elő (Genf). Az előképzettség is a legkmönfélébb. Van,
amely 4 népiskolai és 4 gimnáziumi évet kíván: van, amely 6 nép is-
kolai és 2 gimnáziumi évet kíván: van, amely 5 népiskolai és ,7
gimnáziumi évet kíván előképzettségnek. Van intézet, ahol a tanul-
mányi idő összesen 1 1 év, de van olyan is, ahol 15 év. De ez az
előképzettség még egyforma évszám mellett is igen különböző lehet,
mert a népiskolák közőtt van teljes népiskola. "Vo.llsc:mle", amely-
ben délelőtt és délután is van tanítás, de vannak félnapos iskolák:

"Halbtagschule"-k és téli Iskolák: "Winterschule"-k, amelyekben
20-28 hétig tart a tanítás. Az egyik tanuló tehát kb. összesen 8000,
a másik azonban csak összesen 4000 oktatási órában részesűlt,

Még meglepőbb azonban a különböző intézetek tananyagában
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és óraszámában való kűlőnbség. Ha a külőnbőző intézetek összes
heti óraszámát összehasonlít juk, akkor rendkívül érdékes adatokat
kapunk. Osszehasonlítésud. veszem az 1925. évi magyar tanítóképző-
intézeti tantervet. A tanítóképző Iegíontosabb /tárgya a neveléstudo-
mány. A magyar tanterv erre a tárgyra összesen heti 13 órát vesz
fel. Egyes svájci intézetekben azonban erre mindössze heti 3 órát
adnak. Ez az óraszám természetesen igen kűlönbözö, s vannak inté-
zetek, amelyekben a neveléstudomány heti 30 órával szerepel.

A magyar tanterv a gyakorlati kiképzésre összesen heti 9 órát
szán, Svájcban vannak intézetek, amelyekben csak heti 1 óra, de
vannak intézetek, amelyekben heti 15 óra van felvéve.

Igen érdekes a hittan szerepe a svájci tanítóképzőkben. Vannak
kantonok, amelyekben egyál talán nem szerepel a hittan a tantervben.
De vannak intézetek, amelyekben a hitt an fakultativ tantárgy és csak
azok tanulják, akik arra vállalkoznak, hogy majd a népiskolákban
is tanítani fogják a hittant; ezek azután külön képesítést kapnak er-
ről, mint nálunk a kantorok. Nálunk a hittan heti óraszáma 10, Svájc-
ban a legtöbb intézetben 3-6, csak a felekezeti intézetekben éri el a
9-10, néhányban a 11-12 órát. Jellemzésül ideiktanom a szerzőnek
a magyarázatát, amely így hangzik:

"Akinek, mint nekem is, alkalma volt megfigyelni, hogya leendő
tanítók, akik a konfirmáció óta nagyrészt semmiféle vallásoktatásban
nem részesűbtek, milyen csekély bibliai ismerettel rendelkeznek és
milyen csekély a vallásos fogalmakban való [ártasságuk, - az nem
csodálkozik azon, hogy ifjúságunk vallásos erői parlagon hevernek
és fejletlenek maradnak ott, ahol a tanítóképzőben a valdásos oktatás
teljesen vagy majdnem teljesen hiányzik és ahol azt nem maga az
élet vagy más szervezet kelti új életre a működő tanítókban.'

Rendkívül változatos a zeneoktatás ügye is Svájcban. Vannak
intézetek, amelyekben egyáltalán nem törődnek azzal, hogy a jelölt-
nek vari-e zenei hallása vagy sem. Ezzel szemben vannak intézetek,
amelyek csak olyan növendéket vesznek fel, akinek már van zenei
előképzettsége. Ennek megíelelöen természetesen igen kűlőnbőző a
heti óraszám is. Nálunk ének és zenére, heti 12 óra van felvéve,
Svájcban vannak intézetek, amelyekben csak heti 3-4 óra szerepel,
de vannak olyanok is, amelyekben a zenére heti 46 órát fordítanak.

Hasonló a helyzet a tornánál. Vannak intézetek, amelyekben a
heti óraszám 3, osztályonként 1, de vannak intézetek, amelyekben
heti 17 órában tornásznak.

Rajzra egyes intézetek összesen heti 3 órát szánnak, de vannak
intézetek, amelyekben heti 13 óra van felvéve.

Kézimunkával egyes intézetek egyáltalán nem foglakoznak,
viszont vannak intézetek, amelyekben heti 21 órában kézimunkáznak.

Svájcban összesen 26 tanítóképző- és 36 tanítónőképző-intézet
van, összesen tehát 62. Ezek az intézetek az 1928 és 1937 közőtt
eltelt évtizedben összesen 3490 tanítót és 3347 tanítónöt képesítettek.
összesen 6837 oklevelet adtak ki. Egy évben tehát átlag 684-etj egy
ínté~et átlag 11 oklevelet adott ki. Meg kell azonban jegyezni, hogy
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vannak olyan gimnáziumok is, amelyek fel vannakYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ogosítva tanító-
képesítö vizsgálatok tartására is.

Bár a végzett tanítók száma valamivel kevesebb mint a tanítónők
száma, az arányszám az á llásban lévő tanítók és tanítónők közőtt
igen külőnbözö. Vannak kantonok, amelyekben egyáltalán nincs
tanítónő, viszont vannak kantonok, amelyekben a nők arányszáma
meghaladja a 80-at; Uriban 81%, Obwaldenben 84% és Nidwalden-
ben 88 %.

A betöltött ,tanítóiállások száma 13.636; ebből 8222 tanító és
5414 tanítónő. Az országos átlag tehát 40 % tanítónő.

Látva ezt a rendkívül tarka képet, felvetődik a kérdés, hogy
mi lehet az oka annak, hogy Svájcban. ennyire változatos a tanító-
képzés. Hiszen a legtöbb eur ópai állam, de különösen azok, amelyek
egy egységes és egészséges nemzeti közszellem kifejlesztésére törek-
szenek, azon vannak, hogy a nép oktatás és a tanítóképzés minél
egységesebb legyen. Ha egyes államokban az iskolafenntartók külön-
bőzök is, a tanítóképzés szervezete, tanterve és oktatási szelleme
lényegében egységes. Svájcban azonban ilyen egységnek a nyoma
sincs. Sőt éppen az ellenkező irányzat tapasztalható. A szerző éppen
azt ernehi ki, hogy a svájci nép szabadságának a legnagyobb sérelmét
látná abban, hogyha mégcsak kísérletet is mernének tenni egységes
iskolaügy kifej lesztésére. Még az egységes Ielűgyelet ellen is a leg-
élesebben Iogla.lnak állást. Jellemzésül felhozza azt a példát, hogy
'amikor 1882-ben egy országgyülési képviselő azt javasolta, hogy
létesíteni kellene egy állami iskolafelügyeletet a népiskolák .számára,
ezt a javaslatot a nép a leghatározottabban elutasította, s a szavazás
nagy többséggel, 318.000 szavazattal 172.000 szavazat ellenében, el-
vetette az indítványt. "Wir wollen und brauchen kein en Schulvogt"
volt a jelszó. A könyv szerz ője az előszóban kénytelen magát egy
esetleges vád elil:en\yédeni, nehogy ezt az első összefoglaló munkát
a svájci nevelésűgyi szuverénitás elleni merényletnek fogják fel,
mintha ez holmi egységesítő .szándéknak az előszele volna. A szerző
megállapítja: "Damit scheint die Idee einer einheitlichen schweize-
rischen Lebrerbildung als dem Volksempfinden fremd, endgűltig be-
graben zu sein."

A szerző azonban kénytelen azt is megállapítani, hogy ez a szinte
féktelen szabadságszeretet nem a legjobb hatással van a hazaszere-
tehe, mert bizony bekövetkezett az az idő, amikor a "haza" és a
"hazaszerete't" szavát csak pirulással emlegették a tanítók. Álljon
itt tanulságul a szerző megállapítása: "A tapasztalat megmutatta,
hogy nemcsak a vallásos alapon nyugvó katol.ikus vagy protestáns
jellegü neveléselmélet. hanem a szocíalisztikus vagy szabadgondol-
kodó neveléseimélet is termékennyé válhatik, természetesen egy
feltétel mellett, ha nem kerül ellentétbe minden állami élet alapjával,
a népközősséggel. A szemek, amelyek a nemzetköziség korában e
tények iránt megzavarodtak, szerencsére ma már újból kitisztultak és
örömmel állapíthatjuk meg, hogy ez a szó haza és hazafias ismét
pirulás nélkül és rossz lelkiismeret nélkül ejthető ki és hogya nem-
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zeti feladat a nevelésről szóló elméleti gondolkodásnál úiból neki
kijáról jelentőséget nyer." Ezek igen tanulságos megállapítások, ame-
lyekböl mi levonhatjuk a kővetkeztetéseket.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD r . Lux G yula .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a n tá rg y k a p c s o lá s

a h o n v é d e lm i is m e re te k . ta n ítá s á b a n .

Egy megjegyzés a közmondásokban kikristályosdoó életbölcse-
ségg~l szemben hivatkozott a valóságos életre, tagadva a bölcse-
séget a szentencíákban. A példának felhozott mondás a rómaiak
nevelési eszményeiből származó életigazság volt: ép testben ép lélek.
Ennek igazságában kételkedő felfogás a meggyőződés hevűletével
mutatott rá az élet betegségeire, a nyomor testi átkaira. amikor a
test erőtelen, de a lélek kész minden jóra, szépre és igazra.! Ha el is
kell fogadnom azt, hogy a beteg testben úrrá tud lenni a szép és
nemes lélekYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés a lélek elsöségét a test gyarlóságai fölé helyezem,
a római mondás igazsága éppen napjaink korszerű nevelésében mutat
rá arra a célra, mely a test és lélek között a nemzet érdekében az
összhangot törekszik megvalósítani. J

Már a népiskolai testnevelés célul tűzi ki a test egészségének.
edzettségének. erejének és ügyességének fenntartása mellett a lélek
erőinek fejlesztését az engedelmességben, önfegyelemben és őn-

uralomban, az önálló elhatározás és cselekvés képességében, egymás
szeretetében és az ősszetartásban. Ha áttekintjük fejlettségi fokok
szerint az egyes iskolafajok testnevelésének célját, a test épségének
fejlesztése mellett alaki, nevelő célként mindenütt ott találjuk az ép
lélek erőinek felhalrriozását, tartalékolásat is a nemzeti kőzősséc
szelgalataban. Az iskolai testnevelés munkáját egészíti ki újabban a
naponkénti testgyakorlás.

A magyar leventekiképzés szervezetét az 1921: LIlL t. c. és az
1939: II. t. c. szabja meg. Leventekiképzésünk célja az, hogy az egész
magyar ifjúságot (a 12-ik évtől a 23-ik évig) a hagyományos katona Í

erényekben való nevelés útján a haza védelmének magasztos felada-
taira testben és lélekben elökészítsűk.

A Iélekben való előkészítés a testneveléssei és a leventeneveléscel
karöltve' a honvédelmi ismeretek tanítása útján az egyéneket szemé-
lyiségekké nemesítő egységes honvédelmi szellemmé erősödik.

Mindezek a nemzetnevelő és honvédelmi célok a honvédelmi
ismereteket koncentrációs tantárggyá teszik. Az új tantárgyat a tan-

. tárgykapcsolás elveinek megfelelően a tanítóképzés is be kel'l, hogy
illessze tantervi anyagának, nevelésének és tanítási' módszerének
rendjébe. A tantárgyak összekapcsolásának lélektani alapja, hogy
minden ismeret annál jobban válik biztos tudássá a lelkűnkben, ha
mentől több, az emlékezetbe már bevésett anyaggal kapcsoljuk össze.
Szükség is van a tantárgyakká kűlönűlö ismeretanyagok között kon-
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centrációt teremteni az egységes világkép kialakítása szempontjaból.
A népiskolának ilyen koncentrációs tantárgya a beszéd- és értelem-
gyakorlatok, a tanítóképzésben a mindennapi kérdések, tanítói hivatás
és a honvédelmi ismeretek.

