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Az 1944. évi állam i költségvetés és anyagi ügyeink.

Folvóiratunk januári számában szerkesztőnk már röviden fog-

lalkozott legújabb költségvetésűnknek a kultusztárcára eső részével,

sőt kiemelte. hogy annak is csak a tanítóképzésre vonatkozó adatait

kívánta megismertetni. Nem terjeszkedve ki a részletekre, kénytelen

volt megállapítani, hogya kőltségvetés a tanítóképzés terűletet vi-

szonylagosan elhanyagolja. Kénytelen volt aztihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAis megállapítani, hogy

a kultuszkorrnány programmja és megvalósítására irányuló eljárása

kőzőtt bizonyos következetlenséget láthatunk. Miniszterünk nagy-

szerűen felépített, sok irányban meggyőző erejű beszédében világosan

és határozottan kifejtette népoktatási kult.úrpolitikai programmját,

melynek vezérgondolata a nép széles rétegeinek szellemi, erkölcsi

emelése es erősítése. Amit ezek érdekében áldozunk, az végered-

ményben az egész nemzet erősödését és jobb jövőjét jelenti. Szer-

kesztönk szerint is ezt a szellemi és erkölcsi felemelést nagyrészt

és lényegesen a ta n í tó s á g végzi. Ezt pedig csak úgy végezheti,' ha

egészen sajátos, magas színvonalú, szakszerű, jó képzésben részesül.

A népnevelés és néperősítés legfőbb tényezője a jó tanítóképzés. A

tanűgyi kormányzatnak tehát a tanítóképzést is fel kellett volna

karolnia s ennek a felkarolásnak a kőltségvetésben is' kűlőnleges

többletben kellett volna kifejeződnie s valami szociális többletet a

tanítóképző tanarságnak is kellett' volna kapnia.,

Szerkesztőnk ezen általános megállapításait megelőzően közli

a kultusztárca olyan .intézkedését, mely az oktatók egész egyetemet

nagy örömmel töltheti el és ez a tanárok és tanítók helyettesi szol-

gálatának egy évre való lecsökkentése. Rámutat olyan intézkedésekre

is, amelyek néhány iskolafaj oktatóinak részleges szociális örömmel

is szolgálnak. De nem közölhet semmi olyant, ami a tanítóképző

tanarságnak hozott volna ilyen részletörömöt. Nem meglepé tehát,

ha a mi szempontunkból igazi háborúsnak nevezett, színtelen és

szűkmarkú költségvetéssel csak nagy általánosságban foglalkozik és

megelégszik "bőven eleget hangoztatott sérelmeink" rövid felsoro-
lásával. .

Teljes egyetértésben szerkesztőnk felfogásával, mégis szűkségét
éreztük annak, hogy az 1944-es kőltségvetésűnket necsak részletesen
tanulmányozzuk, hanem amennyire folyóiratunk kényszerítően szűk
terjedelme azt megengedi, kissé bővebben is ísmertessűk, rámutatva
azokra a nehéz anyagi viszonyokra, amelyek maj dnem teljesen azo-
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nosak az egész oktatói karéval és amelyeket eléggé részletesen tették
szóvá törvényhozásunk tagjai nemcsak a képviselőházban, de a fel-
sőházban is. .

Az 1944. évi állami kőltségvetés végösszegel a következők: I.
Állami közigazgatás a) ősszes kiadás 4.180 millió P., b) összes be-
vétel 3.906 rnillió P. Hiány: 274 níillió P. II. Állami üzemek aj
összes kiadás 1,967.1 millió P., b) összes bevétel 1,960.7 mil lió P.
Hiány 6.,4 millió P. Együtt az összes kiadás 6,147.1 mil lió P., bev.
5,866.7 millió P. Hiány: 820.4 millió P., mely hitelmüvelet útján
fedezendő.

A kőltségvetés benyújtásakor a pénzügyminiszter kijelentette,
hogy az a világháború okozta rendkívü li viszonyok között készült.
Figyelembe kellett venni elsősorban a honvédelmi igényeket; a pol-
gári célokat a lehetőséghez képest; harmadik szempont volt aaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& Z O -

ciális gondoskodás fenntartása és amennyiben lehet, kiszélesítése:
negyedik a pénzpolitikai szempont, amely azt diktálta, hogy a mi-
niszter a gazdaságosság elvét érvényesítse. Még megjegyezt~, hogy
a leöltségvetésben nem irányoztak elő a honvédség további fejlesz-
téstnek költségét és a mozgósítással kapcsolatos költséget.

A vallás- és közoktatásűgyi minisztérium kőltségvetése az állami
igazgatás kőltségvetésének számadatain keresztül vizsgálva, a maga
374.5 millió pengős összegével az egyes. tárcák között nagyságra
nézve a negyedik helyet foglalta el. Vagyis megtartotta azt a helyet,
amelyet eddig elfoglalt. Összege az 1943-as évivel szemben 96.5 rnil-
liós többletet mutat (kb. 35%-os emelkedésnek felel meg). Minisz-
terűnk már az 1943-as kőltségvetési beszédében rámutatott arra,
hogy az nem parádés kőltségvetés, hanem alkalmazkodik a háborús
idők realitásához. Az azóta eltelt újabbháborús esztendő s a há-
borús viszonyok természetesen fokozott mértékben rányomják .bélye-
güket a mostani leöltségvetésre is. "Nem kétséges, - jelentette ki
a miniszter - hogya közvetlen honvédelmi feladatok elsősorban
veszik igénybe az ország pénzügyi erejét és azonkívül most kell
gondoskodnunk költségvetésileg a nyáron már végrehajtott általános
illetményemelés kőltségeiröl is. Ez kűlönösen súlyos terhet, 76 millió
pengő többletet jelent tárcámnál, amelynél - az igazságügyminísz-
tériumot leszámítva - az összes tárcák között legnagyobb százalék-
ban szerepelnek a személyi kiadások. A dologi természetü kiadások-
nil a legnagyobb takarékosság mellett is számolni kellett az árvi-
szonyok alakulásával. Ez kereken tizmillió P. többletet tett szűksé-
gessé. Ekképpen a személyi és 'dologi kiadások együttesen 86 millió
P. szűkségszerű többletet jelentenek. Tehát az oroszlánrészét annak
a nem egészen 96.5 millió pengőnek. amennyivel tárcám 1944, évi
előirányzata több az 1943; évi előirányzatnál. Érthető tehát, hogy
ilyen körülmények között a tárca kűlönleges feladatai és problémái
csak szerény mértékben juthatnak érvényre és be kell érnem a meg-
kezdett programm lassúbb továbbfejlesztésével, egyes részletkérdé-
sek mego ldásával".

Ezekből a számadatokból azt láthatjuk, hogy ha a val lás- és
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kőzokt. mínisztérium leöltségvetése nagyságra nézve mindjárt a ne-
gyedik helyet foglalja is el, 'de nem teszi ki az egész kőltségvetésnek
(4,180 millió P-nek) még a 10%-át sem. Első legfontosabb feladat
lenne tehát a jövőben a vall.- és közoktatásűgyi kőltségvetésnek a
többiekkel szemben való emelése. Ennek az 1944-es vall.- és közok-
tatásügyi kőltségvetésnekTSRQPONMLKJIHGFEDCBA15 tétele közül a 8. a líceumok és tanító-
képzöintézeteké, Az ezekre elöirányzott összes kiadás 7,262.100 P.
(1944. évi többlete 1,618.500 P.); összes bevétel 1,464.000 P. (1944-
ben 514.500 P.-vel több, mint 1943-ban). Ez a többlet közel 33%-os
emelkedésnek felel meg, amilyent a többi 14 tétel kőzűl egy sem ér
el és 19y megállapíthatjuk, hogya Iíceumok és tanítóképző-intézetek
jövedelmeznek aránylagosan legtöbbet a vall. és kőzoktatási minisz-
tériumnak. Bevételekröl, jővedelmekről révén szó, mindjárt állapít-
suk meg, hogy intézeteink kiadásaik 20.1%-át fedezik; a polgári is-
kolák 15.3%-át; a gimnáziumok 14.9%-át; a gazdasági irányú iskolák
mindőssze 6.9%-át. Feleslegesnek találom közölni, hogy az egyes
iskolafajtak kiadásaira mekkora összegeket irányoz elő a költ-
ségvetés és a rövidség kedvéért csak annyit állapítok meg, hogy a
polgári iskolák kiad.ási tétele 2.65-szor, a gimnáziumoké 4.59-szor,
a népoktatásé 22.39-szor tőbb, mint a líceum ok és a tanítóképzöké,
Ez természetes, hiszen a mi iskoláink száma jóval kisebb mint az
emHtetteké. De azt már kevésbbé tartjuk természetesnek, hogy az
1944-re előállott többlet-dotációja a polg. iskoláknak nem 2.65-szo-
rosa a mienknek, hanem 3.6-szerese, a gimnáziumoké pedig a 4.59-
szeros helyett 5.2. Ez a csekély 0.6 kb. egy millió pengő többletet

. jelent a gimnáziumoknak és még nagyobb összeget tesz ki a polgári
iskoláknál. Ettől az utóbbi iskolatípustól a legkevésbbé sajnáljuk,
mert több kedvező és méltányos reformintézkedés érte ez évben,
hogy ezzel is emlékezetessé váljék a nagy hivatást betöltő és az
előadó szerint IIlegjobb magyar iskola-fajta" létesítésének 75. év-
fordulója. A gimnáziumok költségvetésének részletezésénél olyan'
tételeket látunk, amilyenekre nálunk is nagy szükség lenne. Ilyen pl.
a 'növendékek tanulmányi kirándulására beállított 31.500 P; vagy a gim-
náziumok ta~ári és ifjúsági könytárainak felújítási kőltségeire 150.000
P. Segélyezesek címén a mi költségvetésünkben 42.000 P. szerepel.
A 4.59-.8zoros szorzószám alapján ott 192.000 P. lenne esedékes. E
helyett 6-szoros az összeg: 254.000 P. Nem sajnáljuk a nagyobb
összegeket a gimnáziumoktói sem, hisz ott is nagyok a szűkségletek,
de ha mi úgy érezzük, hogy nálunk még nagyobbak, akkor 'igaz<ságot
csak úgy tehetünk, ha az aránynak megfelelően mérűnk.

Az. arányt, az egyforma elbánás sokszor hangoztatott elvét,
szerettük volna végrehajtva látni abban, amit már szerkesztönk
is szóvá tett folyóiratunk januári seámában. Ez idősebb tanáraink
előtt az V. fiz. osztálynak megnyitása, úgy, miként ez már megtörtént
az 1943-a1Soköltségvetésben az olyan kivá ló gimnáziumi tanárok ré-
szér~, akik nem igazgatói munkakörben teljesítenek szolgá.latot.
Legutóbbi emlékíratainkban részletes en kifejtettük, hogy hosszabb
időt igénylő (és így magasabbfokú) tanítóképző tanári képzésünk elle-
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nére sem kérünk kedvezőbb anyagi elbánást a gimnáziumi kartársa-
kénál, de hátrányba velük szemben nem' juthatunk, mikor egyébként
is velük mindig egy vonalban haladtunk. Méltánylandó kérésűnk
éppenúgy nem teljesült, miként a fizetési osztályokba valÓ megosz-
lásunk igazságos arányosítása. Ez a kedvezőtlen elosztás a legszem-
betűnőbben az igazg,atók státusaban látszik. A mi intézeteink i igaz-
gatói közűl 20% van az V. f. o.-ban, a gimnáziumoknál 33.65"/0;
a VI. f. o-ban nálunk 52%, gimnáziumokban 51.92%; a legkisebbik
VII.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf . o.-ban nálunk az igazgatók 28%-a, a gimnáziumoknál csak
14.23% foglal helyet. Ez a kedvezőtlen megoszlás legbántóbb sérel-
meink egyike ama másik mellett, hogy idősebb, érdemes és kiváló
tanáraink előtt még nem nyílt meg az V. f. o.

A leöltségvetés tárgyalásakor legtöbbet anépoktatást és a
népiskolai tanítót emlegették. A képviselőházi előadó után már az
első sz'ónokihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(M este r M.) kijelenti, hogy "amí a tanítók szociális
helyzetet illeti, elismeri, hogy ezen a téren az utóbbi időben több
intézkedés történt, de ez, még mindig kevés". Lá szlo Dénes szerint
,.lényegesen javult a tanítók és tanárok helvzete ... Mindez azon-
ban nem teszi szűkségtelenné ennek az egész kérdésnek gyökeres
rendezését. Nem lehet semmiféle érvet elfogadni annak igazolásara,
hogy már most, ebben a háborús esztendőben nem lehet a tanítói
és tanári fizetéseket a legsűrgösebben felemelni". V. Ma kr a y L.
szerint "A tanítók és tanárok fizetésének kérdése kérés formájában,
a legtöbb szónok ajkán felszínre keriilt. Én is csatlakozorn ehhez.
Természetesen a nemzeti életnek egyik legfontosabb teriiletén dol-
goznak ezek a nemzet napszámosai, béke harcosai és vitézei. Volta-
képpen nagyon örülnék, ha egy 'szegény tanítónak, mint a nemzet
napszámosának, annyi fizetése volna, mint amennyi ma egy nap-
számosnak a jővedelme". D emkó M. kalapót szereine emelni ez
alkalommal az ország tanítósága előtt - és annak a' reményének
ad kifejezést, hogy "nem fog soká késni az az idő, amikor valóban
emberi módon, kultúrmunkásokhoz illő módon élhetnek a tanítók
és végezhetik nagy nemzeti feladatukat". A délvidéki Bogner J. ".
szerint a jó tanító apostola nemzetének és ő a jó tanítóban látja
a jövő magyar generáció és a jövő Magyarország legszebb bizto-
sítékait, Bud in szky L. tapasztalatai alapján állapítja meg, hogy a
jó tanító csodákat tud művelni és a népiskolának a lelke vagy
motorja a tanító. Hogy mit csináltak "a megszállott lelkű tanítók,
tanárok fajtájukért, nemzetükért", azt az erdélyiek egyik képvise-
lője, Kor tsmá r o s L. modta el.

Megegyeztek az összes felszólalók abban, hogy "az elemi is-
·kolai' nevelést tehát minden eszközzel emelni kell." Majdnem

kivétel nélkül egyetértettek abban is, hogy ezt a tanítóság szociális
helyzetének a megjavításával kell elsősorban biztosítani. Egy felső-
házi tag (Sza bó -Sza bovljevics D.) egyenesen felveti a kérdést, nem
lehetne-e mellőzni egyáltalában "a' segédtaneröi funkciót? Miért
nem kerűlhet be a tanító rnindjárt a XI. fí'z. osztályba? Sőt ne is
a XI. fiz. oszt-ba, hanem a X:,. fiz. osztályba? .. " A képviselők
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kőzűl csak az első felszólaló [Mester M.) állapította meg, hogy
nem elég a szociális helyzet megjavítása. a tanítóképzés tekinteté-
ben kell a legsúgorúbb szelekciót alkalmazni. Ezt úgy gondolja
megvalósíthatónak, hogya tanítóképzökbe "ne a kőzéposztály gyenge
elemei, hanem a falu tehetséges, szegény elemei kerüljenek be ...
Hangok hallatszanak.vhogy nincs szűkség az állami tanítóképzőkben
egységes tanítóképzésre. Nincs idő az indokolásra, ezért csak kije-
lentem, hogy mi az egysége& tanítóképzés fenntartását és fejlesztését
tartjuk szűkségesnek, bármilyen tiszteletreméltó helyről hangozzék
is ,el az ellenkező álláspont". Ugyancsak a felsőházban is egyetlen
ehhez hasonló felszólalás hangzott el,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF er enczy Gábor.. a felsőház
első tanító-tagjának az ajkáról. Nem boncolgatja az anyagi kérdé-
seket, mert örömmel állapítja meg, "hogy az igen t. Felsőház szó-
nokai majdnem kivétel nélkül állást foglaltak a tanítók jobb anyagi
ellátásának érdekében. A népi Magyarország biztos alapjának, a lel-
kileg és szellemileg kimüvelt magyar népnek a minőségí nemzetne-
velőivel foglalkozik, kik között "természetesen hivatásuknal fogva
az első helyen kell állniok a néptanítóknak. így kerül a kérdések
előterébe a tanítóképzés. Hallottunk több véleményt a tanítóképzés-
ről. Némely oldalról azt mondják, hogy nem volt szűkség a tanító-
képzés idejének felemelésére. Vallom és hiszem, hogy szűkség volt
és szükség van rá, de nem annyira a tudás szempontjából, az értelmi
szempontból való továbbképzés érdekében, hanem gyakorlati szem-
pontból ... Azt is állít juk és tudjuk, hogy az igazi falusi népnevelők
azoknak a falusi egyszerű embereknek a gyermekei közül képezhetöle
ki, akik a falubólkerűltek ki és akiknek a faluban gyökerűk van.
Ezért tartanám nagyon .szűkségesnek, hogyatanítóképzőkben minél
több anyagi támogatást kapjanak tanulmányaik folytatására az egy-
szerű' falusi emberek kiváló, tehetséges gyermekei."

