A budapesti Tanltóképzőben
a könyvtár védöszárnYal alatt
- a leendG tan{tókkal közösen
- hetenként megJelenö fal1újságot szerkesztettünk. Célunk
az volt, hogy közel ötszáz tanítójelöltünket
folyamatosan
tájékoztassuk arró) is, ami

nem szerepelt

tanterv ben.

a

Egy újSágcikk döbbentett meg,
s késztetett önvizsgálatra bennünket ls: egy nngymúltú tő
iskola diákjai egy felmérés ke-

retében nem tudták megmondani,

milyen

hogy kik

nyelven

ft

székelyek,

beszélnek,

nem tudták, hogy

ft

s

magyar

történelemben fontos szerepet
játszó városok ma melyik or'·

szágban találhatók.
.
Nemzeti
klasszikusainkról.
ZrínyJröl, Berzsenyiről, Kölcseyröl esszéket közöltünk, külön számokat szenteltünk . nemzetlségeinknek, a magyar· tájak bemutatásával pál'huzamosan ismertettük tájaink népmfivészctét js. A palóco'król
sz6:1ó, útibeszárnoló mellett helyet kapott a GalgamácsAn 616
parasztfestö, Dudás JuU munkásSágának .ismertetése, az őr
ségi \Ítiélmények mellett az
Oriszentpéteren é1ö nagy tehetségfi
szobrászunkat,
Gellért

:;::;;!f~os iSmo~d~~t~;~~töú:JZ

nak leíráSa mellett nz azóta
már elhunyt, szeszegve beszéliS,-,
archaikus nyelvü Lakatos Demeter köttészctét ls ismertettü-k. A kényesebb témáktól sem
riadtUnk vissza: a fokozódó alkoholfogyasztásrÓJ. az c_gy kér6l, az öngyilkosságok számaról s okairól ls vltatltoztunk.
Cik,keinl'ct mindig öszlntén,
kertelés nélkül irtuk, nem tUrekedtUnk arra, hogy véleményünket valamilyen nagyság
véleményéhez igazítsllk, csak
arra, hogy az- igazsághoz a lehetö legközelebb Jussunk. Az
évfordulók. a megjelenö könyvek, a mozik, a sz(nházak músora. ft kiáUitótermek programja kapcsán állandó lehetősé
günk nyílt fontos pro1;llémák.
ról beszélni.
A leendő tanítók kifejtették,
úgy érzilt, nemzedékük nem
kapta meg azt az erkölcsi útravalót az előző llemzedéktől,
amire szükségük lenne ahhoz,
hogy - a szó nemes értelmében - közösségi emberek lcgy~nek. Az előttük járó nelnzedélteXre nem tudnak feltekinteni:' lépten-nyomon tapasztalják, hogy szavaik s tetteik
nem fedik egymást. A haza, a
közösség, n forl'adalmiság, a
hűség agyonkoptatott, . az ilyen.
s olyan előjelŰ mellékjelentések rozsdájával bevont aprópénz lett. Az igazt értékek devalválódtak," Az ú,ira és újra
felmeriilő
kérdés:
szabad-e
megalkudni, szabad-e egy szemernyit is feladni eszméikből.

. meggypződeseikbö!'? Az- érvelések' jogosság ának vitatása helyett ~2 héten keresztül egy-egy
írói. művészt; ·tudóst, közéleti
embertkér.tünk fel, - hogy
mondják -el, mit tartanak követendö es:z:ménynek? t.gy született faliújságunk egyetlen ál.
Jandó rovata, az Útravaló, melyet a nagyobb nyilvánosság
elé bocsátunk, .mindenekelőtt
azoknak
a
pedagógusoknak
ajánlv.a, akik a jó szót a szí. vükbe zárják :pályájukat hivatásnak,. s .életüket szolgálat~
. nak tekintik.
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BOSNYAK SANDOR