A tantárgykapcsolást bizonyos tervszerűséggel nevelőoktatásunk-
ban előre ki kell számítani, föl kell dolgozni. A honvédelmi ismeretek
tanításánek gerince amlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtö r téne lem. A líceumban a hösi magyar életnek
a mohácsi vészig történő bemutatását, a végvárak hősi magyar életé-
nek, a szabadságliarcok és a huszadik század magyar hőseinek olvas-
mányok alapján való megismerését a tanulőknak már előzőleg szerzett
történelmi ismereteire alapozhatjuk. A Ill. és IV. osztályban azután

J

a magyar nemzet történetet tanítva nem feledkezhetünk meg vonatko-
zásba hozni az ismereteket a már tanultakkal. Szerves kapcsolatot
kell teremteni a magyar mult szellemi életének legfontosabb kor-
szakait szemléltetö szépirodalmi és történeti olvasmányokkal. A IV.
osztályban a magyar hadügy fejlődésének összefoglaló ismertetése
kívánja a kapcsolatot a történelemből tanultakkal. A l katonai föld-
rajznak néprajzi, települési, gazdasági, közlekedési és tereptaní vo-
natkozása.i kapcsolatba hozhatók ugyanazon évben az I. osztályban
a földrajzban tanudt térképtaní és emberföldrajzi tanítási anyaggal.
A vegy tan kőréböl tanítandó honvédelmi alapismereteket a II. osz-
tályban elsősorban a már előzőleg szerzett ismeretekre építhetjük
s a Ill. osztályban a vegyi ismereteket tanítva hivatkozhatunk a ta-
nultakra. Hasonlóan a Ill. osztályban a természettan körében taní-
tandó honvédelmi alapismereteket csak a IV. osztályes fizikai ismere-
tekkel hozhat juk utólag kapcsolatba. Szakszerűség szempontjaból a
tanítási anyag csereberélgetésével oly tantárgy kapcsolatot létesíteni,
hogy ugyanazon osztályban legyen tanítható az összefüggő ismeret-
anyag, sem megengedhetőnek, sem célszerűnek nem mutatkozik a
honvédelmi ismeretek anyagának egységes felépítése szempontjaból.
Az ismeretek egymással kapcsolatba hozé sa csak akkor lehet ered-
ményes, ha nem mesterkélt, hanem természetes' az. A honvédelmi
ismeretek tantárgya a gyakorlatiasság elve tekintetében ránevelí 3.

magyar ifjúságót a.rra, hogy tudását miként alkalmazza és használ-
hatja fel a honvédelem szolgádatéban és az országépítésben. Kívá-
natos lenne, ha a szaktanárok óravázlataikban gondosan megjelölnek
tanítási egységek szerint a kínálkozó vonatkozásokat, összefüggé-
seket a honvédelmi ismeretekkel. A honvédelmi ismereteket tanító
tanár nem szaktanár s így külön képesites nélkül is kell ö érdeklődés,
olvasottság és tárgyszeretet alapján bárki taníthat ja.

A honvédelmi ismeretek tanítását a tanítóképző-intézetben is be
kellett vezetni. Nem történt intézkedés a tárgynak a tanítóképző-
intézet V. osztályban való tanításá val kapcsolatban. Minthogy a hon-
védelmi ismereteket a népiskola V-VIlI. osztáhyaiban szintén taní-
tani kell, a tanítóképzés tantervi anyaga kőrében helyet kelt találni
a honvédelmi ismeretek népiskolai módszerének tanulmányára is,
Ismertetni kell a célt és a tanítási anyag ot, valamint a vonatkozó
általános útmutatásokat. Tanmenet készítésével együtt föl kell dol-
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gozni a tanítási anyag egyes tipikus részleteit, a tanítástan általános
elveit alkalmazva ennek a tantárgynak a tanításában. Össze kell
gyüjteni a szemléltetés eszközeitmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAis .

Ajánlható olvasmányok: 1. Honvédelmi ismeretek c. tankönyv.
I-VIII. 2. Dr. Kemenes 1.: Új honvédelem, új feladatok,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú ] kőteles-
ségek. 1940; 3. Imre S.: Háborús élet, megújhodás, nemzetnevelés; 4.
Dr. Saád F.: Nevelőállam; 5. Bán +: Rakolczai: Korszerü honvéde-
lem. 1942; 6. Dr. Erdélyi Gy.: A magvárok hadi szervezete és had-
vezetési művészete ezer éven át. 1942; 7. .Iulier F.: A világháború
magyar szemmel. 1933; 8. Julier F.: A hadvezetés művészete; 9. Dr.
Tóth B. 2.: Leventenevelés. Az ifjúság katonás szellemű nevelésének
lélektani kérdései 1942; 10. Király D.: Iskolai és leventetestnevelés
kézikönyve. Ta ká cs Béla .

EG Y E SÜ L E T IZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉ L E T .XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F e b r u á r i tagértekezlet. - Jegyzőkönyv a T.I.T.O. Egyesületének 1943.
február 15-én az Angolkisasszonyok tanítónőképző-intézetében tartott tag-
értekezletéről. Jelen vannak dr. P a dá nyi-F r a nk Antal elnök elnöklete alatt:
vitéz F r a knóy József tanker. kir. föigazgató, D obosy Elek, M ester há zy

Jenő, dr. vitéz Ször ényi József, F ekete József, Chobod iczky Alajos, dr.
Ba fó László, dr. Lux Gyula, dr. J e lita iné d r . La jos Mária, G ryna eus Ida,
Na gy Ferenc, H idyné Gyulai Mária, Molná r Oszkár, C sor da Romána,
Wilsch Ludovika, P a pp Mária, Ker ner ·M. Lucia, Na gylá zna i M. Mercedes,
Medgyesi Zsófia, Medgyesi Marida, Simonyi Ilona, dr. P a á ll Erzsébet, M.
Va r ga Edit, P lo t Hildegard, Vincze Sándor, Va jtá nyi Margit, Soos

Mercellina, Réz Leonida, G yur já cs András, Lór á n th Erzsébet, M. Németh

M.. Margit. M. Ba r czen M. .Iúlia, Ker ékgyá r tó Árpád, M. Rich ter M.
Sarolta, M. J a szenkovits M. Teréz, vitéz Komá r noky Gyula, dr. F ör héc .:

József, F r igyes Béla, Má csa y Károly, P a ta ky Ilona, dr. Kolta i István, ővz.
Sza bó Adá mné Ková cs Erzsébet, Va r gha Ilona, F ehér Istvánné, G yöngyössy

Erzsébet, dr. P a mlényi Istvánné, Szon ta gh Katalin, Va jda Erzsébet, dr.
Na gy Mária, Miltényi Györgyi, Sza la tsy Richárd és dr. Lip tá k Pál.

1. Az elnök tisztelettel üdvözli vitéz Fraknóy József tanker. kir. Iő-
igazgatót, a megjelent tagtársakat. Felkéri íöigazgató urat a legutóbb ki-
Hintetett és kinevezet kartárs ak részére a vonatkozó okmányok átadására.

2. Vitéz F r a knóy József tanker. kir. főigazgató b evezetésül elmondja,
hogy a Magyar Nemzeti Szövetség egyszer arra kérte, hogy a Szővetség
érmét adja át egyes kitüntetetteknek és ugyanakkor szóljon a kitűntetés
jelentőségéről. Erre emlékszik most vissza. A kitüntetés azok szemében,
akik nem kapják meg, gyakran gyülöletesnek tetszik, olyan valaminek,
amit meg kellene szüntetni. A többiek szerint viszont szűkséges. A szovjet
eltörölt minden címet, rangot, kitüntetést, de később sorjába visszaállí-
totta. Mióta ember az ember és mióta állami életet él. mélyebb jelentősége
van a kitüntetésnek. Ha el is törlik időről-időre, de aztán mégis vissza-
hozzák. Mi a kitüntetés jelentősége?' Sokan azt mondják, hogy jutalom.
Ez azonban nem helytálló felfogás, mert bármilyen kitüntetés is önmagá-
bavéve szomorú jutalom volna és nem lehetne teljes jutalom annak s szá-
n ára, aki például félkarját, szemét vesztette el kőtclességteljesf tés kőzben.
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Az ókorban olajfaággal, babérkoszorúval vagy egyszerű virágkoszorúval

tüntették ki a győzteseket, de már akkor is tudták, hogy sem az olaj faág,
sem a babéro, cser- vagy virágkoszorú magában nem az az érték, amivel
jutalmázni lehetne, Tehát már a legrégibb időkben is más a kitüntetés
igazi jelentősége, A kitüntetés lényege, jelentősége az, hogy vele nevelni
akarjuk a társadalmat, mert rá akarunk mutatni a kitüntetettre: íme, az
az ember, akit ki akarunk emelni, akit követésre, utánzásra érdemesnek
tartunk. A kereszténység elterjedése óta a legtöbb kitüntetés alakja a ke-
reszt. Ez az alak valóban nagyon alkalmas, mert hiszen akit ezzel, mint
utánzásra érdemest, kitűntettek, az ezzel terhet, keresztet vesz magára,
mert továbbra kétszeresen is dolgoznia és helytáIlnia kelL Évek óta tapasz-
talta, hogy mi nem sokat törődünk a kitüntetésekés előléptetések e mélyebb
értelmével. A kitüntetésröl, a kinevczésröl, elöléptetésröl szóló okiratot
rendszerint hivatalosan kézbesítették a hivatalos írodákban. Kevésszer látta,
hogy a tanári testületekben örömmel s jó kívánságokkal kísérve adták volna
át az il letőnek. Pedig ha azt akarjuk, hogy a kitüntetés nálunk a tanári
társadalomra nevelő hatású legyen, szinte családi .űnneppé kell avatni,
hogy nagyobb eredményt érjünk el. Ezek a meggondolások késztették arra
az elhatározásra, hogy a mostani tanévtől kezdve minden kitüntetés, kine-
vezés, előlépés okmányát a tanárok valamilyen összejövetelén adja át az
érdekelteknek. Ki becsülje meg a tanárt, a tanári munkát, ha nem miYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA?

Abban, hogy saját pályatársaink munkáját, kiválóságát nem becsüljük
eléggé, hibás a társadalom, de hibásak vagyunk mi magunk is, mégpedig
egyénileg és testületileg, A szolgálati idő betöltése, 35-40 évi becsületes
szolgálat után a nyugalomba vonuló kartársnak sokszor még azt sem
mondják búcsúzóul: Isten veled! Nem szeretné, ha ez mcgismétlödnék. Ha
valamelyik gazdasági cseléd, háztartási alkalmazott 20 évig becsületesen
szolgált egy helyen, kiíüntetést kap, melyet az alispán vagy más magasabb-
rangú közigazgatási tisztviselő ünnepélyesen ad át neki. Mi is becsüljük
meg tehát tanártársaink munkásságát, akkor a társadalom is jobban meg
fogja becsülni, Emlékezzünk meg azokral a kitüntetett, előléptetett pálya-
társainkról, akik pályájuk végén vagy kezdetén vannak! Az előbbiek vé-
gezzék hátralevő idejükben továbbra is úgy munkájukat, mint eddig, az
utóbbiak pedig igyekezzenek példát venni róluk.