Az általános helyesléssel Fogadott beszéden kívűl aztán a taní-
tóképzéssel és tanárai val , vagy anyagi ügyeivel senki más nem fog-
lalkozott. Csak a képviselőházi vita befejeztével érintette miniszte-
rűnk nagyhatású beszédében a tanítóképzést a tanítóhiánnyal és a
népműveléssel kapcsolatban.' Megemlítette u. i., hogy febr. havában
a tanítóképzőintézetek utolsóéves növendékei kőzül az önként vál-
lalkozókat már tanítói szelgálatra osztotta be. Az iskolánkívűli nép-
művelés továbbfejlesztésének érdekében pedig többek kőzőtt tervbe-
vette a népművelési ismereteknek a tanítóképző-intézetekben köte-
lező tárgyként való tanítását.

H~ a tanítóképzőintézeti tanárságról külön nem is történt meg-
emlékezés, annál több beszéd hangzott el volt középiskolaí és pol-
gáriiskolai tanárok és jelenleg képviselők részéről. így H okky Ká-
roly párhuzamot vont a régi tanárok és a mostaniak között. "A
lelkesedés és az önfeláldozás meg lehetett akkor., amikor a nevelők
minde~ tekintetben kedvezőbb helyzetben voltak. Az akkori tanár
egészen másképpen élhetett és élt is, mint a mai. Manapság az a
szegény tanító vagy tanár kénytelen azután íutkosni, hogy milyen
mellékioglalkozást lehetne szerezni, családjának élelmet, télirevaló
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tát szerezni: az ilyesmibe kifullad a tanár, elveszti lelkesedését. A
kiválóbb tanítók kerüljenek be a kőzség képviselötestűletébe, kis-
gyűlésbe. Gondoskodjanak arról, hogyaképviselőházba és a felső-
házba is bejussanak".ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASza bó Zoltán "az egész tanári státus össze-
olvasztasát vagy talán még inkább. az egész nevelőrendnek ugyan-
olyan külön státussá emelését, mint amilyen a bírpi és a katona-
tiszti hivatás külön státusa" teszi szóvá. Vá mos .Iános pedig kifejti, '
hogy "amikor kultúrfölényröl beszélünk, ezt csak úgy tudjuk bizto-
sítani, ha megfelelő intézményeink mellett megfelelő tanári, oktatói
karunk van. Ennek léte, illetőleg emelkedettsége, szellemi felkészült-
sége, kedve, lendülete csak akkor van biztositva, ha kellő anyagi
támogatásban részesül és életét, egész családjának jövőjét anyagilag
biztosítja az állam. Kor lsmá r o s László és Ropcsá nyi Lász ló különő-
sebben a polg. iskolai tanárok jobb anyagi ellátását sürgették. Korts-
már os örömmel látja, "hogy a miniszter úr megérdemelt ajándékot
nyújt át a polg. isk. 75 éves jubileuma alkalmából a polgári iskolák
tanári testületének. De nagyobb lenne ez az ajándék, ha a nagyobb
megbecsülést érdemlő polg. isk. tanárok, illetve igazgatók részére a
miniszter úr megnyitná az V. fiz. osztályt. Ezek a tanárok is ugyan-
olyan végzettséggel rendelkeznek, mint a középiskolai tanárok".
Rapcsányi pedig kifejtette, hogy "a polg. iskolai tanárság éppen úgy
átesik az egyetemi - mondjuk így' - kiképzés en, mint a középis-
kolai tanárság, 'éppen úgy négy esztendeig tanulnak, mint a közép-
iskolai tanárjelöltek. amikor azonban a minösítésre kerül, az egyik.
a másikkal szemben hat esztendőt veszít csak azért, mert öt polg.
iskolai tanárnak hívják, a másikat pedig középiskolai tanárnak".
Felveti, hogy nem volna-e érdemes és főképpen célszerű az egységes
tanárképzés bevezetése. .

Végül a gimnázium sorsával és helyzetével kapcsolatban H a la sy-

Na gy József felsőházi tag és egyetemi tanár fejtette ki, milyen szűk-

sége van az iskolának a jó tanárra. Attól tart, hogya fegyverek
zajának elültével sem lesz a tanári pálya vonzó az ifjúság legjobb-
jaira. "A tanár életéből hiányzik a biztonságot nyújtó kellő anyagi
javadalmazás és az öt munkáj áért méltán megillető társadalmi meg-
becsülés. A tanári pálya ezért. a két okért belső tartalmában es
külső súlyában egyaránt lejtőre jutott. Pedig nem volt mindig ez a
helyzet. Egy emberö1tővel ezelőtt még a középiskolai tanár munká-
jának kűlönleges voltát azzal ismerte el a törvényhozás, hogy min-
den más tisztviselővel szemben tíz évvel hamarabb, 30 évi szolgálati
év utan' engedélyezte számára a teljes nyugellátást. Fizetését az első
folyamodású bírókéval egyenlő .színen tartotta és ezenkívül ötéven-
kint korpótlékban is részesítette. De hol van már a tavalyi hól Ma
a tanárnak is 35 esztendeig kell szolgálnia, vagyis akkor, amikor
más tisztviselői kategóriák szolgálati idejét a törvényhozás öt évvel
leszállította, az övét öt évvel felemelte. Nincs kerpótléka és a bírák
javadalmáról a tanár ma már álmodni sem mer." Halasy-Nagy Jó-
zsef, mikor az egy emberöltővel ezelőtti állapotokat idézte, szór ól-
szóra a tanítóképző-tanárok akkori helyzetet is idézte, mert ugyanazaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

;
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volt a mi tanáraágunk helyzete és szolgálati ideje, Beszédét így
folytatta: "Ma már az V. fizetési osztályt is megnyitotta a miniszter
úr a középiskolai tanárok egy igen csekély hányada előtt, de azt
kérdezem, mit ér, ha 5--10 tanár magas cimet kap és sok tíz, meg
száz, meg ezer tovább nyomorog. Bátor vagyok ajánlani a miniszter
úrnak, hogy térjen vissza a pótlék rendszeréhez és részesítse a kő-
zépiskolai tanárságot a mai fizetés mellett már kezdettől fogva kű-
lőnleges munkájának megfelelő működési pótlékban."

Az idézett beszédekből megállapíthatjuk, hogy úgy a képviselő-
házban, mint a felsőházban a legteljesebb megértéssel támogattak az
az összes oktatóknak minden fajta és elsősorban az anyagi érdekeit
és törekvéseit. /Azt mondhatnók, hogy nyitott kapukat döngettek.
mert miniszterűnkben is megvan a teljes ,jóakarat az erőteljesebb
segítéshez. Halasy-Nagy J. felvetett kitűnö javaslatára is az volt a
megjegyzése, hogya felvetett kérdéssel továbbra is foglalkozni fog.
A mai nehéz államháztartási helyzetben azonban azt hiszi, hogy
egyetértenek vele abban, hogy gyökeres megoldást nem lehet hozni.
A képviselőházi vita lezárásakor is azt állapította meg, hogy az
iskolahálózat kérdésének megoldását is csak a háború okozta mai
nehéz pénzügyi helyzet akadályozza. "A szellemi feltételek mara-
déktalan megvalósítására sem gondolhatunk most, amikor létfenn-
tartásunkért vállalt példátlan kűzdelem minden eddiginél nagyobb
áldozatot kővetel tőlünk. Azért erről a helyről is felhívom nemcsak
az érdemes tanítói kart, hanem a nemzetnevelés minden hivatásos
munkását is, őrizzék meg ezekben a válságos időkben lelkük nyu-
galmát és erejét. Ezzel annak a hitét és reményét is erősítik nemcsak
önmagunkban, hanem a nemzetben és annak felelős vezetőiben is,
hogy elérkezik az az idő, amikor a nemzetnevelők problémáit ma-
gasztos hivatásukhoz méltóan oldhatjuk majd meg": Bízzunk benne,
hogy ez az idő mielöbb elérkezik és ~ddig is megtesz az áIlamhata-
19m mindent, hogy oktatóinak. szellemi hadseregének legalább a
legszükségesebbeket nemcsak pénzben, de :természetben is biztosítja,
előteremti és legbántóbb sérelmeit kikűszőből i.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM este r há zy J enő .
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Az ifjú tanító helyzetiYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s hivatáslélektani vizsgál'ata.

Negyedik, befejező közlem,ény. -

VI. A nevel őaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi pál y a ért é kel é s e.

1. A ta n ítóh iá ny je len sége . 'Nagy átalakulások korában élünk s
a forrongó világkatlanban máról holnapra változik minden. Az ese-
mények a nevelésügyben is éreztetik hatásukat. A háború paran-
csolta szűkség sok helyen katonai szolgálatra hívta be a fiatal ta-
nítóságot. A kis falusi, vagy tanyai iskolák kapui a tudásra szomja s

kis gyermekarcok előtt átmenetileg bezárultak. De nemc.sak ez okból
kifolyólag, hanem a területgyarapodásunkból eredő tanítói létszám-
csökkenés miatt, legfőképen pedig a tanító közismert szociális és
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anyagi küzdelmei miatt, az újabb időben a népnevelői pályát az el-
néptelenedés veszélye fenyegeti. Nem szorul magyarázatra, hogy a
tanítóhiány milyen mélyreható következményekkel jár népnevelé-
sűnkben. Mégis, egészen röviden érdemes felidézni az ifjú tanító em-
lékezesén keresztülszűrt néhány megjegyzést ez állapotra vonatko-
zólag. Tizenegyedik kérdésünk ezt célozza:ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA ta n ítóh iá ny milyen

ha tá ssa l vo lt isko lá já r a ?

Különösen a visszatért területek érezték meg a tanítóhiányt:
,,1940-ben, Erdély Ielszabadulásakor takarodtak ki az oláhok erről
a telepről. Minden oláh itt hagyott mindent, most 75 vitéz családot
telepítettek le. Tanítás huzamos ideig nem volt". - "Az első magyar'
nyelvű tanítás 'a Délvidék felszabadulása óta. A szerb tanítók na- ,
gyon váltakoztak. a gyermekeket odahaza tanították, ezért az isko-
lára sok munka várt. Habár tudtak is a gyermekek, de a magyar
fordítást nem igen értették. Nevelni is nehéz volt, mert a már rosz-
szul tanított és elferdített anyagot jóra köszőrűlni rnindig nehezebb,
mintha a gyermek nem tud semmiről".

De egyéb helyeken is hasonló a helyzet, ahol az ifjú tanítók
megíördulnak: "Iskolám az idén alakult s én voltam az első tanító".
- "Az én iskolámban évek óta nem volt állandó tanító. Az utolsó
2 év alatt pedig 1 tanító volt, az is csak néhány napig", - "A ta-
nítás évek óta rendszertelenül folyt. Hol volt tanító, hol nem". -
"Az iskola tanítóval való ellátása nagyon hiányos volt, a tanítás

.több-kevesebb ideig szűnetelt".
Az átmeneti állapotokon helyenként a falu lelkészei igyekeznek

segíteni: "Másfél évig a tanítást a lelkész végezte, állandó csendes
fogla1ko~ással és rengeteg szűnettel". - "Két év óta hiányzott a
tanítás. Kőzben a plébános úr egy-két hónapot minden évben fog-
lalkozott a gyermekekkel".

Elképzelhető, hogyatanítóhiány milyen kihatással van a nép-
iskolára s az ifjú tanító helyzetére: "Tanyai iskolámban már 2 év
óta nem volt tanító, már nagyon várt mindenki, Panaszkodtak, hogy
a gyermekek elmaradnak s kértek is tanítói. Azonban megfordult a
helyzet. Míg nem mentem oda, az volt a baj. Mikor már odaértem,
az volt.' a másik baj. Azt mondták, a gyermekekre otthon is szűkség
van, minek az iskola. Egyébként a nép jó volt, sz inte tőlem várt
minderrt", - "Az utolsó 4 évben 10 tanító tanított, ebben az évben
előttem nem volt ott tanító. A gyermekek elszoktak a pontos isko-
lába [árástól. A felsőtagozat eredményes tanítását gátolta a sok bün-
tetlenül ha,gyott igazolatlan mulasztás". - "Nyolc hónapig nem
volt a faluban tanító és ezt a falu' megérezte. Hallottam az embe-
rektől, hogy az a baj, hogy soha nincsen állandó tanítójuk s így a
falu sem olyan, mintha egy vezetője lett volna". - "Két év óta ném
volt tanítás, nehéz dolgom volt, a gyermekek elszoktak az iskolától, \
fegyelmezetI,enek, piszkos ak voltak. Nehéz munkát kellett végeznem.
hogy őket az iskolához és emberhez méltó viselkedésre szoktassam.
A felnőttek nevelése még nehezebb volt. A népművelési előadásokon
igen sok bajom volt velük".
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Ifjú tanítóink valóban áldásos munkát végeztek kint az ország-
ban, amikor a legmostohább kőrűlmények között, hazafias lelkese-
déssel magukra vál lalták a járatlanságukból származó minden ne-
hézségűket. A tanítóhiány megoldásával kapcsolatos kérdésekkel e
helyen mi nem foglalkozunk, itt. csupán annyit eleveníthetünk fel,
ami azaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi f j - tanító helyzetének ismeretével van összefüggésben:
"Mielőtt kikerültem volna állomáshelyemre, 5 hónapi szűnet volt az
ískolámban tanítóhiány miatt. Azelőtt is mindig nagy szünetek vol-
tak. Ezen a helyen tanító hosszabb ideig nem maradt meg. Ez az
iskola 27 éve műkő dik és én voltam a 20-ik, aki itt kint tanítottam.
Ezt azzal lehet magyarázni, hogy elhagyott helyen fekszik (22 km-re
a várostól,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 km-re a vasúttól). De a másik ok a népben található,
mely szinte örült, amikor elmentem. Érr hiszem és tudom, hogy kő-
vetkezetes munkával lehetne ezen javítani; sajnos, -eddig soha senki
sem vállalta ezt az apostoli feladatot". - Ez az áldásos magvetői
munka talán ,ífjú tanítónk feladatát, az eljövendő "tanítónemzedék
elhivatásat jelenti. .ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . A ta n ító i h iva tá s tuda t. Ha a tanítójelölteknek a nevelői
pálya iránt kialakított nézeteit közelebbről szemügyre vesszűk, hi-
vatáslélektani szempontból értékes megnyilatkozásokat olvashatunk.
Annál is inkább kívánatos az ifjú tanítók hivatástudatának vizsgá-
lata, mert ök annak idején a líceum első osetályába oly növendék-
ként iratkoztak be, mint akik javarészt nem akarnak eredetileg a
tanítói pályára lépni. Tanulmányaik utolsó két évfolyamát, a IV.
és V. osztályt már mint tanítónövendékek végezték el, a honvédelmi
törvény felhatalmazása alapján kibocsátott miniszterí rendelet értel-
mében. Amikor a VKM. a gyakorlatra való bocsátás rendeletét ki-
adta, a jelöltek mindannyian jelentkeztek szelgálatra. Mindnyájan
megértve az idők parancsoló szavát, hazafias érzéstől indítva, e
mellett sokan a gyakorlatszerzés vágyától, mások pedig a tanítói
pálya iránti kíváncsiságtól ösztönözve ~állalkoztak arra, hogy az
általuk még ismeretlen hivatásba belekóstoljanak. Az ífjú tanító
helyzetének megismerése után, hátra van még annak vizsgálata, hogy
a tanító életkörülményeibe belehelyezkedett és munkáját megtapasz-
t~lt jelölt milyen benyomásokkal távozott próba-munkahelyéröl?
Mert ez a félévi gyakorlat valóban próbatételnek számított a jelöl-
teknek, hiszen sokan most döntöttek, vaj jon igazán mcgszerették-e
ezt a hivatást, mely felé akaratukon -kívűl terelődtek, vagy pedig
végkép kiábrándultak belőle? Tizenkettedik és egyúttal utolsó kér-
désünk ezt óhajtja kutatni: A gya ko r la t m ilyen vá lto zá st id éze tt e lő

neve lő i fe lfogá sá ba n , h iva tá s tuda tá ba n? M ilyennek ér téke li ezu tá n

a ta n ító i pá lyá i?

A válaszok- statisztikai képe a következő:

I

52 %

38 %

pálya iránt 10 ofo

Összesen: 100 %

Hivatástudatában felébredt, megsz.ilárdult

Közömbös, ingadozó, csalódott a tanítói pálya iránt
Teljes taszítást, elkedvetlenedést fejez ki a tanítói

----~------~~~
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a) Először azokat a motívumokat ismertetjük, amelyek miatt a
jelöltek a tanítói pálya iránt elkedvetlenedést, teljes csalódást
éreznek.

