
ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI

T A NÁ REGYE SÜ LEI 
KÖZLÖNY

S Z E R K E S Z T I :

Dr. KOVÁCS DEZSŐ

LIX. ÉVFOLYAM. 
1925. SZEPTEMBER.

1. S Z Á M .
TARTALOMMUTATÓ.

KÖZLEMÉNYEK.

A középiskolai tanárság helyzete és a magyar 
kultúra jövője. — Édes Jenő: A főtitkár leveles
ládájából. — Dr. Kardeván Károly: Az 1924— 
1925. évi értesítőink. — Dr. Nagy Jenő: A ter
mészet szeretetére való nevelés. — Egyetem
közi bizottság a tanárképzés és tanárképesítés 
reformja ügyében.

HÍREK.

i. j.:  A tisztviselői státus- és fizetésrendezés 
Tamássy-féle tervezetéről.

KÖNYVSZEMLE.

KIADJA AZ O R SZ Á G O S 
K Ö Z É P IS K O L A I TANÁR- 
EGYESÜLET. B U D A PE ST, 
V1II.,ESZTERHÁZY-UTCA 14.

(k.): A budapesti tankerület 6. számú érte
sítője. — (k.): Hazádnak rendületlenül.

HIVATALOS NYUGTÁZÁS.

KIADÓHIVATAL BUDAPEST, 
II., TOLDY FERENC-UTCA 9.





Ötvenkilencedik évfolyam. 1. szám. 1925. szeptember

ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI

TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY

A z  e g y e s ü le t  ü g y é b e n  
m in d e n  ir a t

É D E S  J E N Ő

/  # 6 f tf t e á |h o z  k ü l d e n d ő : VI, 
^ F e l s ő f t w f e o r - u t c a  19. s z . a lá .
*...J& 7&  -----------

S z e r k e s z t i :

Dr. KOVÁCS DEZSŐ
V III, Ü llő i -ú t 70.

A z  e g y e s ü le t  a n y a g i  ü g y e i , 
v a la m in t  a  la p  k ia d á s á t  i l le tő  

ü g y e k
N É M E T H  J Ó Z S E F
p é n z tá r n o k  (11, T o ld y  F e re n c  
u . 9.) h a t á s k ö r é b e  t a r to z n a k

ElöfizéteSp^j 60.000 kor. Évi tagdíj 30.000 kor.

KÖZLEMÉNYEK.

A  középiskolai tanárság helyzete és a magyar 
kultúra jövője.

A magyar középiskolai tanárság évtizedek óta kettős küzdel
met folytat. Küzd azért, hogy átvigye a köztudatba a középiskolai 
tanító és nevelő munka fontosságát, mint egész nemzeti kulturális 
életünk középponti gondolatát. Teszi ezt évtizedek óta azért, hogy 
a magyar középiskola és középiskolai oktatás eredményességének 
egyetlen biztosítéka, a középiskolai tanárság hozzájusson azokhoz 
az anyagi és erkölcsi feltételekhez, amelyek híjján igazi kultúr- 
munka lehetetlen. A másik küzdelmet önmagával, gyarló emberi 
mivoltával, mellőzöttsége miatt jogosan lázadozó önérzetével foly
tatja. Az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny évfolya
mainak lapjai bizonyságai ennek a keserves kettős küzdelemnek 
és bizonyságai annak is, hogy a kettős küzdelemnek az a része 
volt eredményesebb, amelyet a középiskolai tanárság önmagával 
vívott: legyőzte önmagát, magába fojtotta keserűségét és gazdag 
erkölcsi és szellemi kincstárát bőven pazarolta a magyar közélet
nek, irodalomnak, tudománynak, művészetnek javára. De sem ez 
a hősies önmegtagadással végzett munka, sem ennek elismerteté
sét és méltánylásét szorgalmazó tanári türelem nem hozták meg 
a tanárság részére a minimumát sem annak, amit erkölcsi és 
anyagi tekintetben a magyar közélettől munkája ellenértékéül el
vár. Sőt az állami alkalmazottak más kategóriái mögött is messze 
elmaradt a tanári rend javadalmazása. Hiába fogyasztotta ma
gasztos hivatásra szánt energiáját gyűlésezésre, küldöttségjérásokra, 
memorandumozásra. Legutóbb áprilisban adott át a Tanáregyesület 
vezetősége egy memorandumot a pénzügyminiszternek és a memo
randum másolatpéldányait más illetékeseknek. A tanárság küzdel
mes sorsának ez a memorandum igen szomorú mozzanata, mert 
kényszerű okfejtésében már szinte egészen mellőzi azokat az

1Tanáregyesületi Közlöny.
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okokat, amelyek a tanári rendnek és a magyar kultúrának viszo
nyéból adódnak. A memorandum átadása óta eltelt idő alatt 
semmi bíztató nem történt. Sem a korpótlék, sem a státusrevizió, 
sem a státusrendezés, sem a helyettestanárok ügyében nem tör- 
iént reménytkeltő intézkedés.

A Középiskolai Tanáregyesület vezetősége szorongó aggoda
lommal néz a jövőbe, mert magának is alig meri bevallani, hogy 
az eddigi kettős küzdelemnek az a része megroppant, amelyet a 
középiskolai tanárság önmagával folytatott. Aggódva nézi, hogy 
a meg nem értés, mellőzés, önérzettiprás hatása alatt veszni indul 
az a tanári idealizmus, amelynek megmentéséért a tanárság eddig 
önmagával küzdött és mint magyar jövőt építő tőkét a legnehezebb 
esztendők anyagi és erkölcsi válságaiból is kimentett. A tanárság 
helyzetével és a magyar kultúra jövőjével való fájó számvetés 
valósággal rákényszerítette az egyesület vezetőségét erre a két 
kérdésre :

1. Minthogy a magasabb fokú magyar kultúra munkásai 
eddig nagyrészt a középiskolai tanárságból kerültek ki, elképzel- 
hető-e a tanárság mai helyzetében, hogy ezt a hagyományos 
munkát a tanár a jelenben és jövőben minden készsége mellett is 
merő idealizmusból folytatni tudja ?

2. Szolgálhatja-e elég eredményesen a kultúrfölényt a saját 
kulturális és materiális életfeltételeit is nélkülöző középiskolai 
tanárság ?

E két fájdalmas kérdésre, amelyet a magyar kultúra jövőjének 
féltő szeretete sugallt, az egyesület vezetősége alig mert maga 
válaszolni. De feleletet kért és kapott a magyar közélet vezető 
egyéniségeitől. Ezeket a feleleteket mint jogos reménységünk telje
sedésének zálogát továbbítjuk a magyar közvéleményhez. A tanári 
munkára vonatkozó helyesbített közvéleménytől várjuk azt az erőt, 
amelyre a magyar közoktatásügy mostani vezetője kifejezetten is 
számít, hogy a középiskolai tanárság anyagi és erkölcsi érdekeit 
minden más ellenhatással szemben is megvédhesse és jogos 
kívánságait valóra válthassa.

íme a fentebbi kérdésekre adott válaszok:
Érthetetlen a magyar kormányok szűkkeblűsége a középiskolai 

tanárok fizetését illetőleg, hogy mikor más alkalmazottaikat szem- 
melláthatólag emelik — ami ellen természetesen nem lehet kifo
gásunk —, ugyanakkor a középiskolai tanárokat nem hogy el
hanyagolják, de szinte leszorítani vagy legalább is háttérbe szorí
tani látszanak. így aztán maga a pálya színtája csökken s a 
tehetséges emberek másfelé orientálódnak. Igaz, hogy ez utóbbi 
jelenség okát másban kell keresnünk, t. i. korunk munkakerülő 
s a dolgok könnyebb végét fogó önzésében. A tanári pálya ne
héz; ahhoz nemcsak ész, hanem áldozatkészség, munkakedv és 
szeretet, tehát hivatás is kell. A korszellem nem fog vonzódni az 
ily pálya felé. Annál finomabb megértés, elővigyázat s áldozat- 
készség kell az intéző hatalmakba, hogy az ily pályának útjáról 
elháríttassanak a nehézségek s hogy a nehezebb munkának 
legalább gazdasági előnyöket biztosítsanak. Ha ezt nem tesszük,
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akkor a magyar kultúra emelkedő útját nehezítjük meg s meg
fogy majd azoknak száma, kik a fokozott kultúrmunkéba éppen 
a középiskolai tanárságból kerültek ki. Ez a hagyományos idea
lizmus sokat bír el; de bűn volna, ha azt az ínség s emésztő 
életgond sívár teherpróbájának vetnők alá.

A saját kulturális s materiális életfeltételeit nélkülöző közép
iskolai tanárság pedig nemhogy kultúrfölényt, de semmiféle 
kultúrérdeket sem szolgálhat. Erejét az elégedetlenség, kedvét a 
gond, lendületét a sívár szűkölködés töri meg. A szerzetes-tanárok 
óriási előnye éppen ebben áll, hogy materiális életigényeik bizto
sítva vannak s így munkaerejük s munkakedvük is egészen a 
nagy keresztény nemzeti cél szolgálatában áll. Itt kellene s így 
kellene azonban orientálódniok a világi tanároknak is, mert hiszen 
föladataik s kötelességeik ugyanazok; a mi kötelességünk pedig 
elvitázhatatlanul az, hogy az idealizmust hordozó anyagi alapot 
számukra megteremtsük. Magunkat s kultúránkat becsüljük s 
segítjük meg ezzel. Prohászka Ottokár.

*

A  velem közölt kérdések mésodika önmagára felel, mert 
magától értetődik, hogy egy, az életfeltételeket nélkülöző közép
iskolai tanárság a maga fontos kulturális feladatát nem teljesítheti. 
Viszont azonban nézetem szerint nem szabad oly megkülönböz
tetést tennünk az egyes tisztviselői ágazatok között, hogy csak az 
egyik ágazat anyagi helyzetének rendezését tűzzük ki feladatul. 
Ennek következtében én a középiskolai tanári kar anyagi helyze
tének kétségkívül szükséges és méltányos rendezését csakis az 
általános tisztviselői fizetésrendezés keretében vélem kielégítően 
megvalósíthatónak. Berzeviczy Albert.

*

Ad 1. Ez volt a mi gazdagságunk és ez marad a mi remény
ségünk, mert ha a tanárság is elveszíti idealizmusát és csak bérért 
dolgozik: lehetnek iskoláink, de nem lesznek erkölcsi értékeink.

Ad 2. Suum cuique ! Raffay Sándor.
*

Csonka-Magyarország politikai és közgazdasági nyomorúsága 
mellett egyetlen tér van, melyen semmi csonkítás meg nem enged
hető — és ez a kultúra kérdése. Kultúra azonban csak akkor lehet 
és csak úgy fejleszthető, hogy azok, akikre az oktatás ügye bízatott, 
teljes erejüket e szent cél érdekében vethetik latba és nincsenek 
a mindennapi élet gyötrő gondjainak kiszolgáltatva. Meg kell tehát 
adni a tanítói és tanári karnak a kultúrfölényt szolgáló materiális 
alapokat, mert ez előfeltétele a morális fejlődésnek és a kultúra 
önzetlen szolgálatának. Ugrón Gábor.

1*
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Méltányosnak és igazságosnak tartom a tanárság fizetésének 
rendezését a kulturális és anyagi életfeltételek biztosíthatása céljából.

A magyar középiskolai tanárság mindig számíthat rá, hogy 
ebbeli jogos kívánságának megvalósításánál ott fogok én is állani 
a harcosok sorában velük feltétlenül együttérző támogatásommal.

Wolff Károly.
*

Szíves körkérdésére válaszolva annak az igénytelen nézetem
nek adok kifejezést, hogy a magyar tanárság gazdasági válsága 
egyszersmind nagy kulturális válságot is jelent. Főképpen azért, 
mert a tisztviselői pályának, s vele együtt a tanárságnak anyagi 
megromlása miatt az új tanári nemzedék számban hiányos, képes
ségekben fogyatékos lesz. Intelligenciánk színvonalát pedig annak 
köszönhettük, hogy a múltban középiskolai tanáraink seregében 
nemzetközi viszonylatban is feltűnően sok kiváló egyénnel dicse
kedtünk, akik vagy tudományos, vagy pedagógiai képességeiknél 
fogva messze felülemelkedtek az átlagon. Ezért a legsürgősebb 
középiskolai reformnak a tanárság anyagi és szellemi színvonalá
nak emelését tartom. Ravasz László.

*

A  középiskolai tanár nevelő tanítási munkája ideélizmus nélkül 
nézetem szerint olyan volna, mint a madár repülési igyekezete 
szárnytollak nélkül. De valamint a madárnak hiába vannak szár
nyai, ha hiányoznak nála a fizikai megélés feltételei, szintúgy az 
ideálizmustól áthatott tanári munkásság is szárnyaszegett vergő
déssé válhatik, ha nincsenek rendelkezésére a hivatásos életműkö
dését biztosító rendes eszközök.

Ha a tanár állandóan a szükségletek gondjainak súlya alatt 
jelenik meg az iskolában, a munkája is nélkülözi azt a kívánatos 
életkedvet és lelkesedést, amely a tanulókat a kötelességteljesítésre 
és munkaszeretetre serkenti s a vallás-erkölcsi és hazafias eszmé
nyekhez való emelkedést elősegíti.

Ha a tanárt a megélhetés gondjai mellett még az is aggasztja, 
hogy százezrekbe kerülő újabb munkákat is kellene beszereznie, 
hogy a tudomány fejlődésével lépést tarthasson, hogyan gondol
hasson arra, hogy a magasabb fokú kultúra munkásai között 
méltóképen helyet foglalhasson, ami nélkül pedig a sokszor emle
getett kultúrfölényt a középiskolai tanárság elég eredményesen 
nem szolgálhatja. Dr. Burány Gergely.

*

Nagybecsű soraira válaszolva van szerencsém értesíteni, hogy 
levelében feltett mindkét kérdésére nem-mel felelek.

Dr. Hám Antal.
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A középiskolai tanári munkát igen magasra értékelem s 
egyenesen művészi jellegűnek tartom, — mert ahhoz, hogy valaki 
a legfinomabb és legdrágább anyaggal: az ifjúi lélekkel sikeresen 
foglalkozzék, azt jól idomítsa és helyes irányban fejlessze — 
különleges elhivatottság szükséges.

De a szorosan vett tanári feladaton kívül kétségtelenül nagy 
része kell, hogy legyen a középiskolai tanárságnak a magasabb 
rendű kulturális munkában is, mint ahogy a tudomány és iroda
lom művelésében és előbbrevitelében a középiskolai tanárok 
eddig is fontos szerepet vittek s igen sok akadémikus, szépíró és 
egyetemi tanár is került ki közülök.

Miután pedig sokszor hangoztatott láncolatos igazság, hogy 
Magyarországot e nehéz időkben csak a kultúra tarthatja fönn s 
csak az készítheti elő és biztosíthatja a jobb jövőt, a kultúra 
pedig elsősorban az iskolák jóságán fordul meg s a jó iskola 
legfőbb tényezője, legfontosabb kelléke a jó tanár, s jó tanár 
viszont csak az lehet, aki — amellett, hogy hivatottsága és kép
zettsége megvan — anyagi gondoktól el nem csigázva, minden 
tekintetben elismerésnek örvendve, s külső tekintélyt is élvezve, 
egészen nyugodt lélekkel adhatja át magát kettős hivatásának: 
ennélfogva bizonyos, hogy minden illetékes tényezőnek teljes 
erővel és minden lehető módon rajta kell lennie, hogy a közép
iskolai tanár erkölcsi elismertetése és olyatén megélhetése bizto- 
síttassék, hogy családját tisztességesen eltarthassa, gyermekeit 
megfelelően neveltethesse s a rá háramló tanári és tudományos 
vagy irodalmi munka minél sikeresebb végezhetése érdekében a 
maga kulturális igényeit is kielégíthesse. Szász Károly.

*
A magyar tanárság hivatásszeretete és kötelességérzete nyilat

kozik meg a Középiskolai Tanáregyesület vezetőségének hozzám 
is intézett két kérdésében. Való igazság, hogy a magasabb fokú 
magyar kultúra munkásai eddig nagyrészt a középiskolai tanár
ságból kerültek ki s hogy az ő munkája eredményezte azt a kul- 
túrfölényt, mellyel nemzetünk ezer éven át betölthette történelmi 
hivatását. Nem kell-e féltenünk a magyar kultúra jövőjét, várhat
juk-e, hogy a tanárság merő idealizmusból folytatni tudja kultúr- 
fölényünket biztosító munkáját mai helyzetében, amelyben a saját 
kulturális és materiális életfeltételeit is nélkülözni kénytelen?

Bizonyára vannak a tanári rendben, akiktől ezt a mai silány 
életviszonyok között is bizalommal várhatjuk: a halhatatlan idea
lizmusból dolgozók és azok, akikre kedvezőbb életviszonyok közt 
az életgondok kisebb súlya nehezedik. De a munkások többségé- 

. ben és átlagában bizony máris tapasztalhatni a prius vivere, dein
philosophare élettörvényének kényszerítő hatásét. A kultúrmunka
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kultúrjavaknak mentül nagyobb mennyiségben való termelését és 
a termelt javaknak mentül szélesebb körökben való elterjesztését 
tételezi föl. A tanárság a magasabb kultúrát az iskolában éppen 
azzal szolgálja, hogy a legértékesebb kultúrjót: a kultúrjavakat 
termelő és terjesztő embert termeli. De vájjon várható-e tőle a 
kötelességteljesítés oly foka, amilyent ez a magasztos hivatás 
megkövetel, ha egyrészt a megélhetés gondjai zavarják szüntelen, 
másrészt meg híján van a kulturális eszközöknek, amelyek ily 
munkához megkívánt állandó önképzésre feltétlenül szükségesek? 
Tapasztaltuk, sajnos, hogy sok tanár a mindennapiért mellékfog- 
lelkozásokban kénytelen gyötrődni, az iskolában meg, mivel fáradt 
és elnyűtt, a szó közönséges értelmében hivatalnok-munkát kény
telen végezni. Pedig jaj annak a nemzetnek, amelynek tanárai 
hivatalnokokká lesznek! És a magasabb kultúrszolgélat másik 
része: a magasabb kultúrtermékek elfogadása és ezeknek terme
lése, a tudományos és művészi alkotás elképzelhétő-e, ha nincs 
anyagi erő tudományos művek és művészi remekek megszerzé
sére és nincs otthona ilyenek termelésére? Valóban joggal aggó
dunk magyar kultúránk jövőjéért!

De bár mindez szent meggyőződésem, mégis hadd kössem 
lelkére a tanárságnak a Szent Benedeki gondolatot és tanácsot, 
hogy legyünk megelégedettek minden silánysággal és használjuk 
fel a keveset, ami rendelkezésünkre áll. Ez hazánkért, amelyet 
szeretünk, szükséges. A tanácsot az a férfiú adta, akinek fiai 
Európa népeit kulturizálták. • Dr. Bárdos Rémig.

*

A nemzet gerince a művelt középosztály, az úgynevezett intel
ligencia. A nemzetnek ezt a vezető rétegét neveli a középiskolai 
tanárság, amelynek hivatása e mellett a tudományok ápolása.

Nagy és ideális feladatok, melyek rendeltetésszerű elvégzésének 
előfeltétele az, hogy a tanárságnak megélhetése kultúrigényeihez 
mérten biztosítva legyen. A tanár nem szaladgálhat mellékfoglal
kozások után, hogy jövedelmét feljavíthassa; ha pedig mégis ezt 
teszi, akkor nem felelhet meg ideális rendeltetésének. A magyar 
nemzeti művelődés elsőrendű érdeke tehát a középiskolai tanárság 
életstandardjának biztosítása. Annál égetőbb szükség van erre, mert 
hiszen szomorú csonkaságunkban jövőnket nem fegyverekkel, hanem 
kizárólag csak magasabb kultúránk révén küzdhetjük ki.

Lukács György.
*

Nem lehet a két súlyos kérdésre mással válaszolni, mint egy 
határozott nem-mel.

Sajnos, azonban manapság senki sem tudja se anyagi, se
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szellemi szükségeit fedezni, csak az, aki nincsen arra rászorulva, 
hogy fizikai és szellemi erejét értékesítse. A kultúra szolgálata ma 
mártirium és a vértanuk fanatizmusa nélkül kétes értékű.

Rákosi Jenő.
*

A magyar tanárság mai nehéz helyzete kétségkívül súlyos 
aggodalmakkal tölt el mindenkit, akiben él a nemzet jövőjébe 
vetett hit, s a Magyarország feltámadásába vetett reménység. Annál 
súlyosabb ez az aggodalom, mert nemcsak ifjúságunk nevelése — 
a jövendő magyar középosztály színvonala — fogja természet
szerűleg kárát vallani annak, ha a tanári kar a megélhetés feltételeit 
is nélkülözni kénytelen, hanem minden bizonnyal megsínyli azt a 
magasabbfokú magyar kultúra és tudomány is, amelyek a magyar 
tanári karnak eddig oly sokat köszönhettek, mert hiszen eredményes 
tudományos munkálkodás alig képzelhető akkor, ha a tanárságnak 
a mindennapi megélhetés eszközeinek megszerzésére kell munka
ereje javát fordítania.

Amennyiben tanáraink — s ezzel együtt az egész magyar 
intelligencia — anyagi helyzetén javulás nem történnék, kétségkívül 
le kellene tennünk arról a reménységről, hogy Magyarország valaha 
kultúrfölénye révén szerezhetné vissza ezeréves jogait. A magam 
részéről azonban bízom abban, hogy illetékes kormányhatóságaink 
ezt a szükségességet belátták s mindent el fognak követni, hogy 
Magyarország második dicsőséges ezredéve a békés, alkotó kultúr- 
munka jegyében megalapoztassék. Sipőcz Jenő.

*

Már akkor, midőn csaknem egy évtizeden át a közoktatásügy 
felelős vezetője voltam, lelkem egész melegével iparkodtam a 
tanárság „kulturális és materiális életfeltételeit“ a közérdeklődés 
központjába emelni. Mindig beszélünk kulturális fölényünkről. De 
nem gondoljuk komolyan végig ezt a gondolatot. Itt pedig igazán 
semmit sem jelent a hangzatos jelszó. Itt a legkomolyabb szellemi 
munkának biztosítása szükséges. Semmi kétség, hogy a magyar 
kultúra munkásainak legnagyobb része a tanárságból kerül ki. 
Ennek felismerése két irányban kötelezi az államot és társadal
mat. Az egyik, hogy minél műveltebb tanári karunk legyen, mert 
minden paragrafusgyártásnál többet ér a nemzetnevelés, mely 
kitűnő tanárképzésre helyezi a súlypontot, mely emberekkel és nem 
a törvények és rendeletek végre nem hajtott papírbetűivel dolgo
zik. Ezen a téren nagy igazság az: „les réglements sont rien les 
hommes sont tous“. A másik, hogy a művelt tanári karnak oly 
anyagi életfeltételei is legyenek, melyek között zavartalan munka
kedvvel teljesíthesse a nemzetnevelés munkáját. Mai helyzetében
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igazán félő, hogy a magyar nemzet jövőjének legfontosabb terü
letén visszaesés fog beállani, ha a magyar tanári kar egyfelől az 
anyagi gondok súlya alatt nyög és másfelől a tudományos segéd
eszközök nélkülözésében a továbbművelés akadályaival küzd. 
Meg kell ezért tenni mindent, de mindent a magyar tanári kar 
érdekében. Midőn miniszter voltam, a középiskolai tanársággal a 
legteljesebb harmóniában küzdöttem úgy a tanárképzés színvona
lának emelése, mint anyagi életföltételeinek érdekében. Még van
nak bizonyéra többen, kik emlékeznek azokra a tárgyalásokra, 
melyeket annak idejében a pénzügyi kormányzattal folytattam és 
vannak bizonyára, kik emlékeznek arra is, hogy többször tárca
kérdéssé tettem a tanárság életföltételeinek kérdését.

Bízom a magyar közoktatásügy mostani vezetőjében, hogy 
megtalálja a kivezető utat, de meg vagyok győződve arról is, hogy 
teljes készséggel folytatja a magyar tanárság nehéz helyzetében 
is az eddigi hagyományos munkásságét, ha különösen azt látja, 
hogy a Trianon által megnyomorított helyzetünkben is megtesszük 
mindazt, amit a magyar tanárság kulturális és anyagi életföltéte
leinek emelése érdekében megtehetünk. B. Wlassics Gyula.

*

Természetes elkedvetlenedésünket mégegyszer elcsitítva B. 
Wlassics Gyulával együtt mi is bízunk a magyar közoktatásügy 
mostani vezetőjében és elfordítjuk tekintetünket attól a borzasztó 
lejtőtől, amely újabb csalódásunk esetén elénk és a magyar kultúra 
sorsa elé mered. _______

A főtitkár levelesládájából.
A közgyűlés helye és ideje. A Közlöny júniusi számában 

megemlékeztünk róla, hogy egy váratlanul közbejött akadály miatt 
el kellett állanunk attól a szándékunktól, hogy ezévi rendes köz
gyűlésünket az egyik központi fekvésű alföldi városunkban tartsuk. 
Régi hagyomégyokhoz akartunk ezzel visszatérni, mert a tanárság 
ügyének többet használ a vidéki városokban tartott, szinte ünnepség
számba menő közgyűlés, mint a fővárosban rendezendő összejövetel. 
A főváros közönsége és társadalma nem igen vesz tudomást a 
neki megszokott, vagy közömbös egyesületi közgyűlésekről, hiszen 
bőven van része ilyesmiben, vidéken azonban az érkező vendég
sereg magára vonja a társadalom érdeklődését s a figyelem közép
pontjába kerül a tanácskozók ügye.

Hogy tervünket már az idén megvalósíthassuk, több vidéki 
város tanárságával léptünk érintkezésbe, de mindenünnen kedvezőt
len választ kaptunk. Ügyszerető emberünk, segítő és előkészítő kéz 
mindenütt kínálkozott volna, azonban egyéb körülmények, főleg a
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közgyűlésre érkezők elszállásolásának nehézségei arra kényszerí
tenek bennünket, hogy az 1924/25. évi közgyűlést még Budapesten 
tartsuk. Minthogy a közgyűlés anyagát az elnökség már júniusban 
összeállította, éppenséggel nem ütközött volna semmi nehézségbe 
a gyűlésnek szeptemberben való megtartása, azonban célszerűségi 
okok a mellett szóltak, hogy a tanév elején különféle teendőkkel 
erősen elfoglalt tanárságot csak októberben hívjuk össze tanács
kozásra.

A szombathelyi és győri tanári testületek átiratai. Akik 
iskoláink beléletét az elmúlt tanévben megfigyelték, bizonyára fel
tűnt nekik, hogy örökös gyűjtés zavarta a tanítás rendjét. Az osztály
főnök még be sem fejezte a fűtési és takarítási pénzek beszedését, 
máris hozzáfoghatott a mozi-, testnevelési stb. díjak behajtásához.

Hogy ezek az anomáliák megszűnjenek, igen bölcsen rendel
kezett a vkm., midőn az elmúlt tanév végén 40.000/1925. V. sz. 
rendeletével a kölönféle díjak összegét és beszedésének módját 
megszabta. Azonban ez a rendelet igen súlyosan érinti a rosszul 
fizetett tanárokat, mert semmiféle kedvezményben sem részesíti 
őket. A tanárnak éppen úgy, mint más köztisztviselőnek, középisko
lába járó gyermeke után a beiratás alkalmával felvételi, vegyes és 
tatarozási díj címén összesen 250.000 К-t kell fizetnie. Ez bizony 
sok, s ha egy tanárnak véletlenül 2 vagy 3 gyermeke jár közép
iskolába, akkor elviselhetetlen adó.

Alig jelent meg a rendelet, máris erős visszhangja támadt. 
A győri állami reáliskola, majd a szombathelyi állami reáliskola 
és leánygimnázium tanári testületé azzal a kéréssel fordult az 
egyesülethez, hogy a vkm.-tói a tanárok gyermekeinek az említett 
illetékek alól való felmentését sürgősen kérelmezzük.

A három testület állásfoglalásának kiindulási pontja az a helyes 
meggondolás, hogy a tanár nagy méltánytalanságot szenved akkor, 
amidőn olyan munkáért kell fizetnie, amelyet maga végez és anyagi 
erejét meghaladó illetéket kell lerónia azért a tanításért, amelyben 
a saját gyermekeit részesíti.

Más tisztviselői ágazatokban, például a vasúti és hajózási 
vállalatoknál, vagy a katonaságnál teljes anyagi mentességben 
részesítik az alkalmazottak gyermekeit a saját intézményeik keretein 
belül. Miért ne volna lehetséges, hogy ugyanezt tegye velünk a 
vkm. is?

Kívánatos volna, hogy a tanár mentesítve legyen az iskolában 
fizetendő összes díjak alól, tehát a tandíjfizetés alól is, amelyet 
eddig fizetnie kellett, ha gyermekének bizonyítványa elégséges rendű 
volt. A felekezeti iskolák e tekintetben jó példával járnak elől, mert 
a tanférfiakat és az egyházközség alkalmazottjait gyermekeik tanul
mányi eredményétől függetlenül a tandíjfizetés kötelezettsége alól
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felmentik. Itt igazán csak egy elv kiterjesztéséről van szó, amely a 
Tandíjszabályzat 12. §-a alapján régóta megvan a gyakorlatban- 
Az ú. n. százalékon felüli tandíjmentesség a vkm. ama felfogásé
ból eredt annak idején, hogy a tanárok és a tanügyi igazgatást 
végző tisztviselők gyermekei elsősorban igényelhetnek tandíjmentes
séget. Azt gondoljuk, hogy az elv teljes megvalósítása nem fog 
jelentős tételként szerepelni a vkm. költségvetésében s különösen 
méltánylásra fog találni az a körülmény, hogy jelenleg a tanárnak 
jelesen tanuló fia is csak az illetményeknek 6875 %-a alól van 
felmentve, mert a beiratáskor 225.000 koronát kell fizetnie.

A győri kör. Legutóbbi számunkban hírt adtunk róla, hogy a 
győri kör megalakult. Igazán kívánatos volna, hogy ezt a példát a 
vidéki nagyobb tanári központok sürgősen kövessék s közös mun
kálkodással alkalmat adjanak azokra az eszmecserékre, amelyek 
tanügyi érdekből fontosak és eredményesek lehetnek. Amikor a 
Tanáregyesület fáklyája még az egész Nagy-Magvarorszégra vilá
gított, kulturális szempontból nagy jelentősége volt vidéki köreink 
ama törekvésének, hogy a közműveltséget közérdekű felolvasások 
és rendszeres előadások által terjesszék. A társadalomnak ilyen 
képzése az iskolán kívül ma még kívánatosabb, mint a múltban, 
mert ma csak a kultúránk van meg, s ha a jövőben ebben is 
megfogyatkozunk, akkor igazén elvesztünk.

Az itt kifejtett okoknál fogva a legnagyobb örömmel vesszük 
tudomásul a győri körben tömörült kollégáknak azt a szándékát, 
hogy működésük körét ki akarják terjeszteni és a győri kerület 
tanárságának egyesítésére gondolnak. E terv megvalósításának — 
azt hisszük — sem tárgyi, sem személyi nehézség nem áll útjában. 
A módozatok adva vannak. Örömmel halljuk, hogy a győri tan
kerület tanárai szeretnék maguk között látni a főigazgatójukat is, 
aki pedagógiai kérdésekben és tanári ügyekben hasznos és üdvös 
tanácsokkal szolgálhatna és bölcs irányítást adhatna. A vidéki körök 
működésével kapcsolatos pedagógiai és tanári érdekek nagy fon
tosságának tudata bizonyára ebben a keretben is közénk hozza 
Dsida Ottó tankerületi főigazgató urat és új erőforrása lesz a nehéz 
idők tanári küzdelmeinek.

Üj tagok. A június 5-én tartott igazgatósági ülés óta felvételüket 
kérték: Wégner Aurél ig., Plank Szilárd, Győry János, Takács György, 
dr. Lipka István, Muha János, Kiss Béla, dr. Takáts Ferenc (a rákos- 
palotai Wagner Manó-féle reálgimn. tanárai). Felvételük a legköze
lebbi igazgatósági ülésen fog megtörténni.

Édes Jenő, főtitkár.



11

Az 1924—25. évi értesítőink.
Az a hatalmas nemzetnevelő munka, melyet a magyar közép

iskola végez, az iskolai értesítőkben mint beszámolókban szerényen, 
főkép külső adatokban, számokban nyer kifejezést, de ezek nagy
sága, sokoldalúsága és gondossága magábanvéve következtetést 
enged vonni a munka nagy belső értékére nézve is. Mennyi 
meggondolást, gondot, fáradságot, szeretetet jelent az, midőn a 
tanár nemcsak tanít, gyakorlatokat javít, szertárakat, könyvtárakat 
kezel, adminisztratív munkát végez, tudományos munkálkodást 
fejt ki, hanem előadásokkal, ünnepélyek rendezésével anyagi for
rásokat teremt a szegénysorsú diákoknak, jótékonysági intézmé
nyeknek, nemzeti kegyeletnek, tankönyveket juttat a szegényeknek, 
diákmenzát tart fenn, ének- és zeneegyletben, túrista- és sportkör
ben, játékdélutánokon, cserkészcsapatban és táborban, iskolai 
műhelyben szervez és vezet, diákjaival kirándulásokat, tanulmány- 
utakat tesz, múzeumokat, képtárakat látogat, vidéki diákoknak 
szállást szerez és ellenőriz, szülői értekezleteken előad és még 
sok mindenféle munkát végez, többek között fenntartja magát és 
a családját is . . .

Tisza István egyszer felvetette a kérdést: vájjon a mai tanár 
oly lelkiismeretesen végzi-e munkáját, mint a hajdani? Csak 
Kazinczy „Pályám emlékezeté“-t kell olvasni s az ember bizonyos
ságot szerez, hogy százesztendős sírjából kilépő sárospataki pro
fesszor a kérdésre határozott igennel felelne. De valószínű, hogy 
minden elismerése mellett is aggodalommal nézné a tanár és 
diák munkájának nagyságát és sokoldalúságát. Jut-e ideje az 
elmélyedésre, az egyéni tehetségek kifejlesztésére, vagy a sokoldalú 
csiszolásban minden egyénit leköszörül s lesz belőle tömegember?

A kérdés egyik oldalával, ifjainknak a délutáni órákban való 
túlságos elfoglaltságával értesítőink bőven foglalkoznak. Már a 
tavalyi értesítők közül a debreceni piar. g.-é élesen kikelt a szo
rosan vett iskolai tanulmányok körén kívül eső foglalatosságok 
terjeszkedése ellen s ez idén is felemeli óvó szavát: „Nem lehet 
kívánni, hogy komoly tanulmányok mellett a sport különböző ágai 
ének, zene, gyorsírás, művészi rajz stb. stb. annyi idejét vegye 
igénybe a növendékeknek, hogy a régi keretek között tartott tanul
mányi rész hiányt ne szenvedjen. így szükségszerűleg előtérbe jut 
a felületesség, hogy úgy ne mondjuk, annak a világos kifejezése, 
hogy az intézetek tudva segítenek a növendékeknek bemutatni, 
hogy hogyan lehet az előírt kötelesség alól kibújni.“ A bp. I. ciszt. 
g. a „sportőrület“ ellen szól : . . .  ha az erőltetett testgyakorlatok 
senkinek se hasznosak, „legkárosabbak mégis a tanulóifjúságra, 
melynek elvégre nem lehet ideálja egy díjbirkózó vagy diszkosz-



12

vetés világbajnoka“. A tatai piar. g. a szorgalom hanyatlásának 
okát „főképen a túlságba vitt sportolásban, ennek is egyik ágában, 
a labdarúgásban“ látja, „mely a nyers ösztönök felkorbácsolásával 
teljesen leköti a ki nem forrott lélek minden érdeklődését“. A 
szarvasi evang. g .: „a legtöbb tanuló szívesebben zenél, énekel, 
játszik, sportol, tornászik, örömestebb készül a nyilvánosság előtt 
való szereplésre, mint tanulja a szaktárgyakat“. A szombathelyi 
prem. g .: „A tanulók nagyrészének munkáját bizonyos felületes
ség jellemzi. A sok irányban való foglalkoztatás a rendes órákon 
kívül és a kitartó szorgalom hiánya ennek főokai.“ „Akárhány 
tanuló több időt szentel a sportnak, cserkészetnek s más kedvenc 
foglalkozásnak, mint a rendes tárgyakból való készülésnek.“ 
Szegedi áll. rg.: „A tanuló idejét túlságosan igénybe veszik a 
cserkészet, kongregáció, sportkörök, ifj. vöröskereszt, stb. Nem 
egy szülőtől halljuk, hogy gyermeke az oktatás érdekében meg
követelt házi munkásságot csak a késő esti, vagy éppen éjjeli 
órákban képes elvégezni. Ez nincs rendjén. Ezeknek az ifjúsági 
intézményeknek működését zárt határok közé kell szorítani. Ma 
a helyzet az, hogy a Rendtartásnak az az intézkedése, mely sze
rint az intézet az isk. évet megnyitó- és záróünnepélyen, továbbá 
a márc. 15-i ifj. ünnepélyen kívül még csak egy ünnepélyt ren
dezhet, teljesen hatályon kívül áll. Az intézet ugyan nem rendez 
több ünnepélyt, de az intézet tanulóiból alakult intézmények majd
nem mindegyike megteszi.“ Ugyanaz a panasz az ország minden 
részében.

Bizonyos, hogy az iskolai munkán kívül eső körök közül a 
sportkörök és a cserkészet egészségügyi s nemzetvédelmi szem
pontból sokat jelentenek, de ezt kicsinyelni nem is akarja senki. 
Senki sem akar a háború előtti ideológiánkhoz visszatérni, mely
ből a háború eshetősége szinte ki volt zárva. Nem így a németek
nél. Lipcsei diákkoromban egy magyar társammal csodálkozva 
hallgattam egy filológus diákegyesületben, melynek tagjai voltunk, 
előadást a magyarországi stratégiai utakról, eszmecserét a német 
és angol hadiflotta viszonyáról, a német huszárság és a kozákság 
harcmodoráról, míg mi önkéntesi évünket is játék-katonásdinak 
tartottuk. De ha már intézeteink olyanok, mint az internátusok s 
csak épp hogy éjszakára nem tartják ott a diákokat, vagy adnak 
nekik alkalmat'az ott-tartózkodásra, akkora délutáni elfoglaltságot 
is rendezniük kellene, mint az internátusoknak.

Több értesítő szerint a feltűnő hanyagságot csak a legnagyobb 
szigorúsággal lehetett leküzdeni. A szigorúságot az intézetek bizo
nyára saját rendjükön kezdték, de többet aligha tehettek, mint
hogy minden diákkal összeállították délutáni elfoglaltságuk óra
rendjét, meg nem feledkezve az instruktorkodésról sem s túlságos.
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elfoglaltság esetén egyes körökből, egyes teendőktől eltiltották őket. 
Mint azonban a fenti idézetekből látható, gyökeresen csak egy 
generális-intézkedés segítene, mely az egyes körök működésére is 
kiterjed. Ma a diáknak egész vasárnap délelőttje el van foglalva, 
a délutánja tanulással s ekkor az iskolában még csak vasárnapi 
munkaszünetről sem beszélhetünk, melyből kijut minden boltos
inasnak.

A diáknak első kötelessége a lelkiismeretes tanulás. A lelki
ismeretességet magával viszi az ember minden munkakörbe s így 
— ha kell — a harctérre is. De kétségtelen az is, hogy az edzett 
testet s a harcias szellemet nem nélkülözheti a tökéletes állam
polgár s azért az iskola bizonyos engedményeket tehetne tanul
mányi tekintetben, a nélkül, hogy a színvonalat feláldozná, csak 
az egyesületek túlzott terjeszkedését kellene megakadályoznia és 
a maga anyagából a fölösleges ballasztot, adathalmazt kivetnie. 
A német szellem kapacitása nagyobb, mint a mienk, nekünk 
inkább a harmonikus görög emberideál, vagy az angol praktikus 
nevelés felé kellene közelednünk.

Az előmeneteli eredmény akadályai közé kell még mindig 
számítanunk a nagy osztály-létszámot. Ötvenöt-hatvanas, sőt 
hatvanöt-hetvenes osztályokat tanítani nemcsak nehéz feladat, de 
a színvonal leszállítását is jelenti. A rendes- és magántanulók 
viszonya normális. Sok magántanulója van az esztergomi bencés 
g.-nak, 359 nyilvános t. mellett 143 mgt., főleg a Szalézi-rendnek 
nyergesújfalusi I—IV. osztályos intézetéből; az újpesti áll. rg. pedig 
622 ny. tanuló mellett 188 magántanulót könyvelt el, főleg az ózdi 
és salgótarjáni rg.-i tanfolyam miniszterileg odarendelt tanulóiból. 
Az alsó- és a felsőosztályok nagy létszémkülönbsége a régi, meg
állapodott intézeteknél is, különösen a reáliskoláknál nagy, néhol 
az I. osztályból csak egyhatoda jut fel a nyolcadikba. Ez mutatja, 
mily fontos és súlyos a középiskola selejtező és másfelé irányító 
munkája. Utazó tanulónk sok van, különösen a bp. X. Szt.-László 
rg.-ban, hol a tanulók 40°/o-a vidékről jár b e . . .  „ez a körülmény 
károsan hat a fegyelemre és a tanulmányi eredményre is“. A sár
bogárdi közs. rg. megállapítja: „A legegészségesebbek a vonaton 
és gyalog bejáró növendékeink, csodálatos módon edzetté teszi 
őket a gyalog és vonaton való bejárás.“

A tanárok óraszáma általában megfelelő, csak a miskolci áll. 
т.-ban a filológusoké s a pesti izr. rg.-nál a kötelezőnél is jóval 
magasabb, a szerzetesrendieké nagyrészt alacsonyabb a többinél. 
Az új iskolatípusokra való átmenetei az első évben nehézséget 
nem okozott. A bp. evang. g. és a szarvasi evang. g. megmarad
tak gimnáziumnak, de min. engedéllyel a német nyelvet, mint 
kötelező rendkívüli tantárgyat tanították az I. о.-ban, heti 2, ill.
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1 órában. A reáliskolák közül több intézet a VIII. о.-ban helyi 
tantervként a németet heti 3 órában tanítja. 1 órát a heti 4 órával 
bővelkedő, az érettségin nem szereplő franciától vévén el. A pan
nonhalmi bencés g. megkezdte gyakorlóintézeti működését és a 
bp. evang. g. is „két nyilvános előadást tartott“, melyen a testület 
résztvett és tanulságait értekezleten megbeszélte.

Értesítőink külsőleg és terjedelem tekintetében is — a kon
szolidáció jegyében készülve — ez évben mér közlik az érdem
sorozatot is, csak a gyakorló g.-mal néhány iskola a név mellett 
az általános osztályzatot és a protestáns iskolák egyrésze, az 
evangélikusok kivétel 'nélkül, régi gyakorlatukhoz képest csak a 
névsort. A két szélső eljárás hihetőleg a következő ellentétes fel
fogásból indul ki. Egyrészt: az érdemsorozat közlése szorgalomra 
sarkal és megkönnyíti az ellenőrzést. Másrészt: a nyomtatott betű 
közügyet illet és maradandó nyilvánosságot jelent, az érdemsorozat 
pedig elsősorban magánügy és nem való a jövő nyilvánossága elé. 
Ha egy véletlenül vagy rosszakaratból előkerült régi értesítőből 
kitűnik, hogy az orvos egészségtanból, a mérnök fizikából, a bankár 
számtanból ugyancsak gyengén állott, a papa megbukott a törté
nelemből, a mama magaviseleté csak „tűrhető“ volt, vájjon buz
dító-e ez a diákra nézve ? Van-e ma pedagógiai értéke annak, 
hogy „a kegyes tanítórendiek pesti nagy gimnáziumába járó ifjú
ságnak érdemszerinti osztályozása az 1864/65. tanév második 
felében“ nyomtatott tanúsága szerint br. Eötvös Lorántnak a VIII. 
о.-ban magaviseleti jegye csak „törvényszerű“, figyelme „változó“, 
szorgalma „kellő“, az egyes tantárgyak közül egyből sincs kitűnője, 
jelese is csak a magyarból, a többi tárgyból jó, épp a fizika kivé
telével, melyből tanóra, Suhajda Sándor, a szépművészetek és 
bölcselet tudora elégségest adott ? A sajtóhiba pedig igazán bosz- 
szantó lehet az érdemsorozatban.

S mikor az iskola értesítőjével mindig utolérheti az embert, 
rokonszenvessé lesz-e a közönség körében ? Ami pedig az ellen
őrzést illeti, az egyetemek sem teszik közzé a diplomáltak névsorát 
sem, nemhogy az eredményt, ott pedig még fontosabb érdekekről 
van szó. Az ambíció fokozására a mezőkövesdi kir. kath. rg. az 
alsóbb osztályokban ezüst, a felsőbbekben arany sávval jelzi az 
elért eredményt. „Talán kevés értékű külsőségnek látszik — mondja 
az értesítő — ámde az első évben is láttunk már hasznos ered
ményt : nem egy tanulót egyenesen ez buzdított kitartóbb, szorgal
masabb munkára.“ Itt nem a jövő nyilvánosságáról van szó. 
A jezsuita iskolák osztályonként egy-egy tanulónak arany érdem
keresztet adnak „jó magaviseletből és összes előhaladásból“, ezüst' 
érdemkeresztet az egyes tantárgyakból s közlik azok neveit, akik 
„megközelítették“ őket. A sárbogárdi községi rg.-ban jó magavise-
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lettel és szorgalommal a „zészlóvédő“ címért versenyeznek az 
osztályok és az V. osztály ez idén is hiába kísérelte meg a II. 
osztálytól a dicsőséget elragadni.

Az ambíció fokozására szolgáltak dr. Pintér Jenő tankerületi 
főigazgató által rendezett országos tanulmányi versenyek és elő
adásai „oly középiskolai tanulók részére, akik tudományos hajla
maikkal, írói törekvéseikkel, szervező erejükkel és jellembeli 
szilárdságukkal az iskolának legszebb reményei. Cél: megtanítani 
a tudományos munka elméletére és gyakorlatára, a jövő felada
taira, magyar világszemléletre és példaadó társadalmi magatar
tásra“. (Bp. VII. áll. rg.) A tanfolyamra az egyes iskolák összesen 
121 tanulót küldtek. Ez ifjaknak Madzsar Imre művészettörténeti 
előadásokat tartott. A tanulmányi előmenetelre, jómagaviseletre 
serkentő eszközök között mindenesetre megbecsülendők a jutal
mak és ösztöndíjak is. Régebbi ösztöndíjaink ugyan nagyobb
részt elértéktelenedtek, de mindenütt, hol az iskola és társadalom 
között szoros a viszony, sikerült a régi ösztöndíjakat névleg fenn
tartani, újabb adományokkal kiegészíteni vagy pótolni s mond
hatni, ez mindenütt sikerült. A sárospataki ref. g. 33, a hajdú- 
böszörményi ref. g. 50 alapítványt egészített ki. Valóban, az 
iskola mint kiegyenlítő gazdasági tényező is nagy munkát végez : 
pénzt gyűjt a tehetősöktől és szétosztja az Ínségesek között. 
Illusztrálásul szolgáljon néhány kikapott adat. A bp. VIII. rg. 
4 tanulónak egyenkint 1 millió К-t adott (érettségi találkozó gyűj
tése) ; a győri lg. tankönyv-könyvtárának bevétele 32 millión felül 
volt; a kecskeméti piar. g. 11 millión felül kapott ajándékokat; 
a bp. evang. ifj. gyámegylet 7 millió К segélydíjat adott; a 
szombathelyi áll. r. 14 drb aranyat és 4,350.000 К-t osztott ki a 
záróünnepélyen; a szombathelyi lg. 4,760,000 К-t vett be egy 
„tánckoszorúcskából“, a balassagyarmati áll. rg. tornaünnepélyé
nek 4,374.000 К volt a jövedelme; a bp. ref. g.-ban 5 hónapon 
át 50 tanuló részesült a holland-akció ebédjótéteményében. „Főzés 
és ebédelés az intézet falán belül folyt le.“ A szombathelyi prem. 
g. 12 tanulónak ingyenes élelmezést biztosított (a hét egy-egy 
napjára más-más családhoz beosztva); a bp. VIII. rg. 6,135.000 K-t 
tandijsegély és VA milliót tatarozési ill. visszafizetése címen osz
tott ki, a bp. ref. g. 6 millión felül osztott ki jutalmakat, a kis
kunhalasi ref. rg. 7 millión felül, a szarvasi evang. g. alumneuma 
számára suplikáció útján 18 milliót gyűjtött, a debreceni ref. g. a 
Keszi-Hajdú alapítványból IVi milliót, a Balthazár-amerikai alapít
ványból 22 milliót osztott szét tanítványai között, a kecskeméti 
ref. g. céljaira jótevői 28 millión felül adakoztak.

Egészen kivételes emberek a tanárok. Sok pénzt gyűjtenek 
össze diákjaik számára, egyiknek-másiknak egy milliót juttatnak
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ők, kik között soknak nincs két millió havi fizetése. Elvesztett 
korpótlékokért küzdenek és egész évi korpótléknyi összegeket 
adnak tanítványaiknak az arany vakációra, míg nekik jó, ha a 
vakációból jut arany nélkül. Oly jutalmakat tűznek ki önképző- 
köri dolgozatokra, amilyeneket ők nem kapnak tudományos mun
káikért. S mindezek után még csodálkoznak, hogy mire ezek a 
diákok felcseperednek, a társadalomban nagyranőnek és meg- 
tollasodnak, nem gondolnak arra, hogy a tanár is táplálkozik, 
ruházkodik és nem is az ujjából szopja a tudományát, hanem 
könyvet nemcsak írni, hanem vásárolnia is kell, stb. stb. Szabad 
legyen még egy kis illusztráció. Mikor apóm vagy harminc esz
tendővel ezelőtt osztályával a Zugligetben volt kiránduláson és 
ebédre egy vendéglőbe tértek be, az asztalnál egy tanítványa össze
csapta a két kezét és felkiáltott: „Ni-ni, a tanár úr eszik!“ Ezt a 
felfedezést talán szélesebb körök tudatába lehetne vinni, hiszen 
a társadalom meggyőzésére szoktak minket utasítani. Talán 
most, mikor nemcsak a nemzetnevelés nagy fontosságát halljuk 
kiemelni, hanem a gazdatórsadalom a tavalyi terméshez képest 
Isten kegyelméből néhány száz millió aranykorona terméstöbblet
hez jut, sikerül státusunkat méltányosan rendezni, ötödéves kor
pótlékainkat visszanyernünk és ezek után félreértések keltése 
nélkül még szebb jutalmakat osztanunk szét tanítványaink között.

A magaviseletre vonatkozólag megállapított újabb érdem
jegyekbe a szorgalmat is bele kell kalkulálni és a „példás“ jegy 
a szó etimonjának megfelelően adandó. Az értesítők tanúsága 
szerint ezzel a „jó“ jegy terjedelme nagyon megduzzadt. Ha a 
„példás“ kitüntet, akkor a „tűrhető“ érzékenyen sújt, szinte meg
bélyegez, vele a testületek csínján bántak. A tűrhetővel általában 
csak nagyobb fegyelmetlenséget, vagy éppen erkölcsi defektust 
osztályoztak s van olyan intézet is, mely 737 rendes tanulója 
között egy ilyen tanulót sem talált. Hogy azonban az eljárás nem 
volt egyöntetű, mutatja, hogy az egyik intézetben mindössze 
9'6%, míg a másikban 67'3% volt a példás viseletű. A példással 
való takarékoskodásból, a jó kategória megduzzasztásából, a tűrhe- 
tőtől való érthető irtózásból mindenesetre az következik, hogy a 
„jóba“ beleesnek a nyugtalankodókkal együtt a kisebb bűnösök 
is. Jó hatása lesz ennek a fegyelemre? Jó hatósa-e az iskola és 
a szülői ház viszonyára? Szükséges-e minden magaviseleti meg- 
intést, megdorgálást mindjárt az osztályzatban is kifejezésre jut
tatnunk ? Biztos alapon ítél-e az iskola a tanuló szorgalmáról ? 
Nem leszünk-e megint egy fokkal ridegebbek, bürokratikusabbak ? 
Apponyi annak jellemzésére, hogy a kalksburgi nevelés mennyire 
nem volt rideg, Emlékirataiban elmond egy diákcsínyt egy zenélő 
szerkezetről, melyet az ő ötletére becsempésztek a tanári asztal
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fiókjába és zsinórját a kulcslyukon kilógatták. A páter, aki más
kor a kulcsokat rángatta, most a zsinórt húzta meg, a szerkezet 
zenélni kezdett, mire a nagy hahotában a páter maga is részt- 
vett és meg is dicsérte a szellemes tréfát. „Megvallom, ma is, 
75 éves koromban — mondja Apponyi — örömmel gondolok rá 
és az egész eset kedélyes lefolyását rendkívül jellemzőnek tartom 
annak a nevelésnek szellemére, melytől csakugyan távol volt a 
ridegség és a pedantéria.“ A mi viszonyaink között vájjon példás 
jegyet adtunk volna Apponyinak ? Hadd idézzem még Gaal 
Mózes főigazgatónak szavait az esztergomi közs. r. értesítőjé
ben közölt tanulmányéból: „Csődítsünk egy rakás gyermeket vala
mely kőből rakott épületbe, ültessük le az egyes osztályok pad
jaiba, fegyelmezzük vaskézzel, tanítsuk meg vak engedelmességre, 
közöljünk ismereteket velük, feleltessük, szidjuk, buktassuk meg, 
adjunk jó vagy rossz bizonyítványt a kezükbe s higgyük azt, 
hogy derekas munkát végeztünk: mily rettentő tévedésben va
gyunk !“

De amíg a magaviseleti jegyek egymáshoz való viszonya nem 
ugyanaz, mint az előmeneteli jegyeké, nagyon ajánlatos a bajai 
ciszt. rg. és a kecskeméti piar. g. példája, melyek a magaviseleti 
jegyeket betűvel nyomtatják az értesítőkben. Itt jegyzem meg, hogy 
a felekezeti értesítőkben érthető, hogy a „másvallásúak“ mellé 
odateszik a vallást, de ilyenek megállapítását semmikép sem 
magyarázza meg az egyszerűség szempontja egy állami intézet
nél. A csendesen eltávolított tanulónak meg egyszerűen a kimara
dottak között a helye, mert ha az értesítő a nyilvánosság előtt 
mint csendesen eltávolítottat könyveli el, ezzel már zajt üt. Két 
értesítőben a tanulók önfegyelmezését célzó nagyon figyelemre
méltó intézkedésről olvasunk. A bp. II. áll. rg. értesítőjében: 
„A hónapról-hónapra terjedő hatáskörrel felruházott karszallagos 
felsőbbosztályú megbízottak intézménye bevált. Hadd fejlődjék a 
diákban idejekorán a rend és fegyelem érzéke. Nem árulkodással, 
hanem nyílt paranccsal.“ Ugyanígy a bp. 1. áll. rg. Hogy az ifjú
ság maga is résztvegyen a maga fegyelmezésében, a tanári karnak 
10 VIII. o. jó tanuló segített az óraközi felügyelésnél. A kalocsai 
diákoknak vakációi köre van, mely nyáron Svájcba készült kirán
dulásra. A mezőkövesdi rg. szintén a vakációra is kiterjeszti műkö
dését. Úszómedencéje van: „ezzel hozzuk össze a nagyszünetben 
az intézetnek helyben tartózkodó tanulóit“.

A cserkész-táborozás is az iskola munkájának kiterjeszkedése 
a vakációra s mindenesetre megnyugtató, hogy a táborban részt- 
vesznek érettségit tett növendékeink is, amivel önként alávetik 
magukat az iskolai tábor-fegyelemnek, bizonyítva, hogy az iskolai 
fegyelem nem volt számukra terhes nyűg, melyet levetettek, mihelyt

2Tanáregyesületi Közlöny.
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lehetett. Ez kétségkívül ifjúságunk fegyelmezettségének szép pró
bája. Régebben alig mertünk volna arra gondolni, hogy érett
ségizett tanítványainkkal a középiskolai tanulmányokat befejező 
tanulmányutat tegyünk, mint pl. a szászoknál szokásban volt.

A vidékről az iskoláztatás végett beköltözködő diákok szállás
viszonyait is rendezi az iskola. A cisztercitáknak Diáktartási sza
bályzatuk is van. Ennek pontjai között: „Özvegy vagy magános 
nők csak alsóosztályú tanulókat fogadhatnak fel. Kivétel csak a 
nagyon közeli rokonoknál engedhető meg.“ „Elvált házasfélnél 
tanulók elhelyezése tilos“. „Katholikus fiúknak másvallású csa
ládnál történő elszállásolása csak különösen méltányos esetekben 
engedhető meg.“ (Pécsi ciszt. rg.)

Intézeteink minden alkalmat felhasználtak, hogy ünnepi han
gulattal megindítsák a szíveket s növendékeiket érzelmi szálakkal 
is hozzákössék iskolájukhoz. Külön kiemelendő az egri áll. r., 
mely az intézeti zászló alatt felavatja új növendékeit és igen 
szépen megfogalmazott fogadalmat tétet velük. (A zászlóalapra 
17 milliót gyűjtött.) A bp. VII. áll. rg. megemlékezik az intézeti 
zászló előtt való tisztelgő elvonulásról. A bp. III. rg.: „Minden 
osztály külön vett magának egy-egy nemzeti zászlót. Az ünnepé
lyek fényét minden nemzeti zászló (dísz-, cserkész-, egyházi, baj
noki zászló) emelte.“ „Az ifjúság minden ünnepélyen díszelvonu- 
léssal tisztelgett a nemzeti zászló előtt.“ Nagyon szép gondolat, 
hogy a budapesti iskolák ifjúsága intézetenkint két-három jelesünk 
sírját gondozza. Az intézétek múltjához való kapcsolódást szol
gálja a budapesti és budapestvidéki tankerületben az értesítők 
elején az intézet rövid története. A bp. Mária Terézia lg. Takács 
György tollából külön kötetben (132 1.) jelentette meg az intézet 
történetét, a sümegi áll. r. is nagyobb terjedelemben adja, úgy
szintén a székesfehérvári ciszt. rg. és a kecskeméti piar. g.

Sok szép visszaemlékezést és nekrológot olvasunk az intéze
tek nyugalomba vonult és elhúnyt tanárairól. A bp. evang. g. 
megfesttette Böhm Károly és Góbi Imre, egykori igazgatóinak arc
képét Glatz Oszkárral és Rónai Kézmérral és e célra 14 milliót 
gyűjtött. Gretzmacher Jenőnek, nemrég elhúnyt tanárának sírkövet 
állított és e célra 20 milliónál több gyűlt össze. A gyak. g. meg
festtette Badics Ferenc arcképét Bokor Lászlóval. A győri áll. r.„ 
debreceni áll. r„ székesfehérvári ciszt. rg., bajai ciszt. g., ceglédi 
áll. rg. ez évben márványtáblán örökítette meg hősi halottait. 
Itt említjük meg a székesfehérvári áll. r. vállalkozását. Az 1923- 
évben Petőfi-, ezévben Jókai-kiállítást rendezett legnagyobbrészt 
kikölcsönzött emléktárgyakból, képekből, levelekből, egykori kiadá
sokból. A megnyitó beszédet mindkét esetben Prohászka püspök 
mondotta.
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Az aszódi evang. Petöfi-rg.-nak Petőfi-szobája van, melynek 
számára lelkes diákjai „a Nemzeti Múzeum könyvtárából lemásolták 
mindazokat a hírlapi cikkeket, melyek a költő aszódi diáksága 
szempontjából jelentőséggel bírnak“, diákköri rajzairól másolato
kat készítettek, dr. Osváth Gedeon igazgató pedig összegyűjtötte 
Petőfi aszódi iskolatársainak fényképét s „Petőfi aszódi ifjúsága“ 
című munkájának jövedelméből nagyobb összeget gyűjtött az épí
tendő új intézet céljaira.

Anyagi eszközökben mindenütt lényeges javulás állott be, a 
fűtés mindenütt kifogástalan volt. Súlyos teherként nehezedtek 
azonban az iskolákra az önkéntesen nem vállalt gyűjtések és illeték- 
beszedések, melyek a tanítást zavarták és nem szereztek rokon- 
szenvet az iskolának, mit több értesítő felpanaszol. A ceglédi áll. 
rg. szerint: „az új rendszernek eme nagy előnye (t. i. anyagi esz
közök előteremtése) mellett azonban pedagógiai szempontból két
ségtelenül bántó hátránya az, hogy az iskolában állandóan való
ságos adószedés folyt“.

A debreceni piar. g .: „Való, nehéz az élet, kérdés, indokolt-e 
az iskolákat ilyen sokféleképen igénybevenni engedni, pláne 
egyik-másik dolgot kötelezővé tenni ? Itt nem önálló kereseti for
rással rendelkező alanyokról van szó, hanem gyerekekről, akik 
úgyis nehéz viszonyok között élő szüleiket kénytelenek zaklatni a 
kívánt obulusokért“. Egyúttal rámutat e gyűjtések egyik pedagógiai 
hátrányára, hogy t. i. alkalmat adnak egy-egy rosszhajlamú gye
reknek a maga céljaira való pénzszerzésre. A békéscsabai áll. lg. r 
„ . . .  a szülők oly gyakori igénybevételét, mely sokszor már szinte 
zaklatásszámba megy, nem tartjuk helyénvalónak...“ „Ez évben 
mintegy 24 esetben keresték meg az intézetet különféle gyűjtések 
végett, mi azt jelenti, hogy átlagban minden tíz napban kellett volna 
egy-egy új gyűjtési akciót megindítani az intézetben.“

Az anyagi viszonyok javulásával az iskolák nemcsak 1—2 
napos, hanem hosszabb időre terjedő kirándulásokat is rendeztek, 
sőt a külföldet is látogatták. Igen kedvelt célpontja a kirándulóknak 
Aggtelek és a Balaton volt. Több intézet elment Olaszországba, a 
bp. II. kath. rg. Párizs—Marseilles-en át, a szombathelyi áll. lg. 
Grácba, a bp. V. áll. r. és a nyíregyházi evang. lg. Bécsbe, a bp. 
VI. áll. r. Svájcba; a szombathelyi prem. g. cserkészei a Wörthi- 
tónál táboroztak.

A tanári könyvtárak itt-ott szépen gyarapodtak, általában azon
ban szegényes beszerzésről számolnak be s nem ritka, hogy az 
új beszerzés — a folyóiratokat nem számítva — húsz egynéhány 
kötet, sőt a húszon is alul marad.

A szülői értekezletekről egészbenvéve jó benyomást nyer az 
ember az értesítők alapján, bár többnyire nem tűnik ki, hogy ezek
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csak a szülők iskolája — a tanárok tanító munkájának újabb 
kiterjeszkedése — vagy pedig csakugyan tanácskozások voltak-e. 
A IX. áll. rg. hat szülői értekezletet tartott, az egyes osztályok 
szüleivel külön is : „a szülők érdeklődése általában mérsékelt volt“. 
Több intézet az osztályozó konferenciák előtt két héttel nem ad 
felvilágosítást az előmenetelről s ezt az értesítő útján is tudomáséra 
adja a szülőknek. A többi intézet eljárása is bizonyára ugyanaz, 
csak más úton közölte.

Az intézetek között nagyon soknak nincs megfelelő elhelyezése 
és építkezniök kellene. A rendelkezésemre álló értesítők szerint 
23 intézet szükség-elhelyezésben kínlódik. Ez is nagy szám. Igazán 
megindító a bp. X. áll. rg. siralmas krónikája arról, mikép kellett 
egy minta-iskola épületét múzeumi célokra átadni, berendezésének 
és felszerelésének egy részét szétosztogatni. A premontreiek más
részt Gödöllőn, fényképekben bemutatott, nagyszerű iskola-palotát 
építettek, neves szobrászok és festők műveivel ékesítették és moder
nül berendezték. Erdei osztálya is van, hatalmas hársak és juharok 
boltozata alatt, védve a széltől, 2 percnyire az iskolától. Jó időben 
minden osztály (az I.—II. nyílt meg párhuzamosan) tölthet itt egy 
órát. Irigylésreméltó állapot!

A gödöllői intézetet gr. Klebelsberg Kunó vallás- és közok
tatásügyi miniszter négyszer is meglátogatta. „Hogy mit köszönhet 
Szt. Norbert nevelőintézete Magyarország kultuszminiszterének, azt 
igen nehéz volna részletezni. Csak annyit jegyzünk meg, hogy 
művészi portrait-ja tanácskozó-szobánkat, monogrammja bejáratun
kat méltán ékesíti, mert az iskola valójában az 6 nagy lelkének 
alkotása.“ Az intézetet meglátogatta a pénzügyminiszter, majd 
Magyarország kormányzója is.

A vall.- és közokt. miniszter volt Győrött és Pápán is, hol 
meglátogatta az iskolákat és több órán hospitált.

Még néhány hír innen-onnan. A bp. X. áll. rg. műhelymunkára 
is alkalmat ad tanítványainak (asztalos, könyvkötő, vas- és fa- 
esztergélyos). Tánctanfolyama is volt. — A pécsi jezs. g.-nak 
45 tagú orchestere és 40 tagból álló fúvózenekara van, ez utóbbi 
felszólítást kapott, hogy a III. római zarándoklatot kísérje s a terv 
szerint Velencében, Rómában, a Vatikánban hangversenyt rendez. 
Az egri ciszt. g.-nak 19 tagból álló fúvózenekara alakult. — Az 
esztergomi bencés g.-ból Csernoch János hercegprímást arany- 
miséje alkalmából „az intézetben tanított hatféle nyelven üdvö
zölték az ifjak“. A hercegprímás igen közvetlen, meleghangú 
beszéddel válaszolt. — A nagykéllói áll. rg.-ban megbízott uni
tárius hitoktató a járésbiró, igaz, hogy csak két magántanulója 
van. Az intézetnek német szakos tanóra „ez évben sem volt“. A 
francia nyelv tanítására is más szakos vállalkozott. — A győri
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éli. г.-пак csónakháza, 3 futóhajója, 5 társashajója van. Úszó
szakosztálya a gyakorlatokat a Duna, Rába, Rábca és Marcal 
vizén tartotta. Válogathatnak a folyókban. — A győri bencés 
g.-nak hajóállománya: „van egy négyesünk, egy nyitott négyesünk 
és nagy társas hajónk“. „Egy nagy társas most van építés alatt. 
Április hóban új telket kaptunk Győr szb. kir. várostól csónakhéz- 
építési célokra“. — Az esztergomi bencés g. cserkészeinek vizi 
raja van. Egy elszabadult csónakját a csehektől csak diplomáciai 
úton tudták visszakapni. — A jászberényi áll. rg. 1054 négyszögöl 
területű gyümölcsöskertet kapott dr. Kele József ny. vm. főügyész
től. — A bp. gyak. g. az év elején 40 gyakorló jelöltet vett fel, 
meg nem jelenés és másképen való elhelyezkedés következtében 
számuk az I. félév végén leolvadt 28-ra, majd újabb 11 kezdő 
taggal szaporodott. Az egész év folyamán 57 (!) tanárjelöltet vett 
fel, köztük két cisztercita és egy premontrei áldozópapot. — 
Érdekes a sárbogárdi közs. rg. lendületes értesítőjét olvasni, 
micsoda áldozatokat hozott ott a társadalom és a tanári kar, 
hogy az intézetet, mely az államtól segítséget nem kap, fenntartsa 
és fejlessze. Évről-évre építettek egy-egy termet új osztály meg
nyíltéval, most meg mér új emeletes épület költségei vannak 
biztosítva. Nagy bizalom és tettrekészség eredménye. — A gyön
gyösi áll. rg.: „. . . a rg. épületében egy helyiséget az érkező 
cserkészek és turistáknak szállásul jelöltünk ki. A földszinti volt 
Vili. o. helyiséget — friss szalmával borítva állandó interveniens 
szobának tartjuk fenn, hogy a Mátrába készülő kirándulóknak 
bármikor éjjeli szállást adhassunk“. V

Értesítőink legnagyobb része közli a tanárok irodalmi és társa
dalmi működését. Ez utóbbihoz még sem kellene azokat a tisztség 
nélküli tagságokat felsorolni, melyek kitüntetést nem jelentenek. 
Az alábbiakban közöljük a megemlékezések, beszédek és pro- 
grammértekezések repertóriumát.

Nekrológok: Szilassy Aladár (első elnöke a bp. В. M. ref. Ig.- 
nak) ; Gyula Sándor (bp. II. érs. k. rg. Müller Kálmántól); Zsám- 
boki Gyula (bp. II. egyet. k. rg. Hoór-Tempis Istvántól); dr. Simsay 
Lajos (bp. IX. áll. rg.); Oberle Károly (bp. gyak. g. és bp. VI. áll. 
r. Krywald Ottótól); Florek Ferenc (pesterzsébeti áll. rg. Miklóssy 
Kálmántól); dr. Serédi Lajos (bp. evang. g.); dr. Kis Lőrinc és 
Füredi Ferenc (balassagyarmati rg.); Horváth Viktor (győri áll. lg.); 
Danielovics János, Baló Gyula és Alleram Rezső (kaposvári áll. 
rg.); LukácS István (keszthelyi prem. rg.); P. Raille Ede S. J. 
kalocsai jezs. rg.); Molnár Sándor (bp. ref. g.); Halmy Gyula és 
Jancsó Géza (nagykállói áll. rg.); Farkas József (nagykanizsai 
piar, g.); Mutschenbacher Gyula (székesfehérvári városi lg.); 
Rózsahegyi Gyula (váci piar. g.); dr. Szűcs István (debreceni



piar. g .; Habina János (bp. VI. áll. r.); Zolnai Károly (szentesi 
áll. rg.); Jenei Pál (kecskeméti ref. g.); Apostol Pál (kúnszen- 
miklósi ref. g.). Dr. Werner Adolf: Emlékek hősi halottaink ünne
pélyéről és dr. Gáspár János: A halott regiment (bajai ciszt. rg.) 
Debreceni áll. r . : Intézetünk hősi halottai.

A hősi halottaknak emléktáblát állított a nyíregyházi ev. rg.
Ünneplések: Csernoch János (dr. Brisits Frigyes, bp. I. Szent 

Margit lg.; dr. Lukács József bp. piar. g.); P. Tóth Mike és Fényi 
Gyula (kalocsai jezs. rg.). A cisztercita iskolák dr. Werner Adolf 
zirci apát arcképét közük és ünnepi cikkekkel köszöntik.

Nyugalombavonulásuk alkalmából: Baumgartner Alajos és 
Zimányi József (bp. I. áll. rg.) : Forgó György (pesterzsébeti áll. 
rg., Miklóssy Kálmántól); dr. Mázy Engelbert (miskolci áll. r.). 
Más munkakörbe helyezés, áthelyezés alkalmából: dr. Romsauer 
Lajos (bp. VI. áll. rg.): dr. Vargha György (bp. X. áll. rg.).

Beszédek és programmértekezések: Teveli Mihály: A házi
tanító (instruktor) (bp. II. áll. rg.); dr. Galamb Sándor: Jókai (bp. 
V. áll. r.); Király Dezső: Testfejlődési viszonyok a kispesti áll. rg. 
tanulóinál (31. 1.); Schweiger Sándor: Jókai költői képzelete (pest- 
erzsébeti áll. rg.); Oláh Gábor: Jókai és Major Béla: A hazafias 
nevelés érdekében (debreceni áll. r.); Gaál Mózes: A jótékonyság 
és az iskola (esztergomi közs. r.); Konda László: A magyar 
fogalmazástanítás alapvonalai, és dr. Travnik Jenő: A modern 
idegen nyelvek iskolai tanításának célja és eszközei (győri áll. r.); 
Gergely Adolf: A reálgimnázium rádióállomása (jászberényi áll. 
rg.); dr. Eperjessy Kálmán: A börényi őstelepről; dr. Néveri J . : 
Keressük a hibát! (nyíregyházi kát. g.); dr. Firbás Oszkár: A 
százéves Jókai (szegedi áll. r.); Horváthné dr. Karvas Etelka: 
Benyomásaim olaszországi tanulmányutamon (szegedi áll lg.); 
Maron István: A leánygimnáziumi testi nevelés (székesfehérvári 
városi lg.); Dingha Sándor: Jókai (szekszárdi áll. rg.); dr. Rell 
Lajos: Jókai erkölcsi hatása (békéscsabai eveng. rg.); dr. Várady 
Imre: A legújabb olasz irodalom (szombathelyi áll. r., 36. 1.); 
Rakssányi Mária: Jókai költői egyénisége (bp. IV. közs. lg.) ; 
Zsigmond Ferenc: Jókai (debreceni ref. g.); dr. Kerecsényi Dezső: 
A százesztendős Jókai (pápai ref. g.); Harsényi István : Szinnyei 
Gerzson élete és munkái, 42. 1. (sárospataki ref. főisk.). Eddig az 
én beszámolóm, a múlt tanévi értesítők krónikája.

A világ szőttje kibomlott s vele a magyar történelmi lélek 
szőttje is. Láttuk, mikép lazulnak, ernyednek, várnak, szakadnak 
a nemzet szőttjének szálai, mikép lehet a szőttest összevagdosni 
s mily nehéz helyrehozni azt, ami könnyen elromlott. A nemzet 
szőttjének kiszámíthatatlanul nagy hatású munkásai a középiskolai 
tanárok. Nincs még egy testület, melyhez a jövő szellemi munkásai
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nyolc évig járnának tanulni. Bármit mondjon az albizottságában 
elhomályosodott önismeret, a formálódó lélek e nyolc éve neip- 
csak eltörülhetetlen nyomot hagy, hanem túlnyomó részben el- 
fordíthatatlanul meghatároz is. Gondos figyelmébe ajnáljuk ezt a 
testületet a Miniszter Úrnak, aki nemcsak magas polcról nézi az 
iskola munkáját, hanem ez évben le is szállott műhelyébe és 
közelről megtekintette. Mint a nemzet önrendelkezésének egyik 
elsőrendű tényezőjét a nemzet jövőjének érdekében kérjük, hogy 
a jövőt ápoló kezet ápolja, a jövőt erősítő szellemet erősítse.

(Szombathely.) Dr. Kardeván Károly.

A természet szeretetére való nevelés.
A mai ember a természetes viszonyoktól annyira elütő élet

módjával, a városi élet zűrzavarában meglehetősen eltávolodott 
a természettől. A művelődés hozza magával, hogy életünk leg
nagyobb részét (mesterségesen készített barlangokban, ú. n.), 
lakásokban éljük le s az ősi természetes környezetből már csak 
emlékeztetőnk maradt meg kis kertünk fáiban vagy az ablakunkon 
díszlő virágokban.

Az a kis virág s az a kis kert, amit még a legfüstösebb 
gyárváros munkáslakásaiban is és a legrettenesebb bérkaszárnya 
ablakaiban is megtalálhatunk s az a kis kalitka, amelyben egy 
boldogtalan kanári csicsereg, sokkal többet jelentenek, mintsem 
azt az első pillanatra gondolnók.

Ezek az emberi lélekben szunnyadó s a modern természet- 
ellenes élet által már csaknem teljesen elnyomott természetszeretet 
lappangó csíráit mutatják. Az emberi lélek vágyódik a szabad 
természet után. Egy fécska, egy virágos kertecske, ha csak pár m2 
terjedelmű is, egy madaras kalitka, már szinte lelki szükségletet 
•elégítenek ki. A legszegényebb helyen pedig, ahol nem telik már 
élővirágra, megteszi a papirvirág is. A mai kornak a teljesen 
mesterkélt viszonyok közt élő s folyton a létért való küzdelemben 
•őrlődő emberpáriái is testileg-lelkileg felüdülnek, ha* legalább 
vasárnapjukat a szabadban tölthetik el.

Ez a szabad természet után való, sok esetben már szinte 
•öntudatlan vágyakozás azt mutatja, hogy az emberi lélekben 
általában megvan a természet szeretetének a csirája, s hogy maga 
ez az érzés, faj, foglalkozás, átöröklés szerint erősebb vagy gyen
gébb mértékben jelentkezik az egyes individiumoknál.

A természetes környezetben, a természet ölén élő ősnépek, 
úgy napjainkban, mint egykor, lelkűk egész melegével csüngtek 
•és csüngenek a hazájukat alkotó vidék természeti szépségein. 
Ha a körülmények úgy változnak, hogy városba kell költözniök,
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ezt csak a fiatalabb nemzedék bírja ki, de az öregek, akik mór 
hozzászoktak a szabad élethez és levegőhöz, nem tudnak meg
alkudni a megváltozott viszonyokkal s elpusztulnak, mint az erdei 
növény a nem neki való életfeltételek mellett.

A mai kultúremberben tehát, mint az ősöktől visszamaradt 
örökség, még megvan a természet után való vágyakozás, még 
pedig a legnagyobb mértékben a gyermek lelkében, mint ahol 
még csak nagyobbára átöröklött tulajdonságok jelentkeznek.

Mielőtt a gyermeknek természetszeretetre való neveléséről 
szólanánk, előbb azt kell megvizsgálnunk, hogy tulajdonképen 
mi a célja és erkölcsi vagy anyagi jelentősége annak, ha a ter
mészet szeretetét kifejlesztjük, kimélyítjük és általánosítjuk.

Többféle szempontból ítélhetjük meg a természetszeretet fon
tosságát.

1. A természet szépségei és nagyszerű életnyilvónulásai, úgy 
esztétikai mint művészi érzésünknek adnak gazdag tápanyagot. 
Ők minden szépnek és művészinek ősi és örökös kútforrásai, 
amelyből merített már az a legelső művész is, aki körmével 
nyomta még be a levélfűzér díszítést a legprimitívebb agyagedény 
oldalára. Azóta is onnan merít mindig a művészet. A díszítő
művészet dekorativ motívumai csaknem kizárólag a természetből 
vannak véve. Ha valami fenségest, szépet akarunk kifejezni vagy 
leírni, akkor azt csak a természet szép és fenséges tárgyaihoz s 
tüneményeihez fogjuk hasonlítani. Még legbizalmasabb becéző 
megszólításunkat is a virágok, madarak és ásványok köréből 
vesszük. Pl. rózsám, galambom, aranyom, gyémántom stb. Költőin
ket és íróinkat is sok esetben a természet nagyszerű fensége és 
szépsége inspirálja műveik megíráséra stb.

2. A természet szeretetét propagálni és terjeszteni igen fontos 
feladat fajegészségügyi szempontból is. Ha mi természetkedvelő 
generációt tudunk nevelni, amelyik igaz lelki gyönyörűséget talál 
a természet szépségein, az bizonyára arra is fog majd törekedni, 
hogy minél több időt tölthessen odakint a szabadban. Hogy ennek 
milyen óriási erkölcsi és egészségügyi hatása van az ifjú nemze
dékre nézve, amely így elvonva a városi élet testet és lelket 
megfertőző szórakozásaitól, az erdőben vagy hegyek között, szóval 
egészséges szabad környezetben tölti el majd szabad idejét, arról 
nem is kell bővebben szólanom. A szabad természetben űzött 
testet és lelket edző sportoknak, mint a turisztikának, a nemes 
értelemben vett vadászatnak és a cserkészetnek igazi nemes 
erkölcsi értékét szintén a természet nagyszerűségében való élvezet 
és elmélyedés adja meg. E szabadban űzött testedző foglalkozá
soknak a jelszavuk: vissza a természethez!

De mégha nem is fejt ki valaki valami nagyobbszabósú

Jf
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turistaságot, akkor is megbecsülhetetlen egészségi szempontból az 
a kis kert s az abban való foglalkozás, amely ott a kedves 
gyümölcsfák vagy rózsabokrok közt igazi lelki gyünyörűséget és 
üdülést nyújt annak, aki örömét leli a természetben való elmélye
désben.

3. A természetszeretetre való nevelés azonban nemcsak a 
testre és lélekre való jótékony hatásánál fogva elsőrendű fontos
ságú egy nemzet életében, hanem azért is, mert csak egy termé
szetkedvelő s egyúttal turista-nemzedék lehet az, amely saját 
hazáját jól ismeri. Aki még nem volt túl saját falujának a hatá
rain, vagy nem ösmeri a valóságban a szépirodalomban is 
annyiszor megénekelt aranykalásszal ékes rónaságot, a zordon 
Kárpátokat s a hullámzó Balatont, az még saját hazáját sem 
ösmeri; már pedig a hazaszeretetnek és a nemzeti együttérzé
sünknek egyik fő feltétele az, hogy ismerjük jól a mi saját hazán
kat az ő százféle változatos természeti szépségeivel és hasonlókép 
változatos népéletével együtt.

A természet szeretete tehát magával hozza azt, hogy jobban 
megismerjük és megszeretjük hazánkat. Nehéz elképzelni, hogy 
az, aki a nagyváros tömkelegén kívül még sohse fordult meg, 
lelkesedjen az Alföld síkságáért vagy az erdős-völgyes hegyvidékért 
Csak honismeret szülhet hazaszeretetet.

4. De fontos — s itt már kézzelfogható anyagi érdekek is 
jelentkeznek — a természetszeretetre való nevelés a mezőgazda- 
sági kultúra fejlesztése szempontjából is.

Aki megismeri, az rendesen meg is szereti a természet világát, 
úgyhogy egész életén át hű barátja marad annak. Nem okvetlen 
szükséges, hogy éppen gazdasági szakiskolát végezzen valaki. 
Elegendő egy kis kert is, ahol a természetkedvelő az ő szak
tudásával, amely viszont a természet szeretetével függ össze — 
igen jelentős anyagi haszonra tehet szert. A fák, növények 
kultúrája, eltekintve az ideális erkölcsi jelentőségtől, igen számot
tevő gazdasági haszonnak lehet a kútforrésa.

A fák kultúrája különösen igen fontos a Hajdúságban és 
Kúnságban. Elsőrangú nemzetgazdasági s fajegészségügyi érdek 
az, hogy e kopár, poros sivatagi klimájú helyeken erdők fejlőd
jenek. Ha majd az alföldi magyarlegény durva virtuskodásból 
nem vágja már ki az útszéli facsemetét, akkor erdősítve is lesz 
majd a Magyar Alföld. Mintha az alföldi parasztlegény lelki 
durvasága és a természet iránti közömbössége közt valami össze
függés is volna ! Ha megszerettetjük a gyermekkel a természetet, 
az már akkor lelkileg is megjavul és megszelídül.

íme röviden elsoroltuk ama tényeket, amelyek mind a ter
mészet megkedvelésének s így megismerésének a mérhetetlen
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fontosságát igazolják. Ezek után most arra akarok kiterjeszkedni, 
hogy milyen módszerrel lehet a természetet a gyermekkel leg
jobban megkedveltetni.

Az alábbiakban tisztán csak saját tapasztalataimat s az 
ezekből leszűrt nézeteimet ismertetem. 16 év óta munkálkodom 
már a természet megkedveltetésén és ismertetésén, még pedig nem 
egészen eredménytelenül s így eme saját módszereim már bevált
nak is tekinthetők.

Tulajdonképen van-e egyáltalán szükség a gyermekeket a 
természet szeretetére nevelni és oktatni? Hiszen a gyermek az 6 
játékos lelkivilágában talán semmit sem szeret annyira, mint a 
természet tárgyait, az erdőt, mezőt, az ő ezerféle virágjával és 
madarával, lepkéjével. Csakhogy a gyermek természetszeretete 
részben a veleszületett ösztönszerű hajlamban, részben pedig 
játékos kedvében leli magyarázatát. Az ő lelkét még csak a játék 
uralja és ekkor bizonyára a szabad természet egy pompás válto
zatos játszótérnek tűnik fel előtte, amelyben ő a városi életben 
lefojtott életenergiáját szabadon kitombolhatja. És mennyi titok
zatosság és rejtély is lappang az erdő vagya nádasok sűrűjében; 
egy fészek, egy madár, lepke vagy szép növény, azaz virág, mind 
a végsőkig fokozza a gyermek kíváncsiságát és tudásvágyát. Ezért 
tehát egész természetesnek kell találnunk, hogy a gyermek a leg
első alkalmat megragadja, hogy a lakás vagy a város szűk falai 
közül kiszökjék a kertbe vagy a szabadba.

Aki' gyermekneveléssel foglalkozik, az meggyőződhet azonban 
arról is, hogy már az idősebb gyermek nem mindig csak a nagy
szerűbb játéklehetőség miatt keresi fel a szabad természetet. 
A napfény, a jó levegő, a növényzet és madárvilág együttesen 
mind oly hatással vannak testére és lelkére, amely alól egy 
éplelkű gyermek sem tudja magát kivonni. Itt már feltétlenül 
észreveszi a gyermek a szépet, abban gyönyörködik; örömét leli 
a virágban még akkor is, ha azt nem tépi le, s a madarakban 
akkor is, ha azokat nem foghatja meg.

A nevelőnek tehát arra kell törekedni, hogy a gyermekben a 
veleszületett és a játékkal összefüggő természet iránti vonzalmát 
tovább fejlessze és ápolja, illetve ott, ahol az esetleg egyéni haj
lam, avagy az életkörülmények (nagyváros) miatt csak lappang 
vagy nincs kifejlődve, életre keltse és kifejlessze. A nevelőnek le 
kell szállni a gyermek lelkivilágához, bele kell magát képzelni 
annak lelkivilágába, követve annak játékos csapongásait és a 
legalsóbb fokozaton csak szelíd kézfogással szabad tovább vezetni, 
hogy a gyermek játékközben maga se vegye észre, hogy ez már 
több a játéknál. így lassanként kellő vezetés mellett mindig több 
ás több szépet talál majd a gyermek a természetben, sőt ha majd
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később, amikor az egyszerű leírás helyett már az életnyilvánulá- 
sokat is tanulmányozhatja, akkor még több érdekeset és vonzót 
fog találni a természet világában.

És hogyan szállhat le a tanító legjobban a gyermek lelki
világához? Feltétlenül csakúgy, ha ő maga is visszaszáll a saját 
gyermekkorának kedves emlékeihez s abból merít, amit 6 maga 
is, mtnt a természet ölén játszadozó gyermek átélt és tapasztalt. 
A gyermekkor élményeit és tapasztalatait azután kibővíti a tanító 
a növendékek értelmi fejlettségéhez képest több vagy kevesebb 
biológiai vonatkozással, amely így azután valamely, a gyermek 
előtt jól ismert és soha el nem felejthető tapasztalati ténnyel kap
csolatban lévén, minden időkre mélyen bevésődik annak emléke
zetébe. Pl. hogy csak a legegyszerűbbet említsem: a csaláncsípés 
gyermekkori emlékeink között igen gyakran előfordul; most már 
azután a tanító utal annak a céljára, a növény-védekezés mód
jára, amely hasonlatos a méhek és darazsak védekezéséhez s ha 
a felsőbb fokon ismerteti még a csípő szőrök elmés szerkezetét, 
akkor bizonyos, hogy ez új ismeretek mind a soha feledésbe nem 
menő gyermekkori emlékekhez, a csaláncsípéstől dagadt lábak és 
kezekhez szorosan fognak kapcsolódni s így a lehető legélesebben 
fognak bevésődni az emlékezetbe.

Vegyünk egy másik példát. Ősszel a kertben vagy a fasorok 
mentén való sétáláskor minduntalan tele lesz az embernek a szeme- 
szája finom pókhálóval. Ezt már a gyermek is tapasztalja és tudja. 
Mily kitűnő kiindulási pont ez a léghajós pók életét megismertetni, 
sőt az őszi tájképek szépségére való utalás sem lesz éppen hatás
talan, mert már a gondolkozó és látó gyermek is észreveszi az ezüst
szálakkal beszőtt s a napfényben csillogó tarlóknak s a kéklő őszi 
égen tovaszálló, őszt jelentő bikanyálnak szépségét.

Mindezekhez természetesen az az első feltétel, hogy maga a 
tanító is ízig-vérig természetkedvelő legyen, aki maga is végigcsinálta 
a természetben való búvárkodásnak a legalsóbb fokozatait úgy az 
erdőn, mint mezőn és a vizek környékén. E legalsóbbfokú búvár
kodásnak nevezem a gyermekek félig játékból, félig kíváncsiságból 
s bizonyos felfedező és gyűjtő szenvedélyből származó tevékeny
ségét, amely abban nyilvánul, hogy szereti bújni az erdő-mező 
elhagyott titokzatos helyeit s gyűjti a neki feltűnő, ritkább természeti 
tárgyakat, pl. a fék kemény terméseit, virágokat, gombákat, boga
rakat, ásványokat stb., sajnos, még néha a tojásokat is.

Ezek mellett azonban a természet megszerettetésének egyik 
legfontosabb eszköze a szabadba tett kirándulások. Ezek alkalmával 
közvetlen kapcsolatba jut a gyermek a természettel, de egyúttal ott 
van mindjárt a tanító is, aki útmutatásaival felnyitja a gyermek 
szemét és kitágítja látókörét.
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A természet megértésének és megszerelésének szempontjából 
tehát növelni kell a kirándulások számét. Nem kell azonban mindig 
nagyobbarányú kirándulásra gondolni; az iskola környékén levő 
darabka erdő vagy liget, esetleg kertrészlet már oly sok szép és 
tanulságos dolgot nyújthat, hogy a gyermek megfelelő vezetés mellett 
már ott is sokat tanulhat.

Ezért oly fontosak az iskolákkal kapcsolatban levő s lehetőleg 
az iskola közvetlen környékén található biológiai kertek. Az ilyen 
kertekben úgy a növényi, mint az állatvilág jelenségeit éber figye
lemmel kísérheti a tanuló, s nemcsak igazi lelki gyönyörűséget talál 
az általa elvetett és gondozott növény fejlődésén, avagy az aqua
rium és terrarium állatainak és a szorgalmas méheknek megfigye
lésében, hanem egyúttal reászokik a kertgazdaságban való foglal
kozásra is, aminek nemcsak a szívet s lelket nemesítő hatásánál 
fogva, hanem már nemzetgazdasági szempontból is igen nagy 
jelentősége van.

Nem kell hinnünk, hogy a természet intenzivebb ismertetése 
és megkedveltetése csak a reális és a szakiskolák feladata. A humánus 
gimnáziumoknak egyik főcélja, hogy a növendékeknek bizonyos 
tisztultabb, ideálisabb világfelfogást oltson be lelkűkbe. Úgy gon
dolom, hogy erre a positiv természetrajzi tudományok is éppoly 
alkalmasak, mint akár a többi elméleti tudományok. Mert hiszen 
a természet produktumait és magát a természet összes életnyilvá- 
nulásait nem szabad csupán az anyag és az emberi haszon szem
pontjából megítélni. A természet a színekben, vonalakban, formák
ban annyi szépet és nemeset produkál, hogy nemcsak a művészet
nek és szépnek örök kútforrásai, hanem egyúttal életnyilvánulósainak 
okszerűségével s a bennök megnyilatkozó erkölcsi értékkel egy 
ideálisabb, erkölcsösebb világnézethez juttatja azokat, akik jobban 
belémélyednek.

Erre pedig a mai anyagias felfogású világban ugyancsak nagy 
szükség is van.

Ezért nem lehet eléggé kárhoztatni, hogy amikor az előrehala
dás és tökéletesedés jegyében minden iskola arra törekszik, hogy 
legalább egy kicsi botanikus vagy biológiai kertet tudjon létesíteni, 
ugyanakkor az évszázados debreceni kollégium az 6 ugyancsak 
évszázados és már 'kultúrHistoriai emlékszámba menő és a tanítás 
céljából főleg a közelsége miatt megbecsülhetetlen értékű füvész- 
kertjét megszünteti, illetve veszni hagyja. Az új füvészkert sohase 
fogja azt a célt szolgálni, mint a régi, mert künt fekszik messze az 
iskoláktól.

Azonban még ha van is biológiai kertünk, valamennyi órát 
csak nem tölthetjük ott, s így a tárgyalt dolgokat az osztályterem
ben kell bemutatnunk. Ekkor, ha csak lehet, a tanulók által gyűjtött
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s felhozott tárgyakat mutassuk be. Ennek a kész iskolai példányok 
felett az az előnye van, hogy azokat maguk a gyermekek keresik 
s így sokkal érdekesebb előttük; de meg azok, akik azokat keresik 
és hozzák, már akkor jól meg is ösmerkednek velük, sőt még a 
lelőhelyeket is jól meg fogják ezután jegyezni.

Ugyanezért szükéges a növény- és bogárgyűjtemény készítése is.
Tanítványaimat már az első órákban figyelmeztetem arra, hogy 

minden feltűnőbb s előttük ismeretlen természeti tárgyat vagy állatot 
akár élve vagy halva hozzanak fel az intézetbe. így rászoktatom 
a gyereket arra, hogy nyitott szemmel járjon a szabadban s ha 
valamit nem ismer, igyekezzék azt megismerni. Az így behozott 
dolgok kellő ismertetés után sorba járnak az illető osztályban, 
amikor is az viszi körül, mintegy jutalmul és buzdításul, aki azt a 
dolgot találta és elhozta.

Igen fontosnak tartom, hogy a tudatlanság és babona miatt 
félelmetes és utálatosnak tartott, de valójában hasznos, félreismert 
állatokat, mint pl. a sikló kígyót, békát, denevért, baglyot élő álla
potban ösmerje meg a gyerek. Ezekből egy-egy élő példányt köröz
tetek az osztályban megfelelő előkészítés után, s így ekkor a gye
rekek megszokják, sőt megszeretik e valójában kedves állatokat s 
ezután nem fognak többé félni tőlük. Pedig eleinte mennyire félnek 
és idegenkednek tőlük s a világért sem vennék őket kézbe, mert 
helytelen nevelésük arra tanította őket, hogy ezek ártalmas, kártevő 
állatok, amelyek csípnek vagy harapnak.

A növény-, de főleg az állatvilág egyes alakjainak a tárgya
lásánál megengedem, sőt felszólítom a tanulókat, hogy az illető 
állattal kapcsolatos tapasztalataikat adják elő. A falusi gyermek 
sok állatot ismer, de rendesen helytelenül, ekkor a személyes 
élmények elmondása alkalmával van a legjobb alkalom a helyes 
ismertetések megadására. Pl. az egyik fiú elmeséli a hörcsög 
kiásását, annak védekezését és támadását. Ez kellően, a hörcsög 
helyes természetrajzéval kibővítve, oly élesen rögződik a gyermek 
emlékezetébe — már csak azért is, mert egy pajtásuk mesélte el — 
hogy azt semmi sem moshatja el onnan.

Ugyanolyan értéke van a tanár személyes tapasztalatainak is. 
Soha sincs feszültebb figyelem, mint amikor valamelyik állattal való 
személyes tapasztalataimat mondom el. A könyvből tanult dolgok 
feledésbe mennek, de az ilyen „megtörtént“ dolgokat sohasem fog
ják elfelejteni.

A II., IV. és V-ik osztályok tanulóival mér évek óta pontos 
növényphenologiai és madárvonulási naplót vezettetek. Kellő elő
készítés és állandó figyelmeztetés mellett figyelemmel kísérik a 
tavasz eljövetelét, a növények rügyezését, lombosodását, virágzását 
és a gyümölcs érését. Ezeket mind rendes kis jegyzőkönyvükben
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jegyzik fel s az év végén nekem benyújtják. Ki ki főleg a kertjében 
vagy valamilyen gyakrabban felkeresett szabad helyen végzi meg
figyeléseit.

A vonuló madarak tavaszi érkezését is pontosan figyelik a 
gyerekek. Ezt csinálják még a legtöbb kedvvel. A fészekhez meg
érkezett fecskét és gólyát jelentik. A fiókák kikeléséről s növekedé
séről mindig beszámol időnként az illető megbízott.

Ezzel elérjük azt, hogy a gyermek figyelemmel kíséri az állat- 
és növényélet jelenségeit, s így jobban észreveszi annak szépségét 
is. Igaz ugyan, hogy a sok gyerek között akad elég olyan is, aki 
a társa jegyzeteiből írja ki a maga megfigyeléseit, de ha csak az 
osztálynak a fele is rászokik a természet megfigyelésére, már akkor 
is szép eredményt értünk el.

Hogy a gyermek a növényvilágot megszeresse, annak egyik 
igen fontos eszközét látom abban, ha már mindjárt az I-ső osz
tályos tanulót rászoktatjuk a növények és fák ültetésére és ápolá
sára. Mindenki köteles növényeket ültetni! Először magvakat gyűj
tenek, majd ezeket egymás között elcserélve, szétosztva elültetik 
részben virégcserepekben, részben egyenesen a rendelkezésükre 
álló kertbe. Mily nágy örömmel jelentik azután, ha a magvak már 
kicsiráztak s a fiatal fácska kifejleszti első lombleveleit. A felsőbb 
éveseknek már több éves fenyő, dió és vadgesztenye csemetéi 
vannak s nem egy már narancs-, citrom- és datolyafácskákat ápol 
odahaza. így kedveli meg a gyermek a növényeket, a fákat, hiszen 
valósággal kortársainak, testvéreinek érzi a szülei házban díszlő 
s ő általa ültetett fákat, amelyek vele egyidejűleg növekednek s 
fejlődnek.

A természetrajzi oktatás sikeres volta iermészetesen okvetlen 
megkívánja a képekben való bemutatást is. Legyenek azok bár 
egyszerű rajzok, színnnyomatok, vetített álló- vagy mozgóképek, 
mind valamennyi nemcsak a tudást és ismeretet növeli, hanem 
egyúttal a természet szeretetére is nevel.

Jelen tanulmányomban én ez alkalommal csupán csak a 
természetrajz és földrajz tanárának a természet megkedveltetésére 
célzó törekvéseit vázoltam, azonban mondanom se kell, hogy ily 
irányú tevékenységet, ha bér kisebb méretekben is, de valamennyi 
tanár kifejthet saját tárgyainak keretén belül.

Nincsen olyan tárgy, ahol ne nyílna alkalom a természet szép
ségére s a benne rejlő végtelen bölcseségre és célszerűségre 
rámutatni. Ügy vélem, hogy épp a legszárazabb és a játékos gyer
mek leikétől épp a legmesszebb álló tárgyaknál már didaktikai 
szempontból is nagyon helyén való, ha a tanár ott, ahol erre 
alkalom is kínálkozik, egy-egy természeti képet elevenít fel a gyer
mekek előtt. Úgy hat ez ilyenkor, mint a hőségben szenvedőre a
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friss erdei szellő, amely jótékony üdülést hoz, habár csak pár 
pillanatra is.

Mindezeket a természet megkedvelésére és mélyebb megisme
résére serkentő és vezető tevékenységet mi azután egy formálisan 
megalakult ifjúsági egyesületben is propagáljuk és nyilvántartjuk. 
Ez az Ifjúsági Madárvédő Egyesület.

írott alapszabályai nincsenek, de nem is szükséges, mert azok 
be vannak vésve minden természetkedvelő nemeslelkű ifjú szívébe. 
Csak oktatni és vezetni kell őket, s akkor megy a dolog nagysze
rűen minden alapszabály nélkül.

Mivel azonban a gyermekeknek tetszenek a külső formák is, 
különösen amikor azokban ők a felnőtteket utánozhatják, azért én 
az intézet kebelén belül mindig formális egyesületté szervezem az 
ifjúságot, amelynek van tisztikara, bizonyos minimális tagdíja, s 
ahol az egyes tagoknak a feladatai is pontosan körül vannak írva. 
Meg kell jegyeznem, hogy főleg csak az alsó négy osztály jöhet számí
tásba, mert bár az V-ik osztály állattant tanul, de már ekkor kez
dődő kamasz évek nyeglesége érezteti hatásét, s így egyesek előtt 
már túlságos gyermekesnek tűnik fel az, amiért még a fiatalabbak 
jobban lelkesednek. Itt már csak az önként jelentkezőket veszem 
fel, akikben az alsóbb osztályokban elvetett mag már kihajtott és 
tovább fejlődik.

Az egyesület szervezete a következő:
Az egész intézetben van egy tanár-elnök, egy helyettes tanár- 

elnök s egy diák-főtitkár. Most azután minden egyes osztályban is 
van egy-egy diák-elnök, titkár és 6—8—10 ellenőr.

A tanár-elnök vezeti és irányítja az egész egyesület munkáját. 
Felveszi kellő előkészítés után a tagokat, kiveszi tőlük a fogadalmat, 
kiadja a tagsági igazolványokat, beszedi a tagdíjakat stb. A helyettes 
tanár-elnök, aki szintén a természetrajz vagy földrajz tanára, a maga 
óráin ugyancsak propagálja a növény- és állatvédelmet és minden
ben helyettesíti az elnököt.

A diák-titkár nyilvántartja az egész egyesület tagjait és a befize
téseket és mindenben segítségére van az elnököknek.

Az osztályelnök és titkár ugyanazt teszi a saját osztályában 
s egyúttal ellenőrzi az ellenőröknek és a tagoknak a működését. 
A titkár egy ívet készít a tagokról, amelyben nyilvántartja a tagok
nak a befizetéseit, s ami a legfontosabb, minden egyes tagnak a 
természetvédelmi tevékenységét. Az idevonatkozó rovatba pl. a 
következőket olvashatjuk: X. Y. ültetett 3 diófát, 10 akácfát, 1 cit
romfát. Mind kihajtottak. Gyűjtött 10 kg. napraforgó magot. Madár
etetője van a Homok-utca 15. sz. alatti házuk udvarán. Egy másik
nál pedig ezt olvashatjuk: 2 fészekodut helyezett el a kertjükben
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(Nyíl-u. 5.), az egyikben cinege költött; 2 madárfogó suhancot 
jelentett fel a rendőrőrszemnél stb.

A tagok ezen tevékenységüket az órákon is elmondják, amit 
azután közösen is megbeszélünk, valamennyinek az okulására és 
buzdítására.

Az ellenőröknek a lakásuk környékén bizonyos területek van
nak kiosztva, amit ők gyakrabban bejárnak, s ott éber szemmel 
figyelve az állat-, madár- és növényvédelem ellen történt minden 
kihágást vagy a helyszínén a rendőrközegnél, vagy pedig az osz
tályelnök útján a tanárelnöknek bejelentenek. A ren dőrség ugyanis 
utasítva van, hogy az Egyesület igazolványával ellátott tanulók fel
jelentéseit figyelembe vegye s a kihágást, ha lehet, rögtön a hely
színén megakadályozzák, de minden esetben felettes hatóságuk
nak bejelentsék, amelyik azután a kihágókkal szemben megindítja 
a büntető eljárást.

Az ellenőrök még a tagoknak a munkálkodását is ellenőrzik 
s arról az osztálytitkárnak jelentést tesznek.

A tagok felvétel előtt megfelelő előkészítést kapnak az állat- 
és növényvédelemből, majd ezután osztályonként az intézeti igaz
gató jelenlétében ünnepélyes fogadalmat tesznek a tanárelnök 
kezeibe az állat- és növényvédelem megtartására. A fogadalom 
nyomtatott szövegét, amely a fogadalmi lapon áll, aláírásukkal is 
megerősítik, amit azután az elnök beszed és megőriz. Minden tag 
pecséttel ellátott és az elnök által aláírt tagsági igazolványt kap, 
amelyet büszkén hordanak magukkal a buzgó természetvédők, 
annyival is inkább, mert tudják, hogy annak erejével jogosan 
segítségül hívhatják a csend- és rendőrséget ott, ahol valami 
kihágást vesznek észre.

Nagy örömmel vették meg azelőtt és büszkén hordták mel
lükön az Egyesület jelvényét is, amely már kívülről is megkülön
böztette őket a nemtagoktól.

A tagok a fogadalomban felsorolt állat- és növényvédelmi 
feladatokat kötelességszerűen betartják, sőt ezeket az eszméket 
faluhelyen is terjesztik. Érintkezésbe lépnek volt tanítóikkal s 
azokat hasonló tevékenységre serkentik. Etetőházikókat és fészek- 
odvakat állítanak fel falusi otthonukban is, amiket látva a falusi 
gyermekek is, kedvet kapnak hasonló tevékenységre.

Azonban nem maradunk meg az állatok és növények védel
ménél, hanem még tovább is megyünk s igyekezünk azokat sza
porítani is. Az osztályokban pontosan megrajzolt vázlatok után 
etetőházikókat és fészekodvakat készítenek a gyermekek, amiket 
kertjeikben s lakásuk ablakán helyeznek el. Az etetők különösen 
azért fontosak, mert így a gyermek, de meg a felnőtt is közvetlen 
közelről, az ablaküvegen keresztül figyelheti meg hasznos kis
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madarainknak, a cinegének, csuszkának s harkályoknak vonzó 
és kedves sürgés-forgását, amelyek után még a legelfásultabb 
lelkű ember is lelkes madárbaráttá lesz.

A fészekodvak pedig, amint tudjuk, főleg a gyümölcsösökben 
fontosak, ahol a bennök fészkelő cinegék és csuszkák, a meg
figyelésükkel járó gyönyörűségtől eltekintve, még gazdasági hasz
not is hajtanak.

A fészekodvak kirakását a tagok a kertek tulajdonosainál 
igyekeznek propagálni, s ha ezidőszerint még itt kevés eredményt 
tudtak elérni, az nem annyira a tagok ügybuzgóságának a hiányán, 
mint inkább a szőlőtulajdonosok csökönyös maradiságán múlik.

Az Egyesület nagy mértékben terjeszti a budapesti Állatvédő 
Egyesület által kiadott Gyermeknaptárt, kisebb pályadíjakat tűz ki 
természetvédelmi tárgyú dolgozatoknak a megjutalmazására és 
azonkívül még pénzbelileg is jutalmazza a legbuzgóbb tagoknak 
természetvédelmi tevékenységét,

így folyik tehát a természet megkedveltetésének a munkája 
ez egyesület kebelén belül. Sok fáradsággal és vesződséggel jár 
a dolog. Különösen a szülők nemtörődömsége áll a gyermek buzgó- 
ságának útjába. Némileg meg is érthető, hiszen ők még mitsem 
hallottak és tanultak a természetvédelemről. A mai generáció 
azonban, ha mi állhatatosan kitartunk a munkánál s nem veszt
jük el türelmünket és kedvünket a sok csalódás és közöny miatt, 
úgy mégis csak fog már valamit hallani ezekről a dolgokról is, 
amelyek arra vannak hivatva, hogy a lelkeket a szép, jó és nemes 
iránt fogékonyabbá, testünket és idegzetünket egészségesebbé és 
edzettebbé, s végül lakóhelyünket s annak környékét pedig szebbé 
s kellemesebbé tegyék. Dr. Nagy Jenő.

Egyetemközi bizottság a tanárképzés és tanár
képesítés reformja ügyében.

Gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter a kö
zépiskolai tanárok képzéséről és képesítéséről szóló új törvény végre
hajtásának előkészítése céljából egyetemközi bizottságot szervezett, 
melyre a miniszter felszólítására mind a négy hazai egyetem böl
csészeti kara tagokat jelölt. A bizottság június 5-én ült össze. 
A tanárképzőintézeti ügyek tárgyalásakor a miniszter megbízásából 
Petz Gedeon egyetemi tanár, a budapesti tanárképzőintézet igaz
gatója, a tanérvizsgálati ügyek tárgyalásakor Szinnyei József egye
temi tanár elnökölt. A minisztérium részéről Nagy Árpád állam
titkár, Walther Gyula tankerületi főigazgató és Badits Aurél minisz
teri titkár jelentek meg.

Tanáregyesületi Közlöny. 3



34

Petz Gedeon elnöki megnyitójában rámutatott annak a jelentő
ségére, hogy ez az első eset, hogy az ország mind a négy egye
temének hivatalos küldöttei egybegyűltek a végből, hogy a köz- 
oktatásügy napirenden lévő fontos kérdéseit együttesen tárgyalják; 
majd felsorolta azokat az intézkedéseket, melyeket a minisztérium
nak, az egyetemeknek és a tanárképzőintézeteknek az úi törvény 
végrehajtásának céljából sürgősen meg kell tenniök. Azután az 
értekezlet a tanárképzőintézetek szervezeti szabályzatát tárgyalta 
s ennek keretében különösen figyelemmel volt arra, hogy a közép
iskolai tanárság az eddiginél nagyobb mértékben vonassák be a 
tanárképzés munkájába s hogy a középiskolai tanárság képviselői 
mind a tanérképzőintézeti tanácsban, mind a tanári testületben 
kellő számmal helyet foglaljanak. így azután lehetségessé válik, 
hogy a tanári pályára készülők egyetemi tanulmányaik folyamán 
szaktárgyaik módszeres kezelésére vonatkozó tájékoztatást nyerhes
senek. Ebben a tekintetben azonban természetesen figyelemmel 
kell lenni arra, hogy a jelöltek tudományos képzésükben az eddigi
hez képest semmi kárt ne szenvedjenek és a túlterheléstől meg- 
•óvassanak.

Az egyetemközi bizottság egy másik ülésében Szinnyei József 
tanárvizsgálóbizottsági elnök vezetése mellett revízió alá vette a 
készülő tanárvizsgálati szabályzatot, hogy az a törvénnyel össz
hangba hozassák és az új középiskolai típusok szükségleteit ki
elégíthesse. A szakcsoportosítás tárgyalása folyamán Mágócsy 
Dietz Sándor egyetemi tanár a természetrajz kettéválasztását java
solta úgy, hogy a növénytan és az állattan biológia néven egy 
főszakot alkosson, mellette az ásványtan másik főszakként szere
pelhessen. Ezt a kérdést az érdekelt bizottsági tagokból kiküldött 
albizottság egy külön ülésben behatóan tárgyalta és úgy találta, 
hogy az egyes középiskolai tantárgyak mai óraszáma mellett e 
kérdés megoldhatatlan, azért egyhangúan abban állapodott meg, 
hogy a mai állapot maradjon meg, a tanárjelölteknek azonban a 
vizsgálati terminusoknál, a vizsgák letevésének módozatainál és 
a vizsgálati díjak fizetésénél könnyítések adassanak.

Az új vizsgálati szabályzatba az egyetemközi bizottság hatá
rozatából a következő szakcsoportok lesznek felveendők: magyar
német nyelv és irodalom, magyar-francia nyelv és irodalom, 
magyar-angol nyelv és irodalom, magyar-latin nyelv és iro
dalom, görög-latin nyelv és irodalom, latin-német nyelv és 
irodalom, latin-angol nyelv és irodalom, latin-olasz nyelv és 
irodalom, német-francia nyelv és irodalom, német-angol nyelv 
és irodalom, német-olasz nyelv és irodalom, francia-latin nyelv 
és irodalom, angol-francia nyelv és irodalom, olasz-francia nyelv 
és irodalom, történelem-latin nyelv és irodalom, történelem-
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földrajz, földrajz-természetrajz, természetrajz-kémia, mennyiségtan
természettan, természettan-kémia, mennyiségtan-ábrázoló geometria.

A bizottság tárgyalta a törvény és az új szabályzat végre
hajtásénak módozatait és megállapította a gyakorlati évre vonat
kozó utasítások elkészítésének szükségességét.

HÍREK.
A tanárság kiküldöttjei a pénzügyminisztériumban. A pénz

ügyminiszter egyesületünk vezetőségének április 24-én történt tisz
telgése alkalmával megígérte, hogy a tanárság képviselőjét a tanári 
status ügyeinek tárgyalásakor az illető bizottság tárgyalásába be
vonja. A miniszter ígéretének megfelelően a pénzügyminisztérium 
illetményügyosztálya közvetlen megbeszélésre meghívta Acsay István 
tankerületi főigazgatót és Zibolen Endre igazgatót és meghallgatta 
a középiskolai tanárság sérelmeinek megszüntetésére és jogos kíván
ságainak teljesítésére vonatkozó előterjesztésüket.

K o rm á n y z ó i  e lism e ré s . A magyar kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter előterjesztésére megengedem, hogy dr. Major Ferencné született 
Kenessey Anna Baár-Madas református leénygimnáziumi igazgatónőnek 
saját kérésére történt nyugalombahelyezése alkalmával az intézet szerve
zése és vezetése körül szerzett kiváló érdemeiért elismerésem tudtul 
adassék. Kelt Budapesten, 1925. évi július hó 2. napján. Horthy s. k., 
Gróf Klebelsberg Kunó s. k.

Ú j fő ig a z g a tó k . Magyarország kormányzója a magyar kir. köz
oktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. Stuhlmann Patrik gödöllői 
premontrei reálgimnáziumi igazgatónak és MolnárSzulpic győri Szt Benedek- 
rendi gimnáziumi igazgatónak a tankerületi királyi főigazgatói címet 
adományozta.

I g a z g a tó i  á th e ly e z é s e k  és k in ev e zé se k . Magyarország kormány
zója őfóméltóságának magas elhatározása alapján a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter Jaeger Imre csongrádi állami reálgimnáziumi igazgatót a 
szentesi állami reálgimnáziumhoz hasonló minőségben áthelyezte, — Vér 
Vencel dombóvári királyi kath. reélgimnáziumi rendes tanárt pedig ugyan
ezen intézet igazgatójává a VI. fizetési osztályba kinevezte. — A vallás- 
és közoktatásügyi miniszter Krompaszky Miksa c. tankerületi főigazgatót 
a budapesti V. kér. áll. Berzsenyi Dániel gimnázium igazgatásával bízta 
meg. Új munkaköre nem jelenti régi tevékenysége megszűntét, mert 
tovább is élén marad a KISOSz-nak és a budapesti tankerületi főigazgató 
helyettesítésének ügykörét is ellátja. — A magyarországi Szent Benedek-rend 
főapátja a rend soproni gimnáziumának igazgatójává Szolomájer Tasziló 
győri tanárt nevezte ki ; a soproni intézet eddigi igazgatója, Borosay 
Dávid c. tankerületi főigazgató, a kitűnő tankönyvíró. Tihanyba vonult 
nyugalomba. — A piarista rend tartományi főnöke a budapesti piarista 
gimnázium igazgatójává dr. Kisparti Jánosi, a Magyar Művelődés szer
kesztőjét, a Magyar Tanárok Nemzeti Szövetségének ügyvezető elnö
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két nevezte ki. Elődje, Lóky Béla c. tankerületi főigazgató, a piaristarendi 
iskolák tanulmányi ügyeinek felügyelője lett. A debreceni piarista gimná
zium igazgatójává Lukács József budapesti tanárt, a  váci gimnázium 
igazgatójává pedig Gombos A ntalt nevezte ki a rendfőnök.

N y ilv á n o s s á g i  jo g . A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
a  W ágner Manó-féle rákospalotai magánreálgimnázium I—VIII. osztályai
nak a nyilvánossági jogot és az érettségi vizsgálat tartásának jogát az 
az 1925/26—1929/30. tanévekre megadta.

A  S e g é ly a la p  e ln ö k e  közli, hogy a Segélyalap javára rendezett tanul
ságos filmelőadásokat a vallás-és közoktatásügyi miniszternek 30276/1925. 
111—a. sz. rendelete következtében nem folytathatja, e célból filmeket nem 
kölcsönözhet, mivel a miniszteri rendelet értelmében a középiskolákban 
csak a Magyar Néprajzi Társaság Emberföldrajzi szakosztálya és a Magyar- 
Holland Kultúrgazdasági Részvénytársaság kaptak engedélyt kötelező film
előadások rendezésére.

H a lá lo z á s . A mezőtúri ref. főgimnázium tanári kara és igazgatósága 
mély fájdalommal jelenti, hogy az intézetnek kiváló tanára, L ányi Lajos, 
30 évi szolgálat után életének 62-ik, nyugalombavonulásának 3-ik évé
ben f. hó 28-án váratlanul elhunyt. Hű és igaz munkása volt egyházának 
és az iskolának, sok kemény harcot vívott a közélet terén a közjó érde
kében.

K é re le m . A múlt tanévben tagtársaink száma 1600-ra, az előfizetőké 
100-ra fölemelkedett. Ez örvendetes tény azonban a kiadóhivatalt nem
csak megterhelte, hanem meg is zavarta annak pontos nyilvántartását. 
Ott, ahol intézeti vagy köri megbízottak átvették a közvetítést, simábban 
ment a dolog. Ennek tulajdonítható, hogy ott a tagdíj, a létszám, a Köz
löny szétosztása eléggé rendben van. Azért ez úton kérek minden testü
letet. hogy a tagdíj és a Közlöny kezelésére megbízottat válasszon, aki aztán 
pontos kimutatással küldené be a tagdíjat. Most például sok zavart okoz, 
hogy egyes tagtársak esetleg külön és testületileg is kapják a Közlönyt; 
ugyanígy az áthelyezettek a  régi helyre. A mikor átvettem a pénztáros
ságot, minden intézetnek megküldtem a Közlönyt, hogy legalább így 
vegyék a tanárkarok tudomásul. Nagyrészt be is küldték a multévi elő
fizetési díjat, de 13 csak 30.000-et, 28 intézet semmit, bár csak egy intézet 
jelentette be lemondását. Külön kezelt tagtársaink közül 41-en nem küld
ték be a  multévi tagdíjat, a tantestületekből 14 intézet, összesen 150-en. 
Ezenkívül még függőben van 15—20 tagtérs ügye: úgyhogy kereken 
35 előfizetési és 200 tagdíj, vagyis mintegy 8 miliő К hiányzik. Mély 
tisztelettel kérem tehát a t. tagtársainkat, hogy hátralékaikat mielőbb be
küldeni szíveskedjenek. _________ Németh József, pénztáros.

A tisztviselői státus- és fizetésrendezés 
Tamássy-féle tervezetéről.

Tamássy József nemzetgyűlési képvisel» „A tisztviselőkérdés 
gyakorlati megoldása“ címen a nyáron egy füzetet adott ki. Erről 
kartársaink a napi sajtóból bizonyéra tudomást szereztek már. 
Minthogy azonban mindegyre több jel arra mutat, hogy a tiszt-
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viselőkérdés megoldásának ezen tervezetétől az Orsz. Takarékossági 
Bizottság és a kormány sem áll távol, azért érdemes itt a Közlöny
ben is foglalkozni vele röviden. v

Az egész füzet elejétől végig nem egyéb, mint egy kínos 
dilemmával való küzködés: a kecske jóllakatásénak és a káposzta 
megmaradásának a problémája; azaz megjavítani a tisztviselők 
fizetését, — de az államkincstár megterhelése nélkül! A tisztviselők 
iránti meleg érzelem s az államkincstár érdekét szolgáló hideg 
értelem birkózik egymással 76 oldalon, úgyhogy az elismerés 
pálmája mindig a tisztviselőknek jut, — de a pénz bent marad 
az államkincstárban, illetőleg az adózók zsebében.

A megoldás nehézségeit Tamássy a következőkben látja ; a) 
az ország csekély teherbíró képessége; b) a közalkalmazottak 
felesleges nagy száma; c) az alkalmazottak ma részben magasabb 
fizetési osztályokba vannak sorolva, mint a háború előtt voltak; 
d) szociális és gazdasági szempontok mégis azt követelik, hogy 
a tényleg feleslegessé vált és váló alkalmazottak közül is lehetőleg 
senkit se fosszanak meg fizetésétől, míg másfelé elhelyezkedni 
nem tud; e) az alkalmazottak szerzett jogai, hivatali rangjukhoz 
és címükhöz való érthető ragaszkodásuk; f) végül a nyugdíjasok 
igen nagy száma. E nehézségeket akarja áthidalni Tamássy a 
közalkalmazottak státus- és fizetésrendezésére kidolgozott terveze
tével, melyet még a kormánynak ez évi júniusi genfi útja előtt 
átadott a legilletékesebb helyen s melyet utóbb nyomtatásban a 
közvélemény elé is terjesztett.

A füzet II. fejezetében a tisztviselőkérdés rendezésénél irányt- 
adó szempontokat fejtegeti hét paradoxonban. 1. Első szempont 
volna: az államkincstárnak minél kisebb újabb megterhelésével 
a tisztviselői fizetések minél nagyobb mérvű emelése. 2. A feles
leges alkalmazottak közül senkit se kelljen a tényleges szolgálatból 
elbocsátani; mégis úgy lehessen beosztani őket, hogy a végleges 
státusrendezés azonnali végrehajtásának ne legyenek akadályai, 
sem pedig a véglegesen visszatartott alkalmazottak előmenetelét 
ne korlátozzák. 3. A magas állások aránytalansága a jelenlegi 
tényleges szükségletnek megfelelően haladéktalanul megszűnjék. 
4. A státusrendezés mégis úgy hajtandó végre, hogy a mór maga
sabb fizetési osztályokba kinevezett alkalmazottakat ne kelljen az 
előző pont dacára sem alacsonyabb fizetési osztályokba vissza
helyezni. 5. A feleslegessé váló alkalmazottak későbbi elbocsátása 
úgy történhessék meg, hogy az államnak nagyobb megterhelésével 
ne járjon, mintha mér most rögtön a fizetések felemelése előtt 
bocsátotta volna el őket a szolgálatból. 6. A felesleges alkalma
zottak más pályákon való elhelyezkedése elősegítendő. 7. A nyug
díjilletmények a tényleges szolgálatban állók fizetésének emelésével 
se a már nyugdíjazottaknál, se a jövőben nyugdíjazandóknál a 
maihoz képest — külön erre irányuló intézkedések nélkül — ne 
növekedjenek.

Ezek előrebocsátásából Tamássy megállapítja, hogy a tisztviselő
kérdés teljes rendezése három különböző részből áll, még pedig 
a) a szolgálat ellátására szükséges alkalmazottak státus- és illetmény
rendezéséből ; b) az államnak a felesleges alkalmazottaktól való 
mentesítéséből; c) a nyugdíjak rendezésének kérdéséből. További 
fejtegetéseinek gerince csak az a) pont; a b) és c) csak per tangentem.
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A III. fejezet a státus- és fizetésrendezés alapelveit és módszerét 
tárgyalja. Ennek lényege a következő : Az összes tényleges szol
gálatban álló alkalmazottakat hivatalonként és státusonként egy-egy 
fizetési osztályon belül három csoportba tagolja. Az első két csoportba 
kerülnek azok az alkalmazottak, akik a tényleges szolgálatban 
megtartatnak; mégpedig az első csoportba (A) valamely fizetési 
osztály rangidősbjei rangsor szerint, a második csoportba (B) ugyan
azon fizetési osztály rangfiatalabbjai ugyancsak rangsor szerint. 
A harmadik csoportba (C) kerülnek azok, kik a tényleges szolgá
latban feleslegesekké váltak.

„Annál többen fognak valamely hivatalon belül lévő egyik 
státusban az ugyanazon fizetési osztályban lévők közül az első 
csoportba (A) kerülni, minél jobban megközelíti a jelenlegi tényleges 
helyzet a való szükségletet, azaz a normálstátust. Ott, ahol leg- 
kevésbbé éltek vissza a magasabb állások szükségtelen felszaporí
tásával ..., több alkalmazott fog már most az első csoportba (A) 
jutni. . . “

A IV. fejezet tárgyalja a státus- és fizelésrendezés gyakorlati 
végrehajtását. Amint Tamássy írja, ő a gyakorlati megvalósítás 
érdekében a kormánynál már intézkedések megtételét is javaslatba 
hozta. Ezen intézkedések lényege a következő volna: 1. Legelső
sorban megállapítandó valamennyi intézménynél (közhivatalnál stb.), 
hogy hány alkalmazottra (állásra) van tényleg szükség. 2. A szük
séges állások, illetőleg a feleslegessé vált alkalmazottak számának 
megállapítása után megállapítandó az az arány, ahogyan az egyes 
intézményeknél az alkalmazottak különböző státusaiban (fogal
mazói, műszaki, számvevőségi, kezelői stb.) a fizetési osztályokba 
sorozott állások megoszlanak. (Nevezetesen : melyik a legmagasabb 
állás és hány XL, X., IX. stb. fizetési osztályú állásnak kell lennie.) 
Ez az egyes állások közötti arány volna az úgynevezett státus
kulcs. 3. Minden fizetési osztály (az I., II. és III. fiz. oszt. kivételével) 
három fizetési csoportra (A, B, C) bontatik szét, mindenik csoportban 
az eddigi seniumos fizetési fokozatokkal. 4. a) Minden fizetési osztály 
harmadik (C) fizetési csoportjában (ezen belül is fizetési fokozatok 
szerint) a jelenlegi illetmények változatlanul maradnak. (Ebben a 
(C) fizetési csoportban tehát a jelenlegi 15°/0-os lineáris emelés sem 
nyerhetne alkalmazást), b) Minden fizetési osztály második 
(B) fizetési csoportja (ezen belül fizetési fokozatok szerint) ugyan
azt a járandóságot élvezi, mint amelyet a rangsorban utána követ
kező fiz. osztály első (A) fizetési csoportja élvez . . . A f. évi 
július 1-től számítandó fizetésemelésnél tehát a második (B) cso
port csak a lineáris (15%) fizetésemelést tartaná meg. c) Minden 
fizetési osztály első (A) fizetési csoportjában (az eddigi fizetési 
fokozatok szerint) éllapíttatik meg az az illetmény, amellyel az 
egyes fizetési osztályok jelenlegi javadalmazása az államháztartás 
egyensúlyának veszélyeztetése nélkül a lehető legmagasabb mér
tékben felemelhető.

5. Minden fizetési osztály első A) fizetési csoportjában csak 
annyi állás szervezhető, mint ahány állás az illető státus részére 
valamely hivatalnál egy fizetési osztályban az arányosítás (státus
kulcs) folytán megállapíttatik. — 6. A szervezett új állások (Értsd: 
az újjászervezett állások) betöltésénél kiindulási pontul az szolgál, 
hogy a mér valamely fizetési osztályba kinevezett minden alkal--

/
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mázott a harmadik (C) fizetési csoportba tartozónak tekintetik és az 
első (A) és második (В) fizetési csoportba tartozó állások betöltése 
előléptetéssel történik meg . . .

Az első (A) és második (В) fizetési csoportba tartozó állások 
betöltése előtt azonban személy szerint ki kell választani minden 
státusban a feleslegessé vált alkalmazottakat. Ezek leghelyesebben 
talán „rendelkezési állományba helyezett“ alkalmazottaknak volná
nak nevezhetők . . .  Az összes többi alkalmazott előlép rangsor 
szerint.

Az V. fejezet a státus- és fizetésrendezéssel kapcsolatos intéz
kedéseket proponál hat pontban. А VI. fejezet a tervezet szerinti 
rendezés jelentőségét fejtegeti. — Az egész tervezetnek az állam
kincstárra tartozó jelentőségével alighanem meg lesz elégedve a 
Takarékossági Bizottság: de hogy a tisztviselőket mennyire fogja 
kielégíteni, az megint más kérdés. A C) csoportba kerülők bizo
nyára nem fognak örülni, bár az erre irányuló intézkedések elő
nyösebbek, mint az eddigi B. lista. Legkeserűbb ezeknek a már 
megadott és tavasz óta élvezett 15% megvonása volna. — AB) cso
portbelied fanyar reménykedéssel fogják lesni az A) csoportbeli 
üresedéseket. Igazán megelégedve még az A) csoportbeliek is csak 
úgy lesznek, ha az átszervezésnél jó státuskulcsot kapnak. A leg
kíméletlenebb és legfájdalmasabb sorsot azonban a nyugdíjasok
nak szánta e tervezet. Az V. fejezet 5. pontja minden nyugdíjat, 
úgy a múltban eszközölt, mint a jövőben sorra kerülő nyugdíja
zásnál, csak az illető fizetési osztály harmadik (C) fizetési csoportja 
megfelelő fizetési fokozatának illetményei után engedné számítani, 
A nyugdíj ilyen lefaragása ellen tiltakozniok kell nemcsak a nyug
díjasoknak, hanem a most még aktiv tisztviselőknek is.