A közösség szolgálata
"nemzet

leendő

nap-

építés eLkötelezettjei. Lás-

számosainak"

csak

azt

sá,k meg, a világon nincs

A

üzenhetem, amit minden más rendszer, 'Imely a haladást szolgálná, amely a
má~ mai magyar fiatalnak
is: először is Szeressék ha- társadalmi igazságot milzájukat, népüket, városu- lióknak megadná. Alakítsák
kat vagy a talut, ahonnan ki magukban a szocialista
jöttek. Szeressék a nyelvet, öntudatot, amelye,t aztán
amelyben élünk és tovább- segítsenek formálni másokélünk.
Tanuljanak
meg ban, tanítványaikban. Teszépen magyarul, hogy má- ' kintsenek ki a világba, jársokat is megianíthass,anak janak
nyitott
szemmel,
rá. Milyen jó érzés olvasni hogy a valóság talaján tudolyan
sorokat,
amelyek janak mindenkor áLini, sonyelvünk megannyi gaz- hasem jussanak illúziók indagságát megmutatják; mi- goványára.
lyen jó érzés hallani ízes
Szeressék a munkát és lebeszédet, amely magyar tá- gyenek fáradhatatlanak a
, . szolgálatában.
j4k emlékét idézi. Tanulják közösség
meg történelmünket, hogy Egyéní életükben tíszta szea múlt ö"öméből-bánatából, relemmel építsenek csaláa büszke nagyság ból és a dot, akarjanak utódokat, s
meg.alázó elesettségb~l egy- önzés nélkül ·a gye"mekeik
aránt tanulságot nieríthes- javára dolgozzanak.
sünk a mára és holnapra.
Legyenek a. szocialista
PÁLFY JÓZSEF

Aránvérzék és derű
"Szeretni kell a csillagot s az árnyat és tudni kell,
hogy könny és gyöngy rokon," (Juhász Gyula)
Nehéz a költő, utti" meg:
szólalni, Ez a két sor többet
és igazabbat mond minden
fontoskodó
és
nagyképű
fejtegetésnél, taglalja bár
a fejtegetés számos oldalon át az . emberi maga-

ez

tartás, az e1'kölcsiség normáit, E szabályok koron·ként és helyenként változnak. Ju,hász Gyula két sora

az-onban a váUozatlan és
egyetemes, a mindig érvényes tÖ"vényt fogalmazzák
",·eg csöndesen és ,kristálytisztán. Emberekhez és dolgokhoz csak így közeledhetünk. Nevezhetjük megértésnek . és gyöngédségnekis.
Csak éppen arra keH ügyelnünk, hogy ezt ·a szeretetet ne
tévesszűk .össze a nyúlós érzelgősséggel, az aljasság és
becstelenség
megértésnek
álcázottfeloldozásával.

Továbbszőve ezt a gondo«Úot: Ne ' tartsuk túlságosan fontosnak magunkat embervoltlknkban sem.

Az ember nem ura és nem
koronája a természetnek,
ahogya legtöbb vallás állítja, csak része, Része,
mint a föld, a csillagok, az
egysejtűek.
Ne mondjuk

hát azt sem, l11.int a. technikai gőg és hiúság megszállottjai, hogy meghódít juk
meg leigázzuk a természe-

tet. Visszataszító és szomorúan neve.tséges ez a k<ít
ige. Megismerni és megérteni törekedjünk. Elég program ez egy teljes él.etre intellektuáliSan és érzelmileg
egyaránt. linetkorunk sem
ad előjogOkat. Előbb vagy
utóbb születtünk-e, egyik
sem érdem, csak adottság,
ne kovácsoljunk tók<ít belőle. Ismét köitő az, aki erl'ől tömören és érvénnyel
szól, ezúttal Pákolitz István,
amit a sokat emlegetett geellentéiekről.
nerációs
mond: az apák gyakran elfelejtik, hogy egykor fiak
voltak, és a fiak gy,akran
elfelejtik, hogy egykor apák
lesznek Ugyanebből az okból ne fetisizáljuk a korszerű. a "modern" fogalmat se.
Ne feledjük, hogy a ma