Miért nincsen a jelöltek 100f0-ábanhivatástudat? Az elsők között
az anyagi motívumok szerepelnek: "Ennek a gyakodatnak sok haszna
.volt, mert megismertem az igazi népiskolát. Most már nem tudok
úgy lelkesedni a tanítói pályáért, mint mielőtt kimentem volna, Igaz,
ez szép pálya, de 115 P fizetés ért nem érdemes műkődni, mert ma
pl. egy kubiÍws is többet keres egy néptanítónál. Én nem fogok ezek
után ezen, a pályán műkődni." - "A tanítóság áldásos munka, ér-
téke felbecsülhetetlen, de munkálkodni benne még nem érdemes,
majd csak akkor, ha a hangzatosság után tettekben is becsülik."

A fárasztó tanítói munka is taszító hatással van némely jelöltre:
"I\'legtanultam, hogy az élet nem olyan, mint az iskola, Tisztelem és
becsülöm most már a tanítókat, mert látom, hogy nehéz, hálátlan
munkát végeznek. Én azonban más pályát választok azok után,
amiket kint az életben tapasztaltam." '

A hivatásérzés felébredésének hiánya is m o tív u m a a tanítói
pályáról való távozásnak: "Annyira megismertem ezt a pályát, hogy
szent elhatározásom, hogy vagy tovább tanulok, vagy más pályát
választok," - "A tanítói pályát nem szerettem, most sem tudom
megkedvelni, Van benne sok szépség, amit sokszor tapasztaltam,
mindamellett nem érz ek vonzalmat hozzá" Már pedig csak az menjen
tanítónak, aki hivatást érez hozzá, Most teljesen belefeküdtem a
munkába, de érzem, egész életemen át ezt nem tudnám megcsinálni.
Rossz tanító pedig nem akarok lenni."

b) A jelöltek 38%-a kőzömbös, habozó, csalódott (sokan zár-
kózott) álláspontot foglalnak el hivatáskutató kérdésünkkel szem-
ben, A fentebb ismertetett indítóokok itt is ismétlődnek

Az anyagi motívumok kétségkívül gondolkodóba ejtik a' jelöl-
teket, vajjon érdemes-e a tanítói pályát hivatásul választani: "Ezt
a pályát csak igazán hivatfisból lehet elvégezni. Ezt 'a hivatást nem
lehet pénzzel megfizetni sohasem, de ez a mostani fizetés még az
egyszerű létfeltételekhez sem elégséges," ~ "Az ilyen, szinte baromi
munkához tényleg hivatás kell és annyi fizetés, hogy az ember meg-
élhessen iskoláihoz képest, s ne azon kelljen a fejet törni, hogy mit
együnk holnap, mert akkor az egész munkát nem tudjuk szívvel-
lélekkel végezni, bárhogy akarjuk is,"

A gyakorlattal járó küzdelmek és nehézségek emlékei sok je-
löltet gondolkodóvá; más esetben fásulttá tesznek a hivatás iránt:
"Ma teljesen másként nézem a tanítói hivatásd, mint annak idején,
Tanítónak lenni nem gyerekjáték. Sok, minden akadályt kell leküz-
denie és sok csalódásen keresztűlmennie." - "Jobb lett volna előbb
leképesítözni, így rengeteg munka szakadt ránk és amellett még' a
nyarunkat is .elvesztettük. Ezek után úgy látom, hogy minden tanító
előtt le a kalappal, mert ez a munka lelkiismeretes végzéssel nem
embernek való," - "Különösen nehéznek tartom a sok beszédet,

,amit egy Janítónak csak egy délelőtt folyamán kell végeznie,"ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r
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"Sok tapasztalat volt ez számomr~. Kűlönősen a kisebbségi 'vidéken
müködő magyar tanító munkáját nem veszik figyelembe az életben.
Pedig a más anyanyelvű gyermekeket nehezebb magyarul. tanítani,
mint a saját nyelvükön." - "Igaz, hogy nem így képzeltern el a
pályámat, dehát belenyugodtam. Sok minden , próbára tette az em-
bert és bizony néha azt gondoltam magamban: érdemes? Azután

. később rájőttem 'arra, hogy az életben sok minden másképen van,
mint az iskolában. Sokat tanultam és tapasztaltam.'

A tanító kevésbbé megbecsülése és társadalmi helyzete is rnotí-
vuma az ingadozásnak: "Eddig azt. gondoltam, hogya pályánk
~gyike a legkönnyebbeknek. A tapasztalatom azonban éppen ennek
ellenkezőjét mutatja. Láttam, hogy mindenki engem figyel. 'Altalában
irigységet tapasztaltam személyem iránt és alattomosságot. A tanítói
pálya' igen nehéz és sok lemondást kíván. Az életben azt tanultam.
hogy véleményt ne mondjon az ember senkinek sem, hanem tartsa
meg magában." - "Gyakorlatom alatt azt a tapasztalatot szűrtem
le, hogy akármilyen szép- hivatás is a tanítóság. mégis sok nehéz-
séggel jár, mert a legtöbb bírálatnak van kitéve, A tanítónak a
megtestesült tökéletességnek kell lennie mindenben.' - "Sokkal ne-
hezebb a tanítóság. mint gondoltam.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA legértékesebb munkát itt
lehet végezni és itt is végzik, de nem becsülik meg",

Van olyan jelölt, akiben a képesítö-vizsgátől való félelem el-
nyom minden más /gondolatot: "Hátrány yolt, hogy sok mindent
elfelej tettünk, amit tudtunk. Most már az a fontos, hogya képesítö-
vizsgán legyen megértés az elnök részéről. Mert nem az a fontos,
hogy tudja-e Sokratest, meg a Hibbit neveléstörténetből. hanem ve-
gyék figyelembe azt is, hogy kint az életben megfelelt és imádta
a nép."

Akadnak olyanok is, akik társaik hatására 'a döntést halogatják,
$ 1 válaszukból nem derül ki világos szándékuk: "Gyakorlati ismere-
tekre ugyan szert tettünk, de tanulmányi szempontból sokat vesz-
tettünk. Azonkívül sok ko llégám jutott arra az elhatározáera, hogy
minden lesz, csak tanító nem." '

A habozók, közömbösök kőzűl is néhányan meglátták a tanítói
pálya elviselhetöségét: "Kénytelen voltam arról meggyőződni, hogy
valóban hivatásszerétet kell a tanítóskodáshoz, Különben így tanyán
visszavonulva az élettől és hetek ig intelligens emberrel nem beszélve,
az is megtörténhet. hogy a tanító maga is elparlagiasodik, Velem
talán ilyen nem Iordnlna elő." - "Ilyen viszonyok kőzőtt, ahol egy
tanítónak 130 gyermeket kell tanítania, nincs aranyélete. itt csak a
hivatásszerétet segíthet. A lakosság pedig sokszor ellenségesen vi-
selkedik a tanítóval, mert nem olyan anyagelvű, mínt ők.' - "A
kihelyezésemegy hályogot vett le a szememrőL Megláttam azt,
hogy aki tanítónak megy, szent hivatást kell éreznie. Szerintem job-
ban kell szeretnie a' hivatását, miiit egy papnak. Talán senkinek
sincs olyan munkája, mint neki."

. c) A jelöltek 520f0-ában szilárdan felébredt it nevelői hivatás
érzése s a gyakorlat olyan mély benyomást keltett benne, hogy úgy
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érzi, örökre, elválaszthatatlanul eljegyezte magát a tanítói hiva-
tással.

Egye's.ekben kellemes csalódást keltett a féléves működés és
hivatásukat megszerették: "Szer,intem nagy előnye volt a tanítói gya-

. korlatnak, mert itt vagy megszerette az ember a tanítói pályát, vagy
kiábrán dult belőle. Nekem nagyon megtetszett. Ha felekezeti tanító
lehetek, megyek vissza, várnak ... " - "Nagyon tudom szeretni a
tanítói pályát. Annyi örömöm még nem volt, mint az iskolában,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ű -

lönösen mikor az eredményt láttam. A tanítói pályát rosszabbnak
gondoltam, mint amilyen volt. Szinte csodálkoztam, mikor annyi
szeretetben és megértésben részesűltem. Lehet, hogy máshol más-
képen van, de az én helyemen nagyon jó volt. A tanítói pálya
nehéz és megfizethetetlen, de mindent pótol a gyermekek szeretete
és a szűlök megbecsülése."

Másokban a segítés vágya ébred fel, s a nevelő egyik legsajá-
tosabb ~ulajdonsága így és ehhez hasonlóan nyilatkozik meg: "A
tanítói gyakorlatnak reám nézve nagy haszna volt, mert nemcsak
a tanítói pályát és annak nehézségeit, szépségeit, de magát az életet
is kezdtem megismerni. A tanítói pályát megszerettem, mert láttam,
tapasztaltam az' elmaradottságot s ezen magam is szeretnék segíteni."
-"Az iskola padjaiban nem ilyennek .képzeltem el az életet. Kint
elég nehéz a helyzet, de azért én ezek után is csak nevelő leszek,
mert amit évtizedek elhanyagoltak, azt valakinek fel kell emelni
és a kis emberpalántákat igaz magyaroknak nevelni."

Vannak olyanok is" akik anyagi előnyök miatt, vagy a jobb
j ővő reményében szerették mega tanítói pályát: "A tanítói gyakor-
lat reám nézve nagy hatással volt. Igen sok önállóságot szereztem.
A pályát nagyon szépnek találom. Az ellátásom elsőrangú volt és
teljesen ingyenes. A fizetés em minden hónapban teljes egészében
megmaradt. Most már csak minden vágyam az, hogy oda kerűlhas-
sek vissza tanítónak." - "Nem ártott ez { I . pár hónapos tanítóság.
Komoly munkát kíván, de szinte lehetetlen megélni belőle. Talán
-késöbb minden megvá ltoz.ik. Nem készűltem tanítónak, mégis az
leszek."

A hivatás megszeretése s ennek tudatára való rádőbbenés szik-
rája sokszor ésak a tanítói műkö dés és a gyermekekkel való foglal-
kozás kőzben pattan ki: "Legnagyobb hasznot az egész népiskola
áttekintéseben láttam, ami a tanítóképzőben csak halvány sejtelem
volt. Egy-egy tanítás most már szervesen összekapcsolódott előt-'
tem, nem egy-egy betű, vagy számolási egység tanításáról volt szó,
mint növendék koromban, hanem az egész egy fonalat alkotott,
melyet én szőttemtovább. A legnagyobb szerétettel Ioglalkoetam a
gyermekekkel. Azt érzem, rnegszerettern ezt a pályát." - "Én az-
előtt sohasem gondoltam arra, hogy tanító leszek. De míóta kint
voltam, mindig éreztem, hogy megszólal belül, bennem valami, hív
a gyerekek közé, hol olyan jól éreztem magamat. Szeretem őket s
érzem, tudom, hogy ők is szeretnek, tisztán azzal az ártatlan gyer-
meki szeretettel, ahogyan a gyermeki lélek tud szeretni. Sokszor

/
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olyan boldog voltam közöttük. Ezalatt a pár hónap alatt ébredt fel
bennem a tanítói hivatás érzése. Most már csak magyar néptanító
akarok lenni." - "Habár sokat. kellett szenvednem a bizonytalan-
ságtól, mégis a végén nagyon megszerettem a tanítói pályát." -
"Amikor kiindultam az életbe, azzal a gondolattal mentem el, hogy

. vagy végleg meggyülölöm, vagy végleg megszeretern a pályámat.
S most, a gyakorat uÚn arra az álláspontra jutottam, hogy érdemes
dolgozni - bár mcstoha viszonyok között is - ezért a népért,
amelyből én is származom. Ha Isten segítségével leteszem a képe-
sítőt, utána feldolgozom ezt az élményekben gazdag pár hónapot.
Papírra vetem, hogy ne felejtsém el azokat az apró gyermeki arco-
kat, azt az áldott jó népet, akikkel pályafutásom kezdetén talál-
koztam."

Az ifjú lélek a kűzdelmekben edződőtt meg,' s a mostoha ténye-
zőkkel folytatott harc csak megerősítette bimne szeretetét· hivatása
iránt: "Hasznunk volt., hogy az életben keserves, izzadságos, nehéz
hónapok alatt teljesen magunkra támaszkodva megálltuk a helyűn-
ket. Ez pedig életerős, magában bízni tudó magyar ifjúságot jelent.
Én magamon keresztül megtanultam. hogy azt a falusi tanítót nem
lenézni, hanem becsülni kell, aki az új nemzedéket neveli."
,.Mikor megkaptuk a kihelyezést, igen örültem, hogy taníthatok.
Kint azonban sok szomorú órát, sőt napot értem meg.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAt első hónap
szinte borzasztó volt. Később azonban lassan javult a helyzetem
(vagy csak én szoktam meg?). Mikor a végén búcsúznom kellett kis
tanitványaimtől, az elsőktöl életemben, bizony alig tudtarn megszó-
lalni, Megérte, hogy egyszer már kint jártam az életben."

A csalódások ellenére is szilárdan ragaszkodik kitüzött élet-
céljához, hivatása betöltéséhez az ilyen válaszok szerzője: "Tanítói
gyakorlatom alatt nagyon sokat tapasztaltam. Sokszor úgy gondol-
tam, hogy feltétlenül tovább kell mennem, különösen, mikor a
fizetés em- megkaptam. Azt a munkát, amit kifejtettem. azzal a lét-
fenntartást is alig-alig biztosító fizetéssel nem fizették meg. Sok
volt a: nehézség, de még most is kitartok azon elhatározásom mellett,
hogy tanító maradok." - ,,Azt mondják, hogy az anyagiakat ne
nézze, aki valamihez hivatást érez. Korgó gyomorral és anyagi gon-
dokkal tanítani nem lehet. Fizetésem még éhbérnek is kevés volt,
11.5.17 P-t kaptam. 100 P a koszt ára, 15 Pvböl pedig világitanom és
Iűtenem kellett. Én mindig tanító akartam lenni, most is hivatást
érzek apálya iránt,' szeretek tanítani és szeretem a gyermekeket."
- "Nem így gondoltam el a, tanítói pályát és munkát. Hogy csaló-
dások' fognak érni, arra elkészűltem, de ennyire nem számítottam.
Azt azonban bátran mondhatorn, hogy igazán lelkiismeretes tanító
igen kevés van .• A hivatásérzésem azonban továbbra is megmaradt.
és bízom abban, hogy csak a kezdet volt nehéz!"

Ez az igazi hivatástudat, amely az anyagiakon felülemelkedve,
a reá leselkedő ezer akadállyal nem törödve, akarati s elhatározó
tevékenységét s minden törekvését egy célra összpontosít] a: a nevelői
hivatás minden körülmények között való szeretésére ée a küzdőtéren
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való megmaradásra: "A tanítói hivatást eddig is becsültem, de most
tudom, mit jelent tanítónak lenni. Örülök, hogy e nemes és szent
nemzetnevelő hivatás útjára léptem. Örülök, hogy tanító, magyar
tanító lehetek." - "A munka 'sok volt. Délelőtt-délután kellett taní-
tanom, kantori teendőket végeznem. levente-foglalkozást, KALOT-
egyesületet vezetnem. Viszont erkölcsi sikerem volt s ez az embernek
energiát, munkakedvet adott, úgyhogy jó kedvvel, friss erővel vé-
geztem mindig munkámat." - "Sokat komolyodtam. Az élet valódi
ízét kóstoltam. Megszerettem a magyar falut és népét. Belátom,
hogy érdemes velük élni és dolgozni értük." - "Sok tapasztalatot
gyűjtöttem össze és még. erősebben él bennem a gondolat, hogy
tanító maradok. Erős a hivatástudatom a sok nehézség ellenéreihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAis ,

ezen a pályán lehet csak sokat építeni, de jóvátehetetlen lépéseket ,
is tenni." - "Az én falumban olyan állapotok vannak, hogy bizony
nem igen fog kapni tanítót! .Ennek ellenére én örömmel vá llalkozorn
tanítói működésre, mert nekünk missziói munkát kell végeznűnk a
magyar életben, a boldogabb és szebb jövőért.;." - "Az első ta-
nítói működésem véget ért. Élményekben gazdag félév után, nemré-
gen levelet hozott a posta számomra. Olvasom, szemeim elhomályo-
sulnak. Az én első tanítványaim hívnak vissza. A levelet egy elsős
írta. Tele hibával, egy kicsit csúnya is, de a tartalma rnindent feled-
tet: "Drága jó tanító úr, jöj jön vissza, nagyon várják tanítványai,
de különösen [és aláírva egy név, igaz, hogy R-ből majdnem B lett):
Rozika." Sokáig nem tudtam mit kezdeni, mit csinálni, maj d levelet
írtam: "Megyek."

d] Végigtekintvén a féléves, oklevél megszerzése előtt állt ifjú
tanítók hivatástudatának vizsgáIatán, megállapíthatjuk, hogy a ta-
nítóképzés sokat tesz a hivatáera nevelés terén, de még több ,feladat
vár reá a jövőben. Addig azonban ne reméljük a fiatal tanítóság
hivatásérzésének 100%-os kibontakozását, míg az összes idevonat-
kozó .tényezők össze nem fognak annak érdekében, hogy .a tanítói
pálya teljesen gondtól, kűzdelmektöl és megnemértéstől mentes,
ideális, szellemi hivatás legyen. Reméljük, hogy ennek rég óhajtott
bekövetkezését a Holnap már magában hordozza.