A Tamássy-féle fizetésrendezési tervezet ismertetésének zára
dékául ideiktatom még a füzet rovatos kimutatáséból a minket 
érdeklő végső számadatokat, vagyis a havi fizetéseket. Meg
jegyzendő, hogy a számok a seniumos három fizetési fokozatnak 
költségvetési kalkulációra használt középarányosai.

Fizetési
osztály V. VI. VII. Vili. IX. X. XI.

A) csoport 9 ,000.000 6 ,150.000
»

4,900.000 3 ,890.000 2,970.000 2.400.000 1,680.000

B) csoport 6 ,150.000 4 ,900.000 3,890 .000 2,970 .000 2 ,400.000 1,680.000 1,450.000

C) csoport 5 .100.000 3 ,740.000 2,890.000 2,210.000 1,700.000 1,462.000 1.250.000

Azt hiszem, hogy a tervezetnek ez a vázlatos ismertetése 
kiélezett kritikai kommentár nélkül is eléggé beszédes. Mind
amellett nem tartom feleslegesnek ide írni szerény véleményemet 
arról, hogyha csakugyan ezen tervezet szerint csinálná meg a 
kormány a fizetésrendezést, mely pontokon kell résen lennie a 
középiskolai tanárságnak a maga érdekeinek megvédésére.

Az egyik pont a szükséges tanári létszám megállapítása volna. 
Ha itt továbbra is megáll az a helyzet, hogy felesleges tanár 
nincs és valóság az, hogy aránytalanul magas rangosztályokba 
mi nem jutottunk, akkor most valamennyiünknek az A) csoportba
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kell jutnunk, s ránk nézve a B) és C) csoport csak elméleti 
jelentőségű marad. — A másik pont a státuskulcs, vagyis annak 
megállépítása, hogy mely fizetési osztályokba és milyen %-os ará
nyokban kalkulál át minket az új rendezés. Itt minden erőnket 
meg kell feszítenünk, hogy tavaszi státusreviziós memorandumunk
nak érvényt szerezzünk ; hogy tényleg szükséges létszámunk meg
állapítása után az egyes fizetési osztályokba méltányos és igaz
ságos számarányokban soroztassunk he. Az ismertetett füzetből 
(75. lap) idézek mementót: „Ha a státus- és fizetésrendezés alap
ját képező ezek az intézkedések most helytelenül tétetnek meg, az 
elkövetett hibák később alig, vagy talán soha nem lesznek jóvá- 
tehetök“. i. j.

KÖNYVSZEMLE.
A budapesti tankerület 6. számú értesítője. 1924—1925. Közzé

tette: Dr. Pintér Jenő, budapesti tankerületi kir. főigazgató. — Ez az 
értesítő újabb beszédes tanúja annak a helyreállító és nemes 
hagyományokon tovább építő munkának, amely a budapesti tan
kerületben az utolsó öt esztendőben végbement. Öt esztendőnek 
a nevelés és tanítás sikerét biztosító intézményes és személyi erő
forrásai mind megtalálhatók benne. Erről beszél az elmúlt öt esz
tendőre való visszapillantás, a főigazgatóság személyzetéről, szak- 
felügyeletről és a tankerület középiskoláiról szóló beszámoló, a 
tudomány és irodalom tanár-munkásainak névsora, a tanulmányi 
versenyek hű krónikája. A hivatalos ügyek határidős jegyzéke 
pedig arról az egyöntetű adminisztrációs munkáról tájékoztat, 
amelyben a külső keretek is a legmagasabb pedagógiai cél szol
gálatára valók.

Hazádnak rendületlenül. I. Magyar nemzeti káté. II. Hazafias 
lírai költemények. Budapest, 1925. Kiadja a Magyar Középiskolai 
Tanárok Nemzeti Szövetsége. — Károlyi János Nemzeti Kátéjának 
negyedik, átdolgozott kiadását és Pintér Jenő és Sajó Sándor által 
kiadott hazafias költemények gyűjteményének második kiadását 
tartalmazza ez az ízlésesen kiállított kötet. Az irredenta nevelés
nek két nagyerejű eszköze került egy kötetbe és tanítványaink 
bizonyára még több lelki haszonnal lapozgatják együtt, mint ezelőtt 
a külön füzeteket. Észre, szívre egyszerre hat. Talán az évek óta 
ismert két füzet egyesített kiadása is közrejátszott abban, hogy a 
budapesti középiskolák IV.—Vili. osztályaiban mint vademecumot 
használják és mire a tanulók a középiskolából az életbe kerülnek, 
ennek a vademecumnak vérükbe átment szellemével vegyülnek el 
a magyar közéletben. Igen kívánatos, hogy a budapesti iskolák 
példája országos gyakorlattá váljék.
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KÖZLEMÉNYEK.
A Győrkerületi Tanári Kör megalakulása.
Október 4-én az ébredő tanári öntudatnak nevezetes meg

nyilatkozása történt Győrött: gondos előkészítés, a jövőt szemmel- 
tartó áldozatos munka után megalakult a Győrkerületi Tanári Kör. 
Az új alakulat céltudatos működésre egyesíti a győri, soproni, 
szombathelyi, kőszegi, pápai, magyaróvári, pannonhalmi, szent- 
gothárdi középiskolák tanárait.

Büszke örömmel tekintünk egyesületi életünk ezen új esemé
nyére és meleg hálával gondolunk mindnyájan azokra a kartársakra, 
akik az országos egyesület működésének támogatására és fokozására 
új forrást nyitottak. Az új kör tagjai egész lelkűkre nehezedő 
súllyal érzik, hogy mit jelent egy vidéki kör működése az országos 
egyesülés szempontjából anyagi és erkölcsi ügyekben, ha akár 
mint kezdeményezők lépnek fel, akár az egységes állásfoglalásnak 
és akaratnak megvalósításán dolgoznak. Új alakulásuk célkitűzé
sében dunántúli kollégáinknak ezzel a gondolatával rokon az a 
szándék, hogy a maguk működésének területén a tanárság és a 
társadalmi közfelfogás viszonyát megkorrigálják. Anyagi boldogu
lásunk, erkölcsi megbecsültetésünk és ezekkel kapcsolatosan a 
középiskolai munka nemzeti fontosságának értékelése igen nagy 
mértékben ennek a viszonynak helyességén múlik. A Győrkerületi 
Kör alakulásának céltudatosságát mutatja, hogy ez nemcsak elmé
leti elgondolás, de a szándék végrehajtására is megvannak a kész 
tervek és szervek. A Kör nem bízott semmit csak az egyéni vállal
kozásra, nem vár semmit a puszta véletlentől, az alkalmak adó- 
dásától és a körülmények alakulásától, hanem terveinek kivitelét
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parancsul adta lelkes tagokból alakított bizottságainak, amelyek 
a sajtóban, tanári jóléti intézményekben és a kultúra terjesztését 
szolgáló tanári munka megszervezésében fejtik ki tanári öntudattól 
áthatott működésüket.

De fontos az országos egyesülés szempontjából a Győrkerületi 
Kör megalakulása azért is, mert szemnyitó és követendő példa. 
Az egyetemes tanári érdekek szolgálatának parancsoló tudata 
rajzolódott ki az alakuló közgyűlés képén, mikor ott láttuk a győri 
tankerület főigazgatóját, igazgatóit és tanárait együtt, öregeket és 
fiatalokat, államiakat és felekezetieket, világiakat és szerzeteseket. 
A közgyűlés termét betöltötte az ezeréves magyar nemzetnevelők 
hagyományának szelleme.

A hagyományos szellemnek az új köri élet által való új 
virágzását nemcsak a nagy körültekintéssel készített szabályok 
biztosítják, hanem megvannak a személyi biztosítékai is. Akik a 
szervezés és előkészítés fáradságos munkáját végezték (Bászel 
Ernő, Kató Sándor, Bencsik Gergely, Konda László, Heppner Antal, 
Posch Károly, Kölönte Béla), nevükkel és egyéniségükkel előre 
megpecsételték az új köri élet szellemét, amelynek őrzését, virágoz- 
talását, teltekre valósulását azután kétszáz egyesületi tag rábízta 
Dsida Ottó tankerületi főigazgatóra, mint díszelnökre, Bászel Ernőre, 
mint elnökre, Mázy Engelbert, bencés-rendi főgigazgatóra, Molnár 
Szulpic és Bozzay Zoltán c főigazgatókra, mint tb. elnökökre 
és az egyes intézetek igazgatóira mint alelnökökre.

Teljes bizalommal és szeretettel köszöntjük a magyar kultúra 
szeretetéből életre kelt Győrkerületi Tanári Kört; köszöntjük vezetőit 
és tagjait, mint az országos egyesületi élet új erőforrásait, tanári 
rendünkért és a magyar kultúráért végzendő munka példaadóit.

A tanári fizetés Németországban.
A német birodalmi tisztviselők, kik közé a tanárok és tanítók 

is tartoznak, tizenhárom fizetési rengcsztólyba vannak beosztva.
A XIII. rangoszlály a legmagasabb, az I. a legalacsonyabb. 

Lakbér dolgában — egy kivételes csoporton kívül — a városok 
A), B), C) és D) csoportba osztattak be, s minden csoportban I—VII 
osztály van, itt azonban az I. jelzésű a legmagasabb, a VII. osztály 
a legalacsonyabb lakbérfokozat. Az itt közölt fizetési táblázaton 
az első keresztbefuló vastag vonal azokat a rangosztályokat és foko
zatokat keríti be, amelyekben a legalacsonyabb (VII.) osztályú lakbér, 
a második azokat, melyekbe a VI., a harmadik, amelybe az V. 
fokozat lakbére jár s így tovább. Az I. jelzésű lakbért, amint az 
a megfigyelt táblázatból kitűnik, csak kivételes megbízatású tiszt
viselők húzzák.



T isz tv ise lő -f iz e té se k  1924. d ee . 1 ó ta .
A keresztbefutó vonalak a lakbérosztályok határait jelölik.

A) É v i  f i z e té s e k :
A megadott összegek magukban foglalják az 1924 l-t6l az I—VI. fiz. oszt.-nak 
engedélyezett 12*/2% és a Vll—Xlll fiz. oszt.-nak engedélyezett 10% pótlékot.

B) H a v i  fize tések  :
A megadott összegek magukban foglalják az 1924 dec. 1 -tői az 1—VI fiz. oszt.-nak 
engedélyezett 12l/2% és a Vll — Xlll. fiz. oszt.-nak engedélyezett 10% pótlékot.

1. fiz. oszt.- - - - - - - 906 948 972Í 1014 1056 1122 1188 1254 1308 1. fiz. oszt. 75.50 79 81 84 50 88 93 50 99 1(4 50 109
11. .. .  .................- 984 1026 1068 1134 1200 1272 1338 1392 1434 11. .. . 82 85 50 89 94 50 100 106 111.50 116 119.50

111. .  .  _________ 1U80 1146 ,218 1284 1350 И16 1470 1511 1554 III. .  . 90 95 50 101.50 107 112 50 118 12.50 126 129.50
IV..................................... 1212 1316 1404 1488 1 1566 1608 1662 1716 1770 IV. . . 103 50 110 50 117 124 130.50 134 138.50 143 147 оО
V. ................................ 1 58 1554 1632 1716 1794 1878 1932 1998 2052 V. .  . 121.50 129.50 136 143 149.50 156.50 161 166.50 171

VI. ., . ........... . -- 1794 1920 2040 2160 2280 2388 2484 2580 2676 VI.......... 149 50 160 170 180 190 199 2П7 215 223
Vll......................... . 23 0 244 J 25741 270ö ^904 3036 3168 3300 3*32 Vll, .  . 192 50 203.50 214.50 225.50 242 253 264 275 286

Vili............................. 2610 2838 3U3ö 3234 33 6 3564 3762 3960 Vili. . 220 23o.5Ü 253 269.50 280.50 297 313 50 330
IX. . .  -------------- 3102 3300 3498 369' 38 4 4092 4290 4554 IX. . „ 258.50 275 91.50 308 324.50 341 357.50 379.50
X............................... ... 3960 4290 4551 4818 5082 53*6 5610 5940 X. . 330 357.50 378.50 401.50 423...0 445.50 467.50 495
XI. .. „ ............. 4620 4950 5 80 5610 5940 6270 6600 6930 XI. . „ 385 412.50 440 467.50 495 522.50 550 577.50
XII. „ ................... 5346 5742 6138 6534 6996 7458 79 >0 XII. . . 445.50 478.50 511 50 544 50 583 621.50 660

XIII. „ .  ___  - 6910 7920 8910 9570 I056U Xlll. . 577 50 660 742.50 7.Я.50 8 0

Kivételes В  I в II В  111 В  I V В  V В  VI В  V I I Kivéletes В  I В  II в  I I I В  I V В  V В  V I о  V I I

javadalmazások 11550 13200 -X
'

U
l о 15840 19800 297С0 33000 zások 962.50 1100 1237.50 1320 1650 2475 2750

Lakbér (helyi pótlék) Lakbér (helyi pótlék)
VII VI V IV III и I Vll VI V IV in* и I

Lakbérosztélyok 1056 M. 1068 tói 1554t6l 2676161 4554 tói 7920-tól Lakbérosztélyok 89-tól 12950-tól 223-tól 37950-tól 660-tól
fiz.-ig 1554-ig 2676-ig 4554-ig 7920-ig 13200-ig 13200-tól 89-ig 129.50-ig 223-ig 379 50-ig 6 0-ig 1100-ig 1100-t ól

Külön osztály 288 450 612 816 1122 1428 1788 Különosztály - - - - - 24 37.50 51 68 93.50 119 149
Helyi csoport A . - - - -. 246 378 522 714 972 1224 1530 Helyi csoport A 20.50 31.50 43.50 59 50 81 102 127 50

в ........ 204 318 426 564 768 1020 1278 в __ 17 26.50 35.50 47 64 85 106.50
c ............. 156 246 336 462 612 768 972 c .. .. 13 20 50 28 38 50 51 64 81
D ........... 114 186 246 336 462 564 714 0  . .  .. 9.50 15.50 20.50 28 38.50 47 59 50

Gyerek utáni pótlék Gyerek utáni pótlék
6 évig 216 M. 6—14 évig 240 M. 14—21 évig 264 M. 6 évig 18 M. 6 - 14 évig 20 M. 14-21 évig 22 M.

Feleség utáni pótlék 144 M. Feleeeg utáni pótlék 12 M.



A feleség utáni családi pótlék havi 12 márka; a gyermek után 
6 éves korig 18, ettől 14 éves korig 20, 14-től 21 éves korig pedig 
22 márka a családi pótlék.

Feltéve, hogy valaki csak az 1. rangosztály legmagasabb foko
zatáig emelkednék, ha nőtlen, a legmagasabb alapfizetése havi 
109 márka, ha gyermektelen nős 121 márka, tehát 1,835.000, illetve 
2,057.000 korona lesz.

Vegyünk fel egy olyan esetet, melyben a legalsóbb osztály 
végső fokán a tisztviselőnek van 3 gyermeke, kik kösül egy 6—14, 
kettő pedig 14—21 éves. Ez esetben fizetése havi 64 márkával, 
illetve 1.088,000 koronával több, vagyis lakáspénz nélkül 3,145.000 
korona.

A XIII. rangosztályban a havi kezdő alapfizetés nőtlennek 
577'50 márka, tehát 9,817.500 korona; a gyermektelen nősnek
10.021.500 korona; a 3 gyerekes nősnek 64Г50 márka, vagyis
11.109.500 korona.

A miniszterek és különös feladattal megbízottak kivételes 
fizetést élveznek, melyeknek nagysága a mellékelt táblázaton, a 
XIII. rangosztály után van feltűntetve „B“ jelzéssel. (Végre egy 
kívánatos ,,B“-lista.)

A főiskolai végzettségű tisztviselők az 1924-i fizetésrendezés 
óta mind a X—XIII. rangosztályba vannak sorozva — természetesen 
a bírák is — s mind teljesen egyenlő fizetéssel.

Érdekes, hogy 1921 előtt voltak olyan esetek is, hogy a nagyobb 
középiskolák igazgatói magasabb rangosztályba jutottak, mint 
kisebb vidéki járásbíróságok vezetői, minek helytálló védelméül 
azt hozta fel a német tanárság, hogy a kisebb járásbíróságok 
vezetőinek nincs, vagy nincsen annyi főiskolai végzettségű aláren
delve, mint egy nagyobb középiskola igazgatójának. Újabban 
azonban a jogászoknak sikerült annyi előnyt szerezniük a filológusok, 
illetve a bölcsészeti fakultást végzettek fölött, hogy míg a jogászok 
a XIII. rangosztályt is elérik, a tanár-ember csak a XII. rangosztály 
legmagasabb fokozatába juthat be. Ebbe a német tanárság ter
mészetesen nem nyugodott bele s Bajorországban és Bremenben 
mér ki is vívta, hogy a rendes tisztviselőktől elérhető legmagasabb 
rangosztályba is bejut, tehát a bírákkal teljesen egyenjogú. így 
állván a dolog, igen rövid idő kérdése csupán, hogy Németország 
többi államában is teljesen egyenlő előhaladású legyen a tanár 
a bíróval.

A rangosztályok között az I—VII-ig 9, a VII—Xl-ig 8, a Xll-ben 
7, a XIII-ban pedig 5 fizetési fokozat van.

Ugyanazon rangosztály fokozataiból 2 évenkint lépnek előre. 
Szemelőtt tartandó azonban, hogy a német birodalmi rangosztály- 
rendszerből következőleg nem kell, sőt nem is lehet a tisztviselőnek

4 4
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minden fokozaton keresztülmennie, mert amint a közölt táblázatból 
látható, az alacsonyabb rangosztály legmagasabb fokozatában jóval 
magasabb a fizetés, mint az utána következő magasabb rang
osztály kezdő fokán; pl. a XI. rangosztály végső fokozatán az évi 
fizetés 6930 márka, a XII. rangosztály kezdő fokozatán pedig csak 
5346 márka.

Csak azok jutnak be föltétlenül valamely rangosztály legma
gasabb fokozatába, akik mér felsőbb rangosztályt nem érhetnek 
el, így pl. a tanárok a XII. rangosztály legmagasabb fokozatába. 
A X. és XI. rangosztály fokozatain a tanár is két évet tölt, de 
mikor halálozás, nyugdíjazás stb. üresedés folytán a tanári végzett
séggel elérhető legmagasabb XII. (Bremenben és Bajorországban 
már XIII.) rangosztályt eléri, azonnal annak legmagasabb fokozatába 
kerül évi 7920, havi 660 márka fizetéssel.

Egyik rangosztályból a másikba nem bizonyos szolgálati év 
szerint kerülnek be, hanem az elhalálozás, nyugdíjazás és más 
üresedés révén úgy, hogy a X-ben a tanárság 3/6, a XI-ben 2/e, a 
ХП-ben pedig */в legyen.

így az összehasonlítások legreálisabbak akkor lesznek, ha 
konkrét eseteket állítunk szembe. Professor Eugen Zeltner, a freiburgi 
(Baden) főreáliskola tanára nős, van 1 hat éven aluli gyereke és 
13 szolgálati éve. E sorok írójának ide vonatkozó családi adatai 
a nevezett német kollégáéval teljesen azonosak, de nekem nem 
13, hanem 24 szolgálati évem van. Az említett német kolléga fize
tése lakáspénzzel és pótlékokkal 557 má^ka. Vonjuk le az össze
hasonlításra alkalmatlan lakbért (X. A. IV.), 59'50 márkát, marad 
498'50 márka. Ez átszámítva 8.474.000 korona. Én 24 évi szolgálat 
után havi 3,740.000 korona fizetést kapok, tehát 2 26-szor kevesebbet, 
mint a németországi tanár 13 szolgálati év után. Ha azonban a 
15°/o „előleget“ — a jelen esetben 556.000 koronát is fizetésnek 
merem számítani, akkor a huszonnégy éve szolgáló magyar tanár 
fizetése csak 1'97-szer kevesebb a tizenhárom éve szolgáló német
birodalmi tanárénál. Németország tehát kezdettől megélhetést, sőt 
kultúréletet biztosító fizetést ad tanárainak, míg a mi fizetésünk 
egy évtizede elsőrendű szükségleteink fedezésére sem elég. Figye
lemreméltó az is, hogy a rendes tisztviselők legfelsőbb osztályáig, 
sőt abba is belejut a tanár-ember. Vessük most a dotációmat 
olyan németbiródalmi tanáréval egybe, akinek velem egyenlő 
szolgálati ideje van. 24 szolgálati évvel a németországi tanár leg
rosszabb esetben a XI. rangosztály ötödik, legjobb esetben pedig 
ez a XI. rangosztály legmagasabb (8) fokozatában van. Fizetése 
tehát az én családi adataimat fedő s kedvezőtlenebb esetben 
pótlékokkal 495 + 12 + 18 = 525 márka = 8,925.000 K, tehát 2'08-szer 
nagyobb, mint a 15°/0-kal emeltnek tekintett fizetésem. A jobb s
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egyben valószínűbb előlépés esetén a németországi profeszor 
fizetése: 577'50 + 30 = 607 50 márka =  10,327.500 korona, vagyis 
2'4-szer nagyobb az én fizetésemnél.

Még nagyobb a mi rovásunkra a különbség a XII. rang
osztályban, ahol a havi fizetés a fölvett családi viszonyok között 
660+12+18 = 690 márka =  12,930.000 K, mely összeget, mint a 
tanároktól elérhető legmagasabb rangosztály legfelsőbb fokozata 
után járó fizetését a XII. rangosztályba lépése pillanatától élvezi.

A főiskolát végzett német tisztviselők szolgálatba lépésének 
idejét egy évvel antedatálják, vagyis, ha valaki pl. az 1913. polgári 
évben vizsgázott le, szolgálata 1912 januárjától számít, mert az 
akadémiai végzettségűek végeredményben így is kevesebb fizetést 
élveznek éltük folyamán, mint a kisebb képzettségűek.

A német tanítókat és igazgatótanítókat a VI—IX. rangosztályba 
sorozták; kezdőalap — léhát pótlék nélküli fizetésük magyar pénzben: 
2,541.500_ az elérhető legmagasabb tanítói alapfizetés ma 6,451.500 
magyar koronának felel meg.

A magyar és német tanárság helyzetének összehasonlítása ma 
annál reálisabb, mert az élelmiszerek árai nálunk és Németország
ban általában egyenlőnek tekinthetők. Van nehány élelmicikk. 
aminő a vaj, cukor, só, amely Németországban olcsóbb s viszont 
néhány olyan, mely ott drágább valamivel. Tekintve azt, hogy 
Németországban az iparcikkek olcsóbbak, pontosabb vizsgálat 
esetén alighanem még kedvezőtlenebbnek bizonyulna a magyar 
tanár helyzete. A német állam pénzügyi és gazdasági helyzete sem 
mondható kedvezőbbnek a mienknél, hiszen a háború igazi oka 
Németország iparának elhatalmasodása, célja pedig annak tönkre
tétele volt, amiről nemcsak a létéért rettegő francia, hanem az angol 
kalmárpolitika sem feledkezik meg egy pillanatra sem. A német 
iparnak nem szabad versenyképessé lennie. A drága külföldi tőke, 
a reparációs költségek miatt kivetett nagy adók, más államok 
védelmi vámjai, a legrettenetesebb gazdasági küzdelemre kénysze
rítik azt az államot, mely a világháború következtében 3 millió 
négyszögkilométer területét veszítette el. Miben leli tehát magyará
zatét az, hogy Németország tisztviselőit így fizeti. Azt hiszem, első* 
sorban abban a nálunk alig, vagy egyáltalán nem jelentkező szo
ciális meggondolásban, hogy amely államban a tisztviselőség egye
teme, tehat az állam élő organizmusa is elégedetlen s nyomorban 
vergődő, az nagy dolgok előkészítésére képtelen. Része van benne 
annak a küzdelemnek is, melyet jól szervezetten a tisztviselők 
„Reichsbund“ ja fejtett és fejt ki.

A tanárság okos energiával vezetett küzdelme is elérte, hogy 
Bajorországban és Bremenben teljesen egyenjogú a bírákkal s



47

minden reménységük megvan arra, hogy rövidesen az egész biro
dalomban elérik a XIII. rangosztályt is filozófiai végzettséggel.

El, mert ott nem pésztortalan a nyáj s nem nyájtalan a pász
tor, mint minálunk még mindig.

A legszentebb magyar nemzeti célokért aggódva kérdem magam
tól is : vájjon ebben a mi cél- és lélekvesztettségünkben képes lesz-e 
a mi pásztortalan nyájunk és nyájtalan pásztorunk pénzügyi 
köreinket arra a belátásra bírni, hogy a magyar iskolaügy, a magyar 
közoktatás már csak azért is van olyan fontos, mint a jogszolgál
tatás, mert az utóbbi logikai szükségszerűséggel annál inkább 
elmarad az igazságszolgáltatás eszményi fogalma, sőt gyakorlati 
célja mögött is, minél elhanyagoltabbak, minél nivótvesztettebbek 
iskoláink.

Az iskola pedig mindig olyan, amilyen a tanár; a tanárok 
pedig már egy évtizede nem lehetnek olyanok, amilyenek lenni 
szeretnének s aminőknek a trianoni „béke“ utáni honfoglaló magyar 
iskolák tanárainak lenniök kellene.

Ezt az egy rövid mondatba szorított, de végtelenül szomorú 
tényt a közoktatásügy legfőbb vezetőjének s minden sorsunkat 
intéző kormányférfiúnak elmélyedő lelkiismeretébe ajánlom ma, a 
lineáris státusrendezés előtt is, mert az én hitem szerint a helyzet 
gyökeres orvoslása nélkül a jövő előtt a magyar közoktatás és 
főként a középiskola helyzetéért a felelősséget vállalni tovább nem 
lehet, nem szabad. És ha akár a közoktatásügy mai legfőbb veze
tője, akár más kormányférfiú erre az igazlátó álláspontra helyez
kedik, lássuk benne megváltónkat s kérjük János apostol szavaival: 
„Maradj velünk uram, mert az est közéig“.

A státusrendezés alkalmából most csak egyetlen elvi szem
pontra szeretném felhívni a figyelmet. A tanári hivatás és munka 
egészen egyedülállóan sajátos. Az igazán kiváló tanítót, nevelőt 
előléptetés útján sem szabad ettől a munkától elvonni, tehát a 
státusrendezésnek gondoskodnia kell arról, hogy a tanár mint tanár 
is elérhesse a legmagasabb fokozatot, mert minden ezzel ellenkező 
rendezés sok esetben a legértékesebb pedagógiai kiválóság tudatos 
elvi mellőzését jelentené. Dr. Fodor János~

Természetrajz—kémia oktatása a reformált 
középiskolákban.

Tanáregyesületünk szellemi konszolidálásának biztos jele a 
Közlöny, melyben mind nagyobb és nagyobb terjedelemben jelen
nek meg közlések a gyakorlati pedagógia köréből, amire ma a 
fellendülő kultúrpolitikai élet, iskolapolitikai iránykitűzések s 
iskolareformok idején oly nagy szükség van. Mindenki a „meg
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változott életről“, megváltozott életkörülményről beszél és fennen 
követelik, hogy eme változásoknak (amelyek nagyrészben mulan- 
<Iók) megfelelően formáljuk újra régi „elavult“ intézményeinket, s 
vegyük revízió alá törvényeinket. Pedig az élet, az életfolyása nem 
is változott annyit, mint inkább mi, — az egyén lelki élete, az 
egyén összesége — a társadalom szellemi megnyilvánulása térült 
el. A fizikai világ nem ugrott oly nagyot, csak a közvélemény 
térült el nagyon a békebelitől.^Éppen ezért nem is a mindenáron 
való reformálás az észszerű, mint inkább a természetes evolúció 
megkívánta haladás mellett a nemzeti társadalom visszavezetése 
az új generációk megfelelő nevelése által a békebeli tiszta etikai 
alapra. Ez az értékes alap tolódott el (pedig ebben nincs evolúció); 
mily erőt jelentene ma a békebeli becsület és erkölcs. Ez a ke ttős 
tényező : a természetes síma fejlődés és az etikai alap szabja meg 
a reform mértékét: mérsékelt újítás és a középiskola visszaveze
tése a békebeli nívóra.

A középiskola reformja már megvan, életbe is lépett, mi 
középiskolai tanárok vizsgálgatjuk — gyakorlati pedagógiai szem
pontból. Szépet, pompásat, mély tartalmút alkothat az elmélet az 
eleven élet számára, de kérdés, zökkenés nélkül s símén alkal
mazható-e a reális életben. Olyan a tisztán elméleti alkotás, mint 
a  kirakatban pompázó szép ruha: a szabászat remeke: de szá
nalmas ruhadarab egy nagy testre kényszerítve, ügyetlen lógó 
testtakaró csupán apró testen. Most, amikor a középiskolákat az 
elkészült szép új ruhájába öltöztetjük, mi tanárok érezni fogjuk, 
hol bő és hol szűk, s kötelességünk szorgosan vizsgálni, nem 
maradt-e tű az új ruhában. Igazi tartós reform csak az lehet, 
melyben az elmélet s gyakorlat egyaránt lüktet.

Én e helyen a reformált középiskolák természetrajz s kémia 
oktatásával foglalkozom és pedig három szempontból:

a) szükség volt-e a régi természetrajz- s kémiaoktatás tan
tervét megbolygatni ?

b) milyen mértékű változás indokolt ?
c) az új tanterv kémia s természetrajz oktatása a gyakorlati 

pedagógia szempontjából.
Abban senki sem kételkedik, hogy a természetszemlélet inten

zívebbé tevése, a fizika-kémia szélesebb alapon való oktatása ma 
általános követelmény, amely az előzőkben említett természetes 
haladás követelménye. Nem kell félteni a reáliák miatt az idealiz
must ; lehet tanítani a reáliákat az idealizmus sérelme nélkül, 
amiként az anyagot (kém.-fiz. anyag: materia) a materalizmus 
gondolata nélkül. A haladás, melyről ma joggal beszélnek, a ter
mészettudományon s a technikán épült fel s lendül tova. Az 
iskolának bizonyos fokig simulnia kell e tényékhez és az alap
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vető klasszikus és humanisztikus műveltség mellé megfelelő ter
mészettudományi ismeretet vagy legalább is természettudományos 
készséget is kell adni. A középiskola a főiskolára is előkészít: a 
főiskolai hallgatók igen nagy részének (műegyetemi, orvosi, gyógy
szerészi, gazdászati, bányászati, kohászati, erdészeti, állatorvosi 
hallgatók) további felső oktatásuk igen fontos része természet- 
tudományi, főleg kémiai, a nélkül, hogy megfelelő alapot kapna 
a gimnáziumban és reálgimnáziumban. De szükséges bizonyos 
erősségű természet — szemlélet s kémiai ismeret a közszellem 
alkotórészeként — nemzetgazdasági szempontból. Nevelni kell új 
generációt, melynek szellemi neveltségében az általános s huma
nisztikus műveltség mellett, ott rejtőzik bizonyos értékű természet- 
szemlélet s kémia alapján a nagyon kezdetleges kémiai indusztria 
lendületének lehetősége is. Hisz Magyarország oly sok e körbe 
tartozó anyag (gyógyszer, műtrágya, kémiai festék, növény és állat
védelmi anyagok) behozatalára szorul. Ennek csökkentését csak 
bizonyos fizikai és kémiai oktatás mellett felnövekvő s bizonyos 
természettudományos készséggel rendelkező új generáció teheti 
lehetővé. Ismétlem, nem kémikusok neveléséről, van itt szó; ez 
cél nem lehet, csupán az általános nevelési irányba egy kis ter
mészetszemlélet s kémiai ismeret adagolásáról, Meg aztán agri- 
kultúr állam vagyunk, az agrikultúrával kapcsolatos kémia és 
kémiai ipar a többtermermelés érdeke.

A biológiai és kémiai oktatás esztétikai s logikai hatását el
vitatni nem lehet. Esztétikai hatás alatt nem csupán a szabad 
természet szemléletekor fellépő magasabb érzelmekre gondolok, 
hanem azokra a közvetlenül tapasztalt lelkiélményekre, amelyek 
a tanulóifjúságban kifejlenek, amikor pl. egy csepp víz élővilágát, 
vagy a vérkeringés gyors ütemű áramlását v. a szervezet szöveti 
struktúráját szemléltetjük mikroszkópiái vizsgálódások alkalmával. 
A biológiai lények morphológiája, életének összhangja s célszerű
sége, a természet törvénye, a kémia minden részlete a rendszeres 
gondolkodás legfőbb megindítója s serkentője.

Még sok igen értékes lelki élmény sarjadzik ki a biológiá
nak és kémiának megfelelő osztályban megfelelő mértékű tanítása 
nyomán. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a művelt ember 
éppen annak ismeretétől áll legtávolabb, amelynek közvetlen 
környezetében s központjában él és amelyek élete folyása leg
elemibb követelményeinek főszereplői. Nagy hiba lenne egyoldalú 
természettudományos alapon nyugvó oktatási irányt kívánni; én 
magam még a régi görög életről és irodalomról oly halvány 
képet nyújtó görög oktatásnak (csökkentését, helyesen) a reálgimná
ziumokból való törlését is sajnálom. Legyen meg az egyént, értelmi, 
érzelmi s akarati életét kiformáló régi tényezők domináló szerepe,

4Tanáregyesületi Közlöny.
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de e melleit oly természettudományi ismeretet is kell adni, mely 
logikai hatásokat, hasznos lelki élményeket vált ki és a haladó 
élettel, az ország jellegével a legjobban harmonizál.

Mindazok az okok, amelyeket itt taglaltam a biológiai és 
főleg az igen mellőzött kémiai oktatás érdekében, egyben meg
határozzák ezen tárgyak tanításénak mértékét és módját. Sajnos 
az új középiskolai Tanterv nem emelte a szóban levő stúdiumo
kat érdemük szerint, sőt — bár a kémia külön tárgyként is szere
pel — lényegében a régi középiskolai oktatás alatt maradt, nívó
ban csökkent. Az a tananyag, amelyet eddig a gimnázium hatodik 
osztályában (ásvány-kém.) tanítottunk, a jövőben a IV. osztályba 
kerül földtan nélkül; pedig e tananyag korosabb és értelmesebb 
felső osztályban sem volt a legkönnyebb. Köztudomású a gyakor
lati didaktikusok egyöntetű véleménye, hogy hasonlíthatatlanúl 
könnyebb a növény és állatvilág, mint az elvontabb, a tanuló 
ifjúság körétől is (különösen ma) távolabb eső ásványvilág s 
kémia. Ennélfogva a régi anyagnak alsóbb osztályba való tanítása 
nem lehet oly elmélyedő s nívócsökkenéshez vezet éppen annál 
a tárgynál, melynek intenzívebb tanítását éppen a gyakorlati és 
haladó élet teszi szükségessé. Az új Tanterv készítőinek célja, 
ezen didaktikai változtatással kétségtelenül az volt, hogy az alsó 
osztályt végző tanulók a természet mindhárom világából kapja
nak ismeretet. E cél más úton is elérhető lett volna, mint alább 
látni fogjuk. Az új Tanterv elkészítésében a fokozatosság és 
kapcsolatosság (L. Kornis Gyula: Az új középiskolai Tanterv. 
Néptan. Lapja) szempontjai érvényesültek. A „genetikus“ elvek 
érvényesülésének eredménye volt a VI. osztály természetrajz 
anyagának levivése a negyedik osztályba. Most már csak az a 
kérdés, hogy az olyannyira világos és természetes egymásutániság 
(anyag, növény, állat) didaktikai, helyesebben egyszerű mechanikai 
feltüntetése — mint előny — ellensúlyozza-e azt a tanításbeli s 
tanulásbeli nehézséget, mely ezen felcserélés nyomán eredt. Minden
esetre fontos didaktikai elv a genetikus szempont, a gyakorlati 
pedagógus a szóban levő tárgynál s a változásnál nem ragasz- 
kodhatik hozzá, a felcserélés kétfélékét megoldásának mér legelése 
után az elmélet sem. A felcserélés nyomán eredő tanítási és tanulás
beli nehézségen nem enyhít az sem, hogy a reálgimnáziumban a 
kémia külön tárgy, de egészében ugyanazon terjedelmű (csak a 
földtannal bővülő) felsőbb osztályba való tananyaggal. Erre vonat
kozólag ugyanazok az észrevételek jogosultak, mint amelyeket a 
gimnáziumi természetrajz oktatásánál elmondottam. A reáliskolá
nál a természetrajzi oktatás megfelelőbb; csak a genetikus szem
ponthoz való szigorú ragaszkodás az V. osztály elvontabb ásvány- 
s földtanjával szemben a hasonlíthatatlanul könnyebb zoológiát
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a hetedik osztályba szorította. Itt már nem érvényesült az az elv, 
hogy a reáliskolai tanuló az alsó négy osztály elvégzésével a 
természet mindhárom világát ismerje.

Az összes középiskolák természetrajzoktatásának legcélszerűbb 
megoldása a gimnáziumokban a régi helyzet megtartása, a reál- 
gimnáziumban és reálban a következetes visszatérő metódus 
alapján az alsó osztályokban leíró biológia (növénytan, állattan) 
s leíró ásvány-földtan, a felső osztályokban ugyanaz, kimélyítve s 
más metodikai feldolgozással. Ez a visszatérő oktatási mód a 
régi és új tantervben is meg volt, s meg van, csak nem szigorú 
következetességgel.

A középiskolai természetrajzi és kémiai oktatás szemléltetése 
céljából tekintsük egységnek a növénytant, állattant, ásványtant, 
földtant és a kémiát; ábrázoljuk egy öt részből álló körrel. 
A visszatérő tanítási rendszer hiányosságát és e tantárgyak meg
oszlását grafikusan a következő módon szemléltethetjük:

A vonalzott körrész azt jelenti, hogy azon iskolanem jelzett 
osztálycsoportjában hiányzik a tantárgy tanítása.

Az új tantervnek a kémiai oktatásra vonatkozó része hozott leg
több csalódást. A gimnáziumoknál lényegileg csökkent a negyedik 
osztályra leszorult kémia, épúgy a reálgimnáziumnál, bár itt külön 
tárgy és egy óratöbblet van, de az utóbbi iskolatípusnál az előzmé
nyekben kifejtett okokból több kémiát s magasabb fokon kell sürgetni. 
A reálgimnáziumban nem oly mértékű és tartalmú, mint aminőt

4*
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e tárgy értéke és életvalósága megkíván. Hisz mit ér a negyedik 
osztály 2 órai kémiai oktatása annak, akinek továbbtanulásához 
(orvosi, gyógyszerészi, mérnöki, erdészeti, bányászati, állatorvosi 
stb.) szükséges; de a más pályára menő érettségizett ifjú kémiai 
ismerete is semmi, épúgy, mint a régi tanterv alapján földrajzi 
ismeretei. Nagyon jó volt a régi főreáliskolai kémiai oktatás be
osztása, semmivel sem indokolt egy-egy osztállyal való lejjebb- 
szállítósa, mert ez nívócsökkenéshez vezet. Azért talán, hogy a 
negyedik osztályt elvégző tanuló rendelkezzék a kémia elemeinek 
ismeretével ? Nem valószínű, hisz az ásványvilág és földtani ele
mek ismerete nélkül lép ki a reáliskolai növendék, mert az ásvány
tan és földtan csak az ötödik osztály anyaga. A régi tantervben 
előirt hetedik osztály szerves kémiája igen alkalmas betetőzése 
volt az V. és VI. oszt. biológiai (szerves világ) s kémiai oktatásá
nak és így megfelelne az említett genetikus szempontnak is. Az 
új tanterv alsóbb osztályú kémiatanítása nehezíti a tanítást, tanu
lást, a nagyfontosságú kémiai oktatás nívócsökkenését eredményezi, 
meg aztán olyan anyagot is tárgyal a hatodik osztály szerves 
kémiája (állati táplálkozás kémiája etc.), aminek alapismerete 
(táplálkozás szervének morfológiája etc.) csak a következő (hete
dik) osztály zoológiájának tárgya.

Röviden: szükséges az új Tanterv revíziója, nevezetesen a 
visszatérő természetrajzoktatás következetes megvalósítása mind
három (legalább a reálgimnázium és reál) típusban. A kémiai 
tanításra vonatkozólag kiszélesítés, és pedig (gimnáziumban a régi 
keretek között), a reálgimnázium felső osztályában is, a reálban 
pedig a régi tanterv alapján. Szerény vélemény ez csupán, mely 
azonban a gyakorlati didaktika, a gyakorlati élet, a szükséges 
mérsékelt haladás követelménye.

Csak érinteni kívánom e helyen Nagy M iklós Új középiskolai 
reformtanterv című igen szép, mélytartalmú tanulmányát, mely az 
elméleti és gyakorlati pedagógia alapján épült fel. Teljesen meg
okolt a tantervben kidomborodó természetrajzi és kémiai oktatás ; 
sajnos azonban természetrajz, kémia „ily nagy“ térfoglalására 
nem számíthatunk. Ezért összegeztem én a fenti szerényebb kere
tek között az előzmények alapján indokoltan a természetrajzi és 
kémiai oktatás minimumát.

Ezek voltak azok a főbb észrevételek, amelyeket feltétlen 
megjegyzendőnek tartottam az új Tanferv életbelépésének kezde
tén, de még oly időben, amikor a kérdéses oktatás ügyében 
módosításra kellő idő van, hisz csak két év múlva lép életbe a 
Tanterv idevonatkozó rendelkezése. Úgy érzem, hogy a magyar 
tanárság szolgálatot tesz a magyar középiskola ügyének, ha fel
tárja azokat az aggodalmakat, melyek az új Tanterv áttanulmá-

T
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nyozása után benne az eleven élő iskola közvetlen munkásában, 
az új Tantervbe életet öntő, a reformot megvalósító tényezőjében 
felébrednek, s már most feltárja azokat az okokat, melyek az 
eredeti intenciók hamisítatlan átültetését gátolják. Hogy tényleg 
vannak ily aggodalmak és okok, világosan mutatják azok a 
tanári értekezések, melyeken a tanterv egy-egy részlete diszkusszió 
tárgya volt. (Balassagyarmat.) Dr. Csengő Nándor.

EGYESÜLETI ÉLET.

A főtitkár levelesládájából.
Jelölés a választmányba. Alapszabályaink 33. §-ának b) pontja 

kimondja, hogy az egyesület választmányába minden olyan gim
názium, reálgimnázium, reáliskola, leányközépiskola és főiskola, 
amelyben legalább tíz egyesületi tag van, ezen tíz tag után egy 
választmányi tagot küldhet ki. Ez a választmányi tag titkos szava
zással választandó s a választásról szóló jegyzőkönyv az egye
sületi főtitkárnak megküldendő. Az illető tanintézet minden további 
tíz egyesületi tag után még egy-egy választmányi tagot küldhet 
az egyesület választmányába.

Úgy látszik, hogy az egyes tanári egyesületek erről a jogukról 
megfeledkeztek, mert az új ciklusban mindössze alig két-három 
helyről küldték be a választmányba kiküldött tagok nevét.

A alábbiakban kimutatjuk, hogy az egyes intézetekben hány 
tagunk van és a zárójelben levő második számmal azt is jelezzük, 
hogy hány választmányi tag küldhető ki. Egyúttal felkérjük az érde
kelt testületeket, hogy a választmányba delegált tagok nevét velünk 
sürgősen tudatni szíveskedjenek, hogy az októberi közgyűlésen a 
választmány szabályszerű összetétele akadályba ne ütközzék. 
Ahonnan választ nem kapunk, azt úgy fogjuk tekinteni, hogy a 
testület nem kíván az alapszabályok adta jogával élni. Ily esetben 
az elnökség a maga belátása szerint fog valakit az illető testület
ből a választmányba kiküldeni.

A választmányi tagok kiküldésére a következő intézetek jogo
sultak :

Balassagyarmat: rg. (16—1), Békéscsaba: rg. (14—1), u. o. 
leányg. (11—1), Budapest: I. kér. áll. rg. (23—2), I. kér. Baár- 
Madas leányg. (10—1), II. kér. áll. rg. (22—2), érseki rg. (17— 1), 
Toldy reál. (17—1), III. kér. Árpád rg. (16—1), IV. kér. Eötvös reál. 
(14—1), Veres Pálné leányg. (18—1), V. Berzsenyi g. (22—2), 
Bolyai reál. (31—3), közs. Ráskai Lea-leényg. (12—1), VI. Köl
csey rg. (28—2), Kemény Zs.-reál. (21—2), Mária Terézia-leányg.
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(31—3), VII. kér. Madách g. (27—2), ág. h. ev. g. (20—2), Szent 
István rg. (23—2), Vili. Áll. tanárképzőint. gyak. g. (15—1), Zrinyi- 
rg. (32—3), Sophianum leányg. (13—1), közs. Zrínyi Ilona leányg. 
(18—1), IX. Fáy rg. (11—1), X. kér. Széchenyi rg. (18—-1), Szent 
László rg. (11 — 1), Cegléd: rg. (21—2), Csongród: rg. (13—1), Debre
cen: ref. g. (19—1), u. o. ref. leányg. (13—1), Eger: reál. (16—1), 
Gödöllő: kir. kath. rg. (12—1), Gyöngyös (14—1), Győr: Révai 
reál. (18—1), u. o. áll. leányg. (16—1), Hajdúböszörmény (13—1), 
Hajdúnánás (14—1), Hódmezővásárhely (14—1), Jászapáti (15—1), 
Kaposvár: Somssich rg. (11—1), u. o. leányg. (10—1), Karcag 
(18—1), Kecskemét: Tisza rg. (15—1), u. o. Katona reál. (14—1), 
Kiskunhalas (11—1), Kispest (18—1), Kisújszállás (12—1), Kisvárda 
(11—1), Kőszeg: ág. h. ev. leányg. (17—1), Mezőkövesd (15—1), 
Mezőtúr: Teleky leányg. (14—1), Miskolc: ref. leányg. (22—2), 
Nagykálló (13—1), Nagykőrös (15—1), Nyíregyháza: Kossuth-rg. 
(11—1), u. o. ág. h. ev. leányg. (13—1), Pápa: ref. gimn. (15—1), 
Szent Benedek-rendi rg. (10—1), Pesterzsébet (14—1), Pécs: Szé
chenyi reál. (18—1), Sárospatak (14—1), Sopron: ág. h. ev. líceum 
(15—1), u. o. Széchenyi reál. (19—1), Sümeg (13—1), Szarvas 
(17—l), Szekszárd (14—1), Szentes (22—2), Szentgotthárd (14—1), 
Szeged: Klauzál rg. (15—1), u. o. Baross reál. (16—1), u. o. Szent 
Erzsébet leányg. (20—2), Székesfehérvár: áll. reál. (16—1), u. o. 
Margit-leányg. (13—1), Szolnok (14—1), Szombathely: áll. reál. 
(16—1), u. o. áll. leányg. (15—1), Újpest: reálg. (20—2), Zala
egerszeg (15—1).

A tagok száma tizen alul van az alábbi intézetekben. (Ezek 
a választmányba nem küldhetnek tagokat.) Budapest: I. kér. közs. 
leánygimn. (4), II. kér. kir. kath. egyetemi rg. (6), IV. piarista g. (8), 
Vili. kér. bencés rg. (5), Debrecen: zsidó rg. (5), Gödöllő: prem. 
rg. (1), Gyönk (6), Győr: bencés g. (2), Keszthely: p em rg. (5), 
Kiskunfélegyháza (9), Kunszentmiklós (7), Mezőtúr: ref. rg. (9), 
Nyíregyháza: kir. kaih. g. (8), Ózd (7), Pannonhalma: főisk. (7), 
Pécs: leányg. (5), Rákospalota (8), Sárbogárd (7), Sopron: bencés 
g. (8), u. o. áll. leányg. (9).

A gyüjtőívet nem kaptuk vissza a következő intézetektől és igy 
nem tudh tjük pontosan, hogy hány tagunk van az illető városokban:

Aszód, Baja, Békés, Bonyhád, Budapest: I. kér. ciszterci g., 
Margit leányg., IV. kér. angolkisasszonyok leányg., Gizella leányg., 
V. kér. Lázár Piroska leányg.. Szekeres leányg., VI. izr. leányg., 
Málnai leányg., VII. kér. izr. rg., Erzsébet nőiskola, VIII. kér. rabbi
képző, Vörösmarty reálg.. Csurgó, Debrecen: piarista rg., Fazekas 
reál., Dombóvár, Eger: ciszterci g., u. o. leányg., Esztergom: bencés 
g., Gyula, Jászbeiény, Kalocsa, Kecskemét: piarista g., u. o. angol- 
kisasszonyok leányg., Kőszeg: bencés rg.. Magyaróvár, Makó,
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Miskolc: kir. kath. g., u. o. ref. rg., u. o. reál., Nagykanizsa: 
piarista rg., Nyírbátor, Pécs: Pius g., u. o. ciszterci rg., Salgótarján, 
Sátoraljaújhely: piarista rg., Szeged: Dugonics g„ Székesfehérvár: 
ciszterci rg., Szombathely: prem. g., Tata, Újpest: leányg., Vác, 
Veszprém.

A körök minden 20 tag után egy tagot küldhetnek a választ
mányba. Alapszabályaink értelmében a körök minden évben 
kötelesek tagjaik névjegyzékét a főtitkárnak és a pénztárosnak 
beküldeni. A pontos ügykezelés érdekében tisztelettel kérjük fel a 
körök titkárait, szíveskedjenek ezt a névjegyzéket minél előbb
elkészíteni és hozzánk eljuttatni.

* *
A nyári szünetekben az öszegyűlt egyesületi ügyek az okt. 2-án 

tartandó igazgatósági ülésen kerülnek tárgyalásra és a gyűlés jegyző
könyvében (L. 55—59. lap) részletesen megtalálhatók. Édes Jenő.

JEGYZŐKÖNYV.
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület igazgatóságának 

1925. évi október hó 2-án tartott üléséről. Jelen voltak : Madai 
Gyula elnök, Acsay István, Baros Gyula, Bászel Ernő (Győr), Ber- 
nolák Kálmán alelnök, Bessenyei Lajos (Debrecen). Édes Jenő 
főtitkár, Finály Gábor, Fröhlich Károly, Gajda Béla (Békéscsaba), 
Kaufmann György (Szeged), Kisparti János, Koczogh András, Kor
pás Ferenc, Kovács Dezső szerkesztő, Lersch Ernő, Marczinkó 
Ferenc, Mikola Sándor, Németh József pénztáros, Péch Aladár, 
Rados Ignác, Schmidt Alajos alelnök, Schmidt Márton, Székely 
István, Szőts Gyula alelnök, Takáts György, Vargha György és 
Zibolen Endre alelnök, igazgatóségi tagok. Távolmaradásukat kimen
tették : Lévay Ede és Ravasz [Árpád ig. tagok. A jegyzőkönyvet 
Nagy Pál titkár vezette.

Madai Gyula elnök az új munkaév küszöbén melegen üdvözli 
az igazgatóságot. Bevezető szavaiban rámutatja most folyó státus
rendezés fontosságára, ez nem egyedül a tisztviselők ügye, hanem 
az egész országé. A tisztviselőtársadalom idegei feszülnek a vára
kozástól ; a tanárság szeme is a státusrendezés felé van irányítva. 
Érthető izgalom és aggodalom tölti el a lelkeket, de kéri a tanár
ságot, hogy bölcs higgadtságát és komoly méltóságát őrizze meg 
ezekben a súlyos órákban is.

Szeretne tájékoztatást adni a jelen helyzetről, azonban a ter
veket annyira titokban tartják, hogy még a szakminisztériumokat 
sem avatták be. A maga részéről mindamellett a legnagyobb éber
séggel figyelte a tárgyalások minden mozzanatát; igyekezett és 
igyekszik mindig alkalmat és módot találni arra, hogy a tanárság
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jogos kívánságait megismertesse és teljesülésüket elősegítse. Július 
hó folyamán az Egyesület régi kívánságához képest a tanárság 
képviselőit: Acsay István és Zibolen Endre ig. tagokat is meghall
gatták a pénzügyminisztérium illetményügyi ügyosztályában. ízek 
a tárgyalások ugyan bizalmas jellegűek voltak, de azért felkéri 
Acsay István ig. tagot, hogy később az igazgatóságot ismertesse 
meg azzal, amit közölhetőnek tart. Elnök örömmel állapítja meg, 
hogy minisztériumunk, illetve ügyosztályunk a legnagyobb jóaka
rattal van és a tanárság kívánságait teljes egészében magáévá 
tette. A tanárság küzdelmét ez nagyban elősegíti. Rajta van, 
hogy ha lesz még tárcaközi tanácskozás, a tanárság képviselőit 
hívják meg, hogy a döntés ne történjék nélkülünk. Ő maga 
is, úgyis mint nemzetgyűlési képviselő, úgyis mint elnök, részt fog 
venni a tanácskozásokon. A Közlöny szeptemberi számában meg
jelent interjúkról különlenyomatot készíttetett és ezt külön levél 
kíséretében megküldi az összes illetékes tényezőknek és ezenkívül 
a személyes érintkezést is keresni fogja, hogy a tanárság igazait 
hangoztassa, amire, sajnos, eddig szerzett benyomásai szerint nagy 
szükség van.

Székely István. Nem látja azt a nagy jóakaratot. A korpótlék- 
ügyét különösen a pénzügyminisztérium nem kezelte illő jóaka
rattal. Nagyon fél, hogy — amint eddig mindig történt, a tanárság 
ügye ismét szenvedni fog. Szükségesnek tartja, hogy a döntés előtt 
OKTE küldöttsége menjen el a politikai pártokhoz; ismertesse 
meg őket helyzetünkkel és kérje fel őket támogatásunkra. A Ta- 
mássy-féle tervezet végrehajtása előtt szükségesnek tartja a szol
gálati pragmatika megvalósítását. A tisztviselők sorsát nem szabad 
minden biztosíték nélkül, esetleg elfogult felettesének döntésére 
bízni. Különös nyomatékkai hívja fel az igazgatóság figyelmét 
a nyugdíjasokra. A Tamássy-tervezet szerint a nyugdíjasokat 
súlyos sérelem éri. Kétféle nyugdíjas van, különbséget kell 
tenni a kiszolgált öregek és a munkaképes fiatalon nyugdíjazot
tak között.

Kaufmann György áltanulmányozta Tamássy könyvét. Tamássy 
a nyugdíjkérdést nem tárgyalja, hanem új nyugdíjtörvény létesíté
sét kívánja. A státusrendezésre a Tamássy tervezetét alkalmasnak 
találja. Ha ezt becsületesen végrehajtják, nyugalom lesz. Ha a 
stétuskulcs egyenlő lesz, akkor helyreáll az egyensúly az egyenlő 
képzettségűek között. Eddig a tanárokat mindig visszaszorították. 
Ezért a legnyomatékosabban kell hangsúlyoznunk, hogy a többi fő
iskolai végzettségűekkel egyenlő kulcs szerint mérjék a tanárságot is. 
Ne vegyenek elő egyes tisztviselői ágakat, pl. a pénzügyigazgató
ságot, mert ez nem zárt státus, hanem mozgó státus. Ezért szük
ségesnek tartja, hogy a sok jóakarat mellett szerzett sok kedve
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zőtlen tapasztalat után, mielőtt a rendezés megtörténnék, az Egye
sületnek egy háromtagú küldöttsége keresse fel a miniszter urat 
és a döntőtényezőket. És ha az ország nehéz anyagi helyzetére 
való tekintettel e pillanatban, mint régebben, nem is tudják külön
legesebben értékelni a tanári munkát, de mint minimumot kérni 
kell az egyenlő elbánást a többi főiskolai tisztviselőkkel. Ezt a 
magyar kultúráért meg kell tenni! A tanári lélek a sok sérelem, 
mellőzés miatt a megélhetés gondjai között egészen elsorvad, ha 
gyors segítség nem érkezik.

Acsay István az elnök felkérésére ismerteti annak a megbeszé
lésnek lefolyását, mely júliusban a pénzügyminisztériumban az illet
ményügyek előadójánál folyt le. VKM részéről Vajdinger Gyula 
min. tanácsos vett részt és leghatásosabban védte a tanárság 
álláspontját. A megbeszélés csak informatív jellegű volt; döntés 
nem történt. A fizetés rendezésénél az az általános elv, hogy az 
1914-es állapothoz kell visszatérni, amikor a tanárság aVll. fizet, 
osztályig juthatott, de korpótlékkal; ez az állapot már akkor is sérel
mes volt, minthogy a státus csak a VII. fiz. oszt.-ig jutott. Az egyenlő 
elbánás elvére helyezkedve a pénzügyigazgatósági státussal 
való egyenlő elbánást azonban nem fogadhatjuk el, mert — mint 
ismeretes — ez mozgó státus. Csak akkor felelne meg, ha e 
státusból kiemelt magasabbrangú tisztviselők mintájára az igaz
gatókat kivennék a tanári státusból és így csak a tanárokra alkal 
máznák a pénzügyigazgatósági stétuskulcsot. A korpótlék ügyé
ben nem történt döntés, ennek végleges elintézését a státusrendezés 
utáni időre halasztották. A helyettes tanárokra vonatkozólag pedig, 
ha a X. fiz. oszt. való előléptetés a saját érdekükben nem volna 
kívánatos, az eskü kivételét kilátásba helyezték.

Madai Gyula elnök az igazgatóság általános helyeslése mellett 
mond köszönetét Acsay Istvánnak és felkéri, hogy ezt a 
nehéz és esetleg népszerűtlen tisztet vállalja továbbra is. Az igaz
gatóság teljes bizalommal van minden tekintetben vele szemben.

Az elhangzott felszólalásokból megállapítható tehát, hogy a 
helyzet rendkívül nehéz. Nem ismerjük a szándékot, nem tudjuk, 
hogy az esetlegesen fenyegető sérelmeket honnan védjük ki?

Helyesnek és célszerűnek tartja ezért azt, hogy küldöttség 
keresse fel a politikai pártok vezetőit. Informáljuk őket és mint 
minimumot kívánjuk az egyenlő elbánást. A korpótlék kérdésében 
nem fogadhatjuk el azt az ellenérvet, hogy a tanárság akkor 
alacsony fizetési osztályokban volt, mert a korpótlék külön tanári 
privilégium volt és mint külön tanári kiváltsághoz továbbra is 
ragaszkodnunk kell, ha most az ország anyagi viszonyai nem is 
engednék meg.

Hozzájárul ahhoz is, hogy újólag felkeresse az Egyesület a
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miniszter urat, hogy újból hathatós támogatását kérje. A jövő 
hetet az információra szánja, felkeresi az összes döntő tényezőket. 
Addig is önuralmat kér ezekben az izzó percekben.

Az igazgatóság elfogadja az elnök előterjesztését.
Édes Jenő főtitkár jelenti, hogy a közgyűlést vidéken megtar

tani nem lehet; az erre vonatkozó tudakozódások nem jártak 
sikerrel. így ajánlja, hogy a közgyűlés Budapesten, a piaristák 
tornatermében legyen, október 24-én délután 5 órakor, előtte 
4 órakor igazgatósági és választmányi üléssel. A közgyűlés tárgya 
a  szokásos megnyitás és előterjesztéseken kívül egy előadás lesz 
a tanárképzésről. Az igazgatóság így határoz.

Ezután ismerteti a beérkezett főbb iratokat. Schmidt Márton 
igazg. tag az Egyesület képviseletében részt vett az edinbourghi 
nevelésügyi kongresszuson.

A VKM. IX. ügyosztálya meghívta az Egyesületet a nem áll. 
nyugdíjasok ügyének tárgyalására.

A VKM. V. ügyosztálya átírt, hogy az Orsz. Közokt. Tanács
ban az Egyesület részéről kiküldött Rátz László helyére hármas 
ajánlatot küldjön be.

Az Egyesület Vayer Lajos, Reibner Márton és Fröchlich Károly 
tagokat jelöli.

Az Eötvös-Alap az Egyesület részéről képviselőt kér.
Az igazgatóság a figyelmet megköszöni és Édes Jenő főtitkárt 

kéri fel erre.
A budapesti tanker, kir. főigazgatóság átírt és az országos 

tanulmányi versenyre bírálókűl az Egyesülettől tagokat kér.
Az Egyesület Sajó Sándor, Acsay István, Lévay Ede, Péch 

Aladár, Marczinkó Ferenc és Uferbach Jenő tagokat küldi ki.
A debreceni zsidó gimnázium a magánvizsgai díjak öt szá

zalékát a Tanárok Nevelőhézának ajánlja fel.
Az igazgatóság köszönetét szavaz az adományért.
A Nemzeti Színházban élvezett kedvezmény lejárt.
Az igazgatóság a kedvezmény újból való megfolyamodását 

határozza el és kéri kiterjesztését a Kamara Színházra és Opera- 
házra is.

A Győri Tanári Kör győri kerületi körré alakult át Dsida Ottó 
díszelnökségével, aki ezúttal az Egyesület tagjai sorába is belépett.

Az igazgatóság örömmel veszi tudomásul és sikert kíván az 
új alakulásnak.

Űj tagokul jelentkeztek: Dsida Ottó tanker, kir. főigazgató, 
Bozsay Zoltán c. főigazgató, Wagner Aurél, Plank Szilárd. 
Győry János, Takács György, Lipka István, Muha János, Kiss 
Béla, Takáts Ferenc.

Az igazgatóság örömmel veszi a jelentkezőket tagjai sorába.
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A szombathelyi és győri tanári testületek kérik az Egyesületet, 
hogy tegyen lépéseket a tanárok gyermekeinek mindenféle beha
tási stb. díja fizetése alól való felmentése érdekében. Az igazga
tóság az indítványt elfogadja.

Méltánytalannak tartják továbbá, hogy a közalkalmazottak 
magántanuló gyermekei kivétel nélkül a vizsgadíjnak csak 33°/0-át 
fizetik. Ennek a rendelkezésnek olyan megváltoztatását kívánják, 
hogy kedvezményt csak az élvezzen, akit a tanári testület erre 
érdemesnek tart.

Viszont azt az indítványt, hogy az óratöbbleteket a fenntar
tási díjak mellett szedett összegből fedezzék, az igazgatóság nem 
tartja jó megoldásnak.

Takáts György indítványozza, hogy az Egyesület tegyen lépé
sek az új tankönyvbírálati és engedélyezési szabályzat megvál
toztatáséra, mert ez a régivel szemben visszaesést jelent. Most a 
szerzővel nem közlik a bírálatot és ha utánjárással meg is kapja, 
a bírálat nincs aláírva.

Mikola Sándor ellenkező véleményével szemben az elnök is 
a névaláírást a felelősség elve alapján szükségesnek tartja és az 
indítvány elfogadását ajánlja. Az igazgatóság hozzájárul az indít
ványhoz.

Finály Gábor jelenti, hogy a segélyalap javára rendezett 
mözgóképelőadésok az intézetek részéről nem részesültek kellő 
méltánylásban. Mindössze tizenhárom iskola rendezett. A begyűlt 
összeg 15 milliót jövedelmezett.

Az igazgatóság Finály Gábor igazgatónak és az előadások 
rendezőjének, Volenszky Gyula tanárnak köszönetét mond.

Végül Németh József pénztáros tesz jelentést. Ennek meg
hallgatása után az elnök az ülést bezárja.

Dr. Nagy Pál titkár.

FIGYELŐ.
Létesítsünk diákszállókat.

Régi, békebeli kívánságnak adok hangot alábbi soraimban. 
Diákkirándulások alkalmával tapasztaltuk annak a hiányát, hogy 
sűrűn látogatott kirándulóhelyeinken nem tudtuk diákjainkat tisz
tességesen elszállásolni. Vagy szállodának csúfolt lebujbán zsú
folták össze őket és eleven kísértetek nyugtalanították az álmukat, 
vagy esetleg valamely iskola termében a földre összehevenyészett, 
szedettvedett szalmazsákokon kínlódták végig az éjszakát. (Egy 
alkalommal egyik vidéki város gimnáziumának egyik termében 
ötvenünket nyomtak be az egymás hegyén-hátán elhelyezett szalma
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zsákokra. Véletlenül dermesztő hideg májusi éjszaka volt, úgyhogy 
az ablakot nem lehetett nyitvahagyni. Reggelre a teremben oly 
dögletes levegő volt, hogy két nap múlva is kábult voltam tőle.) 
De még az ország fővárosában sem találtak a diákcsapatok nekik 
való szállást.

Májusban Téglássy Ferenc kartársammal együtt elvittük Bécsbe 
a budapesti Verbőczy István reálgimnáziumnak 16 növendékét. 
Utazásunk alkalmával szerzett tapasztalataink indítanak arra, hogy 
a diákszállónak és egyáltalában a tanulmányi kirándulásoknak 
ügyét szóvátegyem.

Kollégám levelezés útján kellően előkészítette utunkat. A bécsi 
Stadtschulratnak, melynek élén Glöckl Ottó elnök áll, külön osz
tálya van a tanulmányi kirándulások intézésére. A főintéző Ronge 
Ottó elemi iskolai igazgató. Ő fogadott bennünket a pályaudvaron 
és elkalauzolt a Lerchengasse 10. szám alatt levő diákszállóba 
(Wanderherberge). Ott lelkes beszéd kíséretében kifejtette és kiosz
totta négynapos tartózkodásunknak sokszorosított programmját. 
A Programm végrehajtására minden délelőtt és délután más-más 
ktlauz állt rendelkezésünkre azok közül a tanítók és tanítónők 
közül, akik erre a szolgálatra a központban önként jelentkeztek. 
Minden látnivalót ingyen vagy mérsékelt áron tekinthettünk meg. 
Az előzékenységnek netovábbját pedig akkor tapasztaltuk, amidőn 
maga Schneider közoktatásügyi miniszter négy páholyjegyet kül
dött számunkra, habár fölemelt helyárakkal adták Othellóf.

A diákszállót — amilyen több is van Bécsben — egy elemi 
iskolának a harmadik emeletén rendezték be. Három nagy terme- 
rendeztek be jó ágyakkal, sodronyos matraccal, vánkossal és 
pokrócokkal ellátva. Külön mosdóhelyiség is járul a hálóhoz, 
kellőszámú mosdótállal és kannával, A háló bútorzatához éjjeli 
szekrények, székek, asztalok is hozzátartoznak. A földszinten van 
az étkező. Minden vadonatúj volt a Wanderherberge-ben, mert 
mi voltunk az első lakói. A szállóért naponkint és fejenkint 
60 Groschent (6000 K) fizettünk.

Reggelit és vacsorát a Herbergenmutter készített számunkra. 
Ebédet a WÖK (Wiener Öffentliche Küchen) egyik köztisztviselőt 
étkezőjében kaptunk.*

Kérdem, nem lehetne nálunk is a diákkirándulásokat ilyen- 
féleképen intézményesen szervezni. Megcsonkított hazánknak még 
mindig vannak megtekintésre és az eddiginél is nagyobb meg
becsülésre méltó helyei. Csak úgy találomra említem a Balatont, 
az aggteleki barlangot, a Mátrát, Esztergomot és a — fővárost.

* A napokban értesültem róla, hogy itt ismertetett kirándulásunkról 
a Pester Lloydban írt cikkem hatásaként a bécsi Stadtschulrat azonnal 
egy teljes iskolaépületet adott a tanulmányi kirándulások céljaira.
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A jól megrendezett tanulmányi kirándulások haszna a nemzet 
jövőjére nézve szinte kiszámíthatatlan. Mi a vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztérium bölcseségéhez fordulunk azzal a hazafias kére
lemmel, állítsa be legközelebbi munkatervébe a diákkirándulások 
megszervezését és tervének végrehajtásához rendelkezzék a Tanári 
egyesület erkölcsi és szellemi tőkéjével. Mi rendelkezésére állanánk.

Szőts Gyula.
Értelmi, erkölcsi és testi nevelés. Ilyen sorrendben elmélkedett 

egykor a nevelés egyes feladatairól Spencer Herbert. Ma azonban 
igen nehéz volna a sorrendet megállapítani, mert azóta a világ 
nagy átalakuláson ment át. A materiálizmus és spirituálizmus erős 
harcot vívtak. Részben a nagy háború is ennek az eredője volt s 
a győzelem ma sincs eldöntve, mert a mi korunknak is legfőbb 
betegsége az anyagiság. Mennyi a jövedelmünk és mennyit fordít
hatunk testünk ápolására ? / Ez az egyetlen kérdés; mert hiszen ki 
gondol ma a lélekre? Nem vagyok monista egyik irányban sem. 
Ápoljuk a testet! — feltétlenül szükség van rá; de vigyázzunk, 
hogy egyoldalúak ne legyünk. Én is elvégeztem a testnevelési 
tanfolyamot s meggyőződésem, hogy a testedzés az embernek 
önmaga iránt elsőrangú kötelessége s tapasztalatból tudom, hogy 
alig van a tanári munkában nehezebb feladat, mint a tornatanítás, 
természetes tehát, hogy nem az ellen szólok. Nem is az ellen van 
kifogásom, hogy a testnevelésről sok szó esik, hanem, hogy az 
erkölcsi nevelésről egyáltalában nem esik szó. Igaz ugyan, hogy 
a legújabb középiskolai tanterv érinti célkitűzésben, de hogy a 
gyakorlatban milyen módon valósítjuk meg, arról eddigelé kevesen 
gondolkoztak és még kevesebben írtak. Pedig a testi nevelés ön
magában nem oldja meg a magyarság, sőt még a magyar ifjúság 
problémáit sem. A testi erőhöz — ha jól tudom — szükséges még 
tiszta és határozott jellem, nemes lelkesülés, erkölcsi bátorság, 
becsületes, lovagias gondolkodás, önfeláldozó, hazafias elszántság, 
sőt szerintem még keresztény hit is: hogy Isten és a saját lelki
ismeretünk előtt érezzük a felelősséget. Miként neveljük erre ifjú
ságunkat? . . . Tudom, hogy kész rá a felelet: Arra való a hittani, 
irodalmi, történelmi, földrajzi stb. oktatás. Én is így vélem, de talán 
mégis lehetne ezekkel a kérdésekkel is annyit foglalkozni, mint a 
testnevelési problémákkal. Ismétlem, nem a testnevelés ellen 
beszélek, sőt inkább azt szeretném, ha a testneveléssel valahogyan 
kapcsolatba hozhatnók a jellemnevelést, mert talán sokan nem is 
látják a veszedelmet, amely ifjúságunkat fenyegeti . . . Egy VII. 
osztályos diák nem régen arról panaszkodott nekem, hogy az 
osztály 80°/o-a szabadgondolkodó. Mi válik ezekből a fiúkból, ha 
már a középiskolában elvetik a legfőbb tekintélyt? Az Országos 
Közművelődési! Tanács a múlt évben felszólítást intézett az
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iskolákhoz, hogy mit lehetne tenni az erkölcstelen és léha olvas
mányok üldözését illetőleg az iskolán kívül. A budai Toldy Ferenc 
főreáliskola tanári kara válaszéban kifejtette, hogy az iskola meg
teszi, amit tehet, de amíg az utcán a szennyes plakátok s a szín
házi lapokban meztelen táncosnők portréi botránkoztatják, vagy 
inkább izgatják az ifjúságot, s amíg ú. n. társaságokban is csak 
sikamlós élveket hallanak, az újságok pedig az erkö'cstelen életből 
következő családi katasztrófákat kiszínezve tárgyalják, addig a léha 
olvasmányokat hiába szedjük el tőlük, hiszen az említett dolgok 
úgyis léhaságra nevelik őket. Léha emberekre pedig, úgy hiszem, 
kevés szüksége van a mi tönkretett országunknak . . . Azt mondják, 
hogy az elmúlt télen a jobbmódú családoknál divatba jöttek a 
gyermekbálok, amelyeken a 10—15 éves fiúk és leányok hajnali 
3 óráig is elmulattak. Mik válnak ezekből a gyerekekből, ha 
egyetemi hallgatókká lesznek s az igazi „aranyszabadságot“ élvez
hetik? Vagy még jobban belemerülnek az érzéki élvezetekbe, vagy 
pedig attól megcsömölve, mint enervélt, blazirt fiatalok fásult 
közönnyel szemlélik hazájuknak és társadalmuknak a küzdelmeit.

Ismeretes az a mesebeli sziget az Óceánban, mely niagóhoz 
vonja a nagy hajókat, kiszívja legértékesebb alkatrészeiket, a vasat 
és acélt, hogy a hajók összeomoljanak. Vájjon nem így vonják-e 
magukhoz az érzéki élvezetek középosztályunk ifjúságát — mint 
társadalmunk legértékesebb alkotórészét —, hogy aztán az egész 
társadalom összecsappanjon ? A testnevelés tehát fontos probléma, 
de mellette éppen olyan fontos az értelmi és erkölcsi nevelés is.

A tankönyvekről. A kultuszminisztérium egyik legokosabb 
határozata volt, hogy a tankönyvek kiadását nem monopolizálta. 
Szaporodnak is a tankönyvek egyre-másra. És ez jól van így; 
hiszen egy irodalmi műfaj csak a szabad versenyben fejlődhetik. 
Az is helyes, hogy a rövid és világos tankönyveket hangsúlyozzák. 
Én csupán egy szerény véleményt szeretnék megkockáztatni. Neve
zetesen : a tankönyeket ne kollégáink, hanem tanítványaink szá
mára írjuk s a tankönyv által ne a tudomány fejlesztése, hanem 
annak megkedveltetése legyen a fő. Mert, amíg például az I. osz
tályos földrajzot geológiai szempontból, a magyar nyelvtant pedig 
mór a kezdő fokon logikai alapon tanítjuk, addig el lehetünk 
készülve, hogy még az érettségi vizsgán sem ismerik jól hazánk 
földrajzát s még az érettségi vizsga utón is borsózik a háta annak, 
aki a magyar nyelvtanra gondol. Szóval, vissza kell térnünk a 
régi jó módszerhez, hogy először tanítsunk abc-ét és csak azután 
filozófiát. Dr. Koczogh András.

Burány Gergely, csornai prépost, egyesületünk tiszteleti tagja, 
a közelmúlt napokban mondotta aranymiséjét. Igaz tisztelettel 
köszöntjük ezen lelki ünnepség alkalmával tanári rendünknek és
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a magyar közoktatásügynek egyik díszét és irányító szellemét. 
Papságának ötven esztendeje az iskolaügy szolgálatának ötven 
esztendejét is jelenti. Ez alatt az idő alatt a magyar pap-tanár vallá
sos és nemzeti érzéstől irányított nemzedék nevelésén fáradozott. A 
vallás apostola és a magyar gondolatok apostola volt a középiskola 
katedráján és rendjének vezető állásában is; társadalmi és kulturális 
egyesületekben is és oktatásügyünket irányító szervek munkálataiban 
is. Az oltári szolgálatból indult nemzetnevelő munkájára, azért 
köszöntjük őt bensőséges szerettei az oltári jubileuma alkalmából.

Zoltvány Irén dr. bakonybéli bencés apátot a Kormányzó úr a 
m. kir. korményfőtanácsosi címmel tüntette ki. E kitüntetés nemcsak 
a tudósnak szól, hanem a tanári rendnek is, mert Zoltvány Irén 
egyetemi tanulmányainak befejezése után 1882-től majdnem 40 évig 
volt a pannonhalmi tanárképzőn a magyar irodalomnak tanára. 
1910-től kezdve megtartva katedráját a tanárképzés igazgatója volt 
s e tisztségéből emelte őt 1921-ben rendtársai nagyrabecsülése és 
ragaszkodó szeretete a bakonybéli apáti székbe, miután 1908-ban 
Hajdú Tibor mellett második helyen a főapáti székbe is jelölte. 
Tudományos és közéleti működése 1916-ban a Vaskorona-rendet 
szerezte meg számára, a tudományos körök pedig egymásután 
választották tagjaik sorába: tagja a Szt. István-akadémiának, 
alelnöke a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak és a győri Kis- 
faludy-körnek, tagja a Orsz. Közoktatásügyi Tanácsnak, az aquinoi 
Szent Tamás-társaságnak stb. Zoltvány Irén elsősorban esztéti
kusnak készült (lásd Katona Bánk bán-ja, Zola naturalizmusa. 
Arany János érzelemvilága című nagyobb tanulmányait) és élete 
programmjául az esztétika történetének megírását tűzte ki. Hiva
tottá tette őt erre filozófiai műveltségén kívül (Logika és Psy
chologie) nagy nyelvismerete; minden európai kultúrnép nyel
vét beszéli. Szinte közmondásossá vált szorgalmával gyűjtögette 
az erre vonatkozó irodalmat és adatokat, mikor megindult a 
magyar bencés rend történetének hatalmas monográfiája, amely
ben az irodalomtörténeti rész megírására Zoltvány Irén kapott 
megbízást. Az évekig tartó munka megzavarta tervének megvaló
sításában, miközben más megelőzte őt programmjában. A rend 
monográfiájának egy-egy kötetében szerényen húzódik végig Zolt
vány Irén magyar bencés irodalomtörténetének egy-egy szaka. 
Csak Katona Lajos méltatta eddig érdeme szerint Zoltvány Irén e 
téren való munkásságát; egyetemi előadásaiban ugyanis éppen 
Zoltvány megállapításai alapján külön bencés korszakot állapított 
meg. Bakonybéli csendes magányában, a nagy Guzmits apát utódja
ként Guzmits életének megírója nem pihenteti tollát. Itt írta meg 
az Erotika és irodalom c. tanulmányát, amely nagy port vert fel 
megállapításaival.
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Egyesületünk is szeretettel köszönti a tudós apáturat kitünte
tése alkalmával. Ad multos annos.

1200 dolláros pályadij a világ közép- és polgári iskolai 
diákjai számára. A „Nevelésügyi Társaságok Világszövetsége“, mely két 
évvel ezelőtt alapult meg San-Franciskóban és ez év júliusában tartotta 
első kongresszusát Edinburgban, pályadijakat tűzött ki a világ ifjúsága 
számára 1200 dollár összegben. A díjakat Clement M. Biddle, „a háború 
megakadályozáséra alakult nemzeti tanács“ (Washington) végrehajtó-bizott
ságénak tagja bocsátotta a Világszövetség elnökségének rendelkezésére. 
Ezeket annak a legjobb 12 értekezésnek fogják odaítélni, amelyek az em
beri történet legnagyobb tizenkét hőséről szólnak. A pályázatban részt 
vehet a világ összes közép- és polgári iskoláinak ifjúsága.

A tárgyalandó hősök kiválasztásánál különös tekintettel kell lenni 
1. a  jellem nemességére, 2. az ügy nagyszerűségére, melyért a rettenthetet
len hős magát feláldozta, 3. a hős teljesítményére, melynek jótékony halása 
az emberiségre állandó jellegű.

Minden ifjú és leány csodálattal tekint fel a történelem hőseire és 
ezeknek nagy hatásuk van a fiatal lélek alakulására és fejlődésére. Ennek 
az ifjúsági világversenynek is az a célja, hogy tanárt és tanítványt arra 
serkentsen, hogy beható tanulmány tárgyává tegyék, mik az emberi nagy
ság elemei és kik azok a férfiak és nők, akik megérdemlik, hogy az 
emberiségnek, de főleg az ifjúságnak eszményképei legyenek.

Carlyle „Heroes and Hero Worship" című művében két szóval hatá
rozza meg a hős fogaim ét: „Nagy ember“. Az emberi nagyság pedig 
H. G. Wells szerint „az emberiség érdekében kifejtett állandó jellegű mun
kában tűnik ki". A hősök kiválasztásánál ez a tényező esik legsúlyosab
ban latba.

Zsenialitás jellem nélkül vészthozó; munkája nem épít, hanem rom
bol. A hős nemcsak nagy ember, hanem  nemes jellem is. A hősi lényeg
nek tehát ez a második próbaköve.

Végre, hogy a világtörténelem hősei közölt is egyike legyen a leg
nagyobbaknak, oly mélységes odaadással kell valamely nagy ügy szol
gálatéban állania, hogy önmagéról és minden veszély és félelemről meg
feledkezve olyan erkölcsi magasságig emelkedjék, melyet más ember 
egyébként elérni nem tud. Ez a hősi lényeg harmadik eleme.

A pályázat feltételei szerint a kiválasztandó hősök nem lehetnek val
lásalapítók, de nem lehetnek még élő személyek sem. mert műveik mara- 
dandósága ezidőszerint még nem állapítható meg.

A világtörténelem legnagyobb tizenkét hősének végső névsorát a  bíráló
bizottság azon nevekből fogja összeállítani, amelyek a pályázatra bekül
dött névsorok legtöbbjében fognak előfordulni. Ezek, valamint az érteke
zések az iskola igazgatója útján 1926 május 26-ig küldendők a Világszö
vetség elnökéhez, kinek cím e: August Thomas dr., Augusta Maine, U. S. A.

Egy-egy iskola csupán egy tizenkét hős nevéből álló névsort terjeszt
het elő és tizenkét olyan angol nyelvre fordított értekezést, melyek e hősök
ről szólnak és 200 szónál hosszabbak nem lehetnek. Az igazgatónak iga
zolni kell, hogy ezek szerzői tanulók. A 100—100 dolláros díjakat a legjobb 
tizenkét értekezés nyeri el. Az összes beküldött értekezés a bizottság tulaj-
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<ionába megy át, mely a  beérkezett pályázatok nyomán megállapított tizen
két legnagyobb hős névsorát 1926 június 15-én fogja közzétenni. A díjak 
1926 szeptember 1-én kerülnek kiosztásra.

Ezzel kapcsolatban felmerül bennem az a gondolat, mily hasznos 
volna, ha a magyar iskolák ezenfelül egymás között rendeznének hasonló 
szellemű versenyt, annak a megállapítása céljából, hogy nagyjaink közül, 
kik nemzeti történelmünk legnagyobb hősei. Vezetőférfiaink, testületek és 
iskoláink mecénásai tűzhetnék ki a pélyadíjakat. Kundt Ernő dr.

Magyarország a luxemburgi nemzetközi madártani kongresz- 
szuson. Április hó 12—16-án egy nemzetközi madártani kongresszus 
ülésezett Luxemburgban, amelyet a francia, belga és luxemburgi 
madárvédő egyesületek szerveztek és hívtak össze. Nemzetközi 
jellegét biztosította az a körülmény, hogy 20 nemzet küldte be 
dolgozatait és képviselőit.

A központi hatalmak egyáltalán nem voltak kizárva, sőt a 
velünk való együttműködés utáni vágyakozás az egész kongresszus 
lefolyásán észlelhető volt. Maga a kongresszus vezetősége lelkesen 
fáradozott azon, hogy Magyarország is elküldje képviselőit.

Hazánkat dr. Nagy Jenő, a debreceni ref. kollégium tanára és 
Szomjas Gusztáv nemzetgyűlési képviselő képviselték, akik egyúttal 
az összes magyar madártani intézmények és egyesületek nevében 
jelentek meg a kongresszuson.

Összesen 38 előadás volt bejelentve s ezek közül 19 német, 
17 francia és 2 angol nyelven. Természetesen nemcsak ezen három 
nemzet kiküldöttei tartottak előadásokat, hanem úgyszólván vala
mennyi nagyobb kultúrnemzet képviselői. A mi kiküldötteink 5 elő
adást tartottak, s ezzel nemcsak hogy nagy mértékben ráterelték a 
figyelmet a magyar tudományosságra, hanem egyúttal első helyre 
is kerültünk, mert egyetlen nemzet sem szerepelt ily nagyszámú 
előadással.

Dr. Nagy Jenő előadásai német nyelven : 1. Az aldunai egykori 
és jelenlegi madártelepekről; 2. Hortobágyról mint áttelelő és 
átvonuló helyről szólott. Ugyancsak ő terjesztette elő a Chernél— 
Csörgey-féle javaslatot a párizsi nemzetközi madárvédelmi egyez
mény módosításáról és az Újabb madárvédelmi törvény tervezetét.

Szomjas Gusztáv a vetési varjak mezőgazdasági jelentőségét 
ismertette saját megfigyelései alapján.

Valamennyi előadás élénk eszmecserét váltott ki a külföldi 
szakemberek körében, ami legjobban mutatta, hogy mennyire szük
séges a természettudományokban a nemzetközi érintkezés, s hogy 
egyes problémákat csak szűkebb határok között vizsgálva, nem 
lehet általános értékű eredményeket elérni.

A kongresszussal kapcsolatban kiállítás is volt, amelyen 
az egyes országok madárvédelmi tevékenysége, illetve a használt

5Tanáregyesületi Közlöny.
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madárvédelmi eszközök és készülékek voltak bemutatva. Itt, sajnos, 
mi teljesen hiényoztur.k, a nagyobb terjedelmtT'gyüjteményeknek 
és eszközöknek Luxemburgba való szállítása mér oly összegbe 
került volna, amelyre nálunk jelenleg nem volt fedezet.

Azonban az ugyanezen kiállításon bemutatott madárvédelmi 
irodalom terén már ismét az első helyen volt Magyarország, hiszen 
a Magyar Madártani Intézet, Herman Ottó, Chernél, Csörgey e téren 
oly maradandó értékű műveket alkottak, hogy ezeknek nincsen 
párja a világirodalomban Herman Ottónak a Madarak hasznáról 
és káráról szóló kis munkája ott van német és angol nyelvre is 
átültetve — és Csörgey rajzaival jelennek meg még az orosz madár
védelmi művek is.

Kiküldött képviselőinknek az a benyomásuk, hogy ez az első 
kísérlet, amely arra irányult, hogy a még nem régen egymással 
szemben álló kultúrnemzeteket a közös tudományos munkában 
egyesítse, mindenképen sikerült.

HÍREK.
Az anionom felekezeti középiskolák állami felügyelői. A

vallás- és közoktatásügyi miniszter az autonom felekezeti középiskolák 
meglátogatásával s azokban az állami felügyelet gyakorlásával az 1925—26. 
tanévre megbízta: a dunamellék reformatus egyházkerületben: á  buda
pesti gimnáziumhoz és a  budapesti (Baár-Madas) leánygimnáziumhoz 
Pintér Jenő dr. budapesti városi tankerületi főigazgatót, a gyönki reálgim
náziumhoz Vass Bertalan dr. székesfehérvári tankerületi főigazgatót, a 
kecskeméti reálgimnáziumhoz és a kiskunhalasi reálgimnáziumhoz 
M adzsar Gusztáv budapestvidéki tankerületi főigazgatót, a kunszentmiklósi 
reálgimnáziumhoz és a nagykőrösi gimuáziumhoz Gaál Mózes buda
pestvidéki tankerületi főigazgatót; a dunántúli református egyházkerület
ben: a csurgói reálgimnáziumhoz Vass Bertalan dr. székes fehérvári tankerü
leti főigazgatót, a pápai gimnáziumhoz Dsida Ottó győri tankerületi főigaz
gatót; a tiszáninneni református egvházkerületben: a miskolci reálgim
náziumhoz és a miskolci leánygimnáziumhoz M adzsar Gusztáv dr. buda
pestvidéki tankerületi főigazgatót, a sárospataki gimnáziumhoz A dy  Lajos 
debreceni tankerületi főigazgatót; a tiszántúli református egyházkerületben: 
a békési reálgimnáziumhoz Lippay György dr. szegedi tankerületi főigaz
gatót, a debreceni gimnáziumhoz, a debreceni leánygimnáziumhoz, a hajdú
böszörményi reálgimnáziumhoz és a hajdúnánási reálgimnáziumhoz A d y  
Lajos debreceni tankerületi főigazgatót, a hódmezővásárhelyi gimnáziumhoz 
Lippay György dr. szegedi tankerületi főigazgatót, a karcagi reálgim
náziumhoz, a kisújszállási reálgimnáziumhoz és a mezóluri reálgim
náziumhoz A d y  Lajos debreceni tankerületi főigazgatót; a dunántúli ágostai 
hitvallású evangélikus egyházkerületben: a bonyhádi reálgimnáziumhoz 
Vass Bertalan dr. székesfehérvári tankerületi főigazgatót, a kőszegi leány
gimnáziumhoz és a  soproni reálgimnáziumhoz Dsida Ottó győri tankerületi
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főigazgatót; a bányai ágostai hitvallású evangélikus egyházkerületben: 
az aszódi reálgimnáziumhoz Gaál Mózes budapestvidéki tankerületi főigaz
gatót, a békéscsabai reálgimnáziumhoz Lippay György dr. szegedi tan
kerületi főigazg itót, a  budapesti gimnáziumhoz Pintér Jenő dr. budapesti 
tankerületi főigazgatót, a szarvasi gimnáziumhoz Lippay György dr. szegedi 
tankerületi főigazgatót; a tiszai ágostai hitvallású evangélikus egyház- 
kerületben: a nyíregyházai reálgimnáziumhoz s a  nyíregyházai leány- 
gimnáziumhoz A d y  Lajos debreceni tankerületi főigazgatót.

A  b u d a p e s ti  ta n á rk é p z ő in té z e t  ú j  v eze tő ség e . A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a budapesti középiskolai tanérképzőintézet 
elnökévé Petz Gedeon egyetemi tanért, a  tanárképzőintézet igazgató
tanácsának tagjává pedig A ngyal Dávid, Fináczy Ernő, Fröhlich Izidor, 
Kornis Gyula, Mágócsy-Dietz Sándor, Melich János. Pauler Ákos, Szinnyei 
József egyeiemi tanárokat, Kisparti János kegyesrendi gimn. igazgatót és 
Mikola Sándor középiskolai tanárt az 1925—26. tanévtől számítandó öt év 
tartam ára kinevezte és egyúttal Melich János igazgatótanácsi tagot az 
elnök helyettesítésével megbízta.

Ú j egyetemi magántanár. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Sárközy  Páf-nak, a pannonhalm i fóapátsági Szent Gellért főiskola tanárának 
a budapesii Pázmány Peter Tudományegyetem bölcsészettudományi karén 
a differenciá geometriából egyetemi m agántanárrá történt képesítését jóvá
hagyólag tudomásul vette és őt e minőségében megerősítette.

A z O rsz. K ö z o k ta tá s i  T a n á c s  ú j  e lő a d ó ta n á c so sa i. A magyar 
királyi vallas- es közoktatásügyi miniszter dr. Kisparti János tanácstagot, 
a  budapesti kegyesrendi gimnázium igazgatóját és dr. Förster Aurél buda
pesti középisk. tanérképzóintézeti r., egyetemi magántanárt az Országos 
Közokta'ási Tanácsba a Tanács 1921. évi július hó l-től 1926. évi június 
hó 30 ig terjedő öt évi időszakának hátralevő tartamára előadótanácsosokká, 
dr. Koszó János po’g. iskolai tanárképző-intézeti r., egyetemi magántanárt 
pedig ugyanazon időtartamra a Tanács tagjává kinevezte.

Ig a z g a tó i  k in ev ezés . A kormányzó a magyar királyi vallás- és 
közoktatásügvi miniszter előterjesztésére Vucskits Jenőt, a  miskolci királyi 
katholikus gimnázium igazgatói teendőinek ellátásával megbízott rendes 
tanárt, a miskolci királyi katholikus gimnázium igazgató.ávává a VI. fize
tési osztályba kinevezte.

KÖNYVEK ÉS FOLYÓIRATOK.
Irodalomtörténet. Szerkeszti Pintér Jenő. A Magyar Irodalom

történeti Társaság folyóirata idei évfolyamának 3. és 4. száma igen 
gazdag tartalommal jelent meg. A sze rkesztői gondnak meglepő kö
rültekintése és leleménye minden rovatot igen változatossá tett. 
Tanulmányt írt Baros Gyula gróf Gvadányi József és az utókor 
viszonyáról, Tolnai Vilmos új vizsgálódás tárgyává teszi, miért 
szűnt meg Káimán Urániája. Alszeghy Zsolt a jelentősebb szép
irodalmi alkotásokról szóló könyvszemléjében sikerült írói arcképe
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két rajzol néhány mai íróról. Különösen szép a Sajó Sándorról a 
Muzsikaszó megjelenése alkalmából rajzolt határozott vonású képe 
és Juhász Gyula Testamentumának ismertetése. Az elbeszélők 
közül különös szeretettel foglalkozik Gárdonyival a hagyatékából 
megjelent regények kapcsán és nagy megértéssel, de bátor igaz
ságtevéssel szól Móricz Zsigmondról. A múlt esztendőnek drámái 
közül Surányi Miklósnak A halhatatlan emberével és Bibó Lajos
nak A juss című drámájával foglalkozik a komoly irodalmi érté
kelés szempontjai szerint. Uj elevenséggel, támadt életre a folyó
irat recenziós rovata és pártatlan értékeléssel veszi számon az iro
dalom sok új termékét. A folyóiratok szemléje a régi gonddal 
veszi számba az irodalomtörténeti tanulmányokat és cikkeket. 
A figyelő rovat és a hírek rovata pontosan feljegyez mindent, ami 
irodalmi vonatkozású esemény a közel múltban történt. Ezek a 
rövid kis irodalmi riportok különös elevenséggel nyomulnak be az 
olvasó emlékezetébe és keltik fel vagy tartják ébren irodalmi érdek
lődését, de emellett szinte észrevétlenül értékelésének is irányt 
szabnak. Örvendetes, hogy az Irodalomtörténet a jövő évtől kezdve 
sűrűbben, kéthavonként jelenik meg. Ára egy évre 100.000 К lesz.

A n tro p o ló g ia i  fü z e te k . A Magyar Néprajzi Társaság Embertani 
Szakosztályának fol>óirata. Német-, francia- és angolnyelvű melléklete a 
külföld számára: Anthropologie Hungarica. Szerkeszti: Dr. Bartucz Lajos 
egyetemi magántanár. (Budapest, Vili., József-utca 5., III. 17. vagy Nép
rajzi Múzeum, X., Elnök-ulca 13.) Évfolyamonként 34.000 kor.

A magyar tudományos irodalomban hézagot pótol. Feladata a  hazai 
és külföldi kutatások iránti érdeklődés ébrentartása s fejlesztése és a 
magyar vizsgálatok eredményeinek a külföldi szakkörökkel való meg
ismertetése. A magyarság származása, rasszbeli összetétele, a magyar 
föld őstörténete, a magyar gyermek fejlődése oly kérdések, melyek minden 
művelt ember érdeklődésére számot tartanak.

A külföld a külföldi folyóiratok tanúsága szerint örömmel fogadta az 
Antropológiai füzeteket. Reméljük, kogy idehaza is része lesz a jól meg
érdemelt erkölcsi és anyagi támogatásban.

Felhívjuk a tanárság figyelmét a folyóiratra. Szaktárgyra való tekintet 
nélkül minden tanár haszonnal és élvezettel forgathatja. Az eddigi füzetek 
tartalmából kiemeljük Bartucz Lajos értekezését a hazai embertan múlt
járól és jövő feladatairól, továbbá a következő tárgyakról értekező cikkeket: 
a bodrogkereszturi rézkorszakbeli temetőről (Hillebrand), a Karcag-Köd- 
szállás-i kúntelep feltárásáról (Bartucz), a Balaton környékének antropo
lógiájáról (Bartucz), a genealógiai kutatások embertani jelentőségéről 
(Győrffy), a miskolci palaeolilhokró! (Vigh), Szibéria egy kihaló ember
fajtájáról (Dús); a délafrikai (Broken-Hill-i) ősember koponyájáról (Balogh), 
az ipari munkának az emberi szervezetre gyakorolt befolyásáról (Práger). 
Az idegennyelvű részben Fr. v. Eickstedt (Wien) a magyar tájtípusokról, 
Róheim Géza az Arunta mithosról ír.

Több pedagógiai vonatkozású cikket is találunk: összefüggés a gyermek
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testi és szellemi élete és fejlődése között (Nagy László), a gerincferdülések
ről (Mandler), a  magyar gyermek testi fejlődéséről (Ballai), az iskolás 
gyermekek termetbeli növekedéséről Magyarországon (Bartucz), az ember
tan és középiskola viszonyáról (Balogh).

A folyóiratok gazdag tartamát számos apró közlemény és irodalmi 
ismertetés egészíti ki. »

A Magyar Néprajzi Társaság Embertani Szakosztálya egy ülésén 
középiskolai reformmal is foglalkozott. Az ülésen tartott előadást az 
Antropológiai füzetek legutolsó szám a egész terjedelmében közli (Embertan 
és középiskola). A szerző érintvén azokat a nevelőértékeket, melyeket az 
embertannak a nevelés céljaira alkalm as részei nyújtanak, különösen 
hangoztatva e tárgy hatalm as koncentrációs erejét és jelentőségét nemzeti 
szempontból, rámutat természetrajzi oktatásunk csonkaságára, melyen a 
biológiai oktatásnak az embertannal való betetőzése segíthet, majd ismerteti 
a múlt errevonatkozó irodalmi törekvéseit, végül a tanárképzés e téren 
mutatkozó sajnálatos hiányait fejtegeti.

A Magyar Történelmi Társulat kiadványai. A magyar tör
ténettudomány irodalma két nagyjelentőségű és igen értékes könyv- 
sorozat egymásután megjelenő könyveivel gazdagodik. Mindkét 
könyvsorozatot a Magyar Történelmi Társulat adja ki. Az egyik a 
Magyar történettudomány kézikönyve, melynek szerkesztése Hóman 
Bálint szakavatott kezében van letéve s mely két részben, öt ha
talmas kötetben nemcsak nemzetünk történetének a kézit önyvét 
nyújtja, hanem a tudomány mai állásának megfelelő, a mai tudo
mányos kutatás módszerével, eszközeivel és eredményeivel ismer
tető bevezetést is ad. Megismerteti a történettudomány elméletét 
és forrásait, bevezet a történet segéd- és résztudományaiba. Ebből 
a monumentális műből már néhány füzet megjelent.

Élükön áll Kornis Gyula Történetfilozofiája, (1924. 8°, 226 1.,
70.000 K), mely alapos és széles távlati bevezetése az egész ha
talmas vállalatnak. Foglalkozik a történet tudományos ismérveivel, 
kijelöli a történelem helyét a tudományok rendszerében s más 
tudományokhoz való viszonyában. Azután vizsgálat tárgyává teszi 
a történeti megismerés eredetét, érvényességét és határait s meg
határozza a történet és valóság egymáshoz való viszonyát is. 
Elvonultatja olvasója előtt mindazokat a történeti tényezőket, 
amelyeket a történésznek ismernie kell. Bemutatja a különböző 
történetfilczofiai felfogásokat, rámutat előnyeikre és hátrányaikra. 
Ilyen beható és sokszor aprólékos előkészítés utón tér rá a törté
net igazi bölcsészeti problémáira, a történetnek, mint isteni vi
lágtérnek, az istenségnek és a történetnek egymáshoz való 
viszonyára, a történetben kifejezésre jutó fejlődésre és haladásra, 
hogy megismertessen a történet végső értelmére és céljára vonat
kozó felfogásokkal is s hogy a történetnek világnézetünk számára 
való jelentőségére rámutatva fejezze be vizsgálódásait.
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A kézikönyv második füzetét Dékány István írta s ez a tör
ténettudomány módszertanával foglalkozik (1925. 8°, 76 1.,
25.000 KJ. Ez a füzet nemcsak a kezdő történész felvilágosítására 
szükséges tudnivalók és irányítások halmaza, hanem a tudomá
nyos munka hivatottjainak sem felesleges elvek és útbaigazítások 
rendszeres összefoglalása, mely a történeti kutatás menetét és 
szabályait ismerteti. Megállapítja, hogy a történet rekonstruáló 
tudomány, amely e munkát a rendelkezésére álló források alapján 
végzi, lerögzíti, hogy a forráskutatónak a legnagyobb tárgyilagos
ságra és igazságra kell törekednie, leírja a történeti források kü
lönböző fajait, a szóhagyományt s az írásos és egyéb emlékek 
legkülönbözőbb csoportjait, rávezet a források szövegbeli és törté
neti megismerésére s azok beható elemzésére és bírálatára. 
Könyvének második részében ismerteti a történetírás módszereit, 
az összehasonlító módszert s hasznos útbaigazításokat ad a szer
zett ismeretek összefoglaló értékesítésére.

Szentpétery Imre igen hasznavehető és nemcsak történettudó
sok, de mások által is haszonnal forgatható Chronologiájában, 
(1925. 8°, 50 1., 14.000 K), a közép- és újkori időszámítás váz
latét nyújtja s igen világos és pontos összefoglalást ad az idő
mérés tényezőiről, a különböző időszámítási rendszerekről, bevezet 
a húsvétszámítás bonyolult rejtelmeibe, ismerteti a Gergely-féle 
naptárreformot és szól — bér igen röviden — az újabb naptár
javítási kísérletekről. Időszámítási táblázatai segítségével régi idő
megjelöléseket meglepően hamar át lehet számítani. Könyvét 
általában minden chronologiai kérdésben útbaigazítóul lehet 
használni.

Áldásy Antal a Címertan-t írta meg (1923. 8°, 72 1., 24.500 K). 
Könyve tökéletes összefoglalása a címertani szabályoknak és 
összeállítása a címerformáknak. Pontosan leírja a címerpajzsot és 
alkotórészeit, a mesteralakokat és címerképeket, a sisakokat, a 
sisakdíszt, a sisaktakarókat, a külső címerdíszeket s a magyar 
címertörténetre vonatkozó legszükségesebb tudnivalókat is felöleli. 
Kitűnő áttekintés és igen világos tankönyv.

A magyar történelem résztudományai közül elsőnek jelent 
meg Révész Imrétől A  magyarországi protestantizmus története 
(1925. 8°, 78 1., 28.000 K). E gazdag irodalmi utalásokat tartal
mazó mű különösen a protestantizmus államjogi helyzetének ki
alakuláséval és szervezkedésének a kérdéseivel foglalkozik. A 
terjeszkedés korszakának nagy alakjai mellett a későbbi korok 
egyéniségeit és a protestantizmus eszmei tartalmának folytonos 
tudatosabbá válását ugyan nem emeli ki kellőképen, de azért 
igen világos és áttekinthető kézikönyv, amelynek csak az a fogya
tékossága, hogy a protestantizmus gazdag történetének minden
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eseményét és minden értékét terjedelmének korlátái miatt nem ölel
hette fel.

Az eddig megjelent füzetek megvalósították azt a célt, amit 
a Magyar Történelmi Társulat e könyvsorozat meígrói elé célul 
kitűzött: világos, jól megérthető összefoglalásai ezek a történet
tudomány legújabb eredményeinek és biztos alapvetések, melye
ken a jövő történettudomány építhet, további eredményekre juthat 
és helyes irányban kutathatja az igazságot.

Egy hiányuk van a füzeteknek: tartalomjegyzékük és tárgy
mutatójuk nincs, ami addig is nagyon érezhető, mig a füzeteket 
egybefoglaló kötet végén a generális tartalomjegyzékek és tárgy
mutatók megjelennek.

A másik hatalmas vállalkozás Magyarország újabbkori tör
ténetének a forrásait hozza nyilvánosságra.

Államférfiúi jelentőségben és irodalmi súlyban, kultúráltség és 
igaz magyar érzés tekintetében az utolsó száz esztendő nagy ma
gyarjai között a legnagyobb magyar gróf Széchenyi István, azért 
e vállalkozásban az ő művei jelennek meg sorban egymásután. 
Eddig öt terjedelmes kötet látott közülök napvilágot.

Öt kötetre tervezett naplóinak első kötete (925. 8", 9281. 1.,
280.000 K) a fejlődő Széhenyi István leikébe enged látni. „E 
naplók nyomán szemünk előtt fejlődik egy egész lényében és mór 
zsenge korban nem mindennapi ifjú az élet sok viszontagságai 
között érett férfiúvá. Minden gyarlóságával, kérlelhetetlen önkritika 
kíséretében, leplek nélkül van mindig szemünk előtt lobogó szen
vedélyével, ambíciójával, törhetetlen munkásságával és látjuk, hogy 
az állandó lelkiismerettűzben, hogyan tisztul meg lelke, hogy 
könnyelmű múltjának kiengeszteléséül jövő életét hazájának és 
honfitársainak szentelje.“ Az első kötet 1814 júliustól 1819 novem
berig terjedő napló feljegyzéseit tartalmazza. Bevezetésül Viszota 
Gyula írta meg hozzájuk a „naplók története 1814-1819 közt“ 
c. tanulmányait.

Széchenyi nagy munkáiból A Kelet népe (1925. 8°, 684. I.,
280.000 K) jelent meg Ferenczi Zoltán feldolgozásában. Ennek a 
vitázó tanulmánynak a megértésére is egy terjedelmes bevezetés 
készíti elő az olvasót s a kötet nemcsak Széchenyi művét tartal
mazza, hanem leközli a Pesti Hírlapnak mindazokat a Kossuth 
Lajos tollából származó vezércikkeit is, amelyek Kelet népének 
megírására alkalmat szolgáltattak s Kelet népe után felöleli nem
csak Kossuth Lajos feleleteit, egész terjedelmében, hanem báró 
Eötvös József, gróf Dessewffy Aurél és Vörösmarty Mihálynak a 
vitát ismertető s abba belekapcsolódó írásait is.

A legnagyobb érdeklődésre azonban az eddig megjelent köte
tek közül a döblingi irodalmi hagyaték három kötete tarthat számot.
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A bécsi levéltáraknak a történetkutatás előtt megnyílt gazdag anyaga 
közt Károlyi Árpád fedezte fel és teszi hozzáférhetővé Széchenvi 
Istvánnak azokat az írásait, amelyek a döblingi házkutatás alkal
mával rendőrkézre kerültek s hosszú időn át eltemetve ebben 
a publikációban érik meg feltámadásukat. Az I. kötet (1921. 8°,
712.1., 1—II. kötet 224.000 K) Károlyi Árpádnak Széchenyi 1848-as 
élményeit és döblingi életét körülményesen ismertető bevezetése 
után Széchenyi István 1848 márc.-szept., 1859 márc.-ápr. hónapokra 
terjedő naplófeljegyzéseit, az 1849—60. évekre terjedő időszakból 
származó leveleit, fiához, Bélához intézett rendkívül becses intel
meit s a „Disharmonie und Blindheit“ c. értekezést, gróf Széchenyi 
István utolsó művét tartalmazza s ezeken kívül több hozzá intézett 
levelet és házkutatásra vonatkozó aktát is közöl.

A II. kötet (1922. 8°, 714 1„ I—II. köt. 224.000 K) első ízben 
publikálja a „nagy magyar szatírát“, amelynek gazdag, de sok 
tekintetben nyers anyagából készült a híres „Blick“.

A Blicket és a kisebb döblingi iratokat az irodalmi hagyaték 
III. kötete (1925. 8°, 936 1., 280.000 K) hozza Tolnai Vilmos le
dolgozásában. A „humor és szatíra e rettentő vegyülete“ megint 
a keletkezésére lökést megadó „Rückblick auf die jüngste Entwick
lungs-Periode Ungarns“ c. Bach-féle röpirat kíséretében jelenik 
meg, ami megértéséhez feltétlenül szükséges volt. A kisebb iratok 
közül gróf Széchenyi István alakjának a megismerésére fontos az 
Önismeret cimű.

Gróf Széchenyi István nagy alkotásainak a közrebocsátásával 
egyidejűleg jelennek meg József nádor élete és iratai (1925. 8°,
7701., 280.000 K). József nádor éppen nemzetünk fejlődésének egyik 
legnevezetesebb korszakában, 1795-től 1847 januárjáig állott királyi 
helytartóként és nádorként Magyarország kormányának az élén. 
Kezében futottak össze az ország politikájának és közéletének a 
szálai, véleménye és akarata nyilvánult meg a hatóságok minden 
fontosabb intézkedésében úgy, hogy hosszú kormányzatának emlékei 
az ország életének igen sok megnyilvánulását megvilágítják, ami 
eléggé indokolja azt a tervet, hogy ez a gazdag anyag is lehető 
teljességgel a nyilvánosságra jusson.

Eddig a kiadásra kerülő kötetek közül csak egy jelent meg 
Domanovszky Sándor feldolgozásában, mely az 1792—1804. évre 
terjedő iratokból nyújtja a legfontosabbakat s melyekről a történet
írás, különösen a Martinovics-féle összeesküvés utórezgéseire vonat
kozó akták publikálásáért lehet hálás. Ezek tágabb körben is 
érdekessé tehetik ezt a kötetet.

Az 1848/49. szabadságharcra vonatkozó források közül a kiad
ványsorozatban elsőkként láttak napvilágot Beniczky Lajos bánya
vidéki kormánybiztos és honvédezredes visszaemlékezései és jelen
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tései az 1848149-iki szabadságharcról és a tót mozgalomról (1924. 
8°, 788 1., 210.000 K), melyeket Steier Lajos rendezett sajtó alá, 
bevezetésül megírván Beniczky Lajos életrajzét is.

Jókai „Új földesuránák“ Garamvölgyi Aladárra, az ideális 
szabadsághős, a rettenthetetlen guerillavezér, „talpig férfiú“ eredetije 
elevenedik meg Beniczky Lajosban, kinek visszaemlékezései első
rendű anyagot nyújtanak nemcsak a szabadságharc egyes epizódai- 
nak a felderítéséhez, hanem a felvidéki tót nemzetiségi mozgalmak 
és Kossuth-Görgey viszony megítélése tekintetéből is nagy fon
tosságúak.

A sok tekintetben aktuális érdekű újabbkori forrásmunkák 
mellett A Magyar Történelmi Társulat hozzákezdett a történetírás 
szempontjából nem kisebb jelentőségű régibb emlékeinek, különösen 
pedig Magyarország törökkori története forrásainak a közzétételéhez 
is, hogy ellenségeinkkel szemben, kik már a világháború előtt 
felvetették azt a kérdést, megvan-e Európa közepén a turáni 
magyarság állami létének a létjogosultsága, kimutassa, hogy 
fajunk, mely a keleti barbársággal szemben a nyugati kultúra 
bástyája volt, ezzel az emberiségnek nélkülözhetetlen szolgálatot 
tett és hogy általában is magasabb kultúrát tudott kitermelni és 
tovabbáfejleszteni, mint a bennünket környékező és a mi rová
sunkra területileg naggyá tett népek, amelyek eddigelé adósok 
azokkal a nagy és nemes világtörténelmi tettekkel, amelyek alapján 
ezeket a jutalmakat megérdemelhették volna . . .

A publikációk elseje Auer János Ferdinánd, pozsonyi nemes 
polgár németnyelvű munkája (1923. 8° 272 1., 105.000 K), mely 
naplószerű részletességgel tárgyalja Érsekújvár bukását meg
előző 1663. évi hadi események pozsonyi vonatkozásait, majd 
fogságra jutását, esztergomi, budai, belgrádi és konstantinápolyi 
rabságának szenvedéseit és tapasztalatait, mely nemcsak a török 
foglyok héttornyi életére nézve becses és gazdag forrós, hanem azt 
is mutatja, milyen szívtelen bürokratizmus és alkudozás bénította 
meg a foglyok kiszabadulásának a lehetőségeit, ezzel is tetőzvén 
azokat a sanyarúságokat, melyeket az ellenségtől kellett elviselniök. 
A naplót gondosan megírt történeti bevezetéssel Lukinich Imre 
tette közzé.

Két kötet kivételével a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 
állította ki e hatalmas köteteket és ezzel teljesítőképességének 
komoly bizonyságát szolgáltatta.

Megrendelhető a könyvosztályán, Budapest. Vili, Múzeum- 
kőrút 6. Gólyavár. ^  Dr. Szimonidesz Lajos.

Loisch János : Weber Rudolf, szepesi népköltő. Kókai, 1925. 
Nem rilka, de jóleső jelenség könyvpiacunkon e kis, nyolcívnyi 
német tanulmány: tudós-tanár írta költő-tanár társáról; minden
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sora a tanárok dicsőségét hirdeti. Weber Pesten élt és mégis a 
szepesi népnek a legnépszerűbb embere volt; ezt igyekszik Loisch 
megértetni a költő-tanár egész pályájából. Méltóbb kézbe nem 
igen juthatott volna Weber hagyatéka, mert a kellő felkészültség 
és rátermettség nagy szeretettel és tisztelettel párosulva, teljesen 
megoldotta feladatát. Szerző nemcsak az író életét és fejlődését 
adja, hanem szerencsésen belekapcsol a kutató szakembernek 
szóló részleteket is, amikor metrikai kérdésekre tér ki, vagy a 
falusi és városi dialektus különcségeit tárgyalja, vagy a szepesi 
tájszólás kiejtéséről és írásmódjáról szól.

Weber 1843-ban született a Poprád völgyében. A XII. század 
közepe táján betelepített szepesi-szászok az utolsó évtizedek alatt 
mindinkább megfogyatkoztak, a szláv gyűrű lassan elnyeli őket. 
Számuk 1910-ben már csak 40.000 volt. A nép támasza, ereje: 
nyelve; ha az elvész, pusztulása elkerülhetetlen. Itt kapcsolódik 
bele Weber működése a népfenntartó munkába, mert a német 
irodalmi nyelv nem sokat jelent a teljesen elszigetelve élő sze- 
pesieknek, saját tájköltészetük azonban gyarapítja a szülőföld 
nyelvét és annak tekintélyét. Az egyetlen csillag, mely biztatón 
a jövőbe mutat!

Weber mér diákkorában érdeklődött a téjszólás költészete 
iránt, noha versgyűjteménye csak élte delén (1896) jelent meg. 
Elvégezte a theológiát, bejárta a külföldet, majd 1870-ben haza
térve, negyven éven át tanított a budapesti luteránus főgimnázium
nál. Mint annyi pap tanárát a régi gárdának, őt is a mély vallá
sosság jellemezle; lelkesedett hivatásáért és megértő szeretettel 
viseltetett az ifjúság iránt. Hosszú, pólyáján úgy a miniszter, mint 
a király részéről megérdemelt kitüntelés érte.

Irodalmi működése majd félszázadra terjed. Állandóan csak 
a szepesi tájszólással foglalkozott, más egyes tanulmányok csak 
rövid kitérők. Inkább költő volt, mint tudós. A szepesi népkölté
szet 1836-ban kezdődött a „Zöpserlied“-del; Weber belekapcso
lódott fejlődésébe, felhasználta elődeinek eredményeit (híres elődje 
Lindner), de mint epikus fölülmúlta valamennyit. Prózai elbeszé
léseivel elsőnek próbálkozott szülőföldje nyelvén, de azok könyv
alakban nem jelentek meg, csak napilapokban maradtak ránk. 
Humoros elbeszélései voltak legnagyobb hatással, noha lírája 
értékesebb, különösen azok a rövidke versek, melyekben az 
elmúlt ifjúság s a tovatűnt boldogság után kesereg és természet- 
lírája; számára a hegyek szabadságot, vigaszt és üdülést jelen
tettek. Legértékesebbek komoly (szinte balladai) tárgyú elbeszélő 
költeményei. Verseiben a nép szívét tárta fel és meg is találta 
velük az utat újra azok szivéhez. Népszerűbbb volt, mint bárki 
előtte. Ébrentartotta a törzshöz való tartozandóságot s így nem
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csodálkozunk azon, hogy egész a Bácskába elszóródott szorgal
mas, tanult földiéi ott is állandóan ápolták az összetartozást. 
Mindig tudták hol és hány szepesi van.

Az agg költőt akkor szólította el az Úr, mikor szülőföldje, az 
orosz támadás folytán, legnehezebb napjait élte (1915); aggódva 
zárta le szemét, de legalább nem kellett megélnie azt, ami azután 
ért minket. Réz.

Gyökössy Endre: A termő élet rímei. Budapest, 1924. Gyökössy 
Endrének ez újabb verskötete egy kiforott, ép s nemes lélek vallo
másait foglalja magában, akinek életelve „mindenkivel békében 
élni“. Nemes gondolkozásmódja s lelkülete azonban kiforratlan s 
sokszor keresett formában jelentkezik: költői nyelvének nincs 
elegendő színe, zengése, verselésének pedig alig van ritmikája. 
A versforma mindig nagyobb megfeszítést sejttet, mint amennyit 
a benne kifejezett tartalom megkívánna s így nincs meg közöttük 
a benső összefüggés. Legfeltűnőbb vonása a prózaiság, amely 
darabossá s nehézkessé teszi költői stílusát; ha pedig a könnyed
séget keresi, édeskéssé válik. Gyökössy élményeit s érzéseit nem 
engedi költőivé mélyülni, s igy sekélyessé vagy éppen köznapivá 
válik. (Beöthy Zsolt temetésén.) A „Poétatestvéreim“ című ciklus 
mutatja leginkább az elmélyülés hiányét: ezeknek a buzdító vagy 
üdvözlő episztuláknak egyéni ízt vagy a bizalmi megszólítás, vagy 
közös élményemlékekre való hivatkozás ad, vagy éppen az ismert 
munkák címeinek felemlítése. Ez többször ismétlődvén, modoros
nak hat, nemkülönben az, hogy Elet, Halál, Öröm, Bánat stb. 
állandóan nagy betűkkel Írattak. Visszatetsző a képek erőszakolása 
(Síró sóhaj is szomorú, Jaj, csak ne nőjjön sírt sikoltó ja jjá!) 
az alliteráció keresve való keresése (Csókért csókkal csordúljon 
ajakam), de leginkább az, hogy gyermekkorának emlékeit eroti
kusán színezi. (Álmodozás szigeti sétán c. ciklus.) Egyszerű lelki
világától ez a téma teljesen idegen, valamint a komplikált vers
formára való törekvés is ; ezért bontja meg gyakorta versének 
szinte ösztönös dallamosságát. Poétikai tanácsa (Egyszerűen mondd 
el, ami benned Lágy rímek csókjáért esengett) szép, de sajnos, 
maga a költő nem követi; az egyszerűség még nem jelenti a 
köznapi nyelv prózaiságának átültetését a költészetbe. S így e 
kötet nem annyira Gyökössyre jellemző, hanem inkább a modern 
költészet stílusvélságára.

Dr. Pauka Tibor..
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A középiskolai tanárok irodalmi munkássága 
az 1924/25. iskolai évben.

Alábbiakban adjuk a középiskolai tanárok egy évi irodalmi 
munkásságának jegyzékét. Ha nem is tökéletes összeállításunk,1 
de így is képet ad arról az iskolán kívül végzett komoly, értékes, 
fáradságos munkáról, melyet a tanárság kötelességének tart még 
most is, amikor a legszerényebb megélhetése sincs biztosítva. 
Aki ezeket az oldalakat áttekinti, meggyőződhetik, hogy a tanárok 
irodalmi munkássága valósággal behálózza a magyar kultúra 
egész területét. Középiskolai tanárok nélkül a magyar irodalmi 
életet elképzelni sem lehet.

Az irodalmi munkásság azonban a mai nehéz gazdasági és 
nyomdai viszonyok folytán a tanárok iskolán kívüli munkásságá
nak csak kisebbik felét teszi. Az élőszóval tartott felolvasások és 
előadások összeállítása kétszer annyi helyet igényelne. Elmond
hatjuk, hogy a tanár nemcsak az ifjúságot neveli, hanem az egész 
magyar társadalmat. Ha semmi más nem igazolná, úgy ez is 
bizonyítja, hogy a .tanár nem hivatalnok és hogy vele szemben 
az államnak megkülönböztetve kell bánnia. A tanárnak nyújtott 
anyagi javak a magyar kultúra érdekeit szolgálják.

Most lesz döntés sorsunkról. Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, 
hogy a tanárság sorsa nem egyének sajátos érdeke, hanem 
nemzeti érdek. De most beszéljenek mellettünk a sűrűn nyomott 
oldalak!
Ackermann Károly dr. (Bp.) A Magyar Tavasz felelős szerkesztője. 

Cikkeket írt a Zászlónkba. Megjelent Patyolat királyfi c. mese
könyve és Olympiász csillaga, ifj. regény.

Ács Sándor (Jászapáti). A Jászújság munkatársa, a Sporlhírlap sport
rovatának tudósítója.

Acsay István dr. (Bp.) Latin nyelvtant és Olvasókönyvet írt. 
Agárdi László (Debrecen). Néhány cikket írt a Hajdúföldbe.
Agner Lajos dr. (Bp.) Do'gozatai jelentek meg a Nemzet c. folyó

iratban; sajtó alatt Li-Tai-Po költészete.
Alszeghy Zsolt dr. (Bp.) Az Élet c. folyóirat főszerkesztője. Tanul

mányai és kritikái jelentek meg az Élet-ben és az Irodalomtör- 
ténet-ben. Külön kötete: Vázlatok (Pallas).

Arday Pál dr. (Balassagyarmat.) Az Erdélyi fejedelemség púra 
fiscalitásai.

1 Ez év januáriusi és júniusi számunkban közölt felhívásunkat — fáj
dalom — kartársainknak csak kisebb fele tette magáévá. Az összeállítás 
ennélfogva igen fáradságos volt. sok utánjárást kívánt : értesítők rovatából 
kellett összesedni és így nem is lehet teljes. De hisszük, hogy így is szol
gálatot tettünk a tanárság ügyének s talán jövőre kartársaink részéről is 

.megkapjuk a jogosan elvárt támogatást.
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Artner Edgár dr. (Bp.) Több egyháztörténeti dolgozata jelent meg.
Aubermann Miklós dr. (Bp.) Új kiadásban jelent meg Szertartástana 

és Egyháztörténete.
Balanyi György dr. (Bp.) Megírta Assisi szt. Ferenc életét (Szt. István- 

könyvek). Cikkeket írt a Kath. Szemlébe, Nagyasszonyunkba, 
Ifjúságunkba, Credoba, könyvismertetéseket, bírálatokat a Kath. 
Szemlébe és a Magy. Művelődésbe.

Balás István dr. (Pesterzsébet.) A Nép belső munkatársa. Számos 
közgazdasági, szociálpolitikai és munkásszociálpolitikai tanul
mányt és cikket írt fővárosi lapokba és a Nemzeti Nyomdász
újságba. A munkáskérdés Magyarországon. A magy. kér. ipari 
és keresk. munkások jogos követelései (Húsz közi. A Nép). Mit 
követelnek a magy. kér. kisiparosok (Három közi. A Nép). A magy. 
kér. ipari munkásság jövője (Nemz. Nyomdászújság).

Balázs Sándor (Bp.). Tárcái, elbeszélései jelentek meg különböző 
lapokban.

Balogh Béla dr. (Szolnok.) Az Anthropologiai Füzetek munkatársa. 
Az éhínség hatása az ember testének méreteire. Természettud. 
Közlöny. A panamai fehér indiánok. Természettud. Közlöny, 1925 
január. Embertan és középiskola. Antrop. Füzetek, 1925. 1—4. sz. 
Nemzetközi embertani kongresszus. Antrop. Füzetek, 1925. 1—4. sz. 
Anthropology and Secondary Education. Anthrop. Hungarica 
(Antrop. Füzetek idegennyelvű melléklete), 1925. 1—4. sz.

Balogh Sándor (Bp.). Művészettörténeti és rajzi tanmenete meg
jelent a Rajzoktatás-ban, több bírálata a Művelődésben.

vasadi Balogh György dr. (Bp.) Cikkeket írt a Barázdába.
Baros Gyula dr. (Bp.) Az Irodalomtörténet, Napkelet és Prot. Szemle 

munkatársa. Önállóan megjelent dolgozata: Jókai és Arany.
Bartha György dr. (Bp.) Átdolgozta a Magyar Olvasókönyv I—III. 

részét és a Stilisztikát.
Bartha József dr. (Bp.) írt esztétikai, irodalomtörténeti és kritikai 

cikkeket folyóiratokba és hírlapokba.
Barthos Indár (Pesterzsébet). Szerkesztette Csetri Károllyal a Közép

iskolai Tanárok Névkönyvét.
Bán Aladár dr. (Bp.) A Túrán szerkesztője. írt cikkeket, költe

ményeket.
Banner Benedek (Békéscsaba). A pokal tornácán. Elbeszélések 

Szibériából, a hadifogságból. — Mehmed Tahir Cuzoki Kenzo és 
mások. (Békéscsaba.)

Bánóczy Endre (Nagykőrös). Cikkei jelentek meg a Nagykőrösi 
Híradóban.

Bárány László dr. (Eger.) Az egri földrengés (Földr. Közi., 1925. 
4—5. f.) Vadvizeknél, Harmatos erdőben, Különös vadász- 
élemények, Hála — természeti képek a Vadászatban. Tudósí
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tások és apróbb cikkek különböző lapokban. A Földrajzi Olvasó
könyvek és a Vadászat munkatársa. A Magyarság tudósítója. 
(Az egri uszodában, Egri képkiállítás.)

Bárdos József dr. (Eger.) Tanulmánya jelent meg a Gárdonyi Tár
saság Évkönyvében és az Életben (Gárdonyi költeményei, Gár
donyi lelke), továbbá kisebb cikkei és ismertetései a Nemzeti 
Életben, a Hevesmegyei Népművelésben és az Egri Népújságban.

Bebesi István (Dombóvár). A Magyar Nyelvőr állandó munkatársa.
Bede István (Bp.). Cikkeket írt sporthirlapokba.
Bodnár Bertalan (Hódmezőhely). Cikkeket írt az Aquila, a Rovar

tani Lapok, a Zoológiái Lapok, a Ref. Tanáregy. Közlöny, az 
Óvoda, az Iskola, az Alföldi Népművelés című folyóiratokba és 
helyi lapokba.

Bodor Aladár dr. (Bp.) Napilapokba és folyóiratokba szépirodalmi 
és esztétikai közleményeket írt, a Magyarság belső munkatársa.

B. Boér Géza (Bp.). A Magyar Kultúra, Egyházi Lapok, Ifjúságunk 
és a Kath. Nevelés munkatársa.

Boksay Endre (Pópa). A Pápa és Vidéke hetilap felelős szerkesztője.
Boross István dr. (Mezőtúr.) Életkönyvek (versek). A Mezőtúri 

Újság felelős szerkesztője.
Borsos Károly (Mezőtúr). A Debreceni Protestáns Lap, a Mezőtúri 

Újság és a Mezőtúr és Vidéke munkatársa.
Böhman József (Bp.). Cikket írt az Egészség c. folyóiratba.
Böröcz Marcell dr. (Pécs.) Aktuális esztétikai, irodalmi és kritikai 

cikkeket írt a helyi lapokba.
Brisits Frigyes dr. (Bp.) Cikkei: Vörösmarty hagyatékából (Nap

kelet) ; Széllné, Vörösmarty Ilona naplója (Kath. Szemle); Sza- 
bolcska Mihály (Élet); Milotay István (Élet); Mécs László (Élet). 
Kisebb cikkek, kis tükrök a Magyar Középiskolában, Életben, 
Napkeletben, Kath. Szemlében, Uj Nemzedékben.

Bene Kálmán dr. (Csurgó). Szerkeszti a Belsősomogy c. politikai 
és társadalmi hetilapot. Megjelent tanulmánya: Arany természet
érzéke (Csurgó).

Bessenyei Lajos dr. (Debrecen). Különböző cikkeket írt.
Biloveszky József (Bp.). Nevelésügyi cikkeket írt a Nevelés című 

folyóiratba.
Biró Béla (Kiskúnfélegyháza). A helybeli (hetenkint megjelenő) 

három lapba ír alkalmi cikkeket.
Bitter Illés (Bp.). Salse Dicta cimen latin jeles mondások gyűjte

ményét adta ki. Teveli Mihállyal Német nyelykönyvet (I. r.) írt 
középiskolák számára.