még nagyon ",mai" nézetek,
stílusok, irányzatok holnapután régibbek és avíttabbak
lehetnek, és többnyire lesznek, a többezeTéves királysiroknál is. Tudjunk adni
óvatoskodás, számítás, s,anda latolg.atás ·nélkül: szeremunkát,
tetet,
részvétet,
barátságot, szerelmet. Tud-'
juk az ajándékozás, szép
gesztusát öntetszelgés és önsajnálat ·né,lkül. Törö/jűk
emberségünk szót.á rából a
kufár kérdést: És mit ka-

pok ezért vissza, viszonzásul? Ellenkező esetben óriás{
veszteséglistánk
lesz,
anélkül, hogy részvétet érdemelnénk vélt vagy való-

ságos veszteségeinkért.

mit

A bOldogsclgfól meg
tartsunk hát? Felnőttként
tudnunk kell már, hogy· a
bo'ldogság fe !izzó pillanatokat, órákat, legfeljebb l'övidebb-hosszabb .
eufóriás
időszakokat jelent, amelyek

nenl

állandó$ulnak,

mert

természetűk

szerint nem állandósulhatnak. Van azonban egy maradandóbb, értelmi-érzelmi
állapot,
amelybe
szomorúság is
belefér, és amelynek biztosítéka, .",áloga ismét csak a
1negértés, az ember, ,a tör ..
vények, önmagunk megértése, és ,a mely mindig megszenvédett, a
bölcsesség
megnyilatkozási formája, a
derű. És ismét a költőhöz

'-aj

értem vissza, rp-ert: "könny
és gyöngy rokon".

MAKAY IDA

A hagyomány
Aki nemzedékeket oktat,
nevel, annak munkáJa közvetlenül alakítja a közösséget. A pedagógustól függ,
milyen lesz a jövő tMsadalma. Neki kell legjObban

tisztában lenni vele, milyen
közösségnek dolgazik, és
mít kell tenni érte,
Közösség a falu, a várOSI