VII. Tan u l s ágo k ő ,s's z E; fog l alá s a.

Összegezve az ífjú tanító helyzetéről és hivatástudatáról vég-
zett vizsgálódásaink eredményét, a főbb tanulságokat a következők-
ben vonhatjuk le:

1. A féléves gyakorlat a tanítójelöltek számára pedagógiai,'
élet- és emberismeretí szempontból. de saját hivatástudatuk kiisme-

.rése céljából is bizonyos nyereséget : jelentett. Tagadhatatlan, hogy
a gyakorlat sok jelöltre hivatásfejlesztő hatást gyakorolt és vala-
mennyiük helytállásának és hivatásérzésének tisztázása, kivizsgá-
lása miatt értékes volt. A tanítóképzésnek azonban a jövőre nézve
fontolóra kellene vennie a tanulmányok végére iktatott gyakorlatra-
kiiJdés [elentőségét és következményeit. Sok jelöltben kedvetlenséget
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váltott ki az a körűlmény, hogyihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoh leoe lé t csa k később , mostoha kö -

r ü lmények közö tt (tanulmányok megszakítáea,' a vizs.ga anyagának
íelejtése, kínzó nyári tanulás stb.] szerezheti meg azokkal szemben,
kik gyakorlatot nem .végeztek. \

2. Az élet reális látása bizonyosfokú csalódást okoz att az ifjú
lélekben, mely telve volt romantikával és ideális elképzelésekkel.
Azonban rugalmassága és alkalmazkodóképessége 'az új kőrűlmények
zökkenőiri és nehézségein eléggé gyorsan keresztülsegítette őt. Az
új, megváltozott miliő összetevőit hamarosan megszokja és hozzájuk
idomulni törekszik.
. 3. Az ifjú tanítónak a közősségbe való belehelyezkedése nem

folyik le oly símán, mint a környezet mcgszokása. A vezetőkkel.
kartársakkal való kapcsolata még elég sok jóindulatra és támoga-
tásra szorul. A faluval a viszonya azonban könyebben kialakul, mert
a nép vezetőemberét becsüli meg benne. !

4. Az ideális Ielkűletű, tettrekész, lelkes. ifjú tanító aránylag
rövid idő alatt is szemmellátható, sikeres nevelési eredményeket tud
elérni mind a gyermekek, mind a felnőttek kőrében.

5. A magára hagyott fiatal pedagógus helyét a tanítás terén is
sikeresen megállja. Felismeri a tanítás kőzelebbi és távolabbi; de
mindig időszerű feladatait s olyan tapasztalatokat gyűjt magának,
melyek .tanítószemélyiségének kibontakozására előnyös hatással
vannak. .

6. Népiskolai igazgatá~i [adminisztrativ] tapasetalataiból az a
tanulság szűrhető le, hogyatanítóképzés ezt a k'érdést idáig elha-
nyagolta. Kétségkívül felísmerhető, hogy hivatástudatának kialaku-'
Iását sok esetben a hivatalnoki munkával járó tudatlanság és gond
erősen gátolta. Erre a munkára való kiképzés. a tanítóképzés jövő
feladatai kőzé tartozik. .

. 7. Az ifjú tanítók a tanítóképzőben szerzett tudásnak termé-
úetszerűleg hasznát vették és értékesíteni tudták azt a gyakorlatban.-
Úgy látták, hogy a legbasznosabbaknak bizonyultak a pedagógiai
tárgyak, s ezek kőzűl is - alkalmazhatás szempontjából - első-
sorban a lélektan, a \nevelés~tanítás- és módszertan, A nevelői gon-
dolkodás kifej lődését elősegitő neveléstörténeti tudást természetesen-
láthatólag nem tudták értékesíteni s így azt vélik, hogy erre a tárgyra
kevésbbé van szük'ség. Kívánatos volna ha az iskolaszervezettan ta-
nítása gyakorlatibb lenne, [adrninisz tr ativ gyakorlatokkal ősszekap-
csolva]. Legértékesebb a tanítási és nevelési gyakorlat, amelynek
sokkal nagyobb szerepet kellene juttatni a jövő tanítóképzésében.
Minthogy sokan igen nehéz körülmények között végezték gyakorla-
tukat, ezért néhányan arra a hibás megállapításra jutottak, hogy a

, tanítási médszemek az életben kevés haszna van. Általában a gya-
korlat! életre való előkészítésnek ,a' jövőben még hathatósabbnak
kellene lennie .az elméleti oktatással szemben.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 , A tanítójelöltek hivatástudatának vizsgálatában a statiszti-
kai kép a legbeszédesebb tanulság minden elemzesnél. Hangsúlyoz-
nunk kell, hogy ezek az. ifjú tanítók eredetileg nem a tanítóképzőbe



48 Dr. Szántó K.: Az ifjú tanító helyzeti és hivatáslélektani vizsgálata.

ire.tkoztak be. A Iíceumi tanulőkból lett tanítónövendékeknek kb.
fele a hivatásérzésében megsz ilárdult s a tanítóképzésünk, valamint
saját élményeik kedvező hatására mindenképen tanítók, magyar
nemzetnevelők akarnak lenni. A tanítói- gyakorlatra lelkesen elindult
tanítójelöltek bizonyos csalódással térnek vissza intézetükbe és sokan
közömbös, nem lelkesedő, habozó, (vagy kifejezésre nem juttatott)
állásporrtot foglalnak el a tanítói pályával szemben. Lehet azonban,
hogy közűlűk mégis egyesek megmaradnak ezen a pályán, de igen
sokan íőiskolán akarják folytatni tanulmányaikat. Az a legkisebb
részük, amely teljes taszítast érez és fejez ki a tanítói pálya iránt.
véglegesen távol akar maradni e hivatástól. Jobb, hogy ezek ideje-
korán más pályát választanak, a .gyakorlat önmaguknak. és a kőzös-

ségnek is csak hasznára volt. Hivatásérzés nélkül népnevelésünket
úgysem vitték volna előbbre.

9. A tanító nehéz anyagi viszonyai s nem megfelelő társadalmi
megbecsülése miatt közoktatásűgyünkben gyorsan kibontakozott
tanítóhiány mutatkozik. Valamennyi hazai tényező sürgös ősszefogá-
sára van szűkség, hogy az akadályok elhárítás ával népoktatásunk-
nak e fenyegető veszélye eltünjék. A tanítói pályára való készülés-
hez ösztöndíjak, ingyenes helyek, előzetes Iizetéses gyakorlatra kűl-
dés helyett más, kedvezőbb feltételekhez kötött megoldások kelle-
nének.

10.· Tudatában vagyunk annak, hogy mint minden pályán, így
a nevelői pályán is a kezdő embernek sok és szövevényes nehéz-
séggel kell megküzdenie. Bizonyos, hogya jelöltek beszámolóiból
sok helyütt a kiforrott nevelői gondolkodás és a higgadt tapaszta-
latból leszürt kritikai készség hiányzik. Azt is tudjuk, hogy 60 tanító-
jelölttel végzett vizsgálat eredményei, ha még oly alaposak is, nem
általános érvényűek.

E kis tanulmányunkban súgorúan és tárgyilagosan ifjú tanító-
ink beszámolóira támaszkodtunk, a tanulságok leszőgezésében is- azaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ő véleményüknek igyekeztünk kifejezést juttatni. Be akartuk mutatni
azt a nehéz· időszakot, melyben a tapasztalatlan, kezdő tanítók a
megindulásnál ért akadályok leküzdése után, a világos cél: nevelői
hivatástudatuk kibontakozása felé közelednek. Egyszer meg akar-
tuk szólaltatni hangjukat és megtudni tőlük- azt, hogy miként látják
a nevelői hivatást azok, akik az életbe már belekóstoltak és egy
perccel az "igazi" belépés előtt állnak. Ha adataink kevés száma
miatt vizsgálatunk nem is nagy horderej ű, mégisihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa bba n a r emény-

ben bocsá to ltuk közr e munká nk er edményé t, hogy ko r unk ifjú ta tu -

fá in a k r eá lisa bb , ig a za bb é s megér tőbb meg ismer éséhez hozzá já -

r u ltunk.
Dr. Szá n tó Ká r o ly, Kiélegyháza. •
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E G Y E S Ü l E T ITSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉLE T.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D e c e m b e r i tag értekezlet. - JegyzőkönyvaT. 1. T. O.Egyesületé-
nek 1943. dec. 20-ána budapesti rk. kisdedóvónöképzö-Intézetben megtar-
tott tagértekezletröl.

Jelen vannakihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd r . P a dá nyi-F r a nk Antal elnöklete mellett: P úmb Au-'
gusztina, P la vits M . Fremiota, Körmend i M . Augusztina, Ta na y Antal,
Va jda Erzsébet, Bia lo sku r szky Felix, Réz Leonida. G yika ,Rembertilla,
Na gy Kornélia, Koste ln ik Remigia, C hobod iczky Alajos, flr igyes Béla, M.

Kr emmer Mária, M. Vesze lovszky Erzsébet, P a pp Mária, G a r a mvö lgyi Er-
vin, Ra jner Eleonóra, Va r gya s. Sarolta, D obr ovszky Irén, Neuber ger Győr-
gyike, Summ er : Marillac, Adá m Amarida és G yur já cs András.

1 . D r . P a dá nyi-F r a nk Antal elnök üdvözli a !llegjelent tagokat, kűlő-
nösen a vidékieket. akik a mostani nehéz utazási viszonyok ellenére is el-
jöttek a.gyűlésre ...Megnyitja az értekezlet et és kőz li, hogy annak előadój a,
La s zlo M . Cons il.ia megbetegedett. Értekezését helyette Körmend i M . Au-
guszlina olvassa fel. Kéri a felolvasás megtartására.

2 . Kö rmend i M . Augusz tina felolvassa Lá szló M . Consilia következő
tanulmányát: Kor szer ű neve lés a ta n ítók.épzö -Iíceum neve lőo tthoná ha n .

(Megjelenik Iolyóiratunkban.]
3. A felolvasáshoz hozzászóltak. G a r a mvö lgyi Ervin már 8 éve, hogy

nevelőtanár. A tárgy jóresze tehát már ismerős előtte, de ahogy a tanul-
mány szerzője megfogta a kérdést, az nagyon megragadta. Ugyanis mély-

séges szeretet árad ki az 'értekezésből, amiből arra következtet, hogy a
szerző intézetében is ug.y~nilyen szeretet hatja át a lányok nevelését. Anya
helyett anyát adnak nekik. A f iú k nevelőotthonában nem lehet szó ilyen
mély szeretetröl, mert itt a nevelő csak átmeneti időnek tekinti műkődését,

teljes szívét, lelkét nem adhatja bele. Ezen az állapoton úgy lehetne segí-
teni, ha a tanulóotthonok vezetői, nevelői állandóan megmaradhatnának az
otthonban; akkor is, ha 'családot alapítanak. így a nevelői állás nem lenne
számukra átmeneti, .ideiglenes állapot. Intézetében, az 1. ker. tanítóképző-

ben nincs hiányamélyebb lelki nevelésben, mert annak igazgatója kőz-
ismerten nagy odaadással, .sz.ívvel-Iélekkel és mintaszerűen végzi azt. A~i-
kor hiányosságról szól, más intézetre gondol. Nagy örömmel hallgatta az
előadást, amelyből tanult is. Csak dícséröleg szólhat róla.

Va jda Erzsébet, mint világi intézet nevclötanára, szintén mélyen meg-
hatodott a szép értekezéstől. Az ő intézetében is igyekeznek megvalósítani
azokat a nevelői eljárásokat, amelyekről most hallottunk, de ezután még
mélyebb lelkiséggel, még nagyobb szeretettel törekednek arra. ,

C hobod iczky Alajos szerint a szerz ő , túláradó szeretettel írta meg ezt
a tárg yat. A mű önmagát dícséri. A fíú-nevelőotthonokban is szeretnék
úgy nevelni az ifjúságot, amint az a szerző és a ielolvasó intézetében
történik, de mint G a r a mvö lgyi Ervin is' mondotta,a fiúknál ez nehezebb
{eladat. Itt a nevelőkérdés még nincsen megoldva. Lehetövé kellene tenni,
hogy a nevelői állás ile átmeneti állomás és nemcsak anyagi kérdés, ha-
nem hivatás legyen. Ezért kéri az elnököt, .hogy az Egyesület révén kísé-
relje meg ennek a kérdésnek sz ilárd és biztos rendezését.

D r . P a dá nyi-F r a nk Antal elnök szerint az előadás nemcsak eszményi
oldalárói mutatta be a tanítóképzők tanulóotthonaiban történő nevelést,
hanem a szerző intézetében meg is valósították, és ő inaga is végezte azt.
Szép karácsonyi élmény a dolgozat: a szeretetről szóló Ielolvasás a sze-
retet ünnepenek küszöbén. Azonban csak akkor lehet belőle valóság, ha
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időt adunk rá. Jól' mondj a a felolvasó, hogy nevelőket nevelünk, de ez
nehéz. A nevelés alapja az önismeret,' és egyik főtényezője az önismeret
alapján müködő nevelő. Az internátus sokat tehet e tekintetben. Az embe-
rek sokat vétenek az illemszabályok ellen. Kívánatos, hogy egymással való
érintkezésünk kedvesebb, tapintatosabb legyen. Növendékeinket is rá kell

. nevelnünk erre. Sok függ ebből a szempontból a hangnemtel is. Ezt jól
kell megválasztani. Nemcsak cirógatásra van szűkség: adott esetben eré-
lyesnek is kell lenni. A nevelői művészet, mikor kell erélyesnek. mikor
gyengédnek 'Ienra. A férfi hangja néha érdesebb, ridegebb. Az elnök mindig
vigyáz arra, hogy rniképen beszél a növendékkel. Szeretné, ha minden ta-
nár feladná magának a kérdést: eltaláltam-e a hangot a tanulókkal szem-
ben? Nagy dolog szeretettel, harag és gyűlölség nélkül \ bánni az ifjúság-
gaL Ha valaki botlott, fel kell emelni, nem szabad ör.öhe megtagadni.
T gen helyes, hogy a szerző harcot hírdet az idegen szellemű, destruktív
zene és tánc ellen. Sajnos, a rádió nem harcol eléggé, pedig ha az emberek
sokszor hallják a .rosszat; meg is tanulják azt. Az elnök intézetében nem
engedi meg a néger táncokat. mégis mindig jól sikerültek a' táncmulatsá-
gaik. A_ kedvesnővér szólt a tűrelemröl, a bizalomról, a munkáról stb. A
bizalom nagyon fontos. Ha valamelyik növendék bizalommal fordul hozzá,
és négyszemközt elmond valamit, kitárja lelkét, azt 'ö soha senkinek el nem
mondja. Nagyon értékes annak a leánynak a vallomása, aki csak tanítóhoz
szeretne feleségül menni. Csak helyeselhető, lia a, kedvesnővér intézete eb-
ben továbbra is megerősíti őt.

Az elnök is kívánatosnak tartja, hogya nevelők ne átmeneti emberek
legyenek. Az intézetben annyi lakás legyen, hogy. a fiatal nevelő, ha csa-
ládot alapít, továbbra is ott maradhasson, és hivatásának tekintse a neve-
lőséget, A tanári testületek pedig vegyék f[g'yelembe, milyen a diák a
nevelőotthonban. Itt jól meg 'lehet -ismerni a növendékeket. -Csak abból lesz
jó tanító, jó nevelő, aki elsősorban jó ember. Nem a mázsányi tudás a
fontos. Az internátusnak nagy jelentősége van a hibák kikűszöbölésében.
Evégből igen fontos az egyéni - foglalkozás.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC hobod iczky Alajos kérését
saorgalmazni fogja, bár ez hosszú lejáratú kérdés. Az igazgatókat is kíssé
tehermentesíteni kellene az ügyviteli munkák alól, hogy többet Ioglalkoz-
hassanak a növendékek neveléséveI.