Bódis Sándor (Bp.). Magyar nyelvtan és olvasókönyvet írt Zolnai 
Bélával közép- és Havas Istvánnal polgári iskolák részére.

Bodócs István (Győr). A geométriai fénytan hyperbola-tételének
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általánosítása; német nyelven is megjelent a Deutsche Physik. 
Gesellschaft szakfolyóiratában (Zeitschrift f. Physik, 1924., 28. к., 
2. f.). A Technikai Zsebkönyvtár 63—68, száma gyanánt meg
jelent egy népszerű ismertetése a „Villamos főző- és fűtőkészü
lékekről.

Buczkó Emil dr. (Gödöllő). Cserkésztiszttársai közreműködésével 
megírta a cserkész „Törvénymagyarázatot“, amely Berlinben 
Voggenritter Verlag kiadásában jelent meg.

Bückner József dr. (Bp.) Cikkeket írt a Kath. Nevelés, Nemzet- 
nevelés, Örökimádás, Jézusom örömöm c. folyóiratokba.

Budai Gergely (Bp.). A Kálvinista Szemle főmunkatársa, a Theo- 
logiai Szemle és a Prot. Szemle munkatársa.

Buday Károly dr. (Újpest). Kritikai ismertetéseket írt több újabban 
megjelent történelmi műről, forrásanyagról.

Csapkay Sándor (Győr). Társadalmi, pedagógiai és kulturális 
vonatkozású cikkeket, könyvismertetéseket írt győri lapokba. 
Szépirodalmi tárcáit közölték győri és megszállott területen meg
jelenő lapok.

Csapody Vera (Bp.). Rajzolta dr. Jávorka: Magyar Flóra morfo
lógiai tábláit; Kari—Méhes: Kis természetrajz I. r. növénytani 
képeit; Koch—Krompaszky: Kis természetrajz 1. II. r. növény
tani képeit; Greguss : Természetrajz növénytani képeit.

Csúszik István dr. (Kaposvár). Levelezője a Bridgeport északame
rikai magyar és Jednotta északamerikai tót lapoknak.

Cseh Lajos (Bp.). Az angolok és hollandok diplomáciai szereplése 
II. Rákóczi Ferenc felkelésében c. értekezést írt a Magyar-Hol
land Szemlében.

Cserép József dr. (Bp.) A magyarok őshazája. 1925. (Sajtó alatt.) 
A turániak őshazája s ókori nagy vándorlásaik. (Szózat. 1924, 
júl. 6., 10., 12., 17., 20. és 27-ii számaiban). Wanderungen der 
turanischen Völker im Altertum. (Pester Lloyd, 1924. dec. 23.)

Csetry Károly (Bp.). Szerkesztette a Középiskolai Tanárok Név
könyvét.

Cséfalvay Nándor (Pécs). Szerkeszti a Mecsek Alján c. intézeti 
lapot.

Csinády István (Bp.). Néhány sportcikket írt az Ifjúsági Test
nevelésbe.

Csóka Lajos (Bp.). Történelmi tárgyú cikkeket írt a Magyar Kul
túrába és a Nemzetbe.

Csorba Ernő (Bp.). Cserkésztárgyú cikkeket írt szaklapokba.
Czitronyi Jenő (Pécs). A „Baranyai Méhész-Lap“ szerkesztője.
Danczer Béla (Bp.). Szépirodalmi és pedagógiai munkákat ismer

tetett a Magyar Kultúrában.
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Danóczy Antal (Nagykőrös). Költeménye jelent meg a Budapesti 
Hírlapban.

Dekány István dr. (Bp.). Önállóan megjelent: A történettudomány 
módszertana; (A M. Történettudomány Kézikönyve. 1—11. köt.). 
Kiadja a M. Történelmi Társulat. Budapest. 1925. 74. 1. Cikkek: 
A politikai párt típusai. Társadalomtudomány, 1925. évf. Adalékok 
az iskola térsadalombölcsészetéhez. M. Középisk. 1924—5. 
A földrajzi ismeret kezdetei. Földr. Közi. 1925.

Dingha Sándor (Szekszárd). Jókai (az Értesítőben).
Dittrich Vilmos dr. (Bp.). Német fordításokat közölt külföldi szak

lapokban.
Dobay József (Bp.). Az Ifj. Testnevelés munkatársa.
Drebitka Ferenc (Kalocsa). Cikkeket írt a Nemzetnevelésbe, Hír

nökbe, Mériakertbe, Kalocsai Néplapba és a Kalocsai—Pécsi 
Diákszemlébe.

Écsy Ödön István (Csurgó). Virág a hó alatt c. verses kötetet 
adott ki. _______  Folytatás következik.

E lő fize té s i f e lh ív á s . Az 1924. évi középiskolai tanterv a m űvé
szettörténelmet a rajzoktatás körébe utalta, de lehetőséget nyújtott még 
arra is, hogy az a klasszikus és modern nyelvek, illetve irodalomtörté
nelmek, a hazai és világtörténelem keretében is érvényesülhessen.

A  művészeltörténelembe való bevezetéshez kitűnő eszközt nyújt a z  
a 700 drb diapozitív, melyet az Orsz. Paed. Könyvtár és Tanszermúzeum  
Tanácsa és Szakbizottsága állilolt össze és az ehhez tartozó tanszerfel
szerelési jegyzéket a VMM. 1913 december 27-én kelt 108.748IVI. 6. sz. 
rendeletével jóvá is hagyta.

Ezt a művészetlörténelmi sorozatot a legtöbb középiskola a VKM. 
ajándékából megkapta. A zóta  6 év telt el és ezek a nagyértékű diapozi- 
tívek magyarázó szöveg hiányában a legtöbb iskolában kiaknázatlanul 
voltak elraktározva a különböző szertárakban.

Ezen bajon segíteni óhajtván, vállalkoztam rá, hogy a képekhez 
magyarázó szöveget állítsak össze.

Majdnem 2 évig tartó állandó m unkával sikerült a magyarázó szö 
veget összeállítani.

M unkámat gépírásos alakjában a VKM. 25.063I925IV. ű. o. sz. ren
deletével — dr. Friml A ladár tank. kir. főigazgató bírálata alapján  — 
középiskolák részére segédkönyvül előzetesen engedélyezte.

Szövegkönyvem árát SO 000 koronában állapítom meg, amely összeg 
a 700 drb diapozitív jelenlegi összértékének (21 millió) egy igen csekély 
hányada. Ha azonban esetleg a z Igazgatóság útján a tanulóifjúság is 
rendelne munkámból legalább 5 példányt, akkor m unkám  árát darabon- 
kint átlagosan csak 60 ezer koronái an szabom  meg és ez esetben még 
egy ingyenpéldányt is küldök a szaktanár  részére. A fenti összeg csak a 
kézbesítéskor esedékes.

Nagyon kérem a szaktanárokat, ha m unkám  nekik megfelel, szíves
kedjenek a tanulóifjúság figyelmét is m unkám  megrendelésére felhívni és
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TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY

A z e g y e s ü le t  ü g y é b e n  
m in d e n  ir a t

É D E S  J E N Ő
fő t i tk á rh o z  k ü l d e n d ő : VI, 
F e l s ő e r d ő s o r - u tc a  19. s z .  a lá .

S z e r k e s z t i :

Dr. KOVÁCS DEZSŐ
V III, Ü llő i -ú t  70.

A z  e g y e s ü le t  a n y a g i  ü g y e i , 
v a la m in t  a  la p  k i a d á s á t  i l le tő  

ü g y e k
N É M E T H  J Ó Z S E F
p é n z tá r n o k  (11, T o ld y  F e re n c  
u . 9.) h a t á s k ö r é b e  t a r to z n a k

Előfizetési díj 120.000 kor. Évi tagdíj 60.000 kor.

Az OKTE 1925. október 24.-én tartott LIX. évi 
rendes közgyűlése.

Dr. MADAI GYULA elnöki megnyitó beszéde.

Tisztelt Közgyűlés! Idei seregszemlénket, a közgyűlést kedves 
hagyományaink útjára visszatérve egy tiszta levegőjű, őserőt buzog
tak), szép, vidéki város falai között akartuk megtartani. Akácvirágos, 
sugaras május derekán akartunk az ország tanárságának találkozót 
adni, hogy az ébredő természet leheletével arcunkon s az ébredő 
reménység örömtüzével szemünkben ünnepeljük az édes viszont
látást. Szerettük volna a gyűrött, keserű, komoly tanárarcot tizenegy 
szűk esztendő kálváriájának végállomásén a vidéki vendégszeretet 
zöld és fehér asztalénál legalább egy napra ismét kisimultnak, 
derűsnek, bizakodónak látni.

Sajnos, a szép elgondolás a tanáregyesület vezetőségén kívül
álló okokból meghiúsult. Kötelességszerüleg összegyűltünk ugyan, 
de vidám május helyett borongós, rideg ősz évadján; összegyűltünk, 
de az utcák tárt ablakaiban itt nem fogadják kíváncsi arcok és 
szerető tekintetek az érkezőt, jelezvén, hogy ahol a magyar tanári 
tábor felvonul, az a tény maga egy város életében ritka tisztesség, 
kultúresemény, helikoni ünnep! . . .

Mi egy kormos hámorban, Budapesten jöttünk újra össze, ahol 
minden szikrázik, fúj, dübörög s melynek kohójában éppen most 
kovácsolják a tanársorsot is. Ki áll nekünk itt sorfalat, tisztelt 
kartársaim? A közöny. Ki kandikéi itt felénk az ablaküvegen át? 
A kenyérirígység. Ki emel itt nekünk díszkaput? A gond, mert 
neki vagyunk mi hősei. Ki mosolyog itt ránk? Gúnymosolyával 
a kultúrléhaság. És ki lenget zászlót nemzeti eszményekért dobogó

6Tanáregyesületi Közlöny.
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szíveink felé? Egy ellenséges világnézeti front, melynek zászlója 
nem a trikolor. Tanárok, testvéreim, vándordávidok: mit kerestek 
itt Góliát városéban?

Hallom a választ dobogni kebletekben. Jöttünk, hogy szóljunk. 
Akármilyen nagy is a lótásfutés, dübörgés körülöttünk, akármily 
nagyothalló is a magyar társadalom, nekünk igazságaink vannak, 
miket hangoztatnunk nemcsak önös érdek, de nemzeti kötelesség.

A közel napokban kenyéradagjaink felől fog dönteni az állam- 
hatalom. A döntést szorongva várja minden tisztviselői ágazat. 
Tudjuk, hogy a tisztviselőkérdés ma Csjonka-Magyarország legvigasz- 
talnabb, legmegoldhatatlanabbnak látszó problémája. Ismerjük a 
könyörtelen trianoni valót, hogy a tisztviselői ellátás méreteit az adózó 
polgárok teherbíróképessége procrusteságyának méreteihez kell 
hozzáigazítni akkor, amikor ez a képesség lényegesen megcsökkent, 
a tisztviselők lázári sora pedig lényegesen megszaporodott. Elis
merjük a kormány amaz igyekezetének jogosultságát is, hogy ész
szerűbb keretek közé szorítja a nagyhangú címeket, miknek anya
giakban nincs meg a kellő ércfedezete. Elvégre a mi eszményünk 
nem lehet egy tisztviselői potemkinarisztokrácia egy kasnélküli sze
kérernyő nemesi címerével, a mi eszményünk egy kiérdemelt, egy 
megszolgált anyagi jólétet nyújtó kultúrdemokrácia, amely két igaz 
pillérre alapozza a maga országfenntartó erejét: egyik a tisztessé
ges munka, másik a munka tisztességes bére!

A magyar törvényhozás és kormányzat az utóbbi években 
heroikus erőfeszítést tett az ország konszolidációja érdekében. 
Megszervezte a honvédelmet, meggyógyította a halálos beteg pénzt, 
arany alapon megépítette a jegybankot, megalkotta az önálló vám
tarifát, hadat üzent az analfabetizmusnak, egyensúlyba hozta az 
államháztartást, végrehajtott egy komoly földreformot, megteremtette 
a rombadőlt ország alkotmányjogi kereteit.

De amikor ezt konstatálom, ugyanakkor vallom és fennen 
hirdetem, hogy ezekkel a nagy történelmi arányú kérdésekkel teljesen 
aequivalens és egyenlően sürgős a tisztviselőkérdés gyökeres ren
dezése! Ma ez az ország legégetőbb gazdasági és nemzeti prob
lémája !

A tisztviselőkérdést közelebbről a statuspanaszokat a köz
vélemény, sőt nem egy illetékes fórum is rendszerint úgy fogta fel 
és úgy kezelte, mint a tisztviselőkar magánügyét. Ez súlyos tévedés! 
A tisztviselőkérdés országos ügy! Miért korrupt Balkán-Románia? 
Mert rendezetlen, kiépítetlen a hivatalnoki szervezete! S miért talált 
az idegen a múltban nyugati atmoszférát itt a magyar közéletben ? 
Mert a nyugellátás alapján szervezett s tűrhető javadalommal körül
bástyázott közmorál talajéból kinőtt tisztviselősereg tartotta kezében 
az ország közigazgatási hálózatát.
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Mi a magyar tisztviselő? A magyar középosztály. S mi a 
középosztály? Csak egy parádés számadat a nemzet létszámában? 
Szó sincs róla! Tőke! Százados fermentum folyamata során kép
ződött hatalmas, világszemléleti és értelmi kapitális, amelyet holt
tőke gyanánt el nem prédálni, ellenkezőleg: kamatoztatni, kihasz
nálni, mozgósítani az államraison egyszerű parancsa!

A tisztviselőkérdésnek, mint likvidálásra váró nemzeti feladat
nak neki kell dőlni végre az államhatalom minden erejével, elszánt
ságéval és jóakaratával.

Aki dolgozik, azt meg kell fizetni, hogy egy száz százalékig 
kihasználható férfierő álljon minden poszton az állam rendel
kezésére. Akit a csonka ország nélkülözni kénytelen, mint tiszt
viselőt, annak tűzzel-vassal produktív munkaalkalmat kell biztosí
tani a közgazdasági élet terepén. Egész nyugdíjrendszerünket pedig 
vissza kell vezetnünk a maga morális és törvényes alapjára egy
részt, hogy az állam emlőjét ne szívják paraziták, viszont érde
mekben megőszült veteránok csonkíthatatlan törvényes illetményeik 
birtokában élvezhessék a nyugalomnak úgyis rövidre szabott élet
szakaszát !

Tarthatatlan és tűrhetetlen, hogy országos tiszviselő-alakulatok, 
mint maga az Országos Középiskolai Tanáregyesület is, évtizedeken 
keresztül örökké csak a kenyéradagolás, az állati életszükségletek 
problémáinak feszegetésében éljék ki magasabbra hivatott erejüket, 
ahelyett, hogy hivatásbeli tevékenységük világában megmaradva 
módokat keresnének és vitatnának, mikkel könnyebbé, tartal
masabbá, gördülékenyebbé, szebbé tennék élete folyását annak a 
közönségnek, amelynek szolgálatára vállalkoztak!

Kétségtelen, hogy a statuskereteken belül az egyéni sérelmeknek 
egész serege burjánzik fel, miket eddig egy-egy magánlevélben az 
egyesületi vezetőségnek panaszoltak el a sérelmet szenvedők. 
Ezeknek a sérelmeknek megrostálására hivatalos szervet kell terem
teni, minisztériumonként egy állományellenőrt, egy statusrevizort, 
aki a befutó panaszt aktaszerűleg intézi el s döntését úgy okolja 
meg, mint amily gondosan megokolnak egy bírói ítéletet! Mert 
igenis vannak helyzetek, vannak sajátszerűségek a status nagy 
rámáján belül, amiket egyéni mérlegelés alapján kell megbírálni és 
megoldani.

A küszöbön álló statusrendezést én örömmel üdvözlöm, mint 
kezdeményezést, mint fölismerését e szörnyű nemzeti probléma 
horderejének s mint annak megoldására irányúló, elszánt akaratot 
és bátor kezdetet. De vallom, hogy közmegelégedésre csak az 
audiatur et altera pars elve alapján, csak az érdekelt státusok kép
viseletének meghallgatásával lesz megoldható. Ez a művelet, ami 
most van folyamatban, egy generálstátusalkotás, amely megadja

6*
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az egyetemes rendezés nagy elvi körvonalatait, de ezt a munkát 
logikusan egy specialis statusalkotásnak kell követnie, amely azután 
a generalstatus durva hibáinak lenne igazságos korrektivuma.

És ha még ezek után is megmarad a statusok között az az 
egymásra licitáló féltékeny és féktelen versenyfutás, amit tapasz
talunk s a tisztviselőcsoportok közéletét továbbra is a statusnüán- 
szok boncolgatása köti le s tartja erő-sorvasztó örök izgalomban 
a tisztviselőtársadalom idegrendszerét, akkor én, tisztelt Közgyűlés, 
nem habozom bejósolni a rangosztályos fizetési rendszer csőd
jét. Ami utána következik, nem lehet más, mint a Senium, melyről 
azt mondják, hogy a tunyaság melegágya, de, hogy az ne 
legyen, annak nem lesz nehéz megtalálni az ellenszerét!

Kemény ítélet az, tisztelt Közgyűlés, amit kimondottam s va
lójában nem ma, az ötven százalékos nyomorgés idején, hanem 
az aranyparitásos fizetés helyzetében lesz majd valóban aktuális, 
de én már most félreverem a harangot, mert a tisztviselőkérdés, 
mint a nemzeti becsület, nyugalom és haladás kérdése rendezé
sének kötelessége elől nincsen meghátrálás és nem lesz addig 
teljes a konszolidáció műve sem, amig ez a fontosságra irredenta
gondolat után nyomban következő nagy nemzeti ügy úgy a tiszt
viselői rendet, mint magát a nemzetet is kielégítő megoldást nem 
nyer az őszinte, nagylelkű és igazságos határozottság szelle
mében !

A most készülő statustervezet a tisztviselőtársadalom előtt ma 
még hivatalos titok s objektív bírálatot róla csak akkor mondha
tunk, amikor módunkban lesz az egész komplexumot áttekinteni 
s megismerni azt a viszonylatot, amit az a nagy hierarchia kere
tén belül egyéb statusokkal szemben a tanárság számára megál
lapít. Emelt fővel merem elmondani, hogy amit a tanárság rendi 
érdekeinek védelmére emberileg tenni lehetett, azt a tanáregyesület 
vezetősége megtette. Utcai demonstrációt nem rendeztünk, de gon
doskodtunk arról, hogy memorandum, küldöttségjárás, levelezés, 
brosúra vagy személyes kapacitáció útján igazunkról és a mi ki- 
elégíttetésünkkel kapcsolatos kultúrérdekekről tudomást szerezzen. 
Tamássy Józseftől a társasköri és takarékossági bizottságon, a 
kormányzópárt elnökségén és a resszortminisztereken keresztül föl a 
miniszterelnökig minden illetékes faktor.

Meg lehet állapítani, hogy a múlthoz képest bizonyos meg
értés és rokonszenv kezd a lelkekben derengeni. Hiszem, hogy 
ha el nem hagyjuk a tanári mártirium méltóságának azt a magas
latát, amire önmagunk emeltük magunkat, jobb jövő virrad a 
tanári kathedra munkásaira 1 Ha pedig a mi munkánk értékének 
anyagi elismerésében mégis valami hézag mutatkoznék, nem 
szűnünk meg fellebbezni a kultúrfölényre berendezkedő ország
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lelkiismeretéhez mindaddig, amíg a tanári igazságot csorbítatlan 
siker nem koronázza!

Tisztelt Kartérsaim! Engedjék meg, hogy e komor eszmelán
colat szakadékait elhagyva borongó lelkűket egy kissé hímesebb 
mezőkre vezessem.

Mindenekfölött örömmel állapítom meg, hogy a tanári érdek
lődés az egyesületi élet iránt emelkedett. Több százra rúgó új tag 
belépése bizonyítja ezt. Természetes, hogy így harci soraink is 
tömöttebbek, harsonáink is messzebbhangzók s remény van rá, 
hogy egyesületi közéletünk a tanügyi eszmemagvetésnek oly ter
mékeny veteményes kertjévé fog válni, mint volt a dicsőséges 
nagymagyarországi időkben. Ebben a munkában hatalmas táma
szunk a Közlöny, melynek rendszeres havi megjelenését bizto
sítani sikerült.

Nekem azonban talán legnagyobb boldogságom, hogy a tanári 
házalap javára a minisztérium nobilis közreműködésével összehoz
tunk egy milliárdot meghaladó tőkét. A ház megvásárlására 
felhatalmazást is fogunk kérni a közgyűléstől. Teremtünk egy ki- 
hamvadhatatlan tűzhelyet, ahol a tanári árva, sőt tanulmányait 
Pesten folytató minden tanár gyermek, maga az 0. K. T. E. és 
minden Budapestre fölránduló tanár családiasán szívélyes fogad
tatásra, meleg otthonra talál. Megismétlem az igét, amelyet tavaly 
is hangoztattam: ezt az intézményt oda kell fejlesztenünk, hogy 
minden tanár válláról leemeljük a rogyasztó terhek legnagyobbikát, 
saját gyermeke továbbtanításának gondját.

És legvégül tekintetemet a magyar égboltozatra vetem. Még 
sötét, de rajta Isten csodájaképen üstökösök járnak. Centennáriumi 
szellemek. Jókai, Vörösmarty, Széchenyi! Tűzijáték ez, amit az 
istenség keze rendez Trianon éjjelében, tüntetésül a világ miops 
népeinek: lássátok, az az ország, amelyet ti Európa kultűrragyo- 
gásában napfoltnak néztetek, csillagokat termel s szór az emberi 
civilizáció egére!

Hogy azok a csillagok oly makulátlan fénnyel ragyognak 
bele, különösen a művelt magyar társadalom szeme tükörébe, 
abban oroszlánrészetek van nektek, fakó tanárok, akik dohos 
tantermek homályában csiszoljátok a gyémántot és fényesítitek a 
csillagokat!

És nézzétek, a halhatatlan jubiláns szellemek galériájában 
egy kuruc lanárarc is ott szerénykedik. Apácai Csere János hal
vány arca az! Csodaember. Professzor, iskolaszervező, tankönyv
író s örökérvényű paedagogiai elvek igehirdetője, mik oly frissen 
vágnak az agyunkba, mintha ma hallanánk a Paedagogiai Tár
saság dobogóján.

Az iskola központja nem a tanító, hanem a tanítvány. Nem
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zeti nyelven gyakorlati értékű tudományokat tanítsunk, nem szó- 
magoltatással, hanem a lényegbe hatoló értelemmel! Vegyük ki 
tanítványaink elméjéből az unodalmat, szerettessük meg vele ma
gunkat, módjával fenyítsünk s inkább édesgessük, mint verjük a 
kezünkre bízott emberpalántákat! Elébevágott elméletével Locké- 
nak, Feneionnak, Russeaunak, Pestalozzinak, Disterwegnek! 
És meglátja a tanári küzdelmek tragikumát is, harmadfélszázad 
évvel ezelőtt, amikor leszögezi: a jó iskola feltétele a „tudós 
tanító“, ezért kell a scholabeli személyeket jó privilégiumokkal 
megajándékozni és kinek-kinek állapotjához illendő fizetést ren
delni. Örök igazságok, szegény mártírja te, aki, mint szikla a 
villámot magadra vontad s állottad egy fejedelem, de ami annál 
is fájóbb: tulajdon kollégáid bosszúálló dühét: mi mécset gyúj
tunk a te oltárodon, az engesztelés mécsét, mi a bámulat szemé
vel nézünk fennkölt alakodra, itt érezzük gyülekezetünkben most 
is úttörő szellemed lobogását, levonjuk pályád nagy tanulságait s 
igyekszünk minden megpróbáltatások zajlásai között is azok lenni, 
amire bennünket a te lényed tragikuma és fensége utal: jó ma
gyarok, jó nevelők és jó kollégák!

Főtitkári jelentés.
Tisztelt Közgyűlés! Ha az elmúlt ötvenkilencedib egyesületi év 

történetét röviden, egy mondatban akarnám jellemezni, elég volna 
annyit mondanom, hogy nehéz úton jártunk, eseményekben gazdag 
évet fejeztünk be, a kisebb dolgokban terveink megvalósításához 
elég volt a saját erőnk, a nagyobbakban azonban sok munkával, 
igaz odaadással, megfontolt tevékenységgel, tömérdek utánjárással 
rajtunk kívül álló okokból a tanárság ügyének nem tudtunk olyan 
eredményes szolgálatot tenni, mint aminőt szerettünk volna. Való
színű, hogy jelentésem meghallgatása után a t. Közgyűlés is erre 
a megállapításra fog jutni, azért legyen szabad a tények tárgyilagos 
felsorolásával e szokatlanul előrebocséjtott állításomat megvilágí
tanom és részleteznem.

Mikor az Országos Középiskolai Tanáregyesület mostani tiszti
kara 1924 október 13-án hivatalba lépett, tudatában volt annak, 
hogy a közös tanári érdekekért folytatott küzdelemben kellő súllyal 
csak akkor léphet fel, ha maga mögött egy táborban egyesíti a 
tanárságot. Mivel a háborút követő években sokan elvesztették az 
egyesülettel való kapcsolatot, tagjaink száma jelentősen megapadt. 
Hogy kartársaink elkölcsi és anyagi támogatásával az egyesületet 
ismét erőssé tehessük, először azt akartuk elérni, hogy az országos 
egyesületnek minden tanár tagja legyen. Ezért taggyüjtő-íveket 
bocsátottunk ki. Közömbösségéből persze nem tudtunk mindenkit
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felrázni, de felhívásunknak mégis az lett az eredménye, hogy 
408 új tag lépett be az egyesületbe. Ez az erkölcsi siker, a remény
nek és bizakodásnak ez az eleven megnyilalkozása érthető válasz 
azoknak, akik a múltban elszenvedett méltánytalanságok és újab
ban ért sérelmek után egészen elcsüggedtek és — mint nyíltan meg
írták — kilátástalannak tartották az egyesület minden akcióját

A tagok számának örvendetes megnövekedése és a velejáró 
anyagi erősbödés lehetővé tette, hogy sürgősen megoldhassuk a 
szervezés második feladatát, a Közlöny havi megjelentetését. Erre 
mindenek felett szükség volt, mert egységes magyar tanári közvéle
mény kialakulása és tevékeny egyesületi élet közlöny nélkül el 
sem képzelhető. Ennek hiányában még tagjainkkal sem tudtunk 
volna érintkezni. Arra törekedtünk tehát, hogy a Közlöny ismét 
orgánuma legyen egyrészt a tanárság erkölcsi és anyagi érdekeire 
vonatkozó felfogásoknak és törekvéseknek, másrészt napvilágot 
lássanak benne az iskola és a nemzeti kultúra időszerű kérdései. 
Szerkesztőnk ügybuzgósága, továbbá a tervszerű és takarékos 
gazdálkodás lehetővé tette, hogy változatos tartalmú és az egye
sületi élet minden mozzanatát visszatükröztető folyóiratunk havonta 
egyszer eljusson a magyar tanár asztalára. De nemcsak a tanári 
közvélemény hathatós szervévé akartuk tenni a Közlönyt, hanem 
azt is megkíséreltük, hogy a benne megjelent gondolatokat a napi 
sajtó útján a nagy nyilvánossághoz is eljuttassuk. Ha ugyanis 
egyesületi lapunkból a mi tanári ügyünk az igazságnak megfelelően 
megy át a köztudatba, remélhetjük, hogy jogos érdekeinkért való 
megmozdulásunk nem fog elszigetelten és támogatás nélkül állani.

A Közlönyben megjelent tájékoztató közlemények és az ugyan
ott közzétett jegyzőkönyvek hű képet adnak róla, hogy az elnök
séget és az igazgatóságot, úgyszintén a múlt évi közgyűlés által 
kiküldött bizottságokat milyen iskolai, paedagógiai, adminisztratív 
és anyagi ügyek foglalkoztatták. Ezért talán helyesléssel fog talál
kozni az az eljárásom, ha a kisebb jelentőségű események idő
rendi felsorolása helyett az alábbiakban csak azoknak az ismer
tetésére térek rá, amelyekre a vezetőség a legnagyobb figyelmet 
fordította. Ezen ügyek közül első helyen állott és áll ma is a státus- 
rendezésért és a korpótlékok visszaszerzéséért folytatott küzdelem.

Az az önérzetes és méltósággal teljes harc, melyet a Tanár
egyesület a státusrendezésért voltaképen 1889 óta viv, nem egy 
tisztikart keserített és koptatott már el, s hogy ma nekünk még 
mindig erre kell energiánk legnagyobb részét fordítanunk, az el
szomorító tény. Ez alatt a négy évtized alatt a tanárság közszel
lemében az elkeseredésnek nagymennyiségű mérgező anyagát hal
mozta fel a tanári munka értékének lebecsülése. 1893 óta a többi 
tisztviselői státusokhoz képest folytonosan alantasabb szerepet jut-
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látott nekünk az a felfogás, amely a tanári munkát és diplomát 
nem akarta egyenértékűnek tekinteni az egyetem egyéb fakultásai
ról kikerült tisztviselők végzettségével. Igazán büszke öntudattal 
töltheti el lelkünket, hogy a szakadatlan mellőzések és sérelmes 
elbánások egy pillanatra sem tudták a középiskolai tanárságot az 
erkölcsi ideálok hirdetésétől, a hazafias erények ápolásától és 
nemzetnevelő hivatása becsületes betöltésétől eltántorítani, vagy 
kötelességmulasztásba kergetni.

Anyagi helyzetünk javítására irányuló törekvéseinket a múltban 
különös balsiker üldözte. 1903-ban a Szeli—W/assich-féle fizetési 
terv közvetlenül a megvalósulás pillanata előtt hajótörést szen
vedett a politika vizein. Az 1909-ik évi költségvetési törvény ki
mondotta ugyan a harmadolás elvét, de a gyakorlati végrehajtás 
évekre tolta volna ki a rendezést. Az akkori vezetőség hiába küldte 
felterjesztéseit és memorandumait a minisztériumba, a tárgyalások 
eredményre nem vezettek, s a tanárságnak 1910-ben országos 
kongresszuson a nagy nyilvánosság előtt kellett a maga igazáért 
perlekednie. A rendszeres erőkifejtés 1912-ben ideiglenes sikert 
hozott és akkori elnökünk, Négyesy László, aki a harcot fárad
hatatlanul és elszántan megvívta, boldogan jelenthette elnöki meg
nyitójában, hogy „valahára testett öltött a tanári pályán egy nagy 
elv, a többi tisztviselőkkel való egyenlő elbánás elve“. A következő 
évek azonban az anyagiakért való küzdés nyűgös terhét ismét a 
vezetők vállaira rakták, s a közelmúltban érdemes vezérünknek, 
Lévay Edének, újból idegőrlő harcba kellett szállania ama fel
fogás ellen, mely bennünket a tisztviselői hierarchiában más* 
egyenlő képzettségű tisztviselők mögé szorított.

Ilyen előzmények után, igen nehéz körülmények között, de 
mégis erős bizakodással kíséreltük meg mi is a státusrendezés 
ügyét előbbrevinni. Az a gondolat vezetett bennünket, hogy 
nekünk az összes tisztviselőkre kiterjedő általános fizetésrendezés 
előtt egy külön státusrendezésre van szükségünk. Mert igaz ugyan, 
hogy 1924 április 26-án státusunk kirívó hibái lecsiszoltattak és az 
V. fizetési osztály megnyitásával a tanárság erkölcsi súlya gyara
podott, a nagy tömeg azonban továbbra is а IX. és VIII. fizetési 
fokozatban rekedt. Az is köztudomásúd hogy a Károlyi-uralom 
idején minden tisztviselői ágazatot egy-egy fizetési fokozattal előbbre 
vittek, a tanárokat azonban a vezetők széthúzása folytán nem lép
tették elő megfelelő számban. így azután előállott az a helyzet, 
hogy az egyenlő elbánás elve csorbát szenvedett, s a bírák mögött 
erősen és sajnálatosan lemaradtunk. Amig tehát más szolgálati 
ágakban a tisztviselőket, hogy a sorsuk elviselhető legyen, beoltot
ták az állam szempontjából meglehetősen drága egyenlő elbánás 
széruméval, nekünk csak kevésbbé költséges injekciókat adtak*
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hogy ideig-óráig elkábítva a jajgatásunkkal ne zavarjuk környeze
tünk és orvosaink nyugalmát.

Egyesületünk anyagi ügyekkel foglalkozó bizottsága alapul véve 
Schmiedt Alajos és Irsik József hosszú és fáradságos, a legutóbbi 
arany-költségvetés adataiból eszközölt számításait, f. é. április hó 9-én 
megállapodott azokban az elvekben, amelyeknek egy memorandum
ban való feltárásától a helyzet javítását remélte és várta. Konkretizált 
kérésünk az 1925/26-ik gazdasági évre készülő státusreviziótól a 
Következőket kérte: Osztassák be a tankerületi főigazgatók létszá
mának fele a IV., fele az V. fiz. o.-ba; sorolják be az igazgatókat 
hasonló módon az V. és VI. fiz. fokozatba. Nevezzék ki az igaz
gatók és rendes tanárok összesített létszámának 10°/o-át az V., a 
többit pedig megharmadolva a VI., VII. és VIII. rangosztályba. 
Szolgáljanak a helyettes tanárok 1 évig a X. és 2—3 évig a IX. 
fiz. osztályban. Juttassanak helyet a tornatanárok 10°/o-ának a VI. 
rangosztélyban, s létszámuk többi részét megharmadolva sorolják 
be a VII., VIII. és IX. fiz. fokozatba, míg a h. tornatanár töltsön 
2—3 évet a X. fiz. osztályban.

Memorandumunkban részletes és pontos táblázatokban kimutat
tuk a bírákkal szemben való lemaradottságunkat, amely ma már 
akkora, hogy a rendes tanárok 56°/0-a a bírósági jegyzőkkel és 
titkárokkal azonos fizetési fokozatokban sínylődik, a helyettes tanár 
pedig egyetemi végzettségével éveken át fizetési osztályon kívül, 
alamizsnaszerű tiszteletdíjból tengődik. Más tisztviselő-kategóriákhoz 
mért háttérbeszorítésunkat is feltüntettük. Az itt mutatkozó eltérés 
a mi kárunkra 53'8°/o-ot tesz ki, ami annyit jelent, hogy mostani 
létszámunkból mintegy öt és félszáz igazgatónak és tanárnak elő- 
lépése juttatna csak bennünket oda, ahol már más státusok vannak.

Amint méltóztatnak tudni, a memorandumot elnökünk egy 
küldöttség élén április 24-én adta át a pénzügyminiszter úrnak, aki 
a tanári munka értékét elismerő kijelentések után rámutatott a ren
dezésnél felmerülő nehézségekre és megígérte, hogy a Tanáregye
sület küldötteit a revíziós bizottságba meg fogja hívni. Azóta kikül
dötteink, Acsay István és Zibolen Endre meghívást kaptak a revíziót 
előkészítő pénzügyminiszteri ügyosztálytól és ott informatív meg
beszélést folytattak a rendezés alapjául szolgáló elvekről. Nagy 
segítségükre volt itt ügyosztályunk vezetője, Vajdinger Gyula minisz
teri tanácsos úr, aki érdekeink védelmében ezúttal is síkraszálloft 
mellettünk, s a tőle megszokott jóakarattal igaz barátunknak és 
támogatónknak mutatkozott. Ügy ezért, mint egyéb dolgaink meg
értő intézéséért méltán számíthat a mi hálánkra és elismerésünkre.

Hogy a Tamássy-féle tervezettel kapcsolatban milyen státus
kulcsot kapunk, arról hivatalosan még nem értesültünk.

Nem valami nagy szerencse kísérte a korpótlékok visszaszerzé
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séért indított mozgalmunkat sem. Mikor az 1923. évi XXXII. te. 15. 
§-ának5-ik bekezdése megnyugtatóan kimondotta hogy a fizetésren
dezés folytán „egyetlen egy alkalmazottnak sem csökkenhet az eddig 
élvezett összjárandósága“, még csak nem is sejthettük, hogy ezt a 
töményben gyökerező illetményünket, fizetésünknek ezt a nyugdíjba 
is beszámítható részét hamarosan el fogjuk veszíteni. Ugyanez a 
törvény méltányosan intézkedik arról is, hogy ahol mégis csökkenés 
állna be, ott a kormány „külön pótlék engedélyezésével küszöbölje 
ki az esetleges sérelmet“. Világos ebből, hogy az idézett törvény 
nem akart jogfosztás forrása lenni, mégis az 1923. évi 6000. M. E. sz. 
rendelet megfeledkezett a mi korpótlékainkról, jóllehet más köz- 
szolgálati ágazatok részére a pótlékok egész sorozatát állította be.

Sem a tanárság, sem a Tanáregyesület egy percre sem adta 
fel a quinquenniumokhoz való jogát. Midőn a nemzetgyűlésen 
1924 november havában a középiskolai tanárképzésről szóló javas
latot tárgyalták, elnökünk hatalmas beszédben mutatott rá, hogy 
az iskola munkájának tökéletesítését célzó kísérleteknek van egy 
minden vitán felül álló feltétele: a tanár lelki egyensúlyának és 
anyagi gondoktól való mentességének biztosítása. Ismertette a 
quinquenniumok történetét, majd visszaállításuk érdekében határo
zati javaslatot nyújtott be, amelyet a nemzetgyűlés elfogadott és 
miniszterünk is magáévá tett.

Az elnökség és az igazgatóság két ízben is tett lépéseket a 
minisztériumokban a korpótlékok ügyében. Egyszer január 9-én, 
midőn a kultuszminiszter úrnak ajánlotta figyelmébe a kérdést; 
másodszor, midőn a pénzügyminisztériumban memorandumunkat 
átadta. A kívánt siker azonban nem következett be. Az eredmény 
mindössze annyi, hogy a pénzügyminiszter úr elismerte, hogy 
a korpótlékok elvonásával a tanárokat sérelem érte, azonban a 
visszaállítás időpontjára nézve ígéretet nem tett. Mikorra számít
hatunk rá, hogy az ügy a jogos kívánságok teréről a megvalósulás 
mezejére jut, arra nézve álljanak itt a pénzügyminiszteri válasz 
befejező szavai: „Ha az általános pénzügyi rendezésen túl leszünk, 
akkor jönnek ezek a kérdések, a sérelmek, hogy végre normális 
útra térjünk“.

Évkönyveink tanúskodnak róla, hogy egyesületünk az oktatás 
és nevelés ügyét a múltban mindenkor a felsőbbség megelégedésére 
szolgálta. A tanügyi politika irányítóinak munkáját több ízben meg
könnyítette és az oktatás fejlesztéséhez nagy mértékben hozzájárult. 
Tisztelte a minisztérium intencióit, de ha vele az események egy
ségében összeolvadni nem tudott, megtette a maga észrevételeit. 
A közelmúlt bővelkedett iskolapolitikai eseményekben. Hozott 
három új iskolatípust és tankönyvreviziót, megalkotta a tanárképzés 
reformját, módosította a leánygimnáziumok tantervét, újra rendezte
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a nem állami tanárok nyugdíjügyét, eltörölte az I. osztályba lépők 
felvételi vizsgálatait, adott új tandíjszabályzatot és a fővárosban 
behozta a tanítás 9 órai kezdetét. Jóllehet ezek az intézkedések a 
tanári közvélemény meghallgatása és a Tanáregyesület véleményé
nek megkérdezése nélkül jöttek létre, mi mégis az oktatás és nevelés 
ügyével való foglalkozásra fordítottuk energiánknak azt a részét, 
amelyet az anyagiakért való küzdés fel nem emésztett. Amellett, 
hogy a Közlönyben minden aktuális kérdésre rávilágítottunk, 11 ízben 
fordultunk különféle iskolai dologban a vkm.-hoz memorandumaink
kal és kéréseinkkel.

Ilyen, az iskola belső életére vonatkozó kérdésekkel bőven 
foglalkoztak vidéki köreink is. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy 
a debreceni kör működése már elérte a békebeli nívót. Magasszín
vonalú előadásokban tárgyalta itt Révész Lajos a klasszikus görög 
kultúra múltját és jövőjét, Szabó Márton a középiskolai tankönyv
írás alapelveit. Ugyanitt Horvay Róbert a modern nyelvek tanítá
sának sikeresebbé tételéről, Vekerdy Béla az új középiskolai tan- 
terv mennyiségtani és természettani részéről, Nyári Béla az új 
tantervről, Nagy Jenő a természetszeretetre való nevelésről érte
kezett. Az előadások nyomán megindult gazdag viták és hasznos 
eszmecserék nemcsak a felfogások tisztázására, hanem az oktatásügy 
emelésére is szolgáltak.

Ugyancsak élénk élet folyt a miskolci körben is. Itt azonban 
a működés jelentőségét nem a rendezett viták adták meg, hanem 
az a nagyszabású kultúrünnepély, amelyet a kör az összes miskolci 
középiskolák bevonásával, Gaál Mózes, Sajó Sándor és Madai 
Gyula közreműködésével a Közlöny és jótékonysági intézményeink 
javéra rendezett. Ez az iskolán kívüli kultúrmunka egy nagy város 
figyelmének központjába helyezte az ideális javakért lelkesedni 
tudó tanárságot és alkalmas momentum volt egyrészt annak a 
demonstrálására, hogy magasabb kulturális élet a tanárság munka
készsége nélkül létre nem jöhet, másrészt komoly példát nyújtott 
az önmagunk iránt való kötelességek felismerésére is. Köszönetünk 
nyilvánítása mellett elég csak annyit említenünk, hogy a kör egye
sületünk céljaira ezen ünnepély jövedelméből tízmillió koronánál 
nagyobb összeget tudott a központi vezetőség rendelkezésére 
bocsájtani.

Amily sajnos, hogy a budapesti kör működése még mindig 
szünetel, épp olyan örvendetes, hogy egyesületünk törzsének úi 
hajtása nőtt. Győrben Bászel Ernő és lelkes társai megalakították 
a Győri Kört. Hozzon ez a hajtás dús lombokat és érleljen hasz
nos gyümölcsöket! Vidéki köreink nagyrészét a hazánk testéről 
gonoszul letépett részekkel együtt elvesztettük, s így valóban kívá
natos volna, hogy kartársaink olyan nagyobb tanári központokban.
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minő pl. Eger, Békéscsaba, Nyíregyháza, Szeged, Pécs, Kaposvár 
és Székesfehérvár, köröket alakítsanak.

Gondoskodásunknak különösen kedves tárgya volt a Tanárok 
Nevelő Háza. A háború előtt áldozatrakész lélekkel e célra össze
hordott pénzünk az általános pénzügyi romlás következtében 
elértéktelenedett és így nem is számíthattunk rá, hogy belátható 
időn belül Gaál Mózes legszebb gondolata testet fog ölteni. Az 
az anyagi gondokkal küzdő tanárság a maga erejéből nagyobb 
pénzadományokkal és alapítványokkal nem szolgálhatta a nemes 
célt, s így a minisztérium segítségéhez kellett folyamodnunk. 
Januárban egy memorandumban arra kértük a vkm.-ot, hogy vagy 
egy nagyobb összeg kiutalásával, vagy pedig a tanulóktól szedett 
járuléknak 1 0 0 ° / o - o s  fölemelésével tegye lehetővé jótékony intéz
ményünk megvalósítását. A házvételhez szükséges nagyobb összeget 
az állam nehéz pénzügyi helyzete miatt nem kaphattuk meg, azon
ban a 18122/1925. V. sz. miniszteri rendelet 1 aranykoronára emelte 
fel a tanulók múlt tanévi hozzájárulását. Pénztárosunk számszerűen 
pontos adatokat terjeszt majd elő arról, hogy a folyó tanévre 
tanulónként 20.000 koronában megállapított díjakból mennyi folyt 
mór be, én hozzávetőleges számítással csak annyit mondhatok, 
hogy a rendelkezésünkre álló összeg nem lehet mór messze az 
egymilliárd koronától. Ez a pénz még aligha lesz elég egy ház 
vételére, annál kevésbbé annak berendezésére és fenntartására,, 
azonban az összeg nagysága és felelősséggel járó kezelése, úgy
szintén a házak paritás alatti értéke és viszonylagos olcsósága 
azt javallják, hogy a Tanárok Nevelő Háza ügyeinek további 
vitelére egy szervező-bizottságba küldjük ki Madai Gyula, Acsay 
István, Gaál Mózes, Sajó Sándor, Ravasz Árpád, Lévay Ede, Édes 
Jenő, Kovács Dezső és Német József tagtársainkat.

A reánk váró sokféle tennivaló megköveteli tőlünk, hogy a 
jövő évre költségvetést készítsünk és terveink kiviteléhez szükséges 
pénz előteremtéséhez a közgyűlés hozzájárulását, illetőleg áldozat- 
készségét kérjük. Elsőrendű érdekünk, hogy közlönyünk megjele
nését legalább is a mai terjedelemben biztosítsuk. A költségek 
fedezésére az eddigi 30.000 koronás tagdíj nem lesz elegendő, mert 
papírkészletünk teljesen elfogyott. Nem akarjuk tagjainkat erejükön 
felül megterhelni, de a nélkülözhetetlen dologi kiadások kényszerí
tenek rá bennünket, hogy a tagdíjat az 1925/26. egyesületi évre 
60.000 koronára emeljük fel. Tisztelettel kérjük a közgyűlést, hogy 
ezt az előterjesztésünket határozattá emelni szíveskedjék!

Több, az iskolával kapcsolatos és a tanárságot érdeklő kér
déssel, minők a tanároknak a tudomány terén kifejtett munkássága 
és társadalmi tevékenysége, az iskolák megszüntetése, a mellék
teendők és az óratöbbletek díjazása, a tanárképzés új rendje.
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szándékosan nem foglalkozom. Az érdeklődés előterében, valljuk 
meg őszintén, úgysem ezek a kérdések állanak, s ha mindegyikre 
csak pár szót vesztegetek is, túlságosan hosszúra nyúlnék a 
jelentésem.

Hogy a Tisztelt Közgyűlés türelmével vissza ne éljek, egész 
röviden csak egy, a lelkem mélyén élő érzésemet akarom még 
pár szóban feltárni. Első ízben vagyok a tanári közvélemény 
szószólója, s midőn szerényen és bizonyos elfogódottsággal az 
önhittség legkisebb látszatát is kerülni óhajtom, semmi más nem 
magyarázhatja meg azt a bátorságot, hogy itt a fórumon a magam 
érzésvilágába nyúlok, mint az a hitem és meggyőződésem, hogy 
számosán vannak itt, akik hasonlóan éreznek és gondolkodnak.

Ma az én szívemet is, mint minden sorsverte magyarét, kínos 
sejtelem és gyötrő aggodalom tölti be, hogy mit hoz ránk a jövő? 
Sokan büszke nemzeti múltúnkon merengenek. Ha erre vissza
gondolnak, a régi nagyság érzete lüktet az ereikben és csüggedést 
nem ismerő önbizalom űzi el minden aggodalmukat. Bíznak benne, 
hogy mai nagy kábultségunkból valamilyen csoda közbejöttével 
friss erővel ébredünk majd újra, mint a dermedt madár a rábukkanó 
pásztor melengető markában. Ezek bíznak és reménykednek, de 
hitük káprázatos látomása, fájó lelkűk borongása fátyolszerű ködöt 
tereget a tényeket mérlegelni nem tudó belátásuk elé és megelég
szenek avval, hogy egy sóhajjal kitöltik a végtelen űrt, amely a 
nemzet életében fordulatot létrehozó csodás véletlen és a mai 
szomorú valóság között tátong.

Mások a tényeket reálisan mérlegelik és azt vallják, hogy 
csak a tudással vértezett agy tervszerű munkája hozhatja meg 
nemzetünknek a megváltást. Ezeknek a hitvallását teszem ma
gamévá és velük együtt hirdetem, hogy erre a tervszerű nemzetmeg
váltó munkára nemcsak a területi integritás visszaszerzése, hanem 
még előbb az erkölcsi megújhodás biztosítása miatt is szükség van.

A mi sorsunkban, épp úgy, mint az európai népek életében, 
csak ez hozhat fordulatot. Ugyanis világrengés közepette élünk, s 
az embertelenségig önző, hatalmi hóbortoktól megrészegült világ 
nem kezd még józanodni. A közéletből, a nemzetek életét irányító 
politikából és a társadalom berendezéséből mintha kiveszett volna 
az emberszeretet, mintha elpusztultak volna a lélek magasztos 
ideái, mintha elköltözött volna az erkölcs 1 Ilyen pusztító és tördelő 
viharban, mely minduntalan véresőben füröszti a földet, amely 
rombadönti évszázadok alkotását és megsemmisíti nagymultú 
nemzetek jólétét — az ingatag, tétovázó lélek egy percre sem 
állhat meg! Itt csak a vésszel dacolni tudó erős akarat, csak a 
komoly elhatározás és a tervszerű tettekre való állhatatos készség 
s a munkaszeretettel párosult valódi tudás hozhat jobb jövőt és
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boldogulást. Az államhatalom és a társadalom értékes elemei 
ezért várják tőlünk, az intelligence nevelőitől, hogy az embereket 
vezessük vissza oda, ahol az emberszeretet tűzoszlopa világít, s 
ahol a bölcseség és az okos életelvek parazsa állandóan izzik: 
a vallás tanításához és az érezni tudó nagy emberek eszme
világához.

Mi, magyar tanárok, szívesen vállaljuk ezt a szerepet; minden 
erőnkkel igyekszünk becsülettel betölteni ezt a nagyszerű hivatást, 
hogy a munkánkból kisarjadó erkölcsi integritás minél előbb 
visszahozhassa nekünk a nagy, a gazdag, a hatalmas és boldog 
régi Magyarországot. Nem is kérünk érte az államtól és a magyar 
társadalomtól egyebet, csak megértést, megbecsülést és munkánk
nak olyan értékelését, amilyent az valóban meg is érdemel,

Tisztelettel kérem jelentésem szíves tudomásulvételét.
Budapest, 1925. okt. 24.

Édes Jenő.

A tanárképzésről.
A trianoni csapás nagyságát legsúlyosabban tanári rendünk 

érezte meg. Ez a testület, melyet jogosan nevezhetünk a magyar 
kultúra idegrendszerének, régebben minden kisebb kulturális kér
désre érzékenyen reagált és íme akkor, amikor egész mivoltát, 
pályáját érintő legfontosabb kérdések: a középiskolai reform és a 
tanárképzés ügye került tárgyalás alá, néma volt. Nem kérdezték 
meg, de maga sem hallatta szavát.3 Milyen szomorú ellentét ez a 
múlthoz képest, mikor pl. 1891-ben a XXV. jubiláris közgyűlés 
egy egész napot szánt éppen a tanárképzés megvitatására.1 2 De ez 
most nem szemrehányás akar lenni, hanem igen fájó megálla
pítás. Minden magyar megszenvedett, minden foglalkozási ágnak 
megvoltak a maga sajátos küzdelmei, de a tanári rend kálváriája 
volt a leggyötrelmesebb. Mert a tanárnak, hogy hivatását lelke 
szerint végezhesse, nemcsak kenyérre van szüksége, hanem élet- 
feltétele még a könyv és a szabad idő. És még ma is úgy vagyunk, 
hogy a kenyerünk sem elég nagy . . . Hát lehet így csodálni 
némaságát ?

Azóta mind a középiskolai reform, mind a tanárképzésről 
szóló javaslat törvényerőre emelkedett. A középiskolai reformról,

1 Abban az időben csak egyszer jelent meg a Közlöny ; ebben éppen 
alulírott tollából jelent meg kel közlem ény: A nemzetgyűlés a közép
iskolákról és a tanárokról és A tanárképzés törvényjavaslata és a közép
iskolai tanárok címmel. (LV1I. évf. 105. és 115. 1.)

2 L. Az 0. K. T. E. huszonötödik jubiláris közgyűlése. Szerkesztette 
Alexander Bernét. 1891. 67 s k. lapok. Kármán Mór bevezető előadása 
alapján értékes vita indult meg és a Közlöny egész évfolyamán át tartolt..
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illetve törvényről nem szólunk, mert mi is valljuk boldog emlékű 
Eötvös Lóránd béróval, hogy a reform — a jó tanár; vagy amint 
a tanárképzés törvényjavaslatához írt „indokolás“ is mondja: 
„Középiskoláinknak igazi belső reformja, lényegében a jó tanár
képzésen sarkallik. A jó tanár maga a jó iskola.“ És amilyen a 
középiskola, olyan lesz a nemzet gerince: a középosztály; és 
amilyen a középosztály, olyan lesz a nemzet jövője, hisz a nem
zet vezetői innen, ebből a művelődési rétegből emelkednek ki és 
ugyancsak a középosztály adja meg a nemzet művelődési színe
zetét is. íme így kapcsolódik a tanárképzés láncszemképen a 
legegyetemesebben a nemzet jövőjéhez: a jó középiskolai tanár 
a jó nemzeti jövő legerősebb biztosítéka.

Ezért ennek az előadásnak egyetlen tárgya az, hogy az
1924. évi XXVII. törvénycikkben lefektetett elvek alapján miként 
lehet a tanárképzést a legnagyobb tökéletességre emelni ? Hang
súlyozzuk, hogy ez nem egyszerű testületi ügyünk, hanem orszá
gos érdek; mert ha igaz — mér pedig feltétlenül az — a kultusz- 
miniszter úrnak az a szellemes mondása, hogy ma a kultusztárca 
a honvédelmi tárca, akkor a középiskolai tanár ennek a honvé
delemnek vezérkaréhoz tartozik.

A törvény ugyan megvan, de végrehajtása : a tanárképzőintézet 
megszervezése3 éppen most van folyamatban. A szervezeti sza
bályok most készülnek s így talán meg valami hasznára lehetünk 
a nagy ügynek.

A tanárképzésnek új alapokra való fektetését a boldogabb 
időkben Egyesületünk is folyton sürgette, amint Közlönyünk régibb 
évfolyamai is tanúsítják.4 A törvény alapelveiben Egyesületünknek 
régóta és sokszor hangoztatott kívánságát valósította meg. A benne 
foglalt elvek törvénybe iktatását őszinte örömmel vették mindazok, 
akik a magyar jövőért aggódni tudnak. De a törvény csak az alapot 
adja, hogy milyen lesz a jövő tanárképzés, azt a készülő részletes 
szabályzat (1. 8. §.) fogja eldönteni. A tanárképzés sorsa tehát 
ehhez a szabályzathoz van kötve.

Ennek a szabályzatnak a jelentőségét azonban csak akkor 
láthatjuk világosan, ha összehasonlítjuk a tanárképzésről szóló 
törvényjavaslathoz fűzött, tehát a törvény célzatát adó indokolást 
és magát a törvényt. Ügy látjuk: a törvény az indokolásban han
goztatott helyes elveket nem domborítja ki eléggé s így lehetővé 
válhatik olyan végrehajtás is, amely a jó szándékot esetleg meg
hiúsítja, a várt eredményt veszélyezteti. Mert a szándék jó.

3 L. Közlönyünk 1. szám ában a 33—35. oldalakat.
4 A tanárképzés történetéről Kisparti János adott világos képet 

A középiskolai tanárképzés elvi szempontjai címen. (Magyar Művelődés,
1925. 4—5. sz„ 5 5 -6 4 . 1.)
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Az indokolás szerint ugyanis a tanárképzés rendezése abból az 
alapigazságból indul ki, hogy a „jó középiskola a jó tanárképzésen 
alapul.“ Ennek elérésére, igen helyesen, két eszközt jelöl meg: az 
elméleti és gyakorlati képzést. Az igazán jó tanár csakis tudományo
san képzett ember lehet, aki ismeri szaktárgyainak anyagát és mód
szereit. Ilyen készültséget csakis az egyetemi előadásokból meríthetni. 
Az elméleti képzést azonban ki kell egészítenie a sajátos közép
iskolai hivatásra előkészítő gyakorlati képzéssel. A tanárképzőintézet 
feladata lesz — mondja az indokolás — a szaktudományi kép
zéssel párhuzamosan gondoskodni oly előadásokról, amelyek 
a középiskolai tanítási anyagot és ennek didaktikai kezelését 
ölelik fel.

A törvény ezzel szemben így rendelkezik a 2. §. szerint: 
„A tanárképzőintézet élén áll: az elnök (egyetemi nyilvános ren
des tanár) és a tanárképzőintézet tanári testületéből alakított 
igazgatótanács. Az elnököt és az igazgatótanács tagjait meghatá
rozott időtartamra a vallás- és közoktatásügyi miniszter nevezi ki.5 * * * 9 
A 3. §. pedig azt mondja : A tanárképzőintézet tanári testületé az 
egyetemeknek (illetve műegyetemnek) azon nyilvános rendes és 
rendkívüli tanáraiból éli, akik az igazgatótanács megbízása alap
ján előadások és gyakorlatok tartására vállalkoznak. Kívülük az 
intézet igazgatótanácsának javaslata alapján előadókul alkalmaz
hat a vallás- és közoktatásügyi miniszter a szükséghez képest 
egyetemi (műegyetemi) magántanárokat, más főiskolai tanárokat és 
középiskolai tanárokat (igazgatókat).

És végül az e két §-hoz fűzött „részletes“ indokolásban a 
miniszter úr így adja e paragrafus értelmét„Szándékomban van 
a tanítás elméletében és gyakorlatéban kiváló középiskolai tanáro
kat a tanérképzőintézetek javaslatára ez intézetekhez szolgálat
tételre berendelni, hogy az egyetemi előadásokat az egyes szak
tárgyak középiskolai anyagénak, főkép didaktikai célzatú tárgya
lásával s a megfelelő gyakorlatokkal kiegészítsék.“

A törvény ilyen értelemben való végrehajtása, illetve a tanár
képző ilyen megszervezése komoly aggodalommal tölt el, hogy az 
új tanárképző sem fogja a hozzáfűzött reményeket egészen meg
valósítani. Mert a törvény ugyan nem zárja el a középiskolai 
tanárt a tanárképzésben való részvételtől, de csak „szükséghez 
képest“ fogják szolgálattételre berendelni előadókul, ha az egyetemek

5 Érdekes megállapítani, hogy a törvényjavaslatban ez a §. eredetileg
úgy szólt, hogy az igazgatótanács csak egyetemi tanárokból állhat. Ezen 
azonban éppen Madai Gyula felszólalására tettek olyan módosítást, hogy
középiskolai tanárok is helyet foglalhatnak az igazgatótanácsban. így a
nemrégiben kinevezett budapesti tanárképzőintézeti igazgatótanácsba a
9 egyetemi tanár mellett 2 középiskolai is kinevezést kapott. (L. Közlöny 
JLVJII. 31. és L1X. 67.)
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nyilvános rendes, rendkívüli és magántanárai, vagyis az illető 
tudományszakok kiváló elméleti művelői a gyakorlati előadások 
megtartására nem vállalkoznak.

Pedig egyedül célravezető megoldásnak csak azt tudjuk el
képzelni, ha az egyetemi tanárnak a tanárképzésben csak a tudós 
méltóságához is illő szaktudományi képzés marad feladata. Mert 
amennyire hivatott az egyetemi tanár arra, hogy a tanárképzés
nek nyilvánvalóan nagyobbik és fontosabb részét tevő elméleti 
képzést végezze — és igy a tanárképzést vezesse és irányítsa—, 
éppen annyira félünk attól a megoldástól, hogy a gyakorlati kép
zést, a középiskolai tanítási anyag didaktikai feldolgozásét is ők 
végezzék. Nem is szólva a kutató tudós lényéhez nem is illő fel
adatról, még főoknak látjuk itt azt is, hogy az élet folyton vál
tozik, fejlődik; a középiskola is élő szervezet, melynek kívá
nalmai folyton módosulnak. Ezt csak a középiskolával állandóan 
kapcsolatban levő egyén ismerheti. Az egyetemi tanároknál ellen
ben azt találjuk, hogy az idősebbek már rég, 15—20 éve, elsza
kadtak a középiskoláktól; a fiatalabbak legnagyobb része pedig 
nem a középiskolai tanárok sorából emelkedett magas méltóságába 
s így igen sokan vannak, akik a középiskolát legfeljebb a padok
ból, de nem a katedráról ismerik. Ennélfogva rövidesen ismét 
aktuális lesz Fináczy Ernőnek1* 1912-ben a latin tanítással szemben 
hangoztatott, de általánosítható panasza, amikor a tanárképzés 
hiányát arra vezette vissza, hogy „egyetemeink kitűnő tudósai nem 
vették eléggé tekintetbe a valódi szükségleteket; nem ügyeltek 
elegendőképen arra, hogy hallgatóiknak anyagot adjanak, hogy 
őket a tudomány összes alapvető részeiben összeillő, rendszeres 
képzésben részesítsék“. Nem tették, mert ez nem vág össze tudós 
lényükkel. A tudós kutató mindig új, eddig ismeretlen igazságok 
felkutatására törekszik, az eddigi eredményeket csak eszköznek 
használja új céljai elérésében. Az egyes tudományágak egész 
megismertetését tehát az ő feladatának tenni nem lehet; a tanítás 
szabadságát korlátoznék vele.

Ezzel szemben nagyon helyesen állapítja meg Kisparti János,' 
„hogy a törvény helyes intenciói akkor fognak igazán megvalósulni, 
ha azt a lehetőséget, amelyet a törvény a tanárképzőben a közép
iskolai tanárok javára megad, a kidolgozandó részletes szabályzat 
tényleg valóra is váltja. Más a tudós egyéniség, más a közép
iskolai tanári egyéniség; ennek kialakulására egy megfelelő kép
zettségű középiskolai tanár a maga szuggesztív hatásával jótéko
nyabban működhetik közre, mint a tudomány egyes részleteibe

6 A latin nyelv tanításáról. (Magyar Paedagogia, 1912. 4. 1.)
7 A középiskolai tanárképzés elvi szempontjai c. cikkében. (Magyar 

Művelődés IV. 63.)
Tanéregyesületi Közlöny. 7
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elmélyedő tudós egyetemi tanár. Az, amit a tanításban koncentráció
nak nevezünk s ami nélkül a tanuló tudása értéktelen ismered 
halmaz, nem pedagógiai-technikai fogás, hanem különböző tudo
mányterületek áttekintéséből származó olyan készség, amelyet a 
leendő tanárnak a tanárképzőben kell elsajátítani; később tökéle
tesítheti, de itt kell példát látnia; tárgya megtanulásánál kell meg
ismernie. Ezt pedig elsősorban nem egy speciálistétól, amilyennek 
az igazi tudósnak kell lennie, hanem olyan bizonyos értelemben 
enciklopédikus műveltségű tanártól tanulhatja meg, amilyenné egy 
jó középiskolai tanárnak kell válnia. De ezenkívül minden tanul
mányi körnek megvan a sajátságos kezelési módja, melyet az 
anyaggal magával lehet igazán elsajátítani. Aki soha középiskolában 
nem volt, az középiskolai tanári egyéniséget másban sem tud 
kialakítani.“

Szóval feltétlenül szükséges, hogy a tanárképzésnek a sajátos 
középiskolai hivatásra előkészítő gyakorlati részét kiváló pedagógus 
középiskolai tanárokra bízzák. De éppen a fentemlített okok alap
ján, hogy t. i. az élő iskolával folyton meglegyen a kapcsolat, őket 
nem szabad egészen kiemelni a középiskolából, néhány óra 
tanítása révén meg kell hagyni a további állandó érintkezésben, 
különben a tanárképzést ismét „ezer mérföld fogja elválasztani 
magától a középiskolától“.8

Aggodalmas a törvénynek ama rendelkezése is, mely szerint 
a tanórképzőintézeti tanároknak a középiskolai tanárokból való 
kiszemelése a tanárképzőintézet igazgatótanácsának javaslata 
alapján történik. Az igazgatótanács, melyben talán egy-két közép
iskolai tanár lesz, nem tudjuk elképzelni, minő elvek alapján fogja 
a jó középiskolai tanárt megtalálni. Sok igen kiváló tanár van 
— valóságos fogalma a jó tanárnak —, aki irodalmilag nem mű
ködik, viszont a tanítás művészetében, szaktárgyának ismeretében 
és feldolgozásában elsőrangú. Az ilyen középiskolai tanár műkö
déséről egyedül a tankerületi főigazgató — mint a középiskolák 
legfőbb tanulmányi őre — adhat számot. Ezért a helyes kiválasz
tást csak is úgy tudjuk elképzelni, ha az a tankerületi főigazgatók 
véleményező előterjesztése alapján történik, tehát az igazgató- 
tanács a főigazgatók által előterjesztett tanárok sorából választ.

Nem kevésbbé fontos még az egész tanári rendre nézve, hogy 
a tanárképzőintézethez „meghívott“ tanároknak milyen lesz a 
státusbeli helyzete. A fentebb közölt indokolás idevágó része sze
rint, „szolgálattételre“ lesznek berendelve, tehát megmaradnak a 
középiskolai státusban; kiválóságuknak, érdemüknek az erkölcsi 
megtisztelésen kívül, jutalmát nem fogják megkapni. Pedig, ha

L. Közlöny 1899. 281. I.
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valahol, úgy éppen a tanári státusnál kell szinte keresni és meg
ragadni az alkalmat, hogy előhaladási lehetőség nyíljék a peda
gógus tanárok részére is vagy amint a kultuszminiszter úr mondta : 
az öntudatos tanárok .részére, akik szeretik a tanítást, akik taní
tani akarnak. Mert ma, ha valaki nem válik ki tudományos mű
ködése révén, hogy egyetemi tanár lehessen; ha nem tűnik ki 
adminisztratív-érzékkel, hogy igazgató lehessen; hanem ha csak 
abban kiváló, ami pályája lényegét adja — az igazi tanítási 
művészetben —, akkor részére más nem jut az elismerésen kívül. 
Tehát a pedagógus tanároknak is meg kell adni a gyorsabb elő
haladási lehetőséget. Részükre — mint tanárképzőintézeti tanárok 
részére — külön státust kell szervezni: a tanárképzőintézeti tanárok 
státusát a VI. és V. fizetési osztállyal. Mert nem lenne különös, hogy 
mig a polgári iskolai tanárképző főiskola tanárai külön státusban, 
a VI. fizetési osztállyal kezdik pályájukat, addig a középiskolai 
tanárképző tanórai, mint berendeltek, esetleg alacsonyabb fizetési 
osztályokban végezzék komoly feladatukat?

Nincs egyetlen státus sem, amelyben az illető pálya fogalmát 
kifejező kiválóság ne kapná meg a jutalmát, csak egyedül a tanári 
pálya az. Sőt itt, ami eredetileg még megvolt, az is megszűnt. 
A gyakorló gimnáziumra gondolok. A tanárképzés újjászervezésé
vel erre az intézményre is nagyobb feladat és felelősség hárul. 
A törvény 6. §-a kimondja u. i., hogy kivétel nélkül minden tanár
jelölt kimutatni tartozik, hogy a főiskolai tanfolyam után még 
legalább egy évet valamely nyilvános középiskolában, elsősorban 
a tanárképzőintézettel kapcsolatos gyakorló középiskolában kellően 
szervezett gyakorlattal töltött.

A gyakorló középiskola tehát a tanérképzőintézet egyik igen 
fontos szerve: ami az orvosképzésnél a klinika, ugyanaz a tanár
képzésnél a gyakorló. Ezt az intézményt is újjá kell szervezni, a 
vidéki egyetemek mellett sürgősen fel kell állítani. Tanári kara 
a legkiválóbb pedagógus (és nem tudós-egyetemi tanárnak ké
szülő) tanárok sorából állítandó össze. Tanórait körülbelül tízéves, 
más intézeteknél teljesített szolgálat után ajánlatos kinevezni, 
vagyis annyi idő után, hogy szaktárgyait minden osztályban végig 
taníthassa és így biztos tapasztalattal rendelkezzék a tanárjelöltek 
vezetésére. A gyakorló iskolákban levő tanári állások legyenek a 
tanárság ambicionált állásai s így részükre vissza kell állítani 
régebben megvolt külön státusukat, amely őket az igazgatókkal 
egyenlő elbánásban részesítette, illetőleg őket szintén, mint a tanár
képzés egyik nem kevésbbé fontos tényezőit, be kell sorozni a 
tanárképzőintézeti tanárok részére felállítandó státusba, minthogy 
ők végzik a tanárképzésnek nem kevésbbé fontos feladatát: 
a tanítás módszereibe való gyakorlati bevezetést.

7*
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A gyakorlóközépiskolák igazgatóit pedig, mint akik a gyakor
lati tanárképzésnek — vagyis a tanárképzés szintén igen fontos 
második és befejező részének — a vezetését és irányítását végzik, 
mint a középiskolai oktatásnak szintén magas funkcionáriusait 
el kell látnia magas állásuk minden attribútumával: hivatalból 
legyenek tagjai a tanérképzőintézet igazgatótanácsának és azonnal 
az V. fizetési osztályba nevezendők ki. Ma a budapest gyakorló 
igazgatója a VI. fizetési osztályban van.

Különben a tanárképzőintézeti tanárok és a gyakorló közép
iskolák helyzetének legegyszerűbb megoldását úgy tudnám elkép
zelni, hogy a legszigorúbb elvek alapján összeválogatott gyakorló
középiskolai tanárok már állásukból kifolyólag egyszersmind a 
tanárképzőintézet tanárai is lennének. S amint az egyetemi tanárok 
is kettős feladatot végeznek: külön tartanak egyetemi, külön 
tanárképzőintézeti előadásokat, úgy a gyakorlóközépiskolák tanárai 
is felerészben a tanárképzőben tanítanának, felerészben pedig a 
gyakorlóiskolák óráit látnák el. így amit a tanárképzőben bizonyos 
tekintetben elméletileg előadnának, azt az iskolában gyakorlatilag 
is igazolnák. De amellett így a tanárképzőintézetben rendkívül 
értékes érintkezési terület lenne az egyetem és a középiskola 
között és a tanárképzőintézet állandóan a legszorosabb kapcsolat
ban állna az élettel, az élő középiskolával.

De bármilyen megoldás mellett is a tanárképzést gyakorló- 
iskolák nélkül elképzelni sem lehet. Ezért az államnak a legsür
gősebb feladata, hogy a vidéki egyetemek székhelyein tervezett 
gyakorló középiskolákat a legrövidebb idő alatt felállítsák.0 Az a 
megoldás ugyanis, melyet a törvény a mai pénzviszonyok miatt 
ideiglenesen tervez (6. §.): „addig is, míg ilyen gyakorlóiskolák 
felállíthatók, a helybeli középiskolák fenntartói tartoznak meg
engedni, hogy középiskoláit a gyakorlati tanárképzés céljaira 
igénybevehetők legyenek“ — amint Huszti József helyesen rámu
tatott,8 * 10 könnyen visszás helyzetet teremthet: „Ezekben az isko
lákban hárman is felügyelnek: az iskolafenntartó, a főigazgató és 
a tanárképzőintézet elnöksége. El lehet képzelni, hogy a három 
tényező között meglesz a zavartalan együttműködéshez szükséges 
harmónia, de megeshetik ennek ellenkezője is.“ De nem tekintve 
azt, hogy a gyakorlóiskola a tanárképzőintézet révén az egyetem-

8 A gyakorlókőzépiskoláknél most figyelemmel kell lenni a három 
középiskolai típusra ; a tanárjelölteknek — a reform kívánalmaihoz képest 
— nagyobb zöme a modern nyelveket és reáliákat vette szaktárgyul s 
így ezek a gyakorlógimnáziumban nem találhatják meg az útmutatást. 
Talán lehetne ezt a kérdést a régi 4 osztályos gyakorlók mintájára, a  buda
pesti 8 osztályát egy gimn. 4 és reálgimn. vagy reáliskolai 4 osztályos
gyakorló mégosztásával megoldani.

10 A reform után (Magyar Középiskola XVIII. 14.).
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nek éppen fontos kiegészítő intézménye, mint az orvoskarnak a 
klinika, s így nélküle az egyetem nem teljes, itt anélkül sem luxus
kiadásról van szó, mert ha a tavalyi értesítők alapján megvizsgál
juk a három vidéki egyetemi város középiskolai tanulóinak létszá
mét (Debrecenben a négy fiúiskolában több, mint kétezer tanuló 
volt, Pécset a háromban 1500 fölött, Szegeden a háromban 1600) 
egészséges tanügyi viszony teremtése végett egyenesen szükséges 
e városokban ezeknek az iskoláknak felállítása, különösen, ha 
hozzávesszük azt a biztos fejlődést, aminek e városok az egyete
mek nyomán osztályosai lesznek. A költségek sem lehetnek elvi
selhetetlenek, mert a városok bizonyára készséggel vállalnának 
terheket és elég volna a régi budapesti gyakorló mintájára éven
ként változó évfolyamú négyosztályos intézet is.

Úgy hiszem : az előbb mondottak eredményét összefoglalva, 
az egész tanári közvéleménynek vagyok szószólója,11 mikor a 
tanárképzés készülő Szabályzatából a középiskolai tanárság e kí
vánalmak teljesülését várja;

1. A tanárképzésben a sajátos középiskolai hivatásra előké
szítő gyakorlati képzést (kizárólag) középiskolai tanárok végezzék.

2. A gyakorlóközépiskolák új szervezettel a legsürgősebben 
felállítandók.

3. A tanárképzőintézetben előadó tanárok, valamint a gya- 
korlóközépiskolék tanárai részére külön státus szervezedő a VI. és 
V. fizetési osztállyal.

Szent meggyőződéssel valljuk, hogy ha a Szabályzat elkészí
tésénél ezeket a kívánalmakat figyelembe veszik, a tanárképzés 
mér évtizedek óta vergődő ügye végleges megoldást és biztos 
fejlődési irányt nyer. De nyerni fog vele az egész tanárság is az 
új előhaladási lehetőségekkel, s így részben az idők mostoha- 
sága folytán, részben pedig a kellő méltánylás hiányában már-mér 
katasztrófa előtt álló tanári pályába is új vérkeringés jut. És ez 
ismét jótékonyan fog visszahatni a tanárképzésre is.

Most még egy nagyon fontos körülményre kell felhívnunk az 
illetékesek figyelmét: sem a jó törvény, sem a jó szabályzat még 
nem ad jó tanárt. Oda szükséges, hogy a pályaválasztó ifjúságnak 
mind tehetségben, mind jellemben a legjobbjai álljanak a nevelés
nek nemzeti missziót jelentő szolgálatába. Hiába adja meg a tör
vény a jelöltnek internátussal és tanárképzővel a gondtalan, 
nyugodt egyetemi éveket, ha egész embert kívánó, komoly, elme
rülő munka után életcéljához, egy katedrához jutva, azt tapasz
talja, hogy a tanári léleknek annyira szükséges független nyuga-

11 L. A M. Földrajzi Társaság didaktikai szakosztályának a miniszter 
úrhoz intézett emlékiratát. Közlöny LVIII. 179. sz. és az ebben az év
folyamban megjelent több közleménye.
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lom helyett az anyagi gondok rémei közé került, ha maga előtt 
látja a 8—9 évig 70 aranykoronából tengődő helyettes tanárokat, 
és ha hallja a IX. és Vili. fizetési osztályokban levő, negyven évet 
meghaladó, már deresfejű csalódott tanárok panaszát. így a tanár- 
képzési törvény minden szép és bölcs intézkedése mellett is 
tovább fog tartani az az aggasztó csökkenés, melyet a törvény 
indokolása a középiskolai tanári pályára készülő ifjak számá
ban észlelt.

A tanárképzéssel egyidejűleg tehát sürgősen rendezni kell a 
tanárok anyagi helyzetét is, mert enélkül a megoldás csak fél
megoldás és kockáztat minden jószándékú törekvést.

Az állam eddig a romok eltakarításával volt elfoglalva; most 
itt az építés ideje. Fel kell építeni a jövő Magyarország erős várát; 
és legelőször az alappillért, a kultúra és a nevelés pilléreit kell 
lerakni.

Széchenyi István mondta: „Aki a haza megmaradását és 
szabadságát óhajtja, annak arra kell törekednie, hogy ifjúsága 
nevelése tökéletes legyen.“

Tökéletes nevelést pedig csak szívben, lélekben kiművelt, 
anyagi gondoktól mentes, egész lényével az ifjúság nevelésének 
és magyar kultúrának élő tanár adhat.

A tanárkérdés jó megoldása tehát a legkomolyabb nemzeti 
feladat. Dr. Nagy Pál.

Jegyzőkönyv
az Országos Középiskolai Tanáregyesület igazgatóságának és választ

mányának 1925. évi október hó 24-én tartott együttes üléséről.
Jelen vannak : M adai Gyula elnök, Acsay István, Arató István, Boros 

Gyula, Bászel Ernő, Bencsik Gergely, Bernolák Kálmán, Bessenyei Lajos, 
Borsos Károly, Bujk Béla, Csóka Lajos. Dávid László, Édes Jenő, Elekes 
István, Endrei Gerzson, Esztergomy Ferenc, Faragó Andor, Finály Gábor, 
Fröhlich Károly, Gaál Mózes, Gajda Béla, Goschi Péter, Gulyás Sándor, 
Haar József, Haszler Károly, Hittrich Ödön, Irsik József, Kaufmann György, 
Kisparti János, Kiss Gábor, Korpás Ferenc, Kósch János, Kovács Dezső, 
Keresztes Miklós, Lersch Ernő, Lévay Ede, Madzsar Gusztáv, Marczinkó 
Ferenc, Méhes Gyula, Mikulich Károly, Mirkva János, Németh József, Óváry 
Imre. Péch Aladár, Rados Ignác, Ravasz Árpád, Rédei Kornél, Ries Ferenc, 
Rorák Imre, Sajó Sándor, Schmiedt Alajos, Somogyi István, Suhajda Lajos, 
Szántó Soma, Szabó Endre, Székely István, Szeieczky Mihály, Szőts Gyula, 
Téglássy Ferenc, Varannai István, Vargha György, Vargha Zoltán és mások. 
A jegyzőkönyvet Nagy Pál titkár vezeti.

Madai Gyula elnök üdvözli a nagy számban megjelent igazgatósági 
és választmányi tagokat és kéri, hogy a tanácskozást vezesse a józan 
megfontolás ; így könnyebben megtaláljuk azt a módot, amelynek segít
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ségével a tanárság ügyét előbbre vihetjük. Ennek az ülésnek tárgya a 
közgyűlés anyagának előterjesztése; felkéri a főtitkárt az előterjesztés 
megtételére.

Édes Jenő főtitkár közli a közgyűlés programmját; azután az alap
szabályok értelmében jelentést tesz a tanári körök működéséről. Három 
vidéki kör van : a debreceni, a miskolci és a győri kerületi kör. Nyíregy
házán most van alakulóban. A budapesti még nem működik. A körök 
működése már majdnem elérte a békés időkét. Kiemeli a miskolci kör 
10 milliós adományát, melyért itt is köszönetét mond. Köri határozatot 
csak  a győri kerületi kör küldött b e : a tagdíjnak 100.000 koronára fel
emelését kérik. Bár ezt az indítványt a miskolciak is támogatták, többek 
hozzászólása után a választmány — miközben Németh József a jövő évi 
költségvetést ismertette — úgy határozott, hogy 60.000 koronás tagdíj meg
szavazását fogja a közgyűlésnek ajánlani. így csekély összeg fog az 
Egyesület rendelkezésére állni, de a tagokat nem akarják m egterhelni; 
kívánatos volna, ha iskolai ünnepek jövedelméből az Egyesületnek is 
juttatnának.

Az igazgatóság a tisztviselőknek a múlt évre a következő díjakat 
állapította meg : főtitkár és szerkesztő 3 millió, titkár 1 millió, pénztárosnak 
az egyesület, valamint a  Tanárok Nevelő Háza pénztárának kezeléséért 
9 millió, a Segítő-Egyesület pénztárosának 1 millió koronát. Az igazgatóság 
és választmány ezt az intézkedést jóváhagyja és a jövő évre is felhatal
mazást ad az igazgatóságnak, hogy a jövőben a viszonyoknak megfelelően 
állapítsa meg a díjakat.

Eddig belépett 410 új tag. Újabban felvételüket kérik : dr. Tőrös Béla 
(Bpest), Schoor Ernő (Pesterzsébet), Dr. Berzsenyi Fábián bencés t. (Pápa), 
dr. Genton Mária és Felix Anna (Bpest, Sophianum), Almássy Gusztáv és 
Pásztor József (Gyöngyös), Balogh Albin (Esztergom, bencés g.), Rédey 
László (Miskolc, ref. rg.), Szabó Dániel (Miskolc, kir. kath. g.), Eber Ema- 
nuella (Újpest, áll. leányg.), Vadász Norbert (Szombathely, prem. kanonok). 
Csapkay Sándor és Geiger Edit (Győr, áll. leányg.). Az igazgatóság a jelent
kezőket örömmel fogadja tagjai sorába.

Ismerteti a státusrendezéssel kapcsolatos lépéseket. Az Egységes Párt 
elnökségénél háromtagú küldöttség tisztelgett és ismertette a tanárság 
kívánságait, egyúttal kérte, hogy az Egységes Párt elnöksége pártolólag 
írjon át a miniszterelnök úrnak és a szakminisztereknek. (Az elnök meg
jegyzése szerint ez meg is történt.) Ugyancsak okt. 16-án megbeszélést 
folytatott az Egyesület Tamássy József nemzetgyűlési képviselővel. Ha 
gyakorlati eredményt nem is lehet felmutatni, de a megbeszélést mindkét 
részről eredményesnek lehet mondani. Az Egyesület a státusrendezés mai 
állapotához mért kívánságait egy beadványban foglalta össze és azt a 
miniszter úrnak a közgyűlés határozataképen akarja benyújtani. Ebben az 
egyenlő elbánás elve alapján áll és kéri az igazgatók részére a  külön 
státust. (L. Közlöny 106. 1.)

Bessenyei L a jo s: A közgyűlés pontjai között a státusrendezés ügye 
nem szerepel. Erről feltétlenül szót kell ejteni. Erre vonatkozólag fel
világosítást kér.

Borsos Károly szerint deklarációt kell tenni s azt mint a közgyűlés
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határozatát kell a miniszter úrhoz juttatni; a bírákkal azonos elbánást 
kíván.

Esztergomy Ferenc fél a Tamássy-tervezettől; a tanárság a múltban 
visszamaradt s ez súlyosbítani fogja a helyzetet. Ennek erős kifejezést 
kell a d n i; sürgeti a korpótlékot.

írsik József szerint a korpótlékkal nem szabad veszélyeztetni a mostani 
helyzetet. Az igazgatóknak a tanári státusból való kivétele nem fog nagyobb- 
nehézséggel járni.

Kaufmann György: A helyzetet megnehezíti, hogy még biztosat nem 
tudunk, a deklarációt azonban feltétlenül szükségesnek tartja.

Madai Gyula elnök: A legnehezebb az egészben az, hogy nem tudjuk 
még, mi ellen küzdünk. írásban és szóban minden faktorral megismertette 
a tanárság kívánságait. Most pedig a beadványban juttatja a miniszter úr 
elé. Az általános státusrendezést kell, hogy kövesse egy speciális, hol az 
egyes státusokon esett sérelmeket kiküszöbölhetik. A maga részéről is 
helyesnek tartja, ha a közgyűlés alkotmányos keretek között kifejezésre 
juttatja súlyos helyzetét és elkeseredését. Ez mindenesetre az Egyesület 
vezetőségének erőt ad a további küzdelemre. Ezért kéri. hogy valaki méltó
formában szólaljon fel a főtitkári jelentés után és adjon hangos szóval 
kifejezést a tanárság panaszának, aggodalmának. Határozatot hozni azon
ban most nem lehet.

Édes Jenő főtitkár ismerteti végül Borsos Károly indítványát, mely 
szerint a vidéki reálgimnáziumokban a modern nyelvek mellett a görög 
nyelvnek huzamos tanítását kívánja.

A választmány az indítványt előbb kiadja a köröknek hozzászólás 
végett.

A győri kerületi kör indítványozza, hogy az intézeteket kirándulók 
elszállésolhatéséra harminc ággyal szereljék fel.

A választmány helyesli azzal a megkötéssel, hogy csak a kirándulásra 
alkalmas területeken fekvő intézetek szerelendők fel.

A Tanárok Nevelő-Házának szervező-bizottságába a igazgatóság a 
következő tagokat ajánlja : Madai Gyula, Acsay István, Sajó Sándor, Lévay 
Ede, Édes Jenő, Kovács Dezső, Németh József. A választmány hozzájárul.

Az elnök ezután köszönetét mond a megjelenteknek és az ülést bezárja.
Dr. Nagy Pál, titkár.

Jegyzőkönyv
az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek 1925. évi október hó 24-én. 

Budapesten tartott L1X. évi rendes közgyűléséről.
E lnök: Madai Gyula, jegyző: Édes Jenő. Az egyesület tisztikarából 

jelen vannak: Szőfs Gyula, Schmiedt Alajos és Zibolen Endre alelnökök, 
Kouács Dezső szerkesztő, Németh József pénztáros, Nagy Pál titkár, Finály 
Gábor a segítő-alap elnöke és Fröhlich Károly a segítő-alap pénztárosa. 

Jelen vannak továbbá :
a nagyméltóségú vallás- és közoktatásügyi minisztérium képviseleté

ben : Kőrössy László min. osztálytanácsos és Friml Aladár kir. főigazgató;.
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a Tudományos Akadémia és az Irodalomtörténeti Társaság képvisele
tében : Négyesy László egyetemi ta n á r ;

a budapesti kir. magyar tudományegyetem és a tanárképző-intézet 
részéről: Melich János egyetemi tanár ;

az Országos Közoktatásügyi Tanács képviseletében: Kornis Gyula 
egyetemi ta n á r ;

a kir. m. Természettudományi Társulat részéről: Gombocz Endre fő
iskolai tanár, a társulat főtitkára ;

a Kath. Tanáregyesület és W erner Adolf zirci apát képviseletében : 
Bitter Illés kir, főigazgató ;

a Ref. Tanáregyesület részéről: Ravasz Árpád kir. főigazgató; 
a Tanárok Nemzeti Szövetsége képviseletében: Sajó Sándor kir. fő

igazgató és Kisparti János igazgató ;
az Ág. h. ev. Tanáregyesület részéről : Szigety Lajos elnök ; 
a Tanítóképzőintézeti Tanáregyesület képviseletében: Keszler Károly 

alelnök ;
a Tanítóegyesületek Országos Szövetsége részéről: Rákos István elnök ; 
a pannonhalmi Szent Benedek-rend képviseletében: Zoltvány Irén 

bakonybéli a p á t ;
a kegyestanítórend részéről: Sebes Ferenc kormánysegéd ;
Pintér Jenő, GaálMózes és Madzsar Gusztáv tankerületi kir. főigazgatók; 
jelen van továbbá mintegy 250 fővárosi és vidéki egyesületi tag.
1. Madai Gyula elnök a tisztviselőkérdés rendezésével foglalkozó 

beszéddel megnyitja a gyűlést. (L. Közlöny 81. lap.)
A közgyűlés élénk tetszéssel és helyesléssel fogadja az elnöki meg

nyitót, a sérelmes elbánások említésénél azonban türelmetlen hangon 
követeli a  közmegelégedésre vezető megoldást.

2. Madai Gyula elnök meleg szeretettel és tisztelettel üdvözli a köz
gyűlésen megjelent előkelőségeket. Köszönetét és elismerését fejezi ki nekik 
a tanárság ügye iránt való érdeklődésért. Különösen szól ez az elismerés 
és köszönet gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úrnak, aki jogos követeléseinket a legteljesebb mértékben magáévé tette, 
azokat a státusrendezés ügyében, mint a maga álláspontját, képviselte. 
Üdvözli a miniszter úr képviseletében jelen levő Kőrössy László min. 
osztálytanácsost és Friml Aladár kir. főigazgatót, s felkéri őket, hogy a 
tanárság háláját, a mai ülésen megnyilatkozó hangulatát és kívánságait 
őnagyméltóságéval közölni szíveskedjenek.

A közgyűlés nevében köszönti a testvéregyesületek, a tudományos 
testületek, a szerzetes tarűtórendek kiküldötteit, akik megjelenésükkel díszt 
és fényt, méltósággal teljes komolyságot adnak összejövetelünknek.

3. Az elhangzott üdvözlések után Édes Jenő főtitkár terjeszti elő az 
egyesület ötvenkilencedik évi működéséről szóló jelentését. (L. Közlöny 
86. lap.)

A közgyűlés figyelemmel hallgatja és tetszéssel fogadja a jelentést, 
de a státusrendezés kapcsán ért sérelmek felsorolásánál élesen tiltakozó 
közbeszólásokkal szakítja meg a beszámolót.

4. Németh József pénztáros, Finály Gábor, a segély-alap elnöke és
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Fröhlich Károly, a segély-alap pénztárosa előterjesztik jelentéseiket. 
(L Közlöny 109. lap.)

5. Rados Ignác a számvizsgáló-bizottság nevében jelenti, hogy a 
pénztárt és a számadásokat rendben találták, minek alapján a közgyűlés 
a tisztviselőknek az 1924/25. évre szóló felmentvényt megadja.

6. Édes Jenő főtitkár a közgyűlés elé terjeszti a választmányi ülésen 
elfogadott és tárgyalásra alkalmasnak talált indítványokat.

Ezek közül első Irsik József következő indítványa: „Az Országos 
Középiskolai Tanáregyesületnek Budapesten, 1925. évi okt. 24-én tartott 
közgyűlése az egyesület Folyó évi áprilisban kelt státusreviziós memoran
dumának kiegészítéséül, az azóta megjelent és előtérbe került Tamássy- 
féle tervezetre való tekintettel kérje a magas kormánytól az állami (vala
mint a tanulmányi alapi stb•) igazgatói és tanári státusnak kettéválasz
tását, akár az igazgatóknak a tankerületi főigazgatók státusához való 
csatolásával, akár külön igazgatói státusba való átszervezésével, de 
mindenképen a kathedrai tanárok számára külön státus létesítésével."

Az indítvány megokolását az indítványozó helyett, az 6 beleegyezé
sével, a miniszterhez eljuttatandó formában a  főtitkár terjeszti elő. Ez a 
megokolás utal arra, hogy 1. a fiatalon kinevezett igazgatók hosszú időre 
lefoglalják a közös rangsor felsőbb fizetési osztályait, 2. hogy a szolgálati 
idő felemelése miatt a tanárok előmenetele meglassult, 3. hogy a külső 
szolgálatból tanár alig juthat be a belső szolgálatba, és hogy a vezető 
állások csekély száma miatt a tanári pályán az emelkedés szinte lehetetlen. 
Ezért előzik meg a tanárt más szolgálati ágazatokban működő tisztviselők, 
a volt tanulótársai, sőt még a tanítványai is. A tanári és igazgatói státus 
kettéválasztása a hírlapok közléseiből ismert, de velünk hivatalosan még 
nem közölt státuskulcsot tűrhetőbbé tenné, mert a közös rangsorban csak 
35—40 tanár juthatna be a  VI. fizetési osztályba.

Az indítványhoz és a  főtitkári jelentéshez elsőnek Erdei József (Buda
pest) szól hozzá. Kifejti, hogy a főtitkári jelentésben részletesen ismertetett, 
40 év óta folyó státusrendezési harc aggodalommal tölti el a tanárságot. 
A tanárok most is rettegéssel lesik, hogy minő megrövidítésben lesz részük. 
Magánértesülésekből kiszivárgott hírek igazolják ezt a félelmet, mert a 
Tamássy-féle rendezés az 1914-es állapotra törekedvén, az érettségizett tiszt
viselők státusviszonyainak keretei közé szorítja vissza a középiskolai tanárt. 
Az igazgatói és tanári státus egyesítése miatt a tanárok a VI. fiz. osztályba 
alig juthatnak be. Ámde 1914 előtt ezt pótolta a  korpótlék, mert akkor a 
VII. fiz. osztályban a tanárnak végső fokon VI. fiz. osztálynak megfelelő 
fizetése volt. A középiskolai tanárok státusát nem rendezték forradalmi 
úton. Innen van más tisztviselőkkel szemben való lemaradottságunk. Ezért 
a következő határozati javaslatot nyújtja b e : „Az elnökség az illetékes 
fórumoknál eszközölje ki, hogy a középiskolai tanárok státusa az egye
temet végzettek státusai közül az egyenlő elbánás elve alapján a legjobb 
státusokkal egyenlő legyen, a tanári és igazgatói státus kettéválasztassék". 
Egyébként érthetetlennek tartja, hogy a már egyszer megalkuvás útján 
szerzett engedményeket és elért eredményeket most elvegyék, s a tanárságot 
az V. fizetési osztályból kiszorítsák. Az ilyen rendezés rideg jogfosztás, 
amely nagy elkeseredést vált ki a tanárságból. Hozzájárul Irsik József
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javaslatához, de annak a saját határozati javaslatával való kiegészí
tését kéri.

Fodor János (Kecskemét) megállapítja, hogy az elnöki megnyitó, a 
főtitkári jelentés és Erdei József felszólalása egyaránt a tanárság küzdel
meinek eredménytelenségét mutatják és hangsúlyozzák, de nem adnak 
arra az ajkunkra buggyanó kérdésre válasz t: „Quid nunc ?“ Pedig itt tör
ténnie kell valam inek! Történnie, mert a csőd szélén állunk. Ügy érzi, 
hogy nincs tovább. János apostol szavaival kéri azt az államférfit, aki 
igazságos lesz velünk szemben: „Maradj velünk, Uram, mert az est közéig“. 
Úgy veszi észre, hogy az est már itt van, sőt ránkborult az éj, a kultúréjszaka. 
Nem szeretné a homályból a napfényre kiteregetni az éj nyomorát, de 
kívánná a tanárság egyetemét olyan nemzeti kultúrakcióba belevonni, 
amelynek a minisztérium és a tanárság egyaránt hasznát láthatná. Ezért 
a következő indítványt óhajtja hozzáfűzni az előzőhöz :

„Mondja ki a közgyűlés, hogy szükségesnek találja, hogy minden 
tanári testület jelenjék meg sürgősen igazgatója előtt oly időben, mikor 
egyetlen tagja sem mulaszt hivatalos kötelességet és olvasson fel ott egy 
az egyesület vezetőségétől, vagy arra sürgősen kiküldendő bizottságtól 
megfogalmazott oly nyilatkozatot, amely — mint a középiskolai tanárság 
egyetemének megnyilatkozása — tartalmazza azt a deklarációt, hogy adott 
helyzetében egy évtizedes anyagi leromlás után, aminek lelki és szellemi 
téren is letagadhatatlan szomorú következményei vannak, esküvel vállalt 
és lelkiismerete szerint is teljesíteni kívánt kötelezettségének kellőleg meg
felelni nem tud. Ezt szolgálati úton kijelenteni esküjéből folyó kötelességé
nek tartja, mert mai helyzetében a reábízott kultúrügyért a tanárság az 
erkölcsi felelősséget tovább nem vállalhatja. E nyilatkozatot az igazgatók 
a főigazgatókhoz, ők pedig küldöttségileg a nagym. miniszter úrhoz jut
tassák el sürgősen.“

Indítványa megokolásában annak a reményének ad kifejezést, hogy 
ez a deklaráció a maga szigorú törvényességével, egyetemességével és 
szokatlanságával a sajtót javunkra fogja hangolni, a közönyös társadalmat 
szíven fogja találni s hatalmas erkölcsi erőforrása lesz miniszterünk jó- 
akaratú támogatásának.

A közgyűlésen sokan helyeslik az indítványt, mások azonban a formai 
keresztülvitelt lehetetlennek tartják. így Irsik József megállapítja, hogy 
Fodor János szavainak meghallgatása után a közgyűlés hangulata olyan, 
mint a tömegé, impresszionista. Figyelmeztet rá, hogy Erdei József fel
szólalásából hiányzik egy disztinkció, már pedig észre kell vennünk a 
lényegi és a formai egyenlő elbánás közötti különbségeket, mert nemcsak 
a tanárságot érték sérelmek, hanem az összes tisztviselőket. Szerinte Fodor 
Jánosnak igaza van abban, amit anyagi leromlottságunkról mondott, de 
nem ártott volna még egy megállapítás felemlítése. A háború után az 
állam mindenkitől vagyonának 20°/o-át kívánta hadisarcul. A mi vagyonunk 
a fizetésünk volt, ennek azonban nem a 20°/o-át vették el, hanem csak 
20°/o-át hagyták meg. Nem ellenzi az indítványokat, sem Erdeiét, sem 
Fodorét, de jobb és pontosabb megokolást kíván.

Erdei József válaszol Irsik József szavaira. Hangsúlyozza, hogy a 
legkedvezőbb státus alkalmazását kívánja a tanárságra, mert vannak
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státusok, ahol egyetemi végzettséggel az V. fiz. o.-ban 1 2 % ,  a VI-ban 2 2 % _  

a VII-ben 3 3 ° / o ,  a VIH-ban 3 3 %  van ; más esetben az V-ben 6 % ,  a Vl-ban 
2 0 ° /o ,  a VII-ben 3 4 % ,  a VlII-ban 4 0 %  van és IX. fiz. osztály egyáltalán 
nincs. Ez utóbbiaknak ugyancsak bölcsészetkari végzettségük van.

Madai Gyula elnök a heves vitatkozásban helyénvalónak látja figyel
meztetni arra, hogy még nem állunk szemben befejezett tényekkel. Ügyünket 
most nem pusztán a reszortminiszterek végzik, hanem beleszólása van 
abba a takarékossági bizottságnak is. A kívánt tájékoztatás megtörtént, 
helyzetünket részletesen és alaposan feltártuk, de megértésre csak a minisz
terünknél és a pénzügyminisztériumban találtunk, másutt nem találták 
elfogadhatónak követeléseinket. Nagy baj, hogy a  társadalom a bukott 
deák mentalitásával nézi a tanári munkát. Innen van az, hogy törek
véseinkben nem akadunk támogató barátokra, hanem a tanárgyűlölet 
vasfalába ütközünk. Nem hiszi, hogy a Fodor-féle demonstrálás használna 
az ügynek, ha már a tárgyilagos érvek nem használtak.

Fodor János elismeri az elnökség fáradozását, éppen azért segítségére 
is akar sietni. Nem elég. ha csak a vezetőség dolgozik. Akkor leszünk erősek, 
ha mindnyájan megmozdulunk. Ezért elfogadásra ajánlja javaslatát, amely 
szerinte nemcsak a tanárságnak, hanem a pusztuló középosztálynak az 
ügye is. A miniszterelnök úr ismeretes nyilatkozata szerint a középosztály 
megmentése csak a fiaiban lehetséges. Felszólaló szerint a tanárság tudá
sának és lelkületének megmentése nélkül ez lehetetlen.

Borsos Károly (Mezőtúr) a magyar tanárságot ért mellőzésekre és 
megalázásokra hivatkozva mindenekelőtt Irsik József indítvénvát pártolja. 
Mivel azonban csak a munkát honorálni tudó nemzet érdemli meg a 
feltámadást, a közvélemény és a miniszter előtt fel kell tárni a Fodor János 
beszédében megnyilvánult hangulatot is. Elvi kifogása nincs a Fodor-féle 
indítvány ellen, de a gyakorlatban kivihetetlennek tartja. A Tanáregyesület 
nem rendelkezik az egyes testületekkel, őket az indítványban tervezett 
lépesre fel nem szólíthatja. Célravezetőbbnek tartja, hogy az elnökség 
maga adjon hangot egy felterjesztésben annak, amit „kiérzett a levegőből".

Habán Mihály (Eger) nem tartja szerencsésnek Fodor János indít
ványában azt, hogy az egyes testületek külön-külön kifejezést adjanak 
elégedetlenségüknek, vagy elkeseredettségüknek. Ezt sokkal eredményeseb
ben teheti az elnökség a mai ülés hangulatából kifolyólag. Az egyesület
nek különben is körén kívül esik az egyes testületekkel való rendelkezés. 
Azt óhajtja, hogy az elnökség Irsik József indítványát olyan memorandum 
keretében terjessze fel, amely visszatükrözteti a közgyűlés hangulatát is.

Madai Gyula elnök szavazásra teszi fel a kérdést, mire a közgyűlés 
úgy határoz, hogy

elfogadja Irsik Józsefnek a tanári és igazgatói státus kettéválasztására 
vonatkozó indítványát, egyesíti ezt az Erdei József indítványában foglalt 
kívánsággal és e kettős kérelmet a tanárság hangulatát hűen kifejező 
memorandum keretében a miniszterhez felterjeszti.

7. Édes Jenő főtitkár előterjeszti a választmány által elfogadott indít
ványt, hogy az évi tagdíj 60.000 koronára emeltessék fel.

A közgyűlés az 1925/26. egyesületi évre a tagdíjat 60.000 (azaz 
hatvanezer) koronában állapítja meg.
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8. A főtitkár jelentésében a Tanárok Nevelő-Háza ügyében említett 
szervező-bizottság kiküldését a közgyűlés szükségesnek találja és vita 
nélkül úgy határoz, hogy

Madai Gyula elnöklete alatt a bizottság tagjaivá választatnak: Acsay 
István, Gaál Mózes, Sajó Sándor, Ravasz Árpád, Le'vay Ede, Édes 
Jenő, Kovács Dezső és Németh József.

9. A közgyűlés vita nélkül elfogadja a Győrkerületi Tanári Kör követ
kező indítványát:

„Kívánatos volna, hogy minden iskola állami támogatással legalább 
30 fekvőhellyel szereltessék fel, hogy az iskolai kirándulásokat akadály 
nélkül meg lehessen rendezni

10. Nagy Pál értékes előadást tart a tanárképzés reformjáról. (L. Köz
löny 94. lap.)

Végül Lévay Ede kir. főigazgató, tiszteletbeli elnök, köszönetét mond 
a közgyűlés nevében az elnökségnek és a tisztikarnak a nehéz időkben 
végzett önzetlen fáradozásukért és ezzel a közgyűlés véget ért.

Kmf.
H itelesítik: Irsik József sk. Jegyzetté: Édes Jenő, főtitkár.

tíorvay Róbert sk.

Az Országos Középiskolai Tanáregyesület zárszámadása
az 1924/25-ik évben:

A) Bevétel
M aradvány......................................    3.831.684 К
Vallás- és közokt. min. segélye ............... 5,015.000 К
Adományok ................................................... 17,678.500 К
Tag- és előfizetési díjak ............................  50,764.050 К
Hirdetések ....................................................... 6,767,000 К
K a m a t...............................................................  1,471.300 К
Köri 20%  .......................................................  850.000 К
Átfutó ...............................................................  510.000 К
Lakás ..........................................................................................
Közlöny és írói tiszt.-díjak .................................................
Tisztviselői d í ja k .......................................................................
Kezelési, ügyvezetési költség • • . .............. : ......................
Köri 20°/o ................................................................. ................
Átfutó ..........................................................................................
Egyenleg ......................................................... ........................

86,887.534 К

В )  K i a d á s

5,964.275 К 
61,053.804 К 
12,288.000 К 
3,300.186 К

850.000 К
510.000 К 

2,921.269 К
86.887.534 К

Az Országos Középiskolai Tanáregyesület vagyona:
Hadikölcsön új névértéke ..............................................................  20.182 К
31 drb Egy. föv. részvény vételára ............................................  288.300 К
Fonyódi telek vételára .......................................................................  7.726 К
Ingóságok vételára ...........................................................................  3.460 К
Készpénz a Pesti K. Bankban ....................................................... 115 К
.Maradvány ...................................................................................... ■ ■ 2,921.269 К

3,241.052 К
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Tanárok Nevelő-Házának zárszámadása
az 1924/25-ik évben:

B e v é t e l  K i a d á s

M aradvány .........................................  39,631 255 К
Adományok .....................................  6,362.700 К
Bsiratási díjak ..................................  300,566.000 К
K am ato k ............................................  22,842.658 К
Árvák seg ély e .................................................................................... 31,500.000 К
Kezelési költség ...............................................................................  1,584.494 К
Pénztárosi illetmény ......................................................................  5,000.000 К
Egyenleg ....................................................   331,318.119 К

369,402.613 К 369,402.613 К

A Tanárok Nevelő-Háza vagyona:
Hadikölcsön új névértéke ........................................................... 222.472 К
33 drb Egy. fóv. részvény vételára ..........................................  3,608.098 К
42 drb Vagon és 38 drb Atlantika vételára ..........................  1,324.895 К
Készpénz ...........................................................................................  331,318.119 К
Pesti Hazai betéti könyve ........................................................... 4.742 К

336,478.326 К
1925 július 1-től 1925 október 20-ig beérkezett:

Postatakarékp. útján ............................................................... 674,972.500 К
Utalványon ..........................................................   17,179.500 К

Összesen 692,152.000 К
Ebből átfutó ......................................................   15,335.000 К

összesen 676,817.000 К
Jelenleg az Egy. Fővárosi Tkp.-nól kamatozik . . . .  246,423.000 К (12%)
A Pesti Hazai Tkpr.-E. budai fiókjában ..................  760,000.000 К______

Összesen 1.006,423.000 K.
Németh József pénztáros.

A főtitkár levelesládájából.
Hogy e sorokat írom, a közgyűlés óta még alig telt el pár nap. 

Az október hó folyamán összegyülemlett hivatalos anyagot elő
terjesztettük az igazgatóság és a választmány együttes ülésén, majd 
szóba hoztuk a közgyűlésen. A megfelelő jegyzőkönyvekben az 
összes, október 24-ig felmerült ügyek ismertetése megtalálható, s így 
a levelesládában titok nem maradt. Ezért ebben a rovatban csak 
egy pár olyan ügyről lesz most szó, amelyek természetüknél fogva 
kiszorultak az említett ülések tárgysorozatából, vagy pedig azóta 
lettek aktuálisak.

1. A választmányba kiküldött tagok. A Közlöny múlt számá
ban közzétett felhívásunknak elég szép eredménye mutatkozik. 
Az alább megnevezett testületek éltek az alapszabályokban nekik.
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juttatott jogukkal és a választmányba kiküldték a saját delegált
jaikat. Az új választmányi tagok nagy része már meg is jelent az 
okt. 24-én tartott ülésen és belekapcsolódott az egyesület életébe, 
viszont több testülettől még semmiféle hírt sem kaptunk. A köz
ponti vezetőségre nézve igazán nagy jelentősége van annak, hogy 
minden testületben ismerje egy ügybuzgó és munkára kész választ
mányi tag nevét, akihez irányításaival, vagy kéréseivel fordulhat, 
ezért ismételten felkérjük a vidéki és fővárosi testületeket, hogy 
a választmányi tagok kiküldését ne halogassák.

A választmányba eddig kiküldött tagok névsora a következő :
1. Dr. Böhm Dezső, Budapest, Veres Pálné nevelőint., 2. Suhajda 

Lajos, Kőszeg, ág. h. ev. leánygimn., 3. Fehér Géza, Mezőtúr, áll. 
leánygimn., 4. Bihari Ferenc, Nagykálló, áll. rg., 5. Porcsalmy Zoltán, 
Újpest,áll. leánygimn., 6. Dr. Habán Mihály, Eger, áll reál, 7. Dr. Ágh 
Géza, Budapest, Vili. közs. leánygimn., 8. Bujk Béla, Karcag, ref. rg., 
9. Domby László, 10. Dávid László, 11. Kosch János, 12. Harsányi 
Sándor, 13. Óváry Imre, a Miskolci Tanári Kör kiküldöttei. 14. Kölönte 
Béla, a Győrkerületi Kör kiküldöttje, 15. Ádám János, Gödöllő, kir. 
kath. rg., 16. Péter Pál, Miskolc, ref. leánygimn., 17. Straub L. Gyula, 
Budapest, Veres Pálné leánygimn., 18. Dr. Goschi Péter, Székes- 
fehérvár, áll. reál, 19. Miklósy Ferenc, 20. Szeleczky Mihály, Cegléd, 
áll. rg., 21. Dr. Vásáry Dániel, Pesterzsébet, rg., 22. Mirkva János, 
23. Téglássy Ferenc, Budapest, I. kér. áll. Verbőczy rg., 24. Horváth 
József, Nagykőrös, ref. g., 25. Csóka Lajos, 26. Elekes István, 
27. Mikulich Károly, Budapest, VIII. kér. Zrínyi rg., 28. Szabó Endre, 
Sümeg, áll reál, 29. Dr. Happ József, Budapest, tisztviselőtelepi áll. rg., 
30. Szántó Soma, 31. Keresztes Miklós, Budapest, VI. Kölcsey rg., 
32. Gulyás Sándor, Kiskunhalas, ref. rg., 33. Borsos Károly, Mezőtúr, 
ref. g., 34. Dr. Ágner Lajos, Budapest, III. Árpád rg., 35. Vitéz 
Sándy Hugó, Budapest, II. Toldy reál, 36. Varannai István, Buda
pest, IX. Fáy rg., 37. Bíró Izabella, 38. Kiss Teréz, 39. Somogyi 
István, Budapest, VI. Mária Terézia leánygimn.

2. A közgyűlés határozatainak végrehajtása. Közgyűlésünket 
közvetlenül az állami tisztviselők fizetésének rendezése körül folyó 
tanácskozások befejezése előtt tartottuk, s így az utolsó órákban 
ugyancsak sietnünk kellett, hogy jogos követeléseinket tartalmazó 
memorandumunkat a közgyűlés határozata értelmében a felsőbb- 
sághez eljuttathassuk. Nagyrészt befejezett tényekkel állottunk szem
ben, mert a hírlapokból értesültünk róla, hogy a takarékossági 
bizottság már letárgyalta a kultusztárca ügyeit, de bíztunk benne, 
hogy a minisztertanács még másíthat a dolgokon és javunkra 
dönthet. Ezért a közgyűlést követő napon a főtitkár egy memoran
dumban feldolgozta Irsik József indítványát, egyesítette azt Erdei 
József elfogadott határozati javaslatával és leplezetlen őszinteséggel
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feltárta a beadványban a Fodor János felszólalása nyomán meg
nyilvánult tanári hangulatot és elkeseredést.

Elnökünk október 27-én magához kérette a főtitkárt és átvette 
tőle a memorandumot, amelyet személyesen adott át minisz
terünknek. Egyidejűleg felszólalt a tanárság érdekében az egységes
párt értekezletén is. Ezt követőleg okt. 30-án, pénteken, délelőtt egy 
küldöttség kereste fel az elnököt a parlament épületében. A küldött
ségben képviselve volt a tanügyi testületek minden ága, az 0. K. T. E., 
a polgári, kereskedelmi, tanítóképzőintézeti tanárság, a tanítószövet
ség egy-egy tagja által. Az ilyen összeállítású küldöttség nevében 
elnökünk speciális kérésekkel nem állhatott elő. A küldöttségjárás
nak nem is ez volt a célja, hanem az, hogy az utolsó órában még 
egyszer nyomatékosan felhívja a kormány figyelmét arra, minő 
elkeseredést kelt a mostoha elbánás az egész tanítószemélyzet 
lelkében, s minő kárát fogja érezni a magyar oktatás és nevelés 
ügye a meg nem érdemelt mellőzésnek.

Hogy a küldöttség milyen választ kapott, azt a lapok közlé
seiből már ismerik a mi tagjaink. A jóakarat megvolt, de minisz
terünk, aki mindenben magáévá tette a tanárság álláspontját, 
legyőzhetetlen akadályba ütközött. A takarékossági bizottságban 
csatát vesztettünk, s e pillanatban legyőzve úgy érezzük, hogy 
nem szabad abbahagynunk a megbecsülésünkért, a munkánk meg
felelő értékeléséért eddig vívott harcot, hanem új küzdelemre elszántan 
erőt kell gyűjtenünk jogaink kivívására.

Édes Jenő.

Debreceni Kör.
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Debreceni Köre 1925 

október 16-án tartotta meg tisztújító közgyűlését. Dr. Bessenyei Lajos 
elnöki megnyitójában visszatekintve az elmúlt iskolai esztendőre 
a magyar középiskola szempontjából több örvendetes és több 
aggodalmas jelenségre hívja fel a figyelmet. Megnyugtatónak tartja, 
hogy középiskoláink múlt iskolai esztendeje teljesen rendes keretek 
között folyt le; jóleső érzést okozott az egyesületi Közlönyünknek 
havonként egyszeri megjelenése, mert így üdvös hatást gyakorol
hatott egységes irányelvek és egységes tanári közvélemény kialakí
tására. Örvendetes az a körülmény is, hogy már komolyan hozzá
fogtak a tanárképzésről alkotott törvény gyakorlati megvalósításához. 
Ennél a kérdésnél azonban aggodalmasnak tartja a középiskola 
kiválóbb tanárainak csekély számban való kinevezését az igazgató- 
tanácsokba és tanárképző tanári testületekbe, sőt teljes mellőzését, 
mint a debreceni tanárképző-intézet esetében. Súlyos tépelődésekre 
ad okot az új középiskolai reform, a testi nevelés és művészeti
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oktatás elégtelensége, a tanárság anyagi helyzete, fizetésének meg
oldatlan ügye.

Dr. Kun Sándor titkári jelentéséből kitűnt, hogy a Kör az 
elmúlt tanév folyamán igen élénk életet élt. A jelen tanévre is 
maradtak igen súlyos és nagyfontosságú problémák, amelyek mind 
szellemi, mind anyagi vonatkozásban elsőrenden érdeklik a magyar 
tanártársadalmat, s amelyeknek tárgyalásétól s megoldásukra 
irányuló törekvésektől nem tekinthet el a Debreceni Kör sem. 
Ilyenek a státusrevizió ügye, a tanári munka értékelése és meg
becsülése a nagy társadalom részéről, a tanári tekintély növelése, 
az új tanterv különböző részeinek bírálata s módosítások ajánlása, 
középiskolai tanárképzés, külföldi tanulmányutak szervezése, nyári 
továbbképző tanfolyamok létesítése stb.

Következett a tisztújítés, melynek eredménye: Elnök: Dr. Besse
nyei Lajos; alelnökök: Koncz Aurélné, dr. Ziouska Jenő; titkár: 
■dr. Kun Sándor; pénztáros: dr. Kiss Miklós. A  tisztikart a Kör az 
alapszabályoknak megfelelően három évre választotta meg.

A gyűlés felolvasója Révész Lajos ref. főgimnáziumi tanár 
volt „Tallózgatés a megreformált középiskolák mezejéről“ című 
értekezésével.

A Kör az értékes felolvasásért, melyet tenger szorgalom jellemez, 
•aranyos humor sző ét, s a klasszicizmus iránt való lobogó lelke
sedés leng keresztül, jegyzőkönyvi köszönetét szavazván, a gyűlés 
véget ért. Dr. Kun Sándor, titkár.

Miskolci Kör.
Nov. 2-án tartotta Körünk évi közgyűlését még nálunk is fel

tűnő nagyszámú tag jelenlétében.
Domby László elnök megnyitó beszédében vázolta a Kör 

■elmúlt évi eredményes működését, felolvasta az Egyesület központi 
elnökségének elismerő átiratát, melyben köszönetét nyilvánította a 
Körnek az Egyesület számára küldött tízmilliót meghaladó ado
mányáért. További összetartásra, áldozatkészségre, önzetlen, harcos 
munkára szólítva a Kört, megemlékezett arról a siralmas helyzetről, 
melybe a középiskolai tanárság az utóbbi évek folyamán jutott s 
arról a lehetetlen jövőről, mely a készülő státusrendezésben a 
magyar tanárság nyomorúságának sírjába egészen bizonyosan bele 
fogja temetni ifjúságunk eredményes nevelésének s a magyar 
kultúrának is igen nagy részét.

Dávid László titkári jelentésében megállapította, hogy Miskolc 
az elmúlt év folyamán fáradságot nem ismerő munkájával, áldozat- 
készségével, lelkesedésével, önzetlen kezdeményezéseivel olyan 
ípéldát nyújtott, melyet ha a magyar tanárság egész összesége

8Tanáregyesületi Közlöny,
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követne, gyakorolna, biztos révbe juthatna minden elárvult tanár
ügyünk, orvosolható lenne minden bajunk.

Jelentésének végén tanulságos képet festett a messze múlt 
lelkes tanárjáról s a mai nemtörődömségről, mely siralmas hely
zetünknek talán legfőbb okozója. ,

Kósch János pénztári jelentése szerint a Kör múlt évi pénz
bevétele húszmillió korona körül járt. Ebből a húszmillióból tag
díj és adomány címén a Központnak és a Tanárok Nevelő-Házának 
együttesen“tizenöt milliót küldött. A Kör jelenlegi vagyona 2,800.000 K.

Breznyák János alelnök összehasonlította a tanárság múltját 
a jelennel. Megállapította, hogy bajaink egyik oka az ügyeink érde
kében való propaganda hiánya. Indítványt tett ez ügyben, melyet 
a Kör egyhangú lelkesedéssel elfogadott. (Erről a sorsunk megfor
dulását célzó indítványról, mivel annak végső kivitele még meg
beszélést igényel s a központi választmányban is szóba kerül, 
legközelebb számolok be a Közlönynek.)

Élénk s bár sokszor keserűhangú, de higgadt vita során be
széltük meg a státusrendezés kérdését. Országh József, Kósch János, 
Óoáry Imre és Dávid László beszámoltak a budapesti közgyűlésen 
a státusrendezéssel kapcsolatban nyert értesüléseikről. A Kör biza
lommal tekint a központi Elnökségnek ebben az ügyben kifejtendő 
további munkája elé, köszönetét nyilvánítja az eddigi munkáért 
s mint egy ember áll továbbra is az Elnökség mögött.

A megejtett tisztújítás során a Kör tisztikara a következőképen 
alakult:

Elnök : Domby László, társelnökök: Csorba György és Vucskits 
Jenő, ügyvezető alelnök: Breznyák János, főtitkár: Dávid László, 
titkár: Óváry Imre, jegyző: Vitéz Domokos György, pénztáros: 
Kósch János, ellenőr: Láng Ede.

A központi választmányba a Kör megválasztotta: Dávid László, 
Harsányi Sándor, Kósch János, Óváry Imre és Vucskits Jenő tagokat.

Elhatározta a Kör, hogy a tanárság anyagi érdekeiért folytatott 
munkán kívül programmjába veszi a folyó évben a köri tagok 
intenzív kulturális s tudományos munkásságét is.

Dávid László, főtitkár.

F GYELŐ.
— Közgyűlés után. A 1 ózgyűlés óta eltelt időről tanári szem

pontok szerint írni a legkeservesebb kötelességek közé tartozik. Az 
elegikus elégiát, a szatirikus szatírát írhatna. Melyiknek látnánk 
hasznát? Minden érzelmi aláfestés nélkül íme röviden a rideg 
valóság: a közgyűlés hangja és hangulata az igazságnak megfelelő 
tolmácsolásban eljutott a közvéleményhez és a sorsunkat intéző
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tényezőkhöz, határozatai a magyar kultúra mementóiként az ille
tékes helyekre; egyesületünk elnöke, ahány mód és alkalom kínál
kozott, a tanárság veszendő ügyében mind felhasználta. Se a 
lélek, se a taktika nem nézte tétlenül a közelgő státusrendezéssel 
fenyegető tanári veszedelmeket. Mindennek és ezt megelőzően egy 
egész esztendő fáradozásának eredménye az a státusrendezés, 
amely a békeidők tanári státusához mérve megszégyenítő lebecsülése 
a mi munkánknak. Mit hozott hát ez az egyesületi esztendő? De 
erre adandó feleletünket mégis a fentebbi fogadkozásunk ellenére 
valami alig elfojtható, lélekrendítő luciferi kacaj kíséri. íme az 
egyesületi év mérlege: ha nincs egyesületi működés, még jobban 
visszaszorítottak volna bennünket! Szerkesztői munkámnak keser
vesebb pillanata nem volt ennél, amikor erről az eredményről be 
kellett számolnom. Még csak azzal sem áltathatjuk magunkat, 
hogy ez talán csak rossz tréfa.

Ez a rideg valóság és éppen ez szabja meg további teendőink 
irányát. De mielőtt erről gondolkodunk és határozunk, számba kell 
vennünk, hogy a tanáregyesület munkájának és főképen az elnöki 
munkának mégis van eredménye: a kultuszminiszter kulturális 
gondolkodása minden esetben a maga álláspontjaként fogadta és 
továbbította előterjesztéseinket. Ezt a tényt az igazság érdekében 
és további teendőink okossága érdekében el ne homályosítsa 
előttünk a luciferi kacajnak lelki egyensúlyt veszélyeztető keserű
sége. Bajaink forrása másutt van: a közvéleménynek a kulturális 
kérdések iránt való teljes érzéketlenségében, a bukott diák menta
litásában és — magunkban. Ennek a három bajforrásnak a nyílását 
kell betömnünk. A módokról hamarosan gondoskodnunk kell és 
új taktikával, új elszánással, nemzeti értékünk tudatától dacos 
lélekkel új munkához kell fognunk. Egyesületünk választmánya és 
igazgatósága az új helyzethez szabott megfontolással új módoza
tokról gondoskodik.

Hanem az egyesület vezetősége mögé zárt sorokban, egységes 
akarattal tömörüljön az egész középiskolai tanárság ! Hazudtolja 
meg magatartásával a Miskolci Kör főtitkári beszámolójának 
ezeket a megállapításait: „A budapesti piarista-gimnázium torna
terméig már Ceglédről, Aszódról, Karcagról is alig ül föl valaki 
az államvasutak fapadjára, hiszen ezer tanárból kilencszázötven 
fáradtan, lemondón legyint: „Nem érdemes, úgy sem ér semmit, 
mire való . . .“ Cáfolja meg azt a másik keserű észrevételét is a 
miskolci főtitkárnak, hogy „nem esztétikus elnöknek lenni egy 
egyesületben, amelynek közkatonája csak papiroson van“ és 
higyje el mindenki neki, hogy „elveszett a harc, melynek katonái 
hátul a térképen, kis gombostűkre aggatott papírzászlókkal tanul
mányozzák, hogy a vezérkar mikor, melyik ellenségnek adja meg

8*



116

magát fáradt testtel, fölemelt kezekkel“. „El ne felejtse senki, hogy 
egy hozzánk mindig szűkmarkú államhatalom legmostohább 
gyermekeinek kuckóba vetett fekvőhelyéről így egyszer egészen az 
árokparton leszünk.“

A zárt sorokból aztán ne százféle gondolat hangozzék, száz
féle fogalmazásban, hanem egy akarat, egy fogalmazásban! Ne 
ötletekkel sziporkázzunk és ne banalitásokkal lomposkodjunk, 
hanem teljes tervek átgondolásával legyünk segítségére azoknak, 
akiknek vállaira nehéz kötelességek terhét raktuk.

— Mi és a bírák. Szerettem volna ezt vagy ehhez hasonlót 
a közgyűlésen elmondani, ha attól két ok nem tartott volna vissza. 
Az egyik volt a szokatlanul népes gyülekezet izgatott, túlfűtött 
hangulata, a másik az a körülmény, hogy mint nyugdíjas tanár 
nem akartam azt az időt igénybevenni, amely kizárólag tényle
gesen szolgáló kartársaim ügyeinek tárgyalására volt szánva. Az 
idő nagyot fordult, az állítólagos állami érdek úgy hozta magával, 
hogy a nyugdíjas tanárok az 6 saját érdekeik védelmére más 
tényezőkhöz kénytelenek fordulni, ami addig nem volt úgy, amíg 
érdekeik a tényleges tanárokéval azonosak voltak.

Most sem az anyagi ügyek feszegetésével kívánom folyóiratunk 
drága terét igénybe venni, hanem rámutatni olyan „elhanyagolható 
mennyiségeknek“ látszó apróságokra, amelyek végső elemzésben 
mégsem csekélységek. így a legszembeszökóbb különbség a két 
pálya között ott van, hogy az ő dolgaikat a minisztertől kezdve az 
utolsó segédfogalmazóig kizárólag jogászok intézik, sőt az életfen- 
tartás eszközeinek mértékét meghatározó pénzügyminisztérium is 
kizárólag az 6 vezetésük alatt áll, míg a tanárok közül csak nagyon 
csekély számú, úgynevezett „berendelt“ ember jut a szakminisz
tériumba és ezek is többnyire csekély hatáskörrel és ezeknek is 
egy része abban a légkörben idővel valahogy „átminősül“ lénye
gileg, habár formailag még mindig elveszi a tanárokat megillető 
egy-két magasabb rangszámot. Nagyon természetes tehát, hogy a 
bírák ügyét saját vérükből való véreik akár az igazságügyi, akár 
a pénzügyi minisztériumban egészen más szakismerettel és egészen 
más jóindulattal intézik, mint a mi dolgaink iránt természetszerűleg 
kevesebb át- és megértéssel rendelkező jogászok, bármilyen egy
értelműséggel érezzük is dr. Vajdinger tanácsos úrnak irántunk 
eddig tanúsított jóindulatét, amely azonban magában nem elég 
hatalmas ahhoz, hogy jogásztársainak rosszindulatát vagy legked
vezőbb esetben : nembánomságát meleg érzéssé változtassa. Vagy 
el tudja-e valaki képzelni, hogy pl. a bírák érdekében esetleg 
hozott egyhangú parlamenti határozat esetén idestova egy esztendő 
múlva még ne is gondoljanak az ötödéves korpótlékok folyósítá
sára, vagy hogy pl. egy bírót, aki 35 évig a követelményeknek
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megfelelőleg szolgálta az államot, egyetlen elismerő vagy köszönő 
szó nélkül elbocsássanak, amit egy félig-meddig emberséges gazda 
cselédjétől sem tagad meg ? Ez a rideg elbánás is bizonyára annak 
a körülménynek tulajdonítható, hogy az ügyosztály jóakarata a 
többi jogász mentalitásán nem tud rést ütni.

Ott voltak a parlamentben és ott vannak ma is tanár-képviselők. 
Vájjon a mi elnökünkön, Madai Gyulán kívül akadt-e egy is, aki 
érdemesnek tartotta volna a tanárság ügyének, mint a kultúra ügyé
nek védelmére kelni ? Úgy kell lennie, hogy kilátástalannak tartották 
a dolgot és azért tartózkodtak a felszólalástól, mert tapasztalhatták 
képviselőtársaik mérsékelt jóindulatát a tanársággal szemben, 
holott a jogász-képviselők hasonló helyzetben biztosak felszólalásuk 
sikeréről, nem szólva arról, hogy nagy részét teszik annak a tisz
teletreméltó testületnek, mely hazafias érzésének újabban is szép 
jelét adta, midőn a pénzügyminiszter úr rövid felszólalása után 
elejtette azt a megokolt indítványt, hogy a képviselők nagy mun
kájukért havi 10 millióra emeljék a IV. fizetési osztályon alul 
maradó tiszteletdíjat.

És itt — közbevetőleg mondom — eszembe jut egy nagyjelen
tőségű dolog. A háború második évében Németországban utazgat
tam, ahol a könyvkereskedők kirakatai előtt álldogálva, feltűnt az 
a sok füzet, amely egy és ugyanazt a címet viselte: „Warum sind 
wir Deutschen unbeliebt ?“ (Miért nem szeretnek minket, németeket ?) 
Alkalmam volt egynéhány ilyen füzetet megtekinteni, amelyben 
maguk a németek leplezetlenül feltárták az ő nagy nemzetüknek 
inkább társadalmi, mint politikai hibáit. Nézetem szerint jótevője 
volna a tanárságnak is, aki a mi rendünk hibáit szintén leplezet
lenül megírná, hogy lássuk, miben is rejlik a mi nagy népszerűt
lenségünknek az oka. Véleményem szerint elsősorban abban az 
emberi sajátságban, mely Shakespeare szerint abban áll, hogy: 
„jó, mit ember tesz, gyakorta sírba száll vele, a rossz túléli őt“. 
Ha egy tanulót középiskolai pályáján tizenkét kiváló tanár oktatott 
és nevelt, az életbe kilépve azt könnyen felejti, míg ha véletlenül 
1—2 tanára volt, aki emberi fogyatkozásain kevésbbé tudott úrrá 
lenni, ezt nem felejti el, hanem magával viszi annak az 1—2 
embernek a képét, aki „szekirozta“, vagy aki szerinte „figura“ volt. 
Azért nem győztem addig, amíg módomban volt, arra figyelmeztetni 
társaimat, hogy kitűnően készüljenek a tanításra (a megbecsültetés 
első kelléke!) és gondoljanak szakadatlanul arra, hogy fiatal emberi 
lelkekkel van dolguk, akikkel szemben szent kötelességeik vannak.