A kir. főigazgató ezek után lelkes és az illetők érdemeit kidomborító
szavakkal átadja akitüntetésekre, kinevezésekre vonatkozó okmányokat.

a)mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG r yna eus Ida c, tanűgyi főtanácsos, tanítónöképzö-int. igazgató
. úrnőt az V, Iiz. oszt.-ba nevezte ki a Kormányzó úr Ö Föméltósága. Ahol
csak érdeklődött, mindenütt örültek ennek a kinevezésnek. Szívböl kívánja,

hogy a jó Isten adjon neki egészséget további kitartó munkájához és te-
tézze meg az eddigi szép eredményeit.

b) F ekete József c. tanűgyi főtanácsos, óvónöképzöint. -igazgatót szin-
tén az V, Iiz. oszt.-ba nevezték ki. Örömmel hallotta ennek hírét mindenki,
aki ismeri öt. Kéri, hogyha lehet, fokozza eddigi értékes munkásságát,

"rnelyre Isten áldását kéri.
c) Vitéz Komá r noky Gyula óvónőképzőintézeti tanár érdemei elis~e-

réséül az igazgatói címet már előbb megkapta, mcst a VI. fiz. oszt.-ba
nevezték ki. Megállta a helyét a harctéren, az iskolában. Most új munkakört
is vállalt: a fŐváms tőrvényhatósági bizottságának tagja és az óvónők
anyagi jóléteért dolgozik. A jó Isten jutalmazza meg sokszép eredménnyel
ezt a munkásságát is,

d) Na gy Ferenc tanítónöképzö-int, megbízott igazgató tanügyí Iöta-
nácsosi címet kapott. A főigazgató jól ismeri Nagy Ferenc munkásságát,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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hiszen ezelött több éven át a íöigazgatói hivatal előadója volt. 1940-ben
az erdélyi részek visszakerülésével kapcsolatban igen sok munka háramlott
a Iöigazgatóságra és Nagy Ferencre. Néha akkora volt a teher, hogy csak

. egy erö tartotta fenn öt: a szűkebb hazájának visszacsatolása felett érzett
öröm. Hivatalos megbízás folytán az elsök között volt, akik bevonulhattak
Erdélybe. Kívánja, hogy a kormányzói kitüntetéssel járó öröméhez járuljon
az az öröm, melyet a visszacsatoláskor érzett, amikor egy téglát ö is lete-
hetett Erdély ú j jáépítéséhez. Kis gyermekei pedig büszkék lehetnek ap-
jukra és példát vehetnek róla, mondván: "igy dolgozott édesapánk!" A
Mindenható áldását kéri további munkásságához.

ejmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASza la tsy Ríchárd okleveles tanítóképzöintézeti tanár, gyakorlóis-
kolai tanító más rangbeosztást kapott: a tanári státusba, sorozták. A tanító-
képzés nagyon fontos ágát; a gyakorlóiskolát szolgálja már hosszú idő óta.
Kívánja, hogy Isten segítségével továbbra is eredményesen szolgálhassa a
tanítóképzés ügyét akár a gY:lkorlóiskolában, akár más beosztásban.

I] Ö zv. Sza bo Adá mné Ková cs Erzsébet, Miltényi Györgyi, dr. Na g),

Mária tanárnőket. Vincze Sándor és dr. Lip tá k Pál tanárokat rendes
tanárokká nevezték ki. Buzdít ja öket, hogy szolgálják ezt az iskolatípust,
a tanító- s óvónöképzöt azzal a kitar tással, hivatásszeretettel, mint elödeik.
Isten áldása legyen munkájukon és annak idején majd kaphassák meg ök
is a magasabb kitüntetéseket.

Befejezésül újból hangsúlyozza a kir. föigazgató: ezzel az ünnepi ese bh
móddal azt akarta, hogy becsüljük meg e.!~ymást, egymás munkáját, akkor
mások is jobban megbecsülnek bennünket. Kívánja, hogya jó Isten adjon
eröt, egészséget, kitartást a kitűntetett, kinevezett kartársaknak, hogy a
jövöben is példák, utánzásra érdemesek legyenek.

3. A kitüntetettek nevében Na gy Ferenc mond hálás köszönetet a szép
űnneplésért, mellyel a kir. föigazgató nemcsak öket tisztelte meg, hanem az
egész tanító- és óvónöképző-intézeti tanárságot is. F őigazgatói szakelőadó
korában többször volt alkalma rangban idősebb kartársai. Grynaeus Ida
és Fekete József intézefeinek meglátogatás ára, s mindig csak szépet és
jót tapasztalt. A föigazgató úr szerint a kitüntetett a kitűntetéssel keresz-
tet vesz magára. Ezt ő is érzi, mert Gryneaus Ida és Fekete József már
kinevezett igazgatók voltak, amikor tanűgyi főtanácsosok lettek, de ő még
nem az, tehát a tanűgyi Iőtanácsosi címmel való kitüntetés őránézve nagyobb
boldogult Piutér Jenő tankerületi főigazgató sirjánál, mert Pintér Jenő
meg, hanem azt, hogy mit kell még tennie, többet alkotnia. Lerótta háláját
boldogult Pi tér Jenő tanekrűleti főigazgató sírj ánál, mert Pintér Jenö
volt az, aki öt bchívta a Iöigazgatósághoz. tanűgyi tanácsossá tette és
elindította azon az úton, amely a mostani kitűntetéshez vezetett. De
há lásan köszöni ezt Fraknóy József föigazgatónak is, aki méltó nak tar-
totta őt erre akitüntetésre, s ennek adományozása végett illetékes helyre
felterjesztette. Büszke erre és büszkék lehetnek a többiek is, akiket Frak-
nóy József Iöigazgató ajánlott kitüntetésre. Mindnyájuk nevében hálás
köszönetet mond.

4. Dr. P a dá nyi-F r a nk Antal elnök megköszöni a főigazgató úrnak,
hogy eljött tagértekezletünkre és annak keretében ünnepélyesen adta át a
kitüntetési okmányokat. A főigazgatóYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú r ezzel megtisztelte Egyesületűnket.
Köszönetet mond a közokt. minisztériumnak, a jelenlevő' D obosy Elek
tanűgyi főtanácsos úrnak is és kéri a minisztériumot, a Iöigazgató urat,
segitsek Egyesületűnket abban a törekvésében, hogy a tanítóképzöi tanár-
ság a gimnáziumi tanársággal egyenlő %-ban részesüljön kinevezésekbcn
,<s kitünletésekben.
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5. Vitéz'mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF r a knóy József főigazgató az esetleges félreértés .elkerülése
végett kijelenti, hogyakitüntetéseket nem ő adja, sem a minisztérium,
hanem a Kormányzó UrYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ .Föméltósága. a mi vezérünk. A kitüntetés mély
értelme éppen az, hogy ő, az államfő, a legelső magyar ember mondja:
ezt vagy azt az embert elismerésemrnel kiemelem a többi közül. Ennél
nagyobb el ismerés csak egy lehetséges: amikor majd a Mindenható előtt
állva földi cselekedeteinkről számot adunk. Mindnyájunkkal legyen Isten
kegyelme, hogy majd jutalmazza földi pályafutásunk végén életünket.

6. Dr. P a dá nyi-F r a nk Antal elnök felkéri Vineze Sándor tagtársat
Az ifjú sá g i .önképzőkör néhá ny időszer ű kér dése című előadásának meg-
tartására.

7. Az előadáshoz hozzászóltak: Chobod iczky Alajos örömn:el hallotta
Vineze Sándor előadását, melyhez elsőnek szól hozzá, mint a bajai áll.
tanítóképző-int. igazgatója. mert jól ismeri az előadónak az ifjúsági ön-
képzőkörrel kapcsolatos munkásságát. Vineze Sándor ugyanis a bajai tanító-
képzőnek volt tanára és mint az ottani ifjúsági őnképzőkörnek vezetője

értékes munkásságot fejtett ki. Az önképzökőr élete a vezető tanár tevé-
kenységétől függ. Szervezeti átáf Itással -;;m oldh";tjuk meg a kérdést, le-
e ( is kell hozzá. Vineze Sándor Baján igen jól irányította az ifjúságot, az

őnképzökör szép ~m1nnyel működött. Az elöadásban emlitett ifjúsági
-lap is Ott indult meg. Az előadó a népi irókkal való foglalkozást is ki-
vánja. Ez valóban szükséges. A növendékek foglalkoznak is a népi írókkai,
de ebben irányítanunk, ellenőriznünk kell őket. Nem régen történt például,
hegy igazgatói kőtelességét teljesitve, felbontotta egyik növendéke címére

érke.zett nyomtatványt, mely a Magyar Élet. egyik kötete, Veres Péter SZ.iík~

esztendő c, mpye yolt. Elolvasta ér megállapította, hogy ez a J{9nyv sem
stílusa~ sem tartalma szerint nem való az ifjúságnak. A líceum tanterve .
értelmében a ma ircdalmáig kell vezetni a tanulókat, ismernünk és ismer-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII
tetnünk kell tehát az úL írókat is, de : megfelelően vá ogatva. Különösen
szűkséges, hogy az önképzőkör vezetője tudja, mi az ifjúság kívánsága az
irodalommal kapcsolatban; neki állást keil foglalnia ezekben a kérdésekben
és az ifjúságot helyesen irányítania. Mivel az 1 . és az V. évfolyam között
nagy az ugrás, azért az önképzökör keretében két csoport alakítását ajánlja:
az egyik az 1 -1 1 ., a másik pedig a IH-V. évfolyam okat foglalná magában.

Dr. J e lita iné dr. La jos Mária 20 évig vezetett önképzökört, tehát bő-
séges tapasztalatokat szerzett ezen a téren. Ismerteti intézete ifj. önképzö-
kőrének müködését. Ezt az önképzőkört ezelőtt 15 évvel átszervezték; 4

szakkörre oszlik: pedagógiai, ez a íöszakkőr, irodalmi, természettudományi
(ebben szerepel a mennyiségtan is) és művészeti szakkörre. A növendékek
abba a körbe léphetnek (egyszerre kettőbe is). amelyikbe. kedvük van.
Havonta egyszer tartanak gyűlést, az a szakkőr szerepel, amelyik előbb
készül el, de e tekintetben nagy a versengés. Túlterhelés soha nem volt, a
növendékek mindig örömmel vettek részt a munkában, A népismereti dol-
gokat is fontosnak tartották, s ezekkel kapcsolatban a helyi viszonyokat.
Mindegyik szereplö a saját lakóhelyéről számolt be. A tanév elején, amíg
teljesen el nem készültek a műsorr al, szavalóversenyt tartottak, októberben.
novemberben pedagógiai tár.\lyú gyűlést, decemberben karácsonyi mese.
januárban, februárban irodalmi és pedagógiai, tavasszal természettudományi
műsor került sorra, valamint verseny tanítási gyakorlat. A Chobodiczkytöl
ajánlott két csoport is már évek óta megvan. Ifjúsági lapot nem írtak.