Nagyon köszöni' Lá szló M . Consilíának, hogy a szeretet ünnepére ide-
hozta ezt a kérdést, melynek minden gond.olata tetszett. Szfves üdvözletét
küldi neki. Ha pedig munkája megjelenik a Ma RY a r Ta n ítóképzőben , kívá-
natos volna, hogy a tagok olvassák el, és a tanári értekezleten is beszéljék

meg.-
Ismételten köszönetet mond a szerzönek és a felolvasónak a szép

clőadásér], a tagok megjelenéséért, s az értekezletet berekeszti. K. m. f
D r . P a dá nyi-F r a nk Antal s'.k. elnök, Ta na y Antal s. k. titkár.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T is z t e lg é s d r . v i t é z T e r b ó c z M ik ló s míníszteri osztályíőnőknél, -
Egyesületűnk elnöksége dr. P a dá nyi-F r a nk Antal vezetésével január 4-én
üdvözölte dr. vitéz Terbócz Mikl6s minisz íeraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi osztályfőnököt ügyosztály-

-vezctővé való kinevezése alkalmából. A küldöttségben résztvettek: G r yna eus

Ida, dr. Vá r a d i József és Mesfer há zy Jenő. Egy~sületünk elnöke a kővet-
I I kezőkben üdvözölte az ügyosztályfŐnököt: ••Mély tisztelettel köszöntjük

Mé)tóságodat mint ügyosztályUl~k vezetőjét Engedelme! kérünk arra, hogy
a tanító képzés kérdéseiben tájékoztassuk. Először eszményi, azután a nya g i

kér déseinkr ől beszél'ek. Ideá.lis lelkületü, hivatásos tanítók nevelése érde-
kében, a hábőrú után, szűkségesnek tartja, hogy a tanítók képzése 6 évig
tartson. Ennek a hatéves tanítóképzésnek felső tagozata a törvényileg szer-



Egyesületi élet.

vezett tanítóképző akadémia legyen, alsó tagozata pedig a líceum hel-yett
olyan négyéves intézmény (mondjuk tanítóképző-intézet) legyen, amely a
Ileeummal szemben kizárólag a tanítóképzés céljait szolgálj a, Amig a há-
ború tart, addig természetesen nem tehetünk mást, mint azt, hogy 5 év

(3 líceumi és 2 tanítóképzői év] alatt képezzünk tanítókat. Lényegesnek
tat juk, hogy ez az 5 év ne rövidíttessék. A megfelelő tudás, munkakészség,
jellémnevelés, és hivatásérzés fejlesztése szempontjaból a legnehezebb idők-
ben is a teljes 5 évre van szűkség. - Most áttérek kérdéseink anyagi ré-
szére. A nép műveltsége fokának emelése érdekében szűkségesnek tartjuk,
hogy a nép tanítóinak tanítói a lehetőség szerint anyagi gondok nélkül
élhessenek. A fizetés mértékét a közszűkségletí cikkek áraihoz kell mérni.
Kérjük az egyes fizetési osztályokban a várakozási idő megrövidítését. Az
így kifejezett egyetemes kérelmünk mellett sajátos sérelműnk orvoslását is
kérjük. A középiskolai igazgatókkal és tanárokkal kapcsolatosan kérjük
az egyenlő' elbánás elvének szigorú alkalmazását. Az igazgatók irányában
ez a sérelem a következőkben állapítható meg. Az áll. kőltsénvetés szerint
a gimnáziumi igazgatók közül 35 van 'az V. fíz. osztályban, 54 a VI. _fiz.
osztályban és 15 a VII. fiz. osztályban. A tanítóképző-intézetekben ez így
alakul: 5 igazgató van az V. Iiz. osztályban, 13 a VI. Iiz. osztályban és '7
igazgató a VII. fiz. osztályban. Eszerint a gimnáziumokban az igazgatók
33%-a van az V. fiz. osztályban, míg a tanítóképzőkben csak a 20'%-a;
a gimnáziumokban az igazgatók 14% -a van a VII. Iiz. osztályban, a taní--
tóképző-intézetekben pedig a 28%-a' van ebben a fiz. osztályban. Itt nyil-
vánvaló a kétsacres sérelem. A tanárok irányában az egyenlő elbánás el"
vének hiányát ott látjuk, hogy a gimnáziumokban 7 tanár kerülhet az V.
Iiz. osztályba, míg a tanítóképző-intézetekben ilyen lehetőség nincsen.
Nézetünk szerint a tanítóképző-intézeti tanárok két szempontból is kine-
vezhetők volnának az V. fiz. osztályba. Egyrészt tud .. munkásságuk alapján,
másrészt az úgynevezett tud. müködésénél is értékesebb nevelői munkásság
alapján egy-egy tanítóképző-int. tanár is méltó arra, hogy az V. fiz. osz-
tályba bejusson. A gyakorlóisk. tanítók részére kérjük a VI. fiz. osztály
megnyitását és a gyakorlóisk. tanítói vizsgálatok alapján a gyak'oi'lóisk.
tanári cím megadását. A fiú tanuló otthonokban az egyöntetű nevelői hatá-
sok állandósítása érdekében szűkség volna arra, hogy nős tanárok is leIres-
senek nevelőtanÚok. A tanulóotthon igazgatóhelyettesére és a nevelőtaná-
rokra [tanitókra] vonatkozólag azt kérjük, hogy egyrészt mindenki' kapjon
tiszteletdíjat, másrészt ez a tiszteletdíj emeltessék. Kívánatos, hogy a
tanulóotthon vezetői jól érezzék magukat. Csak így fejthetik ki igazi
nevelői erejüket. Minden igazgatónak legyen az irodában elegendő segít-
sége, hogy idejét ne annyira az ügyvitel kösse le, hanem erejét inkább az
intézet szellemi vezetésére, a növendékek lelki irányítására fordíthassa.
Összefoglalásként arra kérjük Méltőságodat, kegyeskedjék a tanárok er-
kölcsi és anyagi megbecsülését előmozdítani".

Ezekhez a kérdésekhez a kűldőttség minden tagja élénken hozzászólt.
Dr. vitéz Térbócz Miklós ügyosztályvezető nagy figyelemmel hallgatta
végig kérdéseinket, azokra vonatkozólag megmondotta a véleményét, és

megígérte, hogy mindent megtesz kérdéseink kedvező megoldása érdekében.
A küldöttsé'g azután felkereste dr.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH uszka János miniszteri tanácsost.

Egyrészt köszöntötte az újév alkalmából, másrészt a küldöttség tagjai meg-
beszélték vele a fentebbi összes kérdéseket. Őméltósága, múlt jának meg-
felelően, a legnagyobb szeretettel karolta fel kérdéseinket.

Elnökünk jan. 19-én újból felkereste dr. Huszka János min. tanácsos
urat és azt kérte, hogy a nehéz helyzetre való tekintettel, a Magyar

51
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Tanítóképző fenntartása érdekében, Egyesületünk évi 3000 P helyett 'évi
6000 P államsegélyben részesüljön. Őméltósága megígérte, mindent megtesz.
hogy kér elrnűnk teljesíthető legyen.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I R O D A TSRQPONMLKJIHGFEDCBALOM.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K o s á r y D o m o k o s :ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMa gya r o r szá g tö r téne t,e . (Nemzetnevelők Kőnyv-

tára. I. Nemzetismeret 4. kötete.) Kiadja az Orsz. Közoktatási Tanács.
Nyomt. a Kir. Magyar Egyetemi Nyomda, Bp. 1943. 408 L Ára 6.80 P.

Az első világháború után idegenben is, nálunk is fellendült a törté-
nelmi irodalom. Ezen a fellendülésen nem a gombamódra Ielburj ánzott tör-

- téneti életrajzregényeket, 'hanem az újszellemütörténetszemlélettel megírt
monografíkus műveket, a kisebb-nagyobb, olykor több kötetet kitevő, össze-
foglalásokat értjük. Ez utóbbiak közé tartozik fiatal tőrténetírónknak,
Kosáry Domokosnak a Nemzetnevelők Könyvtárában most megjelent nem-
zeti története is. ' ' ,

Könyve tagolásában és belső alkatában, szellemében a megazokott
történeti kézikönyvektöl több teki~tetben elönyősőn kűlönbözik. Anyag-
elosztását nem külső történeti események, hanem a keráramlatok szabják
meg. A magyar történelem egész gazdag eseménysor ozatát mindössze három
részbe tagoltan tárgyalja. Az első részben a kezdettől a szatmári békéig,
a másodikban a kicgyezésig, végül a harmadikban a kiegvezéstöl napjainkig
mondja el nemzetünk tőrténetét. Amíg tehát az eddigi kézikönyvek a régi
századokat tárgyalják a legrészletesebben, addig szerzőnk az első nyolc
évszázad ra csak 136 oldalt, a szatrrrári békétöl a kiegvezésig tartó 150
évre már közel 100 oldalt, a napjainkig terjedő időkre pedig közel 150
oldalt szentel. Az eddigi eljárásnak a fordítottját követi tehát: a napjaink-
hoz legközelebb eső eseményeket tárgyalja a legrészletesebben: ,

Még sokkal nagyobb figyelmet érdemel újszerű történetszemlélete és
tárg,yalá.sának módszere. Nem szorítkozik a fontos történeti események
pragmatikus feldolgozására. Évszám, név és háború könyvében elenyészően
kevés. Nemzeti életünk kiemelkedőszemélyiségeiről (Hunyadi Jánosról,
Báthorvról. Bocskairól, Bethlenröl, Pázmányról, Zrínylről, Széchenyiröl,
Kossuthról, Görgeyről, a Tiszákról] ugyan szó esik, de csak mint a kor-
eszmék hordozóiról. fűszerezve a kevéssé ismert adatok, tények beszővé-

séveI. Annál részletesebb képet fest Kosáry a tárgyalt időegységek politikai,
társadalmi, gazdasági, művelödési viszonyairól. (Különösebben is figyelmet
érdemel az. ahogy a nemzetiségi kérdést tárgyalja első megjelenésétől nap-
jainkig.) Mindezt pedig nem elszigetelten, a magyar eseményekre szor ít-
kozva, hanem az európai történelem mozgató eszméinek keretei közt, a
vezető európai államok történetalakulásával egybevetve tárgyalja. Kőnyvé-

nek minden lapjára a korszerű történelmi iskola tanításai nyomták rá
bélvcsüket. Akik 20-30 évvel ezelőtt szerezték történeti ismereteiket, azok
megrepődve tapasztalják, hogyadatokban, felfogásban és értékelésben
m=nnvi úi van történelmünkben. Kosáry könyve nem néhány, előző en meg-
jelent könyvből összetákolt munka, hanem hosszas és alapos tanulmányok
által kiérlelt szintézis. Mint ilyen igen előmozdítja a nemzeti önismeret
és a nemzeti' hivatástudat tisztulását.

A szőveget több kép díszíti. Az értékes tartalmat pedig nemcsak
élénk, világos, pontos, az eseményeket valószerűséggel visszaadó. hanem
sok helyen valósággal drámai lendületű stflus teszi élvezetessé. A könyv-. •
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sorozat Kosáry könyvével mindenképpen
történelmet adott, me ly egyetlen öntudatos
rából sem hiányozhat.

Dr. Jankovits Miklós:
lyozásának tárgyilagosabba
lenyomata. 15 lap.

A tanárnak, de a tanítónak is kétségkívül egyik leggondterhesebb és '
leglelkiismeretesebb munkája a növendékek osztályozása. Nehéz a feladat
azért, mert az osztályozás nemcsak a tanuló tudásáról, hanem sok más
mozzanatról (tehetség, szorgalorn, tanulási körülmények stb.] is tájékoztat
bennünket.' Gondterhes pedig azért, mert az osztályozástói ,függ a növendék
egész jövője. Ebben a müveletben a tanító legtöbb esetben a saját ítélő-
képességére és intuiciójára van utalva. Nincs olyan objektív mérték, amely
a tanító szubjektív mérlegelésétöl függetleniil kísérelné meg a növendékek
rangsorát felállítani az osztályozás alkalmával.

A szerző megpróbálja, hogy az írás oszályozását tárgyilagosabba és
valószerűbbé tegye. Egy belterületi iskola 30-as létszámú II. Fiúosztályának
összes növendékeivel és egy küJterületi iskolaaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI l l . leányosztályának szintén
30 nővenkékével egy kétmondatos, szőveget másoltatott le a tábláról. Ezt
a 60 "írást egymástól függetlenül összesen' 42 fővárosi tanítóval osztályoz-
tatta le. Így összesen 42X60, azaz 2520 érdemjegy állt a kísérletező ren-
delkezésére, ami már némi következtetés levonására is Ieljogosította. A
vizsgálat azt a kétségbeci lő képet mutatta, hogy 20 írás esetében 2 ésihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 /2

jegynyi eltérés, 14 írás esetében pedig 3 jegynyi eltérés volt, egy írás pedig
a kitűnőtől 'az elégte1enig az összes érdemjegyeket megkapta az osztályozó
tanítóktól, tehát nyilvánvaló, h.ogy'az írás érdemjegyének megállapításában
túlteng az alanyi szempont és a tárgyilagosság tel jesen háttérbe szorul.
Mindezek alapján az osztályozás közös' mértékét abban találta meg, hogy
kikereste a legtöbb tanító által kitűnö re, jelesre, jót:a,· elégségesre minősí-
tett írásszemelvényeket. E szemelvények természetesen csak tájékoztató

jellegűek, de az osztályozó tanítónak mindenesetre támpontot nyujthatnak,
ha az osztályozó gyermeki írást ezekkel az írásszemelvényekkel ősszeha-
son'lítfa.

A vizsgálat minden pedagógusnak érdekes, tanulságokat szolgáltat és
a tárgyilagossáQra való törekvést elősegíti. D r . Szá n tó Ká r o ly.

VarróYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA la d á r Béla: G yógynövények gyógyha tá sa í. Novák és' Társa,
Budapest kiadása. 17 táblán 70 szines képpel, 96 egyszínü képpel és 6
egyszínű táblával.

A ·tanító, bárhogy forogjon is a világ kereke, a magyar íalu életének,
müvelödésének mindig egyik legfontosabb irányítój a marad. Ebben a mun-
kájában a falu népének szinte minden téren tanácsot kell nyújtania, még-
pedig konkrét jótanácsot, mert ilyet várnak tőle. A növényi gYó2yszerek a
népi gyógyászatban a r'egfontosabb szerepet játszálc. Előfordulhat, mint
ahogyan sok esetben meg is történt, hogy a tanítót egyik-másik "felvilágo-
sultabb" falutársa megkérdezi, h02Y hogyan is állunk valójában ezzel vagy
azzal a gyó2ynövénnyel, van-c valami tényleges hatása -avagy nincs-e eset-
leg éppen káros patás a ? És a tanítónak, ha nem is tud a kérdésre azonnal
válaszolni, ismernie kell a válasz meokeresésének módját, ismernie kell egy
olyan korszerű művet, melyben az ilyen és ehhez hasonló kérdésekre vá-
laszt' találhat, mégpedig olyan választ, amely' szakszemoontbólteljesen
helytálló, korszerű megállapodásokat tartalmaz. A közelmultban jelent meg
Varró kitűnő, részletes munkája a gyógynövényekről és a növényi gyógy-
módról, Kívánatosnak látszana, hogy minden tanítóképző-intézeti terrné-

elérte célját. Olyan magyar
tanár és tanító magánkönyvtá-

Molná r O szká r .

Az ír á s o sztá lyozá sa . (Kísérlet az írás osztá-
és egyöntetűbbé tétclér e.] A "Nevelés" kűlön-
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szetrajztanár ismerje az alkalmazott növény tannak ezt a gyakorlataiasan
megszerkesztett, a magasabb szakkővetelrnényeknek is megfelelő, de egyben
a művelt laikus számára is könnyen, érthetően megírt művét és hogy tanít-
ványaival is megismertesse.

Varró műve elsö fejezetében a gyógynövények eredetéről nyújt rövidre
Iogotr érdekes történeti áttekintést. Itt kitér a -természetes gyógymód újra-
virágzására és a méregmentes gyógynövények használatának újabb nagy
Iellendűlésére, A következő fejezetben általános gyógytanácsokat ad.
Konkrét formában szól a borogatásokról, teák használatáról, vizes göngyö-
lés, hideg, meleg, gyógyfüves fürdök és a szénapolyva változatos alkalma-
zásáról, tehát a "természetes" gyógymód legfontosabb alapelemeiről. A
következő fejezetben a gyógynövények gyűjtéséről, további kezeléséröl,

szárításáról ír, gyógynövények felismeréséhez szűkséges alapismereteket ad
jó rajzos táblák segítségével. Ezután következik a mű gerincét képező fe-
jezet, amely részletesen ismerteti az egyes gyógynövényeket és azoknak a
gyógyászatban való felhasználását. Mind az orvosi tudomány, mind pedig
a . népi gyógyászat kr itikailag helyes eredményei alapján bőséges konkrét
adatokban mutatja be a gyógyhatást és az alkalmazás módját. A nővé-
nyeknél, amelyeket magyar nevük alapján alfabetikus sorrendben közöl,
a magyar és latin név mellett a népies elnevezéseket és a német nevet is
megadja. A könyv "dunamedencei" értékét növelhette volna, ha a Ieghasz-
nálatosabb -tót, rutén, oláh és _horvát növényneveket is megadta volna. Igen
jó képanyag segít a kérdéses növények Ielismerésében. A Bürghi-féle gyógy-
növény-törvényt, mely szerint több hasonló hatású gyógynövény keveréke
fokozott gyógyhiltást eredményez, a rnű szerzője .minden lehető helyen al-
kalmazza, amennyiben igen sok gyógynövény-keverék receptjét közli. A
lexikonformátumú 392 lapos műnek ez a legterjedelmesebb fejezete 260
gyógynövényt és 14 mérges növényt ismertet ilyen módon. Foglalkozik még
Varró külön fejezetbén a gyógynövények gyógyszertani osztályozásával, a
külföldi dolgokat helyettesítő magyar gyógynövényekkel, a gyűjtési idők-
kel, végül magyar, német és latin névmutatót, valamint 'tárgymutatót ad
kőnyve befejezésében.