De vannak olyan hibáink is, amelyek nem annyira állásunk
ból folyó kötelességeink teljesítésében akadályoznak, hanem a 
tanári rend egyetemének ártanak és így természetesen az illetők
nek maguknak is. Ezek a hibák testületi szellemünk fogyatékos
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ságából származnak. Nem vagyunk eléggé eltelve a mi nemes 
hivatásunk magasztosságának öntudatától. Ha azok volnánk, többre 
becsülnők kartérsunkat és jobban húzódnánk is feléje, mert benne 
is látnok annak a nemzetmentő rendeltetésnek felkent testvérpapját, 
aki, éppen úgy, mint mi, életcélját abban látja, hogy az ifjúságot, 
az újra feltámadó Nagy-Magyarország visszaszerzőjét, tudományra, 
erkölcsre, emberszeretetre és erős irredenta érzésre tanítsa. Ha 
ennek az igazságnak a felismerése bennünk él, mindenesetre 
kifejlődik vagy megerősödik bennünk a testületi szellem is, mely 
egy nagy központba egyesíti mindazokat, akiket hasonló lelkesedés 
hevít. Ennek a központnak az erősítése minden öntudatos, a vita 
communis nagy fontosságától áthatott tanárnak maga iránt való 
kötelessége is. Vagy gondolja-e valaki, hogy akadjon trianoni 
Magyarországon bíró vagy ügyész, aki az ő egyesületüknek nem 
tagja ? Tagja még akkor is, ha meggyőződése és vérmérséklete nem 
ösztönzi rá, de úgy érzi, hogy mint magyar bírónak vagy ügyész
nek ott a helye, ahol társai vannak. Hogy egy olyan egyesülés, 
amely minden, azonos foglalkozású embert magában egyesít, kifelé 
is nagyobb tekintéllyel léphet fel, nagyon természetes.

Évtizedes működésem alatt megismertem a tanárságot, de azért 
mégis elresteltem magamat, mikor Finály Gábor a közgyűlésnek 
jelentette, hogy egy körlevelére, melyet mint egyik egyesületi jótékony
alap vezetője kibocsátott, mindössze 44 választ kapott. Hogy trianoni 
meggyaláztatásunk, magunkrahagyatottségunk hetedik évében ilyen 
csekély a tanárságban az összetartozandóság érzete, még engemet 
is kínosan lepett meg. Ugyanakkor beszélte valaki, hogy Kalmár 
Elek jóval a háború előtt új kiadásban akarta kiadni Névkönyvét 
és mivel vagy két tucat iskolától (egy sem volt közötte oláh vagy 
szász!) ismételt könyörgésre sem tudta a kellő adatokat megkapni, 
egész, óriási munkája kárba veszett és a tanárság Névkönyve nem 
jelent meg. Nem szívesen írtam erről a dologról, de elvégre hozzá 
kell szoknunk, hogy ilyeneket is megírjunk. Nem tudom elhinni, 
hogy hasonló helyzetben magyar bíróságok’ hasonlóan cseleked
tek volna.

Igaz, hogy „felülről“ nem sok történik, ami a tanárt meggyőzné, 
hogy munkájával együtt őt is valamennyire értékelik. Vagy lehet
séges volna-e, hogy a kenyeret kérő bírói kart azzal kenyerezze 
le az egyik miniszter, hogy a bírákban látja „a társadalom krémjét“, 
a másik pedig, mintha síró gyermekeket csitítani akarna, kará
csonyra „aranydiót“ ígérjen a bíráknak, anélkül, hogy akár az 
egyik, akár a másik kísérletet is tett volna arra, hogy az alája 
rendelt testület igényeit, bárcsak kis részben is, kielégítse. (A tör
téneti hűség kedvéért megjegyzem, hogy a krémes miniszter gróf 
volt s ez a dolog még a háború előtti időről szól; az aranydiós

I
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miniszter dolga már a háború utáni időbe esik s ez a miniszter 
nem volt gróf, de nem is szeretett velünk szóbaéllni, mert az 
állami ügyek nagyon lefoglalták.) A harmadik, egy nagytekintélyű 
volt miniszter, akinek a véleményét a tanárság anyagi ügyeiről 
Közlönyünk szerkesztője kikérte, úgy lendített dolgunkon, hogy 
kijelentette, hogy „csakis az általános tisztviselői fizetésrendezés 
keretében véli kielégítően megvalósíthatónak“. Vagy lehetséges-e, 
hogy egy volt igazságügyminiszter a hozzáforduló testületnek ilyen 
feleletet adott volna, még akkor is, ha tekintetbe vette volna, hogy 
hazánkban nehány, nem százalékot, hanem ezreléket leszámítva, 
minden nagyobb állást ők foglalnak le?

Nem irigylem a bírák helyzetét, hanem természetesnek tartom, 
hogy azt a kiváltságos helyzetet, melyet nekik állásuk nyújt, 
amennyire lehet, kihasználni iparkodnak és ha rámutatok az ő 
erős önérzetüket visszatükröztető nyilatkozatra, mellyel fizetésük 
leszállítása ellen tiltakoztak; ha látom az egész sajtó egyhangú 
állásfoglalását mellettük, azt a kérdést kell felvetnem, hogy mi 
miért nem követjük őket a módszer alkalmazásában és azt kell 
kérdeznem, hol vannak azok a tanárok, akiknek működését 
egyetlen hírlap sem tudja nélkülözni, hol vannak, mikor a tanári 
rend igazát hangoztatni kellene ? Talán „átminősültek“ ők is vagy 
nem érinti őket a küzködő társaik igazságos ügye?

De nem folytatom. Csak azt szeretném elérni, hogy végre- 
valahára lássák be a lanyhábbak is közülünk, hogy csak egy 
hatalmas, nagy egyesületbe tömörülve sikerülhet igazaink kivívása, 
mert ha magunk nem tudunk egyesült erővel annyi meggyőző 
energiát érvényesíteni, hogy még Kerntler államtitkár úr is a mi 
évtizedes vergődésünk részvétlen szemlélője, szerény kérésünk 
igazát elismerje, mástól ugyan hiába várjuk azt.

Ha e sorokban talán túlságos szubjektív hangot találtam meg
ütni, legyen szabad azzal mentegetőznöm, hogy a jogos elkese
redés hangja volt, melyet belőlem, nyugdíjas, öreg tanárból nem 
a magam helyzetének vigasztalatlansága váltott ki, hanem az a 
meggyőződés, hogy a teljesen letört tanári renddel nem lehet újra 
megteremteni azt a sokat emlegetett „kultúrfölényt“, amely már 
nem a mienk. És hiába csinálják a legkitűnőbb tanterveket és 
könyveket, ez mind csak holt anyag, amíg a tanárság tüze és 
lelkesedése életet nem lehel belé. És nagyon félek, hogy az az 
ihlető tűz és lelkesedés kialvófélben van ; talán sokaknál ki is 
aludt már. Székely István.

— Tudomány és tankönyv. Folyóiratunkban szóvá tette 
Koczogh András (L1X. 62.) a tankönyvek kérdését. Úgy látom, nem 
lesz az iskolára nézve minden haszon nélkül, ha e sokoldalú, a 
tanítást érdeklő kérdéssel tovább is foglalkozunk. Amint a cím is
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mutatja, én csak a tankönyvnek a tudományhoz való viszonyára 
akarok néhány megjegyzéssel rávilágítani.

Az első kérdés, amelyre felelnünk kell : tudományos munka-e 
a tankönyv vagy sem ? Szükségtelen ezen a helyen a tudomány 
fogalmát bővebben fejtegetnem. Csak utalok Kornis Gyulának 
„Bevezetés a tudományos gondolkodásba“ c. nagyértékű könyvére. 
Elég lesz belőle célunkra csak azt kiemelni, hogy a tudomány, 
mint tevékenység, az igazságoknak elméleti, nem gyakorlati célú 
megismerése s ennek a tevékenységnek eredményeként egy-egy 
tudomány a tárgyilag összetartozó, módszeresen igazolt ismeretek 
rendszere. Ezzel szemben az iskolai tanítás művelődésünk értékes 
anyagának, tehát a tudomány eredményeinek is, a fiatalabb nem
zedékek leikébe való átültetése. Ennélfogva a legnemesebb érte
lemben vett gyakorlati tevékenység. Ennek a gyakorlati munkás
ságnak egyik segédeszköze az iskolai könyv, amely így természe
tesen maga is gyakorlati célú munka. Nem lehet tehát feladata, 
amint Koczogh is helyesen mondja, a tudomány fejlesztése.

Ha már most a célok különbségéből azt látjuk, hogy a tankönyv 
nem tudományos munka, az a kérdés: van-e mégis valamilyen 
összefüggés a tudomány meg a tankönyv között? Kétségtelen, 
hogy megvan közöttük a tárgyi összefüggés. Legtöbb középiskolai 
tantárgyunk a közölni való ismereteket egy-egy kifejlett rendszerű 
tudományból kapja. Ez a kapcsolat sem teszi azonban a tanköny
vet tudományos munkává. Ez utóbbinak ugyanis lényeges vonása 
az ismeretek módszeres igazolása, aminek a középiskolai tan
könyvben nincs, nem is lehet helye. A középiskolai tankönyv 
tehát nem tudományos munka, hanem a tanításnak olyan segéd
eszköze, amely tudományosan igazolt ismereteket foglal magában.

Az említett tárgyi összefüggés a tudomány és az iskola, a 
tudomány és a tankönyv között nagy felelősséget ró az egyes 
tanárra is, de még nagyobbat a tankönyvíróra. A tudományos 
kutatás újabb meg újabb igazságoknak juttat bennünket birtokába. 
Ezek közül nem egy a maga igazoltságával megszünteti régebben 
hirdetett ismeretek érvényességét. Szaktudományának ezt a foly
tonos, természetszerű fejlődését ismernie kell minden tanárnak, 
mert különben élő művelődési értékek helyett holt anyagot tanít — 
megmérhetetlen kárára nemzeti művelődésünknek. Nem hallgatha- 
hatom itt el, amit mindnyájan jól tudunk és súlyosan érzünk, 
hogy ehhez a felelősséges, de szép hivatáshoz a tanárnak függet
len, gondtalan életre van szüksége.

A tankönyvíró feladata, hogy a tananyagot szaktudománya 
irodalmának hatalmas útvesztőjéből a tanterv útmutatása alapján 
biztos ítélettel kiválogassa és összefüggő rendszerben az iskolai 
követelményeknek megfelelően feldolgozza. Ehhez a munkához
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még inkább szükséges a szaktudomány teljes rendszerének alapos, 
mélyreható és összefoglaló szempontok szerint rendezett ismerete. 
Ezt az ismeretet sokkal biztosabban megszerezheti az, aki maga 
is részt vesz a tudomány művelésében, mint aki csak mások 
munkásságénak eredményeit tanulmányozza. Csak ezen az 
úton jöhetnek létre olyan tankönyvek, amelyek a tudomány szín
vonalán álló, a gyermek szellemi fejlődésére is termékenyen ható 
ismereteket nyújtanak.

A tankönyvrevizió előtt is voltak ilyen módon készült, igen jó 
iskolai könyveink. Voltak azonban nem kis számmal, legalább 
egyes tárgyakban, olyanok is, amelyek alaposabb tudományos 
előkészület nélkül, csupán a már meglevő tankönyveknek erős 
felhasználásával, szinte szóról-szóra való átvételekkel és legföljebb 
a szerzőnek intuitiv ismeretein alapuló javításokkal készültek, 
s éppen ezért nem egyszer igazolhatatlan tévedésekkel, súlyos 
tárgyi hibákkal tarkítva kerültek forgalomba. Egyáltalán nem aka
rom kétségbevonni az ilyen módon készült tankönyvek szerzőinek 
jó szándékát. Emelni akarták középiskoláink tanítását avval, hogy 
az egyes tárgyak ismeretanyagát igyekeztek könnyebben tanítható, 
a tanulónak könnyebben elsajátítható alakban feldolgozni. Senki 
sem tagadhatja, hogy amint az anyag kiválogatásában, ugyanúgy 
a közlés módjában is érvényesülniük kell a pedagógiai szempon
toknak. De emiatt nem szabad elhanyagolnunk az ismeretek tárgyi 
igazságának alapvető követelményét, mert különben veszélyeztetjük 
a tanítás főcélját, az élő művelődési értékek terjesztését. Az egyes 
középiskolai tárgyakban közölhető, a gyermek értelmi és erkölcsi 
nevelésére alkalmas ismereteknek kiválogatását és megfogalmazá
sát sikeresen csak az a tankönyvíró tudja elvégezni, aki tárgya 
tudományának bő forrásából merít. Ha egy új tankönyv csak a 
meglevők anyagát nyújtja, bár más pedagógiai’ feldolgozásban, 
megkönyítheti esetleg a tanítást, de az iskola célját tekintve 
fölösleges munka.

A tudományos kutatás mellőzésével, csak a régiek alapján 
készülő tankönyvek létrejöttét és elterjedését bizonyára elősegítette 
az is, hogy sem a tankönyvek szerkesztői, sem pedig a bírálók 
nem tettek különbséget tudományos munka és tankönyv között. 
Jóhiszemüleg azt gondolták, hogy amint a tudományos irodalmat 
bárki szabadon felhasználhatja tankönyve szerkesztésében, ugyan
úgy közkincs a tankönyv is. Pedig, ha valaki megír egy tanköny
vet, akkor a maga tudományos ismereteit gyakorlati célra értékesíti. 
Az ilyen munka a szerző tulajdona, amely neki erkölcsi és egy
úttal anyagi hasznot is jelent. Egy már kiadott tankönyvet tehát 
senkinek sem szabad új tankönyv írásában alapul venni, felhasz
nálni, mert amellett, hogy a szerző ilyen módon nem tudhat eleget
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tenni az iskola céljában foglalt követelményeknek, még meg is 
károsítja az eredeti tankönyv szerzőjét. Igen nagy a jogi hasonló
ság a gyakorlati élet technikai szabadalmai meg a tankönyvek 
miniszteri engedélyezése között.

Ismétlem, ezekkel a megjegyzésekkel nem az a célom, hogy 
tiszteletreméltó kartársaink érdemeit kisebbítsem, hanem csak az, 
hogy hozzájárulva a fogalmak szükséges tisztázásához, mindnyájan 
eredményesebben szolgálhassuk közös célunkat, a magyar ifjúság 
nevelését. Sági István.

— A tankönyvengedélyezésről. Úgy látszik: valami baj van 
a tankönyvek engedélyezése körül. Közlönyünk múlt számában 
olvasom Koczogh András cikkecskéjét, s ha jól értem: itt azt 
akarja mondani, hogy a jó tankönyvekben a tudomány ered
ményeit kell világosan közölni és nem tudományt kell adni. 
Ez tehát azt jelenti, hogy a tankönyvek elbírálásánál most a 
tudományosság a döntő szempont. Takáts György indítványá
ból épedig az elbírálás módjáról szerzünk fogalmakat: a szerző
vel nem közlik a bírálatot és nincs aláírva. így csakugyan nincs 
rendjén a dolog. A tankönyv elbírálása a legszélesebb nyilvános
ságot kívánja: ez nem lehet a bíráló és szerző magánügye; ez az 
iskolákat, tanulókat és tanárokat egyaránt rendkívül közelről érintő 
kérdés, s így itt olyan megoldást kell keresni, amelyből az iskola, 
a tanítás nyerjen.

A megoldás pedig semmi más nem lehet, mint az, hogy a 
bírálat a legnagyobb nyilvánosság előtt és személyes felelősség 
mellett történjék. Sehol a világon, hol könyvek bírálásáról van szó, 
ilyen titokzatos eljárást nem ismerünk; ahelyett, hogy a szerzők 
névtelenségét kívánnák (ez volna a leghelyesebb), íme a bírálókét 
fedi titok. Pedig pl. a bírósági ítéleteket is a magyar állam nevé
ben — a bíró aláírásával adják ki.

A mai rendszer mellett aztán nem lehet csodálni, hogy minden
féle mende-mondák szállingóznak. Az ilyen hírek könnyen hívőkre 
találnak s a hiszékenységből táplálkozva erősödnek, mert a nyil
vánosság előtt nincs semmi, amiből a higgadt kritika cáfolatot 
merítsen. Ez természetesen a Tankönyvügyi Bizottság tisztes tekin
télyét ássa alá. Pedig az ilyen komoly hivatalt végző erkölcsi tes
tületet effélének kitenni nem szabad.

Ez ellen csak egy orvosság van; vissza kell térni a békeidők 
jó szokására: a bírálatok aláírással jelenjenek meg a Hivatalos 
Közlönyben. így egy csapásra megszűnnek az eddigi panaszok; 
sőt még az a haszon is jár vele, hogy a tanárok figyelmét fel
hívják a könyv jó és rossz oldalaira; gondolkozásra késztik; a 
tankönyvírók pedig csak nyernek, mert mások bírálatából is okulást 
meríthetnek s így jobban lehet szolgálni és elérni azt a nagy célt,
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amelyért a Tankönyvügyi Bizottság is odaadással fárad: az igazán 
jó tankönyvet. (—)

— A Földrajzi Társaság didaktikai szakosztályának harma
dik vándorgyűlése. A Földrajzi Társaság didaktikai szakosztályá
nak Győrött és Pannonhalmán október 4-én tartott vándorgyűlésére 
száznál több tanár gyűlt össze a fővárosból és a Dunántúlról. A 
modern földrajztanítás irányelveinek megismertetésére igyekvő cél
tudatos munka tartalmas előadásokkal fontos lépést tett előre. A 
győri városházának szép tanácstermét nemcsak szakemberek töl
tötték meg, hanem nagyszámú érdeklődő közönség is.

Az ülést Vargha György dr. szakfelügyelő, szakosztályi elnök 
nyitotta meg. Ismertette a szakosztály célját, hogy a modern föld
rajz eszméit az ország minden részében a szakkollégák között 
megismertesse s ennek alapján az iskolai földrajztanítást eredménye
sebbé tegye s kivívja a minden intelligens ember számára szük
séges földrajznak azt a helyet, amely tanító, hazafias és állam
polgárnevelő értékénél fogva méltán megilleti.

Kalmár Gusztáv dr. bencés tanár G^ör környékének régi víz
rajzát ismertette, azokat a földrajzi erőket, amelyek Győrt földrajzi 
helyzeténél fogva átkelőhellyé, Felső-Dunántúl útvonalainak ter
mészetes középpontjává s kitűnő védelmi hellyé avatták. Majd 
Győr fejlődését mutatta be a római kortól a mai napig.

Hézser Aurél egyetemi magántanár a földrajzi érzék szerepéről 
beszélt. Kifejtette a modern földrajz elveit, amelyeknek ét kell hatniok 
a tanár lelkét. Mert ma a leíró földrajztudomány helyébe az ok
nyomozó földrajz lépett. Nem elég a földrajzi jelenséget leírni, 
hanem magyarázatát kell adni, s így a tudást mélyíteni. Gyakorlati 
példákkal világította meg a földrajzi táj fontosságát s azokat a 
módokat, amelyek mellett a földrajztanítást élvezetessé lehet tenni. 
Különösen hangsúlyozta, hogy sohase szűnjön meg a tanár keresni 
az ember és természet között a szakadatlan kapcsolatot.

Erődi Kálmán dr. igazgató, a szakosztály alelnöke, a földrajz
tanítás nehézségeiről értekezett. Reámutatott a szakosztálynak a 
tárgy módszerére gyakorolt kedvező hatására. Kitűnő tankönyviró 
gárdát lelkesített és ezzel előre vitte oktatásunkat. Azután a szem
léltetés hiányairól szólott, különösen falitérképeink és atlaszaink 
hiányos és egyoldalú voltát emelte ki. Kartográfiánk a régihez 
képest visszafejlődést mutat s meg sem közelíti a franciát és 
svájcit. A gazdasági életet sehol sem mutatja be. Szükségesnek 
látja, hogy a földrajzi szakosztály a térképszerkesztésbe intenzíven 
befolyjon.

Az elnök záró szavai után a szaktanárok a hozzájuk csat
lakozó kartársakkal együtt Pannonhalmára utaztak ki. Ünnepnapja
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volt ez a földrajztanárságnak, mikor ott tartózkodhatott a főmonos
tor falai között, honnan hazánk első kultúrája áradt széjjel.

A szent hegyen a gazdag és rendkívül tanulságos kincsek 
feltárultak Horváth Ádám alperjel, Kocsis Lénárd dr. főiskolai 
igazgató, Mihályi Ernő dr. és Kálovics Rezső dr. szakszerű veze
tése mellett. A könyvtár, levéltár, kincstár, székesegyház, refektórium, 
a káptalanterem és a millenniumi emlék megtekintése foglalta le 
a délutáni órákat.

A földrajz és történész tanárok ezer és ezer kérdése s a szak
szerű magyarázatok mélységes tudós alapjaivá váltak. Már le
hanyatlott a nap, mikor hat óra után kezdetét vette a szakülés. 
Vargha György dr. elnök megnyitó- és üdvözlőszavai után Strom- 
mer Viktorin dr. főmonostori perjel emelkedett lélekkel üdvözölte 
a rend főapótja nevében a nemzeti kultúra munkásait, a földrajzi 
tanárokat Szt. Márton hegyén, ahol mór kilencszázados intenzív 
kultúrmunka folyik. Az ülés a legfontosabb tanórkérdés, a tanár
képzés jegyében folyt le. Kocsis Lénárd dr. a bencés tanárképzést, 
mint hazánk legrégibb és szerves intézményét ismertette, amely a 
modori és a komáromi gimnáziumok repetens intézményéből fej
lődött ki még Mária Terézia uralkodása előtt. A rendnek II. József 
halála után való visszaállításakor a tanárképzés erős fejlődésnek 
indult, amelyet a rend a jövőben még szervesebb intézménnyé 
akar fejleszteni. Kari János dr. a Földrajzi Közlemények szerkesz
tője módszeresen fejtegette a földrajztanár képzésé-nek modern 
elveit. Erősen hangsúlyozta, hogy az egyoldalú és tudós képzés 
mellett az eddigieknél nagyobb tér jusson a gyakorlati és didak
tikai követelményeknek. A földrajztanórképzés külföldi és hazai 
irodalmára utalt és ismertette azokat a kívánalmakat, amelyeknek 
teljesítését Klebeisberg Kuno gróf miniszter a szakosztályhoz inté
zett leiratában megígérte és kilátásba helyezte, hogy a tanárképző- 
intézetek új szervezeti szabályzatába felvéteti.

Mihályi Ernő dr. Pannonhalma múltját ismertette. A lebilin
cselő előadás keretében költői lendülettel varázsolta elő Pannon
halma őskorát, majd nemzeti művelődésünk eme bölcsőhelyének 
megalapításét. Különösen kiemelte a rend legnagyobb apátjának, 
a II. Endre korabeli Oros-nak hatalmas alkotásait. Művésziesen 
ecsetelte, mint alakult ki építészetileg a mai főmonostor. Még 
Horváth Károly dr. a közelnapokban meginduló ifjúsági földrajz
folyóirat szükségességét hangoztatta s annak irányát és történel
mét ismertette.

Éjjel egy órakor utazott vissza vonattal a földrajztanárság Győrbe, 
hol másnap délelőttjét Győr történelmi emlékeinek megtekin
tésére és földrajzi helyzetének gyakorlati megismerésére fordította. 
A székesegyházat, a kincstárt, a törökkorbeli házakat, a túlzsúfolt
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és végtelenül gazdag bencés-múzeumot Török Pál, Polgár Sándor 
dr. Travnik Jenő dr. és Lovas Elemér dr, tanárok szakszerű 
magyarázata mellett tekintette meg. Geográfusainkat különösen 
érdekelte a Püspökvár, honnan áttekintést nyertek a három folyó 
összefolyásáról, a más mederbe vezetett Rábcáról. Itt látták a 
Kis-Álföld régi szintjének egyik tanuhegyét, a káptalandombot, 
amely szigetként emelkedett ki a folyók és mocsarak közt, hol 
már az avarok, rómaiak telepet létesítettek. Itt épült az Árpádok 
alatt a vár, mely a tatárpusztításnak is ellent állt. A pompás 
városház tornyának magas erkélyéről pedig betekintették az egész 
tájat, maguk alatt látták a rohamosan fejlődő, most már iparos és 
kereskedő várost. Szomorúan konstatálták, hogy Győr is végvár 
lett, mert a látókör határán látszik már az Oreg-Duna, és attól 
alig egy ágyúlövésnyire már csehek megszállta terület van.

A földrajzi szakülés utolsó része a bencésgimnázium dísz
termében volt, amelyet az intézet igazgatója nagy szívességgel 
bocsátott rendelkezésre. A hatalmas terem is kicsinynek bizonyult. 
Százak szorultak ki, akik hallani kívánták Cholnoky Jenő dr. egye
temi tanár, a Földrajzi Társaság elnökének a nagyközönség 
részére tartott előadását. Itália kék ege alá vezette hallgatóinak 
százait s előadásának lebilincselő könnyedségével, színes képeinek 
varázsával az utolsó pillanatig lekötötte az érdeklődést.

A vándorgyűlés egész lefolyása olyan keretekben történt, hogy 
Győr közönségének érdeklődését a tanári munka fontossága 
kötötte le és foglalkoztatta. Ennek a keretnek megteremtése a 
Győrkerületi Tanári Kör körültekintő vezetőségének és buzgó 
tagjainak érdeme.

P. Thalhammer János S. J. az elmúlt hetekben ünnepelte 
ötvenedik évfordulóját annak, hogy a középiskola katedrájára 
lépett. A tudós tanár életpályájára és tiszteletreméltó alakjára ilyen 
alkalmak jobban ráirányítják a figyelmet és a tanári és tudomá
nyos munka megbecsülésére adnak módot. Az a közönség és 
azok a tanítványok, akik ennek a tiszteletreméltó pedagógusnak 
erkölcsi és szellemi javaiból bőven részesültek, megkeresték és 
megtalálták a módját annak, hogy az illő tiszteletnek kifejezést 
adjanak. Mi, a középiskolai tanárság, nem az ünneplők számát 
akarjuk szaporítani, mikor az ősz tudós tanárról megemlékezünk, 
hanem, mint végzett munkájának osztályosai és továbbfolytatói, a 
pályatársak teljes megértésével és méltánylásával köszöntjük őt. 
Köszöntjük a szóval és példával erkölcsös életre nevelő magyar 
szerzetes-papot, köszöntjük a mathematika türelmes tanárát és 
köszöntjük a természettudományok fáradhatatlan búvárát. 1847-től 
1925-ig nagy az évek száma és P. Thalhammer ezt mind hasznos 
munkában töltötte. 1875-től, tanárkodása kezdetétől fogva a papi
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és tanári munkája mellett különös kedvvel foglalkozott entomológiá- 
val (Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera). 1887-től fogva aztán 
végleg a dipterák tanulmányozására adta magát. Fauna-katalógus
ban felsorolta a magyarországi dipterákat, több hazai fajt leírt, 
mások hazai előfordulását megállapította. Ezért van sok diptera 
róla elnevezve. Fáradhatatlan kutatásának két nagy gyűjtemény az 
eredménye: a kalocsai, amely nem teljes, de rendezett és ennél 
nagyobb a pécsi gyűjtemény, amely 3000-nél több hazai fajt tar
talmaz. Külföldi szakemberek (Kovarz, Mik, Lichtwardt, Becker) 
állandó összeköttetésben voltak P. Thalhammerral és igen meg
becsülték munkásságát.

Mi az „ad multos annos“ kívánságot első fogalmazásának 
melegségével küldjük az ősz tudós pécsi cellájába. (*)

A tanári psyche. A középiskolai tanárság egyik régi tekin
télyes vezetőjével, aki — letelvén szolgálati ideje — nyugdíjba 
ment, beszélgettem a minap. Elpanaszolta, hogy nem tud meglenni 
a középiskola nélkül. Tanít ugyan a Tanárképzőben, de ez nem 
elégíti ki. Az iskola, a milieu, amit nem megszokott, hanem teljes 
szívvel szeretett, hiányzik a lelkének s ezért folyamodni fog, hogy 
ismét taníthasson minden anyagi rekompenzáció nélkül. íme az 
ideális tanár, aki tisztán lelkesedésből és hivatásának a szereteté- 
ből dolgozik. Vájjon hol találunk erre példát?

Dr. Koczogh András.

HÍREK.
t  Dr. Molnár Szulpic. A magyar Bencés-rendre mélységes 

gyász borult dr. Molnár Szulpicnak, a győri gimnázium igazga
tójának korai halálával. Legszebb férfikorában, munkaerejének 
teljességében ragadta el az irgalmat nem ismerő kaszás. Élete 
külső eseményekben nem volt gazdag: befelé élt. Ezen befelé való 
életének volt következménye az a szelíd derű, áldott jókedv, 
amely soha nem hagyta el s az a lebilincselően kedves modor, 
mellyel mindenkit fogadott; de következménye volt az elveihez, meg
győződéséhez való szinte görcsös ragaszkodás is, amely erőt adott neki 
még áldozatokra is. Kőszegi és győri tanárkodása idején szorgalmasan 
dolgozott Rendjének történetén; ennek egyik több száz oldalas kötete 
az ő tolla alól került ki. Győrből az esztergomi gimnázium élére 
került, ahol minden idejét az iskola foglalta le. Fáradságot nem 
ismerő, szívós munkával az intézetet valósággal mintaiskolává 
fejlesztette; reggel első volt az iskolában és utolsónak hagyta el. 
Folytatta e munkát a győri gimnáziumban is ; rendfőnöke ugyanis 
1924-ben ezen intézet élére helyezte. Érdemei nem maradtak elis
merés nélkül. A kultuszminiszter úr, tavaszi győri látogatásakor
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emlékkönyvvel tüntette ki, amelybe sajátkezüleg írt sorokat. Ezt 
követte a főigazgatóvá való kinevezése, bár e díszt ismételten el
hárította magától. Mikor kitüntetése nyilvánosságra jutott, már beteg 
volt. Kimerültségről panaszkodott; pihenni vágyott és örök pihenőre 
tért ez év október 25-én. A kerepesi temetőben helyezték örök 
nyugalomra a részvét impozáns megnyilvánulása mellett.

t  Lóskay Fidél. Még el sem hervadtak, a virágok Molnár 
Szulpic sírján, a" bencés Rendnek újabb gyásza van. 80. szüle
tési napját megelőző napon meghalt Lóskay Fidél, a soproni 
rendhez ny. főnöke. Betegeskedése miatt csak 14 évet töltött a 
katedrán mint lelkes történelemtanár. Szépen kidolgozott, izzó 
hazaszeretettől átitatott előadásai mély nyomokat hagytak tanít
ványai szívében. Házfőnöksége idején a köznek élt: minden 
nemes mozgalomban a vezetők közt volt. Lelkes magyarságával igen 
nagy része volt abban, hogy Sopron oly szépen magyarosodásnak 
indult, de nagy fájdalmakat is okozott neki, mikor 1918-ban látni 
volt kénytelen, hogy egyes törekvések mennyire süllyesztették a 
várost magyarosodásában. Nemes szivének jósága sok embert 
juttatott kenyérhez, akik bánatos szívvel állták körül ravatalát. 
Október 31-én temették el Sopronban.

Tanáregyesületi közgyűlések. Országos egyesületünk köz
gyűlését megelőzőleg két testvéregyesület tartotta meg évi rendes 
közgyűlését: a Katholikus Középiskolai Tanáregyesület október 
12-én, az Orsz. Ág. Hitv. Ev. Tanáregyesület október 21-én. Mind
két közgyűlés az alkotó kulturális gondolatkör jegyében folyt le. 
A Katholikus Tanáregyesület közgyűlésén Bitter Illés c. főigazgató 
elnöki megnyitójában Barkóczy Sándor báró emlékét és keresztény 
magyar egyéniségét elevenítette meg. Különösen kiemelte életpályá
jának azt a történelmi fontosságú mozzanatét, hogy volt elég lelki 
ereje és erkölcsi bátorsága a századvégi racionalista pedagógiával 
való szembefordulásra. Ezért állott teljes odaadással azok sorába, 
akik a Katholikus Tanáregyesületet életre hívták és úgy tekintette 
ezt az egyesületet, mint nélkülözhetetlen szervét annak a törekvé
sének, hogy a racionalizmussal szemben a valláserkölcsi pedagógiai 
irány kapjon erőre. A tanulságos titkári jelentés után Szerecz Imre 
premontrei tanár olvasta fel alapos szellemtörténeti tanulmányát 
„A romanticizmustól a szimbolizmusig“ címen; Brisits Frigyes 
pedig a Zalán futásának pedagógiai jelentőségét fejtegette és 
Vörösmarty költészetében rejlő, máig kiaknázatlan nevelő értékekre 
mutatott rá. A közgyűlésen megjelent Csernoch János bíboros- 
hercegprímás és megértő szeretettel tett tanúságot a magyar tanár
ság munkájának nemzetnevelő fontosságáról és arról a hősi önfel
áldozásról, amellyel a mostoha körülményei dacára hivatásának él. 
Egyesületünk részéről testvéri együttérzéssel vett részt a Katholikus
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Tanáregyesület közgyűlésén Madai Gyulá elnök, több igazgató- 
sági tag és szerkesztő. — A pályatársi együttérzés kifejezésére kép
viseltette magát egyesületünk az Ev. Tanáregyesület közgyűlésén 
is a főtitkár és szerkesztő által. A népes közgyűlés terme magasan 
szárnyaló érzelmek és mélységes gondolatok színhelye volt. 
Dr. Szigethy Lajos elnöki megnyitójában az Akadémia 100 éves 
fennállásának jelentőségét méltataíta s jól eső érzéssel s jogos 
büszkeséggel tartott seregszemlét az ev. tanárság azon díszes sora 
fölött, akik mint kőművesek ebben az építő munkában résztvettek. 
Megnyitójának további részében vázolja Zalán futása megjelené
sének jelentőségét, szól Vörösmartyról, mint nagy nemzetnevelőről. 
Dr. Szelényi Ödön titkár előterjesztette az egyesület 1924—25. évi 
munkájának minden mozzanatára kiterjedő jelentését. A közgyűlés 
a titkári jelentés kapcsán többek között elhatározta, hogy kegye- 
letes érzéssel örökíti meg elhunyt dísztagjainak: Gyurátz Ferenc, 
Scholtz Gusztáv püspökök, Csengey Gusztáv igazgató és Dr. Serédi 
Lajos tanár emlékét, továbbá, hogy mozgalmat indít az ev. tanítók 
orsz. egyesületével karöltve egyetemes ev. tanügyi sajtó-orgánum 
megteremtése érdekében. A pénztáros évi jelentése után dr. Böhm 
Dezső „A vetítőgép az iskolában“ címmel tartott előadást és a 
szemléltető oktatás kérdésével foglalkozva kimutatta ennek jelentő
ségét az egyes tantárgyak sikeres tanítása szempontjából. Gerhardt 
Béla az ötévfolyamú tanítóképző szervezetét és tantervét ismertette 
rámutatva arra a nagy haladásra, melyet ez a reform a múlttal 
szemben jelent. Az egyesület jövő évi közgyűlését Dr. Rell Lajos 
alelnök meghívása folytán Békéscsabán fogja megtartani.

A  T a n á ro k  ö z v e g y e i t  és Á rv á i t  S e g ítő  O rszág o s  E g y e s ü le t  
1925 október 24-én tartotta VI. rendes közgyűlését Theisz Gyula dr. elnök
letével. Az elnök megnyitó beszédében vázolta az egyesület helyzetét és 
kérte a közgyűlést, hogy mentse fel tiszte alól, bízzon meg egy fiatalabb 
erőt, hogy az egyesületet a rossz valuta után talpraállítsa. A közgyűlés 
többeklhozzászólása után ragaszkodásáról biztosította elnökét és rábírta, 
hogy továbbra is tartsa meg helyét. A titkár és á számvevő előterjesztése 
után Rados Ignác, a számvizsgáló-bizottság elnöke jelenti, hogy a pénztári 
könyveket megvizsgálták, az eredeti okiratokkal összehasonlították és 
mindent rendben találtak s ezért a számvevő részére a felmentvény meg
adását kérj. A közgyűlés jóváhagyta az igazgatóság azon intézkedéseit, 
hogy a tagsági díjat 25.000 К-ban, az özvegyi segélyt 50.000 K-ban 
állapította meg az 1925. évre és az igazgatóságnak és a számvevőnek a 
felmentvényt megadta. Kisebb jelentőségű indítványok után a tagdíjak 
nagyobb mértékű felemelését kérték Országh József miskolci kiküldött 
tagtársunk személyesen és Falábú Dezső hódmezővásárhelyi tagtársunk 
írásban. A közgyűlés az igazgatóság javaslatait fogadja el. amely szerint 
felhatalmazza az igazgatóságot, hogy a státus- és valuta-rendezés után 
állapítsa meg úgy a tagsági díjat, hogy az egyesület a tanári álláshoz



129

méltó segélyeket fizethessen az özvegyeknek. — Az Egyesület vagyona 
1924 december 31-én: Takarékbetét 3,358.370, különféle értékpapírokban 
427.950. Összesen: 3,786.320 K. — Főbb bevételei: kamatokból: 69.762, 
tagdíjakból: 3,545.257, adományokból: 2,978.412 K. — Nagyobb kiadásai: 
özvegyi segély: 2,342.170, ügyviteli kiadás: 72.348 K. — Steller Ignác szám
vevő, VII, István-út 40. IV. 1. Petricskó Miklós titkár, 1, Attila-körút 47. 1. 7.

A z O rszág o s  K ö z é p isk o la i T a n á re g y e s ü le t  S eg é ly ző  A la p já 
n a k  1925 márciusa óta adományokat adtak: Gajda B. ig. u. 100.000 K-t, 
Debreceni ólt. tkpt. 100.000 К-t, Ismeretlen Kiss P. t, u. útján 200.000 K-t 
Szarvas J. úr 100.000 K-t, Magyar-Holland kultúrg. r. t. 713.390 K-t, Brichta 
M. úr 100.000 K-t, Karcagi ref. reólg. tanórai 111.560 K-t, Hódmezővásár
helyi ref. gimn. tanárai 475.840 K-t. A Corvin filmgyár és filmkeresk. r. t. 
kölcsönözte filmekkel a Segélyalap javára filmelőadásokat rendező inté
zetek beküldtek. még pedig: Bolyai reálisk. 1,000.000 K-t, Mária Terézia 
leánygimn. 1,096.000 K-t, Keszthelyi premontrei reólgimn. 886.800 K-t, Pécsi 
Nagy Lajos reálgimn. 1,958.000 K-t, Győri tanári kör és főreálisk. 1,650.000 
K-t, Madách gimn. 3,160.000 K-t, Karcagi ref. reólgimn. 446.240 K-t, Sop
roni ág. h. ev. líceum 1,700.000 K-t, Hódmezővásárhelyi ref. gimn. 1,903.360 
K-t, Balassagyarmati reálgimn. 250.000 K-t, Szent László reálgimn. 1,273.600 
K-t, Esztergomi reálisk. 742.000 K-t, Veress Pálné leánygimn. 1,288.000 K-t, 
Nyírbátori reálgimn. 715.500 K-t, Pápai bencés reálgimn. 800.000 K-t. A 
filmek kölcsönzési és szállítási díja kitett 4,361,000 K-t. Segélyt adott az 
alap 22 özvegynek, 1 árvának és 2 beteg kartórsnak összesen 17,493.800 
K-t. Kérjük az iskolákat és a tagtársakatr, hogy az alapot, melynek jelenlegi 
készpénzvagyona 2,600.000 K, adományaikkal támogassák és így tegyék 
lehetővé, hogy a jövőben is tudjunk segélyeket küldeni. (Postatakarék
pénztári csekkszámla: Országos Középiskolai Tanáregyesület Segélyző 
Alapja Budapest. 37.008.) Fröhlich Károly pénztáros.

K i tü n te te t t  fő igazgató .X I.P iu s pópa Horváth Viktor dr. pécsi állami 
reáliskolai igazgatót a tanulóifjúság keresztény szellemű nevelése terén 
szerzett érdemeiért a Szent Szilveszter-rend lovagjává avatta. A kitüntetést 
Mosonyi Dénes dr. püspöki helynök október 25-én adta át az egyetemi 
templomban ünnepélyes keretek között.

R en d es  t a n á r i  k in ev ezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter Félegyházi Gyula okleveles középiskolai tanárt és Benkő Gyula 
volt nagyenyedi ref. főgimnáziumi r. tanárt a mezőtúri ref. reálgimnáziumhoz 
a fennálló szerződés értelmében rendes tanárrá kinevezte.

M a g y a r  n y e lv i  és i ro d a lm i  ta n u lm á n y o k  címmel Erdélyi Lajos 
dr. az áll. polg. isk. tanárképző-főiskola tanóra, egyetemi m. tanár, a külön
böző helyen és folyóiratokban megjelent közérdekű dolgozataiból legközelebb 
egy kötetet tesz közzé. A kötet nyelvtani, nyelvjárási és irodalomtörténeti 
dolgozatokat foglal magában s januáriusban jelenik meg, ha kellő számú 
előfizető lesz. Tartalma: Az ú. n. összevont és a kihagyásos mondatok 
modern szempontból; Egy érdekes mondattani jelenségről — a róértésről; 
Értelmi egyezés a magyarban, finnben, törökben; A népnyelv tanulmá
nyozása ügyében; A hóromszéki nyelvjárásról; Időalakjaink és módjaink 
a háromszéki nyelvjárásban; Budenz József emlékezete; A Gyulafehérvári

9Tanáregyesületi Közlöny.
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Sorok (glosszák, hasonmással); A Gyűl. Sorok nyelvjárása; Az igeidők 
iskolai szempontból; A két legrégibb magyar nyelvű nyomtatvány stb. A 
kb. 10 ívre terjedő kötet előfizetési ára portómentes küldéssel 75.000 K. Az 
összeg előre befizethető a szerző címére Budapest, I., Győri-út 14. (Esetleg 
két részletben is fizethető.)

Is k o la i  ta n u lm á n y i  k ir á n d u lá s o k  ren d ezése . A Magyar-Holland 
Kultúrgazdasági Rt., mely a Magyar Néprajzi Társasággal karöltve már 
eddig is eredményesen működött a kultúrpedagógia terén, eddigi műkö
dési területét kiszélesbítve, a vele szoros kapcsolatban levő Európai Utazási 
Iroda bevonásával iskolai tanulmányi kirándulások rendezését is foglal
kozási körébe vonta. A tanulmányi kirándulások egyik főcéljául tűzte ki 
az ország, elsősorban pedig a Balaton vidékének megismertetését a tanuló- 
ifjúsággal. Ebben az irányban már ez elmúlt iskolaévben is szép sikerrel 
működött, miről több iskola vezetőségének elismerő levele tanúskodik. 
Legutóbb a Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok Országos Egyesülete intézett 
elismerő levelet az Európai Utazási Irodához, a szeptember 12—13-án 
Siófokon rendezett közgyűlése alkalmából, a közgyűlés utazási és ellátási 
részének sikeres lebonyolításáért. A Magyar-Holland Kultúrgazdasági Rt. 
ezirányú működését minél szélesebb alapokra óhajtván fektetni, a hazai 
és külföldi tényezőkkel oly kedvező megállapodásokat létesített, melyek 
lehetővé teszik részére úgy az ország belterületén, mint külföldre teendő 
tanulmányi kirándulások, utazások sikeres rendezését és lebonyolítását a 
lehető legkedvezőbb feltételek mellett. Az új iskolaévben rendezendő 
tanulmányi kirándulások szervezése alkalmából a tanintézetek illetékes 
vezetői figyelmébe ajánljuk ezen intézményt, amely útbaigazítások, rész
letes költségvetések és útiterv elkészítésével készséggel áll a tanintézetek 
segítségére. (Budapest, VIII, Baross-u. 1. Telefon: József 98—60 és 98-^61.)

KÖNYVEK ÉS FOLYÓIRATOK.
S z en t Á g o sto n  v a llo m á sa i. F ord íto tta dr. V a ss József. II. k iadás. 

„E le t“-k iad ás. B udapest, 1925. A  n agy  lelkek irodalm i form ájú 
k ité ru lá sá n a k  ő sp é ld á n y a  m ag y ar fo rd ításban  m áso d ik  k ia d á sb a n  
kerü lt a z  o lv asó k  kezébe . V ass  Jó zse f fo rd ításán ak  első  k ia d á sá t 
sz in te  o sz ta tlan  egyértelm űséggel üdvözö lte  a  b írá la t. M a, nyolc 
é v  m ú ltán  is c sa k  ism éte lhe tnők  az o k a t a z  elism erő  szav ak a t, 
am ely ek  a  fordítás első  m eg je len ésé t hírül ad ták . D e az  új k ia d ás  
k ap c sá n  n é h á n y  g o n d o la tta l m eg is kell to ld a n u n k  a  fordító 
m u n k á já n a k  értékelését.

Az értékelési szempontok szaporodását jelenti az a hatás, 
amelyet Szent Ágoston vallomásai a művészi fordítás által a 
magyar olvasóközönségre tettek. Könnyen megállapítható könyvek
ből, folyóiratokból, napilapokból, mennyi gondolata ment át a 
Vallomásoknak a köztudatba. Hogy lélekformáló hatása állandó
sult, az elmaradhatatlan következménye volt a gondolatok meg
ragadó erejének és a magyar fordítás nyelvében rejlő szuggesz-
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liv erőnek. Ezenkívül nagy eredménye a magyar fordításnak az 
is, hogy a nagy hippói püspök munkájának vallási, lélektani 
és történeti fontossága is benyomult a magyar köztudatba.

A pedagógus előtt pedig még külön érdemei is vannak a 
fordítósnak. Egyik az, hogy könnyen hozzáférhetővé tette azokat 
a szemnyitó gondolatokat, amelyek a lélekkutató és léleklátó 
nevelő munkának ösztönzést és lendületet adnak. Szent Ágoston
nak gyermek és ifjú éveire való visszaemlékezései közben olyan 
helyekre akadunk, amelyek a fiatal lelkek erkölcsi válságainak 
idején a pedagógus fáradságos és kényes kalauzoló munkáján 
sokat segíthetnek. De szívesen lejegyezzük azt a másik érdemét 
is, hogy a latin filológiai oktatásra sem maradt hatástalan. A for
dításnak a magyar mondatszerkesztésben való szabadságára adott 
példát és ezzel a magyar nyelvet a sajátos latin szerkezetek 
szerint való gúzsbakötésétől szabadította meg. A latin szavak 
jelentésének visszaadásában pedig a kopott jelentésű magyar 
köznyelvi szavak helyett a régi nyelvnek és a népnyelvnek tartalmas 
szavait használja. Ezen a téren való követése nemcsak a latin 
tanításnak használ, hanem a magyar stílusfejlesztésben eddig- 
eléggé ki nem használt forrásokhoz vezet. (k.)

D r. B a lo g h  A lb in  : M ű v e lő d és M a g y a ro rs z á g  fö ld jé n  a  h o n 
fo g la lá s  e lő tt. Budapest, 1925. Szent István-Tórsulat. A törté
nelmi tudományok közül egyre jobban a művelődés törté
nete érdekli ez embereket. Keresik, kutatják a régi korok kultúrá
ját. Az érdeklődés visszamegy egészen az őskor emberéig és 
vizsgálódás tárgyává teszi az ősember származását, kultúráját. 
A leletekből, az itt-ott található nyomokból próbálják kihámozni 
a történelemelőtti korok emberének életét, szokásait, műveltségét. 
Ezen általános ősember-kutatás mellett óriási érdeklődésre tart
hat számot egy-egy ország őstörténetének feltárása, illetve őslakói 
nak megismertetése. Minden művelt magyar embert kell, hogy 
érdekeljen, vájjon a mi ezeréves birtoklásunk előtt micsoda népek 
laktak hazánk területén s milyen volt a műveltségük, vissza
menve egészen az ősember nyomaiig. Kiváló tudósaink, európai 
hírű történetírók és régészek foglalkoztak is ezzel és kutatásaik 
eredményét a művelt nagyközönség elé tárták, mindamellett nagyobb 
irányú érdeklődésről nem beszélhetünk.. Nyomós akadálya vol 
ennek, hogy ama munkák az olvasóközönség nagy részének igen 
tudományosak, esetleg egészen speciális irányban tartottak voltak, 
vagy valamely nagy munka fejezeteként jelentek meg, avagy a 
nagyon kevesektől olvasott tudománvos folyóiratokban láttak nap
világot. Ilyen szempontból hézagpótló dr. Balogh Albin könyve, 
mely a Szent István Könyvek csinos formájában jelent meg. 
Külön műbe öntött, rövid, pompás összefoglalása a honfoglalás
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előtt hazánk területén élt népek műveltségének. Teljes tudományos 
felkészültséggel, ügyes beosztásban és mindig érdekelni tudó elő
adásban tárja elénk hazánk őslakóit és kultúrájukat a barlang
lakó ősembertől egészen a honfoglaláskor itt talált turániakig és 
szlávokig. Ot fejezetre oszlik a munka: I. Történelemelőtti kor.
II. Római hódítás, római kultúra. III. A germánok hazánk terüle
tén. IV. Turániak hazánkban a honfoglalás előtt. V. A szlávok.

A történelemelőtti korokat külön-külön mutatja be, mindenütt, 
feltüntetve a hazánkban'.már felkutatott lelőhelyeket. Leírja ezen 
korok iparát, művészetét és amennyire lehetséges a kor emberé
nek, férfinak nőnek külön-külön életmódját, ruházatát, továbbá 
lakását, foglalkozását, vallási és társadalmi kultúráját.

A második fejezetben említést tesz az agathirzekről, gétákról, 
dákokról, jazigokról és az előbbi fejezetben részletesen leírt paijnó- 
niai keltákról, majd áttér a rómaiak hódításaira. Rövid, de világos 
összefoglalásban olvassuk a légiók fokozatos előnyomulását, 
Pannónia és Dácia meghódítását, a legyőzött tartományok katonai 
és politikai megszervezését, a római kultúra áldásos fellépését és 
uralomra jutását, a provinciákban élő rómaik életmódját, vallási, 
társadalmi és gazdasági kultúráját, a római uralom süllyedésének 
és bukásának okait. Ez a hatalmas művelődés nálunk is évszá
zados alkotásokat hozott létre és sok városunknak megszületését 
eredményezte. Mindez azonban a római uralom bukása után 
átesett örököseiknek, a germánoknak barbár térfoglalásán és 
pusztításán. E germánokról számol be a III. fejezet.

Ezek a germánok nem egységes népként jelentek meg hazánk 
területén s legkevésbbé mint a kultúra hordozói. A rómaiak méltán 
mondották őket barbároknak. Hazánk földjén egész sereg germán 
törzs élt: quadok, markomannok, nyugati és keleti gótok, taifalok, 
viktofalok, vandálok, búrok, rugiak, herulok, skirok, alemannok, 
frankok, gepidák és longobardok. Alattok a római kultúra elpusz
tult, mert bár a római uralom alatt eléggé romanizálódtak, nem 
tudták folytatni és fejleszteni a rómaiak magas műveltségét. Vilá
gos képben látjuk különben Balogh Albin könyvében e később 
oly nagy történelmi jelentőségre szert tett fajnak életét, uralmát és 
az okokat, amelyek miatt nem tudtak a rómaiaktól megkezdett 
és fellendített műveltség alapján hazánk területén állandó hazát, 
birodalmat alkotni. A germánokat zsákmányszomjuk és harci 
vágyuk Itália kincsei felé vonzották és itteni uralmuk csak 
átmeneti és pusztító volt.

A könyv beosztása szerint a IV, fejezetben olvasunk a turáni 
népekről. Ez a beosztás nem akar azonban időbeli sorrend is 
lenni, mert turániak már jóval a római uralom előtt is laktak 
hazánk területén. Elsőknek említi szerzőnk a schytákat, vagy
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magyarosan szittyákat, utánuk szól a szarmatákról, hunokról, 
avarokról és bolgárokról. Vitéz, harckedvelő népek. Kalandvágyók 
és mindenük a zsákmány. Sok bajt okoztak a rómaiaknak s 
közülök a hunok és avarok hatalmas birodalmat is alkottak, 
amely azonban éppen a belső bajok miatt nem volt állandó. 
Attila és Baján személyéhez volt mintegy kötve e birodalom. 
Az ő haláluk után szétbomlott. Műveltség szempontjából, ha nem 
is csak rombolói, de továbbvivői sem voltak a római kultúrának. 
Meggyöngülve bár, de túlnyomó részben turániak bírták hazánk 
területét a honfoglaláskor is.

A végső, V. fejezetben a szlávokról szól a szerző. Szerinte 
a szlávok szerepe „a kultúra lerombolásában volt aktív és ha 
átvételről van szó: a szláv tanult a turánitól mint magasabb 
műveltségű fajtól“. Különben rövid tömörséggel jellemzi őket, meg
említve a nagyfontosságú eseményt, a görög Methodius pannóniai 
és moraviai püspökségét s vele a Kelethez való csatlakozást, 
melyet aztán a magyarok fellépése meggátolt és később Szent 
István okos politikája megváltoztatott.

A „Végszódban bizalmát fejezi ki a szerző éppen a turániak 
életére támaszkodva a magyarság feltámadásában.

Mindent összegezve, Balogh Albin könyve kitűnő tájékoztató 
a honfoglalás előtt hazánk területén élt népek műveltségére vonat
kozóan. Dr. Dobrovich Ágoston.

A középiskolai tanárok irodalmi munkássága 
az 1924/25. iskolai évben.

(Folytatás.)

Edelstein Bertalan dr. (Bp.). Szerkesztette a budai izr. hitk. hiv. 
lapját, munkatársa az ifj. bibliafordításnak.

Édes Jenő (Bp.). Külön rovatot írt a Tanáregyesületi Közlönyben, 
A főtitkár levelesládája címen.

Elek Oszkár dr. (Bp.). A walesi bárdokról, Jókai és az oroszok 
c. tanulmánya megjelent a Budapesti Szemlében.

Ember István dr. (Bp.). Újabb történetdidaktikai irodalom (Magyar 
Pedagógia). A történettanítás reformjához (Tanáregy. Közlöny). 
Kornis Gy.: Történetfilozófia (Tanáregy. Közlöny).

Endrei Gerzson dr. (Bp.), A Deutsches Philologen-Blattba írt a 
magyar középiskolák reformjáról.

Eperjessy Kálmán dr. (Makó). A bökényi őstelepről (a reálgimn. 
értesítője).

Erődi Kálmán dr. (Bp.). A székesfőváros tanácsának megbízásából 
Kogutowicz K. és Bardócz P.-lal együtt szerkeszti az el. isk.
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V—VI. о. számára az Elemi Iskolai Térképfüzeteket. Sajtó alá 
rendezte: Földrajz a leányközépisk. és polgári isk. számára c. 
tankönyv 3. kiadását.

vtiéz Esztergomi Ferenc (Bp.). Könyvismertetéseket írt és átdol
gozta dr. Nagy Pállal Pirchala Latin nyelvtanát.

Fáik Géza (Bp.). Általános zeneelmélet (Rózsavölgyi és T.).
Fallenbüchl Ferenc dr. (Bp.). A Szentséges Szív Szerzetesnőinek 

Társasága, Bpest (Pallas), cikket írt a Tanéregy. Közlönybe. 
A berlini leánygimnáziumi gyűlés címmel.

Faragó Andor (Bp.). Szerkeszti a Középiskolai Math, és Fizikai 
Lapokat.

Farkasfalvi Kornél (Kecskemét). Cikket írt a Budapesti Hírlapba és 
a Szózatba.

Fehér Sándor (Csurgó). A Belsősomogy c. hetilap belsőmunkatársa.
Fellner Ferenc (Jászapáti). A „Jász Újság“ c. polit, és társad, 

hetilap felelős szerkesztője.
Finály Gábor dr. (Bp.). Vayer: Latin stilisztikia ismertetése (Kath. 

Szemle, 1925). Uránia M. T. Társaság Népszerű Tud. Felolvasá
sok c. kiadvány főszerkesztője. A Deutsches Archäologisches 
Institut lev. tagja és magyarországi referense.

Firbás Oszkár (Szeged). Külső munkatársa a Szegedi Új Nemzedék
nek. Számos cikke (művelődéstörténeti vonatkozású) jelent meg 
a fenti lapban. Százéves Jókai c. beszéde jelent meg a főreál
iskola Értesítőjében.

Földessy Gyula dr. (Bp.) Az Ady-Múzeum szerkesztője. Sajtó 
alá rendezte Ady műveinek több kötetét.

Frenkel Bernát dr. (Bp.) Szerkesztésében megjelent a Szentírás a 
család és az iskola részére III. köt.

Fuchs D. Rafael dr. (Bp.) Ismertetés a Magy. Nyelvőrben.
Futó Mihály dr. (Bp.) Földrajz, I. és II. kötet, a középiskolák 

számára. Az Én Újságom munkatársa.
Fürst Aladár dr. (Bp.) Cikkek a Pester Lloyd, Neues Pester Journál, 

Frankfurter Zeitung, Jüd. Zeitung és a Múlt és Jővő c. lapokban.
Gaál László <lr. (Nagykőrös.) Tudományos működése: Zur Frage 

des awestischen und uriranischen о. (Értekezés a Körösi Csoma- 
Archivumban); Arthur Christensen. Textes ossetes (Ism. a Körösi 
Csoma-Archivumban).

Gaál István dr. (Bp.) Cikkeket írt a Szózatba. A Népbe, a Buda
pesti Hírlapba és a Magyarságba.

Gaál Mózes (Bp.). A jótékonyság és az iskola. (Esztergomi reálisk. 
Értesítője).

Galamb Sándor dr. (Bp.) Színházi ismertetéseket és egyéb bírá
latokat írt a Napkelet, a Szózat és a Kolozsvári Pásztortűz 
számára. Jókairól (Bolyai reálisk. Értesítőjében.)
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Garzó Béla dr. (Kecskemét.) Adyról, Jókairól cikkeket írt a helyi lapokba.
Gedő Simon dr. (Bp.) Kaffka Margit és más újabb magyar 

belletristák műveit fordította német nyelvre.
Geréb József dr. (Bp.) A Révai Nagy Lexikon XVII. kötetében 

megírta a görög és római történetre és kultúrára vonatkozó cik
keket. Görögből fordította Epiktéton könyvét, Az erkölcsi élet 
kis tükre (sajtó alatt), Klasszikus nyelvek a leánygimnáziumban 
(Bp. izr. leányg. Értesítője).

Geszti Lajos (Bp.). A politikai földrajz mai állása. (Földt. Alma
nach 1924.). A térkép-extenporaléről. (Föld és Ember, 1924.). 
Kogutowicz: Isk. Atlasz munkatársa. A földr. olvasókönyv munka
társa. (Képek hazánkból, Franklin, 1925.). Résztvett az Orsz. 
Közokt. Tanács tantervi utasítási munkálataiban. A Földr. Alma
nach munkatársa. A filmoktatás módszere (Népt. Lapja, 1925.). 
A Filmoktatás szerkesztője (1925.). Földrajz (könyv). 1925. Athen. 
Tankönyv-sorozatot ír. A Biológia úttörő; munkatárs. (Jurányi és 
Xantus J. életrajza.) Referátumokat írt a Földr. Közleményekbe, a 
Föld és Emberbe, napilapokba.

Ganila Jenő (Bp.). A Keresztény Politika állandó munkatársa. Cik
keket írt heti- és napilapokba.

Gyomlay László dr. (Bp.) Ifjúsági regényeket, elbészéléseket, tanul
mányokat írt.

Gyürky Tibor dr. (Bp.) Megjelent művei: Hatósági és egyéni véde
kezés a fertőzőbetegségek ellen. Mesék az életből. (Népszerű 
Egészségtan.)

Háber János (Esztergom). A „Rajzoktatás“ munkatársa.
Hajba Károly dr. (Pesterzsébet). Doktori értekezésének kivonata 

megjelent a budapesti Pázmány Péter-tudományegyetem bölcsé
szeti karénak doktori értekezések kivonata c. kiadványában.

Hámos Nándor (Bp.). Több cikket írt folyóiratokba.
Hankó Márton (Pécs). „Universal szobatorna“ c. új tornarendszert 

írt és adott ki magyar, német, angol és francia nyelven.
Hartmann János (Bp.). A Napkelet szépirodalmi rovatának vezetője, 

cikkei, bírálatai jelentek meg a Napkeletben, Prot. Szemlében, 
Pásztortűzben.

Hegedűs Izidor dr. (Bp.) Megjelent egy francia nyelvű könyve, 
több francia és német nyelvkönyvének és francia-magyar, magyar
francia zsebszótárának új kiadása (Lingua).

Héjjas Imre dr. (Csurgó). Cikkeket írt a Dunántúli Protestáns-Lapba.
Hermann Egyed dr. (Gödöllő). Több könyvismertetést írt a pozsonyi 

„Kath. Lelkipásztorban“.
Hermann Győző dr. (Bp.) A Magyar Cserkész ifj. lap felelősszerkesz

tője. A Magy. Cserkész Könyvei és Leánycserkészet füzetsorozat 
szerkesztője.
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Hittrich Ödön (Bp.). Megjelent műve: Görög szókönyv, segédkönyv 
középiskolai tanulók számára (Kókai).
Hoffer András dr. (Debrecen). Adatok Udvarhely megye geoló
giájához.

Hogyor József (Debrecen). Több cikket írt a Tiszántúli Hírlapba és 
a Debrecen c. lapokba.

Holló Károly (Bp.). Több rajzpedagógiai cikett írt a Rajzoktatásba,
Hofmann Károly (Kisújszállás). A Kisújszállás és Vidéke munka

társa: több cikket írt, főként az iskola és annak alapítványai 
tárgyában.

Horváth Endre dr. (Bp.) Közleményei megjelentek a Kath. Szemle, 
Napkelet, Magy. Művelődés és Magy. Középiskoláé.folyóiratokban.

Horváth József (Nagykőrös). Cikkei jelentek meg a Nagykőrösi 
Híradóban.

Horváth Károly dr. (Bp.) Üj kiadásban jelentek meg tankönyvei 
(a polg. isk. számára). írt a Természethistoriába (Herman Ottó, 
Margó Tivadar), a földrajzi olvasókönyvbe, a Zsebatlaszba, a 
Turistaság és Alpinizmusba, a Napkeletbe.

Hörl Gyula (Pécs). Kisebb költeményeket és értekezéseket írt folyó
iratokba.

Huber Istvánná Csépai Margit (Bp.). írt a Rajzoktatásba.
Hudyma Emil (Bp.). Természetrajzi cikkeket közölt a Zászlónkban.
Irsik József (Bp.). Rövid tankönyv. Szolgálati pragmatikai; közle

mények a Tanáregyesületi Közlönyben.
Jakus Kálmán (Bp.). Cikkeket írt az Ifj. Testnevelés c. lapba.
Jókay Lajos (Hajdúnánás). Novellákat írt a Szózat, Napkelet, Buda

pesti Hírlap c. lapokba.
Kandel Sámuel dr. (Bp.) A tizenkét kis próféta, a Frenkel-féle 

Bibliában.
Kanszky Márton (Debrecen). A Tiszántúli Hírlap és a Debrecen 

külső munkatársa.
Karácsony Sándor (Bp.). Az Erő c. ifjuságilap felelős szerkesztője. 

Cikkek és tanulmányok a Prot. Szemlében és az Erőben. Ön
állóan megjelent tanulmánya : A népoktatási reform és az alsó 
néposztály lelki alkata.

Kari János dr. (Bp.) A Földrajzi Közlemények, a Magyar Földrajzi 
Évkönyv, a Természethistoria, a Föld és Élet társszerkesztője, 
írt cikkeket és könyvismertetéseket a fenti kiadványokba, továbbá 
a Természet, Turistaság és Alpinizmus, Turisták Lapja, Nép
tanítók Lapja, Uj Nemzedék, Szózat c. lapokba. Tankönyvek: 
A magyar föld és élete, A mi hazánk és az Óvilág földrajza. 
Méhes Gyulával Kis természetrajzot írt.

Károlyi János dr. (Bp.) Magyar Nemzeti Káté 4. kiadását rendezte 
sajtó alá.

I
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Kárpáti Győző (Bp.) A Kath. Szemle munkatársa.
Kemenes Antal dr. (Sümeg) A sümegi m. kir. áll. Kisfaludy 

Sándor főreáliskola története.
Kemenes Illés dr. (Bp.) A bencés tanárképzésről a Tanéregy. 

Közlönybe; könyvismertetés u. oda, és a Magyar Kultúrába.
Kellemen Károly dr. (Sümeg), a Sümeg—Szent-Grót és més lapok *

munkatársa.
Kerecsényi Dezső dr. (Pápa) A százesztendős Jókai (a ref. gimn. 

Értesítője).
Kerékgyártó Árpád (Bp.). Cikke jelent meg"a Tanárképzés reformjáról 

(Tanáregy. Közlöny) és számos könyvismertetése a Kath. Szemlében.
Kerényi Károly dr. (Bp.) Értekezései jelentek meg az Egyet. Phil. 

Közlöny, Athenaeum, Archiv für Religionswissenschaft és 
Philologische Wochenschrift c. folyóiratokban.

Kertész Manó dr. (Bp.) Finn-ugor szórendi kérdések' címen hosz- 
szabb tanulmányt írt a Magyar Nyelvőrbe és ismertetést is.

Király Dezső (Kispest). Testfejlődési viszonyok a kispesti áll. 
Deák Ferenc reálgimn. tanulóinál (az Értesítőben). Az Ifj. Test
nevelés c. szaklap munkatársa.

Kiricsi János (Bp.). írt könyvismertetést a Magyar Középiskolába.
Kisparti János dr. (Bp.) A Magyar Művelődés szerkesztője, írt 

könyvismertetéseket és bírálatokat. Értekezései: A középiskolai 
tanárképzés elvi szempontjai (Magy. Művelődés); A 'piarista 
tanárképzés (Tanáregy. Közlöny); Horváth Cyrill (a kecskeméti 
kegyesr. főgimn. Emlékfüzete); A piaristák törekvései a reális 
irányú oktatás terén a Ratio Educations előtt.

Klenka János dr. (Bp.) Cikket írt több hazai és külföldi tud. folyó
iratba és napilapba.

Kiima Lajos (Bp.). Több lapban megjelentek kisebb költeményei, 
vezércikkei, elmélkedései és fordításai német nyelven.

Koch István dr. (Bp.) Sajtó alá rendezte a Kogutowicz-féle Tör
ténelmi Atlasz 2. kiadásának magyar történelmi és újkori világ- 
történelmi részét.

Koch Nándor dr. (Bp.) Újságcikkeket irt a Budapesti Hírlapba és 
A Tenger c. lapokba. Átdolgozta a Szterényi-féle Természetrajz 
1—II. kötetét.

Koczogh András dr. (Bp.) Megjelent Takáts—Koczogh, Az Újkor 
története c. tankönyve.

Kohlbach Bertalan dr. (Bp.) Die Gebetstracht der Juden (Zeitschrift 
des Vereins für Volkskunde).

Koller Pius (Bp.). Fájó gondolatok, vérző valóságok c. cikk А 
Népbe és Könyvismertetések a Magyar Kultúrába.

Konda László (Győr). „A magyar fogalmazástanítás alapvonalai.“ 
Győri reálisk. Értesítője.
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Korompai József dr. (Bp.) Cikkeket írt szakfolyóiratokba.
Kovács Dezső dr. (Bp.) A Tanáregy. Közlöny szerkesztője. Számos 

közleményt írt.
Kövesi Lajos (Bp.). Irt könyvismertetéseket, összegyütötte és közölte 

az idegenszerű kifejezéseket. Hogyan kell szavalni? c. füzetet 
adott ki a Zászlónk Diákkönyvtárába.

Kritsfalussy István dr. (Bp.) A Hotel-Industrie és a Vendéglősipari 
Szemle szerkesztője.

Krisztin Ernő dr. (Szombathely). A Szombathelyen megjelenő 
„Vasvármegye“ és „Hír“ c. lapok hasábjain kisebb-nagyobb cik
kek.

Krompaszky Sándor (Esztergom). Az „Esztergom“ munkatársa.
Kunfalvi Rezső (Bp.) A Néptanítók Lapja és a Magy. Művelődés 

munkatársa. Cikkei megjelentek a Budapesti Hírlapban, Nemzeti 
Újságban.

Kürti Menyhért dr. (Eger) Gárdonyi pedagógiája (Gárdonyi-Társaság 
Évkönyve.)

Latzkó Hugó dr. (Bp.) Angol Nyelvkönyve jelent meg (Bp., 
Lingua-kiadás.)

Lám Frigyes (Győr). Tárcáit, cikkeit közölték a Pester Lloyd, 
Zippser Heimat. Napkelet, Sonntagsblatt, Karpathenpost stb. Meg
jelent a Poperwasser c. verskötete (Paul Sauter Késmárk). Sajtó 
alatt van egy új kötete.

László Lujza (Bp.) Ismertetést írt a Földrajzi Közleményekbe a 
Földrajzi olvasókönyvről.

Lázár József (Kaposvár). A legnagyobb magyar c. tragédiáját a 
Falu c. lap közli.

Lechner Tibor dr. (Bp.) Könyvismertetéseket és publicisztikai cik
keket írt.

LengyelEndre (Hajdúnánás). A Hajdúnánási Újság rendes munka
társa.

Lengyel Miklós dr. (Bp.) Tankönyveket, cikkeket írt.
Lenkei Lehel (Bp.). Értekezést írt A marxizmus igazi arca címmel.
Lévay Ede dr. (Bp.). Megjelent Mennyiségtan c. tankönyve (Kron

berger Edével).
Lindenmayer Antónia (Bp.). Cikkeket írt a Leánycserkészetről a 

cserkészlapba, a Magyar Asszony és Ifj. Testnevelés c. lapokba. 
Szerkesztője a Leánycserkész-könyvtárnak. A Szózat c. napilap 
Leánycserkész-rovatának vezetője.

Loczka Alajos dr. (Bp.). Megjelent könyve: Az Alchimia története, 
munkatársa a Magyar Művelődésnek, A tanárképzés reformja 
és a reális tárgyak és a Magyar Középiskolának. A V. K. M. 
17.000/1925. sz. rendeletével kiadott Népművelési tájékoztató 
kémiai részét készítette.
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Loisch János dr. (Bp.). Megjelent műve: Rudolf Weber, ein Zipser 
Volksdichter (Kókai), és Jókai Mór az ev. gimn. Értesítőjében.

Lóránt Lajos dr. (Bp.). Magyar nemzet története, 1—II. új kiadása.
Losonczi Zoltán dr. (Bp.). Régi nyelvünk hang- és alaktanából 

(Magyar Nyelv) és több értekezése.
Lukács József dr. (Bp.). Nehány bírálatot írt fővárosi napilapokban.
Luttor Ignác (Bp.). Könyvismertetéseket közölt a Néptanítók Lap

jában ; Betűvetés a középiskolában címen cikket írt a Rajz
oktatásba.

Máczay Lajos (Nyíregyháza). A Nyírvidék politikai napilap belső 
munkatársa.

Madai Gyula (Bp.). Magyar Feltámadás c. könyve jelent meg.
Magdics Gáspár (Bp.). Számtani következtetések Magyarország 

lakosainak számából (Magy. Kultúra).
Magyar László (Jászapáti). A Jász-Újságba írt apró cikkeket.
Majoros Béla (Debrecen). A hazafias nevelés érdekében (a reál- 

isk. Értesítőjében).
Majtényi Gyula (Balassagyarmat). A Nógrádi Hírlap felelős szer

kesztője.
Malatinszky Gyula (Bp.). Irredenta cikkeket írt.
Mantel Armand (Bp.). Szerkesztette a Pays de Danube c. folyó

iratot. Kritikai, tanügyi, közgazdasági és’politikai cikkeket írt az 
Echo de Paris, a Cáblogramme, a Liberté, a Revue de l’En- 
seignement, a Revue Contemporaine és a Revue de l’Université 
c. napilapokba és folyóiratokba.

Marczinkó Ferenc dr. (Bp.). Cikkeket és könyvismertetéseket írt az 
Urániába és a Magyar Művelődésbe.

Maron István (Székesfehérvár). A leánygimnáziumi testi nevelés 
(az Értesítőben).

Marót Károly dr. (Bp.). Megjelent dolgozatai: Zur religionsgeschicht
lichen Vortrag Homers (Yearbook of the new society of Letters 
at Land) és Dörpfeld-Rüter Homers Odyssea. (Egyet. Phil. Közi.).

Marton Sándor (Kecskemét). A Kecskeméti Közlönybe írt cikkeket.
Márffy Oszkár dr. (Bp.). Az Ország-Világ képes hetilap művészi 

rovatának szerkesztője.
Márk Imre (Hajdúnánás). A Hajdúnánási Újság rendes munkatársa.
Matolcsy László dr. (Győr). Versei, cikkei a győri napilapokban, 

a Szent Család Naptárában, a Magántisztviselők Lapjában, a 
Visszhangban jelentek meg.

Méhes Gyula dr. (Bp.). Természethistóriai ifjúsági olvasmányokat 
szerkeszti: dr. Méhes Gyula és dr. Kari János. A biológiai 
magyar úttörőiben hat életrajzot írt. Kis természetrajz, közép
iskolák I—II. oszt. számára társszerzője. Közleményeket, ismer
tetéseket írt a Magyar Művelődésbe, Tanáregyesületi Közlönybe
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és a Magyarságba. Kiadja a középiskolai természetrajzi anyagot 
levelezőlapok alakjában „Természetrajzi Levelezőlapok“. Eddig 
27 típus jelent meg.

Mende Jenő (Bp.). Megjelentek Elektrom és atom, Rádiótelegréf 
és rádiótelefon, Rádiótelefon c. könyvei. Lefordította Hevesy- 
Paneth Lehrbuch der Radioaktivität c. munkáját, fizikai cikkeket 
írt különböző lapokba.

Mérey Gyula (Gyula). Számtan, Algebra és Geometria középiskolák 
részére. Cikkeket írt a Békés c. lapba.

Mészáros Gellért (Baja). Cikkei Szomory Dezső (Bajai Újság), Beszéd. 
Garay szobránál (Tolnamegyei Újság).

Mezey Gergely (Pécs). Több lapba és folyóiratba írt verseket és 
cikkeket.

Mező Ferenc dr. (Bp.). A Nemzet c. folyóirat belső munkatársa, a 
Sporthirlap és az Ifj. Testnevelés munkatársa.

Mihalovics László (Bp.). A Magyar Vidék szépirodalmi mellék
letének szerkesztője. Költeményei, cikkei, könyvismertetései, mű
fordításai megjelentek a Napkönyvben, a Nemzetben, A Magyar 
Asszonyban, A Magyar Vidékben.

Miklóssy István (Bp.). Cikkeket írt a Magyarságba és az Uj Nem
zedékbe.

Mikola Sándor (Bp.). Über die permanente Polarisation der festen 
Dielektrik (Zeitschrift f. Physik). Értekezések.

Mikulich Károly (Bp.). Újságcikkeket írt.
Mirkva János (Bp.). Cikkeket írt a Rajzoktatésba.
Miskolczy István dr. (Bp.). Értekezést írt Anjou Károly balkáni 

politikája címen. A középkori kereskedelem története. (Sajtó alatt.) 
Könyvismertetések.

Módly Dezső (Pécs). A Magyar Jövő és a Vasárnapi könyv munka
társa.

Mohr Győző dr. (Bp.). Költeményeket, cikkeket, bírálatokat írt 
folyóiratokba.

Morvay Győző dr. (Bp.). Tudományos cikkeket írt a Magyar Közép
iskolába, a Magyar Művelődésbe, a Nemzetbe, a Külügyi 
Szemlébe. Utóbbiba The Influenze of the English literature in 
Hungary angol nyelvű értekezést.

Motz Atanáz dr. (Bp.). A német irodalom története (Szt. István- 
könyvek.)

Mucsi János (Hódmezővásárhely). Az Alföldi Népművelés c. heti
lapban Eötvös József báróról és Jókai Mórról egy-egy cikk.

Nagy Béla dr. (Bp.). Szerkesztette a Magyar Paedagógiát.
(Folytatás következik.)
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Előfizetési díj 120.000 kor. Évi tagdíj 60.000 kor.

Az Országos Középiskolai Tanáregyesület 
státusrendezést kérő 1925. évi november havi 

memoranduma.

Az Országos Középiskolai Tanáregyesület választmányi ülése 
1925. évi nov. 21-én foglalkozott a magas kormány 7000/1925. 
M. E. sz. státusrendező rendeletével, amely a középiskolai tanár
ságot egészen új helyzet elé állította. Eddig ugyanis a középiskolai 
tanárságnak azért kellett küzdenie, hogy más státusokat a rang
osztályos emelkedésben utolérhessen, most azonban a vissza
szorítás ellen kell védekeznie. Az előző helyzetnek megfelelően 
ez év folyamán, április hóban, az Országos Középiskolai Tanár- 
egyesület egy memorandumban tárta fel a tanárság sérelmeit és 
az összes tisztviselőkre kiterjedő általános státusrendezés előtt 
a hasonló képesíte'sü tisztviselőkkel való paritásos helyzet helyre
állítását kérte. Az említett memorandumban foglalt, részletesen 
felsorolt, tárgyi okokkal és statisztikai adatokkal bizonyított sérel
mek orvoslása nem történt meg, s így a 7000/1925. M. E. rende
lettel foganatosított státusrendezés a középiskolai tanárságot igen 
alacsony helyzetben, a régi méltánytalan relációban találta. 
A magasabb fizetési osztályokból való visszaszorítás jelszavával 
történt rendezés indokolatlan volt a tanárokkal szemben, mert 
onnan szorította őket vissza, ahova voltaképen nem is sikerült 
feljutniok. Folyó évi október havi rendes közgyűlésünk alkalmá
val a Tamássy-féle tervezet alapján történt státusrendezés adatait 
hivatalosan még nem ismertük, s így definitiv alapunk nem volt
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arra, hogy az új helyzetben kifogásainkat és kérelmeinket szaba
tosan előterjeszthessük. Most azonban — az idézett rendelet 
megjelenése után — egyesületünk választmánya kötelességünkké 
tette, hogy sérelmeinket a nagyméltóságú kormány előtt sürgősen 
tárjuk fel, s azoknak mielőbbi orvoslását kérjük.

Mielőtt sérelmeinket és azok megszüntetésének a jelen hely
zetben is lehetséges módozatait előadnék, különösen hangsúlyozni 
kívánjuk, hogy eljárásunkban nemcsak a középiskolai tanárok 
anyagi érdekeinek védelme, hanem az iskola ügye is vezet ben
nünket. E kettő szorosan összefügg egymással. Az örökös mellő
zések által önérzetében is megbántott tanárság sem az oktatás, 
sem a nevelés ügyét eredményesen nem szolgálhatja. A magyar 
középiskola rombadűlt hazánk újjáépítésének magasztos munká
jából, a területi és erkölcsi integritás visszaszerzéséből, nemzeti 
kultúránk eddigi eredményeinek megtartásából a maga részét 
méltó módon mindaddig ki nem veheti, amíg a benne munkál
kodó tanárokat igazi rendeltetésüknek, az iskolának, vissza nem 
adják. A tanár lelki egyensúlyának biztosítása nélkül veszélyez
tetve látjuk a tanár erkölcsi függetlenségét és vele együtt a magyar 
középiskola jövőjét. A fizetési osztályon kívül évek hosszú során 
át nyomorban sínylődő helyettes tanárokat, úgyszintén az alsóbb 
fizetési osztályok csekély illetményéből tengődő kartársainkat a 
gond időnap előtt megőrli. Az anyagi és kulturális szükségleteit 
állandóan nélkülöző tanár munkateljesítménye folytonosan csökken 
és végeredménykép lerontja az iskola nívóját.

Az Országos Középiskolai Tanáregyesület örömmel látja, hogy 
az állam új kultúrintézményeket létesít, de mélyen elszomorodva 
érzi, hogy minden komoly művelődésre való törekvésnek a gerince, 
a magyar középiskola, éltető erő híján sorvad. Az iskolához 
fűződő nagy nemzeti érdek tette indokolttá a múltban, hogy a 
középiskolai tanárt az államhatalom á többi tisztviselőhöz képest 
jobb szolgálati viszonylatban, méltányosabb helyzetbe sorozta. 
Vájjon ez, ha csak kisebb mértékben is, ma egyáltalán nem 
volna lehetséges ? A még meglevő álapra és falakra tetőzetet 
húzni talán mégis könnyebb, mint az összedűlt romok helyén 
újat építeni 1 Félve gondolunk arra, amit évtizedes anyagi lerom- 
lásunk után ez évi közgyűlésünkön a magyar középiskolai tanár
ság különösen hangsúlyozott, hogy mai helyzetében a reábízott 
kultúrügyért az erlölcsi felelősséget tovább nem vállalhatja; mert 
már esküvel vállalt és lelkiismerete szerint teljesíteni kívánt köte
lezettségeinek kellően megfelelni többé nem tud.

Midőn így a tanárság helyzetéből az iskolára háramló 
bajokra őszintén rámutatunk, nem mellőzhetjük el annak a meg
gondolásunknak bátor hangoztatását sem, hogy a tanár erkölcsi
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és anyagi függetlensége nem kevésbbé fontos, mint a bíróé. 
A tanár ideális javakat hirdet. Egész életét ezek szerint kell beren
deznie, mert különben nem tud példaedó nevelő hatással lenni 
tanítványaira. Mikor ismereteket közöl, mikor az igazságot hirdeti, 
a tulajdon lelkének fényével kell tanítványainak értelmét megvilá
gosítania. Mikor az erkölcsös tettek nagyszerűségére utal, a saját 
szívének melegségével tereli helyes irányba az ifjúság akaratát. 
Világos ebből, hogy a tulajdon életével nem cáfolhatja meg azt, 
amit hirdet, az igazságot és az erkölcsöt. Éppen ezért a magyar 
középiskolai tanárság sohasem mondhat le róla, hogy, mint a 
múltban, az elsőfolyamodású bírókkal párhuzamosan és egyfor
mán kezeltessék, s ugyanezen bírák pótlékának megfelelően a 
régi, törvényen alapuló, nyugdíjba is beszámítandó korpótlékainak 
élvezetébe visszahelyeztessék.

Mivel az Országos Középiskolai Tanáregyesület választmánya 
kimondotta, hogy a 7000/1925. M. E. sz. rendelettel foganatosított 
státusrendezést a középiskolai tanárokra nézve sérelmesnek és ki 
nem elégítőnek találja, nyomatékosan kérjük a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumot és általa a magas kor
mányt, hogy az iskola érdekében adja meg a tanároknak az 
energiájuk kifejtésére szükséges előfeltételeket. Nevezetesen :

1. Az igazgatói státust válassza el a kalhedrai tanárok 
státusától és ez utóbbiak számára a jelenleg megállapított, igaz
gatói és tanári egyesített létszámra vonatkozó státuskulcsot hagyja 
meg, bár méltányosnak találnók a tanárok számára az V. és VI. 
fiz. o.-ban 25%. a VII., Vili. és IX. fiz. о.-ban szintén külön-külön 
25% szerint való megosztást.

2. Az igazgatók státusát egyesítse a főigazgatókéval és 
sorozza be egyesített létszámuk % részét az V., % részét pedig a 
VI. fiz. osztályba.

3. Vegye ki a középiskolai státusból a minisztériumokba és 
más intézményekhez berendelt tanárokat, akiknek névsorát külön 
jegyzékben e beadványunkhoz mellékelve felsoroljuk és utalja át 
őket a működési körüknek megfelelő státusba.

4. Az 1925. évi 7000. M. E. sz. rendelet III. fejezet, 31. pontja
a), b), c) alpontjaihoz analóg módon gondoskodjék arról, hogy 
a középiskolai igazgató tanári szolgálatának legalább 31-ik évé
ben elérhesse az V. fiz. o. 2-ik fokozatát, a középiskolai tanár 
pedig tanári szolgálatának 29-ik évében a VI. fiz. o. első foko
zatát.

5. Nevezze ki haladéktalanul a IX. fiz. osztályba a három 
évnél régebben szolgáló helyettes tanárokat, a többi helyettes 
tanárt pedig részesítse a X. fiz. o.-nak megfelelő illetményben.
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Indokolás:

Az igazgatók és a tanárok státusának elválasztása nem ütkö
zik semmiféle elvi akadályba, mert az idézett rendelet I. fejeze
tének 2. (2) pontja kimondja, hogy „közös rangsorba“ sorozandók 
azok a tiszviselők, akik hasonló munkakörben teljesítenek szol
gálatot. Ezen rendelkezés intenciójának jobban megfelel az igaz
gatói és a főigazgatói státus egyesítése, mert egyformán adminisz
tratív munkát végeznek, míg a tanárok csak tanítanak; egyformán 
az államfőtől nyerik kinevezésüket s az igazgatók egy része 
csakugyan főigazgatói rangot is visel.

Az a körülmény, hogy az igazgatók benne vannak a tanárok 
státusában, igen súlyosan akadályozza az előmenetelben az 
utóbbiakat. Köztudomású ugyanis, hogy az igazgatói állások 
elnyerése nem rangsoros előlépés alapján történik, hanem az 
igazgatók bizalmi alapon, sokszor egész fiatal korban jutnak a 
közös rangsor élére és 20—25 évig lefoglalva tartják a magasabb 
fizetési osztályban levő állásokat, ami által a tanárokat előmene
telükben megakadályozzák. Mér csak azért is igen méltányos 
volna a rangsor percentes kereteit egészen a kathedrán működő 
tanároknak átengedni.

Ez a megoldási mód enyhítené a középiskolai tanárok egy 
igen nagy sérelmét és némileg meggyorsítaná hihetetlenül lassú 
előmenetelét is. Amikor ugyanis a többi egyetemi végzettségű 
állami tisztviselők szolgálati idejét 40 évről 35 évre szállították le, 
ugyanakkor a középiskolai tanárokét 30-ról 35-re emelték fel. 
Ennek az lett a következménye, hogy más státusbeli tisztviselők 
5 évvel gyorsabban léptek elő a megüresedett állásokba a nyug
díjba vonulók helyére, ellenben a tanárok megállották még 
5 évre és csak azután engedték fel helyökbe a mögötteseket. Ez a 
kettős differencia tehát az egész jelenlegi tanári generációt össze
sen 10 esztendővel szorította hátrányos relációba.

Más minisztériumok alá tartozó tisztviselőkre nézve nagy 
előnyt jelentett eddig, hogy közülük egészült ki' a központi 
státus, ami által a külső szolgálatban levők előlépési lehetősége 
állandóan javult: ellenben a középiskolai tanárt legfeljebb csak 
berendelték a minisztériumba, vagy más intézményekhez, de nem 
vették át annak státusába.

Az igazgatókéval közös rangsor, a szolgálati idő felemelése 
és más státusba való átmenés lehetetlensége azt eredményezték, 
hogy bér látszatra más szolgálati ágazatokkal azonos, vagy eset
leg magasabb fizetési osztályokban ősziünk meg, a valóságban 
mégis megelőzik a tanárt az előmenetelben az egykori tanuló
társai, sőt még az egészen sablonosán előhaladó tanítványai is.



A példátlanul lassú előmenetel igazolására elég annyit felhozni, 
hogy a mostani státusrendezés alapján megejtett számítás szerint 
középiskolai igazgató a részére megállapított V. fiz. osztályt, a 
tanár pedig nemcsak az elvileg el nem vett V, fiz. osztályt, de 
még a VI. fiz. osztályt sem érhetné el, mert előbb kerülne nyug
díjba. (Pl. a mostani VII. rangosztályban a 90-es rangszámúak.)

Ha a mostani státusrendezési adatokat összehasonlítjuk az 
1914. év költségvetési adataival, világosan kitűnik, hogy elveszett 
a tanári pályának az a relatív helyzete, amelyben a többi főis
kolai végzettségű tisztviselőkkel szemben volt. Ugyanis a tanár
ságnak a fizetési osztályokban való emelkedését a korpótlékok 
elvesztésével kellett megfizetnie. Részletes számítás megmutatja, 
hogy a nyereség és a veszteség úgyszólván aequivalens. Ezzel 
szemben más státusoknak az 1914-es állapothoz mért javulásért 
és emelkedésért semmi ért sem kellett fizetniük.

Örvendetesen vettük tudomásul a 7000/1925. M. E. sz. ren
deletnek azt az intézkedését, hogy ezentúl a központi státus a 
külső státusból fog kiegészülni, s így a jövőben a tanároknak e 
címen való előmenetele némi javulást ígér. Bátorkodunk azonban 
felemlíteni, hogy a rendeletnek ez irányú intézkedése csak pro 
futuro jelent majd valamit számunkra, a jelenlegi rangsor per
centes relációit azonban nem javítja meg.

Megdöbbenéssel állapítjuk meg, hogy a 946 főben megálla
pított tanári létszámban a nagyméltóságú vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztérium a legkülönfélébb intézményeknél szolgálatot 
teljesítő tanári diplomával, vagy anélkül szolgáló tisztviselőket is 
szerepelteti. Ezek száma a csatolt melléklet szerint 52 főre rúg. 
Paradoxonnak látszik, hogy mindezek elfértek a középiskolai 
tanárok rangsorában, s a rendezés alkalmával kiszorították onnan 
a kinevezésre váró helyettes tanárokat. Mivel a kimutatásban 
felsorolt tisztviselők teljesen más munkakörben, egészen más ter
mészetű hivatalokban teljesítenek szolgálatot, amelyeknek külön 
státusuk van, a 7000/1925. M. E. sz. rendelet szerint is, de egyéb
ként is természetesnek látszik, hogy nevezettek annak az intéz
ménynek a számlájára essenek, amelynél állandóan működnek.

Ez által a rangsorban 52 hely azonnal megürülne és a 
helyettes tanárok nyomban kinevezhetők volnának.

A fenti okok alapján teljes bizalommal ajánljuk kérésünket a 
nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minisztérium és általa a 
m. kir. kormány jóindulatú elbírálásába és vagyunk kiváló 
tisztelettel:

Dr. Madai Gyula s. k. Édes Jenő s. k.
nemzetgyűlési képviselő, elnök. főtitkár.

*

145

Tanáregyesületi Közlöny. 10



146

Melléklet
az Országos Középiskolai Tanáregyesület státusrendezést kérő 

1925. évi november havi memorandumához.
A tankerületi főigazgatók, a középiskolai igazgatók és rendes 
tanárok rangsoréba felvett, de más intézményeknél szolgálatot 

teljesítő tisztviselők jegyzéke.
I. Főigazgatók:

1. Walther Béla (V. fiz. o. 2.), Budapest, központ.
2. Viszota Gyula (V. 4.), Budapest.

II. Igazgatók és tanárok:
1. Huszár Vilmos (V. 4.), Budapest, műegyetem.
2. Rencz János (V. 7.), Székesfehérvár, főigazgatóság.
3. Friml Aladár (V. 10.), Budapest, központ.
4. Zlinszky Aladár (V. 11.), Budapest, tanárképző int.
5. Benisch Artúr (V. 23.), Budapest, központ, nem közép- 

i-kólái ügykörben.
6. Schauschek Árpád (VI. 1.). Budapest, műegyetem.
7. Sebestyén Károly (VI. 34.), Budapest, Színművészeti 

Akadémia.
8. S lrau sz  Á rm in (VI. 75.), B udapest, m űegyetem .
9. Kőszegi László (VI. 117.), Budapest, iparművészeti int.

10. Sallay Géza (VI. 190.), Budapest, központ, színészeti 
felügyelő.

11. Bauer Mihály (VI. 191.), Budapest, műegyetem.
12. Simkó Pál (VI. 192.), Budapest, műegyetem.
13. Lábán Antal (VI. 193.), Wien, Theresianum.
14. Pázmán József (VII. 37.), Budapest, Tanérvizsgáló 

Bizottság.
15. Bartalis József (VII. 45.), Budapest, főigazgatóság.
16. Haerter Ádám (VII. 55.), Cegléd, hadiárvaház.
17. Gaál István (VII. 61.), Budapest, Gyüjteményegyetem.
18. Szidarovszky János (VII. 85.), Budapest, Tanárképzőintézet.
19. Liber Béla (VII. 93.), Budapest, tank. főigazgatóság.
20. Tamás Győző (VII. 131.), Budapest, Angol-kisasszonyok.
21. D ivéky A d o rján  (VII. 136.), V arsó , egyetem i tanár.
22. Szilády Zoltán (VII. 168.), Budapest, Gyüjteményegyetem.
23. Horváth Endre (VII. 180.), Budapest, Tudományos 

Akadémia.
24. Kovács Dezső (VII. 201.), Budapest, Tanárképző intézet.
25. Kuncz Aladár (VII. 227.), Kolozsvár, hírlapíró. •
26. Kovács Antal (VIII. 8.), Baja, áll. f. iskola.
27. Barna János (VIII. 65.), Budapest, Orsz. Közokt. Tanács.
28. Oberle József (VIII. 73.), Budapest, főigazgatóság.
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29. Bründl Ödön (VIII. 119/B.). Budapest, Siketnémaint. tanár.
30. Fodor Ferenc (VIII. 121.), Budapest, külügyminisztérium.
31. Tamedli Mihály (VIII. 124.), Wien, Theresianum.
32. S zom batfalv i G yörgy (VIII. 147.), B udapest, központ.
33. Nagy G yula (VIII. 150.), á llo m ásh ely e  ism eretlen , nem  

tanít.
34. Novégh Gyula (VIII. 197.), Budapest, népművelési titkár.
35. E ber E m an u e lla  (VIII. 234.), Ú jpest, polgári iskola.
36. F ehér G éza (VIII. 286), B udapest, külügym inisztérium .
37. S zek szá rd y  József (VIII. 287.), Szeged, T anárv izsgé ló  

bizottság.
38. Schäfer Vilmos (Vili. 25.), Budapest, Ferenc József 

nevelő-int.
39. Turek Ferenc (IX. 88.), Budapest, Földtani intézet.
40. H a lá sz  L ászló  (IX. 90.), B udapest, tank . fő igazgatóság.
41. Krikler Ferenc IX. 98.), Budapest, közelebbi megjelölés 

nélkül.
42. Porcsalmy Zoltán (IX. 118.), Újpest, polgári iskola.
43. Molnár András (IX. 215.), Debrecen, egyetem.
44. Helle Ferenc (IX. 216.), Budapest, németbirodalmi iskola.

III. Testnevelési tanárok.
1. Bohn Ferenc (VII. 2.), Budapest, központ.
2. Neiszer István (VII. 7.), Budapest, Gyermekvédő Liga.
3. Dávid Ernő (VIII. 3.), Budapest, Orsz. Testnev. Tanács.
4. Kócza Géza (VIII. 8., Budapest, központ.
5. V. Marek Endre (X. 4.), Békéscsaba, polgári iskola.
6. Michnay Géza (X. 7.), Budapest, központ.
A fentiek szerint 52 főigazgató, igazgató, tanár és testnevelési 

tanár a középiskolákon kívül van alkalmazva. A magén- és fele
kezeti iskoláknál működő tanároknak az állami tanárok rang
sorából való kivételét szintén tisztelettel kérjük.

10'
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A középiskolai tanárság ügyei 
az 1925/26. évi költségvetés tárgyalásában.
A nemzetgyűlés 1925. november 25., 26., 27-én tárgyalta a 

vallás- és közoktatásügyi tárca költségvetését. Megelőzőleg mindent 
elkövettünk, hogy ennek keretében az évtizedes és a legutóbbi 
státusrendezéssel ért sérelmeinknek, a rajtunk esett jogfosztásoknak 
minél erősebb visszhangja támadjon és legalább az adott helyzét- 
ben elérhető kártalanításban részesüljünk. Számításunk rajtunk 
kívül álló okokból csak részben vált valóra. Az egyik ok a közok
tatásügyi miniszternek genfi útja, amely miatt a közoktatásügyi 
költségvetés tárgyalása a mi számításunknál váratlanul korábbi 
időben történt. A másik ok az a régi, minden lelkes kultúrmunkától 
méltán elkedvetlenítő körülmény, amelyre a középiskolai tanárság 
egyik ős7inte barátja és munkájának megértője, Petrovácz Gyula, 
nemzetgyűlési képviselő mutatott rá parlamenti beszédében, midőn 
megállapította, „hogy ha nem tudnók, miről tárgyal ma a nemzet- 
gyűlés, megtudnék arról, hogy mindössze tíz képviselő van a 
teremben s az újságírói és többi karzatok is üresek. Ezekből 
egészen világosan lehet következtetni, hogy ma itt a magyar 
kultúráról folyik a. tárgyalás“. Egyesületünknek munkája, elnö
künknek sokfelé irányuló figyelme és gondoskodása, egyes tag
jainknak a sajtóban és más úton végzett fáradozása mégis járt 
annyi eredménnyel, hogy sérelmeink a legkomolyabb formában 
szóbakerültek és memorandumunk sorséra bizonyára nem lesz 
hatástalan Petrovácz Gyula és Madai Gyula nemzetgyűlési képvi
selőknek ügyünkben mondott lelkes és a tanári munka különleges 
voltára a közfigyelmet ráirányító beszéde és a közoktatásügyi 
miniszternek felszólalása.

Petrovácz Gyula a november 26.-i ülésen mutatott rá arra, hogy 
a közoktatásügyi miniszternek a kultúra minden mezején eléd 
sikereiből hiányzik egy siker; nem tudott sikereket felmútatni a 
kultúra munkásai anyagi érdekeinek kellő erélbel való meg
védésében. Mert az a tisztviselő-Trianon, amelyet röviden státus
rendezésnek neveznek, sehol akkora pusztítást nem okozott, mint 
az oktató személyzet, a magyar tanárság és tanítóság berkeiben. 
Ezután a miniszteri rendelet után teljes joggal ki lehet írni 
a hivatali szobák ajtaja fölé a dantei mond ist: Lasciate ogni 
speranza!, hagyjatok fel minden reménységgel 1 Ezt is leg
nagyobb betűkkel lehet a tanári szobák ajtajára kiírni, mert nincs 
egyetlen olyan tisztviselői ág sem, amelyet ez a rendelet olyan 
mélyen sújtana, olyan messzemenőleg megalázna, olyan teljesen 
degradálna, mint a magyar" tanítói és tanári kart.

Úgy látszott, hogy a magyar taníióság és magyar tanárság
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eljut évtizedes küzdelmének és törekvésének az eredményéhez. 
Úgy látszott a múltban, hogy végre megértetődik az, hogy a 
magyar oktatás munkája, — hiába irányítja a miniszter, hiába 
igazgatják és főigazgatják egyes irodák — az oktatás tényleges 
munkája kizárólag és egyedül csakis a tanszemélyzettől függ. 
Ennek ellenére mindennemű anyagi elismerést és mindennemű 
előmenetelre való kilátást ezek elől teljesen elvonnak. Remé
nyeik, melyeket ahhoz fűztek, hogy évtizedes törekvéseiknek 
valahogy sikere lesz, a státusrendezéssel teljesen lefagyaszt- 
tattak. Lefagyaszltattak azok a remények, melyeknek alapján azt 
hitték, hogy ez a státus, ez az érdemes kar valaha anyagi 
gondoktól mentesen fogja tudni az ő hivatását teljesíteni. 
Lefagytak azok a remények, melyeket ahhoz fűztek, hogy 
végre megélhetésük olyan formában biztosíttatik, hogy nem 
lesznek kénytelenek a privátórák munkaerőt megőrlő fertőjébe 
lesüllyedni, hogy nem kénytelenek a kenyérharcban olyan munkát 
végezni, amely mindenre alkalmas, csak egyre nem, a magyar 
tudományosság előbbrevitelére. Pedig hiába vannak a legtökéle
tesebb és legjobban megszerkesztett törvényei, hiába állítjuk be a  
magyar kultúra szolgálatába még a rádiót is és a műszaki tudo
mányok legfrissebb, legújabb hajtásait is, mert ha az a gárda, 
amely tényleg ennek a munkának továbbvitelére és a miniszter 
koncepcióinak végrehajtására van hivatva, amely az oktatásnak 
tényleges munkáját végezi, elkeseredetten, megalázóban, degradél- 
tan és munkakedv nélkül dolgozik, akkor mindezek a koncepciók 
teljesen illuzoriusakká és hiábavalókká válnak. Már pedig akkor, 
amikor a középiskolai tanárságot az V. fizetési osztályba való 
bejutás lehetőségétől teljesen megfosztják, az a helyzet áll elő, 
hogy amig más szolgálati ágakban hasonló képesítésű vagy talán 
kisebb képesítésű egyének a ranglétra magasabb fokára tudnak 
feljutni, addig ezek a kultúrmunkésok ettől el vannak zárva.

Pedig ezek a kultúrmunkésok azok, akikre oly sokszor 
támaszkodnak nemcsak az ő közvetlen kötelességteljesítésük 
mezején, hanem a magyar falu, a magyar város, a magyar vidék 
kultúrájának minden munkájában is, mert hiszen valahányszor 
kultúrmunkáról van szó, a társadalom mindig a magyar tanárok 
és tanítók önzetlen munkáját veszi igénybe. Nem U hét kívánni 
tehát, hogy megalázottságuk és degradáltságuk tudatában ezt a 
munkát lelkiismeretesen, vagy legalább is örömmel folytassák.

Ennek a státusrendezési Trianonnak vannak különlegességei 
is. Méllóztatnak tudni példának okáért azt, hogy az állami polgári 
iskolák igazgatói bekerülhetnek ugyan a VI. fizetési osztályba, de 
a polgári iskolai taná) képző főiskola mellett működő gyakorló 
tanárok nem kerülhetnek bele; hogy az állami középiskolák igaz
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gatói státusából néhányan bekerülhetnek ugyan az V. fizetési 
osztályba, de az egyetem mellett működő középiskolai tanárképző 
tanárai közül egyetlenegy sem kerülhet bele. A múltban 4 volt 
benne, most azonban egy sem kerülhet bele az V. fizetési osztályba. 
Az Eötvös-kollégiumból, amelyre a kultuszminiszter úr oly büsz
kén szokott hivatkozni, a múltban 5 tanár volt az V. fizetési 
osztályban, most egyetlenegy sem kerülhet bele. A főiskoláknak 
a tanárai, amelyek a kultuszminiszter úr fenhatósága alá tar
toznak, teljesen kizárattak az V. fizetési osztályból.

Abban, hogy a középiskoláknál és ezeknél a főiskoláknál csak 
az igazgató kerülhet bele a magasabb fizetési osztályba, a tanári 
munka aláértékelését látom. Én azt tartom, hogy ha valaki a tanári 
katedrán jól bevált, nem szabad azzal büntetni, hogy elvonjuk a 
katedrától és betesszük irodába, hogy megfosszuk ezáltal attól a 
lehetőségtől, hogy kiváló működését folytathassa azon a helyen, 
ahol eddig folytatta és próbálkozzék egy másik munkával, az 
adminisztrációval anyagi érdekből. Ha a tanár is előléphetne ugyan
abba a fokozatba, amely az igazgató számára biztosítva van, 
akkor nem állhatna elő az a helyzet, hogy jó tanárból rossz igaz
gatót csináljunk. Méltóztassék meggyőződni, a rossz igazgatót vala
hogy el lehet bírni, de a jó tanért nem lehet nélkülözni. Az ad
minisztrációs munka egész más természetű munka, úgyhogy én a 
magam részéről azt a felfogást vallom, hogy a tanári és az igaz
gatói státus között talán szolgálati szempontból lehet/ a szubordi- 
náció álláspontját elfoglalni, de egyéb szempontból ezeknek feltét
lenül parallel státusoknak kell lenni, úgyhogy mindkét státusban 
egyforma előléptetési viszonyok állapíttassanak meg.

Szomorú dolog, hogy ma, a státusrendezés után a tanár ott 
végzi, ahol a bíró kezdi. Régebben a tanári kar és a bírói kar 
tökéletesen egyformán volt dotálva s a tanári és bírói karnak ez 
az együttes elbírálása tradíció volt. Azóta a bírói kar előlépett 
onnan és abba a helyzetbe került, hogy egy fiatal bíró magasabb 
fizetési fokozatban van, mint egy öregebb tanár 20—25 évi szol
gálat után és a tanár abban a fokozatban végzi, ahol a bíró kezdi 
pályáját. Ezen változtatni kell.

A sérelmek közé kell soroznom az ötödéves korpótlék eltör
lését is. A múlt évben ez a nemzetgyűlés úgyszólván egyhangúan, 
a kultuszminiszter úr hozzájárulásával, elfogadott egy határozati 
javaslatot, amely az ötödéves korpótlék visszaállítását követelte. 
Ebből a határozati javaslatból azonban nem lett semmi. A kul
tuszminiszter úr tegnap igen bölcsen azt mondotta, hogy egy minisz
ternek nem szabad addig ígérni, amíg az ígéret teljesítésének lehető
sége fenn nem áll. A múlt évi költségvetés tárgyalása alkalmával 
pedig ehhez a határozati javaslathoz hozzájárult, tehát fel kell
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tételeznünk, hogy az alap megvan az ötödéves korpótlék vissza
állításához és ezt a kultuszminiszter úr talán maga is kisürgethetné.

Egy további anomália, amelyre szintén fel akarom hívni a 
miniszter úr figyelmét, a túlórák díjazásának problémája. Az ipari 
életben a túlórákat a normális órák díjénál magasabban szokták 
értékelni. A tanári pályán a túlórákat egyáltalán nem értékelik és 
a kötelező óraszámon túl terjedő munkásságot nem fizetik. A szo
ciális igazság követeli a kötelező óraszámon túl terjedő tanári 
munka díjazását.

Ugyanezen az ülésen Barabás Samu idézi emlékezetbe a 
kultuszminiszternek azt az álláspontját, hogy „a trianoni béke 
következtében lefegyverzett Magyarországon a kultusztárca volta- 
képen honvédelmi tárca is“. Akikkel a kultuszminiszter az ország 
feltámadásáról szőtt terveit meg akarja valósítani, azok katonák. 
Katonák tehát a tanárok és tanítok, akik bekapcsolódnak ebbe a 
nagy munkába. Szükséges, hogy ezek a katonák elláttassanak 
mindenféle munícióval, mert különben nem teljesíthetik kötelessé
güket, mint nem teljesíthették a lerongyolódott, mezítlábas katonák. 
A kultúra munkásain nem lehet takarékoskodni, mert itt külö
nösen igaz, amit a pénzügyminiszter expozéjában mondott, hogy 
lehet olyan takarékosság is, amely veszélyes és végzetes az ország 
érdekeire“. Ha van munkatér ezen a világon, ahol szükség van 
a nyugodt lélekre, a független anyagi életre, akkor a tanár és 
tanító munkájának területe az.

Madai Gyula a nemzetgyűlés november 27-iki ülésén, a 
közoktatásügyi tárca költségvetésének részletes tárgyalása alkal
mával a személyi járandóságok tételénél kelt a tanárság érde
keinek védelmére.

A státusrendezés, amely igazságosnak készült, sajnos, egy 
születési hibában szenved, mint az angolkóros gyermek. Gyenge 
a csontozata, kevés az effektiv fizetés és így a státusrendezés a 
tisztviselői kategóriák legtöbbjének szemében jogfosztásnak tetszik. 
Nekem megvan ez a reményem, hogy majd a mostani fizetési 
kereteknek arannyal való megtöltése esetén ezek a státusrendelet 
okozta sebek is meg fognak gyógyulni, addig azonban az az 
elégedetlenség és zúgolódás, amelynek minden vonalon fültanui 
vagyunk, sajnos, egészen jogosnak és érthetőnek látszik.

Hogy csak a hozzám legközelebb álló körből ragadjak ki 
egy példát, ctt van pl. a helyettes tanárok helyzete. Itt vannak 
ezek a diplomás, egyetemi képesítésű férfiak, akik a legmagasabb 
rendű elmetevékenységet végzik, akik nevelik a nemzet avant 
garde-ját, nevelik a bírót, a tudóst, a bankárt, a lapszerkesztőt, a 
minisztert, általában a magyar intelligenciát, előadják a legmaga- 
sabbrendű tudományokat, a világtörténelmet, a modern nyelveket,
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a klasszikus ludoményokat, a matematikai és fizikai törvények 
szubtilis tételeit, ezek az emberek egy rendes tanár munkakörét 
látják el, szelekciót gyakorolnak az ifjúságban, osztályoznak, még
pedig megfellebezhetetlenül. A bírói ítélet tudvalevőleg megfellebez- 
hető, de a tanári klasszifikáció ellen nincs appelláta. Ilyenformán 
tehát ezek a férfiak emberi sorsokba nyúlnak bele. Ezek a helyettes 
tanárok examinélják az egyetemi tanulmányok küszöbén álló matu- 
randuszokat az érettségi vizsgálatokon és éllamérvényes bizonyít
ványokat írnak alá s ezeknek a férfiaknak a napi illetménye mind
össze 46 ezer korona. Ebből kell nekik gondoskedniok a maguk 
táplálkozáséról, ruházkodásáról, ebből az összegből kell lakást 
bérelniök, ebből kell a tudományos társulatok tagdíjait fizetniök, 
folyóiratokat és könyveket vásárolniok, szóval, az önképzésükre 
szolgáló eszközöket megteremteniök, illetőleg csak kellene, mert 
hiszen nyilvánvaló, hogy ez olyan alacsony fizetés, hogy mind
ezekre képtelen az a fiatal férfiú elszakítani ebből a fizetéséből a 
megtelelő összegeket. Mi következik tehát be? Vagy eladósodik, 
vagy pedig a demoralizáló, a megalázó házi tanítóskodással őrli fel 
a magasabbrendű iskolai munkára hivatott szellemi és idegerejét, 
úgyhogy a helyettes tanároknak sorsa nem is a státus kérdése, 
hanem egyszerűen létkérdés, amelyet meggyőződésem szerint, ha 
most nem is sikerül megoldani, de a legközelebbi alkalommal fel
tétlenül a többi kategóriákat megelőzőleg szinte soronkívül kell 
rendezni és ezt a szörnyűséges anomáliát meggyógyítani.

Én mesteiségesen elóréncigólt panaszokkal ezen a helyen nem 
akarok nyügösködni, pedig ez most meglehetősen divattá is vált. 
Én kijelentem — hogy tárgyilagosságomhoz kétség ne férhessen — 
hogy a középiskolai tanárság slátusa most a rendezés ulán az 
1914-iki állapotokhoz képest formai tekintetben bizonyos javulást 
mutat. Sajnos azonban, ez a javulás tényleg csak formai, mert 
lényegében a tisztviselői hierarchia keretébe beállítva a tanárok 
bizony meglehetősen rosszul jártak, aminek oka olyan rejtett körül
ményekben, olyan látens tényezőkben keresendő, amelyekről a 
státust megalkotó tényezők vagy nem bírtak még tudomással, vagy 
nem számoltak velük. Mik ezek a látens tényezők, amelyek a 
tanári státusrendezést végeredményében olyan mostohává és igaz
ságtalanná tették, hogy ezt annak ellenére, hogy a jogosulatlan és 
a hajénál fogva előráncigélt panaszokat kerülni akarom, mégis itt 
a nemzetgyűlés színe előtt feltétlenül szóvá kell tennem ? Egyik a 
korpóílék megvonása, amelyet 1914-ben és 1914 ulán is egeszen 
a legutóbbi időkig élveztek a tanárok, a másik pedig az 1912. évi 
nyugdíjtörvény, amely a tanárok szolgálati idejét 30 esztendőről 
35-re emelte fel, ugyanakkor, amikor egyéb tisztviselői kategóriák 
szolgálati idejét 40-ről 35-re szállította le. Egészen világos tehát,
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hogy a tanéri státusban öt évi kontingens tovább volt kénytelen 
szolgálni és az öt évi tanárkontíngens a mögötte levők előrehala
dásét lehetetlenné tette, illetőleg öt esztendővel meglassította, és a 
mögötte levő fizetési osztályokat természetesen fel is duzzasztotta. 
Ezzef szemben a többi tisztviselői kategóriák öt évi kontingenssel 
mentesíttettek, mert hiszen ott öt évi tisztviselői kontingens egy
szerűen nyugalomba vonult és utat csinált a mögötte levő fizetési 
osztályoknak. Ennek a nyugdíjtörvénynek kihatásaképen tehát ez 
a tanárgeneráció tulajdonképen 10 évi tempó-veszteséget szenvedett, 
státusbeli helyzetét tekintve.

A másik ilyen gravamen, hátratétel a Károlyi-forradalom stá
tusrendezése következtében érte a középiskolai tanárokat. Nem 
tudom, talán túlságos szerénységből, vagy mert a tanári tevékeny
séggel nem jár együtt ez a bizonyos forradalmi aggresszivitás, de 
tény az, hogy a tanári társadalom a Károlyi-kormány státusrende
zését nem tudta a maga javára biztosítani. A jelenlegi kultusz- 
miniszter úr, gróf Klebelsberg őexcellenciája megpróbálta később 
reparálni ezt a hibát, be is hozta — mondjuk— körülbelül 50°/o-át 
ennek a mulasztásnak, azonban 100°/0-os reparációra neki sem 
volt alkalma, úgyhogy statisztikailag pontos számítások alapján 
számszerűleg kimutatható, hogy bizony a tanárok százai relative 
a többi tisztviselői kategóriákhoz képest lemaradtak, pedig egészen 
világos, hogy most, amikor a jelenlegi állapot státusrendelettel meg- 
rögzíttetett, nagy különbség, hogy valaki a fizetés arannyáválésát 
a VI. B. vagy a VII. B. osztályban fogja-e bevárni. Tehát ez a 
hiátus, ez a hátramaradás feltétlenül konstatálható.

A tanárság megfelelő szervei tanácskoztak azon, hogy mi lenne 
ennek az orvoslása, s körülbelül a következőkben szegezték le 
azokat a remédiumokat, amelyek az őket ért méltánytalanságot 
körülbelül orvosolhatnák. Az egyik lenne az igazgatói és a tanári 
státus különválasztása, nevezetesen a tanárság számára a jelen
legi státuskulcs meghagyásával, az igazgatóknak pedig lehetőleg 
a főigazgatói státusba való beolvasztásával olyanformán, hogy az 
igazgatók és a főigazgatók körülbelül a VI. és V. fizetési osztály
ban osztassanak meg megfelelő igazságos kulcs szerint.

A második remédium lenne, hogy a tanár, akinek — legalább 
is a tanárok egy részének — most már az új rendelet szerint 
az a reménye sincs meg, hogy p. о. a VII. fizetési osztályba elő
lépve mehetne nyugdíjba, a VI. fizetési osztályból menne nyug
díjba. amelyet általában számára még a 7000-es számú rendelet 
is biztosít. Jó részének tehát megvan az a keserves kilátása, hogy 
a VII. fizetési osztályból fog nyugalomba vonulni. Ezt a sérelmet 
valamiképen szintén korrigálni kell a nemzetgyűlésnek, illetőleg 
a kormányzat bölcseségének. Az volna a tanárság kívánsága,
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hogy a rendes tanár a 29-ik szolgálati év után automatikusan 
lépjen elő a VI. fizetési osztályba; ugyanezt az elvet kívánná 
alkalmaztatni az igazgatókra olyaténképen, hogy 32 szolgálati év 
után az V. fizetési osztályba legyen meg ennek az automatikus 
előlépésnek lehetősége.

A tanárság körében a magasabb fizetési osztályban ethelyez- 
kedettek és nyugodtabbak is feltétlen szolidaritást vállalnak a 
helyeltestanár páriákkal, akik közül nem egy már nyolc esztendeig 
is szolgál önálló tanári munkakörben. Vannak 6—7—8 éve szol
gáló családos emberek, akiknek ebben az állapotban való meg
hagyása teljesen lehetetlen. A tanárok kérelmeik és óhajaik élére 
éppen azokat a kívánságokat helyezik, amelyek a helyettes taná
rokra vonatkoznak.

Sajnos, az idő letelt, s így most már nem foglalkozhatom 
ezekkel a problémákkal részletesebben, annyit azonban leszegezni 
kívánok, hogy míg — ezt örömmel látom — az egyetemi tanárok
nak megvan a maguk szószólója, mert hiszen majdnem mindegyik 
kabinetnek van egy-két egyetemi tanár tagja és látom, hogy 
milyen nemes lendülettel fogja pártját minden politikai párt az 
alsóbbfokú tanintézeteknek, — nem keresem, hogy milyen okból, — 
addig sajnálattal konstatálom, hogy éppen a magyar népoktatás 
gerincének, a középiskolai tanárságnak nincsenek ilyen önkéntes, 
hathatós protektorai. Éppen ezért kijelentem, hogy e nagyon szerény, 
de a maga nagy hivatásának tudatáben élő testület a maga 
megbecsülését, a maga sérelmeinek orvoslását a kultúrfölény 
elvi alapjára helyezkedett nemzetgyűlés élő lelkiismeretétől várja.

Gr. Klebelsberg Kunó, vallás- és közoktatásügyi miniszter az 
előhozott konkrét panaszokra vonatkozólag kijelenti, hogy azokra 
egyedül, az összkormány hozzájárulása nélkül, választ nem adhat. 
Hiszen egyetlen branche helyzetének javítása hasonló kívánságokat 
vált ki a többi ágazatoknál is. Azonban teljes mértékben átérzi a 
helyzet komolyságát éppen az oktató személyzetre nézve és neki 
is az a meggyőződése, hogy a helyettes tanárokat ebben a hely
zetben hagyni alig lehet, mert ha hat-hét-nyolc évig is kell sokszor 
várnia olyan embernek, akinek külön jövedelme nincs, akkor 
a tanári pálya előbb-utóbb el fog néptelenedni. Ezzel minden
kinek tisztában kell lennie, azért biztosítja a nemzetgyűlést, hogy 
minden rendelkezésére álló eszközzel arra fog törekedni, hogy a 
helyettes tanárok számára ezt a várakozási időt valamiképen 
elviselhetővé tegye.
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EGYESÜLETI ÉLET.
J e g y z ő k ö n y v

az Országos Középiskolai Tanáregyesület választmányának 1925. 
november hó 21-én tartott üléséről.

Jelen vannak: Madai Gyula elnök, Acsay István, Ádám János, 
Bán Kamill, Bászel Ernő, Bessenyei Lajos, Biró Izabella, Breznyék 
János, Csóka Lajos, Csorba Károly, Demeter István, Dongó Orbán, 
Édes Jenő, Elekes István, vitéz Esztergomy Ferenc, Faragó Andor, 
Fodor Árpád, Fodor János, Gulyás Sándor, Hopp József, Hábor 
Gyula, Harsányi Sándor, Hegedűs Sándor, Horváth Lajos, Irsik 
József, Jakucs István, Kaufmann György, Kiss Gábor, Kiss Jenő, 
Kliment Jenő, Kosek János, Korpás Ferenc, Kovács Dezső, Lévay 
Ede, Marczinkó Ferenc, Méhes Gyula, Merényi Gábor, Mikulich 
Károly, Mi kva János, Németh József, Óváry Imre, Porcsalmy 
Zoltán, Pataki Jékó, Rados Ignác, Ries Ferenc, vitéz Sándy Hugó 
Schmiedt Alajos, Szaleczky Mihály, Székely István, Szemerey 
Gergely, Szilágyi Sándor, Szőts Gyula, Téglássy Ferenc, Vaday 
Ferenc, Varannai István, Vargha György, Vargha Zoltán, Vasáry 
Dániel, Zibolen Endl-e választmányi és igazgatósági tagok.

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium részéről megjelent 
Vajdinger Gyula min. tanácsos.

A jegyzőkönyvet Nagy Pál titkár vezeti.
Madai Gyula elnök a nagy számban megjelent választmányi 

tagok üdvözlése után az ülést megnyitja. Szomorúan állapítja meg, 
hogy a státusrendezés a tanársággal szemben a meg nem értést 
mutatja. Kéri a választmányt, hogy e nehéz órában, amikor a 
választmány a vezetőség küzdelmes munkájában megosztozik, a 
higgadtságot, bölcseséget — ezeket a régi, hagyományos erénye
ket mutassa meg.

Ezekután vázolja a vezetőség eddigi munkáját. Még az év 
elején történtek a kezdő lépések. Ekkor megfogalmazták azokat a 
normákat, melyek mellett a tanárság hivatását teljesítheti E kíván
ságokat memorandum alakjában átadta a közoktatásügyi, vala
mint a pénzügyminiszter uraknak. A miniszteri nyilatkozatok nem 
voltak kielégítők s így a küzdelem tovább folyt, részben a nyílt 
színen, részben a kulisszák mögött. Mikor a stétusrendezés mun
kálatai a nyár folyamán megindultak, nyomban tájékoztatta a 
kultuszminisztérium képviselőjét a tanárság kívánságairól. A státus
rendezés alkalmával azonban rendkívül szűkkeblű elgondolással 
állt szemben a tanárság. Az a testület, mely a státusrendezést 
készítette, nagyon szűk kereteket szabott a tanárok számára : az 
ű. n. normálstátust akarták ránk húzni (12, 22, 22, 22, 220/e-ot a 
Vl-tól X. f. o.-ig). Erről a szándékról értesítést szerezve, sikerült
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elérnie, hogy a X. f. o.-t elejtették, de az V. f. Osztályból a tanárt 
ki akarták rekeszteni. Csakis a legfelsőbb fokon, a miniszter úr 
közbelépésére sikerült az V. f. o.-t biztosítani, így is csak szimbólum
képpen egy százalék erejéig.

Tehát ez a szegényes eredmény is keserves küzdelmek ered
ménye. Közben a szerkesztő szellemi arisztokráciánk legjelesebb
jeinek megkérdezte véleményét a tanári hivatásról. E nyilatkoza
tokat eljuttatta a 33-as bizottságba, de ott csak Erődi Harrach Béla 
szólalt fel a tanárság érdekében. Azonban a pénzügyminiszter ú 
Kerntler államtitkár információjára mereven elzárkózott a kíván
ságok teljesítésétől. Szomorúan állapítja meg, hogy míg más státusok
nál (tanítók, bírók) egyetemes érdeklődés nyilatkozott meg a 33-as 
bizottságban, addig a mi ügyünknél semmi komoly visszhang, 
vagy jóakarat nem mutatkozott, borzalmas lelkiűr áll előttünk, 
amelyet valamiképpen ki kell töltenünk. Egy lélekhódító munkát 
kell megindítani az apátia ellen, amit csak a kultúrérzék hiányával 
lehet megmagyarázni. Minden eszközt meg kell ragadni, hogy 
megértessük a tanárságnak a nemzet életébe mélyen szántó munkáját 
és azután levonassuk ennek konzekvenciáját. A vezetőség már 
hónapok óta szenvedi ezt az emésztő tusát; Ezt ismernie kell a 
választmánynak, mikor most határozni fog.

Ezután felkéri Schmiedt Alajos alelnököt, hogy ismertesse azt 
a memorandumot, melyet a vezetőség Acsay István és Irsik József 
részvételével kidolgozott.

Schmiedt Alajos alelnök felolvassa a memorandumot.
Elnök ajánlja, hogy ezt a memorandumot tekintsék a tárgyalás 

alapjának. — A választmány így határoz.
Szemerey Gergely (Kecskemét). A rendelet százalékszámításá

nak téves voltára mutat rá; a tanári létszámba a helyettes tanárok 
nincsenek felvéve; a számításokat ezen az alapon helyesbíteni kell.

Léuay Ede. A tisztikar előterjesztését örömmel hallotta, mert meg
maradt a megvalósíthatás terén. Kéri a választmányt, hogy össze
hasonlításoktól tekintsen el. A százalék más vonatkozásban is hibás. 
Úgy tudja, hogy a tanárok részére a főigazgatók beleszámításával 
2°lo-ot állapítottak meg az V. f. osztályban, most csak Г6% van. 
Ezeket a törtrészeket is reklamálni kell, mert egy ilyen kis kiigazítás 
is javulást eredményez az egész vonalon. Indítványozza, hogy 
a választmány a tisztikar előterjesztését változatlanul fogadja el.

Székely István. Úgy látja, hogy a tanár a lex Tamássy alapján 
helota-sorsba jut: а VII. f. osztályon túl nem emelkedhetik. Tudja, 
hogy az elnök a maga részéről minden lehetőt elkövetett, valamint 
Vajdinger Gyula min. tanácsos is és mégis két ilyen tényező mellett 
sem értünk el semmit. Lehet-e ezek után még remélni? Kérdi a 
vezetőséget: bízik-e abban, hogy erre a beadványra választ kapunk?
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És mi lesz akkor, ha válasz nem jön? Nem forradalmi ember, de 
elérkezett az ideje, hogy a tanárság egy határozott, energikus 
nyilatkozatban fejezze ki elégedetlenségét. Amikor a képviselői 
javadalmakat erősen felemelték és a legfelső fokon lényeges javítást 
adtak, akkor nem szerénytelenség a tanárságnak az a kívánsága- 
hogy élni tudjon. A kezdő bíró 28 éves korában azzal a fizetéssel 
kezdi, amivel a tanár nyugdí ba megy.

Kaufmann György (Szeged). Abban lát nagy sérelmet, hogy 
a tanárságra a normálstátust alkalmazták, holott más ágazatok 
közül ezt csak azoknál tették, amelyeknek központi státusa van, 
így pl. az áll. építészeti státusnál, amelyből a kereskedelmi minisz
térium mérnöki státusába jutnak az emberek. Ha jóakarattal jártak 
volna el velünk szemben,* ezt figyelembe kellett volna venniök; 
most azonban még ezeknél is rosszabbat adtak, pedig nekünk 
központi státusunk nincs. A békebeli állapothoz képest vesztesége 
van a tanárságnak, mert akkor megvolt a korpótléka. Helyesnek 
tartja a rangsor kiigazítását, de nem bízik benne. Felveti azt az 
eszmét, hogy mint más ágazatoknál is megvan: adjanak egy 
tanári pótlékot, s minthogy a tanári munka egyforma, egyforma 
legyen a pótlék is a szolgálati évekre való tekintet nélkül és az 
sem baj, ha a nyugdíj ba nem számítják be.

Vitéz Sándy Hugó. A memorandumnak, ha haszna nem is 
lesz, de határozott álláspontot kell kifejeznie. Hamár elvettek tőlünk 
mindent, akkor bánjanak velünk csakugyan úgy, mint más egyetemi 
végzettségű tisztviselőkkel — mint a jogvégzettekkel és kezeljenek úgy, 
mint a kultuszminisztérium központi tisztviselőit. A B) osztályra 
vonatkozólag tiltakozik az ellen, hogy egyesek a puszta véletlen 
folytán a miniszter kényeinek legyenek kiszolgáltatva.