Má csa y Károly elmondja. hogyaközelmultban ePoYsajátos könyv ke-
rült a kezébe, Bakos József érsekújvári gimnáziumi tanárnak vezetése-
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vel a IV. b) osztály tanulói magyar nepI gyermekjátékokat gyüjtöttek
össze és ezt közre is adták. Ebben az a feltűnő, hogy már aránylag fiatal
korban a nép felé fordul figyelmük, s a falusi gyermek játékainak gyűjté-
sével, feljegyzésével és a játékszerek leírásával közelebb jutnak a nép
gyermekeinek megértéséhez. megszeretéséhez is. A visszacsatolt felvidéki
magyarság életében fokozott mértékben fontos az önképzőkör ilyen irányú
rnunkája. Például a pozsonyi magyar gimnázium tanulói évenként külön
beszámolót adnak ki, s ez az önképzőkőri munka előkészíti őket a kisebb-
s(,gi sorsban élő magyarság minden kérdésének szolgálatára, Vineze Sándor
előadásában különösen az ragadta meg a figyelmét, hogy Baján a kűlön-
böző iskolafajok: tanítóképző, gimnázium, felsőkereskedelmi iskola és kö-
zép íokú kertészeti tanintézet tanulói dolgoztak együtt az önképzökőr kere-
tében szerkesztett ifjúsági lapban. Ez követésreméltó példa a különböző
iskolák tanulóinak összefogása és közös munkára való egyesítése szempont-
jából. Ha egy-egy város kőzép- és középfokú iskelálnak növendékeit együtt-
dolgozásra sikerül megszervezni, ezzel fontos lépést tehetünk az együttes
munka felé és egymás nagyobb megértésére, értékelésére. Nálunk ugyanis
nagy baj az, hogy egymás munkáját nem ismerjük eleggé, s különösen
hajlandók vagyunk annak lebecsülésére is. Ha az önképzőkör az egyesítés
terén bármilyen eszközzel eredményeket tudna felmutatni, ha meg tudnék
egy-egy város, vagy egy nagy város egy vagy több kerületének összes
közép- és kőzépfokú iskoláit ilyen összeműködő munkára szervezni, akkor
a nemzeti egység fele is fontos lépést tettünk.

Dr. vitézmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzö r ényi József éveken keresztül figyelte a jászberényi ta-
nítóképző ifjúsági önképzőkörének működését, jelenleg pedig a szegedi kir.
kat. tanítóképző ifj. őnképzökörének vezetője. Ilyen módon hasznos ta-
pasztalatokat szerzett. Az általa vezetett körnek szintén két tagozata van:
az egyiket az I-III. évfolyam növendékei alkotják, a másikba pedig a IV.
és V. évesek tartoznak, d e ök belekapcsolódnak az egyetem Em er icana-
csoportjába. Ennek körében foglalkoznak a ma kérdéseivel is. Az össze-
jövetelekre vendégeket is hívnak, például tanítókat. igazgató-tanítókat,
akik közül egyesek szintén tartanak előadásokat. Az ifjúság így közelebbi
kapcsolatba kerül a már működö tanítókkal s az őértékes tapasztalataikon
keresztül az élettel, jövendő hivatásukkal.

Ta na i Antal jászberénvi tanárkedásának idején 10 évig vezette az ifj.
őnképzökört. Körülbelül 25 éve már, hogy a következő kérdésekkel is fog-
lalkozik: mit köszönhet a világ a magyarságnak ?; mik a magyarság értékei?;
melyek a magyarság sorskérdései ? Ilyen kérdésekkel az ifjúságat is fog-
lalkoztatta az őnképzőkör keretében es azt tapasztalta, hogy ezek nagyon
érdekelték a növendékeket, különösen az idősebbeket. Ennek lélektani oka
az, hogy a 18--19 éves ifjú abban a korban van, amelyben a lélek fokozott
érdeklődésévei fordul a világnézeti és más sorsdöntő kérdések felé. Az
ifjúságnak ilyen kérdésekkel való foglalkoztatását, azokban való irányítá-
sát azonban a következő okok is parancsolják. A falu egyik vezetője a
tanító; szűkséges tehát, hogy mire növendékeink elhagyják az intézetet, ,
tisztábban lássák a magyar nemzet problémáit. Így tesznek szert alaposabb
nemzeti önismeretre, így lesznek öntudatosabb magyárok. Mivel pedig
ebből a szempontból a tantervi anyagnak megtanítása nem mindig elegendő,
azért más alkalmat is fel kell használnunk az ilyen kérdések' tárgyalására.
Ilyen alkalmak az önképzökör gyűlései is. (Most már a tanítói hivatás, a
mindennapi kérdések órái is.] Nagy örömmel hallotta Vineze Sándor elő-
adásában azt, hogy ő is kivánja az önképzökör keretében a magyarság-
ismerettel, magyarságtudománnyal való foglalkozást. Ilyen módon az őn-
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képzökör müködését is a nemzetnevelés szolgálatába állíthatjuk, ezzel pe-
dig Szécheny it követjük!

Dr.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF ör hécz József szintén helyesli az önképzökörnek korcsoportok
szerint való szétválasztását, nem tartja jónak azonban, ha a növendékek
csak szabad választás, önkéntes jelentkezés szerint szerepelnek. Másokat
isXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk i kell jelölni a szereplésre. Az önképzököri tagság is kötelezö legyen.
Helyes a szakcsoportokra való beosztás, de nem helyes, ha mindig ugyanazt
a csoportot hallgatják a tanulők. Az ö intézetében (györi r. k.tanítóképzö)
mindegyik tanár önképzökörvezetö. Mindegyik megállapítja és feljegyzi,
hogy melyik növendéknek mivel kell foglalkoznia. A tanárok természete-
sen irányítják a növendékeket. igy míndig van szereplö .

. F ekete József az önképzökör munkaterültének egyik Iontos részére
mutat rá. Általánosságban benne van ugyan Vineze Sándor előadásában.
de konkrétebbé akarja tenni. Ha a ,Magyar Nyelv, az Etnográfia, a Népélet
régi számait olvassuk, azt látjuk, hogy munkatársaik között sok voltYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil ta-
nító. Sajnos, ma megakadt ez az érdeklődés. A mai tanítónemzedék nem vesz
részt a néphagyományok és a néprajzzal kapcsolatos egyéb ismeretek
gyüjtésében. Léván való müködése alatt, mint a magyar nyelv és irodalom
tanára, ilyen népi tárgyú dolgozat készítését adta feladatul a növendékek-
nek karácsonvra és húsvétra. igy négy év alatt nagy anyag ot gyűjtöttek
össze nemcsak magyar, hanem szlovák vonatkozásban is. Ezt a néprajzi
gyűjtést bemutatta a Néprajzi Társaságban, ott nagyon megörültek neki
Majd az önképzökörben is próbálkozott ilyen irányú munkássággal és ez
még jobb terület volt. Megbecsülhetetlen értékű anyagot gyűjthettek így
össze annyival is inkább, mert növendékei nagy része népi talajból szár-
mazott. A Iinnekkel, észtekkel szemben, sajnos, hátrább vagyunk a nép-
hagyományok és egyéb néprajzi kincseink gyűjtésében, pedig sok ilyen.
érték pusztul, kallódik. A tanító [nö] - és óvónöképzö többet tehet ezen a
téren más iskolafajoknál nemcsak az önképzökör, hanem a nemzeti tudo-
mány szempontjaból is. igy ápolhatjuk tanítványainkban a saját népi gyö-
kerükhöz való tartozás tudatát, a nép iránt való érdeklődést és a népi érté-
kek megbecsülését. Igazi néptanítókká, népnevelökké kell nevelnünk őket.
Ez lenne az eredménye az ilyen önképzököri munkának; nemzeti és neve-
lési szempontból ez a jelentősége.

G yur iá cs András úgy látja, hogy eltértünk a tárgytól, tehát visszatér
arra. Az előadó megemlítette, hogy az önképzőkör néha önkínzókör. Sokáig
volt önképzökör-vezetö és így tapasztalásból tudja, hogyatanárelnök az
ifjúsági elnökkel együtt sokat tehet az őnképzőkőri munka megszeretteté-
sére. Miniszteri rendelettel kellene szabályozni, mikor legyenek az önkép-
zököri gyűlés ek. Kínos, ha delután tartják. Az 1. ker. áll. tanítóképzőben
1-2-ig kerülnek sorra és ez az idő benne van az órarendben. Ez a meg-
oldás szerenesés. Megvan a kettős tagozat is. A nemzeti ünnepek alkalmá-
val a növendékek tartják a beszédeket. Kívánatos, hogy ez másutt is így
legyen.

9 . Vineze Sándor előadó köszöni a hozzászólásokat. Elhangzott egy
ellenvélemény, hogy a kőtalező tagság maradjon meg. Ö kitart véleménye
mellett: ne legyen kötelező. Ha jól működik az önképzökör, ha nem lesz
önkínzás, .akkor nem kötelezö tagság esetén is mindegyik növendék be fog
lépni, és mindegyík tagja lesz. Ezt szeretné elérni. Minden kérdést nem
hozott elő értekezésében. A hozzászólók mindnyájan elismeréssel voltak
iránta. Ezt látja, s ezért köszönetet mond, valamint a türelemért, mellyel
előadását meghallgatták.

10. Dr. P a dá nyi-F r a nk Antal elnök köszöni Vinczc Sándornak, hogy
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ezt az időszerű kérdést idehozta. Határozathozatalát nem tartja szükséges-

nek. Az sem baj, ha nem vagyunk mindnyájan és minden részletkérdésben
·egy nézeten. A hozzászólók elmondták, hogyan történt, vagy történik inté-
zeteikben az önképzökör müködése és ez amlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAW. Otthon azután gondolkoz-
zunk rajta. Hogy növendékcink közelebb jussanak egymáshoz, hogy ala-
posabb magyarságismeretre tegyenek szert, a lapszerkesztés stb., minden
ilyen felvetett gondolat helyes. A cél az legyen, hogy az önképzökör ne
tespedjen meg! K.m.f. P a dá nyi-F r a nk Antal dr. s. k. elnök, Ta na i Antal
s. k. titkár.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I R O D AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALOM .

Gróf Széchenyi István Intelmei fiához, Bélához. A Széchenyi zseb-
könyvtár "A Magyar Sors Kérdései" c. sorozatának 2-3. száma. Fordította,
bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Vá r a d i József. A Studium kiadása,
Budapest, 1942. 72 1. Ára 1.50 P.

Gróf Széchenyi István több ízben megígérte, hogy könyvet fog Írni
a nevelésről. Sajnos, nem került rá a sor. Elszórtan míndcgyik munká-

jában találunk értékes nevelői gondolatokat, de annyit egyikben sem, mint
elsőszülött fiához, Bélához inthett In fe lmei-ben . Ez a két összefüggő levél
gazdag tárháza a lélektani, pedagógiai ismereteknek és életbölcseségnek.
Az egyik 1857. nov. 6-ról, a másik nov. 8-ról keltezett. Mielőtt fia kezébe
kerülhettek volna a levelek, dóbl ingi gyógyintézetí lakásán házkutatást
tartottak és többi iratával együtt ezeket is átadták a bécsi titkos levél-
tárnak. Hatvanegy év mulva, 1918-ban, a Monarchia felbomlásakor, megnyíl-
tak kutatóink előtt az udvari levéltár titkos osztályai. Ekkor jutottunk
hozzá Széchenyi döblingi irodalmi hagyatékához.

Dr. Károlyi Árpád ezerkesztésében "Gróf Széchenyi István összes
munkái" között, 1921-ben eredeti, nérnet nyelvű fogalmazásban jelent meg
a két levél. "Úgy hatot reám, mint az önnevelés magyar evangéliuma" -
írja róluk Váradi József. Azonnal lefordította, ellátta a szükséges magvárá-

zatokkal, jegyzetekkel és 1923-ban közzétette a Fővárosi Könyvkiadó Rt.
kiadásában. Az értékes kis könyv hamarosan elfogyott. Sokáig nélkülözték, '
főként a tanítóképzők, azért üdvözöltűk nagy örömmel, mikor a "Széchenyi
év" könyvnapja meghozta az ú ] kiadást. Az előszó és a bevezetés rövid,
velős. Széchenyi időszerűségét mi sem bizonyítja jobban a következő idézet-
nél: "Nem magas helyzet, nem kincs a nemzetek védőőre, hanem a törhe-
tetlen hazaszeretet, zarándoki önmegtagadás és vasakarat" .