Varró könyve a művelt laikusnak jól használható házi kézikönyve,a
természetrajztanárnak szak-kézikönyve és a tanítónak praktikus, mindig
kéznél lévő tanácsok gyűjteménve.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD r . U her kovich G á bo r .

HaraszthyYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG y u la : Az er dé lyi könyva kc ió . Budapest, 1941. 22 lap.
A bécsi döntés utáni órákban, 1940. szeptemberében Hóman Bálint,

akkori kultuszminiszter felhívást intézett a magyar társadalomhoz, hogy
az anyaországhoz visszatért és a magyar kultúrától elzárt erdélyi könyv-
tárak részére juttassák el a 22 év alatt megjelent magyar könyveket. E kis
füzet az erdélyi kőnyvmozgalom történetét. és eredményeit ismerteti- meg
az olvasóval.

Mindenekelőtt megtud juk azt a szomorú tényt, hogyaromán uralom
két évtizede alatt Erdély évszázados könyvkultúráját vagy megsemmisítette,
vagyelsorvasztotta. Részben rongált állapotban rejtegették a magyar köny-
veket szűkséa-raktárakban, _részben a románok elvitték, vagy elpusztították,
kultúrfölényük nagyobb dicsősénére. Legjobb esetben a megmaradt kőny-
veket ronggyá olvasták (Mikszáth, Gárdonyi, Jókai stb. könyveket). Másutt \.
vagy román katonaság tüzelte el őket, vagy dohos pincékben rothadt ak el,
y a é y elhurcolfák Románia belsejébe. így jártak az állami könyvtárak. A
történetírás fogja majd megállapítani, hogy az egyházak mily nagy és
sikeres küzdelmet vivtak a magyar müvelődés érdekében. Nemcsak meg-
-őrÍzték az évszázados kincseket, de fejlesztették is, pl. a kolozsvári kat.

"

r.
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líceum 15 év alatt 6400 kötettel gyarapította állományát. A Székelyföldön
különös en \ a marosvásárhelyi, székelyudvarhelyi rel. kollégiumok és a
sepsiszentgyörgyi Székely Mikó-kollégium fejtettek ki örvendetes tevé-
kenységet.

A továbbiakban megtudjuk. hogy kik, milyen közületek és magáncsok
adományoztak magyar 'könyveket Erdélynek. A nevek között szerepelnek
a kiadóvállalatok, tudományos társulatok, iskolák és vidéki közgyüj temé-
nyek, a magáncsok közül Hóman Bálint, Teleki Pál és Szinnyei Ferenc
adományoztak nagyobb mennyiségű könyvet. Az adakozás ősszesen 189.028
kötet könyvet eredményezett. A kiosztás eredményei nagy vonásokban a
következők: az északi terült kb. 30.000, a középső terület kb. 86.000, a
Székelyföld 48.500 kötetet kapott.

Bár Erdélyünk olvasóközönségének könyvigényei teljes mérlékben
nem elégültek ki ezzel az akcióval, a könyvtárak e kezdettel mégis ismét
megkezdhették munkájukat a magyar művelődés előbbrevitelére. A magyar
könyv árus és olvasó pedig mindenkor büszke lélekkel és öntudattal gondol-
hat a magyar szellem és élniakarás ez ismételten felmutatott fényes bizo-
nyítékára.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD r . Szá n tó Ká r o ly.

M a b i Tudósító . Egészségvédelmi ismeretterjesztő havi folyóirat. Ki-
adja a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete.

Második évfolyamának végén tart e folyó irat és már megállapítható,
hogy szűkséget pótol nemcsak a yt',~ga - bár 30.000-es példányszárnos -
szűk körében, hanem országos viszonylatban is. Célja, a második évfolyam
első számában megjelent közlés szerint lia biztosított társakat az Intézet
lényegéről tájékoztatni, szövevényében kiigazodáshoz útmutatót adni, a
tapasztalatokat okulásul közölní, meg az Intézet hivatásához tartozó kőr-
ben tanítani és jótanácsokkal szolgálni, Az utóbbinak a biztosított töme-
gen túlmenő jelentősége is lehet". .

Ez a jelentős-ége meg is van, mert a 30.000 példány egy része a mun-
kavállalók, másik része a munkaadók kez-ébe jut. Szinte azt mondhatjuk,
hogy ugyanannyi család asztalára kerül. És, ott állandóan tanít, nevel
mindenkit, aki csak elolvassa. A lapot sok száz intézeti tag katonai szol-
gálata alatt is megkapja és nagyszámban kerül a hadszíntérre is, ahol kéz-
ről-kézre járva, kifejtheti áldásos tevékenységet. Ez pedig mérhetetlen fon-
tosságú körülmény, mert biztos, hogy jobb magyar jövő csak jobb magyar
ember által lehetséges és azért nevelni, nevelni és megint csak nevelni
kell önmagunkat és azokat, akikre hatáskörünk kiterjed, akik hallgatnak
szavunkra, akikkel érintkezünk. Es ha mindenki, mi magunk és mások,
minden magyar 'ember, kicsinye, nagyja okosabb, felvilágosultabb, jobb,
erkölcsösebb lesz, akkor bizhátunk egy jobb magyar jövőben. Tehát a
kéznevelésen fordul meg magyar sorsunk.

Ezt az alapigazságot természetesen átérzik a tanítók és a tanítók
tanítói, a tanítóképző tanárok és ezért ejtek szót a Ma b i Tudósító r ó l, mint
:az általános nemzetnevelés egyik tényezőjéről, noha meg vagyok győződve,
-hogy a tanítóképző tanárok közül igen sokan ismerik. Annyival inkább,
mert a még kinevezés előtt álló helyettes tanárok a Mabi kötelékébe tar-
toznak és mint ilyenek, jogos igénylöi a lapnak. Továbbá a Magánalkalma-
zottak Biztosító Intézetével kétszeresen kell a tanító növendékek tanításá-
ban foglalkozni. Az alkotmánytanban, mint a hazai társadalombiztosítás
fontos intézményével és a nép oktatási szervezettanban, mint a tanító biz-
tosító intézetével. Ugyanis a helyettes tanítók, valamint a magániskolák.
esetleg a vállalati iskolák tanítói betegségi biztosításukért a Mabi köte-
lékébe lépnek.



56 Irodalom.

A folyóirat minden száma két ívnyi terjedelmű. Ebből állandó rovat-
ként egy-egy oldalon: Elsősegélynyújtás, Figyelö, Ifjúság, Otthonunk.
Szerkesz.töi üzenetek szerepeltek tavaly.. Ebben az évben Anyák iskolája,
Szociális egészségvédelem és Nagy magyar orvosok összefoglaló cím is elő-
fordul.

Az első, 1942-es évfolyamban 115 cikk volt az említett rovatokon
kívűl. Leginkább egyoldalas. Az értekezéseknek körülbelül egyharmada
.föleg a Mabi tagjait érinti, a többi azonban. mindenkit érdekelhet. Leg-
nagyobbrészt egészségtaní tárg yúak, de másról is beszélnek: sportról, szo-
ciál is gondolatokról, szórakoztató tárgyakról. Nevelési vonatkozású 1942-
ben kb. 8 volt.

Különösen érdekesek a folyóiratnak azok a közleményei, amelyek a
fiúk, lányok üdültetéséről adnak számot. Ugyanis a Mabinak sok fiatal-
korú tagja is van: számos fiú- és leány tanonc. Ezeknek a "fiatalbiztosí-
tottaknak" nyári űdűltetését 8 évvel ezelőtt vezette be az Intézet. Eleinte
a "táborozások" bérelt üdülőkben örténtek és ma már Balatonmáriafürdőn,
Balatonbogláron, Törökbálinton korszerűen, nagyon jól berendezett üdülő-
ket állított fel a Mabi. Idén 585 budapesti és 532 vidéki lány, valamint
220 budapesti és 249 vidéki fiú, összesen 1468 fiatalbiztosított ~észesült
egészségrnegóvó űdültetésben. Bizonyára még sok ifjúra ráfért volna, hogy
nyári szabadsága után megerősödve és felfrissülve, lelkileg is kipihent en
fo.glalja el helyét mindennapos mun~",-"beosztásában. Erről az üdültetési
rnűkődésről, a leány-" és fiútáborok életéről, az üdülőkben folyó testedzés-
röl, lelki gondozás ról, szellemi foglalkozta:tásról bőven tájékoztat a folyó-
irat. - .

A legutolsó, 1943. novemberi számban aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMa b i Tudósító a MIENK-ről
ir, a Mabi Ifjúsági Egészségvédő és Nevelő Köréről. A nyári üdülőtábo-
rokban természetesen az ifj aknák nemcsak testi üdültetésével, testi m ,g-
erősödésével törődtek, hanem a lelkivel is. "Mert - mint a folyóirat fe-
lelős kiadója e számban mondja - az Intézet egészségvédő szelgálatot
teljesít, de azt nem korlátozza a testi egésúégre. Az egész embert igyek-
szik gondozni, tehát minden igényével törődik". A táborok fiafalságát egy-
egy előadás ker~tében a téli hónapokban is összegyűjtötte és minden évben
karácsonyi ünnepélyt is rendezett számukra. Most a Mabi arra törekszik,
hogy a fiúkból és a leányokból külön csoportokat hívjon össze és heten-
ként egy-két órán önképzőszerű foglalkoztatást biztosítson részükre. Ez
lenne a MIENK.

Mindenesetre talán ez is fontos ,feladatot tudna az ifjúság körében
teljesíteni, főleg ha kellő összhangba hozható az. ifjúságnak már meglévő
hasoncélú intézményeivel. Mert az inasok - lányok, -Iiúk egyaránt - a
tanonciskolákban, leventecsapatokban már résztvesznek ilyen tevékenység-
ben, megfelelő <kőnyvtáraik, folyóirataik is vannak intézeteikben. Tehát
ezek munkáját az esetleg létesülő MIENK-kel jól össze kell hangolni.
Nemcsak azért, hogy egymás törekvéseit egy nagy, nemzeti közös cél ér-
dekében támogassak, egymásnak semmiben ellent ne mondjanak, hanem
azért is, hogy a fiatalbiztosítottakidejét nagyon lefoglalva, túlterhelést ne
okozzanak. A MIENK-nek ez lenne az első éve és a Ma b i Tudósító bizo-
nyára ki fog terjedni mínd'en részletének megvitatására és akkor az előbb
említettek is szóbajőhetnek.

Még a folyó irat szerkesztéséről ejtek néhány szót. A folyóirat való-
ban változatos és tanulságos cikkei magas sz ínvonalúak :akarnak és tudnak
lenni, még ha olvasóinak egy része. nem is sokat. iskolázott, olvasott egyén.
Ez a helyes eljárás. Nem leereszkedni kell az olvasóhoz, hanem igyekezni
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kell azt fölemelni. Nem úgy jár el aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMa b i Tudósító , mint némely mezö-
gazdasági és közgazdasági népmívelő, aki azt hiszi, hogy' a "nép" valami
alsórendű dolog, amihez ,ő, az előadó és barátai nem is tartoznak. Pedig
a "gazduram", "Pistabácsi", "János szomszéd", akikhez szól, nem a régi
világ, hanem a ma földmívelője, napszárnosa, munkása és nagyon is érzi
a leereszkedést, főleg, miután annyi sok szépet olvas és hall arról, hogy
mind testvérek vagyunk. A Ma b i Tudósító minden munkatársa úgy ir,
mintha a saját, bár szarényebb tudású, édes testvéréhez, fiához, lányához,
barátjához szólna. És nagy gondja mindegyiknek, hogy magyarul, magya-
rán írjon, idegen szót még elvetve se használjon. És így nyelvezetévei is
tanít és nevel, éppen olyan körben, ahol ez különösen fontosnak rnutatko-
zik: a kereskedelem, a kereskedelmi alkalmazottak, foglalkoztatottak köré-
ben. Tudjuk, hogy nálunk főleg a kereskedelem és ipar nyelvezetében esik
a legtöbb vétség a magyarosság ellen, ott burjánzik a legtöbb idegen szó,
helytelen kifejezés, ott találkozunk lépten nyomon a leghajmeresztöbb
magyartalanságokkal. Ezért' is örülnünk kell, hogy egy ilyen tiszta ma-
gyarságú lap kerül a Mabi számos tagjának a kezébe, amelyet ügyes, tet-
szetös, szórakoztató alakjában mindenki szívesen forgat.

Miután a Mabi sok tanárt és tanítót személyes en is érdekel és mert
sok tanító és tanár a tanonciskolában is folytat mÜködést" továbbá, mert a
társadalombiztosítás ügye közérdekű dolog, ajánlatos, hogy a Ma b i Tudo-

s ító t a tanítójelőltek is olvassák. Ezért jó lenne, ha a líceumok. tanítókép-
zők önképzököreiben, olvasószobáiban, könyvtáraiban megtalálhatna a. taní-
tójelölt a folyóiratot. Forgatásával gyakorlati egészségvédelmi ismereteit
szélesítheti és arra itt is példát látna, miként kell 'e tárgyakról népszerűen
értekezni. Éppen így előnyére válna a tanáriszobák folyóirat készletének
is, ha közöttük a Ma b i Tudósító is helyet foglalna. Éber Rezső .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K is s J ó z s e f : A hor sze llem és a neve lés . A debreceni tankerület igaz-
gatói és tanulmányi felügyelői számára tartott tanfolyam megnyitó elő-
adása. A nagyváradi m. kir. áll. leány líceum és tanítónőképző-intézet ki-
adványa. 1942. 23 1.

A nevelés eszméretörekvés, szellemi megalapozás nélkül elképzelhe-
tetlen. Erre van szűksége ~lsősorban a nevelőnek, mert neki tisztán keÍl
látnia azokat az ideákat, amelyek ihletik, ösztönzik és irányítják a leg-
önzetlenebb szolgálatban: a nevelésben. Ezek között az ideák között van-
nak olyanok, amelyek mindég ott ragyogtak az örök ember lelkében, mint
pl. a szép, jó és igaz ideáj a, de vannak olyanok is, amelyek csak egy-egy
kor firmamentumán fénylenek föl. Az örök ideáknak és koreszméknek sajá-
tos együtt járása alapvetően meghatározza a korok életfelfogását, világné-
zetét s így természetesen a nevelés szellemét. Szűkséges tehát a nevelők-
nek ismerniök korunk eszmevilágát. nevelésünk ideológiáját. Erről az esz-
mevilágról tájékoztatja Kiss József debréceni tankerületi főigazgató tan-
kerületének igazgatóit és tanulmányi felügyelőit. Rendkívül nagy jelentö-
séget kell tulajdonítanunk ezeknek a tájékoztató összejöveteleknek, mert
'ezek során alakul ki' a nevelés intézőinek lelkében az az egységes szellem,
amely elengedhetetlen feltétele a nemzetnevelésnek. Szerzőnk előadása va-
lóságos ideológiai tájékoztatás, iránymutatás az eszmék káoszában, Bátran
és bölcsen, frisse"n, újszerííen, a felelősség súlyától áthatva sugározza szét
ez az előadás' mindazt, amit ma minden magyar iIevelőnek vallani és vál-
lalni kell.

Végigv'ezet bennünket a neveléstörténelem során. Hosszasabban vázolja
a századvég nevelésében jelentkező anyagelvű, nemzetközi korszellemet,
amelyre mint reakcíó jelentkezett a napjainkat is ural6 korszellem. Miután
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ez a korszellem konstruktív, egyenesen 'kivánatos, hogy ez a nevelést min-
den késedelem nélkül, nyomban áthassa.