Hegedűs Sándor (Kisvárda). Igyekszik nyugalommal beszélni, 
pedig ma ezt alig lehet megtenni. A legfőbb baj oka abban rejlik, 
hogy a tanárságnak nincs társadalmi és politikai súlya. ír memo
randumot, a válasz arculcsapás és aztán újra memorandumot ír. 
Ennek véget kell vetni. Indítványozza: 1. Szavaztassák meg titkosan 
a tanárságot, hogy nyilatkozzék minden tanár, milyen eljárást kíván 
a vezetőségtől. 2. Kívánságainkat terjesszük elő a Kanszba is és 
ha a Kansz érdekeinkben nem tesz semmit, lépjünk ki. 3. A vezetőség 
foglalja össze a sérelmeket és azt a tanárok közöljék az illető 
képviselőkkel, s amennyiben a képviselők azok reperálását 
magukévá nem teszik, fejezzék ki bizalmatlanságukat. 4. A vidéki 
köröket mindenfelé meg kell alakítani.

Bessenyei Lajos (Debrecen). Azt a nemes küzdelmet kívánja, 
amit az elnök ajánl. De szükségesnek tart egy erős deklarációt, 
amely kifejezi a tanárság hangulatát és annak szomorú következ
ményeit. Kívánja, hogy a tanárságnak olyan fizetése legyen, mint



158

az első folyamodásé bírónak. A VI—IX. f. osztályokban negyedeljék 
meg a tanárokat és az előlépés automalikus legyen. A korpótlékot 
házhatározat is eli-merte, erről hallgatni nem szabad: sürgetni kell. 
Bejelenti végül, hogy Debrecenben a ref. tanárság is foglalkozott a 
stálusrendezés alapelveivel és csatlakozikazEgyesület mozgalmához.

Fodor János (Kecskéméi). A tanárság aggasztó helyzetét vázolja. 
Ezért a választmány nem vállalhatja a felelősséget. Kifogásol.a a 
vezetőség eljárását. A vezetőség rendesen szordinózik; közgyűlésen 
tett indítványával úgy bántak el, hogy többen ki akarnak lépni. 
Helytelenít, hogy deklarációját, melyben a kötelességét esküje 
szerint teljesíteni nem tudó tanár aggodalma van kifejezve, nem 
juttatta a miniszter úrnak tudomására. A vezetőség előterjesztését 
nem fogadja el, hanem indítványozza: 1. Mivel a tanár ügye a 
közgyűlés óta annyira kedvezőtlenre és reménytelenre fordult, hogy 
a választmány a teendőkért a felelősséget nem vállalhatja, sürgősen 
hívjanak össze rendkívüli közgyűlést. 2. Minthogy a sike telenség 
másik oka a sajtóbizottság hiánya, indítványozza, hogy válasszák 
be az összes fővárosi és vidéki napilapok tanármunkatársait a 
sajtóbizottságba és a vezetőség minden tanári mozgalomról értesítse 
és kérje fel őket, hogy minden esetben a vezetőségtől megjelölt 
szempontok szerint a tanárság érdekében cikkezzenek.

Horváth Lajos (Szeged). Puha a tanárság: már tíz éve tűri a 
megaláztatásokat és közben ingyen végez mellékmunkákat a hazá
nak. A bírót különleges elbánásban részesítették, mert a bírónak 
intaktnak kell lenni. Vájjon a tanárnak nem? Vagy annyira meg
bíznak a mi becsületünkben? Kívánja, hogy legyen kemény a 
választmány, hogy kérése követeléssé erősödjék, mert már nemcsak 
anyagilag, hanem szellemileg is Iezüllik a tanárság.

Bászel Ernő (Győr). A tanárok lecsúszáséról közöl adatokat. 
Az V. f. osztály nálunk a legkisebb és az előmenetel nálunk a 
legrosszabb. Számítást tett és eszerint a legközelebbi tíz év alatt 
173 tanár megy nyugdíjba s így a VI. f. osztályba sem juthatni be. 
Nálunk 30°/o kerül В-listára, holott a tanárok különleges előlépésben 
nem részesültek és mindenki rendszeresített állást tölt be. Elvileg 
hangoztatni kell a bí'ákkal való egyenjogosítást. A tavaszi javas
lathoz kell ragaszkodni, a VI—IX. f. osztályokba osszák 25—25°/» 
szerint a tanárokat. Az V. f. oszt. l°/0 a nem kell, oda csak pár 
e nber jut be. A korpóllékot követelni kell. Felhívja végül a figyelmet 
a helyettes tanárok és a leánygimnáziumoknál szolgáló polgári 
képesítésű tanárok szomorú helyzetére.

Jakucs István (Debrecen). Elfogadja az előterjesztést, de a 
bírákat emlegetni kell és korpótlékért küzdeni kell. Erősebb fogal
mazást kíván. Erősebb lépést csak közgyűlés tehet. Ajánja a 
seniumos rendszert. Már az egyetemi tanárokat és a tanítókat
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kivették a rangsorból. A tanárság soronkívül nem haladt elő, mégis 
visszanyomták.

Breznyák János (Miskolc). Szükségesnek tartja annak a meg
állapításét, hogy az évtizedes melle zés és a mostani stétusrendezés 
sérelmei folytán a magyar tanár minden ambíciója megbénult. Anyagi 
helyzetünk annyira tűrhetetlen, hogy veszélyben van a tanár erkölcsi 
függetlensége: lesiklik magas erkölcsi piedesztáljáról. Indítványozza:
1. hogy ezt a memorandum végére illesszék ; 2. kérje fel az Egyesület 
mindenik tanári kart, hogy szülői értekezleten tájékoztassák a szülő
ket a tanárság helyzetéről; 3. tartsuk napirenden ügyünket a sajtó
ban, s minthogy ezt anyagi áldozatok nélkül megtenni nem lehet, 
saj óalapot kell teremteni.

Fodor Árpád (Kispest). Öt indítványt terjeszt elő: 1. a korpót
lékot sürgeti; 2. a hadviselteket ne sorozzék B) osztályba ; 3. az 
idősebb igazgatóknál vegyék figyelembe a tanári szolgálatot; 
4. emeljék fel a családi pótlékot; 5. közlekedési segélyt kér a pest- 
környéki iskolák Pesten lakó tanárai részére.

Acsay István. Szükségesnek tart a Kansz működéséről pár 
tájékoztató szót mondani: Mint a Kansz középfokú iskolák csoportjá
nak elnöke szívós küzdelem után tudta elérni, hogy a Kansz megáévá 
tette a tanárok kívánságát az V. fiz. osztályra vonatkozóan. Most 
is, amikor a Taméssy-javaslalrt ismertették, bér a Kansznak nem 
feladata speciális bajokkal foglalkozni, tiltakozott ellene. A tanárság 
azonban nem vesz részt a Kansz életében, nem is mer gyűlést 
összehívni. Ő azonban megmarad ott továbbra is és igyekszik 
védeni a tanárság érdekeit.

Méhes Gyula. A fizetési aránytalanságokra mutat rá, különösen 
a IX. fiz. osztálybeli és helyettes tanárok helyzetére hKja fel a 
figyelmet. Kis fizetésből megélni nem lehet; ez veszélyezteti az 
erkölcsi integritást. A művelődési egyesületeket a tanárság tartja 
fenn ; a „kultúrfölény“ is az ő munkájukon nyugszik. Indítványozza, 
hogy amennyiben kedvező választ nem kapnak, össze kell hívni 
a rendkívüli közgyűlést; de előzetesen szülői értekezleten, különösen 
újságírókat meg kell ismer etni a tanárság helyzetével.

Vitéz Esztergomy Ferenc. Tisztelettel hallotta az Elnök eljárá
sét, de ezzel megelégedni rém lehet. Sürgeti, hogy a tanárnak a 
megélhetést biztosítsák, hogy aztán esküvel fogadott kötelességének 
tudjon megfelelni. Ma senkisem végezheti úgy a kötelességét, amint 
szeretné. A haza integritásáéit ma többet kell dolgozni s ha azt 
kultúrfegyverekkel akarjuk visszaszerezni, a tanárságot különösen 
meg kell becsülni. Mert ezt a gigászi feladatot nem végezhetik azok, 
akik odahaza nyomort látnak. Ezeket a körülményeket a legőszin
tébben fel kell térni, mert a világháborúban sem következett volna 
el az ö szeomlás, ha a vezetőket idejében őszintén tájékoztattákvolna.
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A magyar haza sorsa az intelligenciától függ, ezt meg kell'men- 
teni. A tisztviselőket nem lehet a végletekig nyomorban tartani- 
Mert nem mindenki hős és ezt az állapotot évekig kiterjeszteni 
nem lehet. Jogaink kivívásában nem szabad meghátrálnunk a leg
nemesebb cél érdekében: hogy t. i. a tanárság a haza felépítéséért 
dolgozhassék. Csatlakozik Fodor indítványához: össze kell hívni 
a rendkívüli közgyűlést és a legerélyesebben kell fellépni, hogy 
végre a tanár egész lényével tudjon dolgozni a magyar kultúráért.

Várady Imre a helyettes tanárok sorsára hívja fel a figyelmet. 
Ma 7—8 éve helyefteskednek; a helyettesi évek határa megszabandó.

Óuáry Imre (Miskolc). A vidéki tanárság szomorú helyzetéről 
szolgál adatokkal; ez a helyzet, ha még sokéig így tart, komoly 
veszedelmeket íejt magában. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni.

Halász Mihály (Eger). Sok indítvány hangzott el, de egyik 
sem tudott olyan gondolatot adni, melyre egyértelműleg azt lehetne 
mondani, ez jó! Ezért azt javasolja, hogy a választmány fogadja el 
a  memorandumot, kiegészítve a korpótlék sürgetésével, vagy ha 
ezt nem, a Kaufmann György indítványával. Kérjük meg Ácsay 
Istvánt, hogy a családi pótlék érdekében tegyen szót a Kanszban. 
S végül szerelré ez*Elnöktól hallani, hogy milyen reménységgel 
indul az új küzdelembe?

Ádám János (Gödöllő). Taktikai indítványt tesz. A bíráknál 
a státusmozgalmakban a vezetők mindig résztvesznek, szólítsuk 
fel t hát a főigazgatókat és igazgatókat, hogy jelenjenek meg a 
miniszter úr előtt és ismertessék a tanárság helyzetét.

Irsik József Mint az anyagi ügyek bizottságának tagja szólal 
fel. A rendelettel számolni kell, ezen változtatni sem a seniumos 
rendszerrel, sem a bírák emlegetésével nem lehet. Csak a rendelet 
alapján lehet állni s ennek a 2. szakasz 1—2. pontja szerint kell 
kérni az igazgatóknak a rangsorból való kiemelését és minthogy 
ők is nagyjában ugyanazt az adminisztratív munkát végzik, amit 
a főigazgatók, őket a főigazgatók státuséba kell besorozni. Mert 
a 66 igazgató a rangsor élén és a szolgálati idő felemeléséből 
eredő tízéves visszaesés egyéb státusokkal szemben rontja meg 
annyim a tanári pólyát, hogy a VI. fizetési osztály is elérhetetlen 
a fiatalabb generáció részére. Ezek azok a latens faktorok, amelyek 
az alsóbb fokú, látszólag jó státuskulcsú tanári pályát egészen 
tönkre teszik. Az igazgatók kivételével azonban nyomban tűrhe- 
tővé válna a he'yzet, mert az V. f. osztályba bejutna 13 igazgató, 
7 tanár, a VI-ba58-cal, a Vll-be 38-cal, a Vlll-ba 19-cel több tanár; 
ez körülbelül 120 millió koronát tenne ki havonkint. Ezért érdemes 
fáradni. Ki kell venni továbbá a más intézményekhez beosztott 
tanárokat, mert ezzel a helyettes tanárok ügyét is egyszerre meg 
lehet oldani.
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Madai Gyula elnök. Az indítványok, ötletek áradatából nehéz 
kivenni a célravezető gondolatot. Fodor János indítványéról 
informálta a kultusz-, valamint a pénzügyminiszter urakat, sőt a 
miniszterelnök úrnak is írt levelet és rámutatott a kultúr-passzív- 
rezisztencia felmerült gondolatára és annak veszedelmeire.

A felszólalások mély meggyőződésből és a helyzet komoly 
mérlegeléséből fakadtak. A rendeletek legfőbb hibája abban rejlik, 
hogy nem adja meg a létminimumot. A kormányzat azonban a 
kérdést továbbra is felszínen tartja, de az ő akarata is kötött: 
a győzők vasfalóval áll szemben. Bizonyos, hogy a rendeletén 
hamarosan lényeges változtatást nem tesznek. Még nincs is végre
hajtva és így a sérelmeket sem ismerhetik alaposan.

A közgyűlés elől nem zárkózik e l ; de ott is csak az fog 
történni, ami itt. A sajtót informálni kell; a deputációt is helyesli. 
Csak az a kérdés, vájjon időszerű-e ez ?

Nehéz hideg falak közölt beszélni, kellemetlen az előszobázás, 
de továbbra is folytatja, mert a tanárság ügyét győzelemre akarja 
vinni. A jövő lépéseit így képzelné e l: ha a választmány úgy 
véli, hogy e felsorolt sérelmek orvoslásával a tanárság sebeit be 
lehet gyógyítani, akkor ezt a sajtó útján a nyilvánosság elé kell 
vinni, azután egy küldöttség juttassa a kultusz- és pénzügy- 
miniszterek urak tudomására. Ő maga a kultusztárca vitájában fel
szólal és felszólalásénak tengelye a tanárság sérelme lesz; azon
kívül szól a képviselőknek pártkülönbség nélkül és ügyeink 
támogatósára kéri fel őket. Ez lesz az előcsatározás. Szeretne 
azután egy országos méretű felolvasó-gyűlést és ankétot tartani, 
hol csak a tanári munkáról esnék szó és legalább ötperces felszóla
lásokra igyekszik megnyerni mindazokat, akik a Közlöny körkérdé
sére mellettünk nyilatkoztak. Ide meghívnák a kormányt, képvi
selőket és a szülőket. Addig a státusrendezés teremtette hibákat 
kitanulmányozzuk s az 1926/27. évi költségvetés tárgyalásánál majd 
parlamenti akciót indít. A kívánságainkat egy dologra kell koncent
rálni a siker érdekében.

A közgyűlést az ankét után és a parlamenti tárgyalás előtt 
tartja szükségesnek; ebből nagy segítséget meríthet magának az 
elnökség eljárásában. A tanárság sorsa a zöld asztalok mellett, 
piros szőnyegek között dől el és nem az utcán.

Ezután szavazásra bocsátja Schmiedt Alajos előterjesztését.
A választmány elfogadja a felszólalásokban hangoztatott 

kívánságokkal való kiegészítéssel.
A rendkívüli közgyűlésre vonatkozó indítványról úgy dönt a 

választmány, hogy később hívják össze, mikor a választmány 
jónak látja. Ezért lehetőleg karácsony előtt ismét választmányi 
gyűlést határoznak el.

Tanáregyesületi Közlöny. 11
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Végül Édes Jenő főtitkár előterjeszti a kiskunhalasi tanári kar 
indítványát, melyben tanári kongresszus összehívásét tartja 
szükségesnek.

A rendkívüli közgyűlésről való szavazás elvileg erről az 
indítványról is döntött.

A szolnoki tanári kar a rangsor kiadását kéri.
A választmány egy nevekből álló rangsor leközlését cél

szerűnek tartja.
A debreceni leánygimnázium indítványát, a hadviseltekre 

vonatkozólag, minthogy általános sérelem, a Kanszhoz teszi át.
Végül 3zőts Gyula megköszöni az elnök fáradozásait és azu

tán az elnök a gyűlést esti féltíz órakor bezárta.
Dr. Nagy Pál, titkár.

A főtitkár levelesládájából.
A Tanárok Nevelő Háza ügyeinek intézésére az 1924/25. évi 

közgyűléstől kiküldött szervező-bizottság 1925. évi november hó 
19-én tartotta első ülését. A tanácskozás lefolyásáról az ülésen 
felvett jegyzőkönyv közzétételével tájékoztatjuk tagjainkat.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett Budapesten, 1925. évi november hó 19-én, a Tanárok 

Nevelő Háza szervező bizottságának első ülésén. Jelen vannak: 
Madai Gyula elnök, Schmiedt Alajos, Acsay István, Gaél Mózes, 
Sajó Sándor, Lévay Ede, Kovács Dezső, Németh József és Édes Jenő- 
bizottsági tagok. A jegyzőkönyvet Édes Jenő vezeti.

Madai Gyula elnök üdvözli a históriai alkalomból a bizottság 
tagjait, különösen az eszme megteremtőjét, Gaál Mózest, majd 
Sajó Sándort, aki a költészet erejével támogatta az eszmét. Örömé-ek 
ad kifejezést, hogy a vezérférfiak közt itt látja Lévay Edét, aki a 
realizálás stádiumába vezette be ezt a gondolatot és a minisztérium 
támogatását kieszközölte. Kéri a tagokat, hogy a nemes cél érdekében 
buzgóságukat továbbra is tartsák meg, s legyenek az elnökség 
támogatói.

Az első ülés tárgya nem annyira az intézmény megszervezése, 
mint inkább egy ház kiválasztásának és megvételi módozatainak 
megbeszélése.

A megindult eszmecsere folyamán az a nézet alakult ki, hogy 
egy lehetőleg jó karban levő házat kell a belső területen, a tudomány- 
egyetemtől körülbelül 1—l’/г kilométernyi távolságon belül kikeresni. 
Mindenesetre számolni kell a rendelkezésünkre álló anyagi erővel, 
amely csak egy-két, esetleg háromemeletes ház vételét teszi lehetővé. 
A kiszemelendő ház lehetőleg világos és tágas udvarral bíró objectum
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legyen. Azt az eshetőséget is mérlegelni kell a  kiválasztásnál, hogy 
a házat később előnyösen el lehessen adni, ha az intézmény 
annyira megerősödik, hogy új ház, modern internátus építésére 
gondolhatunk. Mivel a házak értéke állandóan emelkedik, a bizottság 
kimondja á kiválasztás és a vétel sürgősségét.

Lévay Ede, Gaál Mózes és több bizottsági tag hozzászólása 
után a bizottság felhatalmazza az alkalmas ház kiválasztáséra és 
a vétel körüli teendők ellátására Madai Gyu'a elnököt és Édes Jenő 
főtitkárt, s egyben felkéri őket, hogy a házak eladásával foglalkozó 
ügynökökkel sürgősen lépjenek é intkezésbe, s ha megfelelő házat 
találnak, azt szakértő építésszel alaposan vizsgáltassák meg a 
becsérték és az esetleg szükségessé váló tatarozás, vagy átalakítás 
szempontjából.

Végül a bizottság annak kimondása után,, hogy a házat lehetőleg 
függetlenné akarja tenni a minisztériumtól és hogy intézését külön 
szervre kívánja bízni, elhatározta, hogy egy hónapon belül ülést 
tart, amelyen a ház kiválasztásáról az elnökség jelentést fog tenni.

Kmf. Édes Jenő, jegyző.
Az ú j  r a n g s o r  k ia d á s a . A szolnoki állami Verseghy Ferenc 

reálgimnázium tanári testületé azzal a kéréssel fordult az egyesület 
elnökségéhez, hogy az új rangsort a technikailag lehető legrövidebb 
idő alatt a Közlönyben adja ki. A kérés további részében A és B, 
esetleg C szerinti státusjegyzék kiadása van kívánatosnak jelezve 
a nyugdíj szempontjából beszámítható állami szolgálatot megelőző 
idő, az állami szolgálat kezdőidőpontja, az oklevél kelte, úgyszintén 
a hadiszolgálatból eredő s a nyugdíjba beszámítható idő fel
tüntetésével.

A főtitkár a novemberi választmányi ülésen terjesztette elő 
ezt a kívánságot, a választmány azonban teljesíthetetlennek találta 
a kérést.

Kétségtelen, hogy egy ilyen rangsor tisztább képet adna a 
tanárok szolgálati viszonyairól, de összeállítása leküzdhetetlen 
akadályokba ütközik. A minisztériumnak nincs olyan rangsora, 
amelyben a jelzett adatok foglaltatnának, s egy ilyen jegyzék 
összeállítása csak a minősítési táblázatok alapján volna lehetséges. 
Nem merjük biztosra venni, hogy a minisztérium a hivatalos titokként 
kezelt minősítési táblázatokat a Tanáregyesület megbízottjának 
rendelkezésére bocsájtja. Ellenkezőleg: azokba betekintést nem 
engedhet.

De van a dolognak még két igen megszívlelendő járuléka is. 
Ha egy rangsort 4—5 rovattal, megfelelő címekkel, a fizetési osztályok 
és az előlépési dátum feltüntetésével akarunk kiadni, számolnunk 
kell a nyomdai költségekkel is. Apró betűkkel körülbelül 40 oldalra

11*
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terjedne egy ilyen rangsor, s a papír és a szedés költsége legalább 
12—15 millió koronába kerülne. Szűkös anyagi viszonyok között 
működő egyesületünk költségvetésünk kereteit ennyivel nem lépheti 
túl, mert akkor 2 hónapon át le kell mondania a Közlöny meg
jelentetéséről.

Szerkesztőnk és tisztviselőink igazán minden szabad idejüket 
feláldozzák a nemes ügyért, amelynek szolgálatába szegődtek, de 
nem kívánhatjuk tőlük, hogy egy ilyen terjedelmes, nagy pontos
ságot igénylő munkát teljesen díjtalanul elvégezzenek. Talán nem 
is vállalkoznának rá, hogy egy hónapon át adatokat gyűjtsenek 
és állítsanak össze. Azt hisszük, hogy a célnak tökéletesen megfelel 
egy egyszerűbb rangsor is, amely a nevek, fizetési fokozatok és az 
előlépési idő feltüntetésére szorítkozik. Hogy ilyen jegyzéket tegyünk 
közzé a Tanáregyesületi Közlönyben, annak nincs semmi akadálya, 
mert aránylag kis helyen elfér és a minisztériumban rendelkezésünkre 
bocsájtott kész adatok lemásolása nem vesz nagy időt igénybe. 
Szerkesztőnk már tervbe is vette a rangsor közlését, de szándékát 
még nem valósíthatta meg. Ugyanis az egyes intézetekkel közölt 
rangsorozati névjegyzék még nem végleges, hiszen a beérkezett 
felszólalásokat a miniszté ium a mai napig el sem bírálhatta. Ezek 
figyelembe vétele után történik csak meg az A és В szerinti beosztás 
szóval a végleges összeállítás.

O rszá g o s  t a n á r i  k o n g re s sz u s  összehívását kérte a kiskunhalasi 
ref. reálgimnázium igazgatósága és tanári testületé. Az elnökség 
nem látta célravezetőnek az országos megmozdulást és ugyanerre 
az álláspontra helyezkedett az egyesület választmánya is, amely 
november havi ülésén kimondotta, hogy a státusrendezés kapcsán 
ért sérelmek sürgős feltárását és orvoslását kéri. Az elnökség 
elkészítette a sérelmekkel foglalkozó memorandumot és ha annak 
átnyujtésa alkalmával nem kapna megnyugtató választ, a választmányi 
ülés határozata értelmében rendkívüli közgyűlést fog összehívni.

A kongresszus összehívása, előkészítése igen körülményed és 
a mai viszonyok között éppenséggel nem biztat nagyobb ered
ménnyel, mint a választmány tanácskozása, vagy a rendkívüli 
közgyűlés megtartása. Az elnökségnek nem volt és nincsen elvi 
kifogása az ellen, hogy az örökös mellőzés okozta bajokat országos 
mozgalom keretében tárgyaljuk, de nem akar csalódást szerezni 
azoknak, akik egy kongresszustól talán az összes sérelmek meg
szűnését várják.

Édes Jenő.
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Győrkerületi Tanári Kör.
A Győrkerületi Tanári Körnek f. é. október 4-én történt meg

alakulása után a győri csoport megválasztotta a maga helyi tiszti
karét. Elnök lett dr. Bászel Ernő, titkár dr. Módi, Mihály, pénztáros 
Kallós Béla, központi kiküldöttek Kolonie Béla és Posch Károly. 
Megalakult azután a tanári érdekek hathatós védelmére egy-egy 
gazdasági, előadásrendező és sajtóbizottság. A győri csoport dr. Bá
szel Ernő elnöklete alatt többször (október 14., 20., 27., novem
ber 15. és 23-án) összeült. Gyűléseinken — sajnos — nagyrészt 
gazdasági helyzetünk vigasztalanságával és a tanárságot a státus
rendezéssel kapcsolatban ért sérelmekkel voltunk kénytelenek fog
lalkozni. Eléggé elszomorító tény, hogy a tanárság jobb sorsra 
érdemes erejét arra kell hogy fordítsa : miképen biztosítsa a maga 
számára legalább a létminimumot s miképen küzdje ki a tanári 
állás részére a jogosan elvárható erkölcsi és anyagi megbecsülést.

E küzdelem alátámasztását szolgálta Kölönte Béla amaz, a 
győri csoport részéről helyeselt indítványa, melyben kérte a tag
sági díjnak 30.000 K-ról 100.000 K-ra való felemelését; továbbá 
dr. Matolcsy László javaslata, hogy t. i. a középiskolai tanárság 
e létéért folytatott nehéz harcban haladjon vállvetve az ország 
tanítóságával és a polgári meg kereskedelmi iskolai tanárokkal. 
Egyesült erővel — reméljük — több eredményt érhetünk el. A győri 
csoport megbízásából Kallós Béla és Konda László egy a központi 
igazgatóság elé terjesztendő memorandumot készítettek, melyben 
kérték sérelmeink orvoslását s így elsősorban a tőlünk jogtalanul 
elvett korpótlék sürgős visszaállítását és az igazgatói meg tanári 
státus különválasztását.

A helyettes tanárok szomorú helyzetével foglalkozva, a kör 
megbízta dr. Módi Mihály-1, hogy készítsen egy kérést a kör dísz
elnökéhez, Dsida Ottó tanker, főigazgatóhoz. Mutasson abban rá 
a tanárságot ért méltánytalanságokra és kérje fel elsősorban Dsida 
Ottó főigazgatót, azután az ő útján a többi tankerületi főigazgatót, 
hogy állásuk súlyának egész latbavetésével sürgessék meg a három 
évnél több ideje szolgáló helyettes tanárok kinevezését.

Bozzay Zoltán, mint a gazdasági bizottság elnöke, javaslatot 
terjesztett be a Győrkerületi Tanári Kör balatoni üdülőházának 
létesítésére vonatkozólag, megjelölve a módot is, hogy a szükséges 
pénzt hogyan teremtsük elő részben a tagok havonkénti hozzá
járulásával, részben pedig előadások rendezésével.

A javaslatot megvitatás végett szétküldtük a Győrkerületi 
Tanári Kör valamennyi csoportjához. Mi sem jellemzi jobban a 
tanárság elkeseredését, mint az egyik testvéregyesülettől kapott 
ama válasz, hogy nem foglalkozhatnak mindaddig ilyen — külön
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ben nemes intenciójú — kérdésekkel, amíg a magyar tanárra nézve 
a cipőtalpalás is probléma.

A győri csoport egy ízben foglalkozott pedagógai kérdéssel. 
Dr. Módi Mihály felolvasást tarlott a görög nyelv és irodalomról, 
illetve a humanisztikus gimnáziumokban való intenzívebb görög
tanítás szükségességéről és egyben elfogadásra ajánlotta azt a 
határozati javaslatot, melyet a Debreceni Tanári Kör 1924 novem
ber 13-án tartott gyűlésén hozott meg. Több hozzászólás után a 
Kör a következő két pontot tette magáévá:

1. A Győrkerületi Tanári Kör győri csoportja kívánja, hogy a 
középiskoláknál létesített három iskolatípus közül a humanisztikus 
gimnáziumok száma legalább ugyanannyi legyen, mint a reálgim
náziumoké, mert a humanisztikus gimnáziumok a most tervezett 
számban nemzetünk műveltségére nem fejthetik ki kellő mértékben 
nemesítő hatásukat.

2. A Kör a humanisztikus gimnáziumokban a tanítás súly
pontját természetszerűleg a görög és latin nyelvekben találván meg, 
kívánja, hogy a görög nyelv és irodalom tanítása minél nagyobb 
mértékben foglaljon helyet a humanisztikus gimnáziumok tan
tervében. űr. Módi Mihály, titkár.

KÖZLEMÉNYEK.
Az embertan helye a nevelésben.

A valószínű okok, melyek az új középiskolai tanterv készí
tésénél az ember természetrajzának kimaradását eredményezték, 
részint a természettudományi oktatásnak általában másodrendű 
szerepére, részint az embertanról a tudományban és a pedagógiában 
kialakult sajátszerű felfogásra vezethetők vissza.

Kétségtelen, hogy egy túlnyomóan természettudományi nevelés 
nem pótolhatná a klasszikus-nyelvi-történelmi nevelés értékeit. El 
kell ismernünk a klasszikus nevelés szépségeit és jelentőségét és 
sajnáljuk, hogy e téren a végzett munka és a nyert eredmény 
nem állnak arányban. Sőt meg kell állapítanunk, hogy a reál
gimnázium bár sokat nyert a második modern nyelvvel, de az a 
veszteség sem csekély, mely a görög kultúra ismeretének háttérbe 
szorításával érte. Feltétlenül elismerjük a történelmi vezetőgondolat 
jogosultságát és nem tartjuk kívánatosnak a középiskoláknak 
természettudományi szakiskolákká való átalakítását.

A humanisztikus nevelésnek vitán felül álló fontossága azon
ban nem jelentheti a természettudományi ismerelek csekélyebb 
jelentőségét, de még a természettudományi nevelés csekélyebb 
értelem- és jellemfejlesztő erejét sem. Oly ismeretkincsek és 
nevelőértékek, melyek kizárólag vagy elsősorban a természettudo
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mányok sajátjai, alig fejthetők ki és a nevelés magasabbrendű 
céljaira alig értékesíthetők abban a tagadhatatlanul alárendelt 
helyzetben, melyet a nevelési rendszerek (a külföldieket se véve 
ki) a természettudományi tárgyaknak általában juttatnak.

Nem a tananyag mennyiségében vagy az óraszámban látjuk 
elsősorban a hibákat — bár e tekintetben is vannak kívánni
valók — hanem a megfelelő modern didaktikai berendezések és 
ennek következtében a követendő helyes módszerek hiányában, 
de különösen a téves megílélésben, mely szinte merev válaszfalat 
emel egyrészt az egyes természettudományi tanulmányok közt, 
másrészt a reális és humanisztikus tantárgyak közt, mely a 
középiskolai tantárgyakat mintegy rang szerint osztályozza és ezt 
a felfogást (a magyar közgazdaság, ipar és tudomány nagy káréra) 
az iskola útján a köztudatba oltja.

Ismeretes, hogy természetrajzi oktatásunk egyik legfőbb hibája 
csonkasága: az érettebb gondolkodású tanulók természetrajzot 
nem tanulnak, magasabb és általánosabb szempontokból tárgyaló 
biológia nélkül a szerzett ismeretek szétesnek és filozófiai magas
latra nem juthatnak. A természetrajzi tanulmányokat az ember 
természetrajzának kell betetőznie.1

Hogy a közfelfogás és maga a hivatalos közoktatás is biológiai 
tantárgyakul csak a növénytant és állattant ismeri, ennek egyik 
oka bizonyára az embertan különféle értelmezésében rejlik. Az 
antropológusok egy része embertanon az ember szomatikus 
természetrajzát érti, míg mások jóval tágabb értelmet adnak az 
antropológiának. Az embertan tárgyából következik, hogy határai 
sohasem vonhatók meg pontosan, ágai csaknem valamennyi 
tudományba kapcsolódnak. Ismereteink nagy része az emberre 
vonatkozik, így legtágabb értelmet adván az embertannak — helye
sebben embertani tudományoknak — magában foglalja az emberre 
vonatkozó összes ismereteket.

Ezt a körülményt pedagógiai szempontból az embertan rová
sára szokták írni, holott az alaposabb megfontolás éppen a tárgy 
nagy koncentrációs erejében látja annak pedagógiai értékeit. 
A középiskolában bizonyos tág értelmezést kell adni e tárgynak, 
hogy keretében a néprajz és a praehistoria elemei is helyet 
foglalhassanak. A tér és idő szerint primitív kultúrák ismerete az 
egyetlen út, mely saját kultúránk valódi megértéséhez és értéke
léséhez vezet. Az embertan az ember testi és szellemi múltjának 
(praehistoria), jelenének (fizikai embertan, etnológia) és jövőjének 
(rasszbiológia, eugenika) tudománya, melynek egyes ágai szoros

1 Lásd: Embertan és középiskola. Anlmpológiei Füzetek, II. évf. 
1—15. lap.



168

barátságot tartanak a geológiával, biológiával, orvostudománnyal, 
történelemmel, nyelvtudománnyal és mondhatjuk, hogy mind a 
természettudományok, mind a szellemi tudományok nagy részével. 
Nem szorul magyarázatra, hogy ez a megállapítás nem foglal 
magéban olyan lehetetlen kívánságokat, mintha az embertannak 
a középiskolába mint rendszeres szaktudomány-komplexumnak 
hatalmas tananyaggal való bevonulása szükséges volna. A tulajdon
képpeni cél nem egy új tantárgy bevezetése és a tanulók újabb 
megterhelése, hanem a természettudományi és szellemtudoményi 
ismeretek, tehát a biológiai és kulturális szemlélet harmóniájának 
megteremtése. Inkább gondolunk a különféle tárgyakban szétszórt 
embertani ismeretek összefoglalására, tudatossá tételére, magasabb 
szempontok szerint való feldolgozáséra, mint a tananyag mennyi
ségére.

Az embertant a természetrajz legfiatalabb hajtásának tekintik. 
Pedig az emberre vonatkozó természetrajzi ismeretek igen régiek, 
de a különféle tudományokban szétszórva nem lehettek önálló 
törekvései. Az embertant nem Blumenbach, Retzius, Broca, Quatre- 
fages vagy Geoffroy Saint-Hilaire alapították, ők csak rendszert 
vittek a tudományba és a szétszórt ismereteket határozott célok 
szolgálatába állították. Az embertannal nem egy „önmagával 
tisztában nem lévő“ fiatal tudományt vezetnének be az iskolába, 
hanem az ember testére, életére, kultúrájára vonatkozó kutatások 
végeredményeit, melyeknek nemességet ad a legrégibb bölcseletig 
nyomozható történelmi múlt.

Ma / a  tudományos vizsgálódás középpontjába az ember 
önmagát állította. A század tudományos fejlődésében mindjobban 
felismerhető bizonyos antropocentrikus irányzat. A természettudo
mányok ama területeit művelik legintenzívebben, melyek részint 
az embernek hasznos gyümölcsöket teremnek, részint az ember 
saját problémáit termelik. Az orvostudomány, technika, gazdasági 
tudományok mellett nincs ma tudomány, mely annyira érdekelné 
az emberiséget, mint az antropológia, rasszbiológia, etnográfia, 
antropogeográfia, praehistoria, archeológia leletei, felfedezései, 
kérdései. A faji kéidés minden országban az érdeklődés közép
pontjában áll. Honnan származnak Európa népei? Mily elemekből 
alakultak ki a földet benépesítő mai rasszok ? A magyarság 
antropológiai múltjáról, mai összetételéről soha sem beszélt annyit 
a művelt magyar laikus közönség, soha sem írt annyit a napi 
sajtó, mint ma, a magyar antropológia — haldoklása koréban. 
Bármily fejletlen állapotban legyen is a magyarság antropológiá
jának tudománya, úgy ahogy van, érettebb ifjaink elé kell állítani, 
hogy érdeklődésüket felkeltsük, hogy a kérdés mai állásáról tájé
koztassuk őket.
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A külföldi tudományos folyóiratok oly kiterjedt, nagyszabású 
antropológiai mozgalmakról adnak számot, aminőkre még nem 
volt példa. Hogy csak egyetlen országról emlékezzünk meg, 
mondjuk — Csehszlovákiáról. Csehszlovákia nemrég szervezte a 
második egyetemi antropológiai tanszéket, praehistóriai múzeumot 
állított fel, „Anthropologie“ c. folyóirata tartalomban és külsőben 
egyaránt méltán sorakozik a német, angol, francia folyóiratok 
mellé, a legutóbbi nemzetközi embertani kongresszus (1924) 
Prágában folyt le, a kormány az összes iskolákban elrendelte a 
kötelező antropológiai vizsgálatot, a szlávság antropológiai és 
etnológiai kutatását nemzeti feladatnak tekinti.

A tudományos fejlődés mai iránya eloszlatja a pedagógiában 
az embertanról eddig táplált kedvezőtlen felfogást. Az embertan 
lassanként megtisztult a túlzásoktól, melyek a múlt század második 
felében, az antropológia szangvinikus ifjúkorában, a nagy 
programmkészítés idején természetszerűen lábra kaptak. A vérmes 
remények helyet kellett hogy adjanak a bölcs mérsékletnek, 
melyet semmiféle tudomány nem nélkülözhet. A XX. század 
természettudományéban a föltevések nem merevednek meg többé 
dogmákká, mint a XIX. században, mely század a felszínre került 
emberi problémákat gyakran könnyen megoldhatóknak vélte. Az 
embertani tudományok ma lassúbb, nyugodtabb, de mélyebb 
mederben folyó fejlődéssel tárgyilagosabb úton haladnak. Elhagy
ták azt az utat, melyen a materializmus szélsőségei nem ritkán 
metafizikai spekulációkba kergették a nagyszerű eredményektől 
duzzadó tudományokat és rátértek a szerény, komoly empirizmus 
útjára. A természettudományi dogmatizmus ideje lejárt, helyet 
adott a kritikus szellemnek anélkül, hogy a tudományos hala
dásba vetett hit a szkeptikus felfogás áldozatául esett volna. Ezen 
az iskolán a tudománynak keresztül kellett mennie. A forrongó, 
harcoló, szédítően gyors lendület biztosította a jövő nyugodtabb 
fejlődését. A múlt század természettudománya iránt nem szabad 
hálátlanoknak lennünk.

Ki hisz többé abban a jelszóban, hogy a „tudományos világ
rend“ és az „erkölcsi világrend“ ellenséges viszonyban állnak 
egymással ? A kultúrember lelkében igazság és erkölcs együtt 
fáradoznak a lélek felemelésén.

A lelki összeütközéseket soha sem a tudás okozta, hanem a 
tudatlanság: a felületesség, melyet a kultúra és civilizáció közötti 
nagy sebességkülönbség szült. A nagy tömegek a kultúrának 
csak külsőségeit, könnyen megszerezhető eredményeit szerezték 
meg, csak civilizálódtak, de a kultúra bonyolult értékeit csak 
kevesen tehették tulajdonukká. A „sebességkülönbség“ csökken
tése a kultúra mélyebb begyökereztetésével, a tényvilág és érték
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világ harmóniájának megalkotása ne maradjon tehát tetszetős 
jelszó, hanem eredményeiben élő elve a rendszeres iskolai 
nevelésnek. Amint a társadalmakban a kultúra és civilizáció 
közötti eltolódások veszélyeket rejthetnek magukban, az iskola 
és az élet közölt esetleg kiélesedett ellentétek ugyancsak katasztro
fálisak lehetnek, ami azonban távolról sem jelenti azt, hogy az 
iskola teljesen letérjen bizonyos jól bevált egészséges konzervati
vizmus útjáról.

Hogy az embertan a maga egészében iskolai tantárgyul nem 
alkalmas, az természetes. De egy tudomány sem alkalmas. 
A középiskolában szakembereket nem nevelhetünk, de nem is 
akarunk. Azonkívül a tudományoknak csak bizonyos részei 
bírnak é.tékkel a nevelés szempontjából. Az ember természet
rajzának valóban vannak ké dései, melyekhez az iskolában nem 
akarunk nyúlni, mert az ifjú száméra hozzáférhetetlenek, mert 
tudományosan fegyelmezett agyvelőt igényelnek. De vannak olyan 
problémák is, melyek valójában nem ilyenek: veszélyessé 
elhallgatásuk avatja őket. Az érettebb tanuló előtt az iskolán kívül 
gyakran felmerülnek kérdések, melyeket nem ért meg, melyeket senki 
se magyaráz meg neki, melyekre tehát saját felületessége, tudatlansága 
adja meg a végérvényes feleletet. A veszély a minimumra csökken, 
ha a gondolkodó ifjúk a tények és föltevések helyes, kritikai alapon 
álló értékelésére neveljük, amire fokozottabb alkalmat a helyes 
természettudományi oktatás szolgáltat.

Ily módon anélkül, hogy nehéz és kényes embertani kérdé
seket az iskolában szőnyegre hoznr nk, oly fegyverzettel látnok el 
ifjúságunkat, melynek birtokában később az életben felmerülő 
kérdések szövevényében se vesztené el tájékozó képességét.

Dr. Balogh Béla.

Reflexiók Nagy Miklós:
Új középiskolai reformterv c. közleményére.

Néhány hónapon át vártam, hogy az Országos Középiskolai 
Tanáregyesületi Közlöny 1925. évi áprilisi és májusi számaiban 
Nagy Miklóstól megírt Űj középiskolai reformterv c. közlemény 
valamely, de főként klassz.-fii. oldalról megjegyzéseket vált majd 
ki, de ez nem történvén meg, legyen szabad nekem ez érdekes és 
széles ismeretre valló, világosan megírt tanulmányt reflexiókkal 
kísérnem.

Bár örömmel látjuk, hogy a közölt reformterv új csapásokon 
halad, amennyiten a történelmet és természettudományokat állítja 
mint főtárgyakat a középiskolai oktatás ismeretanyagénak centru
mába, bár nekünk is meggyőződésünk, hogy bármely kor iskolája
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nyújtotta ismeretanyagnak simulni kell az illető kort jellemző kultúr- 
áramlatokhoz, világnézetekhez, sőt, mert azt is valljuk, hogy való
ban az intelligens egyén, ki uralja a dolgokat, nem pedig uraltatik 
azoktól (äpxei és nem ápxerm), ezért azon gondolatot, hogy a törté
nelem a természettudományok mellett elsőrendű helyet kapjon, 
bizonyos előfeltételek mellett helyeselni tudjuk ugyan, de azt, hogy 
a középiskolából eliminéltassék a görög nyelv, a latin nyelv taní
tása pedig másodrendmé degradéltassék, nem tartjuk elfogadh-iló- 
nak. Ellenkezik ez felfogásunkkal egyfelől azért, mert a történelen- 
tanitásnak mai alakja nem alkalmas arra, hogy igazi célját sikerrel 
elérje, azt t. i., hogy megtanítsa, hogy minő munkával, szenvedéssel 
jutott el az egyetemes emberiség mai kullúrfejlettsége fokára s hogy 
ebből a munkából mely nemzetek kiemelkedő képességű fiai mily 
mértékben vették ki részüket stb., másfelől, mert a klasszikus nyel
vek kiküszöbölése, illetőleg lefokozásának gondolata nem számol 
a középiskolai oktatás igazi céljával, feladatával.

Mi ugyanis azt gondoljuk, hogy а /t a történelemtanítást illeti 
meg elsőrendű hely valamely középiskolai reformtervezetben, mely 
a tanulók túlnyomó részét képessé teszi arra, hogy a világ mai 
helyzelének kialakításáról, az azt végző nemzetek és egyének 
munkájáról magának világos képet alkothasson. Minthogy azonban 
a világtörténelemnek tanítása mai formájában ezt igen ritka esetben 
éri el a rendelkezésre álló világtörténetek betanításával, melyek 
nem egyebek az összes nemzetek történetének egymás után való 
felsorolásánál, hol a tanuló a fentemlített szempontot nem is látja, 
eltévedvén az események és nevek tengerében, ezért a történelem
tanítás sikerének fokozása céljából kívánatosnak tartanók oly tan
könyv írását, mely a tankönyv címének megfelelően (pl. Az emberi
ség munkája helyzete kifejlesztésében) kizáróan és szorosan csak a 
főszempont kidomborításéhoz szükségeseket tárgyalná. Ez esetben 
pedig a történelemtanítás a meglevő, vagy csak némileg kiterjesz
tett keretek között is sikerrel érné el célját s nem állana elő szük
sége. annak, hovy a célul kitűzött eredmény eléréséhez szükséges 
időmennyiség oly mértékben fokoztassék, hogy a történelem a 
középiskolában tanítandó tárgyak között elsőrangúvá avanzsáljon.

Mielőtt annak- bizonyításéra térnér k, hogy a történelemnek az 
oktatás centrumába helyezése a középiskolai oktatás igazi céljával 
s feladatával homlokegyenest ellenkezik, s hogy ennek megfelelően 
a görög és latin nyelv tanítását illeti meg az első hely, vessünk 
egy tekintetet a természettudományoknak mai helyzetére a közép
iskolában, mely tudományoknak cikkíró szintén elsőrendű helyet 
kíván biztosítani a történelem melleit reformtervezetében.

Semmivel sem előnyösebb helyzetünk azon tudománnyal szem
ben a középiskolai tanítás tekintetében, melynek feladata lenne az
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ifjút a természet világában tudatossá, biztossá tenni. Mert míg a 
középiskolai történelemtanítás az események, évszémok és nevek 
tenger halmazával valóságos tudományt, azonképen a természet- 
tudományok tanítása is ahelyett, hogy a természet világának érde
kes, az egységeknek egymással összefüggő rajzát vagy leírását 
adná, túlnyomó részben felette komplikált, elméleti részekből álló 
tudományt nyújt — ha ugyan nyújt — az ifjúnak. S valamint a 
megkívánt eredményt a történelemtanítás terén az említett módon 
könnyebben elérhetőnek gondoltuk a megfelelő keretek tágítása 
nélkül, ugyanúgy szolgálhatná eredménnyel ugyanezen célt vala
mely összefüggő, érdekesen megírt s csupán a legszükségeseb
bekre kiterjedő mű megírása, pl. ily címmel: A természet világa.

A középiskola igazi feladatának és céljának mellőzésével emlí
tett előfeltételek mellett hajlandók vagyunk a történelem és ter
mészettudományok elsőrendűségét nevelő fontosságukra való tekin
tettel elismerni, de nem olyképen, hogy a görög nyelv tanítása 
teljesen kiküszöböltessék, a latiné pedig segédludoménnyá lef >koz- 
tassék. Minthogy azonban semmi ok nem késztet bennünket arra, 
hogy jelen esetben ne számoljunk mint vis maior-ral a középiskolai 
oktatás igazi céljával és rendeltetésével, alábbiakban megkíséreljük 
igazolni, hogy e tekintetben a klasszikus tudományokat, főként 
pedig a latint a történelemmel, természettudománnyal, sőt a mathe- 
matikával szemben is a legelső hely illeti meg.

A középiskolai oktatás célja az lévén, hogy az általános (és 
nem szakismeretek) alapműveltség elemeinek megadása mellett a 
tanuló szellemi képességét oly mértékben fejlessze, hogy a maga
sabb képzetek befogadására is alkalmas legyen, nem kételkedünk, 
hogy a t. cikkíró egyetért velünk abban, hogy sem a történettudo
mány, sem a természettudomány e tekintetben nem állja ki a ver
senyt a latinnal. Hogy ezen állításunkról meggyőzzük, röviden 
előadni kívánjuk e téren tett vizsgálataink eredményét, mondhatnám 
az eszközölt méréseket a mathematiká’'al kapcsolatban egyfelől, 
másfelől pedig a módot, melynek alkalmazása esetén állításunk 
minden körülmények között megállja helyét. Ez utóbbi tekintetben 
a latin nyelv megtanításának oly módjára gondolunk, mely alsó 
(1—IV. o.) fokon teljesen induktív úton történik, a tanulók oly 
mérvű állandó együttműködésével, illetve bevonásával, hogy azok 
valósággal maguk építik fel a grammatikát, ezt pedig követi meg
felelő időben és módon az ugyanazon osztályokban elsajátított 
grammatikai ismeretek helyes alkalmazása (deduktiv úton) és 
tudatossátétele céljából, a felsőbb fokon is (V—VIII. o.), a mind
két nyelvre történő állandó fordítás.

Az említett módon végzett latin tanításról, a tanuló szellemi 
képességének fokozását tekintve, a mathematikával kapcsolatban,
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meggyőződéssel állíthatjuk: a név- és igeragozás valamely fenn
forgó esetének helyén való tudatos alkalmazása és végzése — a 
szükséges szellemi munkát tekintve — hol egyszerűbb, hol bonyo
lultabb számtani alapművelet alkalmazásával és végrehajtáséval 
ér fel. Az esettan egy-egy tétele alkalmazási lehetőségének, vagy, 
szükségének felismerése s tudatos használata pedig valamely alap
vető mathematikai vagy geometriai tétellel való helyes eljárásnak 

* felel meg. A consecutio temporum-szerkezet valamely esetének
alkalmazása s helyes végzése egyik magasabbrendű mathematikai 
vagy geometriai tétel tudatos és megfelelő használatával egyen
értékű az összes grammatikai szabályok ismerete, tudatosan tör
ténő helyes alkalmazása pedig a középiskolai mathematikai anyag
gal kapcsolatban előforduló legnehezebb példák megoldásával ér 
fel az ismeretek megszerzésére s""helyes alkalmazására szükségelt 
szellemi munka tekintetében. Végül, ha meggondoljuk, hogy a 
grammatikai ismereteknek induktiv úton való tudatos elsajátíttatása 
után folytatott (kétnyelvű) szövegfordítás az I—Vili. osztályokban 
megszerzett mathematikai ismeretek alapján történő példa meg
oldással egyenlő értékű, és hogy a bonyolultabb mathematikai 
vagy geometriai példák megoldhatók a kiindulás megtalálása után 
két vagy három tétel megfelelő alkalmazásával, az ugyanannyi 
idő alatt lefordítandó szövegben pedig legkevesebb húsz tétel alkal
mazásénak felismerése és helyes használata szükséges, akkor 
kétségtelenné válik, hogy értelemképzés, szellemfejlesztés tekinteté
ben a latin nyelv magasan felette áll a többi tárgyaknak, még a 
mathematikának is.

Ezek szerint tehát a történelem tanítása — a középiskola leg
főbb céljától eltekintve — kizáróan nevelő hatásánál fogva állít
ható a klasszikus nyelvek tanitésával egy sorba. Azonban egy 
pillanatig sem vagyunk kétségben az iránt, hogy a történelem 
tanítása ily irányú előnyénél fogva olyan szuperioritásban lenne a 
klasszikus nyelvek tanítása felett, mint aminőben ez utóbbiak 
tanítasa szellemfejlesztés, értelemképzés tekintetében amazéval 
szemben van. Az a véleményünk ugyanis, illetve tapasztalatunk, 
hogy mivel a törlénelem nagyjában tömegek és főként vezető ú. n. 
domináns tömegek ténykedéséből folyó események tárháza, melyek
ben legtöbb esetben az egyén a maga jellemével eltörpül, elhal
ványul az eseményhez viszonyítottan, a történelem tanítása leg
feljebb a szolgáltatott kitűnő példák nagy számánál fogva áll felette 
a klasszikus nyelvek tanításával járó pedagógiai előnynek. Ez 
előny is redukálódni fog, ha meggondoljuk, hogy a klasszikus 
olvasmányok nyújtotta kiemelkedő események és egyének azáltal, 
hogy a legkisebb részletekig kiterjedően foglalkozhattunk velük, 
hogy az eseményekben szereplő egyének velünk, mondhatnám,
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intimebb viszonyba, hozzánk közelebb jutnak, s így erősebb peda
gógiai hatás kiváltására alkalmasak, mint a történelemben.

Az elmondottak eredményeként leszögezhetjük tehát, hogy a 
történelemtanítással szemben a klasszikus nyelvek tanítását az 
értelemfejlesztés szempontjából illeti meg az elsőség, a matemati
kával szemben pedig azon pedagógiai előnyénél fogva, melyre 
nézve a történelem tanításával majdnem azonos színvonalon áll. 
Röviden: az egyes tárgyaknak nevelő s értelemfejlesztő hatását 
együttesen tekintve az' összes tárgyak között — szerintünk — a 
latin nyelvet illeti meg az elsőség. Ezért a cikkíró új reformtervét 
érdekesnek, de nem elfogadhatónak tartjuk és a tantárgyak osztá
lyozásánál segédtudománnyá degradált latin nyelvnek elsőrendű 
tudományként, illetve tantárgyként való meghagyásét rendületlenül 
valljuk. Pintér Lajos.

Megjegyzések az új alsófokú természetrajz
könyvekre.

Minden természetrajztanár nagy érdeklődéssel várta az új tan
terv szellemében készülő természetrajzokat. Várakozásuk már eddig 
is bő kielégítést nyert. Egymásután jelentek meg a jobbnál-jobb 
könyvek. Egyelőre csak az alsó osztályok száméra írt kis termé
szetrajzok láttak napvilágot, mert ezek a legsürgősebbek. Módszer, 
stílus, szakismeret és szemléletes képek szempontjából nagy hala
dást mutatnak e könyvek a régiekhez képest.

E sok jó tulajdonság mellett azonban csaknem mindegyikben 
találok némi fogyatékosságot, még pedig éppen azokon a terü
leteken, amelyeknek kérdései a biológiának e fokon való tanításá
ban a gyereket rendkívül érdeklik, továbbá olyan részletekben, 
melyeknek gazdasági fontossága elvitathatatlan.

Megjegyzéseim, ezekből kifolyólag, elsősorban az állattani 
fejezetekre vonatkoznak s ezeken belül is az embert közelről ér
deklő, erdőn, mezőn élő vad állatok ismertetését érintik.

Mindnyájan jól tudjuk, hogy mennyivel inkább leköti a gyer
mek figyelmét az állatok szokása, életmódja, ösztöne, családi élete, 
mint anatómiai, vagy morfológiai jellemzése. Ha ezeket a kérdé
seket tárgyaljuk, még a leglustább növendék is csupa szem és fül

E részletek megírásában találom az első hibákat. Úgy látom, 
hogy szerzőink régi könyvekből több adatot kritikátlanul vesznek 
át, jóllehet azok nem helyesek, vagy legalább is nem általánosít
ható törvények. Lássunk néhány példát 1 Az őzről azt állítják, 
hogy: ha csapatosan jár, akkor elől mindig a bak megy, utána 
néhány suta, végül a borjak. Ezzel szemben a valóság az, hogy a 
bak csak üzekedés alatt van együtt a sutéval s járás-kelés alkal-
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mával a sutát engedi előre. Párosodás után a legtöbb hím elhagyja 
a sutát s remete életet él. Télire ugyan csapatokba verődik, de 
hogy melyik a vezető, azt nem lehet pontosan megállapítani. 
Ugyanilyen tévedés azt írni, hogy a szarvas hegyvidéki állat. 
Legyen szabad az öreg Brehm-re, illetve Méhely-re hivatkozni 
aki Mojsisouich-ot, a magyar síkság állatvilágénak alapos ismerő
jét idézi: „A szarvas természettől inkább a sík föld lakója s csak 
az emberi kultúra elől visszahúzódva menekült a hegyvidékre, új 
viszonyok közé.“ Ugyanezt bizonyítják a dunántúli és dunavidéki 
szarvasok, melyeknél különbeket alig lehetett találni Nagy-Magyar- 
ország egész területén.

Nézzünk most egy ragadozót, mondjuk a rókát, melyről annyi 
téves megfigyelésen, no meg vadászfüllentésen alapuló legenda 
kerül be a tankönyvekbe. Egyik szerző azt írja róla: „ha vesze
delembe kerül, fejét veszti s magától rohan a puskacsőbe“. Igen 
sok rókát figyeltem meg, mikor halálos veszedelemben forgott, 
nagyszámú szavahihető, élesszemű emberrel beszélgettem a vörös 
huncut erkölcseiről és szokásairól, de oly adat, mely a fenti állí
tást igazolná, a legnagyobb ritkaságok közé tartozik. Nagy kör
vadászaton, ahol ugyancsak megszorítják, pontosan kiszámítja a 
két vadász közti távolság közepét s itt igyekszik kiszaladni a kör
ből, számítva arra, hogy e pont van legtávolabb mindkét puska 
csövétől. Még arra is volt eset, hogy egyenesen nekiszaladt a 
vadásznak, aki eredménytelenül lőtt rá és közvetlenül mellette 
menekült ki az embergyűrűből, mintha tudta volna, hogy az üres 
puska nem veszedelmes.

Nagyon különbözőképen írnak szerzőink arról, hogy mikor 
tartózkodik a róka lyukában. A pontos időt nem lehet megálla
pítani. Még az sem bizonyos, hogy kölykezni a lyukban szokott. 
E kérdés tehát eldöntetlen, kár vele foglalkozni.

Valamelyik tankönyvíró azt állítja, hogy a „rókavacoknak egy 
nyílása van.“ Először is : a róka nem vacokban lakik, hanem 
lyukban. Másodszor: a lyuknak mindig több kijárata van. Ellen
ben szokott magának portyázó útjain ideiglenes menedékszállást 
készíteni. Ennek tényleg csak egy nyílása van.

Még a legismertebb mezei állatról, a nyálról is olvasható 
téves adat: „ha nyomában van az üldöző kutya, hirtelen meg
lapul, a kutya átugrik rajta s nyomát veszíti.“ Ez teljes lehetetlen
ség! A vadászkutyát az orra vezeti s ezt a tökéletes szaglószer- 
vét ilyen módon nem játszhatja ki a nyúl. A határt kajt-dó, 
kóbor kuvasz pedig „szemre hajt“, azaz látja s szemmel tartja 
az üldözött állatot s így ezt sem vezetheti félre a nyúl meglapu- 
lásával.
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Ugyanerről az agyonüldözött vadról, melyet Linné is timidus-, 
nak keresztelt, azt állítja egyik új könyvünk, hogy: „néha azon
ban haragja is kitör, ezt mutatják a szerteszét heverő szőrpamatok.“ 
Ez is tévedés. SzórcsomSkat párzáskor találunk a mezőn, ezeknek 
eredete azonban nem az, hogy a féltékeny kanok haragjukban 
egymást cibélják, hanem nemi hevületükben a nőstényt tépázzák. 
Tudjuk, hogy oly helyeken, hol kevés a nőstény, akárhányszor 
találni holttá dögönyzött kocát. De itt nem lehet haragról beszélni.

Most térjünk ót az anatómiai és morfológiai fogyatékosságokra.
Minden zoológus tudja, hogy az őz színe nyáron rozsdavörös, 

télen pedig sötétszürke. Mégis találtam egy könyvet, mely sárgás
barna színről beszél. Igaz ugyan, hogy van szórözetében csekély 
sárga folt a fülön, combon s a kötény körül, de ezek szómba sem 
jöhetnek. Hasonlóképen ismeretes, hogy a szarvasbika tavasszal 
veti le agancsát s az újat nyárra rakja fel. Ezzel a ténnyel szem
ben egyik legjobb könyvünk szószerint ezeket mondja: „A szarvas 
fejdísze minden télen lehull és a tavaszi hónapokban újra fejlő
dik.“ Talán az őzre gondolt a szerző!

Stereotíp állításként fordul elő, hogy az őz és szarvas agan
csából a kor megállapítható. Azonban tudnivaló, hogy nehéz tél, 
rossz táplálkozás mellett az agancságak kisebb szómmal fejlődnek, 
mint az előző évben: a szarvas visszarak. Az őz pedig három 
ágnál többet csak kivételesen fejleszt. így bizony az életkor meg
határozása nagyon kétes értékű.

Tévedés az is, hogy: „a (barna) medve szőrmeruhéja értékes 
prém, melyet különösen bundák bélésére...  használnak.“ A medve 
szőrcsruhája oly durva, hosszúszőrű és nehéz, hogy vele nem 
lehet bundát bélelni. Legfeljebb szőnyegnek és kerevettakarónak jó.

Tantervi utasításunknak intenciója, hogy az állatok hasznáról, 
káráról s vadászati fontosságából is nyerjen ismeretet a tanuló. 
Jól tudom, hogy e tekintetben alsófokú könyveink nem lehetnek 
kimerítők. Azonban mégis valamivel többet nyújthatnának. Ehhez 
azonban sok személyes megfigyelés és tapasztalat szükséges s úgy 
látszik, hogy szerzőinknek, kik nagyobbrészt fővárosi tanárok, 
ilyenek nem állnak megfelelő mennyiségben rendelkezésükre. 
E hiányokat azonban pótolni lehet egyrészt a szépen fejlődő vadá
szati irodalom tanulmányozásával, másrészt a vidéki, inkább gya
korlati irányú tanárok bevonásával. Hiszem, hogy minden vidéki 
tanár készséggel bocsátja megfigyeléseit a fővárosi író rendel
kezésére.

Még a vadászati vonatkozásokról akarok valamit beszélni. 
Tankönyveink az ehető vadaknál ezt a megszokott záradékot alkal
mazzák : ízletes húsáért és bőréért vadásszák. Ebből a növendék 
azt következteti, hogy a vadász puskával járó mészáros, aki a pecse-
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nyéért halomra öli az ártatlan állatokat, vagy pedig a szűcsök 
szállítója. A magyar vadászok élénken tiltakoznának nemes sport
juknak ily ferde felfogása ellen. Az igazi vadász nem a húsra 
pályázik, az ő dicsősége abban van, hogy az állat fejlett érzék
szerveit ügyességével legyőzi s hatalmas agancsát vagy agyarát 
trófeaként hazaviszi.

Aztán fogadjuk el a vadászterminológia kifejezéseit: a borzol 
nem vadásszák, hanem ássák, a zerge nem szarvat, hanem kam
pót visel, a szarvast nem lesből vagy kopókkal ejtik el, egyrészt, 
mert' a kopózás törvényileg tilos, másrészt, mert cserkészve lövik. 
A les és cserkészés pedig két nagyon különböző vadászati mód.

E megjegyzéseimmel arra hívom fel a tankönyvírók figyelmét, 
hogy az állatok leírásában fordítsanak gondot a biológiai s gya
korlati szempontokra is. Bár látszólag sok adatot hoztam fel, nem 
akarom ezekkel a most megjelent könyvek érlékét csökkenteni. 
A célnak megfelelnek s e fogyatékosságokat bőségesen ellensúlyoz
zák kiválóságaik. Szeretném azonban, ha az új kiadásokban ezek
től a szeplőktől is megszabadulnának. Dr. Bárány László.

FIGYELŐ.
Rangsorolás.

A státusrendezési rendelet intézkedései szerint a középiskolai 
tanárok új rangsorát is el kellett készíteni. Mikor az új rangsor a 
kezünkbe került, legtöbben csak hosszas keresés után és kedve
zőtlenebb rangszámmal talál uk meg a nevünket, mint a régi 
rangsorokban. Az amúgy is kedvezőtlen előmeneteli viszonyainkat 
még jobban megrontotta a rendeletnek az az intézkedése, hogy 
a fiúközépiskolai és leányközépiskolai státus az új rangsor elkészí
tésénél egyesíttessék. Az elrendelt egyesítést ügyosztályunk a meg
szabott irányelvek pontos megtartásával végezte, mert így is kellett 
végeznie. Erről több konkrét eset kapcsán meggyőződhettünk. 
Mégis napról-napra több nyugtalanságot észlelünk az új rangsor 
mialt és igen sok fellebbező beadványról van tudomásunk. Külö
nösen sok a felszólamlás a nem állami középiskolai státusba 
sorozott kartársaink részéről. A beadványokat az ügyosztály lelki- 
ismeretesen mérlegeli és minden tévedést megigazít. Hogy azonban 
az új rangsorolás nyomán támadt nyugtalanságot kényszerű meg
nyugvásra segítsük, mindenkinek figyelmébe ajánljuk a rendelet 
azon intézkedéseit, amely szerint a tanszemélyzet tagjait az új 
rangsorozati névjegyzékbe 1. az egyes fizetési osztályokba történi 
besorolás időpontjának sorrendjében kell beállítani. 2. Amennyiben

Tanáregyesületi Közlöny. 12
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az ez idő szerint elfoglalt fizetési osztályba több igazgató vagy 
tanár stb. ugyanazon napon soroltatott be, a besorolás sorrendjét 
a közvetlenül megelőző fizetési osztályba való besorolás időpontja,. 
3. ennek egyenlősége esetén a beszámítható szolgálati idő kezdő
pontja és — amennyiben ez is megegyeznék — 4. a tanári oklevél 
dönti el. Bizony ez a négy irányító elv nem mindenkinek hozott 
szerencsét — a sok között e sorok írójának sem —, de mi ez 
ahhoz a szerencsétlenséghez képest, amit maga a státusrendelet 
az egész tanárságra és a magyar kultúrára zúdított ?!

A középiskolai tanárság ügye a sajtóban.
A státusrendelet megjelenése óta eltelt hetek gondterhes egye

sületi munkájának segítőtársa akadt a magyar sajtóban. A rajtunk 
esett sérelmeket és igazságtalanságokat a magyar sajtó a közvéle
ményhez továbbította. Hisszük, hogy nem lesz eredménytelen a 
magyar társadalom figyelmének a tanárság anyagi ügyeire történt 
irányítása, mert a sajtó is nemcsak státussérelemnek, hanem a 
valóságnak megfelelően a magyar kultúra sérelmének állítottá be 
a középiskolai tanárság évtizedes mejlőztetését teljessé tevő státus- 
rendezést. A magyar sajtónak ezt a hathatós támogatósát ezen 
a helyen nemcsak megköszönjük, hanem emlékezet okáért fel is 
jegyezzük, hogy állandó viszonyt teremtsünk a magyar sajtónak 
azzal a részével, amely a mi anyagi és erkölcsi ügyünket kulturális 
vonatkozásaiban tette magáévá.

A státusrendelet megjelenése után a Nemzeti Újság hasábokat 
szentelt a tanárságot ért sérelmek közzétételére. November 18-i számá
ban megállapítja azt a szomorú tényt, hogy egyesületünk, az ország 
egyik legrégibb kultúregyesülete, erejének legnagyobb részét kény
telen arra a küzdelemre fordítani, hogy a középiskolai tanárság 
a tisztviselői hierarchiában méltó helyet kapjon. A mostani státus- 
rendezés a régi bajokat még jobban szaporította és nemcsak nem 
méltányolta a tanári munka különleges természetét, hanem a háború 
előtti állapothoz mérten is visszafejlesztette a középiskolai tanárok 
javadalmazását. A helyettes tanárokkal történt rendelkezés pedig 
minden kultúrmunkát megcsúfoló pénzügyi eljárás. Ha a tanári 
idealizmust megfelelő intézkedésekkel nem mentik át a mostani 
súlyos esztendők válságából, akkor a legkomolyabb aggodalommal 
nézhetünk a magyar szellemi élet jövője elé, mert a kulturális és 
matériális életfeltételektől megfosztott tanár nem szolgálhatja a 
kultúrfölényt.

A Nemzeti Újság a november 21-i választmányi üléssel kap
csolatban újra napirendre hozza a középiskolai tanárság ügyét. 
Megállapítja azt a lehangoltsógot és elkeseredést, amelyet a tanárok-
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ban a minden vonatkozásában áttanulmányozott stétusrendelet 
keltett és közli azon kívánságokat, amelyeknek teljesítésétől a 
választmány az adott helyzetben legalább a mindennapi munka 
folytatására szükséges nyugalmat reméli.

A Magyarság november 18-i .száma közli Szőts Gyula levelét, 
amely szükséges válasz volt egy cikkre, amely a tanári munka 
különleges voltát tagadván, alkalmas volt arra, hogy a közvélemény 
még nagyobb tájékozatlanságban maradjon a tanári munkát illetőleg. 
Szőts Gyula levele alaposan és minden oldalról megvilágítja a tanári 
kérdést és a nehezen értők is megérthették belőle, mekkora jog
sérelem az, hogy a rideg fináncpolitika a nivellálás jegyében meg
fosztotta a tanárokat a korpótléktól és a 30 éves szolgálat kedvez
ményétől, amelyeket egy kulturális érzékű kor megkülönböztetésül 
juttatott nekik. Amit elvettek tőlük, nem adtak helyette semmit, 
mert mikor nagynehezen megnyitották a tanárságnak az V. fizetési 
osztályt, az igazgatók és tanárok státusának összekeverésével az 
V. fizetési osztályt a tanárok részére csak ízelítőnek hagyták, holott 
más státusokban egyetemi végzettség nélkül is elérhették. A mostani 
státusrendezés aztán teljességgel betetőzte az igazságtalanságok 
‘sorozatát, mikor olyan mérvű visszaszorításban részesítette a 
tanárokat, mint azokat, akik egy-két-három fizetési osztállyal is meg
előzték őket. Rendszeres megalázással állunk szemben, amely 
mellett nem találhatjuk meg a tanítás és nevelés alapfeltételét, 
a lelki nyugalmat.

A Szózat november 18-i száma megállapítja a státusrende
zés által keltett általános tisztviselői elégedetlenséget, de hang
súlyozza, hogy minden tisztviselői ágazaton túl a tanárságot érte 
a legnagyobb megbántás, mert jóllehet a forradalmak alatt sem 
nyert különös előléptetést, 1919 óta a jogfosztásoknak egész soro
zatát szenvedi, míg végre a mostani státusrendezés a szó teljes 
értelmében degradálta, a helyettes tanárokat pedig az állami díj- 
nokoknél is rosszabb helyzetbe hozta. A konkrét adatok által 
indokolt elkeseredettség és megcsalódottság semmiesetre sem 
alkalmasak arra, hogy a magyar értelmiség nevelői magas felada
tuknak eleget tehessenek.

Az Újság november 20-i számában tárja fel olvasóközönsége 
előtt azt az igazságtalan elbánást, amelyben a tanári rend része
sült és komoly mementóként szögezi le, hogy a középiskolai 
tanárság elhárít magáról minden felelősséget azokért a bajokért, 
amelyek rendszeres mellőztetéséből származó elcsüggedése miatt a 
magyar kultúra életében jelentkeznek. Hiszen a középiskolai tanár
ság eddig minden státus- és fizetésrendezésnél póruljárt. Szerzett 
jogaitól fosztotta meg a Tisza-féle fizetésrendezés, semmit sem 
kapott a Károlyi-féle fizetésrendezéskor; más ágazatok szolgálati

12*
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idejét leszállították, a tanárok különleges munkájáért adott 30 évi 
szolgálatot 35-re emelték, ami által tíz évre megakasztották előlé- 
pésünket; 1923-ban eladminisztrálták a törvény által biztosított 
korpótlékunkat, a mostani stétusrendezés pedig még a VI. fizetési 
osztályt is illuzórikussá teszi a tanár részére.

A középiskolai tanárság hálás szívvel gondol a magyar sajtó 
nagyértékű támogatáséra és ezen az úton is köszönetét 
mond érte.

A gyakorlati tanárképzés kérdéséhez.
A tanári pályára készülő ifjúnak nemcsak a szaktárgyait s 

annak módszeres kezelését kell egyetemi tanulmányai alatt elsajá
títania, mert ez esetben jó oktató (tanító) lehet, de hogy jó nevelő 
is lehessen, ami szerintem még az előbbinél is fontosabb, ahhoz 
sok pszichológiai és pedagógiai ismeretre is szert kell tennie. 
E tekintetben komoly kötelesség háramlik a tanárképző-intézetre is, 
amelynek feladata, hogy a tanárjelöltek a szükséges gyakorlati 
pedagógiát a maga teljességében és rendszerességében elsajátít
hassák annál is inkább, mert az ilyen gyakorlati ismeret közlése 
nem az egyetem rendeltetése.

Az alábbiakban vázolni szeretném legalább is főbb vonásaiban 
ennek a gyakorlati pedagógiának az anyagát.

Bevezetésben szólni lehet a tanár egyéniségének, a példaadás
nak fontosságáról és jelentőségéről. Továbbá arról, miért van szük
sége a tanárnak ilyen teoretikus tudásra? A donum didacticum 
szerepe.

I. a) Az 1883. évi középiskolai törvény a jelenleg is érvényes 
módosításokkal. — b) A Rendtartás ismertetése. — c) Az új közép
iskolai tanterv (tananyag és óraszám, dolgozatok) a különböző 
típusokban (gimn., reálgimn. és reáliskola). — d) Érettségi utasítás.

Meggondolás tárgyát képezheti, hogy az iskolára hagyjuk-e a 
tandíjkezelésre stb. vonatkozó utasítások elsajátítását.

II. A nevelés tényezői: a) A tanuló egyénisége. — b) Jellem
képzés módja. Szoktatás. — c) Iskola és szülői ház viszonya. 
(Ellenőrző füzet, szülői értekezletek.) — d) Fegyelem. Külső rend, 
tisztaság (revíziók). — e) A fegyelmezés módja, eszközei (szeretet, 
tekintély, példa, jutalom, büntetés, ellenőrzés stb.). — f) Közérzü
letre nevelés az osztály kerelén belül. — g) Az iskolai életnek 
fontosabb nevelő tényezői (versenyek, játék, kirándulás stb.).

III. Az oktatás tényezői: a) A szaktudás fontossága. — b) Egy
ségekre osztás, módszeres előirányzat. — c) Órákra készülés, cél
kitűzés. — d) Órabeosztás. — e) Figyelem, érdeklődés felkeltése. — 
í) Kérdés-felelet. — g) A tanítás módja (tanalakok), munkára neve-
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lés. — h) Szemléltetés, szertárak. Magyarázat. — i) Begyakorlás, 
dolgozatírás-javítás. — j) Otthoni munka, memoriter, jegyzetek, 
füzetek. — k) Ismétlés. — l) Elbírálás.

IV. Az iskolai életnek egyéb fontosabb, az oktatás szolgálatá
ban álló tényezői (önképzőkör, ünnepélyek, rendkívüli tárgyak, ifjú
sági könyvtár stb).

Legcélszerűbb volna, ha néhány elismerten kiváló gyakorlati 
tudóssal is bíró pedagógus tanár megbízást nyerne, hogy egy ilyen 
Vezérkönyvet írjon a tanárjelöltek és fiatal tanárok számára, amint 
a gyakorlati tanárképzés sikerének egyik elengedhetetlen feltétele s 
legsürgősebb kívánalma az, hogy az egyes tárgyak methodikáját 
kimerítően mielőbb feldolgozza egy-egy arra rátermett szakember.

Dr. Jámbor György.

A magántanítás.
Az alábbi sorok célja, hogy mentül több oldalról való meg

világítás után a magántanílás ügye a különféle érdekeknek meg
felelően rendeztessék.

A VKM-nek 1914 július 22-én kelt 64.529. sz., majd pedig az 
1923 aug. 14-én kelt 93.691. sz. rendeletéi megtiltják, hogy tényleges 
szolgálatban álló középiskolai tanárok díjazásért középiskolai tár
gyakra rendszeres magánoktatásban részesítsenek olyan tanulókat, 
akik annak az intézetnek, amelyben- a tanár tanít, akár rendes, 
akár magántanulói, vagy pedig abban az intézetben óhajtanak vizs
gálatot tenni. A rendelet kiadásának célja a tanári állás tekintélyé
nek a megóvása és a tanár tárgyilagosságába vetett bizalom meg
őrzése volt. A rendelet azonban 1. megkerülhető, 2. szigorúan 
sújtja a szülői házat is.

1. a) A tanár az 1907. évi 115.517. sz. és 1923. évi 93.691. 
sz. min. rendeletek alapján ellátásra fogadhat tanulót az igazgatónál 
történt előzetes bejelentés alapján; az ellátásra fogadás ténye 
magában foglalja a tanár részéről azt a biztosítékot is, hogy a 
tanuló meg fog felelni az iskolai követelményeknek, enélkül aligha 
adná egy szülő is a gyermekét tanárhoz ellátásra. Mivel pedig 
ezek rendszerint igen gyenge tanulók, csak rendszeres oktatás 
mellett tudnak az iskolai követelményeknek megfelelni.

b) Azokban a városokban, ahol több középiskola van, köl
csönösen juttathatnak egymásnak tanítványt s mindegyik elnézést 
gyakorolhat a másik tanítványával szemben, hogy az ő tanítványa 
is elnézésben részesülhessen.

2. a) A szülőt rákényszeríti, különösen olyan városokban, ahol 
csak egy középiskola van, arra, hogy vagy a tanításhoz nem értő 
egyénekkel készíttesse elő gyermekét a különbözeti s egyéb vizs
gálatokra, vagy pedig az ú. n. magánelőkészítő intézetekbe adja.
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és ez a körülmény ezeknek éppen nem kívánatos elterjedését se
gíti elő. '

Mivel egyes esetekben (az egy középiskolás városokban) a 
tanárt a magánlanítástól teljesen eltiltani még akkor sem volna 
kívánatos, ha a fizetéséből meg tudna élni s nem szorulna rá semmi 
mellékesre, arra kell törekednünk, hogy a viszonyoknak megfelelő 
intézkedésekkel rendezzük ezeket a kérdéseket. Javaslataim:

1. Kosztosdiákot a tanár az igazgatónál történt előzetes 
bejelentés alapján a főigazgató engedélyével fogadhasson. Az 
iskolában lehetőleg ne tanítsa; csak a későbbi években lehet 
kivételnek helye, mikor a tárgyfeloszíás változik s az illető tanárnak 
is jut tárgy az előző években is nála levő kosztosdiák osztályában. 
Az igazgató csak nagyon kivételesen fogadhasson kosztosdiákot 
a főigazgató előzetes engedélye alapján.

2. Tanítás. Az igazgató egyáltalán nem vállalhat magántanítást 
a tárgyilagos ellenőrzés gyakorolhatása miatt. A tanár csak az 
esetben, ha az iskolában nem tanítja a tanulót, illetőleg magán
tanulónál s különbözeti vizsgálatnál nem tagja a vizsgáló-bizott
ságnak. A szülő kérelmére az igazgató jelölheti ki a tanárt, aki 
azután az igazgató útján a főigazgatótól kér a tanításra engedélyt. 
A főigazgatónak jogában van az engedélyt minden indokolás 
nélkül elutasítani.

Az így vállalt magántanítást a rendes tanulóknál ellenőrizheti 
az igazgató s hivatalos látogatásai alkalmával a főigazgató is. 
Ha a legkisebb kedvezés volna tapasztalható, azonnal tiltsa el a 
magántanítástól a tanárt. A magántanuló vizsgálatánál pedig a 
főigazgató által ily esetekben mindenkor kiküldött elnök gyakorolja 
a szükséges éber ellenőrzést.

Ezekre az intézkedésekre elsősorban olyan városokban volna 
szükség, ahol csak egy középiskola van s mikor a szülő gyermekét 
szakemberrel akarja a vizsgálatra előkészíttetni. Ez az intézkedés 
legális állapotot teremtene e téren és bizonyára azt is eredményezné, 
hogy az előkészítő ín ézetek is visszafejlődnének. Ezzel nemcsak 
a bizonyítványok értékét emelnők, hanem a tanári állás tekintélyét 
is hathatósan megvédenék, aminek egymagában is nagy kulturális 
hordereje volna. Dr. Jámbor György.

Egyesült erővel.
Október 30-án a magyar kultúra munkásainak együttes küldött

sége kereste fel a közoktatásügyi minisztert, hogy az egész magyar 
oktatószemélyzet mostoha elbánására felhívja figyelmét. A küldött
ségjárásnak közvetlen eredménye — sajnos — nem volt. De még
sem volt hiábavaló lépés, mert 25 ezer kultúrmunkásnak a magyar
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jövőért aggódó lelke egyszerre nyilatkozott meg. A testvéregyesü
letek vezetőségei a mi egyesületünk elnökét, Madai Gyulát kérték 
föl a közös aggodalom tolmácsolására. Arra a mély benyomásra, 
amelyet ez a leplezetlen tolmácsolás minden irányban kellett, jel
lemző Rákos Istvánnak, a Magyarországi Tanítóegyesületek Orszá
gos Szövélsége elnökének, Madai Gyulához intézett levele:

A Szövetség elnöksége nevében hálás köszönettel adózunk 
Nagyságodnak azért a lekötelező szívességért, hogy a státus
rendezés ügyében a különböző iskolai érdekeltségek képviselőit 
magában foglaló küldöttséget a kultusz- és a pénzügyminiszter 
urak elé vezette. Maga az a tény is, hogy Nagyságod lehetővé 
tette a ránk nézve válságos idő fordulópontján ezt a küldött- 
ségjáróst, már egymagában tiszteletreméltó eredmény volt. Ha 
azonban számon vesszük azt a körülményt is, hogy Nagyságod 
komoly és önérzetes szavain kívül ezúttal a magyar közoktatás
ügy munkásainak együttérző ereje is szemlélhetővé vált a 
miniszterek előtt, akkor meg határozottan biztató jelenségeit 
látjuk szebb jövőnk kibontakozásának. Az igazi eredményhez 
sokszor észrevétlen, apró fokozatokon keresztül juthatunk el. 
Úgy érezzük, az együttműködésnek ez a napja szintén hozzá
járult legalább ahhoz, hogy ügyünk és érdekünk egy vonalnyi- 
val beljebb kerüljön a megértéshez és méltányláshoz. Köszönet 
ezért Nagyságodnak. Adja Isten, hogy Nagyságod bölcs veze
tésével és irányításával a fegyelmezett együttműködés terén még 
áldásosabb eredményeink is legyenek.

HÍREK.
t  Dr. Szemák István ny. c. igazgató nov. 9-én életének 

83. évében rövid szenvedés utón elhúnyt. Az elköltözött fárad
hatatlan tanári működésének nagyobb részét a budapesti VII. kér. 
Madách Imre gimnáziumnál töltötte. Már az intézet alapításának 
második évében buzgó tagja volt annak a tanári testületnek, 
amely az új iskolát fejlesztette, felvirágoztatta s országos hírűvé 
tette. Tudásával, gazdag tapasztalataival, emberséges gondolkozá
sával, kötelességérzetével kivívta kartársai és tanítványai tiszte
letét és szeretetét. Tankönyvei széles körben elterjedtek. Munkássága 
a tankönyvírás mellett más kultúrális térre is kiterjedt. Egész 
pályáján, nyugdíjas koréban is szívvel-lélekkel élt annak a törek
vésnek, hogy az ifjúsági könyvtárakba és így az ifjúság kezébe 
olyan tartalmú és szellemű olvasmányok kerüljenek, amelyek 
lelkét nemesítik, épülésére szolgálnak.

Tanügyi érdemeit a kartársi elismerésen s az ifjúság szere- 
tetén kívül jutalmazták azok a kitüntetések is, amikor nyugalomba-
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vonulása után az igazgatói s élete alkonyán a kormányfőtanécsosi 
címet kapta.

+ D r. r é th e i  P r ik k e l  M á r iá n  (1871—1925). A győri b en cés  
gimnázium oromzalán gyors egymásutánban kétszer is lengett a 
gyászlobogó. Dr. Molnár Szulpicban másfél hónappal ezelőtt igaz
gatóját vesztette el az intézet, most pedig kidőlt az élők sorából 
munkakedvének és erejének teljességében Prikkel Márián.

Tanár volt és tudós. Korán fogta kezébe a tollat és mér tanár
jelölt korában jelennek meg kisebb közleményei, tanulmányai a 
Nyelvőrben és munkatársa Barlal Antalnak a Magyarországi latinság 
szótárában. A katedrára kerülve már szélesebb területekre tágítja 
érdeklődését és szorgalmasan dolgozik tovább. Aránylag fiatalon 
írja meg a Pray-kodexról szóló tanulmányát, melyet az Akadémiában 
is felolvasott. Ebben különösen a kódex keletkezésének idejét 
igyekezett megállapítani. Ezt. követik gyors egymásutánban érteke
zései, közlései. Eleinte a magyar történelmi nyelvészettel foglal
kozott (Sándor István, Csuzy Zsigmond), majd átcsapott rokon 
erületre, a magyar régiségtan területére (A kocsi eredete). Az e téren 
végzett kutatásainak eredményét szorgalmasan közölte a szak
lapokban, iskolai értesítőkben, de egyben forrásává váltak egy 
hatalmas, a maga nemében úttörő munkának, A magyar táncnak. 
Éveken át dolgozott e munkáján és gyűjtögette az adatokat, fel
kereste azokat a helyeket, ahol a régi táncoknak a nyomára bukkant. 
Mint minden úttörő munkának, ennek is megvannak a maga 
fogyatkozásai és különösen a zene terén való dilettantizmusát 
kifogásolta a kritika, bár elismerte a munka értékét.

A bencésrend majd minden gimnáziumában tanárkodon s 
sziporkázó szellemessége és előadóképessége miatt szívesen fogadták 
a társadalmi téren való munkásságát is. Szorgalmas munkatársa 
volt a helyi lapoknak; egyideig szerkesztette is az Esztergom és 
Vidéke c. lapot. Élete utolsó éveit Győrött töltötte, ahol megszervezte 
és éveken át irányította a Szabadegyetemet. Szerencsésen tudta 
megválogatni az előadókat, úgyhogy a beiratkozott hallgatók száma 
akkora volt, hogy mindig megtöltötték a győri gimnázium dísztermét. 
Nagy népszerűségnek örvendő felolvasója volt a győri Kisfaludy- 
körnek és ha a mesedélutánok mesélője 6 volt, a teremben 
szorongtak — a felnőttek.

Munkásságát több tudományos egyesület azzal ismerte el, hogy 
tagjai sorába választotta. Tagja volt a Szent István Akadémiának, 
ahol székét már nem foglalhatta el, bár értekezése készen volt. 
Tagja volt továbbá a győri Kisfaludy-körnek, választmányi tagja a 
Magyar Nyelvtudományi Társaságnak, a Philológiai Társulatnak, 
a győri Tanárok Nemzeti Szövetségének pedig elnöke.
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Budapesten keresett gyógyulást, de a súlyos műtét után mutat
kozó javulás csak látszólagos volt. Balatonfüredre ment üdülni, 
ahol odaérkezése után harmadnap meghalt. A tihanyi temetőben 
helyezték örök nyugalomra.

f  A g á cz y  N o rb e r t ,  a jászóvári premontrei rend nesz'ora, meg
halt 84 éves korában nov. 2-én. Született 1841 nov. 14-én 
Miskolcon. Tanári pályáját Nagyváradon kezdte 1865-ben, 1870-ben 
Kassára került, majd préposti titkár lett. 1884-ben újra Váradra 
került s itt tanított 1905-ig, amikor súlyos fülbaja nyugalomba 
kényszerítette. Negyvenéves tanári pályáján nemzedékeket nevelt 
fel, melyek mindig nagy tisztelettel és hálával gondoltak nagy 
képzettségű tanárukra. Nagyvárad régi társadalma igen nagyra 
becsülte tudományos, főként irodalmi és filozófiai előadásaiért. 
Még jászói remeteségét sem töltötte tétlenül, hanem ameddig a 
fülbaj mellett hasonló súlyosságú szembaj meg nem látogatta, 
állandóan foglalkozott régi kedves témáival. Számos cikke jelent 
meg különböző folyóiratokban, pl. a „Figyelődben, éveken át 
volt állandó munkatársa a Nagyváradon megjfelenő „Kath. Hit
terjesztés Lapjaidnak, melyben cikkeit névtelenül közölte.

f  Vass Miklós. Rövid egymásutánban sújtotta a könyörtelen 
halál a széttépett jészóvári premontrei kanonokrendet. Alig pár 
nappal Agáczy Norbert halála után hirtelen elhunyt Vass Miklós, 
a rend egyik legszeretetreméltóbb és legkiválóbb tagja. Élete kicsiny
ben megában foglalja a rend nagy kálváriáját. 1879 dec. 5-ikén 
született Gibárton (Abauj-Torna vm.). Felszentelése után 1904-ben 
Kassára került s itt tanított szakadatlanul egészen addig, míg a cseh 
önkény a rend főgimnáziumát el nem vette. Kiváló szónok volt s 1919 
szept. 7-én, a kassai vértanúk ünnepén ő mondotta a kassai 
székesegyházban az ünnepi beszédet. Tüzes magyar lelkének 
fájdalma megragadó szavakban tört ekkor ki s a következménye 
az lett, hogy 48 órán belül el kellett hagynia Kassát és a cseh 
megszállott területet. A jászóvári premontrei kanonokrendnek ekkor 
még nem volt csonka hazánkban tanintézete. Vass Miklós három 
más rendtársával együtt, akik valamivel később jöttek át a trianoni 
határon, a hajmáskéri főreáliskolához került s ezzel együtt vándorolt 
Győrbe, Kismartonba, majd ismét Győrbe, végül a szerbek kivonulása 
után Pécsre, ahol a „Zrínyi Miklós reáliskolai nevelőintézet“-ben 
volt tanár. Mindezeken a helyeken hamarosan kivívta magának 
kartársai és a társadalom szerefelét és becsülését. Győrött nagy
részt neki köszönhető a „Felvidékiek Köré“-nek megalakulása. 
Fáradhatatlanul agitált, szónokolt, cselekedett mindenütt, hogy 
megingathatatlan optimizmusával összetartsa a csüggedő lelkeket 
és hirdesse a magyar feltámadást. A jó Isten nem akarta, hogy 
ezt megérje a földön. November 3-án holtan találták az ágyban.
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Szívszélhüdés ölte meg az életerős paptanárt. Temetése november 
6-án ment végbe Pécsett az egész város osztatlan, mély részvéte 
mellett. Tudományszeretetét számos alapos történeti és társadalom- 
tudományi értekezés hirdeti.

A Katholikus Középiskolai Tanáregyesület igazgatósága nov. 
30-án Bitter Illés főigazgató elnöklete alatt ülést tartott. Ezen az 
ülésen magáévá tette annak a fölterjesztésnek szövegét, amelyben 
dr. Lechner Tibor indítványa alapján kéri a tanári cím használatá
nak revízióját és a tanári cím megvédelmezését, amihez a többi 
középiskolai tanáregyesületek is csatlakoztak. Egyben elfogadta 
Irsik Józsefnek már kész fölterjesztés formájában előadott indít
ványát, amelyben az új státusrendezés keretében kéri az igazgatóknak 
a főigazgatókkal közös külön státusba helyezését, ami által a katedrái 
tanárok előmenetelét gátló akadály elháríttatnék, valamint a más
nemű szolgálatra rendelt tanároknak abba a státusba helyezését, 
ahol tényleg szolgálnak. Az így megüresedő helyekre a hosszú 
évek óta várakozó helyettes tanárok volnának kinevezhetők. Ezzel 
némileg orvosoltafnék a tanárság előmenetelének az a 10 éves 
hátránya, amelyet azáltal szenvedett, hogy szolgálati éveinek 
számát öt évvel fölemelték a többi kategóriák szolgálatának öt 
évvel való leszállításával szemben. Az igazgatóság elhatározta, 
hogy mind a két indítványt a nagyméltóségú Miniszter úr elé 
terjeszti.

K ik ü ld e té s e k  isk o la i  ta n u lm á n y i  e re d m é n y  és m ó d sz e r  m eg 
fig y e lésé re . A magyar kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az Országos 
Közoktatási Tanács szervezeti szabályzatának 24. §-a alapján az 1925/26. 
iskolai évre a következő tanácstagokat, illetőleg szakértőket küldte ki az 
alább felsorolt intézetekben az általános tanulmányi eredmény és módszer 
megfigyelésére, különös tekintettel az esetról-esetre megjelölt tantárgyak 
tanítására.

1. Faragó János pápai c. tank. kir. főigazgatót, ref. gimn. igazgatót 
az OKT tagját a debreceni ref. leánygimn.-hoz a nyelv-történelmi tanítás 
módszerének és eredményének megfigyelésére.

2. Dr. Fest Aladár ny. tank. kir. főigazgatót a budapesti III. kér. reál- 
gimn. hoz az angol nyelv, s az újpesti áll. reálgimn.-hoz ez olasz nyelvi 
tanítás módszerének és eredményének megfigyelésére.

3. Dr. Förster Aurél budapesti középisk. tanárképző-int. r., egyet. m. 
tanárt, az OKT e. tanácsosát az I. kér. cisztercita kath. Szt. Imre gimn.-hoz. 
s a VII. kér. áll. Madách Imre gimn.-hoz a görög nyelvi tanítás mód
szerének és eredményének a megfigyelésére.

4. Dr. Gombocz Endre áll. polgári isk. tanárképző-intézeti r., egyet. m. 
főiskolai tanárt a soproni ág. h. ev. reálgimnáziumhoz a természetrajzi 
tanítás módszerének és eredményének megfigyelésére.

5. Dr. Gyulai Ágost áll. polg. isk. tanárképző-int. fóisk. igazgatót, 
egyet. m. tanárt, az OKT tagját a győri Szt. Benedek-r. gimn.-hoz a magyar
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nyelvi és irodalmi tanítás módszerének és eredményének, valamint az 
ottani áll. tanító- és tanítónőképző-intézethez a módszeres eljárás, a 
gyakorlati kiképzés és az általános eredmény megfigyelésére.

6. Jablonkay Gábor Jéz. társ. r. kath. theologiai főisk. igazgatót, az 
OKT tagját a veszprémi kegyesr. kath. gimn.-hoz a magyar nyelvi és 
irodalmi, valamint a történelmi tanítás módszerének és eredményének 
megfigyelésére.

7. Kemény Ferenc ny. áll. reálisk. igazgató, c. tank. kir. főigazgatót a 
II. kér. áll. Fáy András reálgimn.-hoz a német és francia nyelvi tanítás 
módszerének és eredményének megfigyelésére.

8. Dr. Kisparti János kegyesr. gimn. igazgatót, az OKT e. tanácsosát 
az V. kér. áll. Berzsenyi Dániel gimn.-hoz és a VII kér. áll. Szt. István 
reálgimn.-hoz a latin, magyar nyelvi és filozófiai tanítás módszerének és 
eredményének megfigyelésére.

9. Dr. Kornis Gyula egyet, ny. r. tanárt, az OKT alelnökét az orosházi 
felső mezőgazdasági if kólához a módszeres eljárás, a gyakorlati kiképzés 
és az általános eredmény megfigyelésére.

10. Köveskuti Jenő áll. tani óképző-int. igazgatót, az OKT c. tanácsosát 
a szegedi r. kath. tanítóképző-intézethez a módszeres eljárás, gyakorlati 
kiképzés s az általános eredmény megfigyelésére.

11. Dr. Lotzka Alajos áll. reálisk. tanárt, az OKT tagját a győri áll. 
reáliskolához a vegytan-ásványtani tanítás módszerének és eredményének 
megfigyelésére.

12. Dr. M adzsar Imre középisk. igazgatót, az OKT titkárát az I. kér. 
Attila utcai, városmajorutiai, valamint a IV. kér. cukorutcai elemi 
iskolához a történelem, továbbá a beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása 
módszerének és eredményének megfigyelésére.

13. Dr M ágócsy Dietz Sándor egyet. ny. r. tanárt, az OKT e. tanácsosát 
a  bonyhádi ág. h. ev. reálgimn.-hoz a természetrajzi tanítás módszerének 
és eredményének megfigyelésére.

14. Dr. Mikola Sándor budapesti ág. h. ev. gimn. igazgató-tanárt, az 
OKT tagját a pápai ref. gimn.-hoz a  fizikai tanítás módszerének és ered
ményénekmegfigyelésére, különös tekintettel a kísérletek kellő alkalmazására.

15. Quint József áll. tanítóképző-int. igazgatót, az OKT tagját a VII kér. 
szegényháztéri óvónőképzőhöz, valamint a hódmezővásárhelyi óvónő
képzőhöz, elemi és polgári iskolához a módszeres eljárás és általános 
eredmény megfigyelésére.

16. Tímár Pál áll. gimn. igazgató, c. tank. kir. főigazgatót a magyar
óvári kegyesr. kath. reálgimn.-hoz a latin nyelvi tanítás módszerének és 
eredményének megfigyelésére.
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KÖNYVEK ÉS FOLYÓIRATOK.

Dávid Antal: Bábel és Assur. 1. Budapest, Szent István Tár
sulat 1926, 180 1.

Még húsz év sem telt el azóta, hogy Mahler Edének a M. Tud. 
Akadémia könyvkiadó vállalatában megjelent Babylonia és Assyria 
c. munkája először, de már behatóan tájékoztatta a magyar közön
séget a Mezopotámiában keletkezett babilon és asszír birodalomról, 
s a Szent István Társulat áldozatkészségéből Dávid Antalnak, a 
kiváló asszírológusnak a tollából már ismét kapunk alapos, a tudo
mány mai állásának megfelelő összefoglaló munkát, illetőleg egyelőre 
csak első részét Bábelről és Assurról. Ez első kötet Mezopotámia 
földrajza, néprajza és a Mezopotámiáért folyt harcok története. Szerző 
részletes, talán nem csupán a szakemberek számára készült műben 
túlságosan sok adatot tartalmazó földrajzi bevezetés után Mezopo
támia történetét írja meg az őskortól az új babilóniai birodalom 
bukásáig. Először az eposzban megörökített kevés, legtöbbször 
semmi hitelű s részben mythikus hagyomány- alapján megeleve
nedik előttünk az őskor a világ teremtésétől kezdve úgy, ahogy 
Mezopotámia sémi népeinek a képzeletében élt. Ebbe a korba a 
tudomány fáklyája még nem világított be, de annál bámulatosabb’ 
amit az asszirologia, ez a fiatal tudomány, a rendkívül nagy 
gonddal feltárt, s nemcsak óriási türelemmel, hanem leleményes
séggel is megfejtett ékiratos kronológiai listákból, feliratokból, 
krónikákból és diplomáciai okmányokból — amelyek mellett 
az ószövetség és a kevés, kétes értékű görög forrós alig jön 
szómba — kiolvasott Mezopotámia történeiére az ötödik évezred 
végétől, illetőleg a negyetek évezred elejétől kezdve. Egy évszázad 
előtt már folytak ugyan az ásatások, de az ékjegyek nagyobb része 
még megfejteden volt, s ma már, mint Dávid Antal könyvéből 
láthatjuk, nagyáltalónossógban, egyes korszakokra egész részletes
séggel, ismert Mezopotámia története. Szerző a sémieknek az egykor 
sumér birtok Mezopotámiába beszivárgásától és lassú térfoglalásótól 
kezdve nem külön-külön tárgyalja Babilónia és Asszíria történetét, 
hanem — feladatához képest nagy vonásokban, de kelleténél több 
névvel — egybefoglalja őket, mert mint igen helyesen mondja: 
„Babilónia és Asszíria története valójában nem két külön történet, 
hanem a nagyban és egészben egy kultúikört alkotó Mezopotámia 
uralmáért folyó harc egy-egy fele, amelynek csak a másik féllel 
együtt van egész értelme“. A magam részéről szívesen láttam volna, 
ha ezt a történetet nem fejezte volna be Babilóniának 538-ban 
történt elbukásával, hanem röviden kitért volna a későbbi fel
kelésekre is.
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A könyv nem néhány összefoglaló mű kivonata, hanem 
azok felhasználása mellett a források ismeretével készült, rend
szeres, az alapgondolatokat soha szem elől nem tévesztő munka, 
melynek rövidségét a megszabott terjedelem, egyes helyeken fel
tűnő hiányait a forrásanyag elégtelensége magyarázza. Szerző 
világosan látja az eseményeket és mozgató erőit, s ha Hammurápi 
története a könyv egyéb részeihez mérve nagyobb gonddal és 
szeretettel van megírva, a rendelkezésre álló forrásanyag bősége 
mellett a szerző idevágó s külföldön kellőképpen méltányolt mun
kásságának tulajdonítható. Amit szerző e tanulságos, csak a görög 
és latin kultúrán nevelkedett közönségnek a rá nézve idegen nevek 
nagy száma miatt kissé nehézkes könyvében nyújtott, méltán 
kelthet bennünk várakozást a második, még érdekesebbnek ígérkező 
rész után, amely a mezopotámiai művelődési viszonyok megraj
zolásánál ennek a kultúrának más ázsiai kultúrákba bekapcsoló
dását és ezen át az európaival való érintkezését bizonyosan meg 
fogja mutatni nekünk-

Szerző számot vet azzal, hogy könyvét szakemberek is forgatják, 
ezért — meg talán abban a reményben, hogy sikerül tárgya iránt 
nagyobb mértékű érdeklődést felkelteni — bő, a legfontosabb szöveg- 
kiadásokra, jelentősebb folyóiratokra és éves kiadványokra, továbbá 
összefoglaló földrajzi és történeti monográfiákra kiterjeszkedő irodalmi 
tájékoztatót ad. Nem hanyagolja el természetesen Mezopotámia 
történetének ékiratos és nem ékiratos forrásait sem, amelyeknek 
külön fejezetet szentel. Kár, hogy itt legalább röviden ki nem tért 
tudománya történetére, amelynél bepillantást engedhetett volna 
szaktudománya műhelyébe. A nagyközönségnek sejtelme sincs 
róla, milyen emberfeletti munka volt az egykor díszítéseknek nézeti 
ékjegyek megfejtése, s ma is még mennyi türelmet igényel a nap
fényre kerülő sokszor igen rossz állapotban levő ékiratok elolvasása, 
magyarézása, eleven forrássá tétele. A nem-írásos forrásokkal a 
könyvecske nem foglalkozik, de ezeknek nem is itt, hanem a második 
részben a helyük.

Végül álljon itt néhány, a mű lényegét nem érintő megjegyzés. 
1. Szerző minden tekintetben, még a legkisebb dolgokban is, a 
mai tudományt adja. Átírásai épp oly pontosak (v. ö. Hammurábi 
átírás helyett Hammurápi), mint amennyire megbízható s a legújabb 
kutatások eredményeit is felhasználó minden történelmi adata (pl. Nini- 
veh bukása). Egyik-másik esetben azonban, mint pl. a sémi nyelvek 
rokonsági viszonyainak tárgyalásánál, ki kellett volna legalább jegy
zetben terjeszkednie az ellentétes felfogások ismertetésére is.

2. A földrajzi és személyneveket akkad és sumér nyelven kívül 
ott, ahol eltérés van, lehetett volna bab. és assz. nyelven is közölni. 
Pl. Babilu, Bab ili. Kyros neve mellett Kurus vagy Kuras áll.
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Tudtommal a bab.-ban csak Kuras, sőt az az elemiben is, csak 
az óperzsában Kurus. A görög alapján nem tartom igazoltnak a 
Fravartis átírást. Igaz, hogy a Phravartis ajánlásával ellentétbe 
jutok a közfelfogással.

3. A nyelvek között az elamit kaukázusinak mondja, pedig 
helyesebb lett volna azt állítani róla, hogy hovátartozását nem 
sikerült eddig megállapítani. A szerző különben dicséretre méltóan 
óvatos, úgyhogy a hethila hovátartozását szóba sem hozza, pedig 
ezt a külföldi tudósok egy tekintélyes része — nem mondom, 
hogy a legteljesebb mértékben igazoltan — indogerménnak könyveli 
el, sőt már kísérlet történt az italo—kelta—tochár—hethita nyelvek 
közelebbi összetartozásának a bizonyítására.

4. Az 52. lapon a Mammuüal kapcsolatos Logos, az új
platonizmus miatt bővebb magyarázatra szorulna. Vagy kapunk 
erről valamit a második részben?

5. A görög források között Herodotost talán a kelleténél jobban 
lekicsinyli s az ókori íróktól örökölt szemüvegen át nézi, pedig 
egyben-másban igazolták őt az ásatásokkal felszínre került ékiratok.

Szidarovszky János.
P e th ő  S á n d o r :  V ilá g o s tó l T r ia n o n ig . A mai Magyarország 

kialakulásának története. A földrajzi részt írta Fodor Ferenc. 
Budapest, 1925. Enciklopédia R. T. kiadása. — Egy nemzet tör* 
ténelmi életének tragikus fordulója után a nemzeti történelem 
folyamára való visszatekintés, a történelmi életet alakító külső és 
belső politikai tényezők számbavétele és a nemzet élete szem
pontjából való lemérése, komoly férfimunka. Az ilyen visszatekin
tés sokszor a történetíró egész korábbi történetszemléletének 
korrigálásával, sok érzelmi momentumtól való elszakadásával jár 
és a szemle végén azzal a [bátorsággal, hogy szembenézzen a nagy 
kérdéssel: lehet-e még remélni ? A mi történetirodalmunknak ez 
a — sajnos — elég gazdag ága szaporodott meg Pethő Sándor 
művével. Megírásának indító oka az volt, ami Szalay Lászlót a 
múlt század közepén a magyar történelem megírására késztette. 
Szalay László azért mélyedt el a mostanihoz annyira hasonlatos 
korszakban a múlt tanulmányozásába, hogy a tudomány mikrosz
kopikus módszerével vizsgálja meg és feleletet adjon a szemébe 
sötétlő kéidésre: lehet-e még remélni? Szalay a maga klasszikus 
munkájában pontosan lemérte a magyarság politikai életének 
nemcsak fenntartó erényeit, hanem bukását okozó bűneit is. Az ő 
példáján indult el Pethő Sándor is a mai idők által elébe szabott 
feladatának megoldáséra. Merőben politikai történelmet ír, de 
nem á politikai események és változások részletes elbeszélését 
adja, hanem a történelmi erők és eredmények genezisét. Így vált
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lehetővé, hogy könyvében benne van egész politikai életünk 
története a nomád államtól a trianoni Magyarországig.

Ha szemmel mérjük a munka egyes részeinek terjedelmét, 
aránytalanságokat láthatunk benne, pedig éppen ezekben a lát
szólagos aránytalanságokban van a munkának egyik főérdeme. 
Az első rész az ősmagyar államszervezettől a szabadságharc 
bukásáig terjedő idő politikai életének éles vázlata. Ennek az 
időnek a köztudatba átment történelmi mérlege van. A szerzőnek 
csak azokat a nagyobbrészt érzelmi ballasztokat kellett eltávolí- 
tania, amelyek az ő alapgondolata szerint való mérlegelés lénye
géről esetleg elfordították a figyelmet. Méltánylandó munka volt 
ez is. Világostól Trianonig eltelt idő politikai eseményeit azonban 
a mai kor embere érzelmek által színezett ködön és párén át 
látja és ítéletét sokféle tényező befolyásolja. Pethő Sándor mun
kájának legnagyobb érdeme abban a törekvésben van, hogy ezt 
a színes ködöt és párát eloszlassa és józan szemlélődésre kény
szerítse az olvasót azon politikai események egymásutánjában, 
amelyek Trianonhoz vezettek. Munkájának ez a része sok önural
mat, sok önmegtagadést kívánt és a történetírás módszerességének 
eleven őrállásét. Ezzel az önmegtagadással és szigorú módsze
rességgel a politikai történetírásnak szinte lezárt fejezeteivé váltak 
könyvének azon részei, amelyek a Bach-korszak politikai erőinek 
mérkőzéséről, Kossuth és Deák szerepéről, a Deák-párt dekaden
ciájáról, a nemzetiségi kérdésről és különösen ennek szociális és 
morális kapcsolatairól szólnak. A még közelebbi múlt esemény
rúgóinak történeti feltárása sok olvasó részére bizonyos nyugta
lanító, esetleg ellenszenves érzelmek és gondolatok forrása lehet, 
de az a nagy kérdés, amely Pethő Sándor politikai történelmi 
vizsgálódásainak alapja, nem számolhat egyéni, vagy akár kisebb- 
nagyobb csoportok érzékenységével. Ha ebben a részben egy-egy 
eseményre vagy történelmi szereplőre erősebb hangsúly esik, mint 
egyikünk-másikunk felfogása szerint kellene, huzamosabb fontol
gatás után mégis arra az eredményre jutunk, hogy a dolog vele
jében a szerző igazsága és az objektív igazság állnak közelebb 
egymáshoz, mint az első olvasásra berzenkedő szubjektivizmu
sunk. Bizony ezeknek a részeknek más a hangja, mint az öniga
zoló emlékiratoké, de a nemzetnek nem az önigazoló emlékiratok 
szubjeklivizmusára van szüksége, hanem férfias megvizsgálására 
a régmúlt és közeli múlt eseményeinek.

Pethő Sándor módszere azonban nem a hideg és rideg r.acio- 
nalista történetírásé és nem az inquizició érzéketlenségével tart 
szemlét a magyar múlt eseményein. A hamis illúzióktól való 
megszabadulásra és megszabadításra törekvő eljárás mögött 
éppenséggel a legmelegebb érzelem munkál, amelynek könnye
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és derűje objektív történeti szemléletek szerint változik és sem 
lemondó pesszimizmussá, sem mindent az események folyásától 
váró, cselekvésre képtelen megnyugvássá nem vélik a szemle 
eredményéül. Végső konklúziója a legjellemzőbben mutatja azt a 
komoly érzelmi hátteret is, amely vizsgálódásait irányította. Az 6 
konklúziója nem azonos sem azzal a rezignációs gondolattal, 
amely a trianoni kegyetlen valóság alapján Lengyelország sorsá
val rémít, sem azzal a mindenváró gondolattal, amely a trianoni 
és versaillesi diplomáciai csoportosulás megbomlásától és a 
magyarságnak az ú. n. utódállamok népeinél való magasabb 
rendűségétől bizton reméli középeurópában az erők reális elhelyez
kedését. Pethő szerint Trianon és a lengyel példa nem ok a rezig- 
nációra. Lengyelországot a Hatalmasabb Oroszország, a geográfiái 
bástyák hiánya és saját hibái döntötték meg. De viszont az utód
államok népeinél való különb voltunk sem lehet egyetlen alapja 
a jövő reményeinek. Mert ha a nyers számok tekintetében ma 
kedvezőbb is a helyzet az ellenséges erőviszonyokkal szemben, 
mint volt Szalay László vizsgálódása idején, másrészt a nemzet
nek a maga történelmi céljaihoz való viszonyét akkor nem zavar
ták meg olyan idegen és ellenséges hatású elemek, amelyeknek 
befolyása a további fejlődés menetére ma még kiszámíthatatlan. 
Ma tehát a magyarság belső tájékozottságának és a katasztrófát 
egységesen átérző erkölcsi frontnak hiánya az új helyzettel szem
ben való legnagyobb gyengeségünk. Ez a hiányosság a magyar 
nemzeti lét alapproblémája és Trianon revíziója után is csak úgy 
élhetünk, ha nem fognak áthidalhatatlan szakadékok tétongani a 
magyar lelkiségben.

A mű második része a trianoni Magyarország földrajza. 
Fodor Ferenc tudós munkája, a gazdasági földrajzi múlt és jelen 
teljes képe, gazdasági célkitűzések forrása és a jelen és jövő 
politikájára gondolatébresztő szemle. A fö'drajztudomány. leg
modernebb módszeressége óvja a délibébos hangulattól, a lélek- 
nélküli szárazságtól pedig az a törekvése, hogy feleletet keressen 
arra a kérdésre, életképes-e ez a csonka ország ? Nem naívság, 
vagy botor hiedelem-e Magyarország újjászületésében való hie
delmünk? A magyar föld természetéről, a magyar földről, mint 
kultúrlájról, a magyar gazdasági termelésnek minden ágáról, 
ipari energiakészleteinkről, közlekedési viszonyainkról, kulturális 
földrajzi helyzetünkről adott alapos áttekintése után az előbbi 
kérdésre ez a felelete: mai termelési rendszere, mai iparpolitikája 
mellett az állam életképtelen. A mesterséges injekciók nem alkal
masak arra, hogy a magyar nép és föld feldúlt viszonyát egész
ségessé tegyék. „Ha gazdasági életünk minden vonatkozásában 
alkalmazkodik földje természeti adottságaihoz, . . . akkor Magyar-
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ország feltámadhat, — de mindenképen csak népe munkája árán 
támadhat fel!“

Mindkét szerző beszéde kemény beszéd, de a gondolataik 
elől nem lehet kitérni. (k.)

Középiskolai Mathematikai és Fizikai Lapok II. évfolyama 
szept. 15-én indult meg. Az eddig megjelent három szárában Erdős 
Lajos „Az atomok világában“ c. cikksorozatban ismerteti a modern 
fizikának egyik nevezetes problémáját. Kántor Nándor, Csada Imre 
és a szerkesztő mathematikai értekezéseikkel teszik változatossá a 
lap tartalmát? A legjelentősebb rész természetesen az, amely a 
középiskolai diákság önálló munkásságának élénk tanujelét adja. 
A lap 2—2 ívnyi terjedelemben jelenik meg és az előállítás magas 
költségeihez viszonyítva olcsó. (20 íves munka: 100.000 korona.) 
A 4. szám dec. 15-én jelenik meg.

Dr. Stimakovits László : Bevezetés a művészettörténelembe. 
Budapest, 1925. A szerző kiadása. — A múlt számunkban közöl
tük azt a híradást, amely ennek a munkának megjelenését tudtul 
-adja. Most, hogy az ízlésesen kiállított mű a kezünkben van, 
teljes elismeréssel kell adóznunk a szerzőnek ezen középiskolai 
segédkönyv tervszerű összeállításéban végzett munkájáért. A tanári 
lelkiismeretességgel készült segédkönyv megbecsülhetetlen eszköze 
lesz a művészettörténeti oktatásnak. A széleskörű szaktudás és a 
művészet szeretete megeleveníti azt a 700 darab művészettörténelmi 
diapozilívet, amelyet az országos pedagógiai könyvtár és tanszer- 
múzeum tanácsa és szakbizottsága állított össze és a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium minden középiskolának megküldött.

A magyarázó szöveg 14 fejezetben végig vezet a művészet
történelem legfontosabb állomásain Kelet művészetétől a modern 
művészeti irányokig. Két külön fejezetet szentel a magyar művé
szetek fejlődésének és egyet az iparművészet bemutatásénak. 
A magyarázó szöveg mindenütt a művészettörtéheti kutatások 
legmodernebb eredményeiben való jártasságot árulja el és így, aki 
vezérfonalul használja, e tekintetben is megbízható alapon áll.

Az előadásnak technikáját igen megkönnyíti a diapozitívekkel 
pontosan összevágó számozás és megbízhatóságét fokozza az is, 
hogy a diapozitíveknek esetleg kevésbbé pontos felírásait is helyes
bíti és a helyesbítéseknek pontos jegyzékét is összeállítja.

Az új középiskolai tanterv szöges gondot fordít a művészet- 
történeti oktatásra és nemcsak a rajztanítés keretében biztosít 
részére helyet, hanem a klasszikus és modern irodalomtörténet és 
a történelem tanításának keretében is. Aki az új tantervet ezen a 
téren is élményfakasztó iskolai munkává akarja tenni, nélkülöz
hetetlen eszközt talál Stimakovits László segédkönyvében. Meg-

13Tanáregyesületi Közlöny.
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rendeltheő a szerzőnél. (Budapest, VII. kér. áll. Szent István 
reálgimn.). — k. —

G a á l L ász ló : A latin kiejtés kérdése. (Orsz. reform, tanár
egyesület évkönyve, 18. évf. 1925, 17—36. 1.)

Minthogy a szakkörök a latin kiejtés kérdésének nagy fontos
ságot tulajdonítanak, s mivel e téren azok közölt, „akik a közép
iskolában latint tanítanak, van bizonyos tájékozatlanság“ (19. 1.), 
e körülmények arra indították a szerzőt, hogy „a tudományos kutatás 
eredményeit“ röviden ismertesse és e kérdésben praktikus útmuta
tással szolgáljon.

Az első rész a latin kiejtést tárgyalja. A szerző azonban egy
általában nem ismeri a kérdés újabb irodalmát. Niedermann, 
Waltz, Juret, Rotier, Meillet—Vendryes vonatkozó munkái, de még 
a közkézen forgó Sommer-féle könyvek is teljesen ismeretlenek 
előtte. Stolz—Schmalzot is csak hírből ismeri, csak általában említi 
egy régi kiadásét (1900), de a részletekben nem használta fel. 
Lindsay—Nohl: Die latéin. Sprache (1897) c. könyvét szintén fel
sorolja ugyan forrásai között, de legtöbbször el sem olvasta belőle 
a vonatkozó paragrafusokat. Hogy ily körülmények között a szerző 
munkája tele van szarvas hibákkal, az magától értetődő. Csak 
egynéhányra szorítkozom, melyek a legszembeötlőbbek. 27. 1. „Az 
1 olyan, mint a magyar 1.“ Szó sincs róla, kétféle latin 1 volt, 
mind a kettő különbözött a magyartól. (V. ö. Lindsay—Nohl 103, 
106, Brugmann Kurz, vergi. Gram. 120, Stolz—Schmalz4 36, 
Sommer: Handbuch 166, Meillet—Vendryes: Traite de gram. comp. 
75, stb.) — 27. 1. „Az 1 muta után oly gyengén hangzott, hogy 
versben pozitiót sem képezett.“ Három tévedés egy mondatban. 
1. A kiáss, latinban nem hangzott gyengébben, 2. hogy nem képezett 
pozitiót, annak az az oka, hogy a szótaghatár a muta elé esett. 
3. az epikus költészetben pozitiót is képezhetett. (Lindsay—Nohl 
-150, Sommer 283, Stolz—Schmalz4 39, Meillet: Introduction5 99, 
Meillet—Vendryes 126,Niedermann—Hermann: Hist.Lauti.94,stb.) — 
21.1. „Semmi sem mutat arra, hogy a Kr. u. III. századig ё  és ё között 
qualitativ különbség lett volna.“ Dehogy nem, már Kr. e. 189 óta 
vannak mindinkább sűrűbb nyomok. (Sommer: Handb. 61, Sommer: 
Krit. Erläut. 16, Me liet—Vendryes 113, sőt Lindsay—Nohl 24—25.). — 
24. 1. „A latin v a Kr. u. IV—V. századig félhangzónak tekinthető.“ 
Tévedés, már a Kr. u. I. sz. óta tesznek különbséget a valente v és 
a qvis v-je között, legkésőbb a II. sz. óta spirans volt. (Lindsay— 
Nohl 51, Sommer 163, Niedermann—Hermann 11, Meillet—Vendryes 
78, Baehrens: Spracht. Komment. 79, sőt Stolz—Schmalz4 39.) stb. 
stb. A 27. s köv. lapokon a szerző egynéhány útmutatást ad, mikor 
kell hosszú magánhangzót ejteni. Ezen rész is tele van súlyos 
hibákkal. Csak egynéhányat: 28. 1. „A 2. deciin. rövidített [mi ez?]-um
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végzete mindig hosszú: deüm.“ Soha (V. ö. Brugmann 274, Stolz— 
Schmalz4 39. 1. jegyz., Sommer 349, Meillet—Vendryes 138 stb.). 
A szerző nem ismeri a 2. deci. történetét. — 28. 1. „Megjegyzendő: 
fär, läc.“ Elemi tévedés, mert mindkettőnek vocalisa rövid. (1. pl. 
Georges8 1913. fär: gesprochen farr, azonkívül Stowasser, Heinichen, 
Walde etc. szótárait.) stb.

A szerző grammatikusokból és feliratokból is idéz, anélkül, 
hogy utalna rá, hogy ezeket mind csak Corsen, Seelmann és 
Lindsayből másolta, jellemző irodalmi ismereteiré ezen a téren is, 
hogy feliratokat 1828-as kiadásból idéz! Dessau, Diehl, Vollmer 
etc. még ismeretlenek előtte.

A második részben <29, s köv. lap) a középiskolában elfog
lalandó álláspontról beszél, nagyrészt azon elvek alapján, melyek 
a porosz tantervi utasítás alapján Középeurópában elterjedtek. 
Hogy a szerző itt is csak másodkézből dolgozik, mutatja idézete 
(34. 1.): „Dettweiler: Didaktik u. Methodik des lat. Unterr. III. 63.“ 
Hiszen ilyen nincs is, hanem van: Baumeister: Handbuch der 
Erzeihungs- u. Un errichtslehre III. köt., ahol_a latinra vonatkozó 
részt D. írta.

Végül, ha a szerző a 20. l.-on azt mondja, hogy „ezen össze
foglalás latin nyelvet tanító középiskolai tanárok számára készült, 
akik közül többen foglalkoznak irodalmi, mint nyelvészeti problé
mákkal“, úgy a fentiek alapján csak azt mondhatom, hogy a 
a középiskolai tanárok nem ott tartanak a latin hangtan kérdéseiben, 
hogy ily nívójú és tájékozottságú munkához kelljen folyamodniok 
mint amilyen a szerzőé. Benigny Gyula

13
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A középiskolai tanárok irodalmi munkássága 
az 1924/25. iskolai évben.

Nagy Jenő dr. (Debrecen) Die Wildgänse auf der Puszta Hortobágy 
in Ungarn. Weidmannsheil (Klagenfurt). Vadlúdj^rás a Horto
bágyon (Vadászai). Vadludak a Hortobágyon (Nimród). Vad- 
ludak a Dunántúlon (Nimród). Nyíregyháza természeti viszonyai 
(Nyíregyháza). A Hortobágy Madárvilága, Aquila. Die Vogelwelt 
der Puszta Hortobágy in Ungarn, Aquila. Die Rosenstare in 
Ungarn. Weidmannsheil. A madárvédelemről, Debreceni lapok
ban 1924—25. Vadludak a Hortobágyon (Nimród-Vadászlap). 
Die Wildgänse auf der Puszta Hortobágy in Ungarn (Weid
mannsheil). Die einstigen und gegenwärtigen Vogelkolonien an 
der Unteren-Donau innerhalb des Ungarischen Beckens. Die 
Puszta Hortobágy als ein bevorzugtes Durchzugs- und Uberwin
terungsgebiet. Megjelenik a Luxemburgi Nemzetközi Madártani 
Kongresszus kiadmányaiban német és francia nyelven. Magyar- 
ország a Luxemburgi Nemzetközi Madártani Kongresszuson, 
Budapesti Hírlap. A Nagy Alföld állatvilága : Madarak. A deb
receni Tisza István Tudományos Társaság Honismertető Bizott
ságának közleményei. Az egykori és jelenlegi madártelepek a 
Duna mentén. Munkatársa az Aquila, a Vadászlap, a Nimród- 
Vadászlap, a Weidmannsheil, Klagenfurt, c. folyóiratokban.

Nagy József (Bp.). Megjelent Kísérleti fizika c. tankönyvének II. 
része; cikkeket írt a Math, és Phys. Lapok-ba; a Középisk. 
Math, és Phys. Lapok-ba.

Nagy Miklós (Mezőtúr), a Debreceni Prot. Lap-ba és a Tanáregye
sületi Közlöny-be írt.

Nagy Pál dr. (Bp.) Számos közleményt írt a Tanáregyesületi Köz
lönybe és Az Erő c. ifjúsági lapba. Esztergomy Ferenccel átdol
gozta Pirchala Latin nyelvtanát.

Nagyfalusi Lajos (Kalocsa), több hitbuzgalmi folyóiratba írt több
nyire vallásos költeményeket.

Németh Sándor (Bp.). Kritikai cikkeket írt a Napkelet-be. Sajtó alatt 
Francia nyelvtan és olvasókönyv c. tankönyve.

Néoesi János dr. (Nyíregyháza). Keressük a hibát! (Az Értesítőben.)
Neuhauser Frigyes (Bp ). Könyvismertetéseket írt a Kath. Szemlébe.
Neukomm Gyula (Bp.). „Feladvány-Műszótár“ („Győri tornakönyv“. 

1925. 405—501. oldal. Társszerző dr. Kovács Norbert- és Schór 
Lászlóval). A Magyar Sakkvilág rendes munkatársa. Cikkeket és 
értekezéseket írt kül- és belföldi szakfolyóiratokba.

Nikodémusz János (Hajdúnánás), a Hajdúnánási Újság felelős szer
kesztője.
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Obermüller Ferenc (Esztergom). Az „Esztergom“ c. lap munkatársa.'
Oláh Gábor (Debrecen). Jókai (a reálisk. Értesítőben).
Papp Ferenc dr. (Bp.) Tanulmányokat és kritikákat írt a Pásztor- 

tűzbe, az Erdélyi Almanachba és az Irodalomtörténeti Közle
ményekbe. Külön köteteként jelent a Kisfaludy Társaság kiadá
sában : Rákosi Jenő, a hírlapíró.

vitéz Pálfi János dr. (Bp.) A Pentaur-féle hősköltemény történeti 
magva, A szárnyas napkorong szerepe az egyiptomi emlékeken.

Pándy Kálmán dr. (Bp.) Virágnyílés, Az egészséges pihenésről, 
A test egészségtana címen kis füzeteket írt.

Pech Aladár (Bp.). Szerkeszti a Magyar Középiskolát. Cikkek 
ugyanott.

Perényi József dr. (Bp.) Irt irodalomtörténeti értekezéseket, könyv- 
ismertetéseket és bírálatokat a Magy. Művelődésbe, a Pásztor- 
tűzbe.

Pércsich Vince (Pécs). Kiadta a Német Szórendet és A szentmise 
rövid magyarázatát; helyi és budapesti lapokba cikkeket írt.

Pélergál Henrik dr. (Bp.) Megjelent könyve: Magyar Olvasókönyv, 
polg. leányisk. számára.

Petrich Béla dr. (Bp.) Lefordította Henry Bordeaux La robe de laine 
c. regényét. Cikkek és ismertetések a Kath. Szemlében.

Pintér Jenő dr. (Bp.) A bpesti és az országos középisk. tanulmányi 
Versenye (A bpesti tanker. 5. értesítője.) — A magyar irodalom 
története I—II. (Felsőkeresk. isk. számára.) — Mai magyar köl
tők (Sajó Sándorral). — Magyar költők remekei, 3 kiad. — Hein
rich Gusztáv emlékezete (Kisfaludy T. Évlapjai). — Emlékezés 
Lisznyai Kálmánról. (Petőfi Társ.) — Jókai, a drámaíró (Jókai- 
Emlékkönyv). — Sajó Sándor (Magy. Művelődés). — Cikkek a 
Nemzet c. folyóiratban. — Átdolgozta Riedl Frigyes Poétikáját. — 
Szerkeszti az Irodalomtörténetet.

Pintér József (Bp.). A Tisztes Ipar c. lap szerkesztője.
Pintér Lajos (Kaposvár). Hírlapi cikkeket írt fővárosi, vidéki és 

helyi lapokba.
Pintér Mihály (Bp.). A Walden-lörvény vizsgálata nem elektrolytek 

isosTiotikus vizes oldatéban c. értekezést írt.
Pitroff Pál dr. (Bp.) Ismertetéseket, bírálatokat irt folyóiratokba. 

Tanulmányai: Rátkay László munkái (M. Irodtört.), Rátkay László 
élete (Élet), Sajó Sándor (Élet). Álnéven elbeszéléseket, regényt, 
verseket írt folyóiratokba.

Pokorny Emanuel dr. (Bp.) Sajtó alá rendezte a Kis Katekizmus 
21., a Nagyobb Katekizmus 7., a Kis Biblia 19., az Ó-szöv. bibliai 
történeiének 14., az Uj-szöv. bibliai történetek 12. kiadását.

Polgár Gy. Ödön dr. (Csongrád). A Csongrádi Újság szerkesztője.
Poór Sándor (Bp.). Több közleményt írt a Rajzoktatásba.
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Popovics M. Miklós dr. (Balassagyarmat). Néhány cikket írt а 
helyi lapba.

Radványi Kálmán dr. (Bp.) A Zászlónk és a Zászlónk diákkönyv, 
tárának szerkesztője.

Rédei Kornél dr. (Bp.) Cikkeket írt a Nemzetbe és a Tanáregy. 
Közlönybe.

Relkovic Néda dr. (Bp.) írt a Levéltári Közleményekbe (Újbánya- 
város levéltára stb.), a Tanítók Lapjába (Mely művészetek vonják 
el legjobban a tanulót a léhaságtól?), a Népéletbe (Néphagyo- 
mánygyüjtés), az Ung. Jahrbücherbe (A felvidéki hét bányaváros 
műveltségéről а XIV—XVII. században).

Révész Lajos (Debrecen). Adatok a klasszikus görög kultúra múlt
járól és jövőjéről.