a \nemzet, és a közösség ,az
egész emberiség is. Vannak,

értékektől

nak nem keU ·az e,mberi kö- vényes igazság, mit Pál
zösség egyáltalán, az indivi- apostol írt: "A. hit a nein
dualista. .
látott és nem ,hallott dolSzeretni kell a más értéPedagógus nem lehet in- gokról ·va16 meggyőződés."
keit .is. Aki olvas, nem áll dividualista;
pedagógus ~jzonyitható
,tényekről,
nem, mert az elkülönülés, meg
a magyar irodalom hacsak a közösségért élő, ,kö- megvalósulóban levo esznacionalizmus.
tárán, magába szívja a vt- zössége feladatait mélyen ·' mékről meggyőződést szeNép, nemzet az emberiség lágirodalmat is: aki a néprésze. Mínden rész az egé- m4vész~tet szereti, más né- átérző ember lehet. Pedagó- reznünk csak tapasztalati
sze,t is jelenti: · de az egész- pek művészetét -is· szívesen gus számára n~m lehet kö- úton lehet. Ha megéljük, élért csak a reszben tudunk látja, dalolja, táncolja - ez zömbös az d · műveltség, ményünkké válnak azok.
tenni valamit. Ha olyan a mai fiatalság életében amit a körülötte élők társa-· Lenin bízott az empiriából
eszmények .megvalósításá- nyilvánvaló . . Akí viszont itt dalma ,alkotott. Csak annak kialakulhatQ meggyőződés
építhet ben: Mert szűkre ·s zabott
ért küzdűnk saját közössé- is akarja hagyni azt, ami felhasználásával .
gűnkben, amelyek az egész legközelebb van, a saját kö- emberi műveltséget; csak életünkben eleget magunk
azon
kerosllWl
juthat
el, és, nem tapasztalhatunk, van
emberiségre
érvényesek, zösségét, aki bajt lát abban,
amelyek minden ember ja- hogy emberek · erős szállal vihet magával· nemzedéke- szükségü!'k .- meggyőze
tésre is. Magam a rámtukvát mozdítják elő, akkár kapcsolódnak a nép; a nem- ket a világműveltséghez.
mált "eszméket", hittételt
népűnkben, nemzeWnkben zeti hagyományokhoz, anVARGYAS LAJOS vagy politikai dogmát soha~
is az emberisége·t .szolgálsem fogadtam el mérlegejuk.
lés, gondolkodás, teliesen
De csak
vállalhatunk
megérteni akarás nélkül. S
feladatokat,
ahol
élünk,
mint , írónak, . azt -hiszem,
ahol feladatokkal találkoábrázolt . jellemzéseimben
zunk. Aki a nemzete, saját
az ítélkezés
népe szolgálatát az emberiLeányaink, . faliújságolva- nyára hOltig kell, hoily ta- eléggé ,so1>< nélküli bírálat.
ségre való hiva·t kozással há- sók, v.agy inkább talán már níthassunJk. S nevelni? EmIfjúkori
magánéletemben
berré
fejleszteni
aZ
emb·errit ja el, az ki akar bújni unokáink, hiszen, mi hatvaa közösséggel szemben kö- nasok nem vagyunk a köz- jelölteket?É1n azt hiszem, meglehetősen sokat.kritizáltam a körülöttem észlelt
telező feladatok alól, az vetlenül előttük járó nem- hogy igazán megnevelni _.
semmit sem akar tenni má- zedék. S maguk, gondolom, nagy,nehéz, életreszóló fel- je.lenségeket, emberek ma-c
gatartását.
Serdü'lőkorom
sokért, az önző individua- inkább a közvetlenül előt adat csak önmagwnkat
lista.
tük jáfó nemzedéktől lehet. S erkölcsi magatar- ban szoktam · volt szidni az
embertársaimat,
el-elpanaA pedagógus a műveltse- szül.e.ik ~ortársaitól .....: ~ár: tás~asemmiképpen sem szoltam, hogy.mílyen "roszget terjeszti a közösségben. ~atJak Jogosan az erk?lc", úgy, hogy "jótanuló mód- szak" ok, a mások. Apám
A műveltség az emberiség 'U~!a~lot. A. ~~~emzed~~ek ján" tegyűnk . m<>gunkévá ,hallgatta .,e gy ideig társaimszajkózzunk;
mintha
' közös, nagy teljesítménye: koz!" sz,!ka.dek ' nem uJkeról .. néha testvéreimről zende az . emberiség különböző letu. Mmd,g, vol~. Ez fel- csak ·szólamok volnának nagy "eszméket", gó panaszomat, aztán ·csönnyelveken keresztül alkot- gyor~wltan valtozo .~0"1:nk olyan
des
perceiben mély .kék szeja, fogadja be, fejleszti. Ez b,!n. nct!1!'0bb
m,:rv'f".ek mint: haza, szoctalist(t for- me lassan haragos zöldre
már maga is létrehoz kü- re,mllk: mmt az .elso v,~ag radalmiság, közösség, hű vált.ozott és azt mondta:
lönbséget,
árnyalatokat h~boru, ;"'!gy. ~~ar a m,,;s,?: ség, Módosulhatnak, el is Olyan rossz .Ci? Te lég'!!
máshol nem található sajá~. d,k J'tam, 'fJu generacw kophatnak az "eszmék/'.É11- jobb. Igen, azzal a"l
ni kell, nem szavalni: A hatosságokat. Ezekből ·a sajá- szemeben !atsz·ott.,
.
energiával, amivel másokat
Nem~okam ta?"ta?" fo.o- zában s a hazáért. Az én csepülnék, inkább magatosságokból, az egy nyelven
vágyaimb(ln és
beszélők közös élményeiből . n?-k. T~zvagy husz ev ,:,ul- hazám mon kellene javítanom egy
közöstörténelmébőlalakult tan vaJon 'o.az lesz-e mmd- munkásságomban - túlter- fikarCnyit. Azt hiszem, hogy .
a sajátos nemzet; hagyo- az a tud'?!"a!'y, helyes-e ,!Z jed változhatatlan földrajzi a mások cselekedeteiben
mány, . a nemzeti kultúra. ~Z " erkolcs.1.
maga tartas, határainkon: az egé$z, öt fellelhető híbákat is a maszétszóródott
Különböző nemzeti kultú_am,t ma le!!J0bbszo?,galom- világl'észben
g,am velük-rokon ténykedérák együtteséből áll a Világ ",;,,;1, ,tanulassal, !elJes hoz; magyar anyanyelvi . közös- séből kell előbb kigyomlálfellelni,
ségb.en
szeretném·
kultúrája. Ahogya köriUöt- J zaall.assal magu!<,eva t~ttek ..
nom. Elhiszik-e. kedves letünk élőkön keresztül dol- Avagy egyre uJ ta.mtando táplálni, szeretni ,azt. A sze- endő pedagógusok, hogy ez
gozhatunk csak az emberí- tanany~got kell maJ,d me.o- retethez megisme1'és vezet. lehetne aholyes önnevelés?
Csak
transcendenciákra
Ségér.t, ugyanúgy cs,ak a tanU;mu.k, hOgr. tamtha~sa;
IGNÁCZ RÓZSA
nemzeti nyelveken és nem- nak. ÚJat tanrlnunk b,zo l hajló emberek számára érzeti kultúrákon kereszt'ii.l
vihetjük eliJre az emberi
műveltséget is.
. A nemzeti kultúra mű
akik szembeállítják az emberiséget a nemzette/:. csak
emberiségben volna szabad
gondolkodnunk, nemzetben