Sorra veszi továbbiakban e korszellem fontosabb ideait. Legelső itt
a keresztyén hit és erkölcs. "Hit nélkül nincs haza, és állam nélkül ma
nem lehet egyház." Korunk szellemét legerősebben jellemzi a nemzeti gon-
dolat. Ennek a 'jegyében folyik most a világtörténelem eddig leghatalma-
sabb harca. Ez az eszme jelentkezik tanterveinkben, amelyek főként a ma-
gyarságtudomány eredményein épülnek feL A korszellem harmadik vonása
a "népi", "népiség" gondolata. Történeti alapon vázolja a magyar paraszt-
ság lemaradását, középosztályunk állandó gyöngülését. A politikai érdek-
lődés iJyen okok folytán a nemzetek örök kincsesbányáj ához: a néphez for-
duL Ne kívűlről nézzük ezt a népi magyarságot, hanem belülről tekintsük,
mint az új népiesség irodalma. A "népi"-nek szeretete hassa át, nevelé-
sünket. Maga a '--népiség tehetség és becsület nélkül nem lehet jogcím az
előrejutásra. A népi értékek megbecsülését szolgálja a tehetséges falusi
gyerekek ingyenes taníttatása. A "népi" felé fordulás együtt jár a munka
megbecsülésével.

A közösség, a kollektívum is jelentős része a kereszmének. A magyar
tényleg nem kollektív hajlamú nép, aminek oka őseinknek őnál lóságra szok-
tató pásztorkodó életmódja. Azonban természetenél fogva mégsem indivi-
dualista, mert a szövetkezeti gondolat is mindj obban hódít nála. Illusztris
szerzőnk bátran leszögezi, ho~y a közősségi eszme nevelési elv, az új idők
kényszerítenek az egyesült erővel való állami élet megvalósítására, .

A közösségí gondolat legvégső kívánalma a nemzeti egység megvaló-
sitása. Feladat itt a nemzet fenntartása, biológiai erejének fokozása, a nép
szellemi színvonalának emelése, a néptanítóság ügye, az értelmiségi osz-
tályok vezetőinek kiképzése, a szelekció.

Az egység-gondolat" vezető elvei, hogya nemzetiségi kérdésben ne
legyünk türelmetlenek, de -ne tűrjük a hazaárulást; törekedjünk minőségi
és mennyiségi emelkedésre, bízzunk önmagunkban, harcoljunk a kishítűség

ellen, akarjuk a magyar diadalt, neveljünk honvédségünk tiszteletére, a
szociális segítés magatartására, fegyelmezettségre. Szól még a lányok és
asszonyok megszervezéséröl, a technikai érdeklődés terjedéséről, tanár- és
tanítóhiányról, a magyar állam függetlenségének akárásáról.

Kiss József előadásában a magyar nevelő világnézetének alapvona lait
nyujtja, amelyből mindnyájan sokat mer ithetűnk.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD r . Kies La jo s .aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H R E K.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K a t o n a i k it ü n t e t é s . - Magyarország kormányzója D und le r Gyulának.
a kalocsai rk. tanítóképző-intézet tanárának az ellenség előtt tanúsított
hősi' magatartásáért a Signum laudist a hadi szalagon kardokkal adorná-
nyozta .. Dundler Gyula tanár több mint 10 hónapon' át teljesített katonai'
szelgálatot az orosz harctéren.

Kitüntetés. - Magyarország Korrnányz ója Lá ng fy Mihályt, a bpestí
német tanítási nyelvű áll. tanítóképző-intézet. rajztanárát a' Nemzetvédelmi
Kereszttel tűntette ki.

C ím a d o m á n y o z á s . - - ; - Magyarország Kormányzója a közoktatásügyi mi-'
niszter előterj esztésér e Ba r a bá s Tibor tanűgyi tanácsosi címmel felruházott
áll. tanítóképző-int. igazgató, szakelőadónak a tanügyi Iötanácsosi cimet,
C hobod iczky Alajos bajai á ll. tanítóképző-int. igazgatónak és Bur y Alajos
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miskolci rk. tanítóképző-int. igazgatónak a tanűgyi főtanácsos tanítóképző-
int. igazgatói címet,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASze lényi Dezső bpesti áll. tanítóképző-int. tanárnak,
M ed gyesi Mária Ida cinkotai, P a pp Sá ndo r né Va r ga Ilona nagyváradi áll.
tanítónöképző-int. tanároknak a tanítóképző-int. igazgatói cimet, vitéz Ko-

má r noky Gyula kisdedóvónöképzö-int. igazgatói Címmel felruházott bpestí
áll. kisdedóvónőképző-int. tanárnak a tanűgyi főtanácsos kisdedóvónőképző-
int. igazgatói cimet, Má csa y KároÍy bp esti áll. kisdedóvónöképzö-int. ta-
nárnak a kisdedóvónőképző-int. igazgatói cimet adományozta.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E lő lé p t e t é s . - Magyarország Kormányzója a közokt. miniszter elő-
terjesztésére Kishon ii Barna bpesti áll. tanítóképző-int. tanárt 1943. évi
július hó 1. napjától számított hatállyal a VI. fiz. osztály 3. Iokozatába
léptei te elő.

K in e v e z é s e k . - Magyarország Kormányzója a mirriszterelnök előter-
jesztésére dr. C ser János szociális felügyelőt, okI. tanítóképző-int. tanárt
azOrsz. Hadigondozó Hatósághoz miniszteri tanácsossá nevezte ki; a
köz okt. miniszter előterjesztésére Na gy Ferenc tanűgyi íötanácsosí címmel
felruházott bpestí VII. ker. áll. tanítóképző-int. meghízott igazgatót az
áll. tanítóképző-Int. igazgatók létszámába tanügyi főtanácsos tanítóképző-
int. igazgatóvá az V. Iiz. osztályba, Ta ká cs Béla székelykeresztúri . áll.
tanítóképzö-int, igazgatót az áll. tanítóképző-int. igazgatók létszámába a
VI. fiz. osztályba, dr. F ö r hécz József győri kir. kat. tanítóképző-int. igaz-
gatót a kir. kat. tanítóképző-int. igazgatók Iétszámába a VI. fiz. osztályba,
a kisdedóvónőképző-intézetek létszámában dr. D a da y Lá szlóné d r . E ga n

Ilona szabadkai áll. kisdedóvónőképző-intézeti igazgatót a VI. Iiz. osztályba
kinevezte. - A közokt. miniszter dr. D óczy P á lné C siky Lenke, Edelényi

Béla János, G onda László, G á cse i Imre, H uszka László, Ka p i-Kr á lik Jenő,
Kucser a Béla, Kunvá r i Olga, Lá nyi Anna, Ma r ó ti La jo sné Rosfá s Gizella,
Tur y Géza és O r osz Zo liá nné Zelenha Sára áll. tanítóképző-int. helyettes
tanárokat az áll. tanítóképző-int. tanárok létszárnába áll. tanítóképző-int.
rendes tanár okká, Scha ub László győri és F o r gá cs István szegedi kir. kat.
tanítóképző-int. helyettes tanárokat kir. kat. tanítóképző-int. rendes ta-
nárokká, C zucz Anna szabadkai áll. óvónöképzö-int. helyettes tanárt ugyan-
ezen intézethez rendes tanárrá, Ka kuk Margit esztergomi rk. tanítónöképző-

int. testnevelési tanárt az áll. testnevelési tanárok létszámába rendes test-
nevelési tanárrá, Ker ényi József kir. kat. tanítóképző-int. testnevelési tanárt
rendes testnevelési tanárrá, Ková cs Irén bpesti áll. óvónőképző-int. IX.
Iiz. osztályú nevelőnőt ugyanezen intézethez a VIlI. fiz. osztályba kine-
vezte.

- T a n ü g y i e lő a d ó i k in e v e z é s . - Magyarország Kormányzója a közokt.
miniszter előterjesztésére D r ozdy Gyula m. kir. kormánvíötanácsos, áll.
tanítóképző-int. gyakorlóisk. tanító, körzeti iskolafelügyelőt tanűgyi elő--
adóvá a VI. Iiz. osztályba kinevezte.

K a t o n a i szelgálatot t e l j e s í t ő t a n á r o k . - Dr. Szeged i László pápai áll.
tanítóképző-int. tanár 1943. július 20. óta az Orosz hadszíntéren, Buda y

Lajos tanár 1943. szeptember 12-től kezdve a hátországban teljesít katonai
szolgálatot, Tö lgyes -László tanár pedig 1943. nov. 22. óta harctérre indítás
előtt áll. Az -illetékes katonai hatóság G a zsó István és dr. G öcse i Imre
kfélegyházi áll. t"anítóképző-int. tanárokat hosszabb időre tartalékos tiszti
tanfolyamra hívta be. Rajtuk kívűl még Somku ti Ignác, Túr y Béla taná-
rok és Kr izsa nóczy István nevelő-tanító teljesítenek katonai szolgálatot.

S z e m é ly i h ír e k , e lő a d á s o k . - H idyné G yu la i Mária, a IV. ker. rk.
tanítónöképzö-intézet zenetanára jan. 7-én A r á d ió ha nguer senydobogó já n

círnű rádiómüsorszám keretében Gosec-, Beethoven- és Bartókszerzeménye-

I
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ket adott elő hegedűn. - Dr.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ a nkovits Miklós a Magyar Társadalomtudo-
mányi Társulat január lD-i előadóűlésén A nép isko lá bó l va ló kiemelkedés

szoc iá lis tényező i címen tartott nagyhatású időszerű előadást. - A Magyar
Gyermektanulmányi és Nevelésűgyi Társaság, mely jelenleg vitéz F r a hná y

József tanker. kir. föigazgató elnöklete me llett működik, 1943. május 29-én
megtartott közgyűlésén ,dr. P a dá nyi-F r a nk Antal és dr. Somos Lajos taní-
tóképző-int. igazgatókat a Társaság ig~zgató-tanácsa tagjaivá választotta.
- Dr.' Becker Vendel, a szegedi rk, tanítóképző-intézet igazgatója A ma -

gya r nép ta n ítók fize tésr endezése a z o r szá gos isko la a la p megszer uezéséoe l

címen tanulmányt adott ki, melyben a kat. iskolák és tanítók több problé-
májának újszerű megoldásáról szól. - Dr. Wa gner Ferenc bpesti áll. tanító-
képző-int. tanár jan. 12-én Ma gya r sá g és a nemze tiségek címen előadást
tartott a lévai Szabadegyetem megnyitásári a városháza tanácstermében. -
Dr. Tó th B. Zoltán kolozsvári áll. tanítóképző-int. tanár a levente-műsor
keretében A ma gya r leven teé le t Bécsben címen előadást tartott jan. 9-én

\

a rádióban. - -G a lló Pál pápai áll. tanítóképző-int. tanár dec. 4-én Szent-
gálon a hadiözv~k. és hadiárvák javára rendezett kultúresten A szlá c

kér dés ma gya r szemszögbő l címen adott elő. - Ambr us Béla pápai áll.
tanítóképző-int. tanártói az Erdélyi Iskola kiadásában Kolozsvárt 4 nép -

isko la i, má dszer ta n kis tükr e címen értékes metodikai könyv jelent meg,
az elmult évben pedig "Módszertani füzetek"aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű sorozatban H ogya n ta -

n ítsunk a nép isko lá ba n? és A nemzetismer e ti tá r gya k ta n ítá sa a nép isko -

lá ba n c ím ű dolgozatal hagyták el a sajtót. - A leventék orsz. parancs-
nokának a Bécsben élő leventeifjúsághoz intézett karácsonyi és újévi szó-

zatát dr. Tó th B. Zoltán áll. tanítóképző-int. tanár tolmácsolta. - G á bo r -

já n i Sza bó Kál~án debreceni ref. tanítóképző-int rajz tanár, kiváló íreskó-

festő legújabb képeit állította ki az "Alkotás" Erzsébet-körúti helyiségé-
ben. Képeiről a kritika a legteljesebb elismeréssel emlékezett meg. Egyik
kritikusa a magyar táj. a magyar arcok titkainak legelmélyedőbb kutató-
jának nevezi; - A szigetvári járás tanítóságának Szigetváron meatartott
őszi pedagógiai szemináriumi gyűlésén Szen tesin é D oby Ida bpesti VII. ker.
áll. tanítónőképző-int. tanárnő az Ifjúsági Vöröskereszt munkásságát is-
mertette. - A Győrvármegyei Általános Tanítóegyesület decemberben
Győrött megtartott közgyűlésén Tibo r István rk. tanítóképző-int. tanár
H onvéde lm i ismer e tek a nép isko la fe lső ta goza iá ba n címen adott elő. -
Dr. Szá n tó Károly jan. 26-án Az ideges gyermek címen tartott rádió-
előadást.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I r o d a lm i szemle, - Dr. Juhász Béla: A r efo rmá tu s nép isko la i ta n ítá s-

te r v, (Protestáns Tanűgyi Szernle, 18. évf. 1. sz.] - Bognár Gyula: P er -

gessiinh -e filmet ma gya r nye lvi és ir oda lm i ó r á inkon? [Oktatófilm Kőale-
mények, 8. évf. 12. sz.] - Drozdy Gyula: Az ú j év küszöbén . [Néptanítók
Lapja, 77. évf, 1. sz.] - Dr. Padányi-Frank Antal: Nevelés Zr ínyi sze lle -

mében . (U. o.) - Mesterházy Jenő: A ma gya l' ö tvö sség a XVI. szá za d tó l.

(Magyar Iparrnűvészet, 46. évf. 10. sz.] - Galló Pál: G ondo la tok a Vör ö s-

ker eszt a la p ítá sá na k 80 . évfo r du ló já n . [Pápa és Vidéke, dec. 24.. sz.) -
Fraknói Vilmos: A mi be lső a r cvona lunk. (Pápai Hírlap, dec. 4. sz.] -
Ambrus Béla: Szilá gyi lrma . (Erdélyi Tudósító, okt. sz.] - Ambrus Béla:
Egy ú j ta n ító -r egény. (U. o. nov. sz.] - Ambrus Béla: A r eá /tá r gya k ta n í-

tá sa a nép isko lá ba n . [Erdélyi Iskola, 1943. 4. sz.) - Somorjai László:
G ondo la tok a le lmen tésekr ő l. (Testnevelési Tanárok Közlönye, 12. évf.
1. sz.] - Fónay Tibor: Ta n ítók a szinpa don , [Néptanítók Lapja, 77. évf.
2. sz.] - Nemes János: Kör ök lendü le tes r a jzo lá sa . Tanítási tervezet. (U. o.]

A z Orsz, T a n ít ó k é p z ő I n t é z e t i T a n á r v iz s g á ló B iz o t t s á g . - A közokt .
.#
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miniszter az Országos Tanítóképző Intézeti Tanárvizsgáló Bizottság elnö-
kévé az 1943/44. tanév tartamára dr.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁbr a há m Ambrus egyetemi ny. r.
tanárt. alelnökéve dr. Sch illing Gábor c. egyetemi ny. rk. tanárt újból ki-
nevezte, a Bizottság tagjaivá pedig a filozófiára és pedagógiára dr. Bogná r

Cecil, dr. H a la sy-Na gy József és dr. Meste r János egyetemi ny. r. tanárokat,
a magyar nyelvészetre dr. Klemm Antal egyetemi ny. r. tanárt, a magyar,
ircdalomra dr. Sik Sándor egyetemi ny. r. tanárt, anémet nyelv- és iro-
dalorm a dr. Schmid t Henrik egyetemi ny. r. tanárt, a magyar történelemre
dr . H er r na nn István Egyed és az egyetemes történelemre dr. Tó th László
.egyetemi ny. r. tanárokat, a földrajzra dr. Kugo to io icz Károly egyetemi ny,
r, tanárt, a mennyiségtanra dr. Réde i László és dr. Riesz Frigyes egyetemi
ny. r. tanárokat, a természettarira dr. F r őh lich Pál és dr. Szé l! Kálmán
egyetemi ny. r. tanárokat, a vegytanra pr. Br uchner Győzö és dr. Kiss

Árpád egyetemi ny. r. tanárokat, az állattaura dr. Ábr a há m Ambrus és dr.
F a r ka s Béla egyetemi ny. r. tanárokat, az ásványtanra dr. F er enczi István
és dr. Koch Sándor egyetemi ny. r. tanárokat, a növénytanra dr. G r eguss .