Riegl Sándor (Pécs). Szerkesztette a magyarországi naptárak számára 
a csillagászati és kortani adatokat; csillagászati cikkeket írt a 
helyi lapokba.

Riegler Ernő (Bp.). Zalánfi Aladár, lefordította, átdolgozta Schweitzer 
A.: Die deutsche und französiche Orgelbaukunst und Orgelkunst 
c. művét. (Közli: A Zene.)

Roboz Andor (Bp.). Irt több gyermek-verseskönyvet; az ifjúság 
számára átdolgozta Jack Londonnak az Éneklő és Beszélő kutya 
s a Vadonban c. regényeit.

Sajó Sándor (Bp.). Megjelent könyve: Muzsikaszó, Újabb költemé- 
mények, Házi dnak rendületlenül Pintér Jenővel szerkesztett 
anthologia 2. kiadása és a Toldy-könyvtárban a Zrinyiász füzet. 
Költeményei a Budapesti Hírlap, Budapesti Szemle, Zászlónk, 
Kath. Szemle c. lapokban; a Szent ,lstvén-naptárban és a Kis 
Magyarok Verseskönyve című füzetben. Cikket írt a Magyar 
Művelődésbe.

Schindler Gyula dr. (Bp.) írt az Új Nemzedékbe.
Schmidt Márton dr. (Bp.) Megjelent kis angol-magyar szótára és 

angol olvasókönyve (Franklin).
Schuschny Henrik dr. (Bp.) Az Egészség szerkesztője, számos 

cikket írt ugyanoda és napi lapokba.
Schwartz Elemér dr. (Bp.) Cikkei: Abt Remigius Békefi (Cist. 

Chronik); Pressburger Sagen, Schützt die Heimat (Kath. Volks
vereinskalender), Sitten und Bräuche (u. o.); Forchtenstein (Bur
genländische Heimat, Sauerbrunn); Schnitthahnsonntag, Das 
Öltisumtragen (Güssinger Zeitung) Die Henconia in Ottokars 
Österreichischen Reimchronik (Burgenländische Heimat); Egerl, 
rat’, rat’ (Bayerische Wochenschrift); A templomi védőszentek 
és a helységnevek (Egyet. Phil. Közi.) A virágszentelés Nyugat- 
magyarországon. (Magyar Népélet.)

Schweiger Sándor (Pesterzsébet). Jókai képzelete (az Értesítőben).
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Sebestyén Béla dr. (Pécs). Elbeszéléseket, kritikai cikkeket írt pécsi 
lapokba.

Sik Sándor dr. (Bp.) A Zászlónk főszerkesztője, az Élet főmunka
társa, költeményeket és cikkeket irt az Életbe, a Kath. Szemlébe, 
a Napkeletbe, a Pásztortűzbe, a Magyarságba, a Nemzeti Új
ságba, a Zászlónkba, a Nagyasszonyunkba.

Simonyi Béla (Bp.). megírta Szózatét a nemzeti nyelvnek ápolása 
tárgyában.

Somogyi István (Bp.). írt algebrát, geometriát, termetűd. értekezése
ket és újságcikkeket.

Somogyi Jenő dr. (Hódmezővásárhely). Cikkek a helyi lapokban.
Soós József (Kiujszállás). Közleményeket írt a Kisújszállás és 

Vidékébe.
Soós Tamás (Kecskemét). Ismeretterjesztő cikkeket közölt a Kecske

méti Lapokban.
Stimakovics László dr. (Bp.) Megjelent Politikai földrajz c. érettségi 

segédkönyve III. kiadása; magyarázó szöveget írt az Orsz. Ped. 
Tanács által kiadott 700 drb. művészettörténeti képhez.

Stuhlmann Patrik dr. (Gödöllő). R. Coudenhove-Kalergi és a 
Kereszténység c. értekezésen kívül könyvismertetést írt a Kath. 
Szemlébe Szilágyi Dózsa „Örökigazságok a XX. sz.-ban“ c. 
munkájáról.

Szabó István Andor (Bp.). Ezer jó vicc c. gyűjteményét közli az 
Úi idők. Edit c. regényét közölte a kolozsvári „Újság“ 1925. 
Könyvismertetései és pedag. cikkei jelentek meg a Magyar- 
országban és az Orsz. Közpisk. Tanáregy. Közlönyben.

S. Szabó József (Debrecen). Mácsai Sándor emlékezete. Régi, 
főként debreceni asszonyok.

Szabó Kálmán (Jászapáti). A Jász Újság munkatársa.
Szabó Károly (Bp.). Cikkeket írt napi- és hetilapokba.
Szabó Miklós (Bp.). Apróbb cikkeket írt egyházi lapokba.
Szakács Ödön (Kecskemét). Közleményei jelentek meg a helyi 

lapokban az élelmicikkek forgalmazásáról.
Szalay Jeromos dr. (Pápa), a Pápa és Vidéke hetilap főszerkesztője.
Székely István dr. (Bp.) Gobino „Renaissance“-nak új kiadása 

Latin olvasókönyv és Latin nyelvtan.
Szemere Samu dr. (Bp.) Ismertetések: Alexander Bernét kisebb tanul

mányainak II. kötete (az Újság); Philosophische Studien (Pester 
Lloyd); Bernhard Alexander (Pester Lloyd). Megjelenőben 
W ndelland: Prelúdiumok (Filozófiai írod. Társ.). Az Alexander 
Album egyik szerkesztője.

Szemkő Aladár (Bp.). Cikke jelent meg a Magyar Népéletben és 
a Tanáregy. Közlönyben.
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Szendrey. Zsigmond (Bp). Irt könyvismertetéseket, bírálatokat. 
Jókai-tájszótár (Mag\ar Nyelv.). Történeti népmondáink, Folklore- 
szövegek (Népélet), Attila-, A székely és A magyar honfoglalás 
mondái (Nemzet.), Zemplénmegye történeti népmondái (Zemplén), 
Nagyszalontai Népköltési gyűjtés (Kisfaludy-Társaság). Az 
Emericana felelős szerkesztője, a Nemzeti folyóirat belső 
munkatársa.

Szentgyörgyi Ede (Bp.). Könyvismertetést, bírálatot és cikkeket írt 
több lapba.

Szerető Géza (Bp.). Nyelvészeti adalékai a Magyar Nyelvőrben 
jelentek meg.

Szidarovszky János dr. (Bp.) A helyes latin kiejtés tanítása (Orsz. 
Középisk. Tanáregy. Közlöny). A latin népnyelv-, irodalmi nyelv- 
és egyházi nyelv (Orsz. Középisk. Tanáregy. Közlöny). A rejtett 
quantitas jelzése az újabb külföldi latin szótárakban (Egyet. 
Phiologiai Közlöny).

Szigethy Lajos dr. (Bp.) „Őszi virágok“, versek és fordítások 
(Békéscsaba). írt még irodalomtörténeti és egyháztörténeti cikke
ket, méltatásokat, elbeszéléseket, verseket a Ref. Értesítőbe, az 
Evangélikusok Lapjába, a Hegyen épített városba, a Harang
szóba, Luther-Naptárba.

Szigeti Gyula dr. (Kispest) Latin-magyar szótárt írt (Franklin-Társ.).
Sziklai Aladár (Bp.). Hírlapi cikkek, könyvismertetések (Brid

geport c. amerikai magyar lapban és a Magy. Művelődésben).
Szintén György dr. (Kiskunfélegyháza) Vezércikkeket és cikkeket 

írt a Csonkamagyarország c. helyilapba.
Szira Béla (Bp,). Az Élet, a Magyar Kultúra munkatársa. írt 

könyv-, szinikritikát és novellákat.
Szomolányi József (Bp.). Könyvismertetést írt az Életbe, a Magy.

Művelődésbe.
Szondy György (Debrecen). Cooper: A méhvadász. Dante, 1924. 

Grimm meséi. Dante. Sajtó alatt. Állandó munkatársa a Cimbora 
(Szatmár, szerk. Benedek Elek), a Jó Pajtás, Az Erő c. ifj. 
lapoknak.

Szűcs Ernő (Bp.), apologetikus könyvet írt Győzelem a halál felett, 
a biblia szavai a halálról a természettudomány fényében címen 
(Soli Deo Gloria).

Szüts Iván (Esztergom). Az Esztergom munkatársa.
Takáts György dr. (Bp.). írt tankönyveket, ped. cikkeket és könyv- 

ismertetéseket. Megírta a bpesti Mária Terézia lg. 50 éves tör
ténetét. Csodaszép történetek a görö^ regevilágból (Athenaeum).

Teveli Mihály (Bp.). Megjelent: Lidércfény c. ifj. regénye (Pallas). 
Német Nyelvkönyv középiskolák számára. A házitanító (Mátyás 
király rg. ért.)
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Tölcséry István (Hódmezővásárhely). Rövid cikkek helyi lapokban.
Tordai Ányos dr. (Baja). Tanulmányai és cikkei, Gárdonyi a modern 

irodalomban (Bajai Újság), Jókai emlékezetére (Bajai Újság), 
Levél Pályi Edéről (Élet), Jókai centennáriuma (Egri Egyhm. Köz
löny), kisebb cikkek az Irodalomtörténetben és a Bajai Újságban. 
Tankönyvek (Bartha Györggyel): Magyar nyelvtan, Magyar Olvasó- 
könvv, Stilisztika.

Törös László dr. (Nagykőrös). Sorozatos cikkeket írt a Debreceni 
Prot. Lapba, Adatok a kollégium belső történetéhez és Kerekes 
Ferenc pedagógiai levelei címen-

Tóth István dr. (Bp.). Versei jelentek meg a Nemzeti Újságban.
Tóth Lajos dr. (Hajdúnánás), a Hajdúnánási Újság rendes munka

társa.
Tóth Mike (Kalocsa), cikkeket írt a Magyar Kultúrába, a Uj Nem

zedékbe, a Kalocsai Néplapba és a Gazdák Lapjába.
Travnik Jenő dr. (Győr). A modern idegen nyelvek iskolai tanításá

nak céljai és eszközei (Győri reálisk. Értesítője).
Trosztler József dr. (Bp.). Tanulmányokat, cikkeket, könyvismer

tetéseket írt a Magyar Nyelvőrbe, Pester Lloydba, Nyugatba, a 
Révai Lexikonba. Magyar Szimplicissimus, Magyar robinsonok 
(Béta). Lefordította: Thomas Mann, Der Zauberberg (Genius). 
Szerkeszti Az ifjúság szépírói (Genius). Versei megjelentek meg 
Az Est, Pesti Napló, Magyarország és az Egyenlőség c. la
pokban.

Uj Gyula (Pécs). Cikkeket írt sportlapokba.
Unghuáry Attiláné Katona Irén dr. (Bp.). Javaslatok a nőnevelési 

reformhoz, ért. (Bp., Ráskai Lea lg. Értesítője).
Vajda Károly (Bp.). A Ferences Közlöny munkatársa.
Vajthó László (Bp.), könyvismertéseket írt folyóiratokba.
Varga Gábor (Mezőtúr). Több cikk aktuális közgazdasági kérdésről 

a Mezőtúr és Vidéke, ill. a Mezőtúri Újság c. lapban.
Varga Gábor dr. (Pécs). Cikkeket írt a Dunántúlba.
Varga Sándor (Bp.). A Természethistória első kötetében megírta 

Diószegi Sámuelnek, Petényi Salamonnak és Hazslinszky Fri
gyesnek a magyar biológia úttörőinek életrajzát.

Vargha György dr. (Bp.). A Föld és élet c. ifjúsági könyvsorozat 
térsszerkesztője, Kogutowicz K. Iskolai atlasz munkatársa, Tud. 
földrajzi zsebatlasz chronológiai rovatvezetője. Dolgozatai, Em
lékezések, Bolyogások a Balaton körül. Honismertetés és Ratio 
Educationis stb. Tankönyvíró.

Várady Imre dr. (Szombathely). A legújabb olasz irodalom (A reál
isk. értesítőjében).

Várdai Béla dr. (Bp.). A Kath. Szemle társszerkesztője. Kritikai 
cikkeket írt u. o.
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Vári Rezső (Bp.). Szépirodalmi és kritikai cikkeket írt a fővárosi 
napilapokba és folyóiratokba. Megjelent A Rittmeister-család c. 
regénye (Studium). Sajtó alatt van Az anyaföld c. regénye (Lam- 
pel). Jókai Mór (Berzsenyi gimn. Értesítője).

Vayer Lajos (Bp.). Nagyobb munkája: Latin stilisztika tanárjelöltek 
és középiskolai tanárok számára. Ezenkívül írt didaktikai és 
metodikai cikkeket különböző szaklapokban.

Vekerdy Béla dr. (Debrecen). Értekezéseket, cikkeket írt külön
böző lapokba.

Veress Pál dr. (Kispest). A Baire-féle függvény klasszisokról (Math, 
és Phys. Lépők) Uber kompakte Funktionenmengen. (Funda
menta Mathematicae. Varsó.)

Verő Leó dr. (Bp.). Tudományos folyóiratokba írt cikkeket.
Vietorisz József dr. (Nyíregyháza). Költemények: Senki Pál (Frank- 

lin-T.), Magyar asszony, Beszél a márvány, Örök ifjúság. Szil
veszter éjjelén. Értekezések: Nyíregyházi írók, Emlékezés Kiss 
Józsefre.

Vucskits Jenő (Eger). A stílus alapkérdései. Tanulmány, Eger 
1924/25. Jókai stílusa; Értekezés az Élet Jókai-számában. Madách 
Ember tragédiájának magyarsága, értekezés. Gárdonyi-Társaság 
Évkönyvében 1924/25. A szó, értekezés az Egyházmegyei Közlöny
ben. Cikkek a Hevesmegyei Népművelődésben.

Walter János dr. (Bp.). Gikkeket írt a Zászlónk, Nagyasszonyunk, 
Egyházi Lapok, Kath. Nevelés c. lapokba. Sajtó alá rendezte 
Gaudeamus c. munkáját.

Wagner József dr. (Bp.). A Zenei Szemle segédszerkesztője. Cik
keket írt a Zenei Szemlébe, Egyházi Zeneművészetbe s a Szegedi 
Gyorsíróba.

Widder Salamon (Bp.). A zsidó gimnázium istentisztelete (Izraelita 
családi naptár).

Weisz Miksa dr. (Bp.). Több tanulmányt írt bel- és külföldi folyó
iratokba.

Zalányi Béla dr. (Bp.). Pozsony város környékének higrogeologiája 
(Földt. Szemle), Bükkhegységi felső ologocén ostrocodák (Földtani 
Intézet Évkönyve, sajtó alatt). Brassai Sámuel és Miskolay Gáspár 
életraiza (Természethistória I.).

Zolnai Béla dr. (Bp.). Művei: Magyar janzenisták (Minerva). Rákóczi 
könyvtára (Biblio'il. Szemle), A nyelv optikája (Magyar Nyelvi- 
Kisebb cikkek az Egyet. Közlönyben, Miners ában, irodalmi tár
cák a Nemzeti Újságban.

Zsigmond Ferenc dr. (Debrecen). 1. Jókai, 1924. 8. r. 415 I. (M. Tud. 
Akadémia. 2. Jókai Mór élete és művei, 1924. 8. r. 78 1. (Beth
len Könyvtár 8. sz.) Jókai (Debi*. ref. gimn. Értesítő). Kisebb- 
nagyobb cikkek, könyvismertetések a következő folyóiratokban:
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L’Európa Orientale (Róma), Napkelet, Protestáns Szemle, Az Erő, 
Belhlen-Naptár, Debreceni Képes Kalendárium. Munkatársa a 
következő folyóiratoknak: lrodalomtört. Közlemények, Irodalom
történet, Egyetemes Philologiai Közlöny, Protestáns Szemle.

Zsíros Ferenc (Kalocsa). Szerkesztette a Jézus Szíve Hírnöke és 
Máriákért c. hitbuzgalmi folyóiratokat, cikket irt a Mária kon
gregációba.

Zsoldos Jenő dr. (Bp.). Cikkeket, ismertetéseket írt az Izr. Csal. 
Naptárba és a Zsidó -Szemlébe. Dr. Nagy Pál.
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A modern nyelvoktatás reformja a középiskolában.
Amikor a kultuszminisztérium részéről legújabban nyílt kérdéssé 

tétetett, miképpen lehetne a középiskolákban a modern nyelvokta
tást eredményesebbé tenni, ez a dolog egy már régen konstatált, 
nemcsak a tanárok, hanem némileg a szülők előtt is köztudomású 
ténynek újabb beismerése, annak t. i., hogy ezen a téren sürgős 
változásra van szükség, mert a mostani állapotok fenntartása nem 
lehetséges többé.

Öt, illetve nyolc éven ét tanítjuk a német nyelvet. Nyolc év 
munkájának eredményeként annyit legalább is el kellene érni, hogy 
a növendék a gyakorlati életre vonatkozó társalgást megértse, gon
dolatait az egyszerűbb tárgyakra vonatkozólag ki tudja fejezni, az 
idegen szöveg olvasáséban pedig eljusson arra a fokra, amikor a 
szókeresés a munkában már lényegesen nem zavarja és nem teszi 
unotté az olvasást. Amikor azt látjuk, hogy ezt a célt még a leg
jobb tanulók se közelítik meg (csak olyan növendékekről van szó, 
akik modern nyelvi tudósukat kizárólag az iskolából kapják), akkor 
világos, hogy a mai tanítási rendszer rossz, aminthogy bizonyos az 
is, hogy a céltudat nélküli munka eredménye egy-két év után tel
jesen feledésbe fog merülni, s a középiskolai studium e részének 
a növendék semmi hasznát nem veszi.

Ez igen nagy baj, mely több okra vezethető vissza. Mindenek
előtt nincs megállapodott, egységes tanítási módszer. A növendék 
ugyanazon intézet egyik osztályában direkt, a másikban gramma- 
tikális oktatást nyer. Nincsenek jó tankönyveink s a különböző 
szerzők tankönyvei között nincs semmi kontaktus, sőt ugyanazon 
szerzőtől való munka különböző kötetei között is csak külsőleges, 
lótszatkapcsolat van. Nincsenek a tanításnak komolyan számba-
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vehető segédeszközei, szemléltetésről úgyszólván szó sincs. Nincs 
határozott cél, amely felé a tanítás haladna, az órákat elszigeteli 
egymástól a céltalan imbolygás. Ha pedig a tanár ezen segíteni 
akar, már az alsó fokon, a megfelelő szemléltető eszközök meg
szerzésénél, illetve összeállításánál olyan nehézségekbe ütközik, 
amelyeket legyőzni alig lehet, mert a célnak megfelelő eszközök 
még akkor sem kaphatók, ha az anyagi erő rendelkezésre áll.

Mindezen bajoknak egy közös oka van és ebből következik 
valamennyi. Ez az ok pedig az, hogy a tanár előtt nincsen semmi 
vezető fonal, amely után haladhatna, mert a tanításterv utasításai 
annyira hiányosak, hogy a haladás irányát még a legnagyobb 
általánosságban sem jelölik meg. Szinte képtelen dolog, de úgy 
van, hogy a tanításterv németnyelvi utasításai az alsó négy osz
tály anyagának előírásánál nem tartalmaznak egyéb pozitívumot, 
mint hogy a nyelvtant el kell végezni és kéthetenként dolgozatokat 
kell íratni. A többi mind relativum, az elvégzendő anyag mennyi
ségének megállapítása teljesen a tanárra van bízva, sőt reá marad 
nagyrészt a tárgykör megállapítása is.

Mivel a tanításterv nagy általánosságokon kívül egyebet nem 
mond, valójában minden tanár maga csinál magának tervet, amely 
szerint halad, aminthogy a módszert is saját belátása szerint alkal
mazza. Ez a körülmény pedig már magában véve elég, hogy a 
végső eredményt kétségessé tegye.

A tanításterv hiányosságából következik más baj is, amely 
szintén hozzájárul a sikertelenséghez. Akinek a munkatere pontosan 
megszabva nincsen, annak a munkája lényegileg ellenőrizhetetlen. 
Hogy az eredménytelenségre való figyelmeztetés nem a közép
iskolák igazgatóitól vagy főigazgatóitól, hanem a főiskoláktól indul 
ki, az aligha véletlen, mert éppen a tanításlerv hiányossága miatt 
a modern nyelvet tanító tanár munkájának értékét csak akkor lehet 
már megállapítani, amikor az eredményen változtatni nem lehet. 
Ha pl. a számtan tanára nem végzi el az előírt anyagot, felelős
ségre vonható, mert előtte pontosan, szakaszonként kidolgozott 
tanításterv van, amelynek fonalán kell haladnia. A modern nyelvek 
tanításánál azonban a munka lényege ellenőrizhetetlen, mert nincs 
pozitíve előírt anyag, amelynek elvégzését meg lehetne követelni. 
Az ellenőrzés tehát csak puszta impressziókra támaszkodik, ezek 
pedig könnyen csalhatnak. Mert bizonyos, hogy ha a tanár az 
olvasmányokat úgy tárgyalja meg a növendékekkel, hogy még 
ugyanazon kérdést is, ha újra előjön, lehetőleg más szavakkal és 
kifejezésekkel adja fel s viszont megkívánja azt is, hogy a növendék 
ne a szövegből kiszakított mondatokkal, hanem saját erejéből 
kigondolt mondatokban feleljen, akkor a beszédgyakorlatok mind
végig kínosan, töredezetten mennek, még pedig a felső osztályok-
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ban még kínosabban, mint az alsóban, mert hiszen a 6., 7., 8. osz
tályban gyakran már olyan olvasmányok és témák képezik a 
beszédgyakorlatok tárgyát, amelyeknek megbeszélése a gyengébb 
növendékeknél még az anyanyelvükön is sokszor nehézségbe 
ütköznék. Az ilyen beszédgyakorlat bizony nem nagyon sokat 
mutat, s ha esetleg a nyelvi nehézséghez ugyanakkor még valami 
tárgyi nehézség is hozzájárul, az óra siralmas képet nyújt, annak 
ellenére, hogy a tanár a leghelyesebb irányban és módon végzi 
munkáját. Ha ellenben egy tárgykörből a tanár 30—40 kérdést 
összejegyez, s ezeket egy vagy két órán ét ugyanolyan sorrendben 
és ugyanolyan alakban begyakoroltatja, bár nagyon kevés értékű 
munkát végez, egy órai gyakorlás után már olyan látszateredményt 
mutathat fel, amely az alaposság látszatával nyugtatja meg a laikust. 
Ha pedig a szakember meg akar győződni a növendék valódi 
tudásáról, azonnal zavarba jön, mert nem tudja, hogy miből mennyit 
követelhet. Ilyenkor jön aztán rendesen a nyelvtanozás, ami a 
dolognak kétségkívül nélkülözhetetlen és fontos része, de ne felejt
sük, hogy csak egy zárt terület, amelynek nagysága és fontossága 
elenyésző csekély a szavak és kifejezések ezreivel szemben. 
A növendék ezekben való ismereteinek tömegét és biztosságát 
ellenőrizni nem lehet, már pedig itt van a nyelvtanulás igazi lényege 
és nehézsége.

Látható ezekből, hogy egy precízül kidolgozott tanítástervre 
feltétlenül szükség van. Vizsgáljuk, milyen alapelveken kell nyugodni 
egy ilyen elkészítendő munkának, amely változást hozna be úgy a 
tanítási anyagban, mint a módszerben és nézzük tárgyilagosan, 
optimizmus nélkül, hogy közepes energiájú tanári munka mellett 
milyen változást lehet tőle várni.

*  *
*

Tanításunk csak akkor lehet eredményes, ha az anyag és 
módszer megválasztásánál egyaránt az útmutató természetet vesszük 
mintául és a lehetőségig természetesek igyekszünk maradni.

Ezt a megállapítást megtették már minden tantárgyra, így a 
modern nyelvekre is. A megállapításnál tovább azonban nem igen 
mentek és hogy milyen ez a természetes módszer valójában, ezzel 
a kérdéssel nem foglalkoztak tovább. Ez pedig igen nagy hiba volt, 
mert ami természetes, nem egyszersmind mindig egyszerű is.

Két kérdés van előttünk: a tanítási anyag meghatározása és a 
módszer legfőbb elveinek megállapítása. Az előbbi kérdés egyszerű, 
mert hiszen csak másolni kell a természetet, A második feladat 
mér sokkal komplikáltabb, ezért sokkal inkább rászorul a meg
világításra.

Az élő nyelv eltanulásának módszerét illetőleg legtöbben így
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gondolkoznak: A gyermek az anyanyelvét egészen direkt módon, 
a környezetével való folytonos érintkezéssel tanulja el. Kövessük 
tehát azt az utat, amelyet maga a természet oly világosan mutat, 
tanítsunk direkt úton és az eredmény bizonyára nem fog elmaradni.

Ez az okoskodás nagyon egyszerű és mutatós, azonban nem 
számol azzal a körülménnyel, hogy amíg az iskola az ilyen módon 
való tanulásra hetenként négy órát szán, addig a gyermek az 
anyanyelvét naponta öt-hat órán át, sőt több ideig is gyakorolja, 
ha nem aktíve, hát passzíve, amennyiben ha hallgat is, figyeli a 
környezet beszélgetését. Ebből világos, hogy a direkt módszernek 
az a tetszetős alapokoskodása, amely szerint: loqui loquendo 
discitur, az iskolában nem válik be, legalább is egymagában és 
kizárólagosan nem, amint bizonyos az is, hogy a módszer tekin
tetében a természet példáját egyszerűen kópiázni nem lehet.

Mivel nincs módunkban, hogy a növendéket behelyezzük egy 
idegennyelvű környezetbe, ahol a szakadatlan gyakorlás révén 
sajátítaná el az ismeretet, ezért olyan módszert kell választanunk, 
mely ama legjobb, de gyakorlatilag kivihetetlen methodust a leg
nagyobb eredménnyel pótolja. Ezt természetesen csak úgy talál
hatjuk meg, ha tisztában vagyunk azzal, hogy a nyelvtanulás a 
léleknek milyen erőit igényli és foglalkoztatja elsősorban, amit 
viszont csak akkor állapíthatunk meg, ha tisztában vagyunk a 
beszélés tehetségével mint lelki jelenséggel. Ha ezek a kérdések 
tisztázva vannak, a belőlük következő szabályok megadják azon 
lehető legtermészetesebb módszer alapelveit, amely módszer az 
elérhető legjobb sikert ígéri.

Gondolatainkat a beszéd által fejezzük ki, amely emberi 
beszédben a gondolat fogalmaira tagolódva a gondolkodás logikai 
formáiban jelenik meg. A fogalmakra tagolt logikai forma azonban 
nem eredeti alakja a gondolatnak, amely eredetileg csupán az 
ítéleterő puszta megmozdulása. A másokkal való közlésre alkalmas 
alakot a gondolat csak azon pillanatban öltheti fel, amikor a tudat 
középpontjába jut. A tudat középpontján kívül álló szellemi tevé
kenység túl van a fogalmak és logikai formák határán, azonban 
bármely pillanatban azok körébe léphet. Hogy ez megtörténjék, 
szükséges, hogy a tudatban levő gondolatok közül azt, amelyiket 
szavakba akarunk öltöztetni, a többiek közül kiemeljük és a tudat 
középpontjába helyezzük.

A tudat középpontjában egyugyanazon időben csak egy tárgy 
állhat. Ezt bizonyítja az a körülmény, hogy gondolkozásunk egy
szerre két dologgal nem képes foglalkozni. Viszont azonban leg
egyszerűbb ítéleteink is legalább két fogalom kapcsolatából vannak 
összetéve, amely fogalmak felidézése maga is külön lelki munka. 
Ha tehát a tudat középpontjában egyszerre csak egy tárgy állhat,
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amely azt egy adott pillanatban teljesen betölti, úgyhogy semmi 
más oda nem fér, akkor az ítéletek létezése, amelyekben mindig 
valamely két fogalom a köztük levő szükségszerű kapcsolat tuda
tával együtt, az ítéleterő megmozdulása által egyugyanazon időben 
mint egységes gondolati kép jelenik meg, teljesen megérthetetlen 
valami, sőt logikai abszurdum. Ez esetben az emberi gondolkodás 
a képzetek puszta egymásutánban való reprodukálása volna csak, 
tehát az oksági viszony is olyan, amilyennek Hume gondolta. Hogy 
ez nem így van, ma már teljesen bizonyos. Az egész újkori böl
cselet éppen ennek a megdöntésével indul meg.

Hogy a tudatban kiemelt gondolat nem fogalmakra tagolt, 
hanem teljesen egységes valami, világossá leszv akkor is, ha a 
gondolkodás és a beszéd egymáshoz való viszonyét szemügyre 
vesszük, ahol a gondolkodás (akár helyes, akár helytelen) mindig 
előtte jár, sokszor jóval előtte jár a gondolatok kimondásának. 
Megtörténik pl. beszéd közben, hogy egy komplikáltabb összetett 
mondat gondolatsora még nem áll tisztán előttem. Az összetett 
mondat első tagjának kimondását mér megkezdtem. Keresem és 
megkapom a következő gondolatot, s miközben a második gon
dolat megtalálásával foglalkozom, ugyanazon idő alatt az elsőt 
fennakadás nélkül fejezem ki szavakban. Van tehát egy bizonyos 
idő, mialatt tudatom középpontjában a második gondolat áll, 
miközben az elsőnek kimondása zavartalanul folyik tovább. Ez a 
helyzet beszéd közben úgyszólván minden percben ismétlődhetik 
velünk és arra a bizonyosságra mutat rá, hogy az elme a beszéd 
közben két irányú munkát végez. Egyik az ítéleterő munkája, amely 
a kifejezendő eszméket szolgáltatja tudatunknak, másik pedig a 
fogalmakká tagolás és szóbeli kifejezés processzusa. A két folyamat 
egyidejű lelki munka, ennélfogva a tudat középpontjából, amely 
egyugyanazon időben csak egy tárgyat képes befogadni, csak az 
egyik irányíttatik, a másik folyamat pedig a tudaton kívül álló kell, 
hogy legyen.

Mivel bizonyos, hogy minden ítéletet a bennük foglalt fogalmak 
valamilyen kapcsolaténak teljes tudatában alkotok meg, valamint 
az is, hogy ezen kapcsolatot abban a pillanatban, amikor a gon
dolat előttem evidenciában van, teljes egészében átlátom: világos, 
hogy ez a belátás, amely mintegy a kimondandó gondolat ősképe, 
teljesen homogén, egységes valami. Fagalmak ebben a gondolati 
ősképben nem lehetnek, mert ez esetben rögtön részekre kellene 
szakadoznia és az egésznek osztatlan átlátása a tudatban nem 
volna többé lehető. Fogalmak benne nincsenek és semmi egyéb, 
mint valamilyen összetartozandóság megérzése bizonyos jelensé
gekre vonatkoztatva: az ítéleterő egy megmozdulása, amely a 
fogalmakká való tagolásra és azontúl a szóbeli kifejezésre alkalmas.

1 4Tanáregyesületi Közlöny. .
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És itt kaptuk az első fontos igazságot, amelyből az idegen nyelv 
tanulásánál sok módszertani szabály természetszerűen folyik: azt 
t. i., hogy bármely nyelven való folyékony beszédnél a tudat 
középpontjában csak a kifejezendő gondolatok ősképének szabad 
lenni, amelynek fogalmakká való tagolása, grammatikai konstruk
ciója és szóbeli kifejezése ezen, az őskép által elfoglalt helyen kívül 
kell, hogy történjék, vagyis a beszélés képessége a maga tökéletes 
kifejlettségében a tudaton kívüli szinte motorikus, ösztönös képesség : 
a természetet tehát akkor utánozzuk igazán, ha a nyelvtudást a 
növendék lelkében is ilyenné igyekszünk tenni.

Valamely nyelven való folyékony beszéd tehát már csak akkor 
lehetséges, amikor a tudat középpontja kizárólag csak az ítéleterő 
munkájának eredményével, a gondolatok egységes ősképével van 
elfoglalva. A szavak emlékképeinek felidézése, úgyszintén a szavak 
alakjának a grammatika elvei szerint való módosítása tehát kívül 
történik a tudat középpontján és csak ha ez így van, vagyunk 
képesek a gondolatot teljes áttekinthetőségében elménkben tartani 
és egyidejűleg a szavakba való tagolás és a nyelvtani konstrukció 
munkáját végezni, vagyis folyékonyan beszélni az illető nyelven.

Mi történik akkor, ha a gondolatot alkotó szavak valamelyi
kének emlékképe azonnal nem idéződik fel ? Az, ami minden 
meglepődésnél, váratlanul beálló külvilági jelenség tudomásul
vételénél történni szokott. A tudat tartalma azonnal megváltozik, 
az eredetileg kimondandó, esetleg már megkezdett gondolat képé
nek helyét a tudatban egy egészen új elmeművelet foglalja el, t. i. 
felidézni azt a szót, amelynek a tudat középpontján kívül való 
mechanikus felidézése nem sikerült. Az illető megakad, nem tud 
tovább beszélni, míg a szót meg nem találja. S ez a megakadás 
mindannyiszor beáll, amikor a nyelvtani konstrukció és a szavak 
felidézésének munkája a tudat középpontjába kerül.

Ebből az következik, hogy ha egy idegen nyelven folyékony 
beszédre akarunk valakit megtanítani, arra kell törekednünk, hogy 
az illető a fogalmakat jelölő szavakat, kifejezéseket és a nyelvtan 
elveit ösztönösen, előzetes logikai munka nélkül találja meg és 
mondja ki. Ez az, amit anyanyelvűnk használatánál elértünk, de 
el lehet érni bizonyos fokig idegen nyelv használatánál is.

A természet eléri ezt a célt a szakadatlan gyakorlás által. 
Mivel ezt az iskola nem teheti meg, azt a módot kell megtalálni, 
amely legjobban pótolja a tanulás e legtermészetesebb módját. 
Erre pedig egyedüli eszköz, ha a növendéket rákényszerítjük az 
idegen nyelvi szó- és kifejezésanyagnak az öntudatlan, azonnali 
gépies reprodukálásig menő betanulására. Az ismeretanyagnak 
ilyen betanultatása, az ú. n. magoltatás iránt a tanárok általában 
idegenkedéssel, sőt lenézéssel viseltetnek és sokan hajlandók a
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tanulás ilyen módját teljesen értéktelennek tekinteni. Ez a felfogás 
helyes ott, ahol gondolatsorok visszaadásáról, intellektuális munká
ról van szó. Láttuk azonban, hogy a beszédnél az elme intel
lektuális működését teljesen a kifejezendő gondolatok ősképének 
megalkotása foglalja le, s így a szavak emlékképeinek felidézése 
és a nyelvtani konstrukció megalkotása az ember lelki életének a 
tudatban lejátszódó értelmi részétől épp oly független, akár a test 
reflex mozdulatai vagy a járás, amely a kis gyermek első lépéseinél 
valószínűleg nemcsak izommunka, hanem tudatos szellemi erő
kifejtés eredménye, csak később a gyakorlás által lesz tudattalanná. 
Ha maga a természet életjelenségeinknek legfontosabb megnyil
vánulásait a tudat tevékenységétől elszakadt, értelem nélküli cselek
véssé teszi az abszolút beidegzés segítségével, ha továbbá látjuk, 
hogy az emberi beszéd is az anyanyelv betanulásánál ilyen tudaton 
kívüli munka, akkor világos, hogy az idegen nyelvek lehető elsajá
títására is egyedül célhoz vezető eszköz a szavaknak és kifejezé
seknek a rögtöni, mechanikus reprodukcióig menő betanulása, 
tehát a növendékkel való bemagoltatása. Ennek a meglátása hiány
zott az eddigi nyelvi oktatásnál, úgy a tanításterv megalkotásánál, 
mint pedig a tanítás folyamán.

A nyelvtanításnak csak elenyésző kicsiny része, t. i. a gram
matika az, ami az értelem használatán alapszik, maga a feladat 
egészében az emlékezetre van utalva, s így főerőssége nem az 
értelem, hanem az emlékező erő.

Az eredményes nyelvtanításnál tehát a szavak és kifejezések 
számonkérése rendkívül fontos feladat. Amint előzőleg mondottuk, 
e tekintetben a felvett anyag abszolút betanulását kell kívánni. 
A tanárnak át kell vinni a növendékek köztudatába, hogy a szavak 
felmondása tekintetében a jeles és az elégtelen növendék között 
semmi különbségnek lenni nem szabad. Ilyen eredmény nagyon 
megközelítő elérése folytonos ellenőrzés mellett nem lehetetlen, 
tekintve azt, hogy a növendéknek a szótanulás csaknem egyetlen 
munkája, amit otthon végez, de még ezt sem segítség nélkül csi
nálja, mert olyan szavakat és kifejezéseket jelölünk ki leckéül, 
amelyekkel az órán már dolgoztunk. A szavaknak olyan betanulása 
azonban, hogy azt a növendék — hosonlóan az anyanyelv szavai
hoz — rögtön képes legyen felidézni, nagyon nehéz, sokkal nehe
zebb, mint azt gondolnánk. Sehol sincs a folytonos ismétlésre oly 
nagy szükség, mint itt, annál is inkább, mivel a szavakat, külö
nösen azokat, amelyek elvont értelműek, a növendék igen hamar, 
néhány hét, esetleg nehány nap alatt újra elfelejti, így félni lehet, 
hogy még a legrigorózusabb gyakorlás mellett is, ha a növendék 
a középiskola elvégzése után csak egy évre is abbahagyja a tanu
lást, az elért eredmény nyom nélkül elvész. Az ismereteknek csak

14*
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azon foka biztat állandósággal, amikor a szavak tudása már 
ösztönszerű és az emlékezetbe mélyen beidegződött.

Mivel azonban bizonyos, hogy a nyelv összes szó- és frázis
készletét így be nem taníthatjuk, feltétlenül szükséges volna hiva
talosan, szótárszerűen összeállítani azon szavak és kifejezések 
tárát, még pedig minden osztályra külön-külön, amelyeknek ilyen 
abszolút tudása és abszolút betanítása kötelezővé tétetnék. Ez talán 
az első pillanatban túlzásnak, haszontalan pedantériának látszik, 
de nem az. Mert ha egy ilyen szókészlet megállapítása megtör
ténnék, ez biztos irányt adna a tanítás egész menetének, tervszerű 
egységet kényszerítene alsó osztályú tankönyveinkre, amelyek ma 
a módszer és különösen az olvasmányanyag bizarr tarkaságá
ban annyira különböznek egymástól, hogy az a növendék, aki más 
iskolából jön, alig veszi valami hasznát előző évi tanulásának s 
mindent újra kénytelen kezdeni. Főleg pedig, ha egy ilyen hivata
losan megkövetelt szó- és fráziskészlet fonalén halad a tanítás, 
alkalma nyílik az összeállítóknak, hogy az alsó osztályok anyagát 
a később olvasandó klasszikus szövegekre tekintettel állítsák össze 
és így természetes harmóniában össze lehet békíteni a tanítás 
kettős célját, a praktikust és a jellemképzőt, amelyek eddig össze- 
békíthetetlen ellentét gyanánt állottak egymással szemben, amikor 
a kettő közül rendesen csak az egyik érvényesült, természetesen az, 
amelyik éppen az illető tanár személyes hajlaménak megfelelt.

Poroszországban az alsó osztályú latin grammatikai olvasó
könyveket a következő módon szerkesztik : A könyv szerzője veszi 
azokat a klasszikus szövegeket, amelyeknek olvasása a felső öt 
osztály tanulmányának tárgya. A klasszikus szövegek szavait és 
frázisait kicédulázza, s így egy bizonyos szó- és frázisanyagot kap 
s előtte áll az a nyelvi anyag, amely bizonyos előirányzott klasz- 
szikus szövegben előfordul. Ekkor statisztikát állít össze először a 
szavakról, melyik hányszor fordul elő, azután ugyanazt megcsinálja 
a frázisokkal. Így megkapta, hogy melyik szó a gyakoribb, tehát 
fontosabb és hogy melyik alaktani vagy mondattani jelenség mennyi 
fontossággal bír az ő célját illetőleg. Amikor ez megvan, a nyert 
tanulságok alapján állítja össze a szövegeket a grammatikai szem
pont szem előtt tartásával. Ilyen szövegek összeállítása hosszadalmas 
és kínos munka, az is bizonyos, hogy ez olvasmányok — eltekintve 
a bennük foglalt proverbiumoktól — tartalmi értékkel alig bírnak. 
De viszont az a növendék, aki négy évig ilyen tervszerűen készített 
szövegből tanult, a negyedik év végén birtokában van annak a szó- 
és fráziskészletnek, amely bizonyos előirányzott klasszikus szöveg 
olvasásához szükséges. Ilyen módon jóval több klasszikus szöveget 
olvasnak a növendékek, mint nálunk, s mivel a szó- és kifejezés
kincs előttük ismerős, az elemi nehézségektől le nem kötött figyelem
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inkább átadhatja magát a mű szépségei átérzésének, mint a mi 
növendékeink.

Az ilyen tankönyv a tanár igazi segítsége, a tanárra nézve 
nem teher, hanem valóságos munkatárs, amely a tanítás okszerű 
menetét magában véve is biztosítja s ezzel együtt természetesen az 
eredményt is. Ilyen tankönyv megszerkesztésével kellene megkez
deni a reformot. Kb. 3000—3500 szó és kifejezés betanulását kel
lene előirányozni, ez a grammatikai tudással együtt teljesen elegendő 
volna ahhoz, hogy a növendék megértesse magát és német vagy 
francia szöveget megértsen anélkül, hogy a folytonos szótározás 
elvenné a kedvét az olvasástól. E kívánt 3000—3500 szó és kife
jezés abszolút biztos betanulását pedig hat év alatt is feltétlenül 
el lehet érni, annál inkább a némettel nyolc év alatt.

3500 szó nyolc év alatt: az első pillanatban kevésnek látszik, 
aminthogy kevés is, ha a szavaknak csak a tudását kívánjuk meg. 
De nemcsak a tudósról van szó, hanem arról is, hogy a szóanyag 
bármelyik tagjának rögtöni, precíz reprodukálására legyen képes 
a növendék, még pedig anélkül, hogy a reprodukálást végző munka 
a tudatot érintené. A tudás és az ilyen ösztönös reprodukció között 
pedig óriási távolság van, amit folytonos kínos betanulással és soha 
ki nem fáradó ismétléssel kell betölteni. Nem csekély akadálya 
ennek a munkának az a szerencsétlen körülmény, hogy minél 
lelkiismeretesebb munkát végez a növendék, annál inkább egységes 
képzetsorrá válnak emlékezetében a szavak, úgyhogy a felidézéskor 
kénytelen az emlékezet egyidejűleg más emlékképekkel is foglal
kozni. Ezen teljesen segíteni nem lehet, de könnyíteni lehet a 
dolgon olyanformán, hogy az ismert szavakat újra többször kiszedet
jük a növendékekkel. így azután a szavakat nem a régi képzet
sorban kapja, s ha többször kiíratjuk vele ugyanazon szót, a képzet
sorok emlékképei egymásba folynak és a szó önálló létele az 
emlékezet előtt minden pillanatban evidenciába kerülhet. Ez meg
lehetősen barbár munka és az emlékezetet a tanulás közben kiala
kult, a végcélt nemcsak elő nem mozdító, de sőt arra nagyon gátló 
képzetsorok emlékképeivel hasztalanul tömi meg, de viszont az is 
bizonyos, hogy más mód a cél elérésére nincsen.

Eddig főleg azzal foglalkoztam, hogy mit és milyen módon kell 
az iskolának megkövetelnie a növendéktől. A kérdésnek tényleg 
itt van a súlypontja, ha csakugyan igaz, amit bizonyítani igyekez
tem, hogy t. i. az idegen nyelv tanulása lényegében nem intellek
tuális, hanem az emlékezetre támaszkodó studium, amit az iskola 
csak megkönnyít és irányi!, de amit másrészt lényegében maga a 
növendék kell, hogy végezzen. Ez nem eléggé hangsúlyozható alap
elv, mert nézetem szerint a legtervszerűbben haladó tanári munka 
is eredménytelen marad, ha a növendék nincs rászorítva az otthon
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való naponkénti emlézés keserves és semmiképen ki nem kerülhető 
munkájára, viszont a kényelmesebb tanári vezetés is végül is ered
ményt fog felmutatni, ha a szókészlet betanulásának számonkérésé
ben a tanár kérlelhetetlenül következetes.

Ez azonban a dolognak csak egyik, fontosabb oldala volt. 
E mellett nagyon fontos, hogy milyen fokban és milyen módon jön 
az iskola a tanuló segítségére a hosszú, nehéz és sokszor száraz 
munkában. A segítés foka a tanár alaposságától függ, módja 
azonban jól átgondolt, egységes irányítás szerint kell, hogy történjék 
A cél kettős : a nyelv gyakorlati elsajátítása és klasszikus szövegek 
minél nagyobbkörű és minél intenzívebb megértése. E két célnak 
megfelelőleg kívánatos volna az idegen nyelv tanításának két részre 
való osztása úgy, hogy pl. a németnél az alsó négy osztály kizárólag 
a praktikus nyelvtanításra fektetné a súlyt, míg a felső tagozatban 
főként a studium humán jellege jutna kifejezésre, mindenesetre 
azonban úgy, hogy a társalgási nyelv gyakorlása ezen a fokon se 
hanyagoltassék el.

Az alsó két osztály grammatikai anyagát a minimumra kellene 
leszállítani. Alany, állítmány és tárgyból álló kérdés és felelet: ez 
volna az alsó két osztály anyaga. A grammatikából majdnem sem
mit, könyvből igen keveset. Általában a legnagyobb egyszerűségre 
redukálni a tanítást, hogy ne legyen semmi, ami a növendék figyelmét 
a főcéltól eltérítse. A főcél pedig itten az, hogy a két év alatt a 
növendék magáévá tegye azon szavak minél nagyobb részét, 
amelyek érzékek alá eső dolgokat, tulajdonságokat és egyszerűbb 
cselekvéseket jelentenek. A tanári munka ezen a fokon a leg
nehezebb, ezt azonban meg lehet könnyíteni és az eredményt meg 
lehet növelni, ha a tanárnak kellő segítsége van.

Nagy fontosságú főként a szemléltetés. Ezt az utóbbi tíz-tizenöt 
év alatt nálunk is belátták, de ami ezen a téren történt, az majdnem 
semmi, egynéhány képnek a beállítása, amelyek a legtöbb iskolában 
nincsenek meg és nem baj, hogy nincsenek meg, mert haszonnal 
úgysem igen értékesíthetők a tanításnál. Rendesen tárgyakkal túl* 
zsúfolt képek ezek, amelyeknek készítésénél még arra se gondoltak, 
ami a legelemibb követelmény, hogy a kép, minden részlete egy 
tanterem legtávolabbi pontjából is látható legyen. Aminthogy az 
alsó két osztály anyagát grammatikailag szinte a tőmondatig leegy
szerűsítettük, úgy a képeknek is egyszerűeknek kellene lenni,amelyek 
egy-egy tárgyat színes képben, a megkövetelt nagyságban ábrázol
nak. A praktikus kezelhetőség szempontjából — és ez nagyon 
fontos, mert a konverzáció gyors menetét nem szabad, hogy bármi 
akadály megszakítsa — tíz-tíz színes képet kellene ragasztani egy 
kb. 80X60 cm kerületű kartonra. Gyümölcsök, virágok, állatok, 
szerszámok, ruhadarabok stb. világos, magábanálló ábrázolásaira
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van szükség, amelyekkel könnyen és kényelmesen demonstráljunk, 
így már az órán megtanítjuk azokat a szavakat, amelyek a követ
kező órára fel lesznek adva.

Az első két osztály tehát a szótanulásé volna. A harmadik és 
negyedik osztályban következnék a nyelvtan elsajátítása beszéd- 
gyakorlatok és olvasmányok keretében. Új szavak tanulása termé
szetesen itt sem kerülhető ki, a mellett szüntelenül ismételni kell 
az előbb tanultakat is. Fődolog azonban, hogy a nyelvtan rend
szeres tanulása e két osztályban betejeztessék. A tanítandó nyelv
tani anyag csak az átfogó szabályokra szorítkozzék, itt azonban 
biztos tudást követeljünk. A grammatika tanításának módszerét 
illetőleg egy percig se szabad felejtenünk, amit a beszélés képes
ségének természetére vonatkozólag mondottunk, hogy t. i. ez az ideg- 
rendszer ösztönös automatizmusa és nem a tudatban, hanem azon 
kívül fokozatosan halmozott és fixált mechanikus természetű képes
ség. Ne feledjük, hogy a nyelvtani szabályok alkalmazása anya
nyelvűnk használatánál nem intellektuális munka, hanem az 
emlékezetbe abszolút biztossággal bevésett, rendkívül nagyszámú 
példa alapján való analógiák mechanikus képzése. Hogy ez az 
analogiaképzés természeténél fogva intellektuális tevékenységre 
vezethető vissza, az semmit sem bizonyít, mert ezek az elme
műveletek tudat alatt maradnak s ha intellektuális mivoltuk szár
mazásukra tekintettel elméletileg vitatható is, az bizonyos, hogy 
számbavételüknek praktikus értelme és jelentősége egyáltalán nincs. 
Végeredmény, hogy a nyelvtani szabályok mechanikus, ösztönös 
tudására kell törekednünk.

Egy nyelvtani szabályt rendesen úgy tanítanak, hogy egynéhány 
példára a tanár felhívja a növendék figyelmét és a közös tulaj
donságokra való rávezetéssel azután kitaláltatja a tanulóval a 
szabályt. Ez lényegileg helyes. A hiba rendesen ott van, hogy az 
alapul szolgáló példák száma igen kevés. A nyelvtan tanításánál 
mindenesetre néhány változtatás kívánatos. Először: igen nagyszámú 
példák abszolút betanultatása előzze meg a szabály megállapítását. 
Másodszor: mikor így megkezdjük a szabályoknak példákkal való 
előkészítését, ne egy szabályt, hanem lehetőleg egy kisebb szabály- 
csoportot dolgozzunk ki. Ez megkönnyíti a konverzéciót és a példák 
által tudatosabbá teszi a szabályt. Harmadszor: csak a legnagyobb 
fontosságú, általános érvényű grammatikai szabályokat tanítsuk, a 
nyelvtant le kell egyszerűsíteni legfőbb elveire, ezeket azonban 
főleg példákon, de elméletileg is addig gyakoroltassuk, míg teljesen 
jól mennek, sőt azután is egészen a nyolcadik osztályig.

Az eddig leírt elvek szerint vezetendő a felső osztályok okta
tása is. Hogy hogyan szeretteti meg a tanár a klasszikus szövegeket 
a növendékekkel, hogyan hozza azt a növendékek leikéhez közel,
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annak megvilágítása tárgyunkhoz nem tartozik. Egyet azonban 
meg kell említeni. A klasszikusok nyelve úgy a németben, mint a 
franciában jelentékenyen nehezebb, mint a társalgási nyelv. A szö
vegeket jó az órán, legalább nehezebb részeiben, megtárgyalni, 
esetleg lefordíttatni, mielőtt leckéül feladjuk.

Igen nagy fontossággal bír a cél szempontjából a szövegek 
könyvnélküli betanultatása is. Az esztétikai szempont azt kívánja, 
hogy verses remekművek betanulását szorgalmazzuk, a praktikus 
nyelvtudás szempontjából azonban sokkal hasznosabb a próza 
betanulása, mert ez közelebb áll a társalgási nyelvhez. Erre külö
nösen a 7., 8. osztályban nyílik tér, az irodalomtörténeti anyag 
számonkérésénél, ahol önálló, összefüggő feleletet kell követelni. 
Természetes, hogy mielőtt valamely szöveget könyv nélkül feladunk, 
meg kell győződni, hogy a növendék érti-e a szöveget ugyanolyan 
tisztán, mintha magyarul volna írva. Csak amikor erről bizonyosak 
vagyunk, lehet megkezdeni a szöveg betanultatását.

Ezek azok az elvek, amelyek alkalmazását az eredmény eme
lése érdekében a tanításnál ajánlatosnak tartom. Felfogásom lényege 
az, hogy a nyelvtanulás elsősorban az emlékezet munkája, tanu
lásában legnagyobb szerep az emlékezésnek jut. Ha ezt a tanár 
nem téveszti szem elől, viszont pedig az órák alatt a nehézségeket 
elhárítja a növendék útjából, az eredmény semmiesetre se fog 
elmaradni. Fehérné Popovits Margit.

A haza minden előtt!

Emlékirat az OTT-hoz
a „Kölcsey-mérkőzés“-nek nevezendő tömegversenyről.

Múlt 1925, év januárius hó 8-án a következő emlékiratot és 
javaslatot küldöttem a KISOSz elnökségének :

Az ifjúság versenyző szenvedélye most mér, a BKAC, majd 
a KISOSz létrejövetelével éppen akkor kezd megfelelő kielégítést 
nyerni, amikor az iskolán kívüli sportegyesületeket a professzio
nizmus kérdése kezdi zavarni.

A professzionizmusnál is nagyobb bajnak tartom a kitenyész
tést, mert nem tudom egyébnek nevezni azt, hogy egy iskola pl. 
labdarúgó bajnokságot szerez, mert van 11 jó footballistája néhány 
száz tanuló közt, vagy futóbajnokságot, mert van 1 kiváló futója 
ugyancsak néhány száz tanuló közt.

Hogy ez nemcsak az én egyéni megfigyelésem, bizonyítom 
az úgynevezett csapatversenyekkel, amelyekben nem egy-egy 
egyén, hanem egy-egy csoport küzd az elsőségért.
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Azt vélem azonban, hogyha nehány száz tanuló közül most 
mór nem egy vagy kettő, hanem 15 vagy 30 versenyez együtt, ez 
nem kizárása, csak enyhítése annak, amit kitenyésztésnek mon
dottunk. Éppen ezért próbáltam módot keresni arra, hogy vigyük a 
tanulókat olyan mérkőzésre, amelyen a megjelenők nem nagy 
részben nézők és csak elenyésző kis részben résztvevők, hanem 
mind, kivétel nélkül, résztvevők. Nem tudom, történt-e már ilyen 
kísérlet valahol, de úgy hiszem, hogy a KISOSz alkalmas arra, 
hogy akár első kísérletül is rendezzen egy ilyen mérkőzést.

Mivel nyilvánvaló, hogy az egész ország összes középfokú 
iskolai tanulóit egy helyre összegyűjteni teljesen lehetetlen, a ver
seny pedig csak akkor lesz azzá, aminek rendezni óhajtanám, 
ha minden egyes tanuló, kivétel nélkül részt vesz benne mint 
versenyző, oly próbatételt kell rendeznünk, amelyen minden 
tanuló otthon, saját iskolájában vehet részt, sőt még az egy 
helyen levő iskolák is egymástól függetlenül vennének benne 
részt.

A mérkőzés tárgyául addig, amíg tapasztalatokkal nem ren
delkezünk, egy tízkilométeres gyaloglást óhajtanék kitűzni, amelyen 
a mérkőzésben résztvevő tanulóknak, hogy beérkezettnek minősít
hetők legyenek, két óra alatt végig kellene menniök.

A tízkilométeres gyaloglás útvonalát az indulás helyétől a 
beérkezés helyéig — e két pont legcélszerűbben egy helyen volna 
— minden iskola maga tűzné ki, és pedig, mivel a beérkezés 
minimális idejének megállapítását nem engedném meg, a hozzá
vetőleges pontosság is egészen megfelelne.

A mérkőzést a jelen emlékirat és javaslat élére írt jelmondat 
(„A haza minden előtt“) halhatatlan szerzőjéről „Kölcsey-mérkő- 
zés“-nek óhajtanám elnevezni és végrehajtását a következőképen 
gondolom:

Minden, a KISOSz-hoz tartozó iskola sportkörének, a társa
dalmi sportegyesületeknek és nem utolsó helyen a honvédség 
tisztikarának bevonásával bizottságot szervez, amely bizottság 
a fentemlített pályát kiszemeli, lehetőleg olyformán, hogy a tanulók 
indítása és érkezése egy helyen történjék, az útvonal pedig min
denütt felismerhető legyen.

A Kölcsey-mérkőzés napja minden év április 30. napja. 
Ideje : Indulás reggel 8 órakor, beérkezés határideje délelőtt 10 óra.

A mérkőzésen minden tanuló tartozik résztvenni, aki a test
gyakorlástól felmentve nincsen.

A tanulók oly időben tartoznak az indulás helyén megjelenni, 
hogy indulás előtt személyesen átvehessenek egy sorszámmal és 
az iskola pecsétjével ellátott igazolójegyet, amelyre indulás előtt a
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zsebükben hozott ceruzával nevüket ráírni tartoznak. 8 óra után 
ily igazolványt kiadni már nem szabad.

Beérkezéskor a tanuló igazolójegyét másodszor aláírja és egy 
erre a célra felállított urnába beledobja. Az urna nyílását pontban 
10 órakor el kell zárni. Ha a tanulók száma igen nagy, a célnál 
több urna állítandó fel.

A mérkőzés eredményének elbírálásához a következő adato
kat kell a résztvevő iskoláknak a KISOSz-hoz április 30-án 
postára adott jelentésben bejelenteni:

1. A nyilvános tanulók összes száma.
2. A testgyakorlás alól fel nem mentett tanulók száma.
3. Induló tanulóknak kiadott igazolójegyek száma.
4. A 10 órakor elzárt urnákban talált igazolójegyek száma.
A KISOSz e jelentésekből megszerkeszti az iskolák sorrendjét 

a következő adatok alapján:
1. A testgyakorlástól fel nem mentett tanulóknak hány °/0-a 

vette át reggel 8 óráig igazolójegyét.
2. A beérkezett tanulók száma hány °/0-a az elindult tanu

lóknak.
Mivel e két °/0-os adat a dolog természete szerint egymástól 

teljesen független, nyilvánvaló, hogy úgy 1., mint a 2. sorozatú 
°/0-számok alapján külön-külön kell az elsőséget megállapítani

Mivel az 1. számnál a 100%-os indulás elérhetetlennek lát
szik, holtverseny alig képzelhető. A 2. számnál ellenben elkép
zelhető az is, hogy az induló tanulók két óra alatt 100%-ban 
beérkeznek. Ha ez esetleg több iskolával történnék meg, az első. 
ség kérdése úgy volna megoldandó, hogy a 100°/o-os iskolák mind 
egyaránt elsőnek volnának minősítendők egymás közötti sorrend 
megállapításának kizárásával. Ugyanígy kellene ítélni, ha esetleg 
kisebb °/o-számnál fordulna elé egyenlőség, amely egyenlőséget 
azonban a harmadik vagy negyedik tizedestört kiszámításával 
alighanem mindig meg lehetne szüntetni.

Mind a két kategóriában az elsőnek minősített iskola „A haza 
minden előtt“ és „Kölcsey-mérkőzés 1925“ (illetőleg a mérkőzés 
évszáma) feliratú plakettet nyerne emlékdíjul és kitüntetésül.

E plakett elkészítéséhez a Kölcsey-reálgimnázium részéről 
ezennel tisztelettel felajánlok 1,000.000 (egymillió) koronát.

A Kölcsey-mérkőzés nem volna „versenyének tartandó s így 
semmiféle versenyszabályok korlátja nem állana a résztvevő 
tanulók előtt. Mivel pedig az egyéni elsőbbség e mérkőzésnek 
egyáltalában nem lehetne sem célja, sem eredménye, minden 
résztvevő tanuló arra volna figyelmeztetendő, hogy az egyéni
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eredmény nem tárgya az elbírálásnak és a beérkezés sorrendje 
sem esik megfigyelés alá. Ezért a mérkőzés jellegével nem fér 
össze az egymás megelőzésére való törekvés, s ily versengés csak 
abban az esetben válhatnék szükségessé, ha a 10 órára való 
beérkezés forogna kockán. Éppen ezért 10 óra előtt 5 perccel meg
felelő módon kell az időt a pálya utolsó kilométerén jelezni.

Hogy a részvevő tanuló „gyalogol“, „fut“ vagy éppen pihenni 
is leül időközben, felfogásom szerint teljesen közömbös. A Köl- 
csey-mérkőzés célja nem „sportszerű“, eredménye nem „verseny- 
eredmény“, hanem az egész mérkőzés célja az, hogy ezreket 
mozdítson meg és belevigye a magyar ifjúság köztudatába azt, 
hogy mindenkinek egyforma kötelessége van hazája iránt úgy a 
szellemi, mint a testi munka állhatatosságában.

Ez a szempont érvényesül abban is, hogy az 1. osztályok 
tanulói, a9—10 évesek,együtt mérkőznek a VIII. osztályok 17—18 éves 
vagy éppen idősebb tanulóival: a próbatét nem követel lehetetlent 
a kicsinyektől és nem követel kicsinylendő csekélységet a nagyob
baktól. Ellenben kicsinynek, nagynak egyaránt az összetartozást 
kell kiéreznie a Kölcsey-mérkőzésből.

Lehet, hogy javaslatom sportszempontból kifogásokra adhat 
alkalmat, de úgy vélem, hogy az ilyen tömeg-próbatétnél a leg- 
kevésbbé döntő éppen az, amit sportszempontnak, szokás tartani. 
Tisztelettel kérem a KISOSz Tekintetes Elnökségét javaslatom 
elfogadására és a Kölcsey-mérkőzés kiírására.

Erre az emlékiratra írásban választ nem kaptam, noha a 
KISOSz a Nemzeti Sport c. hírlap 1925 jan. 19-i számában közölt 
tudósítás szerint jan. 17-i terminusegyeztető értekezletén foglalko
zott a javaslattal és három tanárt meg is bízott a hírlap szavai 
szerint idézve : „hogy a verseny megfelelő feltételeit kidolgozzák, 
vagy esetleg hasonló szellemű, de más versenyt javasoljanak“.

Március végén vagy április elején a KISOSz vezetőségével — 
az 6 kezdeményezésükre — mégis volt ebben az ügyben rövid 
szóbeli megbeszélésem, amely alkalommal abban állapodtunk 
meg, hogy mivel mór országos jelleggel nem lehet a mérkőzést 
megtartani s a vezetőségnek bizonyos aggodalmai is vannak, 
rendezze tisztelettel alulírott a saját iskolájával próbaképen a 
mérkőzést április 30-án, a vezetőség érdeklődéssel fogja kísérni s 
lehetőleg meg is nézi a próba lefolyását.

Ily előzmények után 1925 április 22-én próbaképen néhány 
önként vállalkozó tanulóval magam is végigjárva a kiválasztott 
útvonalon, április 30-án reggel 8 órakor kezdve — a KISOSz 
vezetőségének távollétében — megtartottam a próbamérkőzést a 
következő eredménnyel.
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A kitűzött útvonal a következő volt :
A Kölcsey-reélgimnázium udvarától a Podmaniczky-ufcáig 75 m
Podmaniczky-utca innen a Ferdinánd-hídig.............  550 m
Ferd inónd-h íd ................................................................  475 m
Lehel-utca vonala a Ferdinánd-téren........................... 400 m
Lehel-utca és Lehel-tér..................................................  1.350 m
Figyelő-utca..................................................................... 500 m
B é k e - té r ............................................................................150 m
Béke-utca a Babér-utcáig.............................................. 1.650 m
Babér-utca a Szent László-uicéig...............................  550 m
Szent László-utca a Babér-utcától befelé végig . . . .  2.550 m
Vágány-utca a Szent Lészló-utcától a Hermina-útig . . 150 m
Hermina-út innen az Á llatkerti-ú tig ...........................  375 m
Állatkerti-út.....................................................................  750 m
Szondy-utca innen a M unkácsy-utcáig......................  350 m
Munkácsy-utca innen a reálgimnáziumig . . . . . . 100 m

Összesen................... 9.975 m,
tehát a felállított elv szerint „kereken 10 kilométer“.

A tanulókkal a mérkőzés tervezetét első ízben április 20-án 
ismertettem meg a következő szövegű körözvénnyel: „Az április 
30-ra tervezett Kölcsey-mérkőzésben minden tanulónak részt kell 
vennie, aki a testgyakorlás alól felmentve nincsen. A mérkőzés 
abban fog állani, hogy minden tanulónak be kell járnia két óra 
alatt egy tízkilométeres utat. A versenyből az egyéni eredmények 
elbírálása ki van zárva, valamint az időbeli eredmény megállapí
tása is. Mindössze az lesz megállapítandó, hogy a kitűzött idő
pontban hány tanuló indul és a kitűzött két órai időn belül hány 
tanuló érkezik meg a célhoz.

Mivel tehát nem az egymás legyőzése a kitűzött cél, hanem 
az együtthaladás és az összetartás, a tanulókat „training“-re nem 
hívom fel. Csak annyit akarok magam is megtenni, hogy a tér
képen kijelölt útvonalat magam is bejárom. Szívesen fogom venni, 
ha minden osztályból akad néhány tanuló, aki ez alkalommal 
velem tart, hogy az útvonalat megismerjük tapasztalásból is.

E' próbabejárást holnapután, szerdán délután akarom, ked
vező idő esetén, megtartani. Indulás az iskola udvaráról délután 
pontban J/23 órakor, visszaérkezés ugyanoda legkésőbb 1/25 óra
kor. Aki 1/25 órára nem érkezik vissza, az iskolába való vissza
térés helyett egyenesen hazamehet.

A résztvenni kívánóktól elvárom, hogy legalább is tíz perccel 
a kitűzött indulási idő előtt itt legyenek és az akkor kiadandó 
szóbeli utasításaimat pontosan és lelkiismeretesen megtartsák. 
Mindenki hozzon zsebében ceruzát“.

A próbabejáráson mintegy száz tanuló vett részt. Pontos számba
vétel nélkül indítottam őket s nem figyeltem meg, hogy hányán 
érkeztek vissza, de magam erőltetés nélkül való szapora lépésekkel
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mentem végig a fentebb írt útvonalon s a tanulók utolsó csoport
jával párhuzamosan 105 perc alatt érkeztem vissza az iskola 
udvarára. Tanulságosnak vélem feljegyezni, hogy útközben négy
szer és az érkezéskor feljegyzett távolságok és időpontok szerint

1100 méter utat 12 perc alatt, percenként 916 m,
2850 „ 30 „ 95 0 m,
5150 „ 54 „ 95'3 m,
8250 „ 85 „ 97 0 m, végre
9975 „ 105 „ „ 95 0 m átlagos

gyorsasággal tettem meg én és a velem párhuzamosan haladó, 
többnyire 1. osztályos fiúk.

Április 28 -án a következő körözvénnyel rendelkeztem a próba
mérkőzésre nézve: „Holnapután, csütörtökön reggel 8-tól 10-ig 
tartjuk meg a Kölcsey-mérkőzést. A mérkőzés — amint azt mór a 
megtartott próbabejárás alkalmával kihirdettem — nem arravaló, 
hogy a tanulók a kitűzött úton egymást megelőzni törekedjenek, 
hanem arra, hogy a kitűzött időn belül lehetőleg valamennyien 
visszaérkezzenek a kiindulás helyére.

A mérkőzés 10 kilométeres gyaloglásból áll, amelyen minden 
tanulónak, aki a testgyakorlás alól felmentve nincsen, részt kell 
vennie. Esetleges elmaradás szabályszerűen igazolandó. Az indu
lás pontban 8 órakor fog történni. Aki 8 órakor még nincs az 
iskolában, az nem indulhat s annak mulasztása nem lesz 
igazolható 1

Az útvonal, amint a próbán bejártuk, a következő: az iskola 
udvaráról indulva Munkácsy-u., Podmaniczky-u., Ferdinánd-híd 
Ferdinánd-tér, Lehel-u., Figyelő-u., Béke-tér, Béke-u., Babér-u. 
Szent Lószló-u., Vágány-u., Hermina-út, Állatkerti-út, Szondy-u., 
Munkócsy-u. vissza az iskola udvarára. Ezt a kereken 10 kilo
méter hosszú utat kell mindenkinek két órán belül megtennie.

A próbabejáráson szerzett tapasztalatok alapján a következő
ket rendelem e l: futni, egymással versenyezve nyargalni az úton 
tilos, ugyancsak tilos útközben enni vagy inni (vizet, citromot vagy 
akármit egyaránt tilos!). A megérkező tanuló igazolása utón tar
tozik azonnal elhagyni az iskola udvarát és egyenesen hazamenni, 
Az iskolában maradni vagy másutt ócsorogni s a többiek beér
kezését lesni nem szabad 1

Minthogy a próbatétel tárgya gyaloglás, gyalogláshoz pedig 
az ember rendesen nem szokott különlegesen öltözni, elvárom a 
tanulóktól, hogy rendes (iskolai) ruhájukban és cipőjükben 
teszik meg az utat.

Minden résztvevősre kötelezett tanuló tartozik holnapután, 
csütörtökön reggel 3/48-ra az iskolába érkezni s igazolójegyét az 
osztályfőnök úrtól átvenni. Az igazolójegyre tartozik a zsebében
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hozott ceruzával az „induláskor“ jelzésű helyre nevét és osztályát 
felírni indulás előtt, Az igazolójegynek csak számmal jelölt szel
vényét tartozik a tanuló a Béke- és Babér-utca sarkán találandó 
urnába vagy dobozba bedobni, magát az igazolójegyet pedig 
visszahozni az iskolába s érkezéskor nevét ismét ráírva az udva
ron felállított urnába vagy dobozba beledobni. Aki az igazoló 
szelvényt a Babér-utcai dobozba nem dobta bele, vagy aki az 
udvaron levő urnába igazolványát nem dobta bele, úgy számít, 
mintha az utat nem tette volna meg. A Babér-utcai igazolás 
x/410 után már nem lesz lehetséges, az udvaron felállított urnát 
pedig pontban 10 órakor eltávolítjuk. Aki addig nem dobta bele 
igazolványát, az be nem érkezettnek számít.

Hogy a mérkőzésben résztvevő tanulókat jobban tudjuk ellen
őrizni, felhívom azokat a tanulókat, akik szüleinek saját automo
biljuk van, kérjék meg őket, hogy a mérkőzés idejére, azaz 
csütörtökön reggel 8-tól 10-ig terjedő időre bocsássák autójukat az 
igazgatóság rendelkezésére. Bízom benne, hogy ily módon 2 vagy 
3 járművel a szükséges ellenőrzést végre tudjuk hajtani. A vonat
kozó bejelentést holnapra kérem az illető tanulóktól. Az autót az 
elmondott útvonal bejárására fogjuk használni (természetesen 
csak azokon az utcákon, amelyek autóval járhatók, a Béke- és 
Babér-utcán nem).

Mivel az indulást teljes pontossággal fogjuk végrehajtani, 
elvárom a tanulóktól, hogy pontosan itt lesznek és elkéséssel nem 
fogják az elérendő eredményt mór előre megrontani“.

Ilyen előkészület után április 30-án reggel 8 órakor kezdve 
meg is tartottam a mérkőzést a következő eredményei:

A nyilvános tanulók összes száma volt április 30-án 719.
A testgyakorlás alól fel nem menetelt tanuló száma 670.
Induló tanulóknak 8 óra előtt kiadott igazolójegyek száma 

volt 592.
A 10 órakor lezárt urnában talált igazolójegyek száma 554.
A tervezet szerint a mérkőzés eredménye %-számokban a 

következő volt: indult 88'35°/o, beérkezett 93’58°/o. Azaz indult 
670 közül 592, beérkezett 592 közül 554.

E próbamérkőzés végrehajtásánál tapasztalatok gyűjtése végett 
a beérkezésnél az első beérkezéstől számítva 5 percenként kiürí
tette az urnát.

A Babér-utcai fordulónál az induló 592 tanuló közül csak 
579, azaz 97'80°/o adta le ellenőrző szelvényét, azaz 13 tanuló, 
2'20°/o, nem jutott el az út feléig sem.

A beérkezett tanulók száma tulajdonképen 557 volt, de 3 
olyan igazolvány volt beadva, amelynek szelvénye nem volt a 
fordulónál felállított urnában, tehát nem igazolta, hogy az utat
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egészen végigjárta, ezért csak 554 szabályszerűen beérkezőt vettünk 
számba. Ezek közül

60—65 perc alatt érkezett 12, 90— 95 perc alatt érkezett 70,
6 6 -  70 „ „ „ 16, 96-100 „ „ „ 115,
71—75 „ „ „ 21,101-105 „ „ „ 28,
76—80 ......................  80,106—110 „ „ „ 40,
81—85 „ „ „ 70,111—115 „ „ „ 3,
86—90 „ „ „ 93,116—120 „ „ „ 6.

Ez az összeállítás azt mutatja, hogy a tanulók zöme a hatodik 
és hetedik negyedórában érkezett meg. Az ötödik negyedórában 
érkezők teljesítménye (49 közül 18 1., 6 II., 5 III., 3 IV., 14 V., de 
már csak 2 VI. és 1 VII. oszt. tanuló) nyilván gyerekes túlbuzgó
ságból jött létre. A nyolcadik negyedórában véletlenül pontosan 
ugyanannyi tanuló érkezett, mint az ötödikben (49, és pedig 12 1., 
14 II., 12 III., 4 IV., 1 V., 4 VI. és 2 VIII. oszt. tanuló).

A kitűzött 2 órai idő alatt nem érkezett be 38 tanuló, de már 
az utolsó 10 perc alatt is csak 9 jött be.

A beérkezett 554 tanuló átlagos ideje (az ötperces szakaszo
kat végző percek szerint számítva) 9Г60 perc volt. Ennél jobb 
eredményt értek e l :

V. osztály, 69 tanulóval, 86' 16 perc,
I. „ 93 „ 89' 15 „

VII. „ 55 „ 8918 „
Gyöngébb eredményt értek e l:

III. osztály 88 tanulóval 92'38 perc,
VI. 54 92'50 „
IV. 66 93'48 „
II. 81 ft 9401 „

VIII. „ 48 9791 „
Ha ezeket az adatokat egybevetjük azzal, hogy az utolsónak 

beérkező
I. osztályos 110 perc alatt,

II. 1 2 0  „
III. 1 1 0  „
IV. 1 1 0  „
V . 1 1 0  „

V I . 1 2 0  „
VII. „ 1 0 0  „ „ é s

VIII. „ 1 2 0  „ „ é r k e z e t t  m e g ,  k i tű -
nik, hogy — mint várni is lehetett — leghelyesebb időbeosztással 
a VIII. osztályosok haladtak, legkevésbé pedig a VII. osztályosok 
szóródtak szét.

Ezekkel a számokkal igazolható, hogy a középiskolai tanulók 
közt ennél a mérkőzésnél nem szükséges kor- vagy mértékhatá
rokat felállítani. A kicsinyeket — ideértve az I. osztályosok mellé
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a magukat a nagyok közé érző és felső osztályos ambíciókkal 
tele V. osztályosokat is — a nagyokkal való összemérés túlzott 
teljesítményekre sarkalta ugyan, de a tanulók zöme (554-ből 337) 
megerőltetés nélkül tette meg az utat s ért el a kitűzött 120 per
ces maximális időnél majdnem 30 perccel jobb időt.

Ilyen tapasztalatok alapján kívánatosnak tartanám, hogy a 
Kölcsey-mérkőzés 1926 április 30-án minden középiskolában, akár 
minden középfokú iskolában is, megtartassák.

A KISOSz ilyen mérkőzés rendezésére tavaly nem vállalko
zott, de alapszabályszerű szervezeténél fogva — tagjai csak az 
iskolai sportkörök tagjai, nem az összes tanulók — nem is alkal
mas, s ezenkívül nem is érdeklődött a mérkőzés próbájának 
lefolyása és eredménye iránt.

Ezért fordulok ez emlékirattal az OTT-hoz, abban a remény
ben, hogy a tömegsportnak ezt a tervezetét kísérlet tárgyává teszi 
és alapelvén felépíti a távolugrás és magasugrás hasonló 
tömegpróbéját.

Budapest, 1926 januérius 15. Dr. Finály Gábor
a  Kölcsey-reálgimnázum igazgatója 

__________  » VI, Munkácsy-iu. 26.

KÖNYVEK ÉS FOLYÓIRATOK.
Pintér Jenő Magyar irodalomtörténete a művelt közönség 

számára. Második kiadás. Budapest, 1926. Franklin-Társulat.
A szorosabb értelemben vett szakközönséget tájékoztató és a 

tudományos munkásságot irányító nagy munkái után Pintér Jenő 
ezzel a könyvvel a művelt közönségnek siet segítségére, hogy 
világos képet nyerhessen a magyar irodalom fejlődéséről és érté
kéről a legrégibb kortól a mai irodalmi áramlatokig és csirázó 
irányokig. Hogy szándéka megértésre talált, annak beszédes külső 
jele az, hogy könyvének első kiadása rövid idő alatt elfogyott. 
A könyv ezen örvendetes kelendőségét előre jelezték azok az 
értékmegéllapítások, amelyek első megjelenését tudtul adták. Az 
első kelendőségnek nemcsak minden oka megvan a második 
kiadásban is, de újabb okok is kívánatossá teszik olvasását.

Az ilyen munkák nyomán kétféle veszedelem leselkedik: 
vagy a száraz cím- és névsor veszedelme, vagy, ha irányok és 
eszmék egyetemesítő jellemzésére törekszik a szerző, a konkrétu
moknak a nagyközönség számára való elégtelensége. Pintér Jenő 
szerencsés kézzel, körültekintő gondossággal és szigorú önkritikával 
mind a két veszedelmet elhárította. Könyve irodalomtörténeti 
adatokban is elég bő, de megtalálta a módját annak is, hogy 
lélek és lendület is legyen benne. Az irodalomtörténeti adatok
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bősége elég arra, hogy a fejlődésnek hiánytalan képét adják, 
előadásmódjával pedig egy irodalmi jelenségnek, íróknak és 
koroknak leikébe világít. Ezt a kulcsos szavaktól terhes stílusának 
köszönhetjük. Találomra idézek: Kemény Zsigmond „mélységes 
szomorúsággal vette sorra az akaraterő gyarlóságait, kérlelhetet
len szigorúsággal mutatott rá a botlások végzetes következmé
nyeire.“ Kozma Andor szatírái „a liberális-konzervatív eszmék 
között kedvteléssel válogató magyar úr lelkes tanításai és keserűen 
gúnyos leckéztetései“. Hasonló helyeket idézhetnék életpályák és 
korok jellemzésére.

Az eredményes kalauzolásnak másik biztosítékára is rá kell 
mutatnunk. Ez a retorikai gond. Minden gondolat azon a helyen 
van, amely hely leginkább biztosítja az emlékezetbe nyomulást 
és az emlékezetbe rögzítődést.

ilyen módon vált lehetővé, hogy Pintér Jenőnek 338 lapra 
terjedő munkája a legteljesebb irodalomtörténetünk. Legteljesebb, 
mert nemcsak a tegnap és ma irodalmának tükre, hanem a holnap 
irodalmi lehetőségeié is. Ez utóbbi területen sikamlós a járás és 
hamar botlunk. Pintér Jenőt a magyar irodalom egész területének 
sokszoros megjárása körültekintő érzékkel és sokféle körülményt 
mérlegelő óvatossággal vértezte fel és így a mai irodalmi viszo
nyok között való eligazodásban is bátran követhető vezetővé 
avatta. Látja a modern irodalmi fejlődés minden ágát, közvetle
nül ismeri igen sok termékét, éles szemmel figyeli a különféle 
irányok lelki alapjait, megérzi a múló értéket és a jövő időnek 
szólót is.

Ezért a könyvért őszinte köszönet filleti meg Pintér Jenőt 
mindazok részéről, akiknek felfogása szerint a magyar irodalom 
ügye a magyar élet minden vonatkozásában fontos ügy. Az iro
dalom ismeretének nemzeti fontossága miatt ennek a könyvnek 
a művelt közönség kezére juttatása és tanítványaink kezébe 
adása kultúrális tevékenység. Kovács Dezső.

Dr. Madai Gyula : Magyar feltámadás. Közgazdasági és 
politikai elmefuttatások. Budapest, 1926. Franklin-Társulat. A szerző 
kiadása.

Erről a könyvről bírálatot írni bajos, mert gondolatainak és 
előadásának megejtő erejével szemben a latolgató kritika tétován 
megáll. De ismertetést írni is bajos róla, mert az ismertető sorok
ból az eredeti forma nélkül csonkán kerül ki a gondolat. Csak 
általánosságban lehet megjelölni a lenyűgöző könyv tartalmát.

Maga a szerző tanári szerénységgel írt tájékoztató élőbeszé
dében politikai melódiáknak nevezi könyvének tartalmát. Az egyes

15Tanáregyesüleli Köztöny.
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cikkek tartalma „nem programmértekezés, de nem is költészet. 
Nem a felelős ész kínosan óvatos vallomása, inkább a felelőtlen 
szív csapongása a rajongás és a fájdalom szent magyar pólusai
nak végletei között. Olyan ez az írás, mint mikor az ember fáj
dalma önkívületében vagy álmában beszélget“.

Madai a magyar jövőről és annak biztosítékairól álmodik. 
Álmai gyönyörű álmok, csüggetegséget, lemondást, balsorsos 
napjaink kétségeit irtó álmok. Nem álmodozások, hanem napi 
munkára, kemény küzdelemre ösztönző megálmodásai a magyar 
élet új lehetőségeinek, amelyeknek útjai a Hit kapuján át a 
Bizonyosság várába torkolnak. Mert vaskos-reális alapból szövőd
nek az álmok: az áldott magyar anyaföldből sarjadzik minden 
álom. A jövő hite a föld termő erejéből táplálkozik és a jövő 
bizonyossága magyar földünk elhanyagolt energiaforrásainak 
szerető és okos kultuszán épül. így természetesen mindazok a 
kérdések, amelyek a könyv lapjain elénk tárulnak, nem marad
nak egyszerű gazdasági kérdések, amelyek csak zsebre speku
lálnak, sem megunt vagy napi munkánkban megállító politikai 
kérdések, amelyek a pártérdekek mérlegén jobbra-balra billennek. 
Ezek a kérdések Madai írásában mind a jövő szempontjából 
mérlegeltetnek és értékjelzést annyiban kapnak, amennyiben 
bizonyossá válik róluk, hogy megvalósulásuk esetén e csonka 
ország földjén szebb, jobb, több, erősebb élet fakad, de egy
úttal az integer Magyarország visszaállításának erőit is magukban 
hordozzák. A többtermelés, a magyar gazdasági élet új irányai, 
a gazdálkodás modern eszközei, a népművelés, a magyarság 
szociális egysége, államéletünk politikai formája, Szent István 
koronájának sorsa, a világ népeihez való viszonyunk, történelmi 
erőink konzerválása és fölfrissítése stb. — mind egy gondolatnak 
részei, egyetlen lehetőségnek tényezői: a művelt, a gazdag, a 
boldog, a megbecsült és nagy Magyarországé.

A kishitűség káprázó szemmel ocsúdik föl Madai álomképeire, 
a jobb jövő reményéhez kapaszkodó bizonyosságot érez lábai 
alatt A Magyar Föltámadás lapjainak olvasása közben : a magyar 
föld erejének bizonyosságát. És szeretettel, ragaszkodással, hűség
gel és odaadással telik el a magyar föld iránt. Ezzel a magyar 
léleknek egy tátongó üressége töltődik be. Mert volt ebben a lélek
ben szeretet, lelkesedés, érdeklődés, művészet, irodalom, tudomány, 
technika, sport, politika iránt, még az alpesi tájak, orosz mezők, 
amerikai steppék stb. iránt is, de csak a száj mozgott, lélek nem 
hevült, vér nem pezsdült, szív nem dobbant, áhitat nem kelt ennek 
a két szónak kimondásakor: magyar föld.

Ezt a könyvet hát adjuk minél több embertársunk kezébe és 
minél több nyíló eszű diákunk kezébe. Ez utóbbinak még az a
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haszna is meglesz, hogy vánnyadt, elkopott önképzőköri témák 
helyett új témákra kapatjuk tanítványainkat. Ne féltsük a művészi, 
tudományos, irodalmi kérdéseket. Nem kerülnek sutba, csak a 
magyar föld és magyar jövő szempontjai szerint színeződnek és 
elevenülnek.

A könyv a Közlöny útján a szerző áldozatkészségéből 20.000 
koronáért megrendelhető. Kovács Dezső.

Ady Endre élete és munkái. Biobibliografiai tanulmány. Össze
állította Gulyás Pál. Budapest, Lantos R.-T. könyvkiadóhivatala. 1925.

Gulyás Pál, aki Szinnyei József Magyar írók c. bibliográfiái 
művét az 1890. évtől kezdve folytatja, ennek mostanig megjelent 
füzeteiből önállóan is kiadta Ady Endre címszó alatt összegyűjtött 
adatait. Művét örömmel üdvözöljük, mint annak idején Szinnyei 
Jókaiját és Petőfijét és ugyancsak Gulyásnak Arany János című 
bibliográfiáját. Annál inkább tesszük ezt ezúttal, mert a kis kötet 
igen tetszetős kiállításban jelent meg, másrészt pedig, mert az 
Ady-kérdés ma is aktuális, sőt, mondhatni, fejlődésének újabb 
stádiumába jutott. Míg kezdetben, sőt azon túl is, majd két év
tizeden át, az oktalan magasztalás és a teljes semmibevevés vég
letei közt hányódott, ma a költő halála, a politikai viszonyok vál
tozása s a mindent kiegyenlítő idő hatása alatt megállapodásra 
kezd jutni s közel vagyunk ahhoz, hogy Ady igazi jelentőségét 
irodalmunkra nézve meghatározhassuk. Döntő mozzanat volt erre 
nézve Ady Lajosnak bátyjáról írt alapos, gazdag és ritka tárgyi- 
lagosségú életrajza, mely mintegy kulcs Ady költészetének meg
értéséhez mindazok számára, kik nem éltek a költő közelében s 
így nem bírhatták azokat az adatokat, melyek amúgy is nehezen 
kielemezhető művei száméra nélkülözhetetlenek.

Ez a szép könyv volt Gulyás Pál főforrása is, amellett termé
szetesen használta az Ady-irodalom egyéb termékeit is. Abból 
a harminc lapra terjedő fejezetből, mely Ady élete címet visel, 
teljes részletességgel és objektivitással tárul elénk, rövidsége 
ellenére is, mindaz, ami e költői pálya megértésére fontosnak 
nevezhető. Hogy egészben mégis sivár olvasmány, annak nem a 
szerző, hanem Adynak magához és tehetségéhez méltatlan élet
folyása az oka. A II. fejezet Ady müvei a folyóiratokban és hír
lapokban címet visel. Ebben száz oldalon sorolja fel Ady műveit 
első előfordulásuk helye szerint oly módon, hogy alapul az illető 
folyóiratot vagy napilapot veszi s Ady költeményének első elő
fordulásán kezdve végigmegy összes évfolyamain, kijegyezve belőle 
az Ady-verseket. Ez helykímélőbb eljárás, mintha Ady egyes 
kötetein menne végig s adná az első közlések helyét. A modern

15*



228

irodalomtörténetírás nagyon méltányolja munkájának ez elősegí
tését, hiszen az a környezet, amelyben a költemény napvilágra 
jött, sokszor megértésének, mindenesetre jobb megértésének is 
forrása. Azonkívül Gulyásnál azon költemények is fel vannak 
véve, melyek Ady köteteiből kimaradtak, valamint cikkei, novellái 
s egyéb prózai termékei.

A III. fejezet, Ady költeményeinek fordítása és megzenésítése, 
egybeéllítja Ady költeményeinek német-, francia-, horvát-, szerb-, 
tót-, svéd-, esperanto- és ido-nyelvű fordításait, valamint nem 
csekély számú megzenésítéseit. A IV. fejezet az Önálló Ady-köte- 
teket sorolja fel, összesen 36-ot. Az V. Ady álneveit és betű- 
jegyeit adja. Végre a VI. az Ady-irodalmat, ama roppant számú 
cikket, tanulmányt, könyvet, mely Adyról a kilencvenes évektől 
fogva máig Íratott s mely terjedelemben eléri mindazt, amit nagy 
költőinkről sokkal hosszabb idő alatt összeírtak.

Gulyás Pál nagy szorgalommal és bibliográfiái módszeres
séggel szerkesztett könyvét nemcsak a tudósok, irodalomtörténé
szek forgathatják nagy haszonnal, de mindazok, kiket a költő 
érdekel. Csinos kiállításánál fogva ünnepi ajándékul is alkalmas. 
Ára méltányosan van megszabva 5 К alapárban, ami mai érték
ben 35.000 K. Ajánljuk kartársaink figyelmébe!

Zlinszky Aladár.

Hettner A .: A leíró földrajz alapvonalai. I. Európa. 380 1. 
247 vázlat. Ára 140.000 K. Egyetemi Nyomda.

Hettner Alfréd, a heidelbergi hírneves földrajztudós e munká
járól (2-ik és 3-ik kiadás) Cholnoky Jenő professzor is elismeri, 
hogy jó munka, bár szerzőjének politikai elfogultságát elítéli.

Littke Aurél azért fordította le Hettner művét, mivel a köz
felfogás szerint a legjobb és mert magyar földrajztudósaink el
foglaltságuk mellett nem igen vállalkozhatnak eredeti, önálló leiró 
töldrajz megíráséra. György Aladár, Balbi-Czirbusz ily tárgyú 
művei pedig elavultak s akkori idők szokása szerint a földrajzi 
szintézist a különböző rokontudományok eredményeinek össze
foglalására nem alkalmazták még kellő módon. A jelen munka 
érdeme abban áll, hogy „egységes szempontból kiindulva, a tudo
mány mai állása szerint, még az 1925. évi statisztikai adatokat 
is figyelembe véve, adja mind az öt világrész felszínének föld
rajzát“. Célja: a főiskolai ifjúság, a földrajztanárok és a művelt 
közönség részére tudományosan megalapozott, teljes leíró földrajzot 
nyújtani.

A földrész (Európa) általános ismertetése után (7—64 1.) előbb 
az Atlanti-Óceán környékét tárgyalja : Északi, majd Brit-szigetek, 
Skandinávia, Finnország, Kola, Franciaország (65—142 1.). Aztán
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áttér Közép-Európára, ide kapcsolja a fordító Magyarország 
gondos leírását (142—250 1.). A keleteurópai alföld aránylag rövid 
bemutatása után a három déleurópai félszigetet írja le bőven 
(282—357 1.). Végül 21 oldalra terjedő névmutató fejezi be.

Mint olvasmány éppen nem könnyű s jó térkép használatát 
kívánja. Különösen gondosan foglalkozik a nagyobb vidékek 
(országok) geológiai felépítésével, az egyes kisebb tájakkal; a 
talajból és éghajlatból megmagyarázza a természetes növény- 
takarót. Hasonlóan nagy gond látszik meg a népesség ismertetésén, 
szinte az őskorig nyomon követi a régi lakosságot, a különböző 
fajok stb. keveredését, mai műveltségét. Ugyanilyen történelmi 
háttérrel vázolja a gazdasági élet kifejlődését is.

Igazi, komoly földrajzi szintézist talál itt az olvasó, azért 
bármilyen szakú művelt embert is érdekelhet az a mély ok
nyomozás, a hatóerők és következményeik szemléltető kapcso
lata. Minden tanári könyvtárnak dísze lehet és legyen is.

N ém eth  József.

Irodalomtörténet. Szerkeszti Pintér Jenő. XV. évf. 1. szám. 
Az új évfolyam első száma a régi elevenséget és változatosságot mutatja. 
Tartalma nemcsak a szakemberek érdeklődésére tarthat számot, hanem 
mindenkiére, aki szereti a magyar irodalmat. A most megjelent négy 
íves füzeiben Négyesy László meleg szeretettel eleveníti meg Toldy 
Ferenc alakját és rendkívüli munkásságát halálának félszázados fordulója 
alkalmából. Perényi József Jókairól mint drámaíróról értekezik. Alszeghy  
Zsolt negyedévi összefoglaló könyvszemléjében a legjelentősebb irodalom
történeti munkákról ír beható tájékoztatást. (Császár E lem ér: A magyar 
kritika története a szabadságharcig. — Viszota Gyula : Széchenyi István 
naplói. — Gál János : Jókai élete és írói jelleme.) A kritikai rovat és a 
lapszemle a legújabb irodalmi eseményekre hívja fel a figyelmet, a 
figyelő rész pedig az irodalmi élet állandó és érdekes hírrovataként 
állandósul. Az Irodalomtörténet ezentúl kéthavonkint jelenik meg. Elő
fizetési ára 100.000 korona.

Magyar Paedagogia. Komis Gyula közreműködésével szerkeszti 
Nagy J. Béla. XXXIV. évf. 7 —10. sz. Pedagógiai életünk élénkülésének 
és pedagógiai gondolkodásunk elmélyülésének bizonysága ez a füzet 
Kornis Gyulának A z  1826/27-ik évi országgyűlés és a m agyar köz- 
oktatásügy c. tanulmánya a magyar iskolapolitikának egyik igen tanul
ságos fejezete. Kundt Ernő a nevelésügyi társaságok világszövetségének 
Edinburghban a múlt nyáron tartott kongresszusát ismerteti és rámutat 
arra ez útra, amelyen a mi nevelésünknek a világkongresszus szándé
kaival szemben haladnia kell. A magyar pedagógiai törekvéseknek egyik 
eddig alig ismert és új utakat jelző irányát fejtegeti Kisparti János 
A piaristák törekvései a reális irányú oktatás terén a Ratio Educationis 
előtt. — Ember István az újabb történetdidaktikai irodalom gazdag ter
mését ismerteti. Az irodalmi rovatban több igen értékes pedagógiai könyv
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ismertetését olvashatjuk (Fináczy E rnő : Világnézet és nevelés. — Lux 
G yula: A modern nyelvek tanítása. — Ernst K rieck: Philosophie der 
Erziehung stb.). A szemle rovata hazai és külföldi pedagógiai esemé
nyeket kísér figyelemmel. A Magyar Paedagogiai Társaság tagsági díja 
1926-ra 5 pengő, amelynek fejében a tagok a folyóiratot is kapják.

A latin kiejtés kérdéséhez. (Észrevételek Benigny Gyula 
bírálatára. Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közi. 9. évf. 194—195. 1.)

A latin kiejtés kérdéséről írt dolgozatomat (Orsz. Ref. Tanár- 
egyesület Évkönyve, 18. évf. 1925, 17—35. 1.) Benigny Gyula a 
Közlöny előző számában erősen személyesélű, de tárgyi szem
pontból helyt nem álló bírálatban részesítette. A bírálat személyes 
vonatkozásaival nem foglalkozom, „tárgyi“ észrevételeire a követ
kezőkben felelek.

Az az állítás, hogy nem ismerem a kérdés legújabb irodal
mát, tisztán csak azon a feltevésen épül fel, hogy azt nem is 
ismerhetem, mert hiszen Nagykőrösön megfelelő könyvtár nem 
állhat rendelkezésemre. Ezzel szemben tény az, hogy dolgozatom
hoz nemcsak a budapesti könyvtárak, hanem az elmúlt nyáron a 
göttingai egyetemi és classica-philologiai szemináriumi könyvtárak 
is rendelkezésemre állottak s a bírálóm által idézett műveket 
átnézni és felhasználni módomban volt. Sőt alkalmam volt ugyan
csak Göttingában az összes kérdéseket megfelelő szakemberekkel 
megbeszélni s így nem valószínű, hogy figyelmemet bármi is 
elkerülte volna, ami a vitás pontok megítélésénél számításba 
jöhet. Az a véleményem azonban, hogy összefoglaló kéziköny
vekre való hivatkozás, ha azok a kézikönyvek a kérdésre vonat
kozólag újat nem nyújtanak, szükségtelen és céltalan. Nem az 
volt a szándékom, hogy a latin kézikönyvekben való olvasottsá
gomat fitogtassam, hanem hogy a kérdésben a gyakorlati állás
foglalást elősegítsem. Hogy pl. Sommer könyvét nem ismerem, 
józan ember úgysem hiszi el. De mivel nézetem szerint Sommer 
világos, áttekinthető rendszerezése mellett sem segítette tovább az 
általam tárgyalt kérdéseket, a munkájára való hivatkozást nagy
képűnek találtam volna. Ezért nem hivatkozom a bírálóm által 
felsorolt többi szerzőkre sem, ideértve, és ezt erősen hangsúlyo
zom, magét Meillet-t és Vendryes-t is. Hogy igazam volt, álljon 
itt magának Meillet-nek véleménye a saját és Vendryes könyvé
ről: „E kézikönyv szerzői nem azt tűzték ki célul, hogy valam1 
újat nyújtsanak: egyetlen feladatuk az volt, hogy bevezessék a 
tanulókat a régi latin nyelv történeti fejtegetésébe. Egy tanulóknak 
szánt kézikönyv nem megfelelő hely új elméletek előadására“ 
(Bull. de la Soc. de Lingu. de Paris, T. XXVI, F. 3, p. 80-81). 
A Lindsay-Nohl-féle grammatikát azonban talán még jobban
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kiaknáztam, mint az a sokszori hivatkozásból kitűnik, de egy 
rövid felolvasás keretében nem térhetek ki arra, hogy mit miért 
fogadok el, mást miért mellőzök. Stolz—Schmalznak 3. kiadását 
használtam, míg bírálóm a 4-iket. Ez utóbbi azonban a mi szem
pontunkból semmi lényegesen újat nem tartalmaz. Azzal a tény
nyel szemben, hogy a mű itt van kézikönyvtárunkban s jóformán 
naponta megfordul a kezemben, az az állítás, hogy csak hírből 
ismerem, több mint vakmerő,

Munkámból Benigny c s a k  a „legszembeötlőbbszarvashibákat“ 
emeli ki. Az a sok utalás, ami itt be van illesztve (megjegyzem, 
lehetne több is !), erősen hasonlít a szemfényvesztéshez, amely 
ignotos fallit, notis est derisui. Azonban hibákról szó sincs, s hogy 
ezt bemutassam, sorra veszem összes kifogásait.

1. Azt állítom, hogy a latin l olyan, mint a magyar l. Benigny 
ezt tagadja s hivatkozik Lindsay—Nohl-ra, Brugmann-ra Stolz— 
Schmalz-ra, Sommer-re, Meiller—Vendryes-re. Igen ám, csakhogy 
ezek csak a latin í-t írják le s leírásukból egyáltalán nem tűnik 
ki, hogy ez az l különböznék a magyar í-től. A baj ott van, hogy 
Benigny nem ismeri a különbséget az indogermanisztika kissé 
ó-divatú és a finnugor nyelvészet modern terminológiája között s 
a kettőt nem tudja egyeztetni. Stolz ugyanis azt. mondja, hogy a 
latin l a rákövetkező hang természete szerint vagy palatális 
(világos) e és i hangzók előtt, másik l előtt és szó- végén, vagy 
velaris (sötét) а о и hangzók és l kivételével a többi mással
hangzók előtt. A fonétika két í-t ismer, amely a palatális hangok 
sorában képződik: az egyik a szájpadlás közepén a nyelv hegyé
vel képződik (cacuminalis) s ilyen a szanszkrit /, a másik ugyan
ott a nyelv hátával képeztetik (palatális ; a széjüreget tulajdon
képen itt is a nyelv hegye zárja el), Г, s ilyen az olasz gl, spanyol 
ll, portugál Ih és egykor ilyen volt a magyar ly. A latin nyelv 
számára az első egyáltalán nem vehető figyelembe, a második 
pedig azért nem, mert a román nyelvek e jellemző palatális í-je 
még a vulgaris latinban is igen későn, csak kevéssel a román 
nyelvek kialakulása előtt jelentkezik. Stolz „palatális“ í-je alatt 
tehát nem érthetünk mást, mint olyan í-t, mely a nyelv hegyével 
a foghúson (alveolaris), vagy a foghús mögött (postalveolaris) 
képeztetik, az előbbi jele í, az utóbbiéj. Interdentalis í csak azok 
egyéni kiejtésében fordul elő s csak dentalisok után, akik e han
gokat egyenesen a fogsoron képezik. A spiránsok, X és Л, a 
latinra nézve tekintetbe nem jöhetnek. A latin l alveolaris, illető
leg postalveolaris volta kitűnik Giles—Hertel meghatározásából is 
(92. 1.): „Bei der Aussprache des í wurde die Zunge gegen 
Zähne und Gaumen gedrückt“, de még jobban Marius Victorinus 
leírásából : „Í validum nescio quid per partem palati, qua primőr-



diam dentibus superis, lingua trudente, diducto ore personabit.“ 
Ami a „velaris“ í-t illeti, a modern fonétika ismer ugyan egy 
velaris vagy gutturalis í-t, mely a szájpadlás hátsó részén a nyelv 
hátával képeztetik (postpalatalis ; jele л, ilyen a lengyel l és az 
orosz лъ; Sievers, Grundzüge6 123), ez azonban a latinra nézve 
számításba sem jöhet. Stolz „velaris (gutturalis)“ Z-je alatt tehát 
olyan Z értendő, amely az alveolaris Z-nél h á t r é b b  van képezve 
s ez a fentiek alapján nem lehet más, mint a postalveolaris 1 
(Juret, Manuel de phonétique latiné, p. 31, Stolzot követi, de 
kevéssé pontosan, mert az ú. n. „velaris“ Z-t az i kivételével 
minden más hangzó előtt feltételezi. 0  a latin „velaris“ Z-t olyan
nak mondja, mint az angol Z ebben : wall. Csakhogy az angol Z 
a l v e o l a r i s  képzésű, de képzése közben a nyelv háta a szájpad
láshoz emelkedik s ez teszi oly mélyhangűvá, Balassa, Magy. fon. 
110. Hogy ez utóbbi sajátság meglett volna a latin Z-ben is, két
séges. Juret-nek az l-те vonatkozó egyéb fejtegetései sem minden
ben bírják meg a kritikát.) A latinban eszerint kétféle Z volt (nem 
is mondtam soha, hogy egyféle) ú. m. egy alveolaris és egy 
postalveolaris, tehát Z és i

Már most Gombocz (Magy. tört. nyelvt. II. r. 52. 1.) a magy. 
Z-hangokra vonatkozólag a következőképen tanít: „A magyarban 
az Z-hangok közül a zöngés, nem spirantikus változat van meg. 
A zár helye nagymértékben függ a megelőző, illetőleg rákövetkező 
magánhangzó nyelvállásától. Ha az Ili, Elek, alak, tulok szósort 
kiejtjük, megfigyelhetjük a nyelv fokozatos hátrahúzódását. Az 
első esetben a nyelvzár az alveolaris területen, az utolsó esetben 
[tulok] a postalveolaris^ és praepalatalis anterior területek határán 
képződik (átírásunkban az alveolaris változott jele : Z, a postal- 
veolarisé í ).“

Ilyenformán a kétféle latin Z, amennyire megállapítható, 
egyezik a kétféle magyar í-lel. Hogy a kettő közötti átmeneti fokok 
a latinban is megvoltak, hangfiziologiai okokból következik. 
Benigny tévedése tehát, ismétlem, csak onnan eredhet, hogy nem 
ismeri az indogermán és finnugor hangtan terminológiája közötti 
különbséget. Bírálatának hangjához az sem igen méltó, hogy 
kézikönyvekre s nem első forrósokra (grammatikusokra és felira
tokra) hivatkozik.

2. Erősen megrója Benigny azt az állításomat is, hogy az Z 
muta után oly gyengén hangzott, hogy a versben „pozitiót“ 
(Benigny helyesírása) sem képezett. Bírálóm azt mondja, hogy a 
klasszikus latinban nem hangzott gyengébben. Plinius viszont, 
mint Priscianusnál olvasható, azt mondja, hogy az Z-nek három 
értéke van, „triplicem sonum habet“, s bár a leírás nem éppen 
világos, annyi szerintem kivehető, hogy a hangerősség különböző

232



fokait s az artikuláció különböző módját egyszerre akarja feltün
tetni. Annyi igaz, hogy képezhet a muta + l positiót, még pedig 
nemcsak az epikus költészetben, mint Benigny véli, hanem a 
líraiban is, pl. Horatiusnél, Carm. III, 2, v. 16, poplitibus timidove 
tergo. Viszont ugyanakkor a muta + l néha az epikusoknál sem 
képez positiót, mint Vergiliusnál, Aen. VI, v. 549, moenia lata 
videt triplici circumdata muro. Az archaikus költészetben muta + l 
szabályszerűen nem képez positiót (Gleditsch, Metrik5 258). Az a 
tény, hogy e mássalhangzócsoport néha nem képez positiót, csak 
abból magyarázható, hogy az l muta után gyengébben hangzott, 
mint különben (Édon, Écriture et prononciation 57). Benigny 
magáévá teszi azt a felfogást, hogy azért nincs positio, mert a 
szótaghatár a muta elé esett. De ezzel a magyarázattal kissé 
furcsán állunk. Tehát Vergiliusnál a muta elé, Horatiusnál a muta 
ntán esett a szótaghatár ? Benigny jól tenné, ha ezt a dolgot 
valamivel meggyőzőbben magyarázná meg, mint azok, akikre 
hivatkozik.

3. „Semmisem mutat arra, hogy a Kr. utáni III. századig az 
ё és az e között bármilyen qualitativ különbség lett volna“, 
értsd: a sermo urbánusban, a művelt városi nyelvben, amelyről 
tulajdonképen szó van. Amely tényekre ezzel szemben Benigny 
utal Kr. e. 189-től fogva, vulgaris, vagy provincialis eredetűek. 
Ilyen különbségről sem Quintilianus, sem a grammatikusok nem 
tudnak а III. századig, ettől kezdve azonban nagyon is emlegetik.

4. Azt írtam, hogy a latin v а IV. századig félhangzónak 
tekinthető. Amit ezzel szemben Benigny felhoz, hogy t. i. már az 
I. században tesznek különbséget a valente és a qvis и-je közt, 
nem bizonyít semmit. Ezek közt mindig érezték a különbséget, 
hisz a qv о-je dinamikailag oly súlytalan volt, hogy sem az előtte 
álló gutturalissal nem képezett positiót, sem az utána következő 
magánhangzóval nem képezett diphthongust, tehát nem tekintették 
sem mássalhangzónak, sem magánhangzónak; a v betű inkább 
csak jel, mely a gutturalis ejtésében labialis elemet jelez. Erre 
mutat a coce és quoque felcserélése, valamint az is, hogy a 
görögben a latin qu-nak v felel meg, sequor =  ?тоцш. Hogy azon
ban a v félhangzó mikor ment át spiránsba, pontosan sem 
Benigny, sem mesterei nem mondhatják meg. Egy-két század 
ingadozás mindig lesz. Az első bizonytalan adat sem az I., hanem 
а II. századból származik, még pedig Velius Longustól, ki szerint 
a valente v-je „sonat cum a l i q u a  aspiratione.“ Ettől kezdve tényleg 
vannak ennek az „aspiratio“-nak szórványos nyomai, de a bila
biális spirans határozott és általános ejtése nehezen tehető a IV. 
századnál előbbre. Az is lehetséges, hogy az átmenet hosszabb 
ideig tartott.
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5. A stb. stb.-re nem ludok felelni.
6. Hogy a 2. deci. pl. genitivusának „rövidített“ vagy „rövi- 

debb“ formájáról beszélünk, tényleg helytelen szokás, amely 
azonban nálunk a latin elemi tanításban épp úgy el van terjedve 
mint a németeknél a „kürzere“ és „verkürzte Genitivform“. На 
ezt az elemi oktatásban így mondjuk, nem következik belőle, hogy 
nem ismerjük a 2. deci. történetét. Tudjuk, hogy az idg. gén. pl. 
végzete valószínűleg om volt, mely a latinban őm-má rövidül. 
Mindamellett Benignynek is tudnia kellene, hogy a 2. deci. gén. 
pl.-ának -um végzetét illetőleg a vélemények eltérők, G. M. Lane 
szerint itt a magánhangzó hosszúsága az I. század végéig hallható 
volt (Stolz—Schmalz3 127). Marx pedig, akit én a positióban lévő 
hosszúságot tárgyalva lépésről-lépésre követtem, mindig hosszú
nak mondja. A szemrehányás tehát nemcsak engem ér, hanem 
elsősorban Marxot, akinek könyvét (pedig e gyakorlati kérdés 
szempontjából nagyon fontos) Benigny, úgy látszik, nem ismeri.

7. Mert ha ismerné, a Far .és lac hosszú a-ját sem mondaná 
„elemi tévedésének. Ebben az elemi tévedésben Marxon kezdve 
sokan leledzünk s fogunk leledzeni Georges stb. ellenére is, mert 
a farr-féle kiejtést, bármily plausibilisnek látszik, kísérletnél egyéb
nek nem tekinthetjük. De nem mondaná meg Benigny, hogyha 
már a Far-1 farr-nak mondjuk, minek fogjuk mondani а Гас-ot? 
Mert, úgy-e, lacc és lact között válogathatunk s az utóbbi Varro 
szerint tán nem is volna képtelenség? Csakhogy, mikor Varro 
lact-ot akar mondani, lact-ot is ír.

8. Igen, „a szerző“ (már mint én) „grammatikusokból és fel
iratokból idéz“, miután e grammatikusokat és feliratokat az utol
sóig elolvasta, tehát nem utalhat arra, hogy őket Corssen-ből (és 
nem ,,Corsen“-ből), Seelmann-ból és Lindsay-ből másolta. Ez a 
véd csak oly embertől eredhet, aki nem képes elgondolni, hogy 
ily szerény méretű és gyakorlati célú összeállítás kedvéért ilyen 
munkára is lehet vállalkozni. Sőt a „szerző“ nemcsak ezt tette, 
hanem az idézett egyházi atyák vonatkozó műveit is elolvasta, 
amint azt tenni kötelessége is volt. Hogy egy feliratot az éppen 
kéznél levő Orelliusból idézett, amely felirat példának megfelelő 
volt s közlése kifogástalan, mi hiba van ebben ? Azért, mert 
Benigny Orelliust nem ismeri, vagy nem szereti ? Mi köze a 
„szerző“-nek, ha Orelliusból kiír egy szót, Dessau-hoz, Diehl-hez 
(és nem ,,Dichl“-hez) s a többihez, mikor egyáltalán nem akar 
latin felirattannal foglalkozni?

9. A porosz tantervi utasítást — szégyen, nem szégyen — 
nem ismerem sem első, sem másodkézből. Ha felfogásom azéval 
egyezik, örvendek neki. De úgy tudom, egyezik sok kiváló philo- 
logusunkéval is.
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10. A másodkézből való dolgozás jól hangzó vádja még 
egyszer előkerül, mert egy utalásom Benigny szerint nem elég 
pontos. Pedig hát tudjuk, hogy általánosan szokásos az ilyen 
idézési mód : Miller, Sprache der Osseten 14 ff., vagy: Bartholo- 
mae Grundr. § 268, 3, noha ilyenek Benigny szerint nincsenek, 
hanem van : W. Geiger und E. Kuhn, Grundriss der iranischen 
Philologie I. köt., melyben az ó-irénira vonatkozó részeket Bartho- 
lomae, az oszétra vonatkozót pedig Miller írta. De hát az uta
lások szakembereknek és nem analfabétáknak szólnak.

Benigny utolsó megjegyzéseire nincs mit felelnem. Tudomásom 
van róla, hogy nyelvészeti részletkérdésekkel nem foglalkozó latin 
tanártársaim összefoglalásomnak hasznát veszik, és afelől is egé
szen biztos vagyok, hogy ők ily „tárgyilagos“ bírálatok nélkül, 
sőt ilyenek ellenére is meg tudják ítélni, mit használhatnak, mit nem.

Gaál László.

A középiskolai tanárok irodalmi munkássága az 1924/25. 
iskolai évben. (Pótlás.)

Benisch Arthur dr. (Bp.). Csonka-Magyarország elemi iskolái 
az összeomlás után. (Néptanítók Lapja 1924, XI. 15.) Elemi nép
oktatásunk kultúrpolitikai problémái. (U. o. 1924, XII. 25.) Közép
iskoláink topográfiája. (Magy. Művelődés, VII—X.) A hitfelekezeti 
erőviszonyok változásai Csonka-Magyarországon. (Társadalom
tudomány.)

Bodócs István (Győr). Villamos főző- és fűtőkészülékek. 
(Technikai Zsebkönyvtár.)

Gajda Béla (Békéscsaba). Cikkeket írt a „Körösvidék“ és 
„Békésmegyei Közlöny“ c. lapokba.

Grész Leó (Székesfehérvár). A szikrainduktor. (Technikai 
Zsebkönyvtár. Bp. Németh.) II. kiadás.

Hoffer András dr. (Debrecen.) Adatok Székelyudvarhely kör
nyékének geológiájához. (Német kivonatban is.)

Marosi Arnold (Székesfehérvár). Közlemények a „Székesfehér
vári Napló“ Múzeumi Értesítő c. rovatában: A csákvári kőkor
szakról ; Capistranoi szt. János Székesfehérvárott; A püspökkert 
kövei; Sárbogárdi tudósítás 1861-ből; Éremleletek.

Nyáry Béla (Debrecen). Újabb természettudományi világnézet. 
(Kilián.)

Óváry Zoltán dr. (Miskolc). Rózsa és Ibolya. Arany János 
verses népmeséje. (Népélet 1—3.)

Rell Lajos dr. (Békéscsaba). Progresszív gondolat és reakció. 
(Körösvidék.) Jókai s a magyar diák. (Körösvidék.)

Szarka Géza dr. (Székesfehérvár). Tudósítások és egy tanul-
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mány a „Magyarságában, ismertetések a „Napkeletiben, cikkek, 
kritikák helyi lapban.

Szele Miklós (Debrecen). A népiskolai keresztyén valléstanítás 
módszertana. (A tanítóképzők V. o. számára tankönyv.)

Trócsányi Dezső dr. (Pápa). A modern gimnázium (Pápa).
Varga László (Pápa). Apróbb közlemények a Természet-, 

tudományi Közlönyben: Endogen burgonyagumó, Lemström 
elmélet.

Vidovszky Kálmán (Békéscsaba). Főszerkesztője a Körösvidék 
c. lapnak. Több vezércikket és közérdekű cikket irt. Dr. Nagy Pál.

EGYESÜLETI ÉLET.

A főtitkár levelesládájából.
A választmányba kiküldött tagok. A Közlöny 1925. évi 

novemberi számában részletesen felsoroltuk azokat a tanári testü
leteket, amelyek éltek az alapszabályokban biztosított jogukkal és 
a saját delegáltjaikat az egyesület választmányába kiküldték. 
Ugyanott a 39 új választmányi tag nevét is felsoroltuk. Egyes 
testületek nem méltatták figyelemre azt a kérésünket, hogy a 
választmányi tagok kiküldését ne halogassák, s tőlük a mai napig 
ebben az ügyben semmiféte értesítést sem kaptunk. Más intézetek 
viszont felismerték annak fontosságát, hogy a választmányban 
képviselve legyenek, s a maguk kebeléből az alábbi tagtársakat 
küldték k i: 1. Breznyák János, Miskolc, áll. r . ; 2, Kliment Jenő dr.; 
3. Loós János dr. Bpest, ág., h. ev. g .; 4. Vaday Ferenc, Kisúj
szállás, ref. rg.; 5, Szemerey Gergely, Kecskemét, ref. g ,; 6. Fodor 
János, Kecskemét, áll. r . ; 7. Hegedűs Sándor, Kisvárda, rg.;
8. Horváth Lajos ; 9. Egner Sándor, Szeged, áll. leányg.; 10. Paíaky 
Jákó, Szegszárd, rg.; 11. Demeter István, Debrecen, ref. leányg.;' 
12. Jakuts István, Debrecen, ref. g .; 13. Bencsik Gergely. Győr, 
áll. r.; 14. Pásztor Imre, Zalaegerszeg, áll. rg.; 15. Bóka István, 
Pécs, áll. r . ; 16. Niszler Teodóz dr. ig„ Pápa. bencés rg.

Küldöttségjárás és legutóbbi memorandumunk átadása.
A november 21-én tartott választmányi ülés, amelynek jegyző
könyve a Közlöny LIX. évfolyamának 155—162. lapjain olvasható, 
elfogadta az elnökség előterjesztését s egyben utasította a vezető
séget. hogy a határozatot a felszólalásokban megnyilvánuló kíván
ságokkal és egy deklarációval kibővítve juttassa el a vkm.-hoz. 
A memorandumot egész terjedelmében közzétettük a Közlöny 
legutóbbi számában, s így annak adataira és indokolására itt ki
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nem terjeszkedhetünk. Ezúttal csupán a küldöttségjárást, a memo
randum átadásénak körülményeit és a kapott választ ismertetjük.

Az Országos Középiskolai Tanáregyesület küldöttsége, amely
nek tagjai Madai Gyula, Lévay Ede, Fröhlich Károly, Finály Gábor, 
Pech Aladár, Irsik József, Édes Jenő, Kovács Dezső, Schmiedt 
Alajos és Nagy Pál voltak, december 12-én, szombaton d. e. meg
jelent a kultuszminisztériumban Petry Pál dr. államtitkárnál és 
átadta a stálusrendezés sérelmeire vonatkozó memorandumot. 
A küldöttség szónoka Madai Gyula elnök a legtárgyilagosabb 
megvilágítással mutatott rá azokra a súlyos sérelmekre, amelyek 
a középiskolai tanárságot érték és azokra a károkra, amelyek e 
sérelmek folyományaként a magyar iskola munkáját veszélyeztetik.

Madai Gyula elnök beszéde folyamán mindenekelőtt azt hang
súlyozta, hogy a középiskotai tanárságot nem a demagógia és a 
lázongó elégületlenség készteti megmozdulásra, hanem az iskoláért 
való komoly aggódás, mert a tanár sorsa egyúttal az iskola sorsa 
is. Ha a státusrendezés kapcsán elszenvedett sérelmek megingatják 
a tanár lelki egyensúlyát, ennek zavaró hatását megérzi az iskola 
is. A küldöttség éppen azért jött, hogy a sérelmek kiküszöbölésének 
kérésével ezt az esetleges zavaró hatást megelőzze. A magyar 
tanár egyre bízó és folyton reménykedő gonddal óvja e háborút 
vesztett és megcsonkított nemzet kultúrjavait, s nagy megalázta
tásunkban hősies odaadással védi a pusztulástól művelődésünk 
igaz értékeit. Mert vannak még ilyen értékeink, s ezeknek meg
tartásában a középiskolai tanár igazén elől jár. Nemcsak előljár, 
de épít is. Attól kell azonban félnünk, hogy az élet vasökle meg- 
gyötri a tanárt, a gond lenyűgözi a lelkét és bár nemes hajlandó
sága él is a szívében, nem tudja majd fontos hivatását eredmé
nyesen betölteni. A középiskolai tanárság sem a múltban, sem a 
mai nehéz helyzetben nem állott elő teljesíthetetlen kívánságokkal, 
a maga igazát nem hangos gyűléseken, nem politikai célokat 
szolgáló mozgalmak keretében hangoztatja, hanem a minisztérium
mal egyetértésben szeretné kivívni Mint az intelligencia nevelői 
tisztában vagyunk az ország súlyos anyagi helyzetével, ezért nem 
hangoztatunk jelszavakat, nem fenyegetőzünk, mert ezzel ártanánk 
az iskola és a tanárság ügyének, s az ország jóérzésű közvéle
ményét magunk ellen provokálva elveszítenénk azt a jóindulato 
is, amely kérésünk teljesítéséhez szükséges. Vannak azonban 
bajaink, amelyekre ismételten rá kell mutatnunk. A helyettes 
tanárok, helyzete már-már annyira tűrhetetlen, hogy a sürgős 
orvoslás nem késhetik tovább ! Ilyen, az egész státus előmenetelét 
megbénító körülmény — amelynek szintén mielőbbi orvoslásét 
kérjük — az, hogy az igazgatókat nem vették ki a tanárok rangsorá
ból. Ez a szűkkeblű intézkedés eredményezi, hogy a kathedrai
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tanárok igen csekély számban juthatnak be a VI. fizetési osztályba. 
Hátráltatja a tanár előlépését még az is, hogy a minisztérium olyan 
tanárokat is szerepeltet a rangsorban, akik állandóan más intéz
ményeknél teljesítenek szolgálatot. Ha ezeket a sérelmeket a 
minisztérium megszüntetné, főleg — ha az igazgatókat és a más 
intézményeknél szolgáló tanárokat kivenné a rangsorból, a közép
iskolai tanárság legsajgóbb sebeit gyógyítaná meg. Végül az elnök 
kérte a minisztérium jóindulatát, s az államtitkárnak átadta a 
memorandumot.

Petry Pál államtitkár röviden, de minden egyes kérésre ki
terjeszkedve válaszolt az elnök szavaira. Örömének adott kifeje
zést, hogy a tanárság a minisztériummal összhangban, a tárgyi
lagosság alapján állva igyekszik az őt érintő kérdések megoldá
sára. Ennek igen nagy jelentőséget tulajdonít. A tanárság komoly 
viselkedése, őszinte becsületessége és értékes munkássága meg
érdemli a figyelmet és jóindulatot. Mindenben egyetért a tanárság
gal abban, hogy a jobb jövő előkészítő munkásainak az iskola 
érdekében meg kell adni a materiális és kulturális életfeltételeket. 
Tudja, hogy a jövő nemzedéket a tanárság készíti elő nagy magyar 
hivatására, ezért a kultuszkormány meg akarja szüntetni a tanár
ságnál a státusrendezés nyomán támadt nyugtalanságot. Azonban 
a szanálással kapcsolatos kényszerítő okok nehézséget gördítenek 
a minisztérium jó szándéka elé. Hiszi és reméli, hogy 1927. évi 
júniusban, amikor a szanálás véget ér, a helyzet lényegesen 
enyhülni fog és lesz mód a kielégítő megoldásra. A minisztérium 
nem tartja túlzott követelésnek a tanárság kívánságait. Ő már 
exponálta magát a tanárság érdekében, amikor arról volt szó, hogy 
az igazgatókat vegyék ki a tanári státusból. Hogy a dolog ezúttal 
nem volt megvalósítható, nem rajta múlott. Meglepi őt, hogy a 
tanárok státusában ötvennél több nem középiskolai tanári szolgá
latot teljesítő tanár van. A maga részéről igazán méltányosnak 
tartja, hogy ezeket olyan státusba tegyék át, ahol állandó szolgá
latot teljesítenek. Keresni fogja az alkalmat, hogy a berendelt 
és beosztott tanárok ügyét a Genfből hazaérkező miniszter úrral 
mielőbb tárgyalás alá vegye. A helyettes tanárok szomorú és 
megindító sorsán segíteni emberi kötelesség. Az egész intézmény 
időszerűtlen és reformálásra szorul. Kedves gondolata, hogy a 
helyettes tanért egy évi szolgálat után nevezzék ki; ez az egy év 
próbaidő volna, s aki alkalmasnak és méltónak találtatik a tanári 
syolgálatra, ne legyen bizonytalanságnak kitéve. Bizonyos, hogy 
a tanárság sérelmeit a mai nehéz viszonyok között máról-holnapra 
nem lehet orvosolni, de reményli, hogy belátható időn belül meg 
lesz erre is az alkalom. Biztosítja a küldöttséget és a tanárságot 
a maga őszinie jóakaratéról és támogatásáról,
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A küldöttség megnyugvással vette tudomásul a választ és azzal 
az impresszióval távozott, hogy a minisztérium magáévá tette leg
lényegesebb kéréseinket.

Támadás a középiskolai tanárság ellen. Bíró sem szokta a 
másik bíró munkáját nyilvánosan kritizálni, mérnök nem ócsárolja 
mérnöktársa alkotásait. Általában egy tisztviselő nem gáncsoskodik 
hasonló munkakörben tevékenykedő kollégája ellen, ha jó ízlése 
van. Inkább megértéssel nézi annak munkáját, s ismerve a munka 
természetét, talál magyarázatot még a kifogásolható dolgokra is. 
Annál szokatlanabb jelenség, hogy egy tanár elhamarkodott, helyt 
nem álló ítéletet, vagy bírálatot mondjon más tanártestületek mód
szeréről. Pedig ez történt nem régiben,

A Közegészségügyi Egyesület népszerű előadás-sorozatán, 
1925. dec. havában, Kanizsai Dezső budapesti izr. siketnéma inté
zeti igazgató a beszéd higiénéjéről szólva azt a vakmerő állítást 
kockáztatta meg, hogy a leggyakoribb beszédhibát, a dadogást, 
gyakran a középiskolai fegyelemnek oktalan tűlhajtása és egyes 
tanároknak a fiatal embereket agyonrémítő módszere okozza. Ez 
a meglepő állítás nem maradhatott visszhang nélkül.

A szegedi m. kir. áll. Árpádházi Szent Erzsébet leánygimná
zium tanári testületé a Budapesti Hírlapban megjelent tudósításból 
épp oly megütközéssel és felháborodással értesült a támadásról, 
mint maga az elnökség. Miközben ez éppen az elégtételszerzés 
módjairól tanácskozott, a szegedi kollégák levelet intéztek az 
egyesülethez, hogy az elhangzott vádakat energikusan utasítsa 
vissza és a sajtóban tiltakozzék ellenük.

Értjük és helyeseljük a szegedi kartársaknak azt az egy
hangúan megnyilatkozott kívánságét, hogy az 0. K. T. E. a meg
bántott középiskolai tanárságnak messzemenő elégtételt szerezzen, 
azonban a vkm. figyelmének felhívását, vagy a bíróságnál való 
elégtételkeresést nem tartottuk szükségesnek, Más mód is meg
felelt. A Budapesti Hírlap 1925 dec. 31. számában az elnökség 
megbízásából Nagy Pál egyesületi titkár visszautasította és kellő 
értékére szállította le a támadó fél állításait. Nagyobb elégtétel 
pedig nem kell, mint hogy Kanizsai Dezső az 6 véleményével 
egyedül maradt.

Ugyanis nyomban a támadás után átiratot kaptunk a Siket
némák és Vakok Tanárainak Országos Egyesületétől amelyet egész 
terjedelmében itt közlünk: „Kanizsai Dezső, az Izraelita Siketnémák 
Orsz. Intézetének helyettes igazgatója e hó 15-én az Országos 
Közegészségügyi Egyesületben a „A beszéd higiéniája“ címen 
előadást tartott, amelynek tartalmáról és hangjáról a napilapokból 
értesültünk. Kanizsai Dezső előadására vonatkozóan a „Siket
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némák és Vakok Tanárainak Orsz. Egyesülete“ nevében kijelent
jük, hogy annak sem tartalmával, sem pedig hangjával nem 
azonosítjuk magunkat, sőt azt a magunk részéről a középiskolai 
tanárokkal való vonatkozásban a leghatározottaban elítéljük". 
Dátum, aláírás.

Az O. K. T. E. Szabolcsi Körének megalakulása. December 
13-án a szabolcsmegyei középiskolai tanárok a nyíregyházai ev. 
reálgimnázium dísztermében megalakították a Szabolcsi Kört. Mivel 
a Közlöny mai számában a megalákulásról a köri jegyző tollából 
részletes tudósítást közlünk, ezúttal csak azt kívánjuk kiemelni, 
hogy a megalakulás igen ünnepélyes formák között történt. Az 
egyházak képviselőinek és a hatóságok kiküldötteinek jelenléte 
arra vallott, hogy a társadalom szélesebb rétegeiben is megértésre 
talált a tanárság kettős törekvése: szolgálni a magyar kultúra 
ügyét az iskolán kívül és tömörülni az 0. K. T. E. zászlója alatt 
a sajátos tanári érdekek védelmére. A kör a trianoni határ közelé
ben fontos missziót fog végezni, s hogy ez a tevékenység meg
indulhat, abban a legnagyobb érdem az önzetlenül fáradozó 
Adorján Ferenc leánygimnáziumi igazgatót illeti meg. A régebben 
érlelődő gondolatot ő valósította meg néhány lelkes társával együtt. 
Felhasználjuk ezt az alkalmat arra, hogy neki és mindazoknak, 
akik a kör megalakításában fáradoztak, az elnökség elismerését 
és köszönetét tolmácsoljuk. Találjon a nemes példa követőkre 
másutt is !