A két levélben megtalál juk Széchenyi legj ellegzetesebb nevelői gondo-
latait. Sokat tanulhat belőlük mind a szűlö, mind az ifjú. 'Többet dícséri,
mint gáncsolja fiát. Véleménye szerint "Az a folytónos - még magasabbra
- gyakran elkedvetleníti, elkeseríti a gyermeket." Barátja fiának, mert az
ifjúnak főként a serdülés idején bizalomra van szükég«, Örül fia testi es
lelki fejlettségének, hogy szelleme magasan lebeg teste felett, hogy tud
magának parancsolni. Értékeli, hogy nem gőgös, hanem emberbecsülö. Meg-
dícséri magvarságáért és a haza szolgálását köti lelkére. Óvja fiát a semmi-
tevéstől, figyelmezteti, ne halogassa a cselekvést, hanem kisebb kötelessé-
gek teljesítéséve1 készüljön elő a későbbi nagyokra. ,,valób~n csak az a
szánni való, akinek nincs dolga és csak azt lehet szerencsésnek, boldognak
mondani, aki bizonyos idő alatt a legtöbb jót és hasznos at tudja végezni."
Ellensége a kapkodó munkának. "Mindent előbb ki kell tervelni, elő kell
készíteni és megalapozni.' Szívósság és kitartás nélkül semmiféle derék,
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nagy dolgot nem lehet keresztülvinni". Elfogulatlan fiával szemben, hibáit
is meglátja, zárkózott természetet, lassú gondolkodását. "Eszembe sincs,
hogy ezt szemedre vessem - írja. A férfiben sokkal nemesebb tulajdon-
ság a hallgatagság, mint a nyíltság és végtére több bajt okoz a világon a be-
széd, mint a hallgatás. De ebben is el kell találni a kellő mértéket, mint
altalában a világ minden dolgában." Önismeretre inti fiát, hogy rossz
tulajdonságairól leszokhassék. Onellenőrzés és rendszeres önképzés céljá-
ból a naplóírást ajánlja. Lelkére köti a takar ékosságot idővel, egészséggel,
pénzzel.

E néhány kiragadott, jellegzetes Széchenyi gondolatból is kitűnik a
két levél nagy becse. E kis könyvnck meg kellene lennie minden magyar
család otthonában, hogy az apákat fiaik, a fiúkat a haza iránti kötelessé-
gükre figyelmeztesse. A· fordító c pedig elismerő dícséret illeti. A legnagyobb
magyar mélységes mondanivalóját nagy beleéléssel, az eredeti szöveg er ő-

teljes zamatát és sz épségeit hűen tükrözve ültette át nyelvünk re
Dr.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ e lita iné dr. Lajos Mária.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V ö lg y e s i F e r e n c dr.r H Én" , egyén iség , személviség . Lélek és termé-
sae ttudomány XXVI. sz. 158 1. Budapest.

Szerző művét orvosok és orvostanhallgatók számára írta. A modern
orvosnak az emberben nemcsak anyagi-mechanikai-morfológiai jelenséget
kell látnia, hanem Iel kell ismernie benne a transcendens-rnetafizikai-
spiritualis szellemiséget. Szerzö szerint az orvosképzésnek kétségtelen fo-
gyatkozása a lélektan tanításának, a lelki gyógymódok ismertetésének elha-
nyagolása. Jelen mű a filozófiai, lélektani, karaktcrológiai irodalom alapos
ismeretéről, gazdag személyes tapasztalatról, érdekes problémafölvetésről
és megoldásról tesz tanú.ságot. Amennyire hasznos olvasmánya lehet az
orvosoknak filozófiai-lélektani mondanivalója által, épp oly érdekes in-
kább a lélektannal foglalkozók számára természettudományos vonatkozásai
miatt.

Az "ember problémája" c. fejezetben arról az új embereszméről ir,
amely fölváltj a az ember lénycgét, az életet megmagyarázni nem tudó
természettudományos emberszemléletet. Eszerint az ember a test-lélek és
szellem hármas létsíkjába tartozik, amit az orvostudománynak nem szabad
elfelejtenie. A legújabb orvosi nézőpont már is jelentős helyet biztosít az
életerőkkel és a természet gyógyító erőivel dolgozó bíológizmusnak és neo-
vitalizmusnak, de a fejlődésnek a pszichológiai világszemlélethez kell ve-
zetnie. Szerző erős pszichológiai élet szernl életét (nem az értékelméletet
tagadó pszichológizrnus] igazolja az egész művőn végigvonuló felfogása,
mely szerint "szellemi lelkiségünkben szunnyadnak azok a legbensőbb élet-
erők, öngyógyító, regenerál ni tudó energiák, amelyeket eddig az exaktos-
kodó hivatalos tudomány a maga anyagelvüségével teljes mértékben lené-
zett, kigúnyolt és megtagadott". A második fejezetben még szélesebben
aJapozza meg a modern orvos világnézetét. Figyelembe kell venni a beteg
egyéni, személyi, lelki, sőt szellemi vonatkozásait, az egész szervezetet,
mint élő egységet kell clbirálnia. Utal a biológiai szempont érvényesülé-
sére, a vér és hatóanyagok tudományára, az élő sejt hierarchikusan fel-
épített molekularendszerére. Az élölény biológiai rádió, amely felfogja a
kozmikus szférák, örök és titokzatos zenéjét. Az élő szervezetben végtelen
szövevényes és tartalék energiák szunnyadnak A legexaktabb tapasztalati
tudományl, a fizikát is felemlíti, mely mind a végtelen nagy, mind a vég-
telen kicsiny parányok világrendjének feltárásával a misztikumba torkollott.
Még kevésbbé hagyhatj a figyelmen kívűl a lelki komponensek szerepét az
orvos. Ezért kell a létbölcseletet, karakterelőgiát ismernie.
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"Más a léleknek a t.örvénye, mint a testnek a törvénye" c. fejezetben
vizsgálja az ember és a más élőlények közti alapvető kűlőnbséget. A
külőnbség a központi idegrendszer fejlettebb vagy fejletlenebb voltában
áll. Az embert az állatvilággal való rokonsága és az állatvilágtói határozot-
tan megkülönböztető szellemisége teszi kettős természetűvé, a test és lélek
külön törvénye alá tartozóvá. A következőkben az alkattannal. karaktere-
lógiával foglalkozik. Éppen ez a tudomány törekszik arra, hogy az embert
a maga valójában megértse. A karakterológia megteremtője Nietzsche volt,
aki az Apollón-i és Dionysios-i lelki alkat okat az emberekben önáltatásaik
ellenére felismerte. A lelki alkat a kűlvilággal szemben való beállítottság-
ban nyilvánul meg. Ezt Nietzsche és Kierkegaard kutatták legelőször.

Ez a konkrét emberi lét problémája, amellyel szerzö "A meg nem
vizsgált élet" c. alatt foglalkozik. Az exístencia az embernek az a belső
léte, szellemi szabadsága és alkotó lendülete, melyet szembehelyez a vi-
lággal. Az existenciális filozófia tárgya éppen ez a konkrét lét. Beállítja
az embert létének sajátos összefüggésébe, megérti, hogy az ember legmé-
lyebb kapcsolatban él a mindcnséggel: Istennel, emberrel, természettel. Az
embert csak önmagából akarja megérteni, a létrétegek szerves egységében
vizsgálja s azt a végső ontológiai adottságot akarja benne megragadni.
amelyből az emberi magatartások sokíélesége levezethető és egységesen
magyarázható. .

"A letmegértö létezés" alatt a szorosabb értelmű exisztencián, az őn-
maga létezését tudatosan átérző Iétrnegértö létezést érti Heidegger. Az
ember és világ viszonyából adódnak az ú. n. exisz tenciális határozmányok,
mint pl. az érzékenység, megértés, beszéd, szorongó félelem, stb. Ez a
viszony alakítja ki az ember viselkedését, konkrét létét. Az ember egyéni
szerkezete, testi-lelki alkati felépítettsége, felkészültsége mind befolyásolja
a külsö ingerekre való egyéni reagálast. Ezek vizsgálata a karakterológia
feladata. A karakterológiában a jellem az egyszeri és megismételhetetlen,
másra át nem ruházható jellegzetességek foglalata. Az ember létezésének
szilárd pontjait csak az elmélyülés perceiben pillanihatja meg.

Az "exisztenciális pszichokondicionizmus" c. fejezetben az exisztenciá-
lis filozófa élménykvalitásait fejtegeti. Ezeket a világ realitásai váltják ki
az élőből, tehát cselekvésben, élményben gyökereznek. Ilyen a félelem, gond,
hit, határállapot. Szerzö pszichokondicionalizrnusa azt jelenti, hogy az em-
ber élménykvalitásainak, viselkedésének kialakításában szereplö előfeltéte-
lek [kondiciók ] között a lelkieket részesíti előnyben. Szerinte u. i. a lélek
formálja a testet. Bele kell élnünk magunkat az igaz és egészséges élet
feltételeibe. Ez az alapja coueizmusnak, szuggesztív és hipnotikus gyógy-
módoknak. A gyógyítás az exisztenciális kondiciók megválogatásaban áll.

"A modern karakterológia" c. fejezetben utal szerző a világirodalom
nagyszerű jellemzéseire. Közli Schütz nyomán a jellem Iogalmát, a ka-
rakterológia föladatait. Szerinte a jellem az egész ember exisztenciájának, :
világban való létezésének, testi-lelki öröklött és szerzett eröfeltételeinek,
strukturális felépítettségének, belső poláris feszültségének, világnézeti be-
állítottságának megítélése az én, egyéniség, személviség vonatkozásaiban.

Az ember legbensőbb életelve: énje, amely a szellemi megismerésben
és értékelésben önmagára vonatkoztat mindent és azt az én tudategységébe
foglalja egybe. Érdekes szerző azon felfogása, hogy a kar akferkűlőnbségek
alapja és oka a homlokagy. amely az ember lényegét jelentő magasrendű
(beszéd-értelem) feladatokat végzi. Éppen a homlokagy fejlettsége az oka
az egyén pszichopasszív és pszichoaktiív alkatának. A homlokagy. amely
Iilogenetice a legfiatalabb, a szuverén emberi legfelsőbbrendű Iélekszerv,
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.amely az ember tényleges egyéniségét, személyiségét biztosítja. Ez teszYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi

lehetővé az embernek az örök igazságok, az eszmék szférájába való fel-
emelkedést. A homlokagy a tanulással, gyakorlással fejleszhetö (pedagó-

giai optimizmus). Végső megállapítása: a karakterológiai típusok anatómiai

alapja a homlokagy. A karakterológia legfontosabb feladata a jellem gyó-

gyítása.

A IX. fejezetben az exisztenciális biológia néhány érdekes kisérleti

eredményéről számol be, szól a harmonikus ekvipotenciális biológiai rend-

szer ről, foglalkozik a biogenetikai alaptörvénnyel. majd érinti a jellern

valtoztathatatlanságának a problémáját. Szerinte csak 50%-ban uralkodnak

egyéniségükön az öröklött alkati előfeltételek. Lelkes híve a jellemhibák

meggyógyíthatóságát valló vélekedésnek. A jellemhibák a b efolvásolható-
sággal, tehát a p. passzív aikattai egyenes, a p. aktív alkattal fordiiott

arányban állanak. Felsorolja az ezekkel kapcsolatos jellemhibákat, s azok

gyógyítási módszerét, utal saját eredményére, mely szerint szerző börtön-

ből, clmegyógyintézetböl szabadított ki beteg embereket. Érdekes megál-

Iap ítá sa a "moral insanity" gyógyíthatatlanságának okáról. Ez esetben

biányzik a homlokagyban az a rész, mely az erkölcsi gátlások központi

szerve.