Pál egyetemi ny. r. tanárt újból kinevezte.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G y a k o r ló is k o la i t a n ít ó i vizsgálatek. - Az elmúlt év november és de-

cember hónapjában gyakorIóisk. tanítói vizsgálatok voltak a budapesti XII.
ker, áll. tanftó- es a VII. ker. áll. tanítónöképzö-intézetben Dobosy Elek
tanügyi Iőtanácsos elnökletével. A vizsgálatokra 42 tanító és tanítónő

kérte bocsátását, akik közül a tanker. főigazgató 22-őt hívott be. A behí-
vettakból tizennvolcan jelentek meg a viszgálatokon. Síkeres vizsgálatuk
alapján tizen kapták meg a gyakorIóisk. tanítói minösítést. AzaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú ] g:yakorIó-
isk. tanítók: Ber ta la n Ferenc, a nagyváradi áll. tanítónőképző-intézet ideigle-
nes gyakorlóisk. tanítója, C seh József zagyvapálfalvai isk. tanító, rk. kántor,
F eke te Tibor csolnokí rk. tanító, Sza ká cs György a szarvasi ev. tanítónő-
képző-Intézet gyak'orIóisk. tanítója, Sza ká cs László soltvadkerti evang.'
tanító, Sza tmá r i Lajos sárospataki ref. igazgató-tanító, Tó th Ferenc mályí

ref kántortanító. F odo r Is tvá nné P odho r szky Leona bpesti MAV-telepi áll.
tanítónő, P er ey Mária bpesti MAV-telepi áll: tanítónó és Sa la mon Vilma,
sátorhelypusztai rk. urad. népisk. tanítónő. A sikerrel vizsgázottak száma
egyelőre elegendő' az áll. tanítóképző-intézeteknél betöltés re kerülő gya-
korlóisk. tanítói állások betöltésére. A kisebbségí tanítási nyelvű állások
betöltésére a most lefolytatott vizsgálatokra nem volt jelentkező. Ilyenek
számára: a vizsgáló-bizottság március hónapban fog vizsgálatokat tartani.

Orsz, I s k o lá n k ív ü I í N é p m ű v e lé s i I n t é z e t . - A Hivatalos Közlöny jan,
1-i száma köz li, hogyakultuszkormány az iskolánkívűli nép művelés kér-
déseinek szakszerü tanulmányozására és az iskolánkívüli népművelők rend-
szeres képzésére Budapesten Orsz. Iskolánkívűli Népművelési Intézetet lé-
tesít. Az intézetet az egyetemek tanárai vagy más szaktudósok sorából a
köiokt. minisz ter által kinevezett és tiszteletdíjban részesülő igazgató és
.h, igazgató fogja vezetni. Az ügyvitelt it főtitkár a titkár közreműködésével
látja majd 'el. Az igazgató által kijelölt szakfeladatokat meg ~ szakelő-
adók végzik Az ügyviteli és előadói személyzet kinevezés, illetőleg szel-
gálattételre beosztás útján kerül az intézethez. Az intézetnek az említette-
ken kívűl még kéj; szerve lesz: az igazgatótanács és az Iskolánkívűlí Nép-
művelési Tanács. Az előbbinek 6, az utóbbinak, mely rnint véleményező
szerv fog müködni, 50 tagja lesz. Az intézet célja és ezervezete azt bizo-
nyítja, hogy jelentős lépés előtt állunk az iskolánkívüll népművelés vonalán.

I n t é z e t i h ír e k . - A kiskuníélegyházi Korona-szálló nagytermében
mult év nov. 27-én megtartott "Ösi örökségünk" c. előadássorozat első
műsorában szép sikerrel -szerepelt az áll. tanítóképző-intézet népművelő

o,.
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csoportja. A csoportihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASza mosfa lvi Imre gyakorlóisk. tanító vezetésével
Megö ltek egy legényt c. népballadát mutatta be. A gyakorlóiskola tanulói
meg népi gyermekjátékokat játszottak. Az intézet ifjúsági népművelő
csoportja dec. l2-én a galambosi Gazdakörben előadást rendezett. Ez alka-
lommal dr. l '4 ező si Károly igazgató A 200 éves F é legyhá zá -r ó l, Sza mosfa lvi

.Imre pedig a Nép i ha gyomá nyok-r ó l tartott előadást. Egy tanítójelölt nép-
mesét mondott, többen pedig eredeti betlehemes játékot mutattak be. -
Az Esterházy-kastélyban elhelyezett sebesült üdülő 80~100 honvédje ré-
szére a pápai áll. tanítóképző-intézet ifjúsága G a lló Pál' tanár' vezetésével
1943. október végétől kezdve hetenként műsoros délutánokat rendezett. AaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m ű s o rc n előadások szerepeltek Nemzeti énekeinkröl, A polgári életbe való
beilleszkedés módjáról, Népi kincseink rnegbecsüléséröl, A magyar táncról
[bemutatással}, továbbá szavalatok, ének- és zeneszámok, anekdoták ismer-
tetése. A műsoros délután ok iránt mindig nagy érdeklődés nyilvánult meg.
- A nyíregyházi r eí. tanítónöképzö-intézetben is megalakult .a Volt Iskola-
társak Szővetsége, Az intézetben végzett tanítönök kapcsolatának állandó-
sítására most az intézet igazgatósága Mindnyá junkr ó l M indnyá junkna k

címen évenként háromszor megjelenő kis ujságot indított. Az. első szám
a tanári testűletben 9 'év óta bekövetkezett változásokról tájékoztatja a
volt növendékeket. A következő számok a volt iskolatársaktói bekért híre-
ket és tudósításokat fogják közölni.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. S z ü lő k I s k o lá j a a k is k u n f é le g y h á z l á l l . t a n ít ó k é p z ő in t é z e t b e n . -

Sza mosfa lvi Imre gyakorlóisk. tanító rendezte nov. 22-től dec. 16-ig az
intézet tanárainak közreműködésével. A "Szűlők Iskolája" -nak nagy kö-
zönsége volt s azon nyolc alkálo~mmal összesen 26 előadás hangzott el. Az
'intézet tanári testületének tagjai közül dr. Mezősi Károly igaigat6 Neve-

lés és okta tá s a r ég i fé legyhá zi isko lá kba n ' címmel, dr. Szá n tó Károly tanár
. G yermektípu sok, majd Szü lő - és neve lő fipu sok, dr. P a dá nyi Viktor tanár
pedig Ma gya r so r s , ma gya r neve lés címmel. tartottak, előadást. Sza mosfa lvi

Imre gyakorlóisk. tanító minden alkalommal a nevelés gyakorlati kérdéseit
ismertette, dr. G bese i Imre tanár ugyancsak minden alkalommal Ismer jük

meg ha zá nk fő ld jé t címen tartott előadást keskenyfilm-bemutató kíséreté-

ben, A tanfolyamnak vendégelőadói is voltak, így dr. Vá gó Dezső kir. tan-
felügyelő, aki Az édesa pa szer epér ő l a csa lá d i é le tb en , V ed r es Béla apát-
plébános, aki a Va llá so s csa lá d r ó l, bo ldog o r szá g r ó l, Szőnyi M. Concessa
tanítónőképző-int. tanár, aki A hisebb ésr ia gyobb isko lá sgyermekr ő l, Ra mhá b

M. Veturia rk. gyak. isk. tanítónő, aki Az eszté tika i neve lésr ő l a csa lá dba n ,

végül H or vá th Gyuláné ' tanítónő, aki Az édesa nya szer epér ő l a neve lésben

címen tartott clöadást.
Hí~ek a t e s t v é r e g y e s ü le t e k k ö r é b ő l . - A Magyar Gyógypedagógiai

Ta~árok Orsz. Egyesületének nov. 3-i választmányi űlesén a gyógyped,
tanárokat érdeklő fontos kérdések kerültek szóba. Ilyen a gyógyped. taná-
rok számára. a cím és jelleg adományozásának a kérdése. Ilyen irányú
felterjl?sztésére az egyesület az illetékes hatóságtól azt a választ kapta,
hogy ez az automatikus státusoknak nem adható meg. Dacára a tag adó
válasznak, a gyógypedgógiai' tanárság azt határozta, hogy ezt a kérdést
továbbra is napirenden tartja. Egyébként is az illetékes hatóság megokolása
nem helytálló, mert hiszen a cím- és jelleget akkor sem adták meg a
tanárságnak, a~ikor státusa nem volt automatikus. Az is szóba került, hogy
illetékes helyről arról értesült' az e~yesület, hogy szelealatba visszatartás
nincs, szűkség, esetén azonban visszahívás lehetséges, amikoris a visszahívás
hem hátráltat ja a soron levők kinevezését. Az egyesület elhatározta, hogy
egy következő emlékiratban a nevelőotthonok vezetői számára megfelelő

/
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díjazast kér. További határozata az egyesületnek, hogy Gyógypedagógiai
Könyvek címen tudományos könyvsorozatot fog megindítani: A gyógype-
dagógiai tanárok' státusa jelenleg 221 fő. - Hajdu János, az Orsz. Közép-
iskolai Tanáregyesületi Közlöny szerkesztője, a kőzlöny januári számában
az 1944. évi kultuszkőltségvetéssel foglalkozik. Örvendetesnek mondja, hogy
.a költségvetsében 7, kimondottan tanárok számára fenntartott V. fiz . .osz-
tályúhely van, de annak a kívánságának ad kifejezést, hogy a "folytatas
rninél gyorsabb és erősebb ütemű legyen". Másik kívánsága, hogy olyan
kiváló tanárok szá~ára, akik nem gyakorló középiskolákban működnek,
a gyakorló középiskolai tanárokhoz hasonló előhaladást kellene biztosítani.
Végül még a szanálási esztendőnek' a széniumos előlépés szempontjaból
való beszámítása és a hadviselt kartársak sérelmeinek orvoslása azok a
k ívánságok, melyeknek miclöbbi kielégítését a szerkesztő kívánatosnak
mondja. A Közlöny ugyanazon számában dr.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANa gy Elemér a széniumos
rendszer mellett aminőségi -rrumkát. végző érdemes tanárok soronkív,Üli
clöléptetése mel lett , tör "lándzsát. Nagyon találó az a mllgjegyzése, hogy
ha a tanár jobb előhaladást akar a: maga számára hiztositani, a tanári
rnunka felhagyásával, "a hivatalos ügyek adrninisztrációjába kell elmerül-
nie", magyarán: a minisztér iumba vagy a felügyeleti hatóságokhoz való
beosztását kell elérnie. Ber no lá k Kálmán egyesületi elnök a Kolozsvári Kör
alakuló űlesén- is unegpendítette a tanári sérelmeket. A tanári, nemzetépítő
munka nem részesül kellő megbecsülésben. A tanarságnak sok- sérelme és
panasza van. Ezek orvoslásáért küzd az Egyesűlet, mely egyébként őnere-

jéből is arra törekszik, hogy szociálís intézményeket létesítsen. Jelenleg
azon fáradozik" hogy születés, házasság és elhalálozás esetén az érdekelte-
ket nagyobb segélyben részesítse.

Nyugtázés, - Tagdíjat, illetőleg előfizetési, díjat fizettek: az 1940. év
1. és II. feléré Schwarcz Károly: az 1940., 1941., 1942. és 1943._év 1. és II.
f",lére Lajos Árpád: az .1940. év IL, az 1941., 1942. és 1943. év I. és II. I

felére Raisz Iván és dr. Rácz JQzsefj az 1941.,1942. és 1943. év 1. és IL
fejére dr. Vizi János, dr. Madaras Gáborné, dr. Szegedi László, Kleiszner'
Pál, Szcntiványí Gyula, Asztalos Imre, Balázs' Zsigmond és Brosch Edit:
az 1941. és 1942. év 1. és II. felére Bánhidi: Odön: az 1941.. év II. és az
1942. és 1943. év 1. és II. felére Bíberauer Tivadarné és D~~da .Iános: az
1941. év II. és az 1942. év I. és II. felére Erdős Lajos: az 1942. év I. és
II. felére dr. Sós Ernő: az 1942. és 1943. év I. és II. felére a mískolcí ízr.
tanítónőképző-intézet, Zala István, ! Fraknói Vilmos, Galló Pál, dr. Tóth
Antal, Horváth Jolán, a kisvárdai rk. tanítónöképzö-intézet," a budapesti
Salvator-intézet rk, tanítónöképzö-íntézete, Kőhalmy Anicéta, Bene József,
KiES Elek, Balogh Gyula, az .ungvári kir. gör. kat. tanítóképző-intézet és
Lukács Lászlóné: az 1942: év n . és 'az 1943. év 1. és II. felére dr. Bern-
stein Róbert, dr. Dunda Ernő és Uj helyi István: az 1943. év 1. és IL felére
Hcrváth Ilona, Katona Milrgit, Deme Károlyné, Kiss József, Csonka Gyula,
Bulla Andor, az Isteni Mcgváltó Leányai soproni rk. tanítónőképző-intézete,
Szemes Gábor, a pécsi rk. leány líceum és tanítónöképzövintézet, Ollős Sa-
rolta, Pimper Erzsébet, Nádlcr István, a györí kir. kat. tanítóképző-intézet,
Antoni Mária, Kpvács Ernő, Pócza József, Csere Bcáta, Soós Marcellína,
Kűhár Klotild, a kiskunfélegyházai Constantinum rk, tanítónőképzö-inté-

zcte, 'Kiss Sándor, az Angolkisasszonyok veszprémi rk. tanítónőképző-inté-

zete, Molnos-Kovác.s Béla, Magyary Károly, Dundler Gyula és Dirmayer
Marian: az 1943. év II. felére dr. Mezősí Károly, Molitor Gusztáv, Frigyes
Béla, Schler M. Kunigunda, Papné Varga Ilona, Nemes János és dr. Szi-
lágyiné Puska Piroska: az 19>43.év 1944. év 1. és II. felére Szelényi Dezső,
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a gyergyószentmiklósi Szt. Erzsébet rk. tanítónöképzö-intézet, vitéz Ko-
márnoky Gyula, Gajári Mihály és Haár Rezső: az 1943. év 1. ésTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. felére,
az 1944. év 1. felére a nagyváradi rk. óvónőképzö-intézet: az 1943. év II., az
1944. év 1. felére Simon .Iózsef: az 1944. év 1. felére a szabadkai érseki rk.
tanítónőképző-intézet és leánylíceum,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS z ű c s Vilmos, a hajdúdorogi magyar
gör. kat. líceum, a nyíregyházi Kalvineum ref. tanítónöképző-intézet és
Straub Ferenc: az 1944. év 1. és II. felére M. Varga Edit, a bp. Szt. Orsolya-
rendi rk. tanítónöképzö-int., a szegedi rk. tanítónöképző-int. és leány líceum,
Piros R. Gabriella, Ság! J. Alojzia, Maráczi J. Margit, .•Kovács Dezső, az
újverbász i alapítványi német tanítóképzö-int., dr. Urbánné Pödör Irén, a
kassai Angelinum rk. leánylíceuma, dr. Tóth Antal, Molnár Kálmán, Váczy
Ferenc, Choboldiczky Alajos, M. Szegedi Janka, P a ty í Istvánné, a pécsi rk.
tanítónőképzö-intézet, vitéz Kádár Laj os, Barabás Endre, Vargyas Mária,
B. Braun Angela, a sárospataki ref. tanítóképző-intézet, Horváth M. Ancilla,
Karadva M. Mercedes, Becht József, Loránth Erzsébet, Emmert -Klotild,
Csorda R. Rimána, Raffaellí Rafaela, Szarvék Karitász, Nagy Kornélia,
Wílsch Ludovika, Ruisz Márta, az Angolkisasszonyok kecskeméti rk. ta-
nítónőképzö-intézete, a szatmárnémetirk. tanítónöképzö-intézet, Szij László,

Gál Tinka, Lázár Károly, dr. Szegi Ödön, Jaloveczky Péter, Jaloveczky
Péterné, . Huszka László. Piuper Erzsébet, a zsámbéki rk. tanítőnöképzö-
intézet, Kerner M. Lucia, a munkácsi áll. magyar. és ruszin tanításnyelvíi
líceum és tanítóképző-intézet, Barcsai Károly, dr. Körös Endre, Pumb
Augusztina, dr. Lestak Emma és .a budapesti Ill. ker. rk. óvónöképzö-int.:
az 194~ és 1945. év 1. és II. felére Tanács Imre és Hervay Ede: az 1945.
év 1. és II. felére Tscheik Ernö: az 1944. év II., az 1945. 1. és II. és az
1946. év 1. felére H~rváth B. Kristóf. Végül tagdíjhátralék-törlesztés címén
Stroke Henrik 8 P-t fizetett he.'

A "Magyar Tanítóképző" 1943. évi' írói tíszteletdíjainak elszámolása
során a már esetleg fentebb nyugtázott összegeken felűl az egyesület
alábbi tagjai részére a következő összegeket írtam jóvá, rnint 1944. évi
tagdíjat: Mesterházy Jenőnek 12, M. B'árány Irénnek 14.80, dr. Biborka
Ferencnek 2, Marczelly Kornélnak 3.60, dr. Garaí Józsefnek 0.20, dr.
Hortobágyi Tibornak 7.20, Vágó Elemérnek 4.40, Plavits M. Frerniotá-
nak 6.60, Grész Leónak 18, dr. Szólás Rezsőnek 3.20, Tóth B. Zoltánnak
0.20, dr. Padányi-Frank Antalnak 12, Medgyesi Zsófiának 3, Horváth B.
Krístófnak" 9.60, Jelitainé Lajos Máriának. 4.20, Váradi Józsefnek 3.60,
Szabó Juditnak 9.20, Bognár Gyulának 4.20, Medgyesi Maridának és vé-
gül Girtler Mária részére 9.20 pengót. Bp., 1944. évi január hő 15-én.
Frigyes Béla pénztáros.
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