A főigazgatók a helyettes tanárokért. A Győrkerületi Tanári 
Kör győri csoportja 1925 nov. 24-én Bászel Ernő elnöklete alatt 
ülést tartott, amelyen a státusrendezés ügyének tárgyalásakor szóba 
került a helyettes tanárok dolga is. A gyűlés határozatának követ- 
kezményekép a győri csoport felkérte Dsida Ottó tank. kir. főigaz
gatót és általa az összes ' ink. kir. főigazgatókat, hogy a mostoha 
sorsban sínylődő helyette: tanárok érdekében emeljék fel szavu
kat és együttes lépéssel éi ényesítsék befolyásukat.

Dsida Ottó tank. kir. őigazgató nagy megértéssel fogadta a 
győri kartársak kérését és a következő sorokat intézte a kör elnök
ségéhez :

„Kedves Kartársaim! A Győrkerületi Tanári Kör győri csoportjá
nak f. évi nov. hó 24-én kelt 1. sz. beadványában foglalt kérelmet 
e legnagyobb megértéssel és készséggel tettem magamévá. Meg
tettem sürgető felterjesztésemet a nagym. V. K. M.-hez, úgyszintén 
hasonló eljárásra való kéréssel fordultam valamennyi főigazgató 
kartársamhoz. Összes sérelmeink között magam is ezt tartom a 
legnagyobbnak és a legveszedelmesebbnek. Ha ugyanis azt látjuk,
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hogy még oly szakok tanárai is, amelyeknél tanérhiány van (német
francia), 5—6 éven át kénytelenek helyetteskedni, félő, hogy egy
általán nem lesz megfelelő succrescentia, de meg a fiatal tanárok 
ambícióját mindjárt pályájuk kezdetén derékban töri ez a mostoha 
elbánás. Tankerületemben pl. a soproni áll. reáliskolánál Fuchs 
Rezső német-francia szakos, volt Eötvös-kollégista 6 éve, Emmer 
József német-latin szakos, családos ember, 5 éve helyettes tanár!

Adja Isten, hogy közös munkánknak mietőbb és minél kedve
zőbb legyen eredménye fiatal kartársainknak és tanári pályánk 
megbecsülésének is érdekében.“

Módunkban van a többi tank. kir. főigazgatónak e tárgyban 
Dsida Ottó főigazgatóhoz intézett válaszából is részleteket közölni.

Gaál Mózes írja: „A helyettes tanárok ügyében megtettem 
írásban is a sürgős kinevezés érdekében előterjesztésemet, de arra 
is bármikor kész vagyok, hogy ha szükség lesz reá, elmenjünk a 
pénzügyminiszterhez és nyomós szóval sürgessük veszendő sorsú 
munkatársaink sorsának megjavítását“.

Lippay György szegedi tank. főigazgató hasonló szellemű elő
terjesztést tettt a minisztériumnak a h. tanárok érdekében.

Pintér Jenő budapesti tank. főigazgató válasza : „Kötelességem
nek tartom a magam részéről is minden módon támogatni ügyüket“.

Vass Bertalan székesfehérvári tank. kir. főigazgató írja: „A 
helyettes tanárok anyagi helyzetének javítása érdekében felterjesz
tést intéztem a nm. V. K. M.-hez, kiemelve helyzetük sanyarú voltát 
és rámutatva arra, hogy a békebeli állapothoz képest a közép
iskolai helyettes tanárok visszaesése más tisztviselői ágazatok kezdő 
alkalmazottainál jóval nagyobb“.

Ady Lajos debreceni tank. főig. írja : „A helyettes tanárok fél
évi kimutatásának felterjesztésével kapcsolatban külön is felhív
tam a nm. minisztérium figyelmét az évek óta szolgáló helyettes 
tanárok tarthatatlan helyzetére és kértem a minisztériumot, hogy 
a régebb idő óta szolgáló helyettes tanárok kinevezését illetékes 
helyen eszközölje ki“:

Nemcsak a helyettes tanárok, hanem az egész középiskolai 
tanárság hálás a főigazgatóknak a tett lépésekért. Ez az első eset 
ugyanis, hogy a főigazgatók együttes cselekvésre határozták el 
magukat a tanárok érdekében.

Egy adat a státusrendezésbez. Egyik kollégánk, aki a tizen
kilencedik évét szolgálja, a VII. fizetési osztályban volt, s a leg
utóbbi rendezés alkalmával a B) csoportba került. Ez annyit jelent, 
hogy most a VIII. A) fiz. osztály I. fokozatának megfelelő fizetést 
élvezi. Ebbe az élvezetbe azonban az 6 levele szerint egy kis üröm 
cseppent. A fizetési könyvéből kiírt adatokkal bizonyítja, hogy

16Tanáregyesületi Közlöny.
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kevesebb fizetési kap most, mint előzőleg. Január 4-én megkapta 
a státusrendezés folytán előállott fizetési különbözetet, amely reá 
nézve azzal végződött, hogy a számvevőség a február havi illet
ményeit 21,000 korona adótöbblettel már előre megterhelte, vagyis 
a 7 hónapi különbözet nála havi 3000 korona „negativ többletet“ 
eredményezett. Közöljük az adatait:

L e v o n á s o k
Összes
levonás

Készpénzben
felvettAdóra Nyugdíjra Betegs.

alap

Volt fizetés+ 
15%

3,323.000 40.000 43.000 34.000 117.000 3,206.000

Új fizetés 
3,350.000 58.000 50.000 39.000 147.000 3,203.000

7 hónapra 
visszamenő

leg kapott 
7 X  27000 =  

189.000 К
126.000 49.000 35.000 210.000

A mutatkozó 
hiányt, azaz 

21.000 koronát 
februárra ter
hére előírták.

Őszintén szólva, nem értjük a dolgot. Talán a számfejtésben 
lesz a hiba, mert e sorok írója is a VII. B) fiz. osztályban van, 
még pedig a panaszos sorok beküldője mögött, mégis kapott kész
pénzben 109.000 korona fizetési többletet 7 hónapra.

Édes Jenő.

Jegyzőkönyv
az Országos Középiskolai Tanáregyesület igazgatóságának 1926. évi 

januárius hó 22-én tartott üléséről.

Jelen voltak : Madai Gyula elnök, Acsay István, Baros Gyula, Bászel 
Ernő (Győr), Bernolák Kálmán alelnök, Édes Jenő főtitkár, Finály Gábor, 
a segélyalap elnöke, Fröhlich Károly, a segélyalap pénztárosa, Gaál Mózes, 
Kisparti János, Kovács Dezső szerkesztő, Lévay Ede, Németh József pénz
táros, Rados Ignác, Ravasz Árpád, Schmidt Alajos alelnök, Szőts Gyula 
alelnök, Vargha György és Zibolen Endre alelnök. Távolmáradásukat 
kim entették: Friml Aladár, Korpás Ferenc, Marczinkó Ferenc és Porst 
Kálmán igazgatóségi tagok. A jegyzőkönyvet Nagy Pál titkár vezeti.

Madai Gyula elnök az igazgatósági tagok üdvözlésével megnyitja az 
ülést. Ez az ülés a folyó ügyek megbeszélésére szolgál ; a tisztikar jelen
tésének meghallgatását kéri.

Mindenekelőtt mély megilletődéssel rajzolja azt a veszteségét, amely 
a tanárságot érte két hatalmas tanáregyéniség: W agner Alajos és Székely
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István elhunytéval. Wagner Alajos egyik budapesti iskolának volt igaz
gatója ; egyike volt a legkollégiálisabb és legjobb lelkű embereknek. Indít
ványozza, hogy emlékét jegyzőkönyvben örökítsék meg.

Székely István, a harcos tanár. Alakja egy emberöltőn keresztül ott 
volt mindenütt, ahol a tanárság ügyéért és az iskoláért küzdeni kellett. 
Már a 11. tanügyi kongresszuson egyik alosztály jegyzője volt. Az Egyesület
ben is tevékeny részt vett. Volt főtitkár, szerkesztő és legutóbb is mint 
tiszteleti és igazgatóségi tag is fiatalos érdeklődéssel és tettrekészséggel 
szállott síkra a tanárság igazáért. Nemes idealizmus és bátor szókimondás 
jellemezte. Indítványozza, hogy emlékét különös melegséggel örökítsék meg 
a jegyzőkönyvben ; továbbá, hogy úgy az ő özvegyének, valamint a W agner 
Alajosénak jegyzőkönyvi kivonatban fejezze ki az Egyesület részvétét. — 
Az igazgatóság így határoz.

Ezután ismerteti a 111. tanügyi kongresszus előkészítő lépéseit. A moz
galomba az Egyesületet is bevonták és az Egyesület vezetősége nevében 
ebben a munkában részt is vett. Az elnöki tanács már megalakult és az 
Egyesület vezetőségéből négy tagot választottak be (Madai Gyula, Édes 
Jenő, Kovács Dezső és Nagy Pál). Az igazgatóság jóváhagyását kéri a 
vezetőség eddigi lépéseivel szemben és felhatalmazást arra, hogy itt továbbra 
is működhessenek. Minthogy pedig kívánatos, hogy a középiskolai tanár
ság hivatásához és múltjához méltóan szerepeljen, az igazgatóság szellemi 
támogatását kéri.

Az igazgatóság kimondja, hogy elvben csatlakozik a III. tanügyi 
kongresszushoz és utasítja a vezetőséget, hogy a kongresszus elnökségével 
a kapcsolatot tartsa fenn.

A státusrendezés szomorú eredményei arról győzték meg, hogy a 
tanárságnak fellebbeznie kell a  rosszul informált közvéleménytől egy job
ban informált közvéleményhez. Ezért egy ankétot tervez, hol a magyar 
közélet legkiválóbb alakjai szólaljanak fel és járuljanak hozzá am a fogalom- 
zavar megtisztításához, melyben az ország közvéleménye a tanári munkával 
szemben van. A közvélemény u. i. nincs tisztában a tanári munka mivoltával, 
nem ismeri a léleknek azt a finom munkáját, a rejtett lelki erőfeszítést, 
melyet a tanítás megkíván. Ezt az ankétot nem az Egyesület rendezi, hanem 
a  Paedagógiai Társaság ; így a tárgyilagosság jobban kidomborodhatik. 
Ez az ülés február 25-ére, csütörtökre, van tervezve a régi Orszégházban. 
Négy felolvasásból fog éllani ; mindenik a tanári munka értékeléséről szól : 
1. Elnöki megnyitó, Kornis Gyulától; 2. a tanár iskolai munkája, Madai 
G yulától; 3. a tanár iskolán kívüli munkája, Vasadi Balogh Györgytől és 
4. a középiskola és a magyar kultúrfölény problémája, Gaal Mózestől. 
Ezután következik a magyar kiválóságok hozzászólása De siker csak 
akkor lesz, ha tömegeket sikerül megmozgatni, éppen ezért kívánatos, hogy 
megjelenésre megnyerjük a közélet előkelőit, a politikusokat és budapesti 
szülőket. A gyűlést választmányi ülés fogja követni. A gyűlés anyagát a 
Közlöny fogja kiadni s külön röpiratot is szerkeszt, hogy amikor az anyagi 
helyzetünk megjavítása érdekében lépéseket lehet tenni, felhasználhassuk.

Vargha György a gyűlés impozánssá való tétele végett ajánlja, hogy 
az igazgatók válasszák ki azokat a szülőket, akiknek megjelenése kívánatos, 
hogy az Egyesület meghívóit részükre megküldhessék.

1 6 !
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Az igazgatóság az elnök előterjesztéséhez hozzájárul és Vargha György 
indítványát elfogadja.

Édes Jenő főtitkár bejelenti, hogy új tagnak jelentkeztek:
Bubits Jenőné, Kiss Aladár dr., Pettel Aranka. Szörényi Aranka, 

Kovács Gábor, Kessei Bertalan Rózsi, Svehla An'ónia, Várady Imre dr,, 
Tóth Ilona, Szalai Károly, Gulyás Pál dr., Sárközi Aladár, Blau Lajos dr,, 
Dercsényi Móric dr,, Hausbrunner Vilmos, Klein Miksa dr„ Csetényi 
Imre dr., Benkő Gyula.

Az igazgatóság örömmel veszi fel a jelentkezőket tagjai sorába. Ezzel 
szemben kiléptek :

Sabjanics Károly, Roth Antal, Mátyás Béla, Jávor Andor, Szász Lajos.
Jelenti továbbá, hogy a szabolcsi tanári kör Nyíregyházén 1925 dec. 

13-án díszes külső keretben az egyházi és városi hatóságok jelenlétében 
megalakult. Az Egyesületet ő képviselte. Kérésükre felvilágosítást adott az 
Eg>esület mostani működéséről, mire a kör meleg ragaszkodásét és bizal
mát fejezte ki a vezetőséggel szemben.

Az igazgatóság örömmel veszi tudomásul a kör m egalakulását; mun
kájának sikert kíván ; a főtitkárnak pedig fáradozásáért köszönetét mond.

Békéscsabán Gajda Béla igazgató buzgólkodása folytén szintén ala
kulóban van egy kör. Megalakulását március 7-ére tervezik, fényes ünnepség 
keretében. Az ünnepség jövedelméből az Egyesület részére 10—15 milliót 
remélnek. Az Egyesület részéről Madai Gyula és Sajó  Sándor vesznek 
részt az ünnepségen.

Az igazgatóság örömének ad kifejezést és sikere biztosítósára a maga 
részéről is igyekszik mindent megtenni.

A Vall. és Közokt. Minisztérium leküldte az angolkisasszonyok kér
vényét, melyben a Tanárok Nevelő Háza javára fizetendő díjak szedése 
alól felmentést kérnek.

Minthogy ez nem az Egyesület hatáskörébe tartozik, az igazgatóság 
a kérvényt véleményadás nélkül visszaküldi.

A Belügyminisztérium engedélyezte, hogy a Közlöny havi folyóiratként 
jelenjék meg. Az Egyesület a sajtótörvény értelmében a polgármesteri 
hivatalban és postaigazgatóságnál a  szükséges lépéseket megtette.

A Közlöny részére kedvezményes papírt is kértünk ; válasz még nem 
érkezett.

Az Országos Közegészségügyi Egyesületben 1925 dec. 15-én Kanizsai 
Dezső a siketnéma intézeti igazgató súlyos vádakkal illette a középiskolai 
tanárságot („a dadogást gyakran a középiskolai fegyelemnek oktalan túl- 
hajtósa, egyes tanároknak a fiatal embereket agyonrémítő metódusa idézi 
elő“ — a Budapesti Hírlap dec. 16-i számában megjelent tudósítás szerint). 
A szegedi Árpódházi Szt. Erzsébet leánygimnázium tanári kara átiratban 
kérte az Egyesületet a megtorló lépésekre.

Az Egyesület nevében, a vezetőség megbízásából, Nagy Pál titkár írta 
meg az Egyesület méltóságához illő választ és visszautasította a felületes, 
alaptalan vádakat. (Megjelent a Budapesti Hírlap dec. 31-i számában.)

Közben a Vakok és Siketnémák intézetének tanári kara is átiratban 
keresték fel az Egyesületet és bejelentik, hogy Kanizsai állításaival nem 
azonosítják magukat és eljárását elítélik.
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Az igazgatóság ezzel az ügyet elintézettnek tekinti.
A Magyar Rajztanárok Egyesülete átiratban kéri az Egyesületet a 

rajzoktatás érdekében az új tanterv megváltoztatására tett lépéseinek 
támogatására,

Az igazgatóság az ügyet kiadja Schmiedt Alajosnak tanulmányozásra.
A Győrkerületi Tanári Kör győri csoportja felkérte Dsida Ottó tanker, 

kir. főigazgatót, hogy a helyettes tanárok tarthatatlan ügyét tegye magáévá 
és a tanker, kir. főigzgatókkal együttesen tegyenek lépéseket. Dsida Olló 
főigazgató készséggel tett eleget e kívánságnak ; ez az első alkalom, mikor 
a tanker, főigazgatók egységesen léptek fel a tanárság anyagi érdekeiért.

Az igazgatóság örömmel veszi tudomásul, hogy a főigazgatók is 
bekapcsolódtak az Egyesület ilyen irányú állandó munkálkodáséba. A h.taná
rok ügyében minden tényező egyetért, s így rövidesen várható a jó megoldás.

Porst Kálmán levélben kéri az Egyesületet, hogy a Felekezeti tanárok 
vasúti kedvezményéért tegye meg a lépéseket és az A), B) osztályozást 
sürgesse meg.

A vezetőség a lépéseket már m egtette; a döntés rövid időn belül 
megtörténik.

Horvay Róbert levélben felhívja az Egyesület figyelmét a kötelező 
tudományos filmek silányságára.

Az Egyesület feliratot készít az ügyben és egyszersmind kérni fogja 
Vargha György indítványára, hogy a filmoktatást intéző vezetőségbe tanárt 
is hívjanak meg.

A III. tanügyi kongresszus az Egyesületet részvételre hívta fel. Az 
Egyesület 500.000 К-ás díjjal csatlakozik.

Finály Gábor, a segélyalap elnöke jelenti, hogy az alap kimerült. 
Karácsonykor egy özvegynek már segélyt adni nem tudott. Felhatalmazást 
kér, hogy a testületeket levelezőlapon hívhassa fel adakozásra. Ha ez a 
lépése is eredménytelen marad, lemond a vezetésről.

Schmiedt Alajos azt ajánlja, hogy ne a tenárt terheljük, hanem a 
társadalmat kell megnyernünk ; pl. az iskolai gyűjtések bizonyos százalékát 
kell erre a  célra fordítani.

Elnök helyesli az indítványt. A legnagyobb elismeréssel adózik Finály 
Gábornak ; kéri a kitartást, bár tagadhatatlan, hogy a tanári testületekben 
nincs meg kellő mértékben a rendi kötelességérzet.

Kovács Dezső szerkesztő jelenti, hogy a rangsor kiadására megtet e 
a szükséges lépéseket; a késedelmet a nem állami tanárok rangsorolásá
nak késése okozza ; a rangsor a jövő hónapban megjelenik.

Németh József pénztáros megteszi jelentését. 21 özvegy 60 millió 
segítségben részesült. A Tanárok Nevelóhézának vagyona meghaladja az 
egy milliárd koronát. — Tudomásul szolgál.

Szőts Gyula indítványozza, hogy a tanárság ügyéért felszólaló kép
viselőknek : Erődi Harrach Bélának, Petrovátz Gyulának és Barabás Samu
nak jegyzőkönyvi köszönetét szavazzanak. — Az igazgatóság így határoz.

Bászel Ernő a kinevezésekre vonatkozólag tesz kérdést; továbbá a 
sajtó helyes tájékoztatását hangsúlyozza és végül kérdi, hogy igaz-e, hogy 
az ügyosztály a széniumos rendszerre óhajt áttérni ?
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Elnök közli, hogy erről hivatalos tudomása nincs és ezt a  kérdést 
a tanárság megkérdezése nélkül nem is lehet elintézni.

Szőts Gyula végül a  különbözet késedelmes kifizetése miatt tesz 
panaszt s kéri az elnököt, hogy tegyen lépéseket ilyesmi elhárítására.

Elnök megígéri, hogy ebben az ügyben eljár és ezután az ülést bezárja.
________  Dr. Nagy Pál, titkár.

Az OKTE Szabolcsi Körének megalakulása.
Az OKTE Szabolcsi Körének megalakulása már régebben 

érlelődő gondolat volt a szabolcsvármegyei tanárok lelkében, 
csak egy erős elhatározású emberre volt szükség, aki a megala
kítás sok körültekintést és fáradságot igénylő munkáját vállalja. 
Ilyen ember is akadt az elmúlt nyáron Adorján Ferenc nyíregy
házi ág. hitv. ev. leánygimnáziumi igazgató személyében. Ő tobo
rozott össze Szabolcs megye öt középiskolájától 60 tanárt s lépett 
érintkezésbe a budapesti központtal, melynek részéről különösen 
Édes Jenő főtitkár lett az ügy lelkes előmozdítójává.

Az új kör alakuló gyűlése 1925 dec. 13-án, Nyíregyházán, 
ünnepélyes keretek között folyt le. A nagy számban egybesereg- 
lett tanárokon kívül résztvett rajta Ady Lajos debreceni tanker, 
kir. főigazgató, Édes Jenő. az OKTE főtitkára, Geduly Henrik, a 
tiszai ev. egyházkerület püspöke, Klekner János, a miskolci tanári 
kör kiküldöttje, Simkó Endre dr. ev. leánygimnáziumi felügyelő. 
Nyíregyháza város képviseletében Szohor Pál főjegyző és Kardos 
István kultúrtanácsos, azonfelül több nyíregyházi tanintézet kikül
döttje is.

A gyűlést összehívó Adorján Ferenc megnyitó beszédében 
beszámolt azokról a kezdő lépésekről, melyeket az OKTE 
Szabolcsi Körének megalakítása céljából tett. A legutóbbi nagy 
nemzeti szerencsétlenségek után, az új társadalmi és gazdasági 
viszonyok kialakulásával kapcsolatosan őt is állandóan foglal
koztatta az a gondolat, hogy a magyar tanárságnak — akár 
anyagi, akár erkölcsi téren akarja hathatósan megóvni érdekeit — 
tömörülnie kell. Mikor erre a tömörülésre szabolcsi tanártársaiban 
is hajlandóságot látott, tervet dolgozott ki a szabolcsi tanári kör 
megalakítására, előkészítő bizottságot szervezett s így sikerült az 
alakuló gyűlés összehívása.

Beszámolója végén Adorján Ferenc üdvözölte az alakuló 
gyűlésen megjelent vendégeket, akik közül elsőnek Édes Jenő 
válaszolt az üdvözlő szavakra. Az OKTE főtitkára a központ és 
a maga nevében is megköszönte az üdvözlést. Örömét fejezte ki 
az új kör létesülésén, mert az egységes tanári akarat, az egységes 
tanári közvélemény kialakulásának egyik újabb jelét látta meg
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benne. De értékesnek kell tartani — mondotta — az ilyen vidéki 
tanári köröket azért is, mert az általuk végzendő kultúrmunkától 
a tanárság megbecsültetésének fellendülését várhatja.

Geduly Henrik ev. püspök felszólalásában azt hangoztatta, 
hogy a magyar iskolafenntartó hatóságok a trianoni orszégcsonkí- 
tóssal sok tanintézetet elvesztettek, annál nagyobb szeretettel kell 
tehát most ragaszkodniok megmaradt iskoláikhoz. A saját és 
egyházkerülete nevében üdvözölte az új alakulást, mely a magyar 
tanügy előbbrevitelére s az iskola és a társadalom között szoro
sabb kapcsolat létesítésére van hivatva. További lelkes, hazafias 
munkára buzdította a körben egyesült tanárokat azzal, hogy ha 
a tanárság egyes területeken nem is lát kellő méltánylást fárado
zása iránt, az egészséges érzésű társadalom minden rétege egy
aránt értékeli hivatásteljesítését. Végezetül Isten áldását kérte az 
új kör munkásságára.

Szobor Pál, Nyíregyháza város főjegyzője, az üdvözlésre 
adott válaszában azt a nagy, szinte heroikus önfeláldozást emelte 
ki, melyet a magyar tanárság a közelmúlt nehéz időkben tanúsí
tott, sőt ma is tanúsít s amely önfeláldozás megérdemli Nyíregy
háza város közönségének érdeklődését, elismerését is.

Margócsy Emil nyíregyházi felsőkereskedelmi iskolai igazgató 
s a miskolci tanári kör üdvözletét tolmácsoló Klekner János 
szavai után Szenészi Gyula nyíregyházi ev. leénygimnáziumi 
tanár felolvasta dr. Vietorisz Józsefnek, a szabolcsi tanárság 
egyik legkiválóbb tagjának a gyűléshez intézett nyílt levelét. Dr. 
Vietorisz József súlyos betegsége miatt nem jelenhetett meg a 
gyűlésen, azért küldötte el írásba foglalva a kör számára parai- 
nesis-számba menő s a tanári munka ideális voltának átérzéséből 
fakadó gondolatait, észrevételeit.

Ezután megállapította a kör az ügyrendjét s megválasztotta 
tisztikarát a következőleg:

Elnök: Dr. Vietorisz József. Nyíregyházi alelnök: Mészáros 
Mihály, vidéki alelnök: Bihari Ferenc. Titkár: Szene'szi Gyula. 
Pénztáros: Zwick Vilmos. Ellenőrök: Peckl Mihály, Weiszer 
Gyula. Háznagy : Benigny Andor. Jegyző : Korányi Aladár. A  köz
ponti választmányba kijelölt tagok: Adorján Ferenc, dr. Néveri 
János, Szenészi Gyula.

A tisztikar s a különböző bizottságok megválasztása után 
Bihari Ferenc vidéki alelnök vezette tovább a gyűlést. Mindenek
előtt ígéretet tett, hogy ő is, többi tisztviselőtársai is feladatukat a 
kör érdekében lelkiismeretesen teljesítik. Kérte a kör tagjait, hogy 
ragaszkodjanak az OKTE-hez s ezen belül a Szabolcsi Körhöz is. 
Majd határozati javaslatot nyújtott be, hogy a kör üdvözölje dr. 
gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi minisztert, dr.
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Vajdinger Gyula miniszteri tanácsost s szavazzon jegyzőkönyvi 
köszönetét Adorján Ferenc igazgatónak az új kör megalakításé
nak fáradságos munkájáért. A kör mindkét indítványt egyhangúan 
elfogadta, azután felkérte Édes Jenő központi főtitkárt, hogy szol
gáljon tájékoztatással arról a munkáról, melyet az OKTE vezető
sége a tisztviselői státusrendezés időpontjában a magyar tanári 
érdekek megvédése céljából végzett.

Édes Jenő részletes beszámolásával a Szabolcsi Kör alakuló 
gyűlése véget is ért. Korányi Aladár

__________  jegyző.

HALOTTAINK.
f  Székely István. 1863—1925. A magyar szellemi és erkölcsi 

világ egy nemes értékkel lett szegényebb, a magyar tanárság elő
kelő reprezentánsát gyászolja, az ifjúság nemeslelkű atyai barátját 
vesztette el. Székely István munkaerejének, alkotó kedvének teljes 
birtokában váratlanul örökre elköltözött.

Az összeomlott Nagymagyarország romhalmazán a kegyetlen 
élet titáni küzdelmét folytatva, álljunk meg kissé és gyújtsuk 
meg az emlékezés fáklyáját, hogy rávilágítsunk nemes társunk 
működésére.

Nem kell szuperlativuszokkal élnünk, hogy bebizonyítsuk 
annak nemzeti jelentőségét. Székely István pályájának kezdetétől 
fogva a keresztény erkölcsi világnézet és az erős nemzeti érzés 
hívének vallotta magát.

A tanári pályát a klasszikus ideálok iránt való lelkesedésből 
választotta. Felkészültsége már ifjú korában elismerést vívott ki 
számára. Élete utolsó percéig folytonosan gyűjtötte a klasszikus 
világ szellemi kincseit, a béke boldog éveiben sűrő utazgatások 
segítségével is, az utóbbi években csupán könyvekből. Az össze
gyűjtött és saját szellemével gyarapítóit kincseket bőkezűen ontotta 
a tudományos világ, a társadalom és az ifjúság számára.

De nemcsak kiváló tudós és tanár, hanem önzetlen jóbarát 
és fáradhatatlan közéleti ember is volt Székely Isrván. Természe
tesnek találta, hogy minden tanárnak tömörülnie kell az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület zászlaja alatt. Mert csak igy lehet 
biztosítani a tanári rend és vele együtt a magyar nemzeti kultúra 
érdekeit. Egyesületünkben csakhamar vezetőszerephez jutott. Volt 
Közlönyünk szerkesztője, főtitkárunk, alelnökünk, budapesti körünk 
elnöke, utoljára pedig tiszteleti tagunk. Működését mindig a lelke
sedés, fogékonyság, bátor szókimondás jellemezte. Ránézve nem 
volt kényes ügy: hozzá mert nyúlni mindenhez. Mindenkivel 
szemben megmondta az igazat és mégsem sértett meg soha senkit.

•
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A Tanáregyesület mellett régi helyet foglalt el szívében a 
Philologiai Társaság. Hattyúdalát is ott énekelte el, amidőn halála 
előtt három héttel remekbe készült latin felolvasással köszöntötte 
jubiláló barátját és vezérét, Némethy Gézát.

Nagy lelkesedéssel működött közre a Humanisztikus Gimná
zium Hívei Egyesületének megalakításában és életében,

Lelkének gazdag tárházából odaadással áldozott a Magyar 
Középiskolai Tanárok Nemzeti Szövetségének oltárán is. Buzgón 
szította a nagy magyar ideálokért való lelkesedés tüzét. Nem 
ismerte a csüggedést. Ideális lelkét áthatotta a jelszó: dum spiro, 
spero. Ugyanezt a célt szolgálta a Nemzeti Ligában és hasonló 
irányú alakulatokban való munkálkodásával is.

És ha felidézzük lelkűnkben azt a boldog korszakot, amikor 
Stephanus Székely Bombaytól Párizsig egy táborba gyűjtötte össze 
a lelkes ifjúságot és emlékezetünkben feltűnik a „Juventus“ képe, 
Petőfi szavai jutnak eszünkbe:

„Boldog órák szép emlékeképen 
Rózsafelhők úsztak át az égen.“

A Juventus táborának közepén ott állt a mi örökifjú barátunk, 
akinek kedvéért az ifjúság készséggel vállalkozott még arra is, 
hogy a Captivi latinnyelvű előadásaival szerezzen örömet és dicső
séget fáradhatatlan professzorénak.

Professzor volt ő a szó legnemesebb értelmében. Az életnek 
bármilyen nehéz körülkezményei között is kész volt hitet vallani 
tudományos és erkölcsi meggyőződése mellett.

Szövetkezett egy hozzá hasonlóan ideális lelkű professzorral, 
Fodor Gyulával, és ketten együtt megajándékozták az ifjúságot 
egy olyan latin könyvvel, amelyből az szívesen tanulta Cicerónak 
különben nem túlságosan népszerű nyelvét. A Liber Sexti néhány 
év alatt utat talált az ország minden részébe és hozzájárult az 
ifjúság körében annyira kívánatos lelki közösség megteremtéséhez.

Irodalmi munkássága főleg a klasszika-filológiát ölelte fel. 
Utolsó óráiban is egy új latin iskolai könyvön dolgozott. Érteke
zései, felolvasásai mindig érdeklődésre számíthattak. Irodalmunkat 
megajándékozta Svetoniusnak klasszikus fordításával. De elkalau
zolt bennünket a renaissance világába is Gobineau örökbecsű 
művének fordítósával.

Nem lehet célom, hogy evvel az alkalommal összeállítsam az 
ő bibliográfiáját. Csupán az embert és a tudóst igyekszem néhány 
vonássel jellemezni.

Mint emberről föl kell jegyeznünk, hogy az emberbaráti intéz
mények is utat találtak szívéhez és azon a téren is kivette a 
részét. Soha anyagi haszon után nem futott. Jellemző rá, hogy
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teljesen idegen, szegény, törekvő diákokat ingyen tanított magán
úton.

Néhány szóval akarom csak vázolni Székely István pályáját. 
László Mihály magángimnáziumában kezdte, azután Nagybecske- 
rekre került a piaristákhoz. Állami szolgálata Szolnokon kezdődik, 
rendes tanárrá Nagyszebenbe nevezik ki. Onnan a budapesti VII. 
kér. (Zrínyi Miklós) gimnáziumhoz helyezik át. Pintér Jenő meghívja 
szakfelügyelőnek, pályája végén a Tanárképző Intézet előadója 
lesz. Tagja volt a M. T. Akadémia klasszika filológiai bizottságá
nak is.

Székely István az az ember volt, aki Ciceróval azt vallotta : 
Homo sum, nihil humani a me alienum puto. Hajtsuk meg emléke 
előtt az elismerés zászlaját. Lelkűnkben Horatius szavai vissz
hangzanak : Multis ille bonis flebilis occidit . . . Szőts Gyula.

t  Dr. Wagner Alajos. A tanári rendet újra súlyos veszteség 
érte. Azon tagjai, kik a múlt század 80—90-es éveiben rendjük
nek, munkájukkal, egyéniségükkel tekintélyt, tiszteletet szereztek, 
kik az utódok képzésével a magyar középiskolára egyéniségük 
súlyos bélyegét nyomták, kik még évtizedeken át követendő például 
fognak szolgálni, itthagynak bennünket a múlandóság kérlelhetet
len törvényei szerint egymásután.

Elment ismét a tanári rend egy tudós tagja, egy ideális feljebb
való, egy jóságos nevelő, egy minta oktató, egy őszinte igaz ember, 
egy fáradhatatlan „Mentor“, a hozzá bizalommal fordulók sorsát 
szívén hordozó atyai jóbarát, egy példás életet élő családapa.

Dr. Wagner Alajos ny. tanker, kir. főigazgató 1925 dec. 6-án 
Makón elhunyt.

Szül, 1852 márc. 20-án Meczenzéfen. Középiskoláit Rozsnyón 
és Kassán a premontreiek iskoláiban, egyetemi tanulmányait a 
budapesti és kolozsvári egyetemen végezte, ez utóbbi helyen a 
tanársegédi teendőket is ellátta. Tanára volt a besztercebányai 
kir. kát. főg.-nak, a budapesti VII. kér. főg.-nak és 1884/5-tóI a 
tanárképzőintézeti gyakorló főg.-nak. Tanári kvalitásait legjobban 
az mutatja, hogy 9 évi működés után Bartal Antal igazgatósága 
alatt Volf György, Kármán Mór, Staub Móric, Marczali Henrik, 
Csengeri János, Gyomlai Gyula tanártársa lett. 1898-ban foglalta 
el a budapesti V. kér. áll. főg. igazgatói állását, 1909-ben lett 
tanker, kir. főigazgató, de e minőségben is megmaradt addigi 
működési körében. 1911-ben nyugalomba vonult, előbb Budapes
ten, majd Nagyváradon élt családja körében, míg az oláh meg
szállás után Makóra költözött.

Irt tudományos értekezéseket: A tangens buszola állandójá
nak meghatározása, A galvanikus elemek állandói, A törésmutatók 
meghatározása, Történeti adatok a meleg mechanikai aequivalensé-
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hez címeken. Ö írta meg A bt Antal dr. fizikájának hőtani részét 
és ő fordította Abt Antallal együtt magyarra Kohlrausch: Gyakor
lati Fiziká-ját.

Nagy és sikeres munkát végzett a tankönyvirodalom terén. 
A Mocnik-Klamarik-Vvagner: Algebra és Geometria évek hosszú 
során legjobb tankönyveink voltak, hisz 9 kiadást értek. Önálló 
Fizifed-jéban az abszolút mértékrendszer és a potenciál elmélet 
következetes alkalmazásával a német középiskolai tankönyveket 
is megelőzte. Fodor László dr. Selmecbányái főiskolai tanárral 
együtt Rajzoló Geometriát írt a középiskolák alsó oszlályai számára.

Az Országos Közoktatásügyi Tanácsnak kinevezett hivatalos 
bírálója volt és az O.K.T. E. Közlönyében ismertetéseket írt szak
könyvekről, folyóiratokról és tárgyalt metodikai kérdéseket. Önálló 
cikkeket írt a Klamarik- és Kármán-emlékkönyvbe.

A tanítványokkal való bánásmódban alapelve a szeretet volt. 
Tagadta, hogy van olyan rossz gyermek, kit szeretettel nem tud
nánk magunkhoz vonni és hogy ő célt is ért módszerével, azt 
bizonyítják a hálás tanítványok ezrei. Ily szellemben vezette 14 évi 
gyakorlógimnáziumi működése alatt a tanárjelölteket, ahol egy 
tanári generáció mat.-fiz. szakú tanárainak nagy része tőle tanulta 
a tanítás művészetét, a hivatásért való lelkesedést és a tanítvá
nyokhoz való szeretetet.

Igazgatói székfoglalójában hangoztatta, hogy azzal az ön
tudattal foglja el állását, hogy önzetlenséggel, kitartó és becsületes 
munkával akarja tanártársai és tanítványai jóindulatát, becsülését 
és szeretetét kivívni. Ezen szavait élő valósággá változtatta, mit 
legjobban bizonyítanak a 30 éves tanári jubileuma alkalmá
ból dr. Wlassics Gyula kultuszminiszternek hozzáintézett sorai: 
„Három évtizeden át híven teljesíteni a kötességet e nehéz pályán 
— már magában véve elismerésre méltó; de különös elismerést 
érdemel az olyan férfiú, mint igen tisztelt igazgató úr, aki a köte
lességszerű buzgalmon túl, minden erejét, minden tettét és gondo
latát a tanügynek szentelte, aki sohasem ismerte a fáradságot és 
aki a nemes öntudaton kívül egyéb jutalmat sohasem keresett“.

Kivette részét a tanéregyesületi életből is. A budapesti körnek 
több éven át elnöke volt és ha egyes kérdésekben vitában is állott 
másokkal, ellenfelei is mindenkor megvoltak győződve elvi állás
pontjának puritánságáról. Vérmérséklete sem ösztönözte a feltűnőbb 
nyilvános szereplésre, az intézőkörökkel azonban állandó össze
köttetésben volt. Szereplését legjobban jellemzik azon szavai, 
hogy a tanári rend küzdelmeiben mindig a jobban informálandó 
Miniszter igazságérzetére kell apellálnunk, fellépésünkkel, mun
kánkkal, előterjesztéseinkkel újabb és újabb érveket kell neki 
szolgáltatnunk.
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A feljebbvalók, a tanári rend régi igazi jóbarátai, a tudós 
Beöthy Zsolt, a kulturális ügyekért dolgozó Heinrich Gusztáv mindig 
a tánárság egyik reprezentánsát látták Wagnerben, „ebenbürtig“- 
nek tartották, ki csak azért nem lett céhbeli tudós, mert más 
működési kört jelölt ki számári az élet, de ezt betöltötte egész 
emberként, mint nála különbül senki más.

Fáradhatatlan volt az egyetemre került fiatalság támogatásá
ban. Célhoz juttatott mindenkit, akit ismerősei, jóbarátai ajánlottak, 
ha arra való ember volt. Munkaalkalom keresésben, ösztöndíj
szerzésben, kinevezésnek való utánjárásban nem ismert fáradt
ságot és legnagyobb öröme abban telt, ha látta, hogy azok, akiket 
támogatott, beváltak.

A makói temetőben 1925 dec. 8-án a legmélyebben sújtott 
család mellett a reálgimn, tanártestülete rótta le a tanárság kegye
letének adóját. Azonban még igen sok tanár szívében sajog a 
veszteségen érzett fájdalom, melyet, ha nem is szüntet meg, de 
enyhít az a tudat, hogy Wagner példájának, tanításának elhintett 
és megtermékenyült magvai emlékét sokáig, igen sokáig fogják 
őrizni. Sch. A.

t  Békéi Vilmos. A cisztercita rendnek ismét gyásza van. Egy 
munkában eltöltött élet és hosszas, kínzó szenvedések után örök 
nyugalomra tért egyik tagja: Békéi Vilmos. Tanári működését 
Pécsett kezdte 1884-ben ; nemsokára azonban Bajára helyezte a 
rend apátja s ott évek hosszú során át a legnagyobb szeretettel 
foglalkozott az ifjúság tanításával s egyben lelki gondozásával. 
Mint hittanár főképen szelíd, kedves modorával s szívének 
melegével vonta magához tanítványait, akik benne mindenkor a 
jó atyát tisztelték és szerették. Később Zircre került, majd meg 
Szentgotthárdra, hol az állami gimnáziumban működött ugyancsak 
hittanári minőségben, Betegeskedése azonban egyre jobban meg
törte erejét, úgyhogy az iskolától vissza kellett vonulnia. De 
szeretete az ifjúság iránt most se hagyta e l : szobája gyülekező 
helye volt olyan szegénysorsú fiuknak, kik a roskatag testű, de 
mindig meleg szívű szerzetes vezetése mellett tanultak és készül- 
gettek vizsgálataikra. Életének pár utolsó éve alatt azonban szen
vedése annyira fokozódott, hogy képtelenné vált minden munkára 
s valóságos megváltás volt rá nézve a halál, mely a múlt év 
december 30-án kioltotta életét. Legyen áldott emléke!

t  Bihary Ferenc, a miskolci ref. reálgimnázium tanára 1926 
január 2-án, életének 51-ik, tanárságának 26-ik évében hirtelen és 
váratlanul elhúnyt. Január 4-én temették a ref. reálgimnázium 
udvaráról az avasi sírkertbe. A kultúra nemes munkájában buzgó 
pályatársat veszítettünk el Bihary Ferencben.
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HÍREK.
Oberle Károly arcképének leleplezése. A gyakorló-gimnázium 

kegyeletes szokása, hogy igazgatói emlékét arcképük megfestésével 
is megörökíti. Ennek a hagyománynak hódolva leplezte le 1925. dec. 
20-án elhunyt igazgatójának, Oberle Károlynak, arcképét, melyet, 
az intézet neves rajztanéra, Bokor László festőművész készített- 
A megboldogult igazgató volt tanítványai, barátai és tisztelői nagy 
számmal vettek részt a tanári kar és az ifjúság e kegyeletes meg
emlékezésén. Az ünnepség jelentőségét az intézet igazgatója 
dr. Staud János emelte ki, rámutatva arra a fontos szerepre, amely 
a nagy viharok után a gyakorló-gimnáziumban Oberle Károly 
egyéniségére várt s amelyet az teljes odaadással töltött be. Utána 
az intézet egyik tanára, dr. Alszeghy Zsolt, rajzolta meg plasz
tikusan Oberle Károlynak emberi és tanítói egyéniségét, kiemelve 
a benne kikristályosodott nemes és határozott jellemnek etikai 
szépségeit. 1888-ban került a Szepességből Budapestre, a kegyes
rendi gimnáziumba. Komoly, rendszerető, erősakaratú gyermek 
volt a középiskolában, Maywaldnak hű, ragaszkodó tanítványa. 
Egyetemi tanulmányainak idején az EÖtvös-Collegium tagja, 1900-ban 
az egyetem Pasquich-díjának nyertese. Tanári pályáját a buda
pesti Bulyovszky-utcai reáliskolában kezdi. Tanári ideálja a szerető- 
tanár, aki a gyermek lelkét formálja, edzi. A szoros értelemben 
vett tanítás mellett ezt sürgeti egyetlen pedagógiai tanulmányá
ban is. Matematikus létére óraszámán felül könyvtári olvasóórát 
tart tanítványainak: vezeti, irányítja, segíti őket. A nevelésben leg
erősebb hatóereje a saját egyénisége volt. Igazi jellem : a tudatos 
akaratnak józan, minden ártástól idegen, használni akaró reprezen
tánsa ; határozott és céltudatos, tiszteletet adó és tiszteletet tartó. 
A kötelesség embere, nemcsak a kívülről megszokott, de a lelke 
diktálta kötelességéé is. Lelkét erős vallásosság hatotta á t ; ez jelölte 
meg akaratának irányát. A tanárnemzedék jövőjében is csak a 
becsületes, munkaszerető, tudománykedvelő, határozott egyéniségek
től várt emelkedést. Ráalkalmazható Szent Ágoston szava: az igazság 
volt a törvénye, a szeretet a királynője, az örökkévalóság a célja.

Üj magyar folyóirat megindulásáról, a magában bízó magyar
ság új jelenségéről értesültünk. A pannonhalmi sz. Benedek-rend 
kiadásában „Pannonhalmi Szemle“ címen évnegyedes folyóirat 
indul a magyar katholikus kultúra és a bencés szellem szolgála
tára. A „Pannonhalmi Szemle“ a művelt magyar katholikus 
közönség szellemi igényeit akarja szolgálni. Ezért: aj tanulmányai
ban a mai tudomány színvonalán tárgyalja a modern tudomá
nyoknak közérdekű kérdéseit; a tudás és a hit összhangján 
alapuló katholikus világnézetnek ad szellemi fegyvereket; ismer
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teti azt a lelkiséget, mely az európai és magyar kultúrának 
gyökérzetét táplálta: a bencés szellemet; b) figyelő rovatában 
ezen világnézet szempontjából bírálja a mai élet általánosabb 
vonatkozású jelenségeit; c) könyvek c. rovatában a hazai és kül
földi irodalomról ad bő, beható, alapos tájékoztatást; d) Bene- 
dictina c. rovatában szt. Benedek rendjének életét kíséri figye
lemmel. A Bencés Diákszövetségnek és az Oblatus-intézménynek 
lesz hivatalos lapja. A Pannonhalmi Szemlének főszerkesztője: 
dr. Strommer Viktorin, szerkesztőbizottságának tagjai: dr. Mázy 
Engelbert, dr. Kocsis Lénárd, dr. Klemm Antal, dr. Sárközy Pál, 
dr. Mihály Ernő, dr. Janota Cirill, felelős szerkesztője dr. Kühár 
Flóris. Munkatársai közt hazai tudományos és irodalmi életünk
nek közismert vezetői foglalnak helyet. Az egyes számok hat 
ívnyi terjedelemben jelennek meg évnegyedenkint. Az első szám 
1926 február 15-én hagyja el a sajtót. Előfizetési ára egész évre 
6 pengő (75.000 K) s ez egy összegben fizetendő. Szerkesztőség 
és kiadóhivatal: Pannonhalma (Győr m.).

Nyilvánossági jog. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
a pannonhalmi szent Benedek-rendi Szent Imre kath. gimnázium 
1—VIII. osztályainak a nyilvánossági jogot, továbbá a soproni szent 
Orsolya-rendi kath. leánygimnázium l—VIII. osztályainak a nyilvá
nossági jogot s az érettségi vizsgálatok tartásának jogát vég
legesen megadta.

A tanárok buzgósága. A senkinek sem kellő 9 órai tanítás érdeké
ben végső próbálkozásul ankétot rendeztek az akarásban legilletékesebbek. 
Meghívták erre, úgy látszik — az érdekelt szülőket és szakértő és némi 
tapasztalattal rendelkező tanárokat kivéve — azokat, akiktől álláspontjuk 
támogatását várták. De az orvostudomány legtekintélyesebb hozzáértői 
egyhangúlag, egészségi, pedagógiai, gazdasági, morális és egyéb szem
pontból a 8 órai tanítás rendületlen hívének vallották magukat. Erre az 
ifjúság testi fejlődésének legfőbb óvója és hivatott gondviselője utolsó 
menedékül (kecske-káposzta) előáll „rideg pedagógiai szempontok" helyett 
az ifjúság testi fejlődését meleg szeretettel felkaroló azzal a gondolattal, hogy 
kezdődjék */2 9 órakor a tanítás. Tudós és tekintélyes orvosok ezt a szerencsét
len és konjunkturás, halvaszületett ideát sem voltak hajlandók méltányolni, 
pedig Juba doktor úr, iskolaorvos és egészségtantanár nem átallotta hevé
ben támogató érvül azt is kijelenteni: „A jó tanár urak szeretnek későn 
járni be az órára“. (A komoly ügy jól felfogott érdekében a Budapesti 
Hírlap 1925 december 11-én ezt kurzív betűkkel szedte, mint legfőbb érvet 
a 8 órai tanítás ellen.) Mivel ez már tanári szakkérdés, úgy gondoljuk, 
hogy Juba doktor úr ezt, mint egészségtan „tanár" személyes gyakorlatán 
alapuló tapasztalatéból mondta és akkor, minthogy az saját buzgalmának 
a legegyénibb megnyilatkozással való ismertetése, nincs semmi hozzátenni 
valónk, de az ellen a leghatározottabban tiltakozunk és kikérjük magunk-
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nak, hogy iskolába átabotába bejáró illetéktelenek alaptalan, ferdítő, 
becsmérlő, általánosító nyilatkozatokat tegyenek rendes tanároknak az 
iskolában folyó munkájáról és kérjük a királyi főigazgatóságok, mint 
illetékes hatóságaink védelmét. Dr. K. J.

Képkiállítás a budapesti VII. kér. áll. Madách Imre-gimná- 
ziumban. Hat középiskolai rajztanár, Biczó András, Bundschuh 
Ottó, Spolarich László, Szatmáry István, Szegedi Kovács Ágoston 
és Uferbach Jenő művészetüknak java terméséből 1925 dec. 
20—31-ig képkiállítást rendeztek a Madách Imre-gimnázium rajz
termében. Mindegyik kiállító képeinek volt két közös vonása : a 
művészi öntudatosság és művészet hivatásának tudata. Ránk 
nézve ennek a két közös vonásnak megállapítása volt a legfon
tosabb, mikor a kiállított képekben gyönyörködtünk és arra gon
doltunk, hogy ezek a művészek hány középiskolai tanuló művészi 
nevelésére és ízlésének fejlesztésére vannak döntő befolyással. 
A két közös vonáson kívül a művészi látásnak és művésztechni- 
kónak igen egyéni és igen változatos formáit láthattuk a kiállításon.

„A Tanárok özvegyeit és Árváit Segítő Országos Egyesület“ 
1926. évi január hó 13-án tartott igazgatósági ülésén a közgyűlés
től nyert felhatalmazás alapján a tagsági díjat az 1926-i évre 
nyolc pengőben, azaz 100.000 koronában állapította meg, mely 
összeget július 1-ig kell befizetni, lehet két részletben is. Fel
szólítja egyúttal a hátralékban levő tagokat, hogy kötelezettségeik
nek sürgősen tegyenek eleget, különben az alapszabályok értel
mében a tagok sorából töröltetni fognak. A tagdíjemelés több 
vidéki kör kívánságainak nem fog megfelelni, akik a béke-paritásra 
való emelést sürgették, azonban az igazgatóság a gazdasági hely
zet miatt csak ilyen mérsékelt emelést vélt keresztúlvihetőnek. 
Reméli azonban, hogy a hátrálékok kiegyenlítése, az esedékes 
tagdíjak befizetése után a körök fokozottan igyekeznek adományok 
gyűjtése, ünnepélyek rendezése stb. által, hogy az egyesület lassan- 
kint elérje a békebeli nívót. Békében özvegyeink 120 korona évi 
segélyt kaptak, ami ma kereken 2,300.000 koronának felelne meg. 
Ez évben egyelőre 100.000 К segélyt nyújthatunk, de ezt, ha az 
anyagi helyzet megengedi, az ősz folyamán meg fogjuk toldani. 
A tagdíjak 1925-re 25.000 K, 1924-re 17.025 K, 1924 előtt 1-1 
évre 25 korona volt, kérjük azonban a hátralékosokat, hogy ezt 
tehetségük szerint ma is értékes összegben egyenlítsék ki. Úgy
szintén felkérjük azokat, akik tagdíjukat elég olcsón megváltották, 
hogy anyagi helyzetükhöz képest vagy emeljék ezt fel, vagy 
fizessék tovább a rendes tagdíjakat, bár az igazgatóság azon az 
állásponton van, hogy a szerzett jogokat nem érinti. Minden pénz-
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küldeményt a 45.481. számú csekklapon kérünk, amely bármely 
postahivatalnál kapható.

Az Egyesület az 1925. évben a következő adományokról 
számolhat be: bonyhádi ev. gimn. 1,000.000, csurgói ref. gimn. 
140.814, debreceni áll. főreál 100.000, debreceni ref. leánygimn.
200.000, esztergomi községi főreál 870.000, kaposvári áll. reálgimn.
3.000. 000, karcagi ref. reálgimn. 100.000, dr. Kemenes Illés 60.000, 
kúnszentmiklósi ref. reálgimn. 135.000, dr. Lechner Tibor 10.000, 
nyíregyházai ág. hitv. ev. főgimn. 500.000, Révész Lajos (Debrecen)
200.000, soproni áll. reálgimn. 486.000, szolnoki áll. reálgimnázium 
564.880. A nemesszívű adakozók fogadják az egyesület hálás 
köszönetét. Dr. Theisz Gyula elnök (lakik : Pestszentlőrinc, Család- 
utca 16), Petricskó Miklós titkár (lakik : Budapest, Attila-körút 42), 
Steller Ignác számvevő (lakik: Budapest, VII, lstván-út 40).

A  Balaton Turistatérképe. A győri Esperanto Csoport elnöké
nek, dr. Matolcsy László leánygimnáziumi tanárnak megszerkesztésében 
kiadja, és az Áll. Térképészetnél már meg is rendelte 10.000 példányban 
a Balaton hírterjesztő turistatérképet. A térkép dombormű utánzatú öt
színnyomásban készül (63/47) és ezt a balatoni fürdők képei veszik 
körül 9/6 cm nagyságban. A hátsólap szintén ily képek koszorújában a 
Balaton leírását tartalmazza. A kiadásból 6000 példány hírterjesztésre 
szolgál, mert kimegy a genfi Esperanto világnyelvközpont összes meg
bízottjainak és nagyobb nevű tagjainak címére. Ennek költsége közel
20.000. 000, A térkép fedőlapban helyeztetik el, amelyen Nagymagyarország 
balneológiái térképe lesz. A térkép április első napjaiban jelenik meg és 
támogató előfizetési ára húszezer korona, amely összeg a szerző címére 
24.815 sz. üres postai befizető lapon bármely postahivatal útján befizethető.

A  s z e rk e s z té s é r t  f e l e lő s : D r. K O V Á C S  D E Z S Ő , a  k ia d ó s é r t : N ÉM ETH  JÓ Z S E F .
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TUDOMÁNYOS SZEMLE *

Az idealizmus a magyar történetírásban és a 
történettanításban.

Ha az 1867-től a vilóghéborúig terjedő korszakot a történet
tudományok terén is a pozitivizmus korának tekinthetjük, akkor a 
triánoni békét követő kébultság eloszlása óta — bátran elmondhat
juk — a történettudományok idealizmusának a korát éljük. A tör
ténettudományok legkiválóbb művelői ebben a táborban egyesültek. 
A Minerva-térsaság az idealizmust írta zászlajára s lapja 1922-i 
megindulása óta az idealizmus szolgálatában küzd s mutat fel 
fényes eredményeket. Ezekkel az eredményekkel az Orsz. Tanór- 
Egyesület lapjában is foglalkozni kell. Ezeknek az eredményeknek 
visszhangot kell kelteni a magyar tanárság lelkében is s a tanárság 
lelkén keresztül át kell szürődniök a magyar ifjúságba is.

A magyar tanárság jó része még a pozitivizmus emlően nevelő
dött fel, hiszen egész közéletünket a pozitivizmus szelleme hatotta 
át. Tankönyveink is jobbára ilyen szellemben készültek. Nem aka
rom lekicsinyelni a pozitivizmus-hozta eredményeket, de miután 
hosszú ideig uralmon volt, kitűnt egyoldalúsága, kitűntek hiányai is. 
Ha szabad magamat így kifejezni, a legideálisabb lelkesedéssel,

* Ennek a rovatnak az a  célja, hogy az egyes tudományágak leg
újabb és legjelentősebb eredményeit rövid összefoglalásban nyújtsa és 
megkönnyítse a tudományos tájékozódást. Az utóbbi, igen bajos anyagi 
körülmények között eltelt esztendők tudományos eredményeit, irányait 
tudomásul is alig vehettük, pedig középiskolai m unkánkat is igen közelről 
érintik. Köszönet azoknak a kartársaknak, akik a kényszerű mulasztást 
pótolni segítik sok önfeiéldozéssal készített összefoglaló tájékoztatásaikkal.

17T anáregyesületi Közlöny.
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rózsás optimizmussal indult meg hódító útjára a pozitivizmus. 
(Pauler Gyula : A pozitivismus hatásáról a történetírásra, Századok, 
1871.) Örömkiáltás hangzott fel a történelemben : Megvan a „helyes 
módszer“, eljött a megdönthetetlen, igaz tények korszaka s ezekből 
a tényekből önkényt épül fel a vastörvényszerűség, akárcsak a 
természettudományokban. A pozitivista történelem kizár minden 
álomfejtést, tárgyilagossá lett. Hüperkritikája boncolókés alá vette 
krónikáinkat s ezeknek legnagyobb része elvérzett keze alatt. Meg
indul az okleveles anyag gyűjtése, eljött az anyagközlés, a monu- 
menták, a különféle okmánytárak kiadásának kora. A magyar tör
ténelem belemerül az anyagba s az anyag szerint, mint valami 
élő-mozgó protoplazma, feloszlik s lesz belőle politikai-, művelődés-, 
gazdaság-, iskola-, egyház-, had-, kereskedelem-, ipar-, pénz-, stb. 
történet. A szellemtörténeti rész háttérbe szorul az anyagi történet 
mellett; sok benne a matéria, kevés a lélek. A pozitivizmus vallás- 
és filozófiaellenes terheltséggel jött a világra s továbbfejlődése is 
ennek a káinbélyegét viseli magán. Megszívlelésre méltó, amit 
Thienemann Tivadar ezzel kapcsolatban a magyar történelmi tan
könyvekről mond (Minerva, 1922, 16. 1.): „Az adatok tengerében 
elsikkadnak az élet irányító szellemi tényezői, kiesik a vallásos 
élet, mely a felvilágosodásig és nálunk azontúl is csaknem egyedül 
kötötte, irányította és vezette az életet, az egyes emberét épúgy, 
mint a társadalomét, vagy az államét. A XIX. századig történel
münk legerősebb élethatalma a vallásos hit: a hitre alapított meg
nyugvás volt szellemi életünk gerince, a politikai cselekvés emberei
nek műveltsége csaknem teljesen vallásos irányú, régi főúri könyv
tárainkban alig van más, mint vallásos könyv — mégis milyen kevés 
szó esik a vallásos élet sokrétű fejlődéséről és kisugárzásairól 
iskolai tankönyveinkben“.

Csakugyan, mikor a pozitivizmus a tárgyilagosság nevében ki 
akarta emelni a történetírást az egyéni, politikai, nemzeti, vallási, 
filozófiai „elfogultságok“ hínárjából, épen akkor hamisította meg 
igazán a multat, épen akkor gyúrta-át legjobban saját képére és 
hasonlatosságéra. Szépen bevilágít a pozitivizmus korának fel
fogásába a vallás szempontjából Angyal Dávidnak a Századok 
legújabb száméban megjelent gyönyörűen kiérlelt Széchenyi-tanul- 
mánya. (L. 347. 1.) A materialisztikussá vált liberalis irány Szé
chenyit tulajdonképen azért hibáztatja, mert nem volt eléggé hitetlen. 
A tisztán materialista methodust, amely a munkaeszközök, földtani 
és éghajlati viszonyok, javak elosztásának a módja, szomszédos 
népek, gazdasági helyzetek és társadalmi rétegeződésekből magya
rázza a jelenségeket, végleg elintézi Szegfű Gy. Három Nemzedéké
nek II. k. 45—46. lapjain. Hivatkozik az utóbbi évtizedek gazdaság
történeti kutatásaira és az új módszerekre, Below, Vierkandt,
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Schmoller, Lamprecht, Sombart müveire, akik már nemcsak a 
szellemi jelenségekhez nem keresnek kizáróan, vagy túlnyomóan 
anyagi és természeti okokat, hanem az anyagi élet jelenségeinek 
létrejövetelénél is mind több és mind fontosabb szellemi, lelki 
tényezőt állapítanak meg. Egy methodikailag mintaszerű dolgozat
ban mindjárt be is mutatja módszerét. (Faji sajátságánk a gazdaság
történet világánál. Minerva, 1922. 143—299. 1.)

Hogy mit hozott nekünk már eddig is az idealista történetírás, 
elég csak A Magyar Történettudomány Kézikönyve címén megjelenő 
kötetekre, a Fontesekre, a Minervában megjelenő cikkekre, a Szá
zadokra, a Klebeisberg-emlékkönyv cikkeire hivatkoznunk. Történet- 
szemléletünk hatalmasan gazdagodott, számára napról-napra új 
távlatok nyílnak. Idealista történetszemléletnek kell érvényesülni 
történettanításunkban is. Dr. Mihályi Ernő.

A magyar nép őstörténete.
Az utolsó évek magyar tudományos munkájának nemzeti szem

pontból egyik legértékesebb eredménye őstörténetünk bonyolult 
problémájának megfejtése volt. Az az ellentét, mely nyelvünknek 
finn-ugor volta és történeti kútfőinknek őseinket török fajú népnek 
valló felfogása között fennállott; krónikáinknak a magyar-hún 
rokonságot hirdető hagyománya és ezzel szemben a tőlük minden 
történeti alapot megtagadó kritika, megannyi éles vitára adtak 
alkalmat s a kérdést mindig bonyolultabbá tették. Az utóbbi években 
azonban tudósainknak céltudatos együttmunkálkodása, a nyelv- 
tudományi, a történelmi és növényföldrajzi kutatások eredményei
nek módszeres feldolgozása, ha nem is minden egyes részletében, 
de nagy vonásokban világosságot vetett a nemzetünk eredetét borító 
homályosságra.

A XVIII. századig meggyőződése volt történelmünknek a magyar- 
hún rokonság, sőt azonosság. Azóta, bár érik támadások e felfogást, 
tekintélye megmaradt Hunfalvy fellépéséig, ki a finnugor-magyar 
nyelvrokonság védelmében erősen szembeszállott a hún hagyomány 
alapján álló történetírókkal. Az egyre jobban szélesedő vitában a 
Hunfalvy iskola maradt felül annyira, hogy a századfordulón a 
magyar-hún rokonságot már csak mesének tekintik és nyelvünk 
törökös szókincsét őseink török kultúrájával és ethnikai jellegével 
együtt a vándorlások idején történt érintkezések hatásának tulaj
donítják.

Ezt a felfogást azonban az utolsó öt-hat esztendőben lépésről- 
lépésre revideálták. Kiderült ugyanis, hogy a bolgárok a hún tö- 
zsek közé tartoztak. A Mikola által megfejtett bolgár fejedelmi

17*
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lajstrom szerint az első legendás bolgár fejedelem Avitochol=Atilla 
volt, a második Imik (Atilla fia), aki éppen 453-ban kezd ural
kodni. A nyelvészeti kutatások pedig arra az eredményre jutottak, 
hogy a magyar nyelv török szókincsének jelentékeny részében egy 
őstörök jellegű bolgár nyelvalak tükröződik, mely már az V—VII. 
században került nyelvünkbe. Ezen eredmények alapján Gombocz 
Zoltán szakított a régi felfogással és kifejtette, hogy az a mélyre
ható nyelvi, műveltségi és ethnikaí hatás, melyet a bolgárság az 
ugor-magyarságra gyakorolt, csak úgy érthető, hogy egy uralkodó 
bolgár-török réteg volt a magyarság megszervezője, mely azután 
később beleolvadt a magyarságba.

Zichy István gróf ezután a nyelvészeti, archeológiái, növény
földrajzi és turkológiái kutatások alapján megkonstruálta a magyar 
őstörténet hipotézisét. Eszerint a magyarság két népelem össze- 
tevődéséből keletkezett. Egyik eleme a finn-ugor népek legkeletibb 
ága, az ú. n. magyar-ugorok voltak, kik a mai Perm kormányzó
ság területén az Ural-hegység mindkét lejtőjén tanyáztak. A másik 
eleme egy hűn raj volt, mely a Kr. e. I. század derekán Tsit-ki 
nevű fejedelmének vezérletével elhagyta az Altaj hegységi hazáját 
és hosszú harcok és kalandozások után végre a steppe és erdő
vidék határán, a magyar-ugorok szomszédságában telepedett meg. 
A műveltebb és harciasabb hún nép meghódoltatta a kezdetlegesebb 
kultúrájú szomszédokat, maga azonban — minthogy számra kisebb 
volt — beleolvadt az ugor-magyarságba. így alakult ki a Kr. u. 
I—II. században a történeti magyarság, melynek alapnyelve finn
ugor, ethnikai jellege és kultúrája azonban török. Ez a magyarság 
azután ismeretlen időben délnyugat felé költözött és eljutott a 
később Lebédiának nevezett területre. Ez a második őshaza azon
ban nem a Volga torkolatától nyugatra terült el. mint sokáig gon
dolták, hanem keletre, az Azovi-tenger és a Kaukázus között. Itt 
azután századokon át ismét törökfajú (bolgár, szavir, kazár) népek
kel érintkezve nyelvünk és kultúránk újabb török elemeket szívó, 
fel magába.

Zichy hipotézisének a húnokra vonatkozó részét azonban hama
rosan elvetették. Németh Gyula a kínai évkönyvek és a hún nyelvi 
maradványok alapos vizsgálatával megállapította, hogy az ugor
magyarsággal egybeolvadt török népelem nem a húnok egy raja 
Volt, kik a törökség keleti ágához tartoztak, hanem egy a törökség 
nyugati, ugur vagy bolgár ágához tartozó nép. Ezek azonban bolgár 
rokonaikkal együtt évszázadokon át a hún birodalom alattvalói 
voltak és így érthető, hogy a húnokkal való összetartozás tudata 
megvolt bennük.

Ugyancsak Németh Gyula azt is bebizonyította, hogy az ungri 
(= magyar) és onugur népnevek azonosak. Az V—IX. századi
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források pedig az onugurt a kuturgur (— bolgár) testvérnépének 
tekintik. Ha már most figyelembe vesszük, hogy a magyar nép 
legelőkelőbbjeinek (Árpád, Almos, Vérbulcs, stb.) neve török s a 
már említett ethnikai és kulturális hatást bizonyító török szavainkat, 
történeti ténynek kell tekinteni, hogy a magyar nép finnugor alap
rétegébe egy kisebb számú ogur-török, vagyis ó-bolgár réteg olvadt 
be. Ez a beolvadt bolgár-török népelem szervezte meg azután a 
magyarságot.

Ezen eredmények birtokában Hóman Bálint tisztázta a magyar 
hún-hagyomény és húnmonda kérdését is. A hún-magyar azonosság 
tudatát, továbbá az Árpád-ház Magyartól és Attillától való leszár
mazásénak és a hűn eredetű bolgár Dula nemzetséggel való rokoni 
kapcsolaténak hagyományát magával hozta a magyar nép, neveze
tesen ennek legkiválóbb bolgár-török eleme a Magyar nemzetség, 
mely Árpáddal a fejedelmi méltóságra emelkedett. A honfoglalás 
után hazai és külföldi elemekkel bővült ugyan a hűn hagyomány, 
legfontosabb elemét, a húnrokonság tudatét azonban magával 
hozta Árpád népe.

Ugyancsak Hóman Bálint foglalkozott a magyarság lebediai 
és etelközi történetével és a honfoglalással is. A Lebediában élő 
magyarságot a bolgár-török elem előbb törzsekké, majd törzsszövet
séggé szervezte és a törökség aránylag magas kultúrfokára emelte. 
Az elfogult nyugati kútfők állításaival szemben bizonyos, hogy a 
magyarság korántsem volt barbár, sőt nomád népnek sem mond
ható, hiszen címezte a földmívelést, volt írása és félig letelepült 
életmódot folytatott. Véglegesnek tekintett hazájukból és békés 
fejlődésükből a IX. század derekán a besenyők támadása űzte ki 
őket. Ez a támadás számban ugyan megfogyasztja, viszont azonban 
egységes nemzetté fűzi őket az Etelközben.

Ezen eredmények után természetesen a történelem tanításában 
is revideálni kell eddigi álláspontunkat és szakítani kell azzal a 
felfogással, hogy a hún-magyar rokonság csak középkori króniká
saink tudákos kitalálása volt. Meg kell bennük becsülnünk az ősi 
hagyományt és megismertetnünk a belőlük tudományos módszeres
séggel kihámozott történeti tényeket.

Dr. Macher Emánuel.

Irodalom : Gombocz Zoltán : A bolgár kérdés és a magyar húnmonda. 
Magyar Nyelv XVII. 1—3. sz. gróf Zichy István. A magyarság őstörténete 
és műveltsége a honfoglalásig. (A magyar nyelvtudomány kézikönyve I. 5.), 
Hóman B álin t: A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése. (U. ott I. 7.) 
Németh Gyula : Hunok, bulgérok, magyarok. Budapesti Szemle 1923. 167— 
178. 1. Hóman B álin t: A magyar hún-hagyomány és hún-monda. Bp. 1925. 
1. még Hóman összefoglaló könyvismertetését Századok 1923. 335. s köv. 1.
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Az elmúlt évek keleti ásatásainak történelmi 
eredményei.

1. Palesztina. Jeruzsálemben 1923/24-ben kutatták Dávid régi 
városét.1 Az északi részen a Palestine Exploration Fund megbízásá
ból és költségén. Macalister végzett ásatásokat. Munkáját siker 
koronázta : megtalálta a jebuzeusok által a Sion-hegy északi oldalán 
épített erődítéseket, amellyel a természeti fekvése miatt leginkább 
gyenge oldalt iparkodtak megerősíteni. Ez a rejtélyes Miliő, amelyet 
1 kir 11, 27 szerint Salamon restauráltatott. A palesztinai régi 
kanaanita erődítéseknek egyik legfényesebb emléke tárult fel a világ 
szeme előtt. Világosan meg lehet különböztetni a régi jebuzeus 
(kanaanita) építést a régi izraelita építkezéstől, ezt pediga Makkabeus- 
korabeliektől. A kanaanitáktól az arabokig minden kultúra nyomát 
hagyta e helyen ; megállapítható azonban, hogy a legrégibb réteg 
Kr. e. 3000—2400 évekre vall. A benne feltalált eszközök részint 
kovakőből, részint bronzból készültek.

Gezerben Edmond Rothschild ásatása nyomán (1923/24) sírok 
tárultak fel,1 2 amelyekből a bronzkor végéből származó tárgyak 
kerültek napvilágra. Ez a kor összeesik körülbelül az egyiptomi 
új-birodalom idejével (1600—1200). A sírokban lelt edények a 
palesztinai keramika legszebb darabjai közé fognak tartozni. A fel
tűnő hasonlóság egykorú szír, ciprusi és krétai edényekkel ismét 
illusztrálja azt a tényt, hogy ebben a korban az egyiptomi hege
mónia hatása alatt ugyanaz a homogén kultúra uralkodott a Földközi
tenger keleti részén. Ez a hegemónia III. Ramses után, 1200 körül, 
megszűnik és így autochton kultúrák kezdenek kifejlődni.

A Brit Archeológiái Társaság ugyanezen időben a Karmel 
hegye és Caesarea Palaestinae között végzett ásatásaival feltárta 
Dór régi föníciai város falait, kikötőjét és a Hyksos-korból szár
mazó régi város nyomait.3

Byblos mellett Pierre Montét egy XIII. századbeli királysírt 
talált.4 A sír első kamrájában egy teljesen épen maradt szarkofágot 
fedezett fel, amelyen egy hosszú föníciai felirat olvasható, amely 
ennélfogva ötszáz évvel idősebb minden eddigi feliratnál. Ez a 
szarkofág-felirat tehát most a föníciai epigrafika legrégibb emléke.

2. Mezopotámia. Az Eufrát nyugati partján, a mai El Mugheir 
helyén, a régi Ur Kásáim, Ábrahám szülővárosa romjai között, a 
British Museum és a pennsylvaniai egyetem múzeuma végeztetett

1 Quarterly Statement, 1924, 124-136, 163-180 ; 1925,8—24; Biblica 
1925. 117—122.

2 Biblica, 1924. 228 -9 .
3 Biblica, 1924, 110-1.
* Times, 1923 dec. 15; Biblica, 1924, 111.
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ásatásokat 1922/25.1 Kiásták az ősrégi Hold-templomot, amely egy 
belső udvar körül fekvő folyosó- és kamratömkelegből állott. A tem
plom melleit állott a sokkal fontosabb, babiloni lépcsőzetes torony : 
a ziggurat. Négy sarka a négy világtáj felé volt tájolva, 60 m hosszú, 
45 m széles. Három tagozódása volt a toronynak; a legfelső fokon 
a Hold-istennőnek volt egy kápolnácskája. Ezt a zigguratot Urengur 
király építtette Kr. e. 2500 körül és így Ábrahám, míg hazájában volt, 
láthatta azt. A ziggurat, a legvalószínűbb nézet szerint, jelképe volt 
a világhegynek, amelyen, babiloni felfogás szerint, az istenség trónolt.

Az Eufrát keleti partján, a régi Babilon közelében fekvő Kié
ben Stephen Langdon vezette az ásatásokat 1924/25).1 2 Kisben 
szintén feltárták a lépcsőzetes tornyot, zigguratot, amelynek alsó 
része különösképen lakásokat is tartalmazott. Már az előző évek
ben Kisben fontos agyagtáblácskákat találtak, így köztük Ham
murabi királynak új leveleit, kútfőket a sumir őstörténethez és 
epikus költeményeket. Langdon egy ősrégi sumir palotát fedezett 
fel a városban, amelynek díszített falai részben még megvannak. 
A palotában egy agyagtáblakönyvtárat talált, amelynek irodalmi 
művei a XXII. és a VI. századból valók. Sajnos, mint sokszor 
az irodalmi tartalmú táblácskákkal történt, csak a napon szárították 
őket, nem, mint a kereskedelmi szerződéseket, tűzön és így rossz 
karban vannak.

Az Ur közelében levő Tell el Obeidben 1919-ben és 1924-ben 
folytattak ásatásokat.3 Kiterjedt temetőt tártak fel, amelyben Babilon 
legrégibb sírjait fedezték fel. A sírokban sok bronz fegyvert, kő- és 
cserépedényt, valamint gyöngysorokat, lapislazuli-, arany- és kristály
ékszereket találtak. A temetőben Ninharsag istennő templomára 
bukkantak, amelynek későbbi részei Ur-Engur utódának, Dungi 
királynak korából származnak. A templom legrégibb részeit Aan- 
nipadda, Mesannipadda fia építtette, aki Ur I. dinasztiájába tar
tozott. A templom alapítási okmánya tartalmazza ezt a történelmi 
szempontból nagyon fontos adatot, amely most már végérvényesen 
eldöntötte azt, hogy a legrégibb dinasztiák királyai is történeti és 
nem mithikus személyek.

A keleti történelem egyik messzire kiható eseményének: Ninive 
feldúlásának évét4, egy újonnan felfedezett krónika alapján, más
kép kell megállapítani, mint eddig. A British Museumban C. J. Gadd 
felfedezett és ismertetett egy eddig ismeretlen krónikát Nabopolassar 
babiloni király idejéből, aki a médekkel együtt Ninivét feldúlta és

1 Times, 1924 május 14; Biblica, 1924, 111, 230; 1925, 122—3.
2 Times, 1924 febr.26, mérc. 11 és 12; Biblica, 1924,111—2; 1925,124—5.
2 Biblica, 1925, 123-4 .
4 Revue biblique, 1924. II. 218—234; Religio, 1925, 89—93.
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az asszír viléghatalom helyébe az új-babiloni birodalmat állította. 
A krónikából kitűnik, hogy ez a fontos esemény nem 606-ban vagy 
607-ben történt, mint eddig tudták, hanem 612-ben, Nabopolassar 
tizennegyedik évében.

3. Egyiptom. Fontos felfedezés, amely egyúttal példátlan nép
szerűségre tett szert az egész világsajtóban, Tutankhamen sírjának 
felfedezése1. Lord Carnarvon finanszírozásával és közreműködése 
mellett indult meg a munka, melyet két kiváló archeológus : Howard 
Carter es A. C. Mace vezetett. A Theba közelében levő Királysírok 
Völgye volt az ásatások színhelye. I. Thothmesz idejétől (XVI. sz. 
második fele) kezdve ebbe a völgybe temetkeztek a XVIII.—XX. 
dinasztia tagjai öt évszázadon keresztül, úgyhogy mintegy harminc 
fáraó lelte itt sírját. Itt temették el Tutankhament is, a nagy Khunaten 
„az eretnekkirály“ vejét és utódát is (1375—1350 között). Uralkodása 
rövid ideig tartott1 2. Jelentéktelen uralkodó volt életében, de arra 
volt hivatva, hogy halálában legyen nagy. Egy szerencsés véletlen 
ugyanis a sír bejáratát eltüntette és így, eltekintve a temetkezés 
után néhány évvel már megtörtént, de lényegtelen sírrablástól, ez 
a sír három évezredig érintetlen maradt és teljes pompájában 
tárult a felfedezés nyomán a bámuló szem elé. Az ásatás hosszú 
időt vett igénybe, mert a sír lejáratát tűzkőgörgeteg és törmelékhegy 
borította. Hat évi ásatás munkáját a sír lejáratának felfedezése 
koronázta meg 1922 november 4-én. A levezető lépcső egy hosszú 
folyosóra vezetett, amelyből lepecsételt ajtókon keresztül a 4 kamrá
ból álló sírba lehetett jutni. A sír kamráiban zsúfolva találták az 
egyiptomi kultúrának legkülönbözőbb tárgyait: királyi trónust, 
nyugvószékeket állatfejekkel és -lábakkal, kocsikat, alabástrom- 
edényeket, szekrénykéket, ládikékat, fegyvereket, teljes ruházati 
felszerelést. A legfinomabban kidolgozott festmények ékesítettek sok 
tárgyat. A legkiválóbb magyar egyiptológus, Mahler Ede megálla
pította, hogy a sír eredetileg Khunáten, Tutankhamen elődje részére 
készült. A sírkamrában érintetlenül van meg aranyszekrénybe zárva 
a király kőszarkofágja. A Tutankhamen-felfedezésnek művelődés- 
történeti jelentősége nagy, mert sok olyan tárgyat találtak teljes 
épségben, amelyet eddig csak rekonstrukciókból vagy ábrázolások
ból ismertek.

A Gizeh környékén levő piramisok mellett rendezett ásatásokat 
George Reisner 1924/25-ben3. Először két papnak a sírját fedezte

1 H. Carter és A. C. Mace : Tutankhamen sírja. Ford. Dr. Balassa 
József, Budapest (Franklin).

2 Mahler : Tutankhamen és kora. (Klebelsberg Emlékkönyv. Bpest, 
1925, 53-63 I.)

3 Biblica, 1925* 125—6.
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fel a VI. dinasztia idejéből (XXVII. század), amelyekben szobrokat, 
feliratokat, reliefeket talált. Nagyobb jelentőségű volt egy másik sír 
felfedezése, amelybe egy 40 láb mélységű tárnán ót lehetett jutni. 
A sírkamrában egy alabástromból készült szarkofág állott. Kezdet
ben azt hitték és írták mindenfelé, hogy megtalálták Snefru, IV. 
dinasztiabeli király sírját (XXX. század), mert az ő neve olvasható 
a falakon. A sír és a koporsó azonban mégsem volt Snefrué, hanem 
Medti-Snefru, az ő családjából származó kir. hercegnőé.

Végezetül még egy-két szót azokról a feliratokról, amelyeket 
a Sinai-félszigeten fedeztek fel1. Flinders Petrie egyiptológus már 
1904/5-ben talált a Sinai-félsziget régi bányáiban, melyekben az 
egyiptomiak rezet, türkizt és malachitot bányásztak, feliratokat. 
Ezek eddig ismeretlen írásjelekből állottak, amelyeket ó-sinai írás
jegyeknek mondtak. Valószínűleg sémita találta ki és használta ezt 
az írást, még pedig sémi nyelven. Az írás és a feliratok kora a 
XIX—XVI. századba tehető. Sok megfejtési kísérlet után 1923-ban 
H. Grimme szolgált egy újabbal.2 A sajtót a 349. sz. tábla feliratá
nak megfejtése járta be, amelyen, Grimme szerint, Mózes szerepel, 
aki Hatsepsut királynőnek (1501—1480) hálát ad, hogy a Nílusból 
(jeór) kihúzta. A felirat, Grimme szerint, a következő : „Én vagyok 
Hjtspsw-hnmjmn-M[ose], a bányamunkások feje, Maana és Jahu 
sinai templomának elüljárója . . .  te barátságos voltál, kihúztál 
engem a jeőrból (= Nílus) és Mfaana] pronaosa [élére helyeztél]. . . “ 
Érdekes a Jahu (Jahveh) istennév szereplése. A jeor tényleg min
dig a Nílust jelenti az ószövetség irataiban, de egy helyen (Jób 
28, 10) bánya-tárnának kell fordítani. Valószínű, hogy itt is így kell 
érteni: a bányászok fejét a tárnából: a bónyászsorból húzta ki a 
királynő. A Mózes név nem szerepel, csupán konjektúra az M betű 
kiegészítésére. így tehát nem állítható, hogy a Sinai-félszigeten 
Mózesnek valamiképen profán-történeti nyomát találták.

Dr. Radó Polikárp.

Az indogermán nyelvtudomány újabb irodalma.
Ha az utolsó évtized indogermán összehasonlító nyelvtudo

mányi irodalmán végigtekintünk, a „Grundriss der vergleichenden 
Grammatik“ második kötetének második kiadása (1916) óta ez 
irodalom legkiemelkedőbb eseménye kétségkivül Brugmann Károly- 
пак az „Indogermanische Forschungen“ XLIII. kötete pótfüzetenként 
megjelent mondattani töredéke, „Die Syntax des einfachen Satzes 
im Indogermanischen“ (1925). Szerzőnek a nyelvlélektan területére 
tett kisebb kirándulásai, főleg az 1918-ban megjelent és mondattani

1 Biblica, 1925, 26 -4 4 , 156-164.
2 Althebräische Inschriften vom Sinai. Hannover, 1923.
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töredékében felhasznált „Verschiedenheiten der Satzgestaltung nach 
Massgabe der seelischen Grundfunktionen in den idg. Sprachen“ 
c. műve, továbbá a „Kurze vergleichende Grammatik“ mesteri 
mondattana után a füzet, mely a „Grundriss der vergleichenden 
Grammatik“ második kiadása mondattanának első része, csak 
indogermán mondattani anyagában és rendkívül logikus felépítésé
ben hoz újat az indogermanista számára. De ha így áll is a dolog, 
s ha teljesen mellőzi is a Paul és Wundí között folyt harcot, vájjon 
a  mondat szintétikus vagy analitikus alkotás-e, ha mellőzi is az 
újabb .mondatelméleteket és Sieoersnek a „Phonetik“ 5. kiadásában 
található mondatmeghatározására tér is vissza, főleg bevezetését, 
továbbá az „Eingliedrige Sätze“ és „Die Gestaltungen des Satzes 
nach der seelischen Grundfunktionen“ c. fejezeteit nemcsak az 
indogermanisták, hanem más nyelvészek is haszonnal olvashatják. 
Örök kár, hogy szerző kezéből nagy munkája, a „Grundriss“ 2. 
kiadásának befejezése előtt kihullott a toll. Az összetett mondatot 
tárgyaló kötettől sok újat várhatnánk, de itt már nem annyira 
nyelvlélektani, mint inkább indogermán nyelvtudományi tekintetben. 
Porzignak az „Indogermanische Forschungen“-ben megjelent „Die 
Hypotaxe im Rigveda“ c. tanulmánya voltaképen állásfoglalás 
Brugmann és Delbrück nek a relatív névmású idg. mellékmondatról 
szóló tanítása ellen, s az utolsó évtizedek legnagyobb indogerma- 
nistájának ehhez fűződő megjegyzései széleskörű érdeklődésre tart
hatnának számot. Porzig tanulmányét, amely, ha előmunkálatnak 
nevezi is, az idg. hypotaxis kérdését a legrégibb idg. külön nyelvi 
hagyományból, az ó-ind Rgvedából és ennek is a legrégibb könyvei
ből akarja megmagyarázni, rendkívüli gonddal végzett anyaggyűj
tése és anyagának a legtudományosabb szempontok szerint való 
rendezése mellett sem találom meggyőzőnek. Nem tudom belátni, 
hogy ha a különböző típusú да mondatok fejlődésének az útja az 
Rgvedából is kiolvasható, miért bizonyítaná ez a külön nyelvi 
fejlődést. Az a körülmény, hogy az avesztai névelőszerű да az 
Rgvedá ban is megvan, s pedig nagy számmal, csak az árja ősnyelvre 
igazolhatja, hogy ott a ya nemcsupán relatív névmásként használ
tatott.1 Szerzőnek a relatív mondatok keletkezésére vonatkozó, nagy 
tudásról és széles látókörről tanúskodó fejtegetései sok tekintetben 
kiegészítik eddigi ismereteinket, de a tanulmány egészben véve azt 
a benyomást teszi rám, hogy szerző az Rgvedának nyelvtudományi 
tekintetben a kelleténél nagyobb tekintélyt tulajdonít, s hogy őt már 
a himnuszok relatív korának a megállapításánál is, továbbá az 
anyag értékelésénél és a belőle vont következtetéseknél befolyásolta 
feltevése, hogy a relatív névmású mellékmondatok korát a külön 
nyelvekben kell keresni.

1 Még a litv. szí.-ból hozható névelószerű névírások sem bizonyítók.
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Brugmann munkája mellett elsősorban Hirt Hermannnak, a leg
gazdagabb képzeletű élő indogermanistának „Indogermanische 
Grammatikája érdemel említést. A négy kötetre tervezett műnek 
eddig csak második kötete látott napvilágot (1921), amely a szerző 
1900-ban megjelent „Der indogermanische Ablaut“ című munkájá
nak javított, az újabb eredményeket felhasználó és az egyes kér
dések rövid történetét is ismertető második kiadása. Terünk csekély 
volta miatt csak arra szorítkozunk, hogy Güntert Hermannnak 
„Indogermanische Ablautprobleme“-jében (1916) kifejtett ama elmé
letével szemben, hogy miként a hosszú hangoknak, úgy a rövid 
hangoknak is egységes (a hosszú hangok redukált susogó hangjá
tól azonban eltérő) hang a redukciója, szerző — ha nem is marad 
meg a háromféle folytatás feltevésénél — egy világos és egy sötét 
színű gyenge magánhangzót különböztet meg. Nem elutasító azon
ban Güntertnek a qualitativ ablaut terén elért eredményeivel szem
ben („Zur o-Abtönung in den indogermanischen Sprachen“, Indo
germanische Forschungen XXXVII., 1916/17.), melyeknek lényege,
hogy egy teljes fokú e a túlnyomóan zenei hangsúlyozás korában 
a hangsúlynak a szó eleje vagy vége felé eltolódásakor nem gyengült 
meg, még kevésbbé redukálódott nullára, hanem o-vé változott.

A túlnyomóan zenei hangsúlyozással kapcsolatban meg kell 
említenünk, hogy Meyer „Slavische und indogermanische Intonation“ 
(1920) c. tanulmányában az élő nyelvekből szerzett tapasztalatok 
alapján a nyelvek régebbi állapotára és a kihalt nyelvekre is 
elhibázottnak tartja, hogy hangsúlyukat túlnyomóan zeneinek vagy 
túlnyomóan erősséginek mondjuk. Szerinte a hangmagasság és 
hangerősség összemérhetetlenek, továbbá a zenei hangsúly a szó
testen belül, hacsak nem áll izolált helyzetben, változó, csak az 
erősségi állandó. Az indogermán alapnyelvre nem azért van csekély 
jelentősége a zenei hangsúlynak, mivel az erősségi felette túlsúlyra 
jutott, hanem mivel minden hangváltozás, a qualitativ ablaut is, az 
utóbbiból magyarázandó. Ami az indogermán intonációt, azaz a 
szótaghangsúly különbségét illeti, ezt a görög végszótag intonáció 
szembehelyezkedvén a litvánnal, nem a görög és a litván őrizte 
meg, hanem a görög, az ó-porosz, a lett és a szláv.

Az indogermán ablaut kérdésében egészen új útra tér Sieuers 
„Vedisches und Indogermanisches“ (Indogermanische Forschungen 
XLII—XLIII, 1924—1925) című tanulmányában, amely az intonáció 
és az ablaut viszonyán és lélektani magyarázatok megkísérlésén, 
feladatok kitűzésén kívül a magánhangzók ablautban redukálódásá
nak a környező mássalhangzók erősödésében mutatkozó hatásáról 
értekezik. Főleg a szanszkrit, görög, latin és germán költészetre 
támaszkodó elméletei tetszetősek, sőt megfigyelésre ösztönzők,
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mindazonáltal úgy gondolom, hogy szerzőt felállítására nem csupán 
kitűnően kiművelt füle, hanem bizonyos mértékben az a feltevése 
is vezette, hogy a magánhangzóknak ablautban való eltűnésekor 
az erő el nem veszhet, csak átruházódhatik.

A nagyobbára csak mások eredményeit összefoglaló kézi
könyveknek, továbbá a részletkérdések gazdag irodaiménak az 
ismertetésére nincs helyünk. Szükségesnek tartjuk azonban meg
említeni, hogy Waide az italo-kelta nyelvegység helyett gaelo-latin 
vagy ír-latin nyelvegység voltát hirdeti (Über älteste sprachliche 
Beziehungen zwischen Kelten und Italikern“, 1917), s hogy Marstran- 
der mindenesetre még igen korán és kellő bizonyító anyag nélkül 
az itáliai-kelta-tochár-hethita nyelvegység gondolatát vetette fel 
(„Caractére indo-européen de la langue hittite“, 1918). A külön 
nyelvek közül a tochár- és a hethita-kérdés áll előtérben. A tochár 
kétségkívül idg. nyelv, de hovátartozása az idg. nyelvágak között 
még nem tisztázott. Üjabban tért hódít az a felfogás, hogy a kelta 
ágba tartozik. A hethitát, amelynek az indogermánságát nemcsak 
nálunk Schmidt József, hanem a külföldi tekintélyek közül is többen 
kétségbevonták, a német nyelvészek a leghatározottabban indo- 
germánnak vallják. A két nyelvre vonatkozó kutatások eredményeit 
a tochárra Feist („Der gegenwärtige Stand des Tocharer-Problems“, 
Ostasiat. Zeitschrift Vili. 1920), a hethitára Debmnner („Die Sprache 
der Hethiter“, 1921) foglalta össze. Az Indogermanisches Jahrbuch, 
mely első kötetét Meilletnek a tochár nyelvről írt bevezető tanul
mányával indította meg, nyolcadik kötetében (1922) Herbig tollából 
a hethita-kérdésnek áldoz („Wege und Ziele der hethitischen Sprach
forschung“). Mint kuriózumot hozom fel, hogy Hein „Die ältesten 
idg. Sprachreste“ (Orientalische Literaturzeitung XXIll. 1920) c. tanul
mányában a sumér nyelvet indogermánnak magyarázza, ami nem 
kisebb tévedés, mint Hommelnek az a kísérlete, hogy a sumér 
finn-ugor voltát igazolja. Nálunk nagy érdeklődést keltett Jacob- 
sohn H.-nek „Arier und Ugrofinnen“ (1922) c. tanulmánya, amely 
egyebek közt a kölcsönszavakból vont hangtani tanulságaival tett 
szolgálatot a tudománynak.

A görög és a latin nyelvtudomány terén összefoglaló kézikönyv 
Meillet-Vendryes összehasonlító munkáján, a „Traité de grammaire 
comparée des langues classiques“-en (1924) és Juret-nek a bírálói 
(Niedermann, Meillet) szerint lényegében nem sikerült latin hang
tanán, a „Manuel de phonetique latine“-n (1922) kívül Hirt Hermann 
„Handbuch der griechischen Laut- und Formenlehre“-jének 1912-es 
második és Brugmann Károly „Griechische Grammatikájának 
Thumb Albert átdolgozta 1913-as negyedik, továbbá Sommer 
Ferdinánd „Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre“- 
jének 1914-es második-harmadik és Lindsay W. M. „A short historical
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Grammar“-jának 1915-ös második kiadása óta alig jelent meg, 
de ilyennek vehetjük Meilletnek Meitzer fordításában a görög népi 
és irodalmi dialektusokat tárgyaló „Geschichte des Griechischen“' 
jét1 (1920). Megjelent azonban néhány egészen rövid, a középiskolai 
hang- és alaktani anyag tudományos hátterének megvilágítását 
célzó munka. Ilyen Sommer Ferdinand: „Sprachgeschichtliche 
Erläuterungen für den griechischen Unterricht“ (1917, Teubner), 
Ernout A. (ford. Meitzer): „Historische Formenlehre des Lateini
schen“ (2—3. kiadás, 1920), mely utóbbi az Indogermanische 
Bibliothek Sprachwissenschaftliche Gymnasialbibiiothek-jában Nie
dermann kitűnő „Historische Lautlehre des Lateinischen“-jének 
(2—3. kiadása, 1911) tárgyi hibáktól nem egészen ment folytatása, 
Laurand L. „Manuel des Etudes grecques et latines“-jében a tőle 
nem egészen kifogástalan forrás alapján írt és a mondattanra is 
kiterjeszkedő „Grammaire historique grecque“ és „latiné“ (1920—21), 
Heimchen „Lateinisches-deutsches Wörterbuch “-jában bevezetésül 
latin hangtörténet a latin hangoknak a franciában való folytatásai
val, kitűnő szóképzés és jelentéstan. Dícséretreméltó és a tudomány 
legfrissebb eredményeinek az iskolába vitelét jelenti, hogy tudós 
szakemberek a középiskolai anyag tudományos megvilágításéra 
törekszenek, de nem kevésbbé, hogy középiskolai tankönyveket is 
írnak. Az a körülmény, hogy Sommernek „Lateinische Schul
grammatik mit sprachwissenschaftlichen Anmerkungen“-je három 
év alatt elfogyott, úgyhogy második átdolgozott kiadásban jelen
hetett meg (1923), azt mutatja, hogy a középiskolai tanárság felismeri 
a középiskolában nem idegen, annak feladatait és az ifjúságnak 
képességeit szem előtt tartó tudós kezéből jött tankönyv értékét. 
Különben főleg Németországban és Ausztriában a görög és a latin 
nyelvtudománnyal a középiskolai oktatás szempontjából annyit 
foglalkoztak, hogy hasznos volna, ha Közlönyünk valamelyik jó 
pedagógus nyelvésze teret kapna az idevágó irodalom ismertetésére. 
Itt csak Scheindlernek „Methodik des Unterrichts in der griechischen 
Sprache“ (1915) c. művére utalunk, melyben osztrák pedagógusok 
példát adnak arra, hogy hogyan lehet nehéz nyelvtudományi pro
blémákat is népszerűsíteni a középiskolában. Azóta egész irodalma 
van az iskola életét érintő nyelvi munkáknak, amelyek szerzői 
közül hadd álljon itt Kroll, Norden és Cramer neve. Bár tisztán 
tudományos célt szolgál, mégis a középiskolai mondattanban is 
igen jól értékesíthető Wacfeernage/től „Vorlesungen über Syntax“ 
(1920, 1924), mert a görög, latin és német nyelvre van tekintettel, 
továbbá Sommertől „Vergleichende Syntax der Schulsprachen (1921).

1 A mű Meillet „Apenju d u n e  histoire de la langue grecque“-jének 
(1. kiad. 1913, 11. javított kiadás 1920) fordítósa.
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A görög nyelvtudománynak nagy eseménye, hogy Boisacqnak . 
minden elődjét messze felülmúló etimológiai szótára, a „Dictionaire 
étimologique de la langue grecque“ 1916-ban befejeződött. Jelen
tőségre nagyon mögötte marad a főleg a főiskolák és a klasszika
filológia igényeit kielégíteni akaró Zimmermann-féle „Etymologisches 
Wörterbuch der lateinischen Sprache“ (1915), mely tévedésektől 
nem ment és Waldet egyáltalában nem pótolhatja. A görög nyelv
járásokat igen sokszor egészen új megvilágításban, s pedig nemcsak 
hang- és alaktani, hanem szóképzés és mondattani tekintetben is 
tárgyalja Bechtelnek „Die griechischen Dialekte“ c. munkája, mely
nek I. kötete (1921) a lesbosi, thessaliai, boeotiai, arkadiai és 
kyprosi, II. kötete (1923) a nyugati görög, III. kötete (1924) az ión 
nyelvjárásról szól. A homéroszi nyelvnek Meister szentel igen értékes 
kötetet: „Die homerische Kunstsprache“ (1921), mely nemcsak 
összefoglalja élesszemű kritikával a kérdés irodalmát, hanem új 
eredményeket is ad és új utakat is mutat.

Részletkérdésekben igen sok újat hozott az újabb görög és 
latin nyelvtudományi irodalom, melyből még csak a szemelgetést 
sem kísérelhetem meg. Mellőztem a szótárirodalmat, még a Thesaurust 
is, továbbá a feliratok kiadásait is. Úgyszintén mellőzhetőnek tar
tottam az idevágó hazai irodalmat, melynek a középiskolát leg
közelebbről érdeklő terméseit, értem Vayer és Hittrich könyveit, 
megérdemelt elismerő bírálatban részesítette Közlönyünk. Ha 
célunkat, hogy egy-egy év tudományos termését foglaljuk össze, 
megvalósíthatjuk, a jövőben határozottabb képet adhatunk a tudo
mány haladásáról, eredményeiről. Ezt azonban meg kellett előznie 
az utolsó évtizedi tudomány nagy vonásokban való áttekintésének, 
a legkiválóbb művek figyelembe ajánlásának.

Budapest. _____  Szidarovszky János.

FIGYELŐ.
A Magyar Paedagogiai Társaság ünnepélyes 

felolvasó ülése.
Abban a küzdelemben, amelyet a középiskola és a közép

iskolai tanári rend jelentőségéhez mért méltánylásáért a tájékozat
lan közvéleménnyel és politikai gondolkozással folytatunk, segítő 
kezét nyújtotta a Magyar Paedagogiai Társaság. Elnökének, Karnis 
Gyula egyetemi tanárnak támogató szava már eddig is sokszor 
belecsendült a magyar kultúrmunka jogait követelő mozgalmainkba. 
Február 25-én pedig a társaság a maga erkölcsi súlyával és 
messzehangzó véleménynyilvánításával sietett segítségünkre, amikor
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ünnepélyes felolvasó ülését egészen a középiskola és a közép
iskolai tanárság ügyének szentelte.

A régi képviselőház üléstermét megtöltötték az érdeklődők 
százai, köztük közéletünk előkelőségei, politikai és hivatali életünk 
nyomós szavú szereplői, igen sok szülő és fővárosi meg vidéki 
tanártársunk. A felolvasásokat végig kísérő feszült figyelem volt a 
bizonysága annak, hogy a szívekhez és elmékhez egyformán utat 
találtak azok a klasszikus fogalmazású gondolatok, amelyeket 
Kornis Gyula a magyar középiskola jelentőségéről elmondott. 
A középiskolai tanári munka megértését gátló ködöt oszlatták 
Madai Gyulának a tanár iskolai munkájáról, Vasadi Balogh 
Györgynek a tanár iskolán kívüli munkájáról adott felvilágosításai 
és múltúnk fájó dicsősége és jövőnk aggódó reménysége ült az 
arcokon Gaal Mózesnek a kultúrfölény és a magyar középiskolai 
tanárság viszonyéról tartott előadása alatt. A megértésnek, a 
mellénkéllásnak előkelő tolmácsa jelentkezett Lukács György 
nemzetgyűlési képviselő, volt közoktatásügyi miniszter személyében.

Az elhangzott előadásokat közlönyünk legközelebbi számában 
közöljük igazaink bizonyságául és a jövőre való erőforrásul.

Kultuszminiszterünket fontos politikai ügyek akadályozták a 
megjelenésben, de az elnöklő Kornis Gyula által az ülés tárgyá
val kapcsolatban ezt a két üzenetet küldte : 1. eltörli a helyettes
tanári intézményt, 2. új kultúrpolitikai koncepciójában a közép
iskolai tanárságnak olyan szerepet szán, amely több előmeneteli 
lehetőséget nyújt a tanári foglalkozás részére.

A miniszteri üzenet és a közvéleménynek a tanári munka 
értékelésében mutatkozó jobbrafordulása újabb ösztön és erőforrás 
lesz 'egyesületünk további munkájában. Mert a céltól még igen 
messze vagyunk. De az elmondott események krónikása úgy 
érzi, hogy az egész középiskoli i tanárság érzelmi hozzájárulásával 
állapíthatja meg a hálára kö ;lezettséget Kornis Gyula iránt a 
Magyar Paedagogiai Társaság ultúrpolitikai programmjába illesz
tett hangos mementójáért és Madai Gyula iránt, aki e mementót 
erősítő keretre az eredménnyel kecsegtető módok aggodalmas 
keresésében ráeszmélt.
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Tervezet a seniumos rendszer megvalósításához.
A középiskolai tanárság több évtizedes küzdelmeinek homlok

terében mindig a státusrendezés kérdése állott. Még akkor is, 
amidőn a bírák külön státusukat nélkülözték és kezdő javadal
mazásuknál magasabb fizetés állapíttatott meg a középiskolai 
tanárság számára, akkor is volt stétusbeli helyzetünknek egy 
alapvetően sérelmes pontja: az automatikus előléptetésnek teljes 
hiánya. A középiskolai tanárságnak a seniumos rendszer felé 
való törekvése éppen ezért nem gazdasági természetű kívánság 
volt. A középiskolai törvénynek különösen a szolgálati időre és 
a kötelező heti óraszámra vonatkozó intézkedései egyfelől, a 
magyar nemzettársadalomnak spontán felfogásaképen megnyilat
kozó tanártisztelete másfelől érlelték meg a középiskolai tanár
ságban azt a törekvést, hogy pályánk anyagi javadalmazásával 
egyenlő értékű a tanári hivatás erkölcsi és jogi függetlenségének 
alapvető kiépítése is. A középiskola műhelyét a napi változások, 
a pillanatok hullámzása fölé emelni; a középiskola munkáját a 
nemzetnevelés szintjére emelve „sub specie aeternitatis“ tekintetni; 
a középiskolai munka hordozóinak bírói függetlenséget ítélet
mondásuknak minden megkötöttségtől mentes előföltételeit meg
alkotni : ez volt a boldog békevilág tanárságának egyik vezető 
gondolata. Ezt a célgondolatot szolgálta a seniumos rendszer. 
A természetszerűleg változó kormányoktól függetleníteni a tanár
ság előléptetését és a hivatását derekasan betöltő tanár számára 
az előléptetési ütem teljes bizonyosságét megszerezni: ezt jelen
tette akkor a seniumos rendszer. Akkor csak erkölcsi értéke volt 
szembeszökő.

A seniumos rendszer óhajtása a középiskolai tanárság akkori 
gondolatvilágában csupán intézményes betetőzése volt az állami 
gondoskodás számtalan hatékony megnyilatkozásának. A tanári 
közvélemény helyzeti energiájának fokmérője volt ez a törekvés, 
amely egyre nagyobb tért hódított, ellensúlyozandó a tisztviselői 
szolgálati pragmatika hiányát.

Ma természetesen itt is más a helyzet. A gazdasági viszonyok 
gyökeres leromlása, a középiskola tekintélyének átmeneti lehanyat
lása, a szellemi és erkölcsi tényezőkre épített magasrendű munka 
elértéktelenedése a fájó sebek sokaságában jelentkezik. A közép
iskolai tanár csak magában érezteti a legnagyobb hivatás tiszta 
öntudatát; körülötte eltűntek azok a támasztékok, amelyek a 
középiskola hivatástképző erejét az ő munkájával együtt biztosi-
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lották. A tudatlanság és a tekintélytisztelet időleges csődje egy
szerre jelentkeztek. A társadalom közönye és a szülők iskola- 
ellenes panaszáradata egy tőből virultak.

Hivatásunk kötelez, a magyar jövő követeli, történelmi 
kényszererő sürgeti, hogy a tanári hivatás lehető etikai független
ségének kiépítését szorgalmazzuk. Ami akkor a seniumos rendszer 
megvalósítására serkentett, az ma elemi erővel a középiskola 
csődjének megelőzésére sürget. Akkor a seniumos rendszert be
tetőző intézményül sürgettük, ma alapvető és kiinduló pontja 
újjáalkotó munkánknak. A magyar középiskolai tanárságnak, 
éppen úgy, ahogyan a népiskolai tanítóság és az egyetemi taná
rok számára a seniumos rendszer megvalósíttatott, kötelessége, 
hogy a magyar jövőt megalkotó munkája számára a seniumos 
fizetési rendszert kívánja.

Jogunk van tudni pályánk emelkedésének menetét, függet
lenül attól, vájjon gazdaságilag kielégítenek-e az emelkedés egyes 
állomásai. De függetleníteni kell a középiskolai tanárság előlép
tetésének esélyeit a változó kormányok és kormányrendszerek 
szempontjaitól is. Ha a magyar jövő valóban a magyar közép
iskola, akkor a magyar középiskola a biztonságba helyezett, 
független magyar tanár, aki szolgálatának első percétől kezdve 
világosan kell hogy lássa előrejutásának útját.

Ma, a szanálás küzdelmes időszakában, amidőn a bírói 
státus javadalmazásával paritásos ellátásunknak elvét egy pilla
natra sem adjuk fel, csupán ezidőszerint hangsúlyozni nem 
kívánjuk, ma elsősorban a teherbírás kérdése és a teljesíthetőség 
lehetősége nyomul előtérbe. Éppen azért táblázatokba foglalva, 
szemléltetőleg fel kell fejtenünk a seniumos rendszer alapjára 
helyezett automatikus előléptetési rendszer részleteit, számolva 
természetszerűleg azzal is, hogy a középiskolai tanárság csak
hamar visszanyeri négyévtizedes gyakorlatban, törvényben és 
rendeletekben gyökerező ötödéves korpótlékainak élvezetét, ame
lyeknek visszaállítását nemzetgyűlési határozat is elrendeli. Az 
alábbi táblázatokból az első a pillanatnyi státushelyzet alapján, 
korpótlékok nélkül, három helyettesi évvel; a második a pilla
natnyi státushelyzet alapján, három helyettesi szolgálati évvel, de 
az ötödéves korpótlékokkal szemlélteti az automatikus előléptetés 
mikéntjét. A harmadik táblázat egyévi helyettes tanári szolgálatot 
tételez fel korpótlékok nélkül, a negyedik táblázat végül egyévi 
helyettestanári szolgálattal és ötödéves korpótlékaink élvezésével 
jelöli meg seniumos előléptetésünk útját. Hangsúlyoznunk kell, 
hogy az egyes táblázatot, mint a pillanatnyi stétushelyzetnek tart
hatatlanul kedvezőtlen képét, csakis a teljesség kedvéért közöljük.

T a n á re g y e s ü le ti  K özlöny* 18
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Tervezet.1
Seniumos rendszerű illetmények táb
lázata olyképen, hogy alapja a mai 
helyzet, azaz a tanárok részére a IX., 
Vili., VII-, VI., V.f. o.-bavaló beosztás.

II.
A mai helyzet -|- korpótlék,de kor
pótléknak csak a mai (IX. f. o.) 
kb. 63°/o-a, azaz évi 1,980.000, havi 

160.000 K.

Működési
év

Havi illetm 
ezer K-ban

Megfelel 
a mai

Működési
év Fi

ze
té

s 
ha

vi
 

e 
er

 К
K

or
i ó

t-j
 

lé
k 

ha
vi

« 
ez

er
 К

 1
Eg

yü
tt 

ha
vi

 
ez

er
 К Megf lel' 

+  Kp.

1. 2. 3. 2050 X. 1. h.-tan. 1. 2. 3. 2050 _ 1 _ 2050 X. 1.
4. 5. 2160 IX. 3. 4. 5. 2160 — 2160 IX. 3.
6. 7. 2350 IX. 2. 6. 7. 8. 2350 — 2350 IX. 2.

8. 9. 10. 2550 IX. 1. 9. 10. 11. 2550 160 2710 IX. 1.
11. 12. 2850 VIII. 3. 12. 13. 2850 160 ЗОЮ VIII. 3.
13. 14. 3050 VIII. 2. 14. 15. 16. 3050 320 337J VIII. 2

15. 16. 17. 3250 VIII. 1. 17. 18. 3250 320 3570 VIII. 1.
18. 19. 3750 VII. 3. 19. 20. 21. 3750 480 4230 VII. 3.
20. 21. 4150 VII. 2. 22. 23. 4150 480 4630 VII. 2.

22. 23. 24. 4550 VII. 1. 24. 25. 26. 4550 640 5190 VII. 1.
25. 26. 27. 5100 VI. 3. 27. 28. 5100 640 5740 VI. 3.
28. 29. 30. 5700 VI. 2. 29. 30. 5700 800 6500 VI. 2.
31. 32. 33. 6300 VI. 1. 31. 32. 33. 6300 800 7100 VI. 1.

34—35. 7400 V. 2. 34 -3 5 . 7400 800 8200 V. 2.
Igazgatók a mai arányos (°/o) el
osztás szerint a VI., illetőleg V. f. 
о.-ban, vagy megoszlanak a VI. és 

V.-ben seniumos alapon !

Igazgatók: lásd I. táblázat +  kor
pótlék, mely a rendes tanári szol

gálattal kezdőd ik.

III.
Mai helyzet, javítva azzal, hogy a 
helyettestanári év csak 1 év (korpót

lék nélkül).

Működési év Havi illetm 
ezer К

Megfelel 
a f. o.

l. 2050 X. 1.
2. 3. 2160 IX. 3.

4. 5. 6. 2350 IX. 2.
7. 8. 9. 2550 IX. 1.
10. 11. , 2850 [Vili. 3.

12. 13. 14. 3050 Vili. 2.
15. 16. 3250 VIII. 1.

17. 18. 19. 3750 VII. 3.
20- 21. 4150 VII. 2.

22. 23. 24. 4550 VII. 1.
25. 26. 5100 VI. 3.

27. 28. 29. 5700 VI. 2.
30. 31. 32. 6300 VI. 1.
33. 34. 35. 7400 V. 2.

Igazgatók : 1. I. táblázat.

IV.
Mai helyzet, helyettestanári év : 1 év 

(korpótlékkal).

Működési
év 0 4 ) "x =  Z K

or


pó
tlé

k 
ez

er
 К

Eg
yü

tt 
ez

er
 К Meg

felel 
f. o.

l. 2050 _ 2050 X. 1.
2. 3. 2160 — 2160 IX. 3.

4. 5. 6. 2350 — 2350 IX. 2.
7. 8. 9. 2550 160 2710 IX. 1.
10. 11. 2850 160 ЗОЮ VIII. 3.

12. 13, 14. 3050 320 3370 Vili. 2.
15. 16. 3250 320 3570 VIII. 1.

17. 18. 19. 3750 480 4230 VII. 3.
20. 21. 4150 480 4630 VII. 2.

22. 23. 24 4550 640 5190 VII. 1.
25. 26. 5100 640 5740 VI. 3.

27. 28. 29. 5700 800 6500 VI. 2.
30. 31. 32. 6300 800 7100 VI. 1.
33. 34. 35. 7400 800 8200 V. 2.
Igazgatók : 1.1. táblázat, +  korpótlék 
a rendes tanári szolgálattól kezdve.

1 A táblázatokat Fehér Géza állami leánygimnáziumi tanár készítette.
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A seniumos rendszer megvalósításának sürgetése teljesen 
független a státuskorrekcióra irányuló erőteljes mozgalmunktól. 
E küzdelem ujjmutatás: sürgős, haladéktalan kiépítésre vár a 
középiskolai tanári műnk i erkölcsi integritása. Ennek az alap
vetésnek első köve a seniumos rendszer megvalósítása, mégpedig 
olyaténképen, hogy ez az intézkedés méltányosan illeszkedjék a 
népiskolai tanítók és az egyetemi tanárok számára már meg
állapított automatikus előlépési rendszer közé. Kívánatos, hogy 
e kérdést az 0. K. T. E. helyi körei megvitassák, felszínen tartsák 
és az 0. K. T. E. igazgatóságának állásfoglalását megfelelően elő
készítsék és a középiskolai tanárság számára megérleljék.

Konda László.

A tankönyvkérdéshez.
E helyen a tankönyvügyhöz már több hasznos és meg

szívlelendő hozzászólás jelent meg. A kérdés helyes megoldása 
oly fontos és annyi embert érdekel, hogy amig minden lényeges 
pontban elvi megállapodásra nem jutottunk, nem vehetjük le a 
napirendről.

Talán a kelleténél többször hangzott el az a kívánság, hogy 
a tankönyv rövid legyen. Ha a „rövid tankönyviből jelszó lesz, 
könnyen arra késztetheti az írókat és a kiadókat, hogy a világos, 
kellően kifejtett magyarázó szöveg rovására a kivonatos, „Schlag- 
wort“-szerű stílust alkalmazzák, ami a tananyag elridegítésére, a 
tanulás ellaposítására vezethet, mert a tanulókat a rövid szöveg 
egyszerű bemagolására csábíthatja, sőt kényszerítheti. Ezért a 
rövidség helyett inkább a világosságra helyezném a fősúlyt, mert 
ami világos, az természetesen kellően rövid is. A világosság köve
telménye az is, hogy minden magyarázathoz és szabályhoz 
elegendő és jól kifejtett gyakorlati példa sorakozzék. Nem lehet 
világos az a tankönyv, akármilyen rövid legyen is egyébként, 
amely a tanulók ismeretanyagát meghaladó fogalomkörben mozog 
(pl. geológia az I., II. osztályos földrajzban).

Nem válik a tanítás javára a tankönyvek gyakori átdolgo
zása. Ritkán sikerül úgy a tankönyv, hogy abban semmi hiány, 
semmi felesleg, semmi javítani való ne legyen, ezt a leggondosabb 
bírálat sem tudja kiküszöbölni, sőt olykor éppen a bíráló kíván
ságára kerülhetnek a könyvbe a gyakorlati tanításban be nem 
váló részletek. Az átdolgozás csakis e hibák kijavítására szorít
kozzék, de lényegében ne változtassa meg a könyvet, mert akkor 
az már más könyv, amelyet nem lehet az előző kiadásokkal 
együtt használni. Az „új és bővített“ kiadások tehát nemkívánatos 
tankönyvek.

18*



276

Talán mellőzendő volna a tankönyvek többszöri átdolgozá
sának, fitogtatésa is, mert ez a pedagógiai egység nézőpontjából 
inkább kedvezőtlen körülmény, mint ajánlólevél, ahogy a kiadók 
általában feltüntetni szokták. Azután meg a tudományos komoly
sággal sem fér össze ez a többnyire csak reklámnak szánt nagy 
nekigyűrkőzés. Hiszen minden tankönyvben tudományos eredmé
nyek egyszerű megmagyarázásáról van szó, a tárgyi anyaggal 
minden szakembernek tisztában kell lennie, tehát a feldolgozás
ban van szükség egységes gondolatmenetre, ez pedig csak egy 
agynak a munkája lehet. A tanácsadó társszerzőknek — akikhez 
a bírálókat is hozzá kell számítani — nem a címlapon, hanem 
az irodalmi források között kellene szerepelniük. Ez volna a tet
szetősebb eljárás akkor is, ha régi, de a tanításban jól bevált 
tankönyvek felfrissítéséről van szó. A tankönyv mindig a gondolat
menetet kitervező szerkesztő nevén legyen forgalomban.

Bántó az a sokszor tolakodó és ízléstelen reklám is, amelyet 
egyes kiadók alkalmaznak. A tankönyvkihelyezést mégsem lehet 
egészen az üzleti fogásoknak kiszolgáltatni. A tankönyv egyetlen 
reklámja legyen a nyilvánosságra hozott hivatalos bírálat és a 
miniszteri engedély száma. A tanításnak csak árthat, ha a szak
tanárt más eszközökkel bárki szabadon és állandóan befolyásol
hatja. A kiadók a reklámra költött rengeteg összegeket gyümöl
csözőbben helyeznék el könyveik nyomdai kiállításának tökélete
sítésében (jobb papiros, nagyobb és szebb betűk, művészi rajzok). 
Szinte mulatságos, hogy ma a reklámlevelek tökéletesebb nyomda- 
technikával készülnek, mint maguk a tankönyvek!

Azonban a tankönyvírók és kiadók érdekei is igazságos 
védelemre szorulnak, mert ha ez nem történik meg, egy szép 
napon sorba szegreakasztják tankönyvérdekeltségüket. Ma a 
tankönyvengedélyezési eljárás sokkal bonyolódottabb, költségesebb 
és hosszadalmasabb, mint volt régen. Az előzetes bírálatra be
nyújtott négy gépírásos példányon kezdve a végleges engedélye
zésig hónapok múlnak el. Hihetetlen, de úgy van, hogy az adminisz
trálás több időt vesz igénybe, mint a könyv megírása, letisztázása 
és kinyomatésa együtt! Ilyen körülmények között bizony megesik, 
hogy a tankönyv az idején való megjelenés kritikus terminuséról 
egyszerűen lemarad. Hogy ez az új tanterv életbelépése következ
tében szükséges tankönyvváltoztatás idején mekkora erkölcsi és 
anyagi kárt jelent, könnyű elképzelni.

Kívánatos volna, hogy az engedélyt kérő tankönyveket 
mindig ugyanaz a bíráló-bizottság vizsgálja felül, hogy így a bírá
latok és az engedélyezett tankönyvek egyöntetűek legyenek. Ügy 
látszik ugyanis, hogy vannak elnézőbb és szigorúbb bírálók s az 
egyik könyv aránylag nagyobb fogyatkozásokkal engedélyt nyer,
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míg talán jobb vetélytársa nem győzi a legapróbb részletekig 
menő módosítást. A bírálat legyen minden esetben egyaránt 
szigorú, de egyöntetű. Sérelmes az is, hogy az engedélyezési el
járásban vannak oly titkos szokások és egyéni követelések, amelyek 
nincsenek rendeletileg szabályozva és előírva, a kívül álló tehát 
nem ismerheti azokat s így ilyenek megnemtartása miatt mégis 
mellőzés vagy késedelem éri.

A tankönyvírás díjazását is szabályozni kellene, mert a ki
adók többnyire oly nevetséges összegekkel fizetik ki íróikat, hogy 
a napidíjas másoló is többet keres. Ma átlag 3—6 milliót kap egy 
új középiskolai tankönyv szerzője. Lehet ezért komoly, lelkiisme
retes munkát végezni? Ki fogja talán egy egész életen keresztül 
gyűjtögetett tapasztalatait eladni, ki fog fáradságos és sokszor 
kínos akadályversenyt megfutni ily jutalomért? Míg ugyanekkor 
a közvetítő kereskedő 25°/o jutalékot élvez, tehát mintegy 10—20 
milliót keres ugyanezen a kiadáson! Ezeket tudva, nem lehet 
csodálkozni azon, ha olykor nevetséges fércművek akadnak a 
„tankönyvek“ között. A jó tankönyveket nálunk önzetlen peda
gógusok a vérükből izzadják ki, mert jó tankönyvet ily honorá
riumért megrendelésre szállítani nem is lehet.

Nagyon kívánatos volna, ha minden iskolának rendszeres 
tankönyvkönyvtára lenne, amelyben minden szaknak összes 
megjelenő iskolakönyvét meg lehetne találni. Ezt az intézetekbe 
érkező „tiszteletpéldányokból“ ingyen össze lehet állítani s ez 
nagyon megkönnyítené a tankönyvek áttekinthetőségét, az össze
hasonlítást és a választást. Választani csak abból lehet, amit 
ismerünk.

Minden szaktanár tartsa lelkiismereti kérdésnek a tankönyv
bevezetést, a felkínált könyvek közül válassza ki a legjobbat, 
ezzel járulhat hozzá leginkább a tankönyvkérdés tisztázásához, 
mert a darwini kiválogatódás elve e téren bizonyosan jó gyümöl
csöket fog t e r e m n i . _______  S. D.

Új tandíjszabályzatot kérünk.
Középiskoláink tandíjszabályzata 1913-ból való. Azóta nagyot 

változott körülöttünk a világ. A minisztérium esetről-esetre intéz
kedett is, hogy a régi szabályzat hozzásímuljon a megváltozott 
viszonyokhoz. Az egymásután következett módosító, kiegészítő és 
pótló rendelkezések azonban annyira felforgatták a régi elveket és 
eljárást, hogy igen nehézzé vált e téren az eligazodás s ma mór 
az a helyzet, hogy minden iskola máskép magyarázza az egymás
nak is ellentmondó rendeleteket. Leggyakoribb a vita az úgyneve
zett közalkalmazotti tandíjkedvezmény értelmezése körül. Ezt a ked
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vezményt az 1920-as módosítórendelet létesítette, úgy azonban, 
hogy különbséget tett a kedvezmény mértéke tekintetében tiszt
viselők és egyéb közalkalmazottak gyermekei között. A különbséget 
a későbbi rendeletek fokozatosan enyhítették ugyan, de teljesen 
el nem oszlatták. E különbségtétel ellen a szülők állandóan zúgo
lódnak s nem egyszer az iskolát is meggyanúsítják. Ez az egyik 
baj. A másik meg az, hogy a családi pótlék pontos mególlapítása? 
amin a megkülönböztetés alapszik, az iskola részéről igen nagy 
vesződségek között hajtható végre exakt pontossággal. Egyáltalán 
a  régihez képest sokkal komplikáltabbá vált a tandíjmentesség 
megadása körül való eljárás.

Növeli a bajt és zavart a legutóbbi, 1925. évi rendelet, amely 
a közalkalmazotti tandíjkedvezményt az 1920-ban megállapított 
90°/o-ról 50°/o-ra szorította le s amelyik nem említi többé a meg
különböztetést, hanem csak általában „közalkalmazottakról“ beszél. 
A vita most már a körül folyik, hogy a kedvezmény megszorí
tásával hatályon kívül van-e helyezve a tisztviselők és egyéb köz
alkalmazottak közötti különbségtétel vagy továbbra is fennáll. 
A rendeletnek az a kitétele ugyanis, hogy „a korábbi rendeleteknek 
ezzel a rendelettel ellentétes intézkedései hatályon kívül helyez
tetnek“ nem világos, mivel magából a rendeletből nem tűnik ki, 
hogy a megkülönböztetés ellentétes-e vele, vagy az egyenlő elbánás.

A közalkalmazotti tandíjkedvezmény keretében sok zavart okoz 
továbbá az a körülmény is, hogy egyes iskolák nem jelölik meg, 
vagy nem egyöntetűen jelölik meg a bizonyítványokban e kedvez
ményt. Már most, ha a tanuló iskolát változtat, mindig újra kell 
puhatolni a jogosságot, mely nem egyszer fenn nem állónak bizo
nyul. Ilyenkor a felelősség a kedvezmény megvonására kényszerít, 
ami viszont a szerzett jog elvének kétségtelenül ellentmond.

Külön lapra tartozik az a sérelem, hogy az 1913-iki tandíj- 
szabályzat szerint a tanférfiak gyermekeit megillető különleges ked
vezmény az újabb rendeletekből kimaradt. A ma fennálló rendel
kezések szerint a tanférfiak gyermekei semmivel sem jutnak nagyobb 
kedvezményhez, mint másrendű közalkalmazottak gyermekei. Azon 
nem vitázunk, hogy a tisztviselők és egyéb közalkalmazottak között 
tandíjkedvezmény tekintetében helyes-e különbséget tenni, ez a 
törvényhozó meggondolása körébe tartozik, — ezt azonban, hogy 
a tanférfiak gyermekeik iskoláztatása terén különleges méltánylást 
érdemelnek, más branche-oknál alkalmazott kedvezmények ana
lógiái szokásjogként támogatják.

Ha még felemlítjük az 1925. évi rendelet azon feltűnő rendel
kezését, mely a tandíj harmadik részletének fizetését február 3-ikára 
teszi, ami a gyakorlatban végrehajthatatlan, elmondtuk azokat a 
panaszokat, melyeknek orvoslása a legsürgősebb. E panaszokon
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egy új pótrendelet könnyen segíthet s kívánatos is, hogy minél 
hamarabb segítsen. Ám ilyen pótrendelet csak szaporítja az amúgy 
is sok részleges rendelet számát.

Itt volna az ideje, hogy egy teljes s a régi szabályzatot és a 
sok módosító rendeletet egységesen összefoglaló új tandíjszabály
zatot kapjon a középiskola. Dongó Orbán,

(Budapest.) tandijkezelő tanár.

Községi középiskoláknál töltött szolgálat beszá
mítása az állami nyugdíjba.

Egy nyugalomba vonult kartársunk nyugdíjügyében a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter által 25361/1925. IX. ü. o. szám alatt 
hozott határozata ellen panaszt adott be a közigazgatási 
bírósághoz, mert a szentesi volt községi főgimnáziumban 1891/92. 
tanévben teljesített tanári szolgálatát szolgálati idejébe a határozat 
nem számította be. A közigazgatási bíróság az 1912. évi LXV. t. c. 
120. szakasza alapján a kérdéses ügyben a következő- 
képen ítélt:

„A magyar királyi közigazgatási bíróság a panasznak helyet 
ad és annak megállapítása mellett, hogy a panaszosnak a szentesi 
volt községi főgimnáziumban az 1891/92. tanévben teljesített tanári 
szolgálata szolgálati idejébe beszámítandó, a m. kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztert a panaszos nyugdíjának újabb megállapí
tására kötelezi.

Indokok: A panaszos az 1892. évi szeptember 1-től 1924. 
évi december 31-ig teljesített tanári szolgálata alapján nyugdíjaz- 
tatván, kérte a vallás- és közoktatásügyi minisztert, hogy szolgálati 
idejébe az ezt megelőzőleg a szentesi volt községi főgimnázium
nál, amely utóbb államosítva lett, az 1891/92. tanévben rendes 
tanári minőségben teljesített szolgálata is beszámíttassék. Ezzel a 
kérelmével azonban elutasíttatott azon az alapon, hogy a szentesi 
községi főgimnázium nem volt tagja az országos tanári nyugdíj- 
intézetnek.

Ez ellen az elutasító határozat ellen irányul a panasz, amely
ben panaszos az említett szolgálatának beszámítását kéri.

A panaszhoz csatolt igazgatói bizonyítvány és az iratok közt 
levő minősítési táblázat alapján megállapítható, hogy a panaszos 
az 1891/92. tanévben valóban a szentesi községi főgimnáziumban 
működött rendes tanári minőségben. Igaz, hogy ez az intézet nem 
volt s abban az időben nem is lehetett tagja az 1894. XXVII. 
t. cikkel létesített országos tanári nyugdíjintézetnek, ámde ez a 
körülmény ma már nem lehet jogi akadálya annak, hogy a pana-
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szosnak ennél az intézetnél teljesített szolgálata nyugellátása 
szempontjából beszémíttassék. A panaszos ugyanis rendezett 
tanácsú városi alkalmazott volt, a rendezett tanáésú váro
soknál eltöltött szolgálati időt pedig, az 5100/1924.
M. E. számú rendelet 1. fejezetének 19. pontja szerint, 1924. évi 
július 1-től kezdődőleg a törvényhatóságnál töltött szolgálati idővel 
egyenlőnek kell tekinteni még abban az esetben is, ha az alkal
mazott az állami, vagy az államival egyenlőnek tekintendő szol
gálatba az 1912. LXV. t. cikk hatályba lépése, illetőleg a városi 
nyugdíjintézet létesítése előtt lépett át. A panaszos az 1924. évi 
július 1. utáni időben vonatván szabályszerű elbánás alá, reá 
nézve kétségtelenül alkalmazást nyer az 5100/1924. M. E. számú 
rendeletnek ez a rendelkezése. Mivel pedig az 1912. LXV. t. cikk 
16. §-a szerint a törvényhatóságoknál töltött szolgálati idő teljesen 
egyenlő az állami szolgálati idővel, nyilvánvaló, hogy az ez 
utóbbival az 5100/1924. számú rendelet szerint egyenlő rendezett 
tanácsú városi szolgálat is az állami szolgálattal egyenlő meg
ítélés alá esik. Ebből folyik, hogy a panaszosnak a szentesi 
községi főgimnáziumban teljesített tanári szolgálaténak az állami 
szolgálathoz való hozzászámításéra igénye van. Ezért a rendel
kező rész értelmében kellett határozni.