Továbbiak során a jellemgyógyítás kérdéseit, mó djait tárgyalja. Ubi

az indiai yoga gyakorlatokra, a japán bushido elvre. A gyógyításban a mag-

netikus személyiségen van a hangsúly. Szól a lelki gyógyításban az elmélye-

dés, koncentr áció nagy szerepéről, a félelem legyőzéséröl, a lelki erőkkel

való takarékoskodásról, szellemi központjainak befolyásolásáról, az indiai
yoga és lélekzésí gyakorlatok csodálatos őngyógvitó eredményeiről. Az

európai ember étrendje sem helyes, ,az inyen c hjatok elpuhulttá teszik a

sz er vezete l. Nagyon érdekes, amit a nyugalom és a lelki izgalom felépíti)

és lebontó szercpéröl ír. Bebizonyított tény, hogy az izgalom, félelem, stb.

pesszimista beállítottság mind élettanilag is Iebontó, a jókedély, derűlátás,

biztonságérzet felépítő hatású. A könyv utolsó fejezete az én, egyéni",~g.

szernél yiség fokozatosságat tárgyalja. Az "en az egyedi életnek belső

Iétrnagja, amelyet kivűlál ló személyek közvetlenül felfogni sohasern képe-

sek. Az "egyéniség" alatt az élet egységének, az egyéni életformáknak

elsősorban kűlső oldalát, egyedi létezését érti. Az egyéni3ég I kjleHsége

az agylétra (egymásra épült idegezorv rétegek) rétegezettségétöl függ. A

."személyiség" lényege szociális vonatkozásában áll. A személyiség sok te-

kintetben szemben áll az irracionális egyéniséggel. lényege a tudatosság.

Kiforrott, határozott világnézete van. Valódi emberi exisztenciá ról csak a
személviség értelmében beszélhetünk. Az éri, egyén, személy értéke rnind

az agylétra fogalommal függ össze. Mennél fejlettebb az ember "új agy-

veleje", annál inkább képes az absztrakcióra. A modern orvoslás éppen

abban áll, hogy a beteget "a differencia individuans" alapján exisztenciál i-

san bírálja el. Ebben segíti az orvost a tipizálás, s itt nyújtja szerző saját

tipustanát [p. passziv, p. aktív alkat). A fejezet végén emelkedett sorokban

emlékezik meg az orvos magasztos hivatásáról, ismét leszögezi álláspontját,

hogy az orvos a beteget k izárólag egyedi létében szemlélje, vizsgálja.

gyógyítsa. Ezért a lélektani és lelki gyógymódokra való tanítás az orvos-

képzésnek elsőr~ndü feladata.

A könyv komoly értékei mellett meg kell említenünk már a sz erz ö

által is elismert rapszodikus menetét, egy-egy gDl.dolatnak többszöri

visszatérését, amely az olvasást kissé nehézkessé teszi. Ettől függetlenül

igen érdekes, tanulságos rnű.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD r . Kiss La jos.
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R e z e k S . R o m á n O . S . B .:mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP r ohá szka in tu ic íó ja és á té lése •. Buda pest.

Stepha neum-nyomda 1942. 50 la p . Szer ző kia dá sa .

Prohászka Ottokár ismeretelméleti gondolatainak és szempontjainak

genetikus feltárásához - szerző értékelése szerint - jórészt le ír ó jellegű

első adatgyűjtés ez a tanulmány. Bevezetés akar lenni bölcselettörténeti

szempontból hálás és értékes további vizsgálatokhoz. Szerzö tanulmányát

három Iö fejezetre tagolja. 1. A tőr téneti á tteh in tésben sorra vizsgálja

Prohászka intuicióját és átélését művei időrendi megjelenésének rendjében.

s így genetikus fejlődési leírást törekszik adni a tárgyalt kérdésről. Itt

kerül sorra a modern bölcselkedésnek Descartes óta felvetett Iöproblémája:

milyen viszonyba n va n egymá ssa l a va lósá g és a z ismer e t? Prohászka sze-

rint: a z é le t és a gondo la t? Fogalmaink szegényesek, a valóság, az élet

mérhetetlenül gazdagabb. Ezért elítéli a túlhajtott intell ektualizmust s az

akarat és a te tt előbbrevalóságát vallja az ismeret fölött. Kárhoztatja azt

a tanítás, amely szerint "a tudás '- tehát a fogalom - a tárgyak tulaj-

donképeni, az életre nézve kimerítő, a lét értelmét kifejezö r megfogáea

volna." Ezzel szemben az íntuició, a teljes megélés, a valóság bensőségének

megérzése sokkal közelebb visz az élet valóságához. "A dolgokat át kell

érezni, akkor bennük vagyunk: s nemcsak nézni, akkor ugyanis kívűl va-
gyunk! Az ilyen kívülr ől való nagy tudomány esetében csak rendezni, de

nem teremteni tudunk."

II. Az elméle ti á ttekin tés-ben adja az intuició leírását: "Az intuició

nem a széttagolt valóság értelmi elemeit boncolgatja, nem a íogalmakká

vékonyított dirib-darabokat, nem az egyre finomabb s Iínomabb elvonások-

ban ideális párázattá meglelkesített általánosságokat kezeli, hanem egye!-

lenegy tekin te tte l megfog ja a z egésze t, villámszerű meglátásban észrevesz,

meglát, megragad valamit, s ezt a meglátást a modernek mint az értelem

külön aktusát mutatják be s intuiciónak hívják". Szerző ezután az ar is-

totelesi-szenttamási ismeretelmélet alapján bírálja Prohászka megismerés-

elméletét s azt törekszik kimutatni, hogy Prohászka .hol látja rosszul a

skolasztikus megismerés-problémát.
Ill. Mér legelés c. részében, amely a tanulmány teljes második része,

Prohászka intuició- és átéléselméletét bírálja a szerző Szerit Tamás ből-
cseletc alapján. Szerző jól látja, hogy Prohászkaban lelki adottságként élt

az élettel és a megismerés bensőségével való intuitív beállítottság, de, a
sz erző áliáspontja szcrint, az emberi megismerésmódnak Szent Tamás bő l-

cselete álláspontján való felfogása jobban oldja meg a kérdést. Prohászka
sajátos lelki alkata inkább a művészi intuicióhoz állt közelebb, átélni,
bensőleg átérezni vágyódik az egész életet. Ezt az áté lést, az en-világ

viszonyt jól mutatja egyénien barokk színű 'kifejezés módj ában, stílusáb an

is. Az örök kr isztusYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi igazság az ő átéléseben sajátos egyéni színt kapott

sáradó stílusával szuggerálja reánk is, amit ö maga átélt, meglátott, ami-

kor ezzel az igazsággal érintkezett. Aki hasonló lelki alkatú, aki együtt-

rezdül az Ő lelkiségével, az rögtön megérzi, hogy hozzá testvérlélek sz ól.
Szépen egyezteti össze Prohászka és Szent Tamás álláspontját a szerző,

amikor azt írja: "ne kérdezzük Pr ohászkától, mit mond bölcseletileg az

intuicióról és átélésröl, de hallgassuk meg öt s akkor meglátjuk, hogy

ceak a fogalmak útvesztőiben hagyja el Szent Tamást (helyesebben a sko-

lasztikát}, de a z á té lt iga zsá g vilá gá ba n egészen á tka r o lja .•

Mindazoknak, akik szeretettel foglalkoznak Prohászka műveivel, ajánl-

juk a fennti tanulmány olvasását s fel csigázott érdeklődéssei várjuk a

soroza t további tanulmányainak közrebocsátását.
Má csa y Ká r o ly.
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E g y m a g y a r s z e n t e m b e r . Kiadta és bevezetö fejtegetésekkel ellátta:mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr . Bá lin t Sá ndor . Franklin- Társulat kiadása, Budapest, 210 p.

Bálint Sándor kartársunk Iegkíválóbb úttörő müve!ője a napjainkban
kialakuló vallásos néprajznak. mely a katol ikus hittudomány, erkölcstan,
Iiturgika, európai kultúrtőrténet és az általános néprajz találkozási pont-
jainál, kölcsönös vonatkoaásainál nyújt gazdag és gyümölcsözö szempontokat,
mutat megmunkálás ra váró területeket az új tudomány buzgó müvelőinek.
Az alapvető munkálatokat öt évvel ezelőtt végezte. Népünk ünnepei círnű,
az egyházi év néprajzáról szóló kitünő könyvében megrajzolta a magyar
vallásos néprajz körvonalait, egyben rendszerbe foglalta az eddigi, szétszórt,
formában napvilágot látott gyűjtés eredményeit, s beleszötte saját gyüjtő-
munkája bőséges adatait is. A vallásos néprajz mibenlétét ebből a könyvböl
ismertük meg. Bálint Sándornak a következő években is igen nagy része
volt abban, hogy a vallásos népélet irárit örvendetesen. megélénkült mind
a tudományos, mind pedig az egyházi érdeklődés. Nagy tudományos fel-
készültséggel, széleskörü tájékozottsággal megírt tanulmányai szolgálnak
további útmutatóul: Nép~nk imá dsá ga i ("Regnum",- 1937), Ada tok a ma gya l'

búcsú já r á s nép r a jzá hoz "[Ethnographia, 1939), Litu r g ia és néph it (megjelent
az Ú r és pa r a szt a ma gya r ' é le t egységében címü könyvben, melyet Eckhardt
Sándor szerkesztett; kiadta a Budapesti Kir. Magyar Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem Bölcsészeti Karának Magyarságtudományi Intézete, Budapes t,.
1941). Tudománya eredményeit rádióelöadásai útján ismertette meg a művelt
nagyközönséggel. Ezt a célt szolgálja egyik új munkája is, mely a Magya:'
Szemle Társaság Kis Könyvtárának 6. számaként jelent meg Az esztend .' ;

nép r a jza címen, s az a feladata, hogy megrajzolja, hogyan telik el népünk
esztendeje.

Fenti legújabb könyve mcstanában jelent meg a Franklin Társula c

Ma gya r Nép i Ír á sok címü sorozatában. A szerző a népi vallásosság kérdé-
seivei foglalkozva találkozott először O rosz Istvá n nevével, aki 1838-1922-
ig élt, paraszti énekköltő és nagyhírű búcsúsvezér, népiesen szeritember voL.
Szűlöfalujában, .Iász ladányon mindenkinek kegyeletes emlékezetében el.
Önéletrajzát ő maga is kiadásra szánta, de a világháború miatt nem jelen-
hetett meg. Bálint Sándor kutatás közben Orosz István Katalin nevü leányá-
nak birtokában találta meg, aki azt készséggel a tudományos kutatás ren-
delkezésére bocsátotta. •

Orosz István kéziratának kiadásával nemzeti kötelességet teljesített
Bálint Sándor, mert a magyar néplélekről való ismereteinket jel lernzo
adatokkal, újszerű vonásokkal, fínom szálakkal gazdagítja. A mű nagyérdekti
önvallomása egyeszmélni kezdő paraszti léleknek, de ugyanakkor közvetlen
rajza régivágású par asztságunk vallásos lelkivilágának is, amelyről eddig
jobbára csak közvetett tapasztalataink, <sokszor csak elfogult, sőt erőszakolt
nézetcink voltak. Orosz István önéletrajza nemcsak elméleti fejtegetésekne!:,
tudós elemzéseknek szolgáltat bőséges anyagot, de mint emberi dokumentum,
mint egyéni alkotás is méltó az olvasásra. A magyar kereszténység és a
keresztény magyarság paraszti élménye, a magyar néplélek misztikus világa
sugárzik belőle megragadó közvetlenséggel, müvelt mindnyájunkra űdvöi

tanulsággal.