ott

vészi alkotásai, saját népművészetünk termékei nem
aZé,r t kedvesek, mert "elkülönülheWnk" általuk a
többi néptŐl, hanem mert
emberi értékek, amelyekkel
legkönnyebb találkoznunk,
mert közveUenül a kezünk
ügyébe esnek; amelyeket
legjobban értünk- nyelvi,
történeti okokból, legjobban ismert élmények a~ap
ján -, tehát legkönnyebb
velük, álfaluk jutni el emberi élm~nyekhez, művelt
séghez.
Aki elfordul ilalami értéktől,
amikor találkozik
vele, az tompa az. értékkel
szembim; hiába hiv,atkozik
rá, hogy máshol,. messzebb

található
fordul el.

nem

A helyes önnevelés

Űzenet

a pltlxisról 10 pontban

1. Légy önmag,ad ez
nem úgy értendő, hogy légy
önmagadé. Kettős ·hűséget
jelent. .A másik hűség a

vatás a képtelenség képessége.
4. A szeretet meg az erő
ugya.n csak egy keréken jár
nemzet, a tá1'sadaloin. von- - mintha a pedagógusokzás·a és lángja.
'nak üzenné Polyák Ferenc
pusztai fafaragó,
2, Senki sem . jilozófálhat
5. Ismerd meg . .. a korán
a saját filozófiai szint je föszenvedőt Ez Gárdonyi
lött. A filozófia persze gonGéza üzenete.
dolkodást, akaratot és cse6. A megismerés ösztönlekvést is jelent. De hol vazője az érdeklődés, a csegyunk még attól, hogy az
lekvő érdeklődés pedig a
emberek a saját lehetséges
szeretet remeklé se.
szintjűkön gondolkodjanak
7. A tanítás ne·m uralkoés éljenek!.
I
dás és .nem alázat, hanem
3, A bölcsesség közvetlen mind a kettő egyszerre.
8. Igaz és bölcs elveket
átadása tulajdonképp lehetetlen. tgy a . pedagógushi- hitelesíthet a tanító szemé-

lyisége, és fordítva: igaz és
bölcs elveket .gyűlöletes sé
tehet a tanító személyisége.
A gyerek érzelmi lény - .és

a személ_y iség varázsát nem
nélkülözheti.

.

9. Bármely okos axióma
csupán közhely egészen addig, míg meg nem v,alósítják.
10. A nevelés: emberalakitás vagy emberré alakítás. Ilyen értelemben a pedagógiát habozás nélkiU a
művészetek közé sorolhat"
juk.
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