Vidékről bejáró tanulók.
4

A Rendtartás megengedi, hogy a középiskolába vidékről is 
járhatnak tanulók. Ezen kedvezményhez a tanári testület engedélye 
szükséges; egyszer már megadott engedélyt vissza is lehet vonni, 
ha a tanulmány eredménytelensége vagy a tanuló magaviseleté 
ezt kívánná. A helyzet valóságban azonban az, hogy a tanári 
testületek minden vidéken lakó tanulónak megadják a bejárás ked
vezményét, ha ezt kéri; megvonni azonban igen ritkán vonják 
meg, tanulmányi okokból talán soha, hanem inkább a vonaton 
(villamoson) tanúsított helytelen magaviseleté miatt. Ilyen esetben 
is a tanuló inkább kimarad s beiratkozik egy másik iskolába, 
amelyik a bejárást megengedi.

Vannak iskolák, ahol a tanulók igen tekintélyes része bejáró. 
Külön tanára van az intézetnek: a vidékről bejáró tanulókra fel
ügyelő tanár.

A vidékről bejáró tanulók igen károsan befolyásolják a tanul
mányi és a nevelési eredményt egyaránt. Figyelmen kívül hagyva 
azt a szomorú tényt, hogy a vasútnak minden jószándéka mellett 
is még mindig akadnak állomások, ahová menetrendszerűen is
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úgy érkeznek a vonatok, hogy a tanulók 8 órára nem lehetnek az 
iskolában; legtöbb helyen pedig csak annyival érkezik előbb, hogy 
a legcsekélyebb késés esetén — ez pedig télen gyakran előfordul — 
már elkésnek a tanulók. Nemcsak az óra jelentős részét mulaszt
ják, hanem a tanár és társaik munkáját is zavarják. Az intézeti 
életnek a tanításon kívül semmiféle munkájában részt nem vehet
nek: nem járnak vasárnapi exhortációra, templomba, nem vesznek 
részt az önképzőkör munkájában, nem tagjai sem az énekkarnak, 
sem pedig más egyéb, az ifjúság erkölcsi és szellemi életének 
kialakításét célzó intézménynek. Ez a tény igen gyakran — mikor 
viszonylag is sok a bejáró tanuló — a többi, nem bejáró tanulók 
számára is lehetetlenné teszi, hogy a jellemfejlesztés, vagy az 
oktatás egyik-másik munkájában részt vegyenek, mert kevesen 
vannak hozzá.

Az igazgatónak minden intézkedésénél figyelembe kell venni 
a bejárók vonatközlekedését. Milyen nehéz a dolgokat össze
egyeztetni, ha több irányból is vannak bejárók!

Hogy tudjon a követelményeknek megfelelni az a tanuló, aki 
már reggel 4 órakor indul az állomásra s csak délután 5 óra 
utón ér ismét haza.

Hosszúra nyúlna ezen cikkecském, ha a bejárásnak egyéb 
— erkölcsi — kárára is rá akarnék mutatni, még akkor is, ha 
külön tanuló-kocsijuk van a bejáró tanulóknak. Minden tanári 
testület maga látja legjobban az esetleges speciális bajokat.

Az intézmény annyira átment a köztudatba, annyira elterjedt, 
hogy ezt máról-holnapra megváltoztatni, megszüntetni nem lehet 
már a gazdasági viszonyok miatt sem, Egy azonban bizonyos — 
s épen ez írásom célja is — hogy annak csökkentésére, vissza
fejlesztésére minden tanártestületnek mindent el kell követnie. 
Ritka legyen a bejáró tanuló. A módok és eszközök helyenként 
változnak. Általános orvosságok: olcsó internátusok létesítése, 
diákmenzák felállítása, a „napokat evés“ rendszerének beveze
tése ; a Segítőegyesületek működését kiterjesztjük s erőteljessé 
tesszük; a néha tehetős szülőt meg kell győznünk a bejárás káro& 
voltáról stb. stb.

Ha évenként csak néhánnyal csökkentjük a bejárók számát, 
már is nagyban hozzájárultunk az erkölcsi és tanulmányi ered
mény emeléséhez. S hány tanulót kötelezünk hálára, ha vissza
adjuk egyedüli hivatásának: a tanulásnak s megmentjük őt a 
bejárás egészségtelen, káros velejáróitól. Dr. Jámbor György.

»



KÖNYVEK ÉS FOLYÓIRATOK.
Kozma Andor : Honfoglalás. Történelmi rege. Budapest, 1925 

Pantheon.
Az irodalmi szépségek kedvelőinek igaz örömet szerzett a 

karácsonyi könyvpiac egyik legszebb újdonsága, Kozma Andor 
Honfoglalása. Ez annál meglepőbb, mert az Arany János nyomán 
gördülő verses epika, valljuk meg, meglehetősen hidegen hagyta 
az olvasóközönséget, még a céhbelieket is. E jelenség okául az 
•epikus formát szokták felhozni, pedig sokkal mélyebb oka volt: 
maguk a történetek nem férkőztek igazán az olvasók leikéhez. 
Nem éreztünk igazi közösséget sem az elmondott történetek szel
lemével, sem szereplőik sorsa és a magunk sorsa között nem 
éreztünk rokonságot. Éppen ezeknek az ellenkezőjében találjuk a 
nyitját annak a hatásnak, amelyet Kozma Andor Honfoglalása 
kelt. A sokszor megénekelt honfoglalás ebben a költői alkotásban 
Járul elénk először egészen magyar és egészen emberi mivoltá
ban. Ez a magyarázata, hogy a történet egészen új és meglepő, 
jóllehet nem bővül új részletekkel és néhány epizodikus történet
szálon kívül alig van benne valami, ami régi verses epikánk vagy 
mondáink ismerete után újság volna. De újság a lankadatlan 
akarásnak, az egy célra törő kitartásnak és a csüggedetlen mun
kának szelleme, amely az egész magyar honfoglaló népet áthatja 
Árpádtól kezdve a fejedelmi lovászig, Csepelig.

Ennek a szellemnek az egész történeten való elömléséből 
származott Kozma eposzának másik újszerűsége, amely abban 
mutatkozik, hogy az 6 époszában elevenül meg először a magyar 
honfoglalás(igazi fenségében és epikai világképben. A régi eposzi 
felfogásban a fenséges hatás egyik eleme gyanánt szereplő csodás- 
ság nincs benne régi költői recept szerint, de azért az eposzi fen
ségnek ez az eleme sem hiányzik a történetből, csakhogy a 
modern keresztény felfogás szerint való. Az isteni szándékot és 
az isteni gondviselés irányító kezét, mint valóságot ott érezzük 
az eseményekben az Etelközből való megindulástól kezdve a 
pannonhegyi fenséges jelenetig, amikor Géza fejedelemre és az 
ifjú Vajkra a keresztvíz csordult, „és még sok magyar térd hajlott 
meg az nap kútja előtt az örök Igaznak, ki minden népnek sza
bott ki pályát“. Azért olyan újszerű ez a fenség, mert elemeiben 
is ennyire reális. Ugyanezt mondhatjuk a világkép hatásáról, 
amelynek teljességét és realitását minduntalan érezzük abból, hogy 
nemcsak a romantikus képzelet alkotta, hanem a történelmi kuta
tások és eredmények is állandóan nyomon kísérték a költői 
teremtő erőt.

Ha a Honfoglalásnak részletekben való gyönyörködtető és
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újszerű hatásáról akarnánk beszámolni, hosszúra nyúlna ismer
tetésünk, mert nem egyszerre és egyféleképen h a t: ismételt olva
sáskor új szépségekre bukkanunk, amelyek új gondolatok, han
gulatok és érzelmek forrásai. Ez különben biztos pecsétje a mű 
klasszikus értékének. Mégis rá akarunk mutatni a műélvezet néhány 
felötlőbb forrására. Ilyen mindenek előtt a történet érdekessége. 
Nemcsak tárgyi érdekesség ez, hanem az alkotó művészet titokzatos 
forrásaiból is ered és a tárgyi és hangulati egységen belül tárgyi 
és hangulati változatosságával szinte kápráztat. A művélvezet másik 
állandó forrása a hősök rajza. Kozma Andor a honfoglaló magyar
ságot a jellemfestés nagyszerű művészetével olyannak rajzolja, 
hogy velük való megismerkedésünk után új színt nyer ez a szó : 
őseink. A legmeglepőbb Árpád jellemrajza. Rajta fenségeskednek 
a régebbi magyar irodalom és képzőművészet Árpádjának vonásai, 
mégsem hasonlít egyikhez sem, mert a világtörténelem hősi vonásai 
mellett az emberi vonások is rajta vannak. De nem veszt ezzel 
semmit hősi nagyságából, csak közelebb jő hozzánk, mert a népve
zető hős mitikus ködbe vesző vonásai az emberi nagyság voná
saivá elevenülnek. A hét vezér és a mellettük harcoló vagy 
utánuk jövő daliák kacagényos, hajrás alakjai is mind közelebb 
lépnek hozzánk; talán legközelebb a legemberibb és mégis leg
ideálisabb hős: Levente és vele együtt a bájos magyar asszony, 
Lóna.

A műélvezetnek ezt a forrását, amely Kozma Andor beszédé
ben rejlik, az irodalomtörténet már rég elkönyvelte igaz értékei közé. 
Mégsem lehet említés nélkül hagyni itt sem, mert a Honfoglalás 
nyelve a magyar beszéd egyik legszebb diadala, versművészete 
pedig nyelvünknek egyik legszebb zenei alkotása. Nem hexemeter, 
nem alexandrinus, hanem különös eredetiséggel megalkotott forma, 
amely általában alkalmas a gyors-ütemű lovas-tempó éreztetésére 
és a nyugodt elbeszélésre, a lírai hangulatok kifejezésére és az 
epika tárgyi fenségére. Mégis ezen a ponton a változatosság némi 
hiányát érezheti a magyar irodalom formai változatosságain elké- 
nyesedett ízlés. Az epikai irodalom ismerője ráakad néhány epikus 
reminiszcenciára is, eszébe ötlik Arany, Tasso, Zrínyi néhány 
jelenete, alakja, egy-egy érzelmi rész azok történetéből, de azt 
gondolom, hogy senki sem állapíthat meg a művészi érték rová
sára eső utánzást, legfeljebb az epikus hagyományok termé
szetes továbbélését.

Bizonyos, hogy a Honfoglalás tárgyi és formai sugalló ere
jénél fogva azon irodalmi termékeink közé sorolandó, amelyekhez 
a fejlett ízlésű olvasóközönség ismételten visszatér és az irodalmi 
ízlés fejlesztésének és az erkölcsi nevelődésnek állandó alapjai 
és forrásai. Kovács Dezső.
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Walter János: Gaudeamus. I—11. Budapest, Szent István- 
Társulat.

Walter János kegyesrendi tanár Gaudeamus címen kiadott 
két kötetes gyűjteményében, amely betükuriózumokat és irásfur- 
csaságokat, nyelvtörténeti és számolási érdekességeket, szómkurió- 
zumokat, szójátékokat, tréfás feladatokat és kérdéseket, rejtvé
nyeket ölel fel, nemcsak az ifjúság lelkes barátjának, hanem a 
család jóltevőjének is bizonyul. Amikor aranyos kedélyével, sok
irányú tudáséval, legnagyobbrészt a humaniora különböző terüle
teiről összeszedett furcsaságaival és tréfáival az ifjúság unalom
óráit örömmel, nemes szórakozással tölti meg, a családi életbe is 
derűt visz. S mialatt elvonja az ifjúságot a léha szórakozástól 
azzal, hogy trágárságoktól és alacsonyságoktól mindenütt ment, 
soha senkire nem sértő, senki érzelmeit nem bántó szellemessé
geivel kacajra fakasztja, tanítómesterévé is válik. A könyv «nagy 
részében a történelem elevenedik meg, és pedig többnyire olyan 
oldaláról, amelyet az iskola falai között, de még szakkönyvekben 
is csak ritkán szoktak bemutatni. Pedig hány jellemző anekdota, 
tréfa van, amely egy-egy korról, rendről és személyről többet 
mond, mint oldalakra terjedő méltatások. Kívánatos, hogy a 
Gaudeamus e két, s remélhetőleg hamarosan megjelenő harmadik 
kötete is, amely történelmi szempontból még többet igér az első 
kettőnél, ott legyen minden gyermekes család asztalán, de ne 
hiányozzék a tantermekből sem olyan órákon, amelyeken alkalom 
adódik tréfáival embereket, eseményeket, művelődés- és politikai 
történelmi nevezetességeket maradandó módon az emlékezetbe 
vésni.

Walter könyvei olyan értéket jelentenek az ifjúság nevelésé
ben, hogy bizonyára hamarosan szükség lesz újabb kiadásukra. 
Akkor azután korrigálható lesz a beléjük csúszott sajtóhibákon 
(pl. II. 82. szanszkrit daka, gót taiha, dreis, II. 83. szanszkrit 
saptan, astan, navan, dasa, gót ahtan slb.) kívül a csekélyszámú 
tárgyi hiba (pl. I. 12. a római írás, I. 13. néhány római szám 
eredete, II. 82. a szanszkritból származó nyelvek és a szanszkrit 
dafea-ból, helyesen dasa-ból lett! latin decem, görög deka stb.) is, 
amely onnan eredt, hogy szerző szaktudománya területén kívül 
eső dolgokra is kiterjeszkedett.

P . P á l  Ödön : Tündérfa. Regény. Budapest, 1925. Szent István- 
Társulat. — „Tündérfa“ nincs a magyar térképen, de aki P. Pál 
Ödön kis regényét elolvassa, annak a lelkében mint valóság 
helyezkedik el. Tündérfa a megszentelt magyar hagyományokat, 
az anyaföldet jelenti és szimbóluma annak az őserőnek, amelyből 
a magyar élet sokszor megújhodott és még sokszor megújhodhatik,
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ha könnyelműen el nem tékozoljuk és idegen szellem szolgálatába 
nem állítjuk. Ezt a gondolatot a regény lebilincselő meséje rögzíti 
belénk és alakjainak gondos és finom kézzel megrajzolt portréja 
érezteti valóságnak. Meséjének középpontja az 1900-as évek tár
sadalmi és politikai életével kapcsolatos modern szerelmi történet, 
de valami különös újszerűséget ad neki a magyar mitikus 
háttér, amelyet csak magyar fantázia teremthetett. A tiszta leve
gőjű, magyar világnézetű és szép magyar beszédű regény a 
középiskolai tanulóifjúság művészi és erkölcsi élményeinek bő 
forrása lehet, ha kezébe adjuk. (k)■

Kogutowicz Zsebatlasza az 1926. évre. Szerk. Bátky Zs. és 
Kogutowicz K. A Zsebatlasz új sorozata. 1922. óta bemutatta 
hazánk, az öt világrész leíró földrajzét, a fizikai és emberföld
rajzot, a mostani V. évfolyamában „Kis Földrajzi lexikon“-1 ad.

Lexikonban próbálja összegezni a földrajzi ismereteket, úgy 
a leíró, mint az általános földrajz anyagát. Már külső terjedelme 
(178 lapon, 3—3 hasábban) igyekszik ellentmondani a szerény 
„kis“ jelzőnek, méginkébb észrevesszük gazdagságét, ha a renge
teg rövidítéssel közölt szöveget vizsgáljuk.

Nemcsak a középiskolai tanulónak, hanem a művelt közön
ségnek is kimerítő anyagot nyújt; becslésem szerint kb. 7000 leíró 
és fizikai földrajzi nevet, fogalmat magyaráz meg. Nemcsak a 
nagyobb földrajzi egységek: világrészek, országok, megyék tömö
rített új adatait közli, hanem ismerteti a magyar tájakat (Ormán
ság stb), összes nagyobb községeinket, a világháború neves csata
helyeit. Sőt megtaláljuk a történeti földrajz helyneveit is (pl. Ofir, 
Tarpeji szikla). Nagyértékű a közönségre, hogy az idegen hely
nevek kiejtését is adja, az elszakított részek helyneveinél pedig 
zárjelben a mai hivatalos nevet.

Hasonlóan igen gazdag az általános földrajzi rész. Kiváló 
előnye itt, hogy az idegen műszók mellett a magyart állítja előtérbe.

Itt sem elégszik meg a földrajzi kézikönyvek fogalmaival, 
hanem messze azon túl kiterjeszkedik a földtani korok, földrajzi 
műszerek, híres földrajztudósok bemutatására.

Bizonyára a lexikon olvasása nem olyan élvezet, mint az 
összefüggő szövegé, de az ifjúság szellemétől nem idegen, sőt 
élvezettel is jár, hogy pillangóként szállva ismerkedjék meg a 
földrajz kincsesházával. A művelt közönség meg a legtöbbször 
meg fogja találni benne, ami iránt érdeklődik. A helynevek tér
beli kihelyezését megkönnyíti a szélességi és hosszúsági fokok 
közlése s a mellékelt térképvázlatok az egész világról.

Nagyón melegen ajánlom kartársaimnak s általuk az ifjúság 
figyelmébe e rendkívül értékes könyvet. Németh József.
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M a g y a r  fö ld ra jz i  é v k ö n y v  az  1926. é v re . Szerkesz tette  gróf 
Teleki Pál, Kari János és Kéz Andor.

A kitűzött célt, hogy a földrajz iránt érdeklődő művelt közön
séget és a földrajz tanárait kielégítse, az idei évkönyv sokkal 
inkább elérte, mint az eddigiek.

Legáltalánosabb érdekűek, 1. Kéz A .: „A múlt esztendő 
krónikája“ (31—53), melyben a földrajzi kutatások fölött tart 
szemlét; ezek közül különösen értékesek az afrikai autó-expediciók, 
az amerikaiak belsőázsiai kutatása és Amundsen sarkvidéki útja.
2. Fodor F. „A gazdasági földrajz mai állása“ (88—103), melyben 
ez új tudomány vajúdásait, kiforrását ismerteti. 3. Dékány J. 
„A szociológia haladása az utolsó tíz évben.“ (104—116.), mely
ben biztos kézzel rajzolja meg a szociológia legfőbb művelőit és 
irányait.

Valóságos csemegeként élvezhetjük a kis könyvben az utóbbi 
évek három aktualitását. 1. Imaoka Dsuicsiro japán író: „A kínai 
probléma“ címen meleg részvéttel a kínaiak iránt világítja meg 
az ott folyó polgárháborút, melyet főleg az európai hatalmak 
kapzsisága idézett elő. 2. Gróf Teleki Pál: „Mosszul“ . . . vitás 
telületét ismerteti részletes térképvázlattal. 3. Karl J.: „A konti
nensek keletkezése és vándorlása“ cím alatt Wegener híres elmé
letét ügyesen mutatja be. Igen értékes tanulmány Strowski L.-tól: 
Magyarország szerepe a nemzetközi személyforgalomban.

Az „Ifjúságnak“ cím alatt (117—148). öt kisebb cikk foglal 
helyet. Banner В. Jerney János, a nagy keleteurópai utazó életét, 
munkáit ismerteti lelkesen ; Karl J .: „A petroleum a világgazda
ságban“ ; Hoffer A . : „A Bajkál tóról; Pécsi A . : „Marokkó a 
világpolitikában“ ; Kéz A .: A  krétáról, annak előállításáról.

Mind az öt kedves olvasmány, de Kéz A.-é kivételével egyik 
sem indokolja meg az „Ifjúságnak“ címet.

Ha még megemlítem, hogy Vargha Gy.: Nevezetesebb föld
rajzi események évfordulói-t, Wodetzky J .: A mértékeket méter
rendszerre átszámítva közli, továbbá elől a naptárt s a végén 
levő Függelékben a magyar egyetemek 1925/6-i földrajzi előadá
sait, akkor e csinos kiállítású évkönyv egész tartalmát kimerítettük.

Egyetlen komoly kifogásom az évkönyvvel szemben, hogy 
Magyarország majdnem teljesen hiányzik belőle. Pedig talán az 
érdeklődést mégis csak hazai tárgyú dolgozatokkal lehetne leg
jobban felébreszteni, amilyen Strowskié is.

A Magyar Földrajzi Intézet idei évkönyvét melegen ajánlom 
szaktársaim figyelmébe; ne hiányozzék e kedves, sorozatos mű 
egy tanári könyvtárból sem. Németh József.
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Dr. Karl János : A geográfus tanárképzésről. Különlenyomat 
a Néptanítók Lapja 1925 XLVI1—XLVIIL számából. Budapest. 
Egyetemi nyomda.

\

Az 1924: XXVII. t.-c. új korszakot kezd a magyar középiskolai 
tanárképzés terén. A törvény meghozatala és négy tanárképző
intézetünk szervezési munkálatainak megkezdése óta sok meg
szívlelendő és iránytszabó gondolat hangzott el e nagyjelentőségű 
ügyben. Ezek közé tartozik Kari Jánosnak, a jeles piarista földrajz
tudósnak a geográfus tanárképzésről írt értekezése. A földrajz
tanár elméleti és gyakorlati kiképzésére hasznosítható gondolatai 
a következők:

Nálunk a földrajz a történelemmel és természetrajzzal alkot 
szakcsoportot és valóban ezekkel is áll legközelebbi kapcsolatban. 
Ezért arra kell törekednünk, hogy a földrajz szakos tanárjelöltek 
ezek ismeretébe nyerjenek bepillantást. A szerző szükségesnek 
tartja, hogy a természetrajz-földrajz szakos hallgató az első két 
félévben erre a célra hirdetett történelmi előadást hallgasson, a 
történelem-földrajz szakos pedig geológiát. Bevezetésül szükséges 
volna még néprajzi, szociológiai és gazdaságtani kollégiumok 
hallgatása. Magát a földrajzi tanulmányt általános földrajzi elő
adások hallgatáséval kellene kezdeni és csak azután következze
nek a leíró földrajzi előadások. A túlságba vitt morfologizélást 
apasztani kell. Az elméleti ismeretek megszerzése mellett fontosak 
a szemináriumi gyakorlatok. Itt kell elsajátítani a hallgatónak a 
térképvetületek készítésének technikáját, a terület és távolság 
mérésének módját, a különféle eszközök használatát, az önálló 
kutatás módszerét. Itt ismeri meg a szakirodalmat és a szak
munkák olvasásának szempontjait. Végül a földrajz szakos tanár
jelöltnek is a tanárképzőintézet gondoskodása mellett kell meg
tanulnia azt is, hogyan kell az egyetemen szerzett ismereteit a 
középiskolai tanításban értékesítenie. Erre nézve a szerző célra
vezetőnek tartja azokat a módokat, amelyeket az 1917-i porosz 
középiskolai tanárképzésről hozott törvény megállapított és igen 
hasonlatosak a nálunk dívó, ú. n. gyakorló-gimnáziumi rendszerhez.

Kari a tanárképzőintézet feladatául tűzi ki a jelölteknek azon 
módokkal és eszközökkel való megismertetését is, amelyekkel a 
középiskolában működő tanár továbbképezheti magát. Meg kell 
ismertetni a jelölttel tudományágának szakegyesületeit, el kell 
vezetni ezeknek előadásaira; meg kell tanítani a múzeumok és 
kiállítások eredményes látogatására, a tanításhoz szükséges egy
szerű eszközök készítésére, a szertárak állományának gyarapítá
séra. A tanárok továbbképzését szolgálnák a nyári tanfolyamok 
vagy a tudományos vezetés alatt rendezett 2—3 hetes tanulmányi
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kirándulások, amelyeket szintén a tanárképzőintézeteknek kellene 
rendezniük.

Dicsérettel kell kiemelnünk, hogy a szerző a fontos kérdésre 
vonatkozó gondolatait az idevágó irodalom gondos tanulmányo
zása alapján összegezte. k. d.

H á ro m  vegyeskar címmel Révfy Géza ismert zeneszerző három 
művét adta ki vegyeskari letétben. Ezek: Bús magyarok imádsága 
{Molnár Kálmán), Hősök emléke (dr. Lakatos Vince), Diáknóta 
{Szepessy László), Révfy e művét elsősorban középiskolai ifjúsági 
énekkaroknak szánta. A Diáknóta ifjúsági dalosversenyre főképen 
alkalmas.

F i lm o k ta tá s .  A magyar filmoktatás fejlődéséről, tudományos és 
paedagógiai jelentőségéről ad számot az a két füzet, mely Geszti 
Lajos tanár szerkesztésében a Magyar-Holland Kultúrgazdasági R. 7. 
kiadásában megjelent. Az írók, akik e munka keretében a szem
léltető oktatás érdekében felvonultak, nagy felkészültséggel, mód
szeresen dolgozták fel az anyagot, mely alkalmas arra, hogy a 
filmeknek az iskolákban való alkalmazása általános érdeklődést 
keltsen. Geszti Lajos a filmoktatás módszeréről és az iskolai film- 
programmokról irt terjedelmes tanulmányokat, Pécsi Albert A film 
szerepe az egyes tudományágakban című értekezése a filmek alkal
mazásának lehetőségeire nézve ad értékes útmutatásokat, Kogutowicz 
Károly dr. egyetemi tanár az előadók feladatait határozza meg, 
Bessenyey Boldizsár az oktatófilm mozgalom keletkezéséről ír és 
a jövő évi programmról közöl értékes összeállítást.

E rd é ly i  magyar i f jú s á g i  lap. Az a szellem, amely az erdélyi 
magyar irodalmat az elszakítás óta bámulatos lendületbe hozta, 
a középiskolai magyar tanulóifjúság irodalmi szükségleteiről is gon
doskodott. 1925. október 15-én havonként megjelenő ifjúsági lap 
indult meg Kolozsvárott JÓ BARÁT címmel. Kezünkbe került 
eddig megjelent öt száma és úgy látjuk, hogy valóban az ifjúság 
jó barátja. Komoly tanulság, tréfa, játszi bohóság szép harmóniája 
jellemző és ajánló tulajdonsága. Szerkesztői és szerkesztő-bizott
ságának tagjai régi ismerőseink és az ifjúsági lap méltó hozzá
juk. — A lap iránt érdeklődők a Stephaneum könyvkiadóhivatalá
hoz fordulhatnak.

A  K ö z lö n y  útján 2 0 .0 0 0  koron áért kapható

Madai Gyula: M agyar feltám adássá.



289'

EGYESÜLETI ÉLET.

A Békésmegye—hódmezővásárhelyi Kör 
megalakulása.

Nehéz rövid krónikát írni olyan eseményről, amely tárgyi és: 
személyi vonatkozásaival egész lelkünket meleg érzésekkel tölti el. 
De Közlönyünk kényszerű szűkreszabottsága mégis azt parancsolja,, 
hogy a betűkbe kívánkozó érzések helyét is egyesületi életünk leg
utóbbi eseményének mozzanatai töltsék be.

Március 7-én megalakult az Országos Középiskolai Tanár- 
egyesület Békésmegye—hódmezővásárhelyi Köre. Az új alakulást 
életre hívta a benne tömörült kartársaknak az a szándéka, hogy 
egyrészt a szervezettségben rejlő erővel vegyék kezükbe a trianoni 
határ mentén a magyar műveltség iskolai és iskolánkívüli ápolását 
és erősítését, másrészt a beszédes testületi munkával átvigyék a 
köztudatba a középiskolai tanári munka értékét és e munka anyagi 
és erkölcsi megbecsülésének országos érdekét.

Az új alakulás fáradságos előkészítő munkáját Gajda Béla. 
békéscsabai 'áll. leánygimnéziumi igazgató és Kell Lajos reálgim
náziumi igazgató végezték a békéscsabai kartársak megértő segít
ségével és hat középiskolának, a két békéscsabainak, békésinek,, 
szarvasinek, gyulainak és hódmezővásárhelyinek tanári karát egye
sítették az új tanári körben vállvetett munkára.

Az alakuló-gyűlés március 7-én folyt le a Rudolf-reálgimnázium 
tornatermében. A gyűlés egész lefolyása, az ott elhangzott beszé
dek erős bizonyságai az új kört alakító tervszerű elgondolásnak, 
bizonysága az országos egyesület munkájába való teljes bekap
csolódásnak és a vidék kultúrszükségleteinek szolgálatára való. 
nemes elszántságnak. A hívó szóra a központi vezetőség részéről 
megjelentek az alakuló-ülésen Madai Gyula nemzetgyűlési kép
viselő, elnök, Sajó Sándor c. főigazgató, Édes Jenő főtitkár és a 
szerkesztő, Békés vármegye képviseletében Kovacsics Dezső főispán, 
Békéscsaba képviseletében Korniss Géza, városi kultúrtanácsos ; 
az új körbe tömörült kartársak közül a békéscsabaiak teljes szám
mal jelentek meg, a többi intézet pedig legalább két-két taggal 
képviseltette magát.

Madai Gyula elnök meleg testvéri szavakkal köszöntette a 
magyar feltámadás szolgálatára új körbe tömörült kartársakat. Az 
országos egyesülés szempontjából is különös örömre és erős re
ményre van oka, mert a vidéki tanárság lelkűidének az országos 
keretben való megnyilatkozása az országos egyesületnek új erő-

19T a n é re g y e s ü le t i  K ö z lö n y .
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forrása. A vidéki tanár társadalmi helyzete és munkája az egész 
tanárság érdekeinek előmozdításában jelentősebb tényező, mint 
a fővárosi tanáré. A vidéki tanár példamutató a magyar társa
dalom kulturális életében, útja a nemzetvezetés élén halad. Nem 
félti az elkopástól, az elparlagiasodástól sem a vidéki tanárságot, 
főkép az egyre szaporodó csoportos elhelyezkedései után. Ezen 
nagyobb egységekbe tömörülés alapján a vidéki tanárság még 
magasabb szempontok szerint fogja mérlegelni hivatását és társa
dalmi helyzetét. Ezért vár az új tömörüléstől az országos egyesület 
vezetősége új meg új indíttatást, hogy a tanári jogos érdekekért 
való tusakodásban meglankadó erői újra éledjenek. Az új kör 
betölti hivatását és eléri célját, ha minden ténykedésének vezető 
gondolatául választja és tartja ezt: szolidaritás és fegyelem.

Kovacsics Dezső főispán az igazi magyar kultúrember meg
értő leikével üdvözli az új alakulást. A tanárság munkatársául 
vallja magát a magyar ugar feltörésében és a maga munkájának 
betöltésére is segítséget, tanácsot kér és vár a békésmegyei tanári 
körtől, mert annak tagjai legbiztosabban látják a kulturális szük
ségleteket. Hiszen állandóan szemük előtt vannak azok is, akiket 
közvetlen vezetésben részesítenek, azok is, akik kezük alá kerül
nek és azok is, akik kezük alól kikerültek. Ezen hivatott őrálló 
szerepével és nem kontemplativ életével a vidéki tanárság a magyar 
közéletnek első sorbeli tényezője. De ezenkívül is azzá teszi az a 
tagadhatatlan valóság, hogy ami kulturális munka indul, a közép
iskolai tanárság a mozgatója és munkása. Ezt végre megérteni és 
méltányolni az egész magyar társadalom kötelessége.

Lippay György tankerületi főigazgató a paterfamilas érzelmei
vel köszönti az új tanári kört. Az egész magyar tanárság érdekei
nek szempontjából új tényezőt lót benne arra, hogy a nemzetala
kító tanári munka értéke és fontossága a közvéleménybe átmenjer^

Korniss Géza, városi kultúrtanácsos, Békéscsaba üdvözletét 
tolmácsolja és megállapítja, hogy a magyar középiskola szerepe 
mai életünkben ugyanaz a középponti szerep, ami történelmi éle
tünkben a középosztályé volt. Az erkölcsi és társadalmi viszonyok 
terén tapasztalható dekadencia megállítása és megszüntetése csak 
a magyar középiskolai tanárságtól várható. Csak az ő kezükből 
kerülhet ki szilárd jellemű és biztos ítéletű társadalom.

A beszédek elhangzása utón Rell Lajos reálgimnóziumi igazgató, 
ismertette az alakulás előzményeit. Az ügyrendet elkészítették és 
jóváhagyás végett a központi választmány elé utalják.

Madai Gyula elnök a megjelentek megnyilatkozó óhajtása 
alapján kimondja a kör megalakulását és felhívja a tagokat a 
tisztikar megválasztására. Az egyértelmű óhaj megható megnyilat
kozása alapján a kör elnöke Rell Lajos, ügyvezető elnöke Gajda *

*
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Béla igazgatók lettek, főtitkára Banner Benedek. A körültekintő 
gondosság a többi tisztségekre is megtalálta a megfelelő embert 
és így a forma szerint is létrejött alakulás megkezdte működését. 
Gajda Béla igazgató tartott előadást a nemzeti szellemű nevelés 
szükségéről és eszközeiről. Az előadás súlyos és messzetekintő 
gondolatait a kör rendszeres tárgyalás alá veszi és megállapodá
sait a Közlöny útján az egész ország tanárságával közli.

Az alakuló-ülést kulturális előadás követte. Az előadások 
sorát Sajó Sándor nyitotta meg ,öt gyönyörű versével. Madai Gyula 
a magyar földről szóló előadásával szeretetünk legméltóbb tárgyá
nak nyitotta meg a szíveket. Berentés Lajos és Bartyik Mátyás 
tanárok Sajó Sándor és Madai Gyula egy-egy költeményének 
művészi előadásával keltettek mély hatást. Mint igen örvendetes 
tényt, külön is ki kell emelnünk azt, hogy Muntyán Ilona kar
társunknak a műkritika ■ által is nagyra értékelt énekművészeié 
által női kartársaink is belekapcsolódtak a nyilvánosságtól méltó 
elismerést követelő tanári munkába. A felsoroltakon kívül a békés
csabai Iparos-dalárda és Máv. Daloskor művészi fegyelmezettségű 
énekszámai tették változatossá az előadások sorát.

Az ünnepség tiszta jövedelmét, körülbelül tízmillió koronát, 
az új tanári kör az országos egyesület céljaira adta. Ez úton is 
teljes elismerésünket és hálánkat fejezzük ki az új körben egye
sült kartársainknak, hogy anyagi gondokkal bajoskodó egyesületi 
viszonyainkon nemes fáradozásuk eredményével segítettek. Nagy 
érdemük van a Közlöny tartalmának és terjedelmének növelésében.

Hiányos volna az új kör alakulásáról való vázlatos beszámolás 
annak megemlítése nélkül, milyen tervszerű munkával készítették 
elő ^békéscsabai kartársaink az alakulást és a kulturális ünnep
séget. Szó és toll napokig ezzel foglalkozott és napokon át az 
érdeklődés középpontjában tartotta a tanárkérdést a magyar köz
élettel való vonatkozásaiban. Bizony mondom, hogy az ilyen szí
vós tanári munkának hasznát nemcsak a békésmegyei kartársak 
látják, sőt még nem is csupán azok, akik az országos egyesület 
tagjai. A békésiek, győrvidékiek, miskolciak, debreceniek, nyír
ségiek bizonyosan nem sajnálják az ilyenektől sem, ha hasznuk 
lesz az ő munkájukból vagy az országos egyesület tusakodásá
ból — mert máskülönben úgy sem lesz —, de egy kis magunkba- 
szállás az előbbi példák után és a legutóbbi békéscsabai példa 
után mégsem volna férfiatlan dolog. (k.)
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A főtitkár leveles ládájából.
Ügy szokott az lenni, hogy amikor az „anyag“ szerkesztőnk 

kezében összetorlódik, vagy „áll a szedés“, amelyet az előző szám
ban már nem tudott közölni, akkor kevés hely jut az apróbb ügyek 
ismertetésére. Most csakugyan így van, azért csupán a lényegeseb
bekkel foglalkozunk.

1. A Miskolci Kör kezébe vette az ifjúsági színielőadások ren
dezését. A folyó tanévre hat ifjúsági előadást állított be (A híd, 
Othello, A fösvény, Bizánc, Csongor és Tünde, Liliomfi). Össze
hívta az összes miskolci közép- és kereskedelmi iskolák kikül
dötteit, hogy a kivitel módjait megbeszélje. A városi színháznak 
10 (tíz) milliót fizet egy előadásért. Az újjáalakított színház minden 
alkalommal úgy megtelik, hogy a jelentkező ifjúságot alig lehet 
elhelyezni. Hozzávetőleges számítás szerint a körnek egy-egy elő
adás után másfélmillió feleslege, illetőleg tiszta haszna marad.

Örvendetesen vesszük tudomásul a kör anyagi megerősödésére 
vezető intézkedéseket és más városok tanárságának is figyelmébe 
ajánljuk. Az ilyesminek kifelé is jó hatása van, mert például Mis
kolcon a középiskolai Tanári Kör minden kultúrügyben úgy szere
pel, mint az egyetlen kezdeményező és mindent végrehajtani tudó 
közeg.

A teljesség kedvéért megemlítjük még, hogy a miskolci kir. 
kath. gimnázium tanári kara és ifjúsága egy kitűnően sikerült 
zenedélután jövedelméből kétmillió koronát adott a Miskolci Kör 
céljaira.

2. A Harmadik Egyetemes Tanügyi Kongresszus előkészítő 
bizottsága megküldötte egyesületünknek is a részvételre való fel
hívást.

Egyesületünk igazgatósága már régebben kimondotta, hogy 
bekapcsolódik a kongresszusba és a plenum elé viszi a közép
iskola legégetőbb kérdéseinek s a tanárság ügyeinek megvitatását.

A terjedelmes felhívást és a vele kapcsolatos ügyrendet hely
szűke miatt nem ismertethetjük mai számunkban részletesen, csak 
annyit mondhatunk ezúttal, hogy közös eszményeink és sürgős 
megoldásra váró feladataink szükségessé teszik a csatlakozást. 
A kongresszusra való jelentkezés már megkezdődött és a kon
gresszus napjáig tart. Tagsági díj 3 pengő.

A megvitatásra szánt tételek beküldésének határideje: 1926 
június 1.

Pár napon belül a felhívást a vidéki körök útján az összes 
tanári testületeknek meg fogjuk küldeni.

3. Egyesületünk választmánya 1926 február 25-én tartott ülésén
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elfogadta dr. Matolcsy László, győri leánygimn. tanárnak a Győr- 
kerületi Kör útján előterjesztett következő indítványát:

„A mostani létért való küzdelmünkben, amidőn az illetékes 
tényezők meg nem értésével állunk szemben, a legszomorúbb az 
a tény, hogy a tanítóerőket magéban foglaló egyesületek tábora 
egymástól messze, ha nem egymással szemben, különböző szaka
szokon vívja eredménytelen harcait. Lekicsinyelnek, számba sem 
vesznek bennünket, mert nincs velünk a tömeg ereje. Felette 
kívánatos, hogy a szétforgácsolt erők a mostani gazdasági és a 
szebb jövő művelődési küzdelmeire egyesüljenek. Az egyesülésre 
sohasem volt alkalmasabb időpont, mint a ma sorsdöntő órái. 
Indítványozzuk, hogy az 0. K. T. E. vezetősége részéről kezde
ményezés induljon meg a tanítóerőket magában foglaló társegye
sületeknek egy zászló alá gyűjtésére egy Tanügyi Egyesületek Szö
vetsége cím alatt az együttműködés megalapozása és biztosítása 
érdekében. Ez a Harmadik Tanügyi Kongresszus révén könnyen 
megoldhatónak is látszik.“ Edes Jenő.

Győrkerületi Tanári Kör.
A Győrkerületi Tanári Kör győri csoportja f. évi február 

hó 22-én dr. Bászel Ernő elnök vezetésével ülést tartott. A Kör 
az elnök előterjesztésére köszönetét szavazott Dsida' Ottó tan
kerületi kir. főigazgató úrnak, aki a Kör kérésére a legnagyobb 
megértéssel vette kezébe az évek hosszú sora óta szolgáló 
helyettes tanárok kinevezésének ügyét. Örömmel vettük tudo
másul. hogy valamennyi tanker, kir. főigazgató támogatja kérésün
ket és most mér bizton reméljük, hogy az ország egyetemes tanár
ságának ez a legsürgősebb óhaja a főigazgatók együttes fellépése 
után teljesülni is fog.

Konda László reáliskolai és Fehér Géza leánygimnáziumi 
tanárok bemutatták a széniumos rendszer megvalósítására kidol
gozott javaslataikat. A Kör látva, hogy csupán a széniumos rend
szerre való áttérés segíthet valamit a középiskolai tanárság mai 
sanyarú helyzetén, az előadók javaslatait egyhangúlag magáévá 
tette. Addig is azonban, míg a széniumos rendszer megvalósítására 
sor kerülhetne, kívánatosnak tartja a Kör, hogy a tanárság minden 
erejét törvényekben is biztosított jogának, a tanári korpótléknak 
mielőbbi visszaszerzésére fordítsa.

A Kör az elnök indítványára elhatározta, hogy a létesítendő 
balatoni üdülőház céljaira f. é. április hóban a győri leánygimnázium 
és reáliskola közreműködésével műsoros estélyt rendez.

Dr. Módi Mihály, 
titkár.
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Jegyzőkönyv
az Országos Középiskolai Tanáregyesület választmányának 1926. évi 

február hó 25-én tartott üléséről.

Jelen voltak Madai Gyula elnök, Acsay István, Ádám János, Bászel Ernő, 
Bernolák Kálmán alelnök, Bujk Béla, Csóka Lajos, Csorba Károly, Dongó 
Orbán, Édes Jenő főtitkár, Esztergomy Ferenc, Finály Gábor, Fodor Árpád, 
Fodor János, Fröhlich Károly, Goschi Péter, Houler Károly, Horváth Béla, 
Irsik József, Kerékgyártó Árpád, Koczogh András, Korpás Ferenc, Kovács 
Dezső szerkesztő, Krisztin Ernő, Lersch Ernő, Madzsar Gusztáv, Mikola 
Sándor, Marczinkó Ferenc, Németh József pénztáros, Rados Ignác, Ries 
Ferenc, Schmiedt Alajos alelnök, Szántó Soma, Szeremley Gergely, Sziklai 
Aladár, Szőts Gyula alelnök, Varannai István, Vargha György, Vasáry 
Dániel, Zibolen Endre alelnök. A jegyzőkönyvet Nagy Pál titkár vezeti.

Madai Gyula elnök megnyitja az ölést. Erre a választmányi ülésre 
a Paedagogiai Társaság imént lezajlott ülése adta az alkalmat. Ez az 
ülés is egy lépés volt arra, hogy áthidaljuk azt a nagy szakadékot, mely 
a társadalmat a  tanári munka értékelésétől, kellő megbecsülésétől elvá
lasztja. Az Egyesület igyekezett mindent megtenni, hogy az ülés minél 
eredményesebb legyen, s ha a visszhang nem is volt akkora, amekkorára 
elvártuk, de mint kezdő lépés ügyünknek segítségére lesz. A tanárságnak 
elernyedni, csüggednie nem szabad s továbbra is meg kell ragadnia 
minden alkalmat, hogy végre kivívja a teljes elismerést becsületes mun
kája részére:

Finály Gábor napirend előtt szót kér. Az elnökségnek sikerült a 
Paedagogiai Társaság ülésén nem tanért és tanért összegyűjteni s az 
ott felhangzott felolvasásokkal olyan hangulatot teremteni, mely alkalmas 
arra, hogy a tanárról elterjedt közvéleményt előnyére megváltoztassa 
Ebből az alkalomból üdvözli Madai Gyula elnököt, mint e gyűlés kigon- 
dolóját és megszervezőjét és fáradságáért az Egyesület köszönetét fejezi ki.

Elnök az elismerő szavakat áthárítja a Paedagogiai Társaságra 
és ezzel kapcsolatban indítványozza, hogy az Egyesület a Magyar 
Paedagogiai Társaságnak ás érdemes elnökének, Kornis Gyulának, 
továbbá az előadóknak vasadi Balogh György nemzetgyűlési képviselő
nek és Gaal Mózes tanker, kir. főigazgatónak és a tanárság mellett fel
szólaló Lukács György volt miniszternek, nemzetgyűlési képviselőnek az 
Egyesület jegyzőkönyvi köszönetét fejezze ki, — A választmány így 
határoz.

Ezután felkéri Irsik Józsefet, hogy ismertesse a  tanárság státus
viszonyait a  mai helyzetben.

Irsik József részletes képet ad a  tanári státus jelenlegi helyzetéről. 
(A tanulságos helyzetképet a Közlöny legközelebbi száméban közöljük. 
Szerk.)

Elnök Irsiknek munkálatáért köszönetét mond.
Fodor János a helyettes tanárok helyzetéről szól. Ezt a kérdést leg

egyszerűbben úgy lehet megoldani, ha kijavítják azt a tévedést, hogy a 
tanári létszámba nem vették be a h.-tanárokat. Ha a miniszter úr izenete
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szerint a helyettes tanári állás megszűnik, a mai ülés emlékezetes marad. 
Sürgeti a korpótlékot. Legalább azt adják meg, ami megvolt, ha mér 
helyzetünkön javítani nem lehetett. Végül indítványozza, hogy az Egyesület 
azoknak az előkelőségeknek is küldjön köszönetét, akik kimaradásukat 
kimentettették, és kérjék fel őket. hogy a tanárság ügyét tegyék magukévá 
továbbra is.

Csorba Károly a testnevelési tanárok helyzetére hívja fel a választ
mány figyelmét s kéri, hogy a Testnevelési Tanárok Egyesületének kívá
nalmait vegyék figyelembe: egy fizetési fokozattal alacsonyabban az 
egyes fizetési fokozatok között a tanárokkal azonos percentet kér a  test- 

„ nevelési tanárok részére.
Goschi Péter. A vidéki tanárok nehéz megélhetéséről szól: részükre 

semmiféle mellékkeresetre alkalom nem nyílik,
Szőts Gyula : A mellékkeresettel kapcsolatban megemlíti, hogy az 

esetleges magántanítás nem egyedül a tanár mellékfoglalkozása; tudo
mása szerint tanít orvos, katonatiszt, városi tisztviselő, számtanácsos stb.

Krisztin E rnő: Valami módon azt szeretné biztosítani, hogy a 
magántanulókat csakis okleveles tanárok készíthessék elő.

Elnök a mellékfoglalkozásokra vonatkozólag megjegyzi: az Egyesü
letnek az az elve, hogy a tanárnak meglegyen a létminimuma és semmi
féle mellékkeresetre utalva ne legyen.

Esztergomy Ferenc. Irsik József tervezete alapján nem remél ered
ményt ; az utolsó évek próbálkozásai bizonyítják, hogy ilyen úton nem 
lehet célhoz jutni. Ezért új irányt kíván. Leghelyesebb, ha a birákkal 
való egyenlő elbánást kívánjuk, minden melléktekintet nélkül. A birói 
fizetésből szerényen meg lehet élni. A tanárság is csak ennyit akar, hogy 
tudjon dolgozni teljes odaadással a hazának. A mai fizetés mellett nem 
tud hivatásának élni. S ha lehetett gondoskodni a jelenről (bírák, kato
nák, rendőrség), gondoskodni kell a jövő m unkásairól: a tanító személy
zetről. különben a magyar jövő kerül veszendőbe.

Kovács Dezső bejelenti, hogy az állami tanárok rangsora nyomdában 
van. A nem államiaké még mindig nincs kész.

Elnök ismerteti azokat a lépéseket, melyeket a nem állami tanárok 
rangsoráért tett. Az Egyesület állandóan szorgalmazza az ügyet és az 
államiakkal egyenlő rangsorolásért harcol.

Édes Jenő főtitkár ismerteti a győri kör indítványét, melyben azt 
kívánják, hogy a Tanáregyesület kezdeményezésére alakítsák meg a 
Tanítóegyesületek országos szövetségét, erre jó alkalom nyílik a III. tan
ügyi kongresszus összehívásával kapcsolatban.

Elnök ajánlja, hogy ezt a kérdést majd a kongresszuson tárgyalják 
és  reméli, hogy akkor ezt a szövetséget minden nehézség nélkül meg 
lehet alakítani. Ezek után köszönetét mond a jelenlevőknek és az ülést 
bezárja. Dr, Nagy Pál, titkár
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HÍREK.

t  D r. G edeon  A la jo s , a  m akó i C san ád  vezér reá lg im názium  
igazgató ja m árc iu s 2-án  m eghalt. M unkás életével o d a a d ó a n  szo l
gálta  a  m agyar m űve lődés ügyét é s  vezető  á l lá s á b a n  híven 
őrködött ezeréves értékeink  fölött. A  ped ag ó g u s legértékesebb  tu la j
d o n ság áv a l, a z  ifjúság á ld o z a to s  szerete tével a  tanári rend  és a  
tan ári m u n k a  m egbecsü lésé t szo lgálta . Ezért osztozik  a  m akói 
tanu ló ifjúság  és ta n á ri testü let g y á sz á b a n  a  m agyar középiskolai 
tanárság .

A  film  a  n ép m ű v e lé s  s z o lg á la tá b a n . A legutóbb  lefolyt bécsi 
nem zetközi film oktatásügyi k o ng resszuson  M agyaro rszágo t köve
tendő  p é ld ak ép en  állíto tták  a  több i nem zetek  elé. M ost v an  fo lya
m atb an , hogy az  ok ta tó  film ügyet a  n épm űvelés  sz o lg á la tá b a  állít
sák . A  m agyar ok ta tó  filmügy nem zetközi sikerét igazolja, hogy a 
Hágai Iskolamözgó Egyesület a  Magyar-Hollandi Kultúrgazdasági 
Társaságtól egy M agyaro rszág  fö ldrajzi, történelm i és ku ltú rá lis 
helyzetét feltüntető film ö sszeá llítá sá t kérte.

U n iv e r s i ty  o f L o n d o n  H o lid a y  C o u rse  1926 V I. 16—V I I I .  12.
A londoni egyetem előkészületben levő nyári tanfolyamának prospektusá
ból a következőket közöljük : Előadások : Mr. W ilkinson  méltatja Butler, 
Meredith, Hardy, Kipling, Chesterton és Beerbohm írókat; 6 óra. Mr. Rip- 
man  fonetikát ad 7 órában. Dr. Slater az európai kultúra angol hatásairól 
értekezik; 3 óra. Mr. W alker London történetét ismerteti 5 órában. Mr. 
Fahrken vetített-képes előadásokban ismerteti a Punch karikatúráit és 
Skóciát. Nyolcas csoportokban fonetikai praktikum, társalgás, olvasás. 
Szórakozás : két hangverseny, tánc, tennisz, több félnspos és egésznapos 
kirándulás. Iskolák látogatása. — Tandíj 5 font. Szállásról gondoskodnak. 
Felvilágosítással készséggel szolgál Kicska Sándor Győr, Árpád-út 13.

Nyilvánossági jog. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
a pesti izr. hitközségi alapítványi reálgimnázium 1—VII. osztályainak, a 
pesti izr. alapítványi leánygimnázium I—Vili. osztályainak a nyilvános- 
sági és az érettségi vizsgálatok tartásának jogát, a kaposvári egyesületi 
leánygimnázium I—VIII. osztályainak a nyilvánossági jogot és az érettségi 
vizsgálatok tartásénak jogát a folyó 1925/26. iskolai évre megadta.

K é re le m . Mint a 6. és a jelen szám nyugtázásai mutatják, kar- 
társaink dicséretes buzgalommal teljesítik a tagdíjak befizetését. Mégis 
aránylag még sok tag- és előfizetési díj nem érkezett be (kb. 30 millió 
korona), azért a jelen számhoz befizetési lapokat mellékelek, hogy a 
hátralékok m ájusban legkésőbb beérkezhessenek.

A T. Név. Házának külön folyószámlát nyitottunk, befizetési lapjait 
a húsvéti szünetek idején az érdekelt intézeteknek megküldjük.

Németh József, pénztáros.
A  sz e rk e s z té s é r t f e l e lő s : D r. K O V Á C S  D E Z S Ő , a  k i a d ó s é r t : N ÉM ETH  JŐ Z S E F .



Ötvenkilencedik évfolyam. 8—9. szám. 1926. április—május

ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI

TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY

A z e g y e s ü le t  ü g y é b e n  
m in d e n  i r a t

É D E S  J E N Ő
fő t i tk á rh o z  k ü l d e n d ő : VI, 
F e l s ő e r d ö s o r - u tc a  19. s z .  a lá .

S z e r k e s z t i :

Dr. KOVÁCS DEZSŐ
V ili , Ü llő i -ú t  70.

A z  e g y e s ü le t  a n y a g i  ü g y e i , 
v a la m in t  a  la p  k ia d á s á t  i l le tő  

ü g y e k
N É M E T H  J Ó Z S E F
p é n z tá r n o k  (11, T o ld y  F e re n c  
u . 9 .) h a t á s k ö r é b e  t a r to z n a k

Előfizetési díj 120.000 kor. Évi tagdíj 60.000 kor.

A magyar középiskola és a közép
iskolai tanári munka jelentősége.

A Magyar Pedagógiai Társaság Kornis Gyula dr. egyetemi 
tanár elnöklete alatt tartott kultúrpolitikai előadásai során 1926. 
február 25-én a magyar középiskola jelentőségét és a középiskolai 
tanárság munkájának a magyar kultúra jelene és jövője szem
pontjából megmért fontosságát tárgyalta. A középiskolai tanárságot, 
az országos közvéleményt és a nemzet törvényhozó testületét 
érdeklő előadásokat az alábbiakban közöljük.

Dr. Kornis Gyula
elnöki megnyitó beszéde
a középiskola jelentőségéről.
T. Hölgyeim és Uraim ! Nemzetünk mai gyászos elesettségében 

a gazdasági taipraállás mellett legelső gondunk a szellem uralmá
nak, a kultúra ideális javainak biztosítása. A magyar szellemi élet 
egyik legjelentősebb tényezője a középiskolai tanárság. Ma azért 
jöttünk össze, hogy e tanárság munkájának értékéről elmélkedjünk 
és a magyar társadalmat e munka jelentőségének fokozottabb tuda
tára ébresszük. A tanári munka értéke igazában csak akkor tárul 
elénk, ha tüzetesebben szemügyre vesszük azt a jelentőséget, melyet 
a középiskola a társadalom szervezetében s a nemzet életében 
játszik.

A középiskola szellemi tartalma és munkája tükrözi vissza 
leghívebben a nemzet magasabbrendű művelődési eszményét, annak
az embertípusnak képét, amilyenné a kor szelleme s a nemzet

I I
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életigénye a jövő művelt nemzedék lelkét formálni szeretné. E tükör
ben pillanthatjuk meg legjobban, mit tart a kor a műveltség értékes 
javainak, amelyeket megőrizni, a jövő nemzedékre átszórmaztatni 
s továbbfejleszteni óhajt? mi felel meg a nemzet tudatosan előre
törő művelődési akaratának, magasabb s önzetlen szellemi aspirá
cióinak?

A középiskola a nemzeti kultúra történeti folytonosságának 
legfontosabb letéteményese. Mint elsősorban a történeti kultúra 
iskolája, 6 érezteti meg a nemzet fiaival, hogy a múlt hullámai 
mikép zajlanak bele a nemzet jelen életfolyaméba. A hagyomány
szerű nemzeti gondolat és érzés történeti kohéziója a középiskolá
ban alakul ki a felnövekvő intelligencia lelkében a társadalom 
nemzetbontó és széthúzó erőivel szemben. A nemzeti misszió- 
tudatnak, a magyarság felsőbb történeti hivatás-érzésének mindenek
előtt a középiskola az ébresztője s megrögzítője. A népiskola 
ugyanis fejletlen elméjű kisgyermekekkel foglalkozván, nem emel
heti még eléggé tudatossá ezek lelkében a nemzet történeti-erkölcsi 
hagyománytőkéjét; a főiskola viszont, mivel tisztán egyes szak- 
tudományokat közvetít, már nem nevel a szó szoros értelmében, 
hanem a szakismeretek valamely kövére szorítkozva, munkája egy
oldalúan intellektualisztikus jellegű.

A középiskola a magyar középosztály iskolája, sőt igazában 
a művelt magyar polgári rend megteremtője. 1848-ig a paraszt- 
osztályból s az iparos rendből való kiemelkedésnek, a honoráciorrá- 
válásnak nem volt más útja, mint a középiskola elvégzése. Azóta 
mindmáig a középiskolai kultúra az a híd, amelyen általmenve, 
az alsóbb társadalmi rétegek, mint a magyar néperő hatalmas 
rezervoárjai, állandóan új energiákkal frissítik fel a magyarság 
sorsát irányító értelmiséget. Az utóbbiba való tartozóságnak szinte 
ismertetőjegyévé vált a középiskola elvégzése. A középiskola az a 
közlekedő edény, mely a társadalmi kapillaritást a leghatékonyabb 
s legszolidabb módon szolgálja. így a középiskola munkájának 
köszönhetjük a nálunk aránylag későn kialakult középosztályt, 
mely a történet tanúsága szerint mindenkor és mindenütt a nem
zeti-történeti állam fenntartásának legfontosabb tényezője. Erről 
a társadalmi rendről mondja már Aristoteles: „Az állami közösség 
akkor a legjobb, ha a középosztályra támaszkodik s azok az álla
mok rendezkednek be jól, amelyekben nagy számban van a közép- 
osztály“. Miért? Mert szellemi hatalmával egyensúlyt tart a nagy
számú zavargásra hajló nincsetlen elemek s a kevésszámú, min
dent felfalni akaró nagyongazdagok között; mert ez az osztály 
képviseli mindig a mérsékelt, nem forradalmi és hirtelen lökés
szerű, hanem a történeti folytonosságon alapuló haladás elvét. 
A középiskola ennek az intelligens társadalmi rétegnek vérkészítő
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edénye a társadalom organizmusában. Innen érthető, hogy rabló 
szomszédaink az elragadozott területeken legelőször s legnagyobb 
hévvel éppen a magyar intelligenciát kitermelő középiskolákra 
vetették magukat: ne nőhessen fel intelligens magyar vezető réteg, 
mert ebben él legtovább és legszívósabban a történeti Magyar- 
ország tudata és akarata.

A középiskola legnagyobb jelentősége a nemzet életében való
ban éppen abban áll, hogy elsősorban innen kerül ki a nemzeti 
társadalom vezető, irányító, nagyobbszabású inicitaiiv erőve! ren
delkező rétege, mondhatnék: szofokráciája. E vezető elem lelki 
fejlődésére, tehetségeinek kibontakozására a középiskola gyakorol 
alapvető, sőt döntő befolyást. Ha egyenkint kissé ráelmélünk jó
magunkra, lelki fejlődésünk menetére: legtöbbünk azonnal meg 
tudja ragadni azokat a szellemi szálakat, melyek jelen pályáját, 
meglettkori tanulmányainak és érdeklődésének irányát hézagnélküli 
folytonosságban összekötik hajdani középiskolai stúdiumaival, itt 
szerzett mélyebb benyomásaival, valamely akkor kedvelt tantár
gyával, egyik-másik tanárának döntő hatásával.

Bármily óriási is a népoktatásnak, másrészt a főiskoláknak 
kultúrpolitikai fontossága : a mélyebben látó szem nem tagadhatja, 
hogy az oktatásügy súlypontja mégis a középiskolában van. Mert 
hisz a középiskola adja meg a néptanító alapvető műveltségét is, 
közvetve tehát tőle függ a népoktatás színvonalénak emelése is ; 
másfelől a középiskola faragja-csiszolja ki azokat az elméket is, 
akik az egyetemre és a főiskolákra kerülnek, tehát részben ezeknek 
a főknek jó vagy rossz középiskolai szellemi felszerelése dönti el, 
vájjon hogyan tudnak boldogulni a felsőbb tanulmányok akadé
mikus fokán, megvan-e az a módszeres elmeiskolázottséguk és 
szellemi érettségük, mely az egyetemi szaktanulmányok sikeres 
műveléséhez szükséges? így a közoktatási rendszer hierarchiájának 
középső létrafokán álló középiskola műveltségi sugarai a többi iskola
fajokra, lefelé és fölfelé, egyforma jelentőséggel áradnak szét: a 
középiskola a nemzeti kultúra legjelentősebb fókusza.

Ha valóban ekkora nagy a középiskolának történeti-nem
zeti hivatása, társadalom- és kultúrpolitikai jelentősége, akkor fel
merül a kérdés, vájjon kellő értéket tulajdonítunk-e annak a mun
kának, amelyet a középiskola tanársága kifejt? vájjon eléggé tuda
tában van-e a magyar társadalom e súlyos munka sajátos termé
szetének és jelentőségének? megbecsülí-e ezt a munkát a maga 
igazi értéke szerint? gondoskodik-e a törvényhozás arról a lét
minimumról, mely ahhoz szükséges, hogy a tanár teljes lélekkel a 
maga nagyszerű lélekformáló hivatásának élhessen?

Ilyen problémák kérdőjelei kígyóznak elém, de felelni rájok 
s e kérdőjeleket kiegyenesíteni egykönnyen alig merem. Mai ülé-
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síink ilyen kiegyenesítő próbálkozás. Nemcsak céhbeli tanáremberek 
veszik most majd szemügyre ezeket a kérdéseket, hanem felkéré
sünkre többen közéletünk legkimagaslóbb egyéniségei közül is 
szívesek voltak vállalkozni arra, hogy idevágó felfogásukat elénk 
tárják és a közvéleményt e kérdésben irányítsák.

A Magyar Pedagógiai Társaság nevében mély tisztelettel 
üdvözlöm őket és az egész megjelent Tisztelt Közönséget, s abban 
a reményben, hogy a tanári munka értékére és jelentőségére vonat
kozó eszmecserénk a társadalom szélesebb körében is majd vissz
hangot kelt, az ülést megnyitom.

Dr. Madai Gyula
nemzetgyűlési képviselő, az Országos Középiskolai Tanár-
egyesület elnökének előadása
a tanár iskolai munkájáról.
A pályák értékelésének vitája oly régi, mint az emberiség 

kultúrélete. A munkamegosztás áldásait és gyönyörűségeit napfény 
gyanánt issza naponta az egymás kezére dolgozó viszonosság 
rendszerére épült emberi társadalom. Hódolattal és büszkén 
hallgatja a nagyszerű gép összevágó működéséből kizengő har
móniát : a civilizáció isteni zenéjét, de a nagy Egész munkájának 
sima menetén túl az alkatrészek funkciója alighogy érdekli.

Az óramű mutatja az időt és elvárom tőié, hogy pontosan 
mutassa 1 Jaj, hogyha siet, és jaj, hogyha késik, mert megzavarodik 
egész életberendezkedésem ritmusa. A számlap azt mondja: én 
rovatolom részekre az időt. A mutató azt mondja: én mutatom! 
Kerekek, csapágyak, tengelyek azt mondják: az én forgató erőm 
hatalmán keresztül mutatod. És a kis hajszálrugó, a szív halkan 
ezt dobogja: minden mozgásotoknak forrása az én feszítő ener
giám 1 Pedig a vékony acélszálacskát is az emberi kéz izom
szálai és az idegek láthatatlan, parancsközvetítő vezetékei erő
szakolják rugalmas helyzetébe. És honnan indulnak el a paran
csok ? Hol van fészke az indító erőknek, miknek az idegszálakon 
átfutó akaratáramlások csupán futárai ? A fészek, az értelem 
központi tanyája: az agy, melynek kohójában ott ég az öröktűz: 
a lélek. Az ember lelke, ez az égi zsákmány, ez a csodás ezer
mester, amely nemcsak a rugók játékát és a mutatók útját szabá
lyozza, de alkotja az óraszerkezet egész mikrokozmoszát. Ám az 
emberiélek, ez a kis földi Alkotó, teremt minden technikai 
mikrokozmoszokon túl egy szabatos erkölcsi világrendet is, 
amelynek büszke fenntartója, őre, a homo sapiens, az ember és 
legnagyobb ellensége ugyancsak az ember!
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A lélek megjavítja a világ isteni tervezetét. Fűszeresebben 
táplál, díszesebben ruház és egyenletesebben melenget. Művészetek 
ajándékaival teszi szebbé az életet. Vívmányok seregével szolgálja 
a Haladás Géniuszát. S emelő karjaival bekapcsol mindenkit a 
Hit és Haza sorsközösségének gyönyörű egységeibe!

Hát ha a lélek eltorzul, mi lesz ? Lesz mozgósítása pokoli 
erőknek. Lesz gyújtogatás és toronyösszeomlás. Boldogtalanság és 
butulás. Kainság dáridója és zsúfolt börtönök. Lesz romok üsz- 
kein nyöszörgő s tán meaculpázó, de helyrehozhatatlan elszegé- 
nyedettség és elállatiasodás !

Üdv mindenkinek, aki adminisztrálja a gyomrot és zsebet! 
Üdv annak, aki meglobbantja a villanylángot gyalupadok és 
íróasztalok felett. Üdv a kéznek, amely jól szabott gúnyák s 
kandallók kalóriájával melengeti a testemet! Üdv minden váltó
őrnek, ki jó vágányokon futtatja a jogrend szárnyaskerekét ép 
úgy, mint a közgazdaság tompén s rakottan dübörgő tehervonatait! 
Üdv mindenkinek, aki dolgozik!

De üdv neked is, te halvány lélekidomár, tanár, ki formálsz 
és építesz, de formáló munkád anyaga láthatatlan és megfogha
tatlan, mert nem kővel, nem hússal, nem dinamókkal és protokollu- 
mokkal operálsz, de operálsz a teremtés legrejtélyesebb metafizikai 
csodájával: a lélekkel. A lélek az omega és alfa, ő a végok és a 
kútfő, ahonnan fölbuzognak az emberi társadalmat előre és hátra
mozgató erők!

Kire bízzuk ezt a drága matériát, hogy megtisztogassa öröklött 
ballasztjaitól, a fertőzet újjlenyomatainak szennyétől ? Kire bízzuk, 
hogy töltse meg örök igazságok tiszta aranyával és edzze szemét, 
a léleknek szemét oly élessé, mint amilyen éles a sas és a hajó
kormányos szeme ? Kitől várjuk, hogy a lélekből kifaragjon, 
kibányásszon egy gránittömböt: a jellemet, a gránittömbből pedig 
fakasszon hőforrást: honfiúi, vallásos és emberbaráti érzések 
kiapadhatatlan forrását ?

Ennek a szent és gigászi bizalomnak letéteményese, tanár, te 
vagy, akinek kezébe az élet legfogékonyabb szakaszán nyolc 
hosszú esztendőre tesszük le legdrágább kincsünket: gyermekeink 
lelkét.

S micsoda rejtélyes léleklaboratórium az a tanterem ! Látszólag 
nem több, mint egy kemény fegyelmi kalodába szorított, remegő 
gyermeknyáj egy rettegett pásztor szuverén jogara alatt. A pásztor 
trónon ül, kémlel, számoltat, ítél, dorgál, büntet s zord munka
parancsolatokat osztogat. Jogara ma már nem somfavessző, hanem 
a ceruza cédrusfája, melynek hegyét, mint öldöklő pikát, kéjjel 
szegezi szepegő diákok ártatlan szívének. És ez a passzív, pásztor- 
kodó munka se tart napi három óránál tovább, sőt e három óra
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terhét is megenyhítik az óraközi kis vakációk, miket a nagy szün
idő végül kellemesen és kiváltságosán bekoronáz!

Ez a látszat. így látja ezt a szorongatott médium: a kis diák 
szeme és így látja a nagy társadalomnak az a része is, amely 
lelke formálóinak munkáját még mindig a diák, hogy ne mondjam : 
a bukott diák szemüvegén keresztül ériékeli!

Pedig nézzétek meg csak közelebbről azt a trónon ülő embert!
Legtöbbnyire sáppadt és szórakozott. Nem feszül a bőr pirosán 

és fényesen ábrázatán, hiszen neki, á hatvanszor annyi talentumok 
emberének a tanterem oxigénjéből csak hatvanad résznyi ju t!

A tanár ül s munkájában a kis nebuló nem ismeri fel az 
anyag- és munkabeosztás, az időökonomia magasabbrendű terv- 
szerűségét, amire tanárát a hivatali kontroll kötelezi. Nem látja, 
hogy egy-egy óra a mester belső vezető munkája nyomán kereke
dett ki oly változatosan teljessé.

Az óra nyitánya rendszerint a házi feladványok szemléje, ami 
csak néhány próbakontrollra szorítkozhat, mert ha nincs meg a 
tanárban az éber önfegyelem, azon veszi észre, hogy ennek a 
munkájának már a derekán rácsengetnek.

A feleltetésnek látszatra csak a tanuló az aktiv szereplője.
A tanár figyel. De aki már hallgatott ki készületlen diákgyermeket 
s hallotta, hogy háromszor kettő hét s hallotta az úri imádság 
szövegének első mondatát úgy, hogy „Miatyénk, ki vagy a mennyek
ben . ..  azonképen itt a földön is“, az tudja, hogy a helytelen 
képzetsorokra hogy rándulnak meg az idegek s logikátlanság, vagy 
badarság hallatára hogy önti el valami bántó, sőt keserítő hatás az > 
értő ember egész közérzését. Még a szabót is ingerli, ha szakadozik 
a cérnaszól és minduntalan füzögetni kell. Igaz, hogy a jó tanár atyai 
türelemmel igazítgatja ki a kis csetlő-botló nyelvet, de ha ezt egy 
tanulónál tízszer teszi meg, tíznél százszor kell megcselekednie és 
kell látnia, hogy részint kellő érettség hiányában, részint hanyagság 
folytán mily kevés lélekben borul teljes virágba az a mag, amit ő 
az előző leckeórán szent enthuziazmussal és reménységgel elhinte- 
getett. Bizony erős emóciókat vélt ki ez a munka belül s az okta
tásra szánt energiáknak egy tekintélyes részét ez hamvasztja el.

Jön azután a továbbhaladás, feldolgozása az előírt anyagnak.
Itt mindenekfölött metodikai meggondolások foglalkoztatják az ok
tató elméjét: hogy férkőzzön hozzá tudása lámpásával a gyermek 
értelméhez? Hasonlatokkal, indukciókkal, szemléltető képekkel s ido
mokkal, a gyermek egyéb stúdiumainak, olvasmányainak s tapasz
talati ismereteinek felhasználósával a koncentrációval? Miként 
tegye tárgyát érdekessé, hogy a száraz ismeretközlés tetejébe pszi
chikai, hangulati eredményeket is érjen el, ami beszívódik az agyba 
és a szívbe s határozott coloritot, élő színt ad az ember lelkiségé-
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nek, mint ahogy a nap élő sugara zsendíti ki a fák zöld elevenjét: 
a chlorofilt! Vak vermek csiráiban és pincék penész gombáiban 
nincsen chlorofil! A tanár élő lelkének sugárzása nélkül is holt 
massza minden tudomány, nincs lélekidomító, világszemléletformáló 
s jellemszinező ráhatása és ereje.

De hiszen ez így nem mechanikai munka ? Nem. Ez művészet. 
A művészi alkotás pedig: égés. Életfenntartó, drága vitaminok elége
tésének folyamata, melynek hamujában ernyedt agypályék marad
nak vissza. És még valami. Forgószélfölverte pelyhek módjára 
szállongó kósza képzetek, letűnt századok történelmi viharainak, 
lángelmék gondolatcsatáinak, buta természeti tények fenséges mathe- 
matikájának isteni reflexei, melyek ott zsonganak, vibrálnak lelke 
feszültséges vásznán, akkor is, mikor a tanterem falait már rég 
elhagyta az átszellemült ember! Természetes tehát, ha 6, egy 
elvont világ fia, a haszonharácsoló élet hiúzszemű érdekharcaiban 
meglökdösve, kifosztottan és szórakozottan tébolyog.

Az iskola gondjától különben se szabadul meg a tanóra lezár
tával. Várja az önképzőkör, a szertár, az ifjúsági könyvtár s a 
szülői érdeklődésen túl osztályfőnöki minőségével kapcsolatos száz
féle, pepecselő munka. S otthon, a családi élet pihentető körében, 
ott is könyvek várják, várja a másnapi előkészületnek s önmaga 
továbbképzésének nagy feladata, hogy kiváncsi diákok kérdéseire 
ő is felelhessen s szabatos magyarázat rendjen értethesse meg azt, 

'  miről a tankönyv szerzője nem is álmodott: mi a rádió tudomá
nyos titka?

S ugyancsak otthon várják írásbeli dolgozatoknak százai, 
zsenge és himlős szellemi szüleményeknek garmadái, miket sok
szor nehéz, virrasztó munká árán neki kell a gyermekbetegség 
sebeiből gondos kertész és szerető orvos gyanánt megtisztogatnia 
és kigyógyítania.

A jó tanári munka három erőforrásból táplálkozik. Első az 
ész, melyet csengettyűszótól csengettyűszóig szakadatlan vigyázz
állásba szorít a tökéletességre törekvés kényszere, hiszen hatvan 
ifjúi röntgenszem és fül figyelmének gócpontjában áll és hogy 
ha botlott: anekdoták, szatírák szabad prédája lesz egy életen 
keresztül!

Másik forrás: a jellem szuggesztiv ereje, melyet különben is 
feltételez hivatásénak erkölcsi természete. Az erkölcsi világrend 
pilléreit úgyis számtalanszor megrugdossa az élet, megdönteni nem 
tudja, de besározza és megkerüli. Az iskola minden nevelő igye
kezete rombadőlne, ha az ifjú erkölcsi illúziója és hite éppen 
tanárja egyéni életének ferde példamutatásán törne meg. A tanári 
katedra erkölcsi eszmények kultuszában a templomi szószékkel 
egyenrangú !
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E sívár munka harmadik melengető erőforrása: a szív. Sze
retni kell az atya féltésével a gyermeket, a nyughatatlan kis 
imposztort, aki tán épp a szárnyaló tanári magyarázat legfennköltebb 
pillanatában csípi oldalba szomszédját s zavarja meg ötvenkilenc 
figyelő társa áhítatát. Szeretni kell a bosszúság s fegyelem minden 
szigorén keresztül, hogy legyen önuralma megfékezni a megzavart 
idegek háborgását, s a büntető kéz csak egyenesítsen, javítson s 
ne ejtsen egész életre szóló sebet vagy foltot egy apró lélek gyönge 
szövetén !

Mérhetetlen hatalmat ruházott a nemzet e szerény pedagógus
rendre. Ráruházta az országvezető értelmiségi gárda kiválogatásé
nak s kiképzésének rettentő privilégiumát. S ez a rend eddig jó- 
munkát végezhetett, mert e töredékországban már minden meg
fakult, de a nemzet intellektuális szupremáciája még mindig töretlen, 
európai fényben tündököl, áttündöklik a trianoni határokon túlra s 
ugyanakkor befelé a magyar tanár gyűrött, halovány, szenvedő 
arcára vetít nemzetiszínű glóriát.

Dr. Vasadi Balogh György
nemzetgyűlési képviselő, áll. reálgimnáziumi tanár előadása
a tanár iskolánkívüli munkájáról.
A tárgykör, mellyel foglalkoznom kell, azok közé tartozik, 

amelyiket egyöntetű, hogy úgy mondjam, uniformisba foglalni, 
nagyon nehéz. Mert hiszen a tanárságnak főérdeme éppen abban 
van, hogy mindig a helyhez, körülményekhez tudja alkalmazni az 
ő iskolánkívüli munkásságát. De nehéz azért is, mert oly sokfelé 
szétágazó, szétfolyó ez a munkatér, hogy ha csak felsorolni kíván
nám valamennyit, az maga lefoglalná és kitöltené azt az időt, mely 
rendelkezésemre áll.

Mindenekelőtt meg akarom rajzolni a tanár igazi képét. Amikor 
erre gondolok, két típus van előttem. Az egyik a világ közvéle
ményének típusa, a német vicclapok, a Fliegende és a Meggen- 
dorfer állandó karrikatúrája: a szórakozott, a feledékeny, a maga 
tudományos vizsgálódásában elmerült professzor, aki nem akar 
tudomást venni a kívüle álló világról, aki szinte kikapcsolja magát 
a körülötte zajló mindennapi életből. Ehhez a, mondhatnám, nem
zetközi típushoz, a magyar társadalom még hozzáadja, sokszor 
talán nem rosszakaratú, de mindig gúnyoros torzvonásait s átvisz 
a köztudatba egy, egy kissé lesajnáló, egy kissé lekicsinyítő vona
lakkal megrajzolt alakot, melyet „a tanárok“ köznévvel illet.
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Evvel szemben mi az igazság!? Az igazság, hogy a magyar 
tanár a maga idealizmusával eltelve tényleg nem hajlandó magát 
alávetni sokszor a társadalom kicsinyes szokásainak, igen sokszor 
a maga elvilathatlan szellemi felsőbbségének tudatában, alkalmat 
és módot ad arra, hogy a profanum vulgos olcsó szellemességének 
céltáblája legyen, igen sokszor‘elmerülve a classica philologia, a 
finnugor nyelvészet, a mathematika, fizika rejtelmeinek vizsgála
tába nem vesz tudomást arról, hogy mint a társadalom egyik 
egyede, nolens-volens bele kell vegyülnie neki magának is abba 
az eszmekörbe, mely körülötte kialakul. Nem szabad a tanárnak 
megfeledkeznie soha, egy pillanatra sem arról, hogy őt a sors 
olyan feladattal áldotta meg, melyhez foghatót a társadalom egyet
len rétegére sem ruházott a végzet. Ö kicsinyeknek és nagyoknak 
a mintaképe kell, hogy legyen: tudásban, erkölcsben, hazafiség- 
ban, társadalmi jó modorban. A jövő nemzedéke mindeme szem
pontból olyan lesz, amilyen a jelen tanárgeneráció.

Bizonyára hálátlan ez a munka! Ennek az eredménye nagyon 
lassan mutatkozik. Olyan gyümölcsfát ültet és gondoz, amelynek 
gyümölcsét 6 maga ritkán, de leginkább soha nem élvezi. És mégis 
ebben az elismerésre alig számító, elismerést alig hozó munkában 
látom én a tanár iskolánkívüli munkájának egyik fő értékét.

Ezt a társadalomnevelést ott a legkönnyebb végezni, ahol 
megvan a folytonosság. Éppen ezért a felekezeti iskolák tanári 
kara tudja itt a legszebb eredményeket felmutatni. Hogy Debrecen, 
hogy Sárospatak, hogy Pápa társadalma az, ami, azt az évtizedes, 
sőt évszázados, következetes tanári munkának köszönheti.

Sajnos, az állami iskoláknál ez a társadalomformáló erő nem 
tud a kellő mértékben megnyilvánulni, mert ott hagyományok — 
a sok tanári változás miatt is egyrészt — kifejlődni nem tudnak. De 
másrészt maga a társadalom sem érzi azt a belső kapcsolatot az 
állami iskoláknál, mint a felekezetieknél, aminek egyszerű magya
rázata, hogy a felekezeti iskolák tanári társasága igen gyakran 
a helyi családokból származik.

Az iskolánkívüli munka másik igen tág tere a tanár számára: 
az irodalmi, értve alatta egyaránt a szép- és tudományos irodal
mat, a helyi sajtót. Hogy ezen a téren mit művel a magyar tanár
ság, annak részletezése sértő volna magára a nagyközönségre, 
de sértő volna a tanárságra is, mert itt olyan közismert tényekkel 
állunk szemben, hogy ennek nem ismerését feltételezni sem szabad. 
Csak arra kell rámutatni, hogy az Akadémia pályézalain a pálma 
túlnyomórészben tanároknak jut, hogy a tudományos társaságok 
beszüntethetnék működésüket a tanárság távolmaradása esetén, 
hogy a könyvkiadó cégek a tanári munkák elmaradásával munka- 
nélkül maradnának.

T a n ó re g y e s ü le t i  K ö z lö n y . 20
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És ha valaki minderre azt mondaná, hogy szépek, szépek, 
de a gyakorlati élettől mégis távolmaradnak, azoknak csak arra 
hívom fel figyelmét, hogy Erdély virágzó szőlőkultúráját Sámi 
Lászlónak, Kolozsvár kitűnő tanárának köszönheti, hogy a pomo- 
lógia megmérhetetlen hasznát tanári munka szerezte meg az ország 
számára, hogy az iparosság képzését szolgáló munkák magyar 
nyelvre ültetését s közkinccsé tételét túlnyomórészben a magyar 
tanárság végezte.

A felolvasások — népszerűek és tudományosak —, a szabad- 
egyetemek munkásai honnét toborzódnak ? A magyar tanárság 
köréből.

És ha mindeme sokoldalú munkát nézzük s odahelyezzük a 
serpenyő egyik mérlegébe s azt keressük, hogy mi ennek az ellen
szolgáltatása, keserűség fojtogatja a torkunkat! És ha nem zúgo
lódunk emiatt, az csak azért van, mert évtizedek óta beletörődtünk,' 
hogy az élet megosztja adományait. Az egyiknek jut az örökös 
iga, a megfeszített munka, a másiknak a könnyű élet, annak 
élvezete, kényelme. A tanárnak sok és nehéz munka adatott az 
élet minden kényelme nélkül. De ne legyünk igazságtalanok, kapott 
mást is a sorstól: kevéssel megelégedő, hosszútűrő lelket, mely 
az élet minden viszontagsága mellett is megőrzi derültségét, frisse
ségét! Megőrzi a szegények nemes tulajdonságát: mindig csak ad 
és újra ad s kérni ritkán, vagy sohasem kér.

Bizonyéra azok a tulajdonságok ezek, melyek méltók arra, 
hogy követendő példa gyanánt álljanak egy nemzet ifjúsága előtt.

De követhetné a nagyok, felnőttek sokasága is. Sajnos, ezen 
a téren a tanár iskolánkívüli munkája kevés követőre talál.

Éljön az ősz! Elszállnak az évek az ember felett. Egy ember
öltő nehéz kötelességteljesítése után megérkezik a számadás ideje.

Vannak szerencsések, akik nagy vagyon birtokában végzik 
ezt a számadást, másokat hírnév, dicsőség, elismerés vesz körül. 
A tanár számadása az öreg költőjéhez hasonlatos, ki múzsájával 
beszélgetve imigyen sóhajt fel:

„Hamupipőke! Mákot szemeltünk,
És elmúlt lassan az idő felettünk.
Egy véka hamu és egy itce mák.
Ennyi az élet, ennyi a világ!“

Magyar tanár, pályatársam, sorsom osztályosa, nyugodj meg 
sorsodon! Nekünk az élet, nekünk a világ „egy véka hamu és egy 
itce mák!“ De örök dicsőségünk, hogy ilyen bér mellett is nagyobb 
becsülettel szolgáljuk a nemzet ügyét, mint azok, akiknek az élet 
„egy véka arany és egy itce hamu!“

/
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Gaal Mózes
tankerületi kir.Nfőigazgató előadása
a kultúrfölényről.
A kultúrfölény nem egyéb, mint a magyar faj műveltségének 

magasabb szintje a megszálló hatalmak alacsonyabb műveltségé
hez képest.

Ezt a kultúrfölényt félszázadnál hosszabb idő alatt szakadát- 
lan építő munkával a magyar iskolák teremtették meg. Ezer meg 
ezer népiskola, számos polgári és középiskola, kitűnően szervezett 
szakiskolák, virágzó tanító- és tanítónőképzők. A felvidéken, Er
délyben, a délvidéken monumentális iskolapaloták elsőrangú fel
szereléseikkel, gyűjteményeikkel estek a zsákmányból mohón részt- 
követelőknek martalékul. Mindenikkel szegényebb lett a megcson
kított ország, melynek sajgó emlékül az a szomorú, de mégis fel
emelő tudat maradt, hogy az ő kultúrájának bástyái voltak mind, 
s tanúségtevői félszázados alkotásának.

A magyar tanítók ezekben a templomokban szolgálták a leg
türelmesebb, legbecsületesebb és legőszintébb kultúrát. A templo
mok kapui nyitva álltak a haza minden polgárának gyermeke előtt.

Megalázkodás és hazugság nélkül léphetett be a gyermek s 
nem követelték tőle belépődíjul, hogy anyanyelvét, fajtáját meg
tagadja. A haza nyelvét megtanuló előtt nyitva állt minden el
helyezkedési mód, diplomája álláshoz, tisztességhez és minden
napi kenyérhez jutatta. Ezek a magyar iskolák s a magyar iskolák 
tanárai nemzedékfői nemzedékre, évtizedeken keresztül adtak a 
nem magyar anyanyelvű ifjúságnak eszközt és módot arra, hogy 
műveltebb polgári társadalmat teremtsenek.

Nekünk tehát, akik a megcsonkított országban tovább foly
tatjuk a kultúra terjesztésének a munkáját, ez a félszézados fára
dozással megteremtett kultúrfölény részben — az idősebbeknek — 
munkáink gyümölcse — a fiatalabbaknak — nagyértékű örökség, 
melynek kötelező erejét erkölcsileg éreznünk kell. Ezt az örökséget 
nem szabad elköltenünk, mert nemzeti kincs, melyre hivatkozunk, 
súlyos helyzetünkben biztatást, erőt akarunk belőle meríteni, ez 
van hivatva arra, hogy további küzdelmünkben hitünknek hor
gonya legyen. Gyarapítanunk kellene, de ha erre megfogyatkozott 
eszközeink miatt nem vállalkozhatunk, legalább őrizzük meg.

Én ismerem azt a műhelyt, melyben a kultúrfölény kovácsoló- 
dott; immár csaknem egy emberöltőn át munkása vagyok e mű
helynek. Az iskola átalakító ereje formálta az én lelkemet is, 
edzette, vonzott ellenállhatatlan erővel, hogy munkásává sze
gődjem.

20
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Én vallom, hogy a nemzetnevelés leghatalmasabb, legvonzóbb 
mindazok között, amit szellemi munkának szoktak nevezni, de 
nyomban hozzá kell tennem, hogy a legnehezebb is. Nem elég 
ahhoz az értelem és tudás, még ha fegyvertára gazdag is annak 
a tudásnak; még finom imponderabiliák kellenek hozzá, az igaz
ságnak határtalan szeretete, az emberérzésnek tisztultabb formája, 
a cselekvéseknek következetessége, a türelemnek kimeríthetetlen
sége és mindenek felett a külső érvényesülésről alázatos lemondás. 
Valahányszor a kultúrfölény szót hallom, mindezek eszembe jut
nak s akaratlanul is azokra kell gondolnom, akik egész életüket 
embertársaik gyermekeinek nevelésére szánták, szürke, névtelen 
hősei voltak a nemzeti művelődés munkájának, odaadták az isko
lának fiatal koruk nagyravívő lelkesedését, lemondottak az előre
haladás, ú. n. karriér-csinálés fényes álmairól, pedig hányat ismer
tem olyat, akinek más elhelyeztetésben nagy előhaladésa, a tár
sadalom előtt óiási tekintélye lehetett volna! Ilyenkor lelkem elborul, 
szivembe keserű íze cseppen a szomorúságnak, s megértem a hiva
tás áldozatos szeretetének szomorú sorsát. Mert nyilvánvaló, hogy 
aki olyan hivatást szeret meg, melynek jóformán semmi külső 
dekóruma, anyagi búsás rekompenzációja nincs: az áldozatot 
hoz, annak már jó eleve le kell mondania minden anyagi ha
szonról.

Amiképen az iskola maga egyszerű, olyan egyszerűvé, hival
kodás nélkülivé válik idővel az iskola hivatott munkása is. Az igé 
hirdetőnek olyan igaznak és őszintének kell lennie, mint aminő 
igaz és őszinte maga az ige. Aki tanítványait szive lángjával akarja 
ember- és hazaszeretetre lobbantani, annak kell az embert és hazát 
szeretnie, mert különben üres szólamok kongésa a beszéde. Aki 
igazságot tesz, annak kell az igazságot szeretnie, az igazság szere
tete pedig nem ismer megalkuvást. így válik az Isten kegyelméből 
nevelőnek született ember egyszerűvé és szerénnyé, aki mellett az 
emberek hivalkodása, Iélekkufársága, hiúsága és kapzsisága nyom
talanul elsuhan.

Mindez száz és szász esetben megtörtént. A jók és érdemesek 
hosszú sora csöndben, észrevétlenül így élte le életét az iskolában 
és szűk családi körében. Tanítványainak szeretete meg-megörven- 
deztette, de már — ha okos ember volt — hálára nem is számí
tott. Nemzedékeket nevelt fel s érzelmei, gondolatai, nemes hevü
lete gyermek szivek termő talajába hullt. Bizonyára nem is veszett 
el. Valahol, valamikor új életre kelt.

Ezek a kultúrfölény napszámosai voltak. Meg kellett róluk 
emlékeznem a hálás tisztelet érzésével, mert ők voltak az örökség- 
tevők, s példájuknak kell az utódokat további munkára sarkalniok, 
hogy az örökség el ne vesszen.
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Csakhogy a mult és jelen között kétségbeejtő szakadék van. 
Az élet szelíd, lassú folyású vize sistergő, zúgó, zakatoló forga
taggá változott. A béke elköltözött a mesék országába, az álmok 
rémes, izgató víziókká váltak. A ma embere nem az, aki tegnap 
volt. Az örökség itt van, kötelező erejét érezzük, de szivünkbe 
belopózik a félelem és aggodalom: vajon van-e, lesz-e elég erőnk 
ahhoz, hogy teljes egészében megőrizzük ? El tudjuk-e azt a mun
kát végezni, amit az örökségtevők olyan tisztes erkölcsi erővel, 
olyan' becsületes lelkesedéssel akartak és tudtak elvégezni ?

A kultúrfölény további megtartásáról van szó. Iskoláink nem
zetnevelő nagy munkájáról, melyhez nemzetünk sorsa fűződik. 
Az új nemzedék okos neveléséről van szó, hogy olyanná vélhes
sék, aki alkalmas az élettel való férfias küzdelemre, akiben hit és 
bizakodás van, aki össze tudja zsugorítani a szertelen vágyakat 
s akarattal elfojtja zabolátlan kívánságait, akit nem vetélkedési 
viszketeg hajt szellemi munkára, hanem a tudásnak igazi szere- 
tete. Mert ilyenné kell azt a nemzedéket nevelni, melytől a szebb 
jövő megteremtését várhatjuk.

Erre kötelez a kultúrfölény tudata minden nevelőt s ezt várják 
a szülők ezrei meg százezrei az iskolától; erre kell a szülői ház
nak az iskolával szövetkeznie. Ennél szentebb és komolyabb szö
vetkezést elképzelni nem tudok.

A szülői ház így szól:
— Elküldöm a gyermekemet a ti iskolátokba. Sorozzátok be 

őt dolgozó katonáitok közé. Azt akarom, hogy legyen kötelesség- 
tudó, nem kérek száméra sem elnézést, sem irgalmat. Ha esze 
van, művelje ki, ha nincs megfelelő tehetsége szellemi munkára, 
elviszem őt a műhelybe, legyen ott hasznos ember, mert herére 
nincs ma szükség. Jótevőimnek nevezlek, ha tisztes, becsületes, 
törekvő ember válik belőle a ti iskolátokban.

Az iskola, pedig ezt mondja :
— Nekem az a rendeltetésem,, hogy a magyar hazának életre

való, lelkiismeretes polgárokat neveljek a gyermekekből. Nekem 
egyforma jogú kis polgárom minden tanuló. Az eszesebbet sze
rencsésebbnek tartom, mint a kevésbbé eszest, de nem szeretem 
jobban, a szorgalmast becsülöm, a jóindulatút és őszintét szeretem. 
Igazságos lesszek, s ha gyermekedből emberséges ember válik: 
megvan fáradozásom jutalma.

Nem kérdezem, hogy így van-e a vélóságban, de egy titkos 
hang ezt mondja szivemben: be jó volna, ha így lenne.

A szülői háznak és az iskolának ez a becsületes kapcsolata 
volna az első és hatalmas lépés a jövő útján.

Ebben nyilatkoznék meg az iskolának megbecsülése. Az iskola 
megbecsülése pedig a társadalom lelki műveltségének fokmérője.
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Ha a szülői ház melegebb bizalommal kapcsolódik az iskolához, 
s kiveszi részét e szövetkezés alapján a nevelésből: az új gene
ráció nemesebb erkölcsi világ légkörébe kerül, jobban megérti a 
kötelességeket, inkább keresi az alkalmat, hogy hasznossá váljék 
azoknak, akik érette fáradoznak.

Ámde, hogy az iskola egész lélekkel végezhesse a maga 
nemzetnevelő munkáját, ahhoz a tanítónak lelki és anyagi függet
lenségre van szüksége. Mindkét függetlenség egyaránt fontos. 
Annyira fontos, hogy egymástól el sem választhatók.

Hogy a tanár egészen hivatásának élhessen : mentesnek kell 
lennie a lenyűgöző, erőt megbénító, kedvnek és lelkesedésnek 
szárnyát szegő kenyérgondtól. Ezt a szörnyű rémet a tegnap tanára 
nem ismerte. Szerény életszükségletei megvoltak, családja bőség
ben ugyan nem úszott, a pompázást nem ismerte, de a gyermekek 
ruhája, élelme, továbbtaníttatásuk költsége az apa tisztes kereseté
ből kitelt. A holnap miatt való gond nem ült a lelkére, külön kere
set után nem kellett lázasan szaladnia, hogy hivatását háttérbe 
szorítva, vagy azt csak félig teljesítve előteremtse családja fentar- 
tásához a fizetéséből nem telő részt. És megvolt az intelligenciá
jának folyományaként jelentkező kultúrigények kielégítésére szük
séges fedezét is.

Egyensúlyozottabb lélekkel foghatott mindennap hivatásos mun
kájához, pihentebb elmével, energiakészletét nem kellett napról- 
napra kimerítenie, lelkének volt, mert lehetett rugékonysága, volt 
életkedve, derűje, reménye és hite. Ó, a megelégedett ember áldás 
az iskolában, mert alkalmas a gyermeklelkek megértésére, lelki
hatások kisugárzására, türelmesebb és mindenek felett megnyug
tatóbb. Az olyan tanár, aki anyagi gondokkal viaskodva is ember
ségesen megfelel nemzetnevelő hivatásának: heroikus^munkát végez, 
s méltó a legnagyobb tiszteletre. Láttam, s látok mindennap ilyen 
panasztalan nemes tanítóleikeket, s fájó gyönyörűséggel állapítom 
meg, hogy vannak férfiak, akik meddő panasszal nem sorvasztják 
a maguk és társaik energiáját, munkakészségét; befelé vérző seb 
az övék, maguk érzik csak, de nem titkolhatják el a pályatárs 
előtt, aki a maga lelkében is őrzetlenül végbemenő romlást ismeri, 
s keresi a kiutat ebből az elernyesztő kietlenségből.

A tisztességnek, becsületességnek mártírjai azok, akiket neme
sebb ideák éltettek egész életükön át, s nem ismerik a megalku
vást, s tovább viaskodnak a kevés lelki örömet nyújtó élettel.

Van-e, lehet-e lelki függetlensége az anyagi gondok őrlő malom
köve közé került tanárnak? És akinek még talán van, mert lelké
nek tartalékereje nem merült k i: váljon meddig lesz ?

Pedig kell lennie, mert az örökség megőrzése kényszerítő erő
vel ránk parancsol. A kultúra a nemzeti élet legszebb értéke, e
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nélkül az élet csak állati tengődés, ezt tovább kell munkálnunk, 
ennek a levegőjében kell élnünk, s ebből sarjadhat ki a nemzet 
egészségesebb, szebb jövője.

Törvényhozói nemzetemnek, én a jók legjava nevében for
dulok hozzátok, az igazat mondó lélek egész hevével: tegyétek 
a kultúra munkásainak, a nemzetnevelőknek életét legalább tűr- 
hetővé, elviselhetőbbé, adjátok meg a lehetőséget ahhoz, hogy ereje 
nagyobb és jobb felét adhassa nemes lendülettel, alkotó kedvvel 
az iskolának, mert a haza jövője: a gyermek!

Lukács György
ny. vallás- és közoktatásügyi miniszter, nemzetgyűlési kép
viselő beszéde
a középiskolai tanárok kultúrpolitikai 
missziójáról.
Igen tisztelt Közönség 1 Olyan nemes ígéretek hangzottak el 

ma a középiskolai tanárság kiváló képviselői részéről, hogy szinte 
lehetetlen, hogy mi hallgatók, mi közönség is ne adjuk valami 
jelét annak, hogy együttérzünk azokkal a kiváló, kitűnő felszóla
lókkal, akiket most hallgattunk.

Igaz ugyan, hogy nálam sokkal hivatottabb férfi van jelen, 
aki talán inkább volna illetékes arra, hogy a tisztelt közönség 
véleményét nyilvánítsa. Mindazonáltal méltóztassék megengedni, 
hogy én a magam részéről is egy-két megjegyzést fűzzek az itt 
felmerült kérdésekhez. Nem kritikát kívánok szolgáltatni, hiszen 
olyan örök igazságokat, olyan magyar nemzeti nagy igazságokat 
fejtettek ki a tisztelt előadók, hogy azokkal szemben csak hálás 
tudomásulvétel lehet a mi feladatunk és kötelességünk. De mégis 
hadd mutassak rá egy-két olyan szempontra, amely talán nem 
volt egész teljességében kidomborítva a középiskolai tanárság hiva
tását illetőleg.

Mélyen tisztelt Közönség! A mai napon kettőzötten fontos a 
középiskolai tanárság hivatása; a középiskolai tanárságé, amely 
a nemzet középosztályát, a nemzet gerincét neveli meg és ezzel 
a nemzet jövőjének alapjait rakja le. A nemzetnek ezt a gerincét, 
a középosztályt meg kell tartani hitében, bizodalmában a jövő 
iránt.

Ma, amikor a gondviselés keze oly súlyosan nehezedik ránk, 
a csüggedés teljes elpusztulásunkat jelentené. Ezzel a csüggedéssel 
szemben kell fenntartanunk a lelkekben a hitet, a jobb jövendőbe 
vetett bizalmat. Itt van a tanárságnak, a nemzet gerincét, a közép



312

osztályt megnevelő tanárságnak a nagy kötelessége, nagy hiva- 
tottsága.

Trianonnak nem az a legnagyobb tragédiája, amit mi magya
rok a lelkűnkben érzünk, hanem legnagyobb tragédiája az a hatás, 
amit az egész emberiség szempontjából jelent, hogy magasabb 
műveltséget tudatosan és akaratosan az alsóbbrendű műveltség
nek, jobban mondva kulturólatlanságnak rendelték alá. Abban 
van ennek a szörnyűségnek az egyetemes nagy jelentősége, hogy 
egy nemzet speciális kultúráját, egy nemzet lényegének kifejtését, 
azt, hogy ez a nemzet gazdagíthassa alkotásaival az egész emberi
séget, lehetetlenné akarták tenni.

A módszer, amelyet követnek, az 6 szempontjukból kitűnően 
volt megválasztva, mert éppen azokat a nagy magyar városokat 
rabolták el tőlünk, amelyek a magyar nemzeti kultúrának mindig 
gócpontjai voltak. Arad, Nagyvárad, Temesvár, Pozsony, Brassó, 
Kassa, Szabadka, Komárom . . .  és ki tudná folytatni ? Éppen 
azokat a városokat rabolták el, amelyekben ég a magyar nemzeti 
kultúra fáklyája és amelyek messze vidékre terjesztették ki a kul
túrának, a műveltségnek, a tudásnak áldását.

A nemzet, amely lemond a jövőről, mert elveszítette kultúr- 
centrumait, természetesen végkép tönkremegy; de a nemzet, amely 
lemondás helyett azt mondja, hogy az elrabolt centrumok helyébe 
új kultúrcentrumokat fog létesíteni, az ezután is élni fog. Nekünk 
tehát az a hivatásunk, hogy a megmaradt Csonkamagyarországon 
kiépítsük ezeket a hatalmas, nagy kultúrcentrumokat, amelyeket 
egyelőre elraboltak tőlünk. És ha ezt megtesszük, akkor majd ha 
letelik rólunk ez az átok és ismét visszatér a mi ideálunk: a régi 
nagy Magyarországunk, akkor a régi kultúrcentrumok mellé fognak 
sorakozni az új kultúrcentrumok. Az a gonoszság pedig, amely 
bennünket végkép el akart veszíteni, sokszorosan csalatkozni fog, 
mert kultúránk nemhogy elveszett volna, hanem még sokkal gaz
dagabb lesz, mint valaha volt.

Ezeknek az új kultúrcentrumoknak a kiépítésében van a közép
iskolai tanárságnak a nagy hivatása. Ilyen gazdag, ilyen dús fel
adatkör előtt nem szabad a középiskolai tanárságnak elveszítenie 
hitét, bizalmát és reményét. Igaz, hogy ezzel szemben a köznek 
az a kötelessége, hogy azokat, akik így szolgálják a magyar nem
zet ügyét, akik lángoló hazaszeretetükkel megnevelik a jövő magyar
ságot, egyfelől kellő társadalmi tekintéllyel lássa el, másfelől pedig 
azoknak anyagi megélhetését tőle telhetőleg gondtalanná tegye. 
Gondtalanná tegye annál inkább, mert ha ezt elmulasztja, akkor 
a tanárság mellékkeresetek után fog Iótni-futni és ezeknek a mel
lékkereseteknek során elveszti igazi hivatását a maga egészében.

Tudjuk mindannyian, hogy a magyar állam szegény, nagyon
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szegény, de annyidnak mégis kell lennie, hogy ennek a tiszteletre
méltó testületnek: a középiskolai tanárságnak anyagi gondtalan 
megélhetését biztosíthassa. Igenis továbbra is „büszkén szerény
nek“ kell maradnia a középiskolai tanárságnak, mint Gaél Mózes 
mondotta. Mert annyit nem adhatunk, hogy dúslakodhassék, de 
annyit kell adnunk, kogy magát és családját tisztességesen, tekin
télyéhez méltóan eltarthassa és hogy tartalék nélkül szentelhesse 
magát nagy, nemes hivatásának.

Nem tartozom a tanárság soraiba, de egyidőben szoros kötelék 
csatolt hozzájuk és ennek folytán ma is kötelezve érzem magam 
arra, hogy abban a csekély hatáskörben, amelyet a közélet ma 
juttatott nekem, a tanárságnak szellemi, erkölcsi és anyagi érvénye
sülését lehetőleg biztosítani igyekezzem. Én tehát a magam részé
ről törekedni fogok erre, de azt hiszem, azok a kollégáim is, akik 
a törvényhozás részéről jelen vannak, igyekezni fognak a közép
iskolai tanárságnak megadni azt a függetlenséget, amely függet
lenség, anyagi gondtalanság lehetővé teszi nekik azt, hogy nagy 
céljaiknak minden tartalék nélkül, teljes odaadással élhessenek.

A középiskolai tanárságot pedig arra kérem, hogy azoknak a 
súlyos viszonyoknak ellenére, amelyek most rájuk nehezednek, 
maradjanak továbbra is apostolok, maradjanak hősök, amilyenek 
eddig voltak. És én hiszem, hogy a magyar haza meg fogja majd 
fizetni azt a adósságot, amellyel Isten és emberek előtt tarto
zik nekik.

TUDOMÁNYOS SZEMLE.
A fizika két problémája.

A fizikusokat ma főleg két kérdés foglalkoztatja: a relativitás 
tana és az atom szerkezete. A következőkben ezek lényegét és az 
elért eredmények közül fogok néhányat ismertetni az annyira szük
séges mathematika nélkül, hogy a kérdésekkel nem foglalkozó 
kollégáim is némi bepillantást nyerhessenek ezek gondolatmenetébe.

I. Relativitástan. A kérdés ez : eltudjuk-e dönteni azt, hogy 
van-e abszolút mozgás vagy nincs, vagy ami vele egyértelmű, van-e 
abszolút tér és idő. A választ a fizikusra nézve csak a tapasz
talat adhatja meg. A tapasztalati tényeket két téren kereshetjük: 
az anyagi testek mozgásánál és az elektromágneses tünemények 
(beleértve a fényt is) során.

Tapasztalatból tudjuk, hogy a Newton-féle klasszikus dinamika 
törvényei minden egymáshoz mérten egyenesvonalú egyenletes moz
gásban levő rendszerben egyformán érvényesek; a mechanikai
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tünemények mindegyikben ugyanúgy folynak le. A mozgó hajón 
leejtett kő a hajóhoz mérten éppúgy esik függőlegesen lefelé, mintha 
a hajó állna. Ahogyan a mozgó hajón levő figyelő a parton lefolyó 
mozgási jelenségeket látja, éppúgy látja a parton levő is a mozgó 
hajón lefolyó tüneményeket. Az ilyen rendszereket inercia-rend
szereknek nevezzük. Az inercia-rendszerekben az erő által létre
hozott gyorsulás ugyanaz, de a sebesség nem. Ez a klasszikus 
dinamika relativitás tétele.

A klasszikus dinamika alapján nem dönthetjük el, hogy van-e 
abszolút mozgás vagy nincs, éppen amiatt, mert a törvények min
den inerciarendszerben ugyanazok. A mozgó hajó fülkéjéből kinéző 
figyelő nem tudja megmondani, a hajó mozog-e, vagy a környezet.

A klasszikus, dinamika megalapítója Newton ugyan a tételeit 
az abszolút térre vonatkoztatta, de beszélhetünk-e abszolút térről, 
ha annak egyes pontjait nem tudjuk számszeríjén megjelölni ? 
Newton az abszolút tér létezésére a forgó mozgásnál fellépő centri
fugális erőből következtetett. De vájjon Mach szerint meg tudjuk 
figyelni azt, hogy a Föld lapultsága nem következnék-e be akkor 
is, ha a többi égitestek mozognának a Föld körül ? Mi az anyagi 
testeknek csak viszonylagos mozgásait tudjuk észlelni, tehát ezen 
alapon abszolút mozgásról, s vele együtt abszolút térről sem beszél
hetünk ; mivel pedig az idő fogalma bennünk mozgások útján jön 
létre s azzal is mérjük, azért az abszolút időnek sincs értelme.

A jelenségek második sorozata az elektrodinamikái jelen
ségeké, amelyeknek a hordozója az éther, amely az égitestek 
közötti teret is betölti. Kérdés, eldönthetjük-e azt, hogy ahhoz mér
ten valamely test, pl. a Föld, mozog-e vagy sem.

Az aberráció tüneménye és Fizeau kísérlete azt bizonyítják, 
hogy a Föld az étherhez képest mozog, tehát, ha az éthert abszolút 
nyugalomban levőnek tartjuk, akkor módunkban van abszolút 
mozgásról beszélni.

Michelson a fény terjedési sebességét a Föld mozgásának irá
nyában és arra merőlegesen mérve azt találta, hogy egyenlő 
utakat mindkét irányban ugyanakkora idő alatt tesz meg a fény, 
tehát a sebessége ugyanaz, ami csak abban az esetben lehet
séges, ha az éther a Földdel együtt mozog. Michelson kísér
lete, amelyet többen hasonló eredménnyel ismételtek meg, azt 
mutatja, hogy a fény terjedési sebessége független a rendszer moz
gási állapotától és minden inercia-rendszerben ugyanaz. Ez az 
elektrodinamika relativitás tétele. Ebből következik, hogy az elektro
dinamikái jelenségekkel sem tudjuk eldönteni, hogy két inercia
rendszer közül melyik mozog.

Hogy a Michelson-lé\e kísérlet eredményét megmagyarázzák, 
több feltevést állítottak fel.
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Lorentz szerint a mozgás irányában a testek megrövidülnek 
és pedig, ha a hossza a mozgása merőleges irányban l, akkor a

Vmozgás irányában l I 1 — ^ . ahol v a test és c a fény terjedési 
sebessége.

Lorentz ezen feltevését többen kísérletileg megvizsgálták. Brace 
és Rayleigh azt találták, hogy isotrop-anyagok nem lesznek ani- 
sotropokká, a Föld mozgásának irányában, amint azt az elmélet 
kívánná. Rankine és Trouton a vezetők ellenállását úgy a Föld 
mozgásának irányában, mint arra merőlegesen egyenlőknek talál
ták, holott Lorentz feltevéséből nem erre lehetett következtetni.

Michelson kísérletéből folyik még a következő is. Gondoljunk 
két koordinata-rendszert, amelyeknek kezdőpontja egy pillanatban 
összeesik és az egyik a másikhoz képest p-sebességgel mozog. 
A két kezdőpontban legyen egy-egy megfigyelő. Az összeesés 
pillanatában induljon útnak fény a kezdőpontból. Michelson kísér
letéből az következik, hogy mind a két megfigyelő úgy találja, 
hogy a fény gömbhullámok alakjában terjed tova. Eszerint mind 
a két megfigyelőnek külön ideje, külön időegysége van. Ez a helyi 
idő. Ha a jelenség tartamát a nyugvó rendszerben í-nek, a másik
ban í-nek találták, akkor t = t' Az idő tehát függ a hely

től s így sem egyidejűségről, sem abszolút időről nem beszélhetünk.
Einstein a Lorentz-féle helyi időt nem vette üres fikciónak, 

hanem valóságnak. Szerinte a Michelson-fé\e kísérlet ezt mondja : 
Ha valamely óra mozgó koordináta-rendszerben nyugszik, akkor, 
míg a vele mozgó figyelő valamely jelenség tartamát F-nek találja, 
addig a nyugvórendszerben levő figyelő ugyanazon az órán a 
tartamot t ==___t'___-nek találja, tehát rá nézve az óra lassabban

jár. Ugyanezt tapasztalná a mozgórendszerben levő figyelő a 
nyugvórendszerben levő órán. A Michelson-lé\e kísérletnél az órák 
a fénysugarak, amelyek a két egymásra merőleges irányban halad
nak ; a két mozgásirányban más az időegységünk, tehát az idő
tartam is más. Einstein tehát az időről való felfogásunkat változ
tatja meg gyökeresen. Különböző mozgórendszerekben csak akkor 
tudnánk az időt abszolúte mérni, ha egyidejűséget tudnánk meg
állapítani ; egyidejűséget csak jelek kicserélésével tudunk megálla
pítani, amelyeknek terjedési sebességét kellene tudnunk. Ehhez 
azonban a tér és idő abszolút mérésére volna szükségünk. Látjuk 
tehát, hogy circulus vitiosusba jutunk, amelyből csak úgy szaba
dulunk, ha az abszolút időről és vele az abszolút térről is le
mondunk.
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Az Einstein-féle relativitási tételt így lehel megfogalmazni 
Minden inercia-rendszerben az összes természeti jelenségek tör
vényei ugyanazok. Mindegyik rendszernek külön idő- és hosszúság
egysége van, amelyek egymásba átszámíthatok.

Az Einstein-féle relativitás alapján új mechanika építhető fel, 
amelynek feltűnőbb sajátosságai a következők:

1. A gyorsulások összetevői mások, mint a klasszikus dina
mikában és a gyorsulás nagyság és irány szerint is különbözik a 
Neiofon-félétől. A gyorsulás függ a sebességtől; ha a test sebes
sége egyenlő a fényével, akkor rajta nem hozható ~létre gyorsulás.

2. Az anyagnak más a tömege a mozgás irányában (longi
tudinális tömeg) és más arra merőlegesen (tranzverzális tömeg). 
A gyorsulás a testek tömegét megváltoztatja.

3. Az energiának van tehetetlensége; úgy lehet tekinteni, mint 
tétlen tömeget.

4. A térre nézve adódik, hogy a tér nem végtelen. Csak kis 
térrészben látjuk olyannak, mint az Euklides-féle tér, a maga való
jában zárt és görbe. Valamely pontból kiinduló fénysugár görbe 
úton haladva, ismét visszatér ugyanarra a helyre.

Az Einstein relativitási elméletét is ellenőrizték csillagászati 
megfigyelésekkel.

a) Az elmélet szerint a gravitációs mezőből kiinduló fény 
hullámhosszának nagyobbnak kell lennie, mintha nem onnan in
dulna ki. A Napon és más nagytömegű állócsillagokból kiinduló 
fénynél tényleg találtak is ilyen hullámhosszeltolódást, habár a 
számadatok nem is egyeznek azzal, amit az elmélet útján vártak.

b) A fénysugárnak a gravitációs mezőben elhajlást kell szen
vednie, tehát változó erősségű gravitációs mezőben a fény útja nem 
egyenes. Napfogyatkozások alkalmával tényleg tapasztaltak fény- 
elgörbülést a csillagoknál, csak azt a függvényi összefüggést nem 
tudták igazolni, amit az elmélet megkíván. Ezek a jelenségek tehát, 
ha nem is igazolják teljes mértékben az Einstein-féle relativitás
tant, de nem is mondanak neki ellent. Inkább látszanak azt meg
erősíteni, mint megdönteni. Mindkét jelenséget meg lehet ugyan 
magyarázni a klasszikus mechanika alapján is, de ennek az az 
előnye van, hogy mindkettőt egységes szempontból magyarázzuk- 
Az Einstein-féle relativitástan az egész fizika anyagát egybefog
lalja és egységes áttekintést nyújt.

II. A másik nagy probléma az atom szerkezete. Mielőtt azon
ban erről szólnék, meg kell említenem a Planck-féle kvantum- 
elméletet.

A temperatúrasugárzás vizsgálata közben a feketesugárzásra 
nézve (ilyen van a minden oldalról egyenlő hőfokú anyaggal 
körülvett üres térben a következő törvényeket találták. 1. A sugár
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zés egészen független az anyag minőségétől. 2. Az összes kisugár
zott energia az abszolút hőfok 4-ik hatványával arányos [E =  tT4]
3. A maximális energiát szolgáltató hullám hossza az abszolút
hőfokkal fordítva arányos |̂ m =  j ;  Wien-féle eltolódási törvény|
4. A sugárzás maximális energiája az abszolút hőfok 5-ik hat
ványával arányos [Em = B. T5].

Ezeket a tapasztalati [törvényeket többen igyekeztek elméletileg 
levezetni. Ezek között a tapasztalattal legjobban megegyezik Planck 
kvantum-elmélete. Gondolatmenete a következő: A sugárzás ato
mokból (oszcillátorok) indul k i; elnyeléskor az oszcillátor rezgés
energiája nő, kisugárzáskor csökken. A sugárzó test energiáját 
tehát egyenlő kis elemi részekre (kvantum) osztja szét; egy-egy 
atomra jutó kvantum mennyiségét a valószínűségi számítással kap
juk meg. A Wien-féle eltolódási törvény értelmében ezen kvantum 
nagyságának egyenes arányban kell lennie a rezgésszámmal (e =  v h).

ergAz arányossági tényező a Planck-féle állandó (h =  6‘55.102‘ gec
A kisugárzás tehát nem folytonosan, hanem ugrásszerűen történik 
A Planck-féle sugárzási elméletet Rubens vizsgálatai a legfényeseb
ben igazolták.

A Planck-féle kvantumelmélet alkalmazást nyert az atomelmélet
ben is.

A radioaktív sugárzások azt mutatják, hogy az elemek atom
jai nem egyszerűek, hanem összetettek. A sugárzás alkalmával 
felszabaduló energiát csak atombomlással lehet magyarázni s az 
ezzel kapcsolatos elemátalakulást ma már bebizonyítottnak lehet 
tekinteni. Rutherford, az átalakulás teóriájának felállítója és első 
felfedezője, szerkesztette az első atommodellt. Az atomnak majd
nem egész tömegét a pozitív töltésű mag adja, amely körül ellipti
kus pályán — mint a bolygók a Nap körül — keringenek az igen 
kis tömegű elektronok. A legkülső 'pályán keringő elektron leg
nagyobb távolsága a magtól adja az atom átmérőjét. A mag súlya 
adja az atomsűlyt és keringő elektronok száma, amely egyúttal a 
mag töltésének nagyságát is adja, az elem rendszáma vagy a 
Mendelejeff-féle periódus-rendszerben az elemnek a száma. A magot 
magát több-kevesebb pozitív töltésű hidrogén-atom és néhány 
elektron alkotja. Pl. a nitrogén atomszáma 7, az atomsúlya 14; 
a magját 14 hidrogén-mag és 7 elektron alkotja, e körül kering 
7 elektron. Az urán atomsúlya 238 és atomszáma 92; a magja 
áll 238_hidrogén-magból és 146 elektronból, mely körül 92 elektron 
kering.

Bohr az atomnak kétféle tulajdonságot ad ; az egyik az atom
magtól, a másik a keringő elektronok rendszerétől származik.
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A mag tulajdonságai: 1. a radioaktív folyamatok, amelyek az atom 
robbanásszerű felbomlásétól származnak, 2. az ütközések, 3. a súly
viszonyok, amelyek az atomsúlyokkal vannak közvetlen összefüggés
ben. Az atom minden más tulajdonsága az elektronrendszertől 
származik.

A radioaktív anyagok sugárzásakor az atom magja bomlik 
szét; а-sugárzáskor a magot 1 hélium-mag (2 hidrogén-mag), 
ß-sugárzáskor elektron hagyja el; az a- és ß-sugärzäst r-sugér- 
zás kíséri.

A spektrum magyarázatára a következő feltételeket állítja fel:
1. A keringő elektronoknak van több oly diszkrét pályájuk, amelyeken 
sugárzást nem bocsátanak ki, ezek közül a legbelsőbb a nyugalmi 
állapotot jelzi. A diszkrét pályákon keringő elektronokra nézve kell, 
hogy az elektron tömegének, sebességének és pályája hosszának 
szorzata a Planck-Ше állandó egész számú többszöröse legyen.
2. Ha az elektron az egyik pályáról átugrik a másikra, akkor ezt 
sugárzás kíséri,' amelynek rezgésszámát a két pályába tartozó 
energiakülönbség és a Planck-lé\e hányados adja meg.

Ezzel az elmélettel az elemek spektrumának finom szerkezetét 
előállító Balmer, Rydberg, Ritz gyakorlati úton nyert képleteit sike
rült levezetni, sőt sikerült oly szerieseket megjósolni, amelyeket 
csak később fedeztek fel. Az ionizált elemek spektruma is magya
rázatot nyert, ami annyiban fontos, mert az asztronómiai úton 
nyert spektrum-szeriesek nem egyeztek a Földön nyert normál álla
potú elem szenesével.

Moseley, Bragg és Siegbahn vizsgálatai azt mondják, hogy az 
elemek Röntgen-spektrumaiban 3 sorozat van (K, L, M). A spek
trumok az elemek atomszámával eltolódnak, vannak elemek, 
amelyeknek spektrumai nagyon analóg szerkezetűek. Sommerfeld- 
nek a Bohr-féle atomelmélet módosításával sikerült ezeket a ténye
ket is elméleti úton levezetni.

A Bohr-féle atomelmélet az elemek teljes spektrumáról ad 
áttekinthető képet s így a fizika egyik leghasznosabb elmélete.*

Nagy József.

Pillanatfölvételek a mennyiségtan jelen állásáról.
Minden tudományág olyan, mint egy élő szervezet. A kívül 

álló esetleg azt hiszi ugyan róla, hogy befejezett, kész egész, de a 
beavatottak tudják, hogy eleven, lüktető élet, fejlődés található benne.

* Első olvasásra ajánlható m unkák: Mikola Sándor: A  fizikai alap
fogalmak kialakulása. Kirchenberger: Atom- und Quantentheorie. Angers
bach: Das Relativitälsprinzip. Kramers und Holst : Das Atom und die 
bohrische Theorieseines Baues. M ax Born: Die Relativitätstheorie Einsteins.
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A problémák egymásba kapcsolódva kölcsönösen segítik egymás 
megoldását. Egy-egy megoldott kérdés nyomában pedig újabb és 
újabb problémák merülnek fel és a tudomány művelői megfeszített 
erővel fáradoznak a megoldáson. Időről-időre más tudományágak, 
új tartományok mutatkoznak és ezek kikutatásán lázas munka 
folyik.

1. A halmazelmélet. Ilyen új és forrongó tartománya a mennyi
ségtannak a halmazelmélet. A XVII. század végén feltalált infini- 
tezimális számítás megbecsülhetetlen szolgálatokat tett ugyan a 
tudománynak, de az alapfogalmak sokáig tisztázatlanok maradtak 
és így az új kalkulus nem volt kellőleg megalapozva. Nehézséget 
okozott többek között a szám, a függvény, a folytonosság és a vég
telen fogalma. Több kísérlet ‘történt ezen fogalmak tisztázására. 
A különböző próbálkozások után a XIX. században erősebben 
meginduló kritikai irány az infinitezimális számítás megalapozására 
is kiterjesztette figyelmét. Cauchy (1789—1857) a határérték pontos 
értelmezésével a végtelen fogalmában lévő nehézséget iparkodott el
távolítani. Bolzano (1781 —1848) és Weierstrass (1815—1897) kritikai 
irányú kutatásai a ponthalmazok vizsgálatára vezettek. Ezen előz
mények alapján Cantor György (1845—1918) megteremti a halmaz- 
elméletet.

Cantor munkálatai 1872-től kezdődőleg jelennek meg. Az új 
tan első gyümölcse a számfogalom pontos értelmezése. Ha két 
halmaz elemeit kölcsönös és egyértelmű vonatkozásba hozhatjuk 
egymással, akkor a halmazok equivalensek. Az ilyen equivalens 
halmazok közös tulajdonsága a számosság, vagy a kardinális 
szám. Az elmélet hamar rávezet a végtelen halmaz fogalmára, 
vagyis az oly halmazra, mely valamely részével equivalens. A vég
telen halmazok között legegyszerűbbek a megszámlálható halmazok, 
melyeknek elemei kölcsönös és egyértelmű vonatkozásba hozhatók 
a természetes számsor számaival, amelyek tehát equivalensek az

(1. 2, 3, 4, ...)
halmazzal. Tételként adódik, hogy a véges számú szimbólummal 
végesen jelölhető dolgok megszámlálható halmazt adnak. Ezen 
általános tétel alkalmazásaként következik, hogy a racionális szá
mok halmaza, sőt az algebrai számok halmaza is megszámlálható. 
Meg nem számlálhatóan végtelen a valós számok halmaza, a 
lineáris kontinuum. Ezzel equivalens az egyenes pontjainak, a sík 
vagy akár a tér pontjainak a halmaza. Az a törekvés, hogy a kon
tinuum számosságát kapcsolatba hozzák a megszámlálható hal
mazok számosságával, hosszú ideig mint a kontinuum problémája 
szerepelt és csak 1925-ben oldotta meg Hilbert. Még a lineáris 
kontinuumnál is nagyobb a számossága az összes egyértékű függ
vények halmazának.
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A kardinális szám után a rendszám fogalmát is általánosítja 
Cantor. Bevezeti az egyszerűen rendezett halmaz fogalmát, vagyis 
vizsgálja azon halmazt, melyben az elemek bizonyos elv szerint 
sorba állíthatók. Két egyszerűen rendezett halmaz hasonló, ha 
equivalensek és a megfelelő elempárok között a rangviszony is 
ugyanaz. Hasonló halmazok közös tulajdonsága a típus.

A rendezett halmazok között fontos szerepük van a jól ren
dezett halmazoknak, melyeknél bármely részhalmaznak van első 
eleme. A jól rendezett halmazok típusa a rendszám. 1882-ben 
Cantor a végtelen jól rendezett halmazokra is kiterjeszti a rend
szám fogaimét és keletkeznek a transzfinit rendszámok. Fontos e 
téren Zermelonak 1904-iki bizonyítása, hogy minden halmaz jól 
rendezhető.

A kontinuumnak, a ponthalmazoknak vizsgálata legnagyobb 
eredményeket ért el az egy- és többváltozós függvények tanában. 
A függvénytannak egész a mai napig folyó elmélyítése a halmaz- 
elmélet megalkotásának köszönhető. E téren különösen kiemelke
dik az integrál fogalmának új értelmezése. Boréi és Lebesgue meg
állapítja a ponthalmazok mértékét. És ez alapon Lebesgue definiálja 
a határozott integrált, mint adott függvény ordinátáiból alkotót 
halmaznak a mértékét. Ezen integrál általánosabb és némely eset
ben egyszerűbb is, mint a Riemann-féle, mely a függvény ordináta
halmazénak Jordan-féle területét használja. Napjainkban még újabb 
értelmezést ad az integrálnak Perron.

Vizsgálódásának körébe vonja a halmazelmélet a görbék, a 
terület és köbtartalom tanát. Ezen alkalmazás nyomán kitűnik, 
hogy amit a szemlélet gyakran egyszerűnek mutat, az analitikailag 
tekintve sokszor a megszorító feltételek egész sorát kívánja. Nagy 
halmazelméleti apparátussal kell bizonyítani, hogy a kör kerületé
nek kölcsönösen egyértelmű és folytonos képe — a Jordan-féle 
görbe — két részre osztja a síkot és az így létrejött tartományok 
mindegyikének a görbe a határa.

A század elején a halmazelmélet, a naiv korából kijutva, mór 
a kritikus koréba jutott. A halmaz fogalmából adódó ellenmondások, 
antinómiák azt mutatták, hogy a Cantor-féle genetikus halmaz
fogalom nem kielégítő, azért Zermelo 1908-ban axiomatikusán ipar
kodik megalapozni a halmazelméletet. Ezen eljárás a halmaz fogal
mát és a halmazelmélet körét is annyira szűkíti, hogy a logikai 
ellenmondások megszűnnek.

A legutóbbi években pedig szinte forradalomszerű állapot ész
lelhető a halmazelméletben. A végtelen halmazok kutatásánál is 
érvényesült a logika egyik alapvető elve, a középkizárás elve. Az 
intuiciós matematika hívei, a holland Brouwer és a német Weyl 
a halmazelméleti nehézségeket úgy iparkodnak megoldani, hogy
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próbálják kétségbe vonni a középkizárás elvét. Vizsgálódásuk 
kiterjed az exakt tudományok logikai megalapozására és az előző 
eredmények nagy részét, mint hibásat vagy értelem nélkülit elvetik. 
A régi klasszikus álláspontot képviseli Hilbert, aki a geometria 
axiómáinak megállapítása után az aritmetika axiómáit is összeállí
totta és ezek között kimondottan is szerepel a középkizárés elve.

2. A vektorszámítás. Mach szerint a matematika azon külö
nös tudomány, mely szimbólumaival a feles erőfeszítést igyekszik 
csökkenteni és ezen törekvésében a szellemi erők ökonómiáját a 
végsőkig fokozza. A gondolkodás ökonómiájának elve érvényesül 
azon újabb törekvésekben is, melyek a geometriai számításokat 
magukkal a geometriai alakokkal akarják elvégezni. Mindig bizo
nyos idegenszerűség van ugyanis abban, hogy a geometriára 
mintegy rákényszerítjük a koordinátarendszert és csak ennek alap
ján határozzuk meg a geometria szubsztrátumait és a koordináták 
segítségével iparkodunk megállapítani az alakzatok törvényszerű
ségét. Ennek a geometriától heterogén elemnek a kiküszöbölése 
régi törekvés a matematikusok között. Már Leibniz (1646—1716) 
kimondja a pusztán geometriai számítás szükségességét, de Möbius 
(1790—1868) kezdeményezése után csak Hamilton (1805 —1865) és 
Grassmann (1809—1877) vezet be két különböző geometriai számí
tást. E két tudós majdnem egyidőben és egymástól függetlenül jut 
rá az új számításra. Itt is ismétlődött a mennyiségtan történetében 
az a gyakori jelenség, hogy az idő megérlel bizonyos problémát 
és ezt több személynek sikerül egy időben megoldania. Ezen 
kutatásokból sarjadt ki a vektorszámítás. Kezdetben csak módszer
tani eljárásnak, a geometria gyorsírásának mutatkozott, mellyel a 
régi eredményeket egyszerűen és tömören lehet kifejezni; de csak
hamar bevonul a tiszta és alkalmazott mennyiségtan sok ágába és 
mindenütt