Bálint Sándor 37 lapos, tömören megírt Bevezetés-se i jellemzi Orosz
István korát, élet~nek legfontosabb állomásait és sajátos egyéniségét. Ennek
a paraszti önéletrajznak- legfőbb értékét az adja meg, hogy szerzője benne
él ugyan a népkultúra immanens világában, nem is hagyja el sohasem, d~
már elég erős, öntudatos személviség ahhoz, hogy életéről, a környező világ-
ról elmélkedjék és számot adjon. Egyéni sorsának színes gazdagságán at
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parasz tságunknak középkorias lelkivilága tükröződik. Elvi szempontjaiban,
megfigyeléseink, élményeinek általános irányában a klasszikus paraszti
kultúra iratlan törekvéseihez alkalmazkodik. így aztán természetes, hogy
az Önéletrajz nemcsak Orosz Istvánnak, hanem a kortárs parasztságnak is
páratlan önvallomása. Ez a paraszt-rnémoire egyedül áll az egyetemes íolk-
loreban. .

Orosz István a magyar szentember klasszikus képviselője, tősgyökeres
magyar sarjadék, jászladányi szűletésű. Bálint Sándor az eddigi adatok
alapján bemutat néhány szenternbent és szentasszonyt, s ezután rajzolja meg
CI típus jellemző vonásait. Ez il munka éppenséggel nem könnyű vagy egy-
szerű, mert elszórt adatok akadnak ugyan, de céltudatos és t~rgyilagos
megfigyelésekkel alig rendelkezünk. A típust régebbi kutatóink nem méltat-
ták különösebb figyelemre, legföllebb mel lékesen szóltak róla. Bálint Sándor
tehát e téren is minden tekintetben úttörő munkát végez, amikor rámutat
arra, hogyaszentember kirnagasló személyiség, aki papi, orvosi, költői
szerepeket egyesít magában és a közösség szellemi irányítására van hivatva.
A papi hivatást úgy kell értenünk, hogy Orosz István a régi licentiátusok,
félpapok szellemi utóda, akik a hitújítás és török hódoltság idejében, amikor
a magyar katolikus egyháznak nem volt elegendő számú papja, fejtették ki
áldásos működésüket. Feladatuk volt a keresztelés, esketés, egyházkelő,
hitoktatás, az előírt imádságok előimádkozása a templomban vagy más
alkalmas helyen, az ünnepek, böjtök kihirdetése, vasárnapi oktatás. Fel-
adatuk volt még különféle ájtatosságok tartása, főképpen adventi és nagy-
böjti időszakban, továbbá körmenetek vezetése, temetés, egyáltalán a pap
nélkül maradt hívek közősségének lelki irányítása. Az orvos hivatását annyi-
ban töltötte be Orosz István, hogy mindenben utóda a középkor jámbor
férfiainak, asszonyainak, akik az átlagosnál jóval mél yebb, bensőségesebb
vallásosságukkal tűnnek ki, hajlanak az elmélkedésre, ami parasztoknál elég
titka. Sokat imádkoznak, a szentségekhez sűrűn járulnak, sőt sokszor a·
kegyelmi állapotot is szükségesnek ' tartják az orvosláshoz. Orosz István
több csodás gyógyítását elmondja. Mágikus egyénisége, hitének szuggesztív
ereje, az imádság magával sodró bensősége, az éneklés paraszti elragad-
tatása, a búcsús közösség szárnyaló könyörgése, a kegyhelyek megszentelt
környe~ete, egyszóval a hitté nernesedett va llás boldog rajongása föltétlenül
megteremtette azt a lelki milie"ut, amelyben ezek a jelenségek szinte terme-
ezetesnek tetszenek. Annak ellenére, hogy a vallásos népköltészet világát
még nem ismerjük teljesen, Bálint Sándor megállaprtotta, hogy Orosz Istvánt
a falusi laikus énekhagyomány ihlette meg és sarkalta költői hivatásának
betőltésér e. Nyomtatásban megjelent ima- és ének füzetei nek száma tömér-
dek. Az ország minden vidékén ismerik, kedvelik, örizgetik őket mind a maiXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n a p ig .

Orosz István önéletra jzának olvasása valóban nagy élmény számunkra.
A könyv egyes részletei úgy hatnak ránk, mintha Gárdonyi vagy Kodolányi
Margit királyleányának csodáit, János fráter és Juliánus barát törhetetlen
istenhiten alapuló cselekedeteit olvasnánk, Stílusában van valami a biblia-
olvasó keresztény lelkendező kenetességéből. dio van a népi mesélő könnyed,
eleven beszélőkészségébő l, művészYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi rögtönzéséből is. Előadását a nyelvújítás
szavainak szórványos alkalmazása is tarkít ja. Ez valósaínűlec kora papi
nyelvének hátása. Egyébként ritka természetességgel, kőzvetlenséggel ír,
színte az élöszó melcgévcl hat. Egészében az Önéletrajz mint stílusjelenség
is méltó figyelmünkre. Egyes részleteit tanítási munkánkban is hasznosít-
hat juk.

Bálint Sándor rendkívül értékes munkát végzett Orosz István egyéni-
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ségének jellemzésével, írásának kiadásával. Valóban a magas és mélv
kultúra, azaz a tudós és népi művcltség közötti kiegyenlítődést szolgál ja
ez a mű, a magyar néplélek igazabb megismeréséhez segít bennünket. S ez
ma már nemcsak öncélú tudományo" feladat, hanem nemzeti kötelesség is.
Nagy érdeklődéssel várjuk Bálint Sándor következő munkáját, mely a
búcsújárás néprajzának első, minden kérdésre kiterjedő tudományos alap-
vetése lesz.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABogná r G yu la .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H RXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE K .

Ismételten felhívjuk az intézetek igazgatóinak, tanárainak szíves
figyelmét Egyesületünk kiadványsorozatának Eszményi gya kor ia tia s-

sá g a la n ítóképzésben címen megjelent e lső kötetére. Néhány intézet
a címére feladott példányt, bizonyára elnézésből, visszaküldte. Újból
postára tesszük és ismételten kérjük annak elfogadását s az érte
járó 5 pengőnek szíves megküldéset. - A kőzelmultban olyanok
húnytak el, kik mint igazgatók vagy tanárok a tanítóképzöknél szol-
gáltak s akiknek elhúnytáról, munkásságáról folyóiratunk nem emlé-
kezett meg. Minden félreértés elkerülése végett kőzölnűnk kell, hogy
Egyesületünk elnökségének határozata szerint folyóiratunk csak
azokról emlékezik meg, akik Egyesületűnket el nem hagyták, hanem
vele a kapcsolatot mindvégig megtartották.

K o r m á n y z ó i elismerés. - Magyarország Kormányzója a közokt. minisz-
ter előterjesztésére megengedte, hogy Molná r Oszkár tanügyi főtanácsos,
ttóképzö-int. igazgatónak nyugalomba vonulása alkalmából a közoktatás és
kűlőnősen a tanítóképzés terén háromés fél évtizeden át kifejtett rendki-
vüli értékes munkásságáért elismerése tudtul adassék.

E lő lé p t e t é s . - Magyarország Kormányzója a közokt. miniszí er elő-
ter iesztésére F ; igyes Béla bpesti. áll. ttóképzó-int, tanárt, Egyesületünk
pénztárosat a VI. f iz. osztály 3. Iokozatába léptette elő.

K in e v e z é s . - A közokt. miniszter La dvenszky Magdolna topolyai állami
népiskolai tanítónőt a nagyváradi állami tanítónöképzö-intézeí gyakorh

. iskolájahoz az állami tanítóképző-intézeti gyakGrlói~kolai tanítók Iétsz á-

mába rendes gyakorló-iskolai tanítóvá nevezte ki. [92.191-143. VI-3. űo.
szám. 1943. február 27.)

I g a z g a t ó v á l t o z á s . - Nádler István tanügyí íötanácsos, az esztergomi
rk. tanítónöképzö-intézet igazgatója 20 évi igen értékes, önfeláldozó, ered-
ményekben gazdag szolgálat után f. évi március hó 1-én nyugalomba vonult.
Utódául a hercegprímás P la vits M. Fremiota ok l, ttóképzö-int. tanár, h.
igazgató szerzetesnővért nevezte ki az intézet igazgatójává. A nyugdíjba-
vonuló érdemes igazgatónak Irise erőben, egészségben eltöldendő sok évi
pihenést, az új igazgatónak pedig sikerekben gazdag tevékenységet kívánunk r

H ír e k k a to n a i szolgálatot t e l j e s í t ő tanárokról. - A pécsi rk. tanító-
képző-intézet tanári testületéből katonai szolgálatot Klug K. György tanár
teljesít. Az orosz harctéren kivette részét az utolsó hetek veszedelmes
harcaiból.

S z e m é ly i h ír e k , e lő a d á s o k . - Dr. Bá lin t Sándor szegedi kir. ttóképz ö-

int. tanár febr. 27-én Budapest II-ön Bá cska Kegyhelye i címen rád ióelőadást
tartott. - F ekete János pécsi rk. ttóképzö-intézeti tanárt, akinek szak-
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irodalmi tevékenysége közismcrt .s aki több kitűnő tan- és segédkönyvvel
.ajándékozta meg a ttóképzést, február 20-an avatták doktorrá a kolozsv:íri
Ferenc József- Tudományegyetemea. Doktori dolgozatának címe:mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA kör nyezet

és a z ér deklödés .. - Dr. Móczá r László kolozsvári áll. ttóképző-int. tanár
márc. 1-én az Erdélyi Múzeum Egyesület Természettudományi Szakosztá-
lyában Ú toná lló da r a zsa h öko lóg iá ja címen tartott előadást. - Nemes János
marosvásárhelyi áll. ttóképzö-int. gyakorló-isk. tanító Má r cius 15 a nép -

isho lá ba n címen ünnepi beszédeket és költemények et tartalmazó könyvet
adott kí. - Ta ká cs Béla, a székelykeresz+uri álL ttóképző-intézet igazgatója
.az iskolánkívüli népművelés keretében a székelykeresztúri Kaszinóban
A sza ba d székely tá r sa da lmi közösség szer ueze t e a h iizé p leo r ba n címmel
előadást tartott. A Gazdakörben pedig Rege Attila kir á lyr ó l és népér ő l cí-
men népies irodalomismertető szabadelöadást mondott.

Irodalmi szemle. - Bakk Péter: Népokta tá sunk ma i kér dése i (Hitel,
VITI. évf. 1. sz.) - V. Komárnoky Gyula: Az Ó VÓ TlŐ helye a h ioa t á sr endben

J s a z egységes szociá lis gondozá sba n (Kisdednevelés, 68. ~vf. 3. sz.) -.
Drozdy Gyula: "O sztoga tók" (Néptanítók Lapja, 76. évf. 6. sz.]

Intézeti hírek. - Az eszter gomi érseki tanítóképző-intézet V. osz-
tályának növendékei febr. 28-án népművelési előadást rendeztek. A nagy
érdeklődest és tetszést kiváltott előadás Ö r zse a sszony há za tá ja címen a

parátságos otthon [elentöségét és családokat összetartó erejét mutatta be
változatos műsor keretében. - A székelyker esztu r í áll. ttóképzö-intézet

Eötvös-önképzőkörének népművelési szakosztálya vál tozatos tárgysorozattai
folytatta Udvarhely vármegye falvaiban népművelési tevékenységét. Legutóbb
Csekefalván, Kissolyrnoson es Kiskedében rendezett népművelési délutánokat
A hegyek mögőtti kis völgyekben meghúzódó székely falvak népe szíves
-szeretettel fogadta a diákokat. - A buda pesti áll. líceum és tt óképzö-
intézet ifjúsága és gyakcrlóiskolájának növendékserege márc. 6-án és 7-én
az' intézet dísztermében a honvédcsaládok javára G yur já cs Endre tanár
irányításával műsor os estét rendezett. Az esték sikerét mi sem bizonyítja
jobban, mint az a tény, hogy az előadások 700 pengót eredményeztek a
nemzetfenntartó hazafias cél javára.

Márciusi tagértekezlet. - Egyesületünk hatodik tagértekezletet már c.
22-én tartotta meg a Ranolder-intézetben. A tárgyrendet dr. H or tobá gyi

Tibor A természetr a jz ta n ítá sá r ó l, kü lönös tekin te tte l a leá nytcmuloh r a

című, végig nem csökkenő érdeklődéssei kísért előadása töltötte ki. A
iagértekezletet folyó ügyeket tárgyaló elnökségi és választrnányi ülés előzteXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m e g .

A l\1agyar Tanítóképző a SajtókiáUításon. - Ismeretes, hogy az Orsz.
Magyar Sajtókamara jan. 25-töl febr. 2-ig a Műcsarnokban sajtokíállítást
rendezett. A kiállításon 1141 különböző Iap, közlöny, folyóirat, köztük
igen szerény keretek közt a Magyar Tanítóképző is, bemutatta külső és
belső alkatát, célszolgálatát. A kiállítás bírálóbizottsága folyóiratunkat
bronzéremmel és elismerő oklevéllel tüntette ki. Az 1141 résztvevő szaklap
közül 34 arany-, 57 ezüst- és 83 bronzérmet kapott. Az elbírálásnál a leg-
főbb szempont a lap életkora és elterjedtsége volt. A tanügyi lapok közül
a felvidéki tanítók Alsószelin megjelenő folyóirata, a Magyar Tanító
aranyérmet kapott. Ezüsté;emmel kitüntetett lapok: Orsz. Köz épiskolái

Tanáregyesületi Közlöny, Néptanítók Lapja, Kisdednevelés; bronzérmet
kaptak: Gyerrnekvédel em, Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Közlönye,
Katolikus Tanítónők és Tanárok Lapja, Magyar Torna, Tanítók Lapja.

Kossuth Lajos és a kísdednevelés. - Ezen a címen adott elő Mes-

i er há zy Jenő márc. 20-án a Magyar Paedagogiai Társaság felolvasó űlésén ..,
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Előadásának bevezetésében rámutatott arra, hogy Kossuth Lajosnak méltó
é letrajza még nincsen. Történettud. irodalmunk ezzel még tartozik. Kossuth
é.letének még számos, kellően fel nem derített mozzanata van. Ilyen a
bsdedneveléshez való viszonya is. Alig ismert tény, hogy Kossuth fogsága
idején lefordította Wilderspinnek Wertheimer JózseftőlmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÜ ber d ie ir iihxei-

lige E r ziehung der Kinder címen németre fordított és 1828-ban Bécsben
kiadott munkáját az ú. n. Wertheimer-féle toldalékok nélkül. Előadó az-
után a hazai kisded óvás történetének vázlata keretében lelkes hangon
ismertette a 214 oldalas kézirat ot. Kossuth csak nehezen kapta vissza
lefoglalt holmijából Wilderspin munkáját és fordítására az. engedélyt. A
fordítással 40 nap alatt végzett. A fordítás sok nehézség elé állította. A
magyar szaknyelv akkori íejletlensége mellett (a szakkifejezésekre meg íe-
lelő magyar kifejezéseket kellett találnia) a nehézséget még az is tetézte,
hogy német szótárát nem bocsátották rendelkezésére. Kossuth a németből
fordít ott angol munkát "honi viszonyokra" alkalmazta, tehát olyan gondola-
tokat szőtt bele, melyek időtállók s melyekből világosan tükröződik a
gyermeknevelésről vallott elsőrendű felfogása. Előadó a továbbiakban
valósággal drámai fordulatokban gazdagon vázolta a kézirat kinyomatás ára
irányuló erőfeszítéseit. Előbb a Vajthó László-Iéle "Magyar Irodalmi Rit ..
kaságok"-sorozatban akarta megjelentetni. Amikor ez nem sikerült, a .Ma-
gyar Tudományos Akadémiához fordnlt. Az Akadémia boldogult Schneller
Istvánnak adta ki a munkálatot, aki pompás tanulmányban fejtette ki,
hogy "e nagyhatású és Kossuth általlefordított könyvemelőleg hatott
a magyar nemzet szellemi és erkölcsi szinvonalára. Méltatlan Magyaror-
szághoz, hogy a magyarnyelvű nyomtatott munk ák állornánvából mindmáig
hiányzik". Mivel azonban az Akadérniánál sem volt sikere Mesterházynak,
elhatározta végül, hogy a Magyar Paedagogiai Társasághoz fordul Kossuth
kéziratának nyomtatásban való megjelentetése érdekében. A uagvszárnú és
előkelő hallgatóság Mesterházy Jenő előadását lelkes tapssal jutalmazta.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A D íá k k a p tá r SzövetségZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j vállalkozása. - A Diákkaptár Szövetség,
melynek értékes működését mind nagyobb elismerő érdeklődés kíséri, fi-
gyelemre méltö új vállalkozásba fogott. Hajózható folyók mellett fekvő
tíz város kaptár os diákjai Diákkaptár Hajózási Szövetkezetet alakítottak.
A szövetkezet alakuló gyülését, melyen a miniszterelnök is megjelent és
felszólalt, márc. 13-án a Magyar Művelődés Házában tartották meg. Acél
egyelőre egy vontató hajónak és két, 26 vasutikccsYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi befogadóképességű
uszály megvásárlása és munkábaáll ítésa. A célt a Magyar Folyam- és Ten-
gerhajózási Részvénytársaság vezetöségével történt megállapodás biztosítja.
Eszerint a kőltségek 3/5 részét a MFTR, 2/3 részét a Diákkaptár Hajózási
Szövetkezet viseli. Utóbbi a költségek előteremtésére 9600 drb. 5 pengős
részjegyet bocsát ki. Részjegyet felnőttek nem vásárolhatnak. kaptárosok
is csak saját keresményükből. A MFTR majd tapasztalt üzletvezetőt fog
kir endelni. Ő fog a hajók kellő foglalkoztatásáról, karbantartásáról és
biztosításáról gondoskodni.

B e tö l t e n d ő állás. - Az esztergomi érs. rk. ttóképző-intézetben a kir.
kat. tanárok státusaban nyugdíjazás folytán tanári állá-s ürescdett meg
Pályázhatnak pedagógia-filozófia, vagy nyelv-tőr íénettud. szakos okI. ttó-
képző-int. tanárok. A hercegprímásra címzett kérvények az intézet igazga-
tójánál n yú j tandók be.

Nyugtázás. - Tagdíjat, illetőleg előfizetési díjat fizettek: az 1942.
éy 1. és II. felére Tarr Piroska, Tóth ·M. Marianna, Csató Jolán, dr,
Boerné Léber Margit, dr. .Ieszenszkvné Vic say Ibolya, Szabo Judit,
Szílvay Judit, Weress Margit, Kalmá+né Kostálv Ilona, Szelényi Dezső.
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Váczy Ferenc, M. Varga Editha, a budapesti II, ker. rk. tanítónó-
képző-intézet igazgatósága, Pócza József, dr. Wer ger Márton, Molnár
Kálmán, dr. Barcsai Tibor, Bali M. Ildefonza, Molnos-Kovásc Béla,
a szamosújvári gör. kat. leány líceum igazgatósága, Macskássy Zoltán,
Blénessy János, Milakovszky Lászlo, a pécsi rk. tanítónöképzö-
idézet igazgatósága, dr. Bernstein Robert, Magyary Károly, Mellau
Márton és Csukás Zoltán: az 1942. év II. és az 1943. és 1. felére dr, V áróné
Csató Gabriella, Lovász János, dr. Jankovits Mikló6 és Straub Ferenc: az
1943, év 1. felére Endrev Tivadar: az 19'43.• év II, felére Szabó
Zoltán: az 1943. év 1. és II. felére Gyönyör Tekla, a szegedi
rk. tanítónöképzö-intéz et igazgatósága, a kiskunfélegyházi rk. tanító-
nöképzö-intézet igazgatósága, a munkácsi áll. líceum igazgatósága, Kovács
Dezső, Barcsai KáJroly, Rados Gyula, Szontagh Katalin, dr. Becker
Vendel, Farkas Mária, Kerner M. Lucia, a zsámbéki rk. tanítónöképzö-
intézet igazgatósága, az esztergomi érs. rk. tanítónöképző-intézet, Vajtányi
Margit, Richter M. Sarolta, Kremmer Mária, Barczen M. Júlia, Loránth
Erzsébet, özv, dr. Incze Béniné, dr. Jakab Béla, Móger Károlyné, Tóth
Mihály, a kecskeméti rk. tanítónöképző-intézet igazgatósága, Becht József,
Rónai Sándor, Horváth M. Ancilla, Karadva M. Mercedes, a sárospataki
ref. tanítóképző-intéz et igazgatósága, Horvay Ede, M. Bárány Irén dr.,
Medgyesi Ma.rida, Wildt Erzsébet, Endrődy József, a zalaegerszegi rk.
tanítónőképző-intézet igazgatósága, Szentirmayné Kary Erzsébet és dr.
Krizsanec Károlynéj az 1943. év II. és az 1944. év 1. felére Marczelly
Kornél és Hamar Gyulaj az 1942. és 1943, év 1. és II, felére Patyi Istvánné
és Stich Nándor : az 1943. és 1944. év 1. és II. felére Tscheik Ernő és
Tabódy Ida: az 1944, év 1. és II. felére Füzesy János és a debreceni rk.
tanítónöképzö-intéz et igazgatóságaj végül tagdíjtörlesztés címén dr. Man-
dola Aladár 1, Fer encz Géza pedig 8 pengőt fizetett be. Az esztergomi
érs. rk. tanitóképzö-intézct igazgatósága 1942/43. évi tanulódíjakból 77.50
p·· t fizetett be. - Tagdíjat, illetőleg előfizeté s i díjat fizettek: az 1940.
év J. és II. fidére Tibor István, az 1940. év. II. felére Szücs János, az
1941. év 1. felére a nyíregyházi Kálvineum tanítónöképzö-intézet, az 1941
év. II" az 1942, év 1. és II., és az 1943. év 1. felére Garam Melánia és
Molitar Gusztáv, az 1941., 1942. és 1943. év 1. és II. felére a szamosújvári
/tör. kat líceum, az 1942. év 1. felére Fekete János, az 1942, év ll. felére
Turóczi Mária, az, 1942. év 1. és II. felére dr.újhelyi Mihály, vitéz Kornár-
noky Gyula, a veszprémi rk. tanítónöképzö-intézet, dr. Förhécz József,
Békéssy Leó, Csirszka Konrád, Polesinszky Béla, dr. Schleich Lajos dr.
Szó lás Rezső, a nagyváradi rk. leánylíceum, Sebestyén Erzsébet, Czucza
Emma, Pálmai Lenke, Petrovay Ilona, Gazsó István, Klug K. György,
Pentz Ilona, a györí kir. kat. líceum és tanítóképző-intézet és Pimper Er-
zsébet, az 1942. év 1. és II., az 1943. év 1. felére Bertalan Lázár, az 1942.
és 1943. év 1. és II .. Ielére Blank Erzsébet, az 1943. év 1. felére Szíj László,
a kecskeméti Faragó Béla Országo~ Árvaház, Vonházné Buttinger Rozália,
dr. Bató László és Zomboryné Vadas Klára, az 1943. év 1. és II. felére
a gyÖri Szerit Orsolya-rend rk. leánylíceum és tanítónőképző-intézet, dr.
Nagy Mária, Grész Leó, Medgyesi Zsófia, özv, dr.· Gerencsér Istvánné.

I

(A nvugtáz ást a májusi számban foly tat juk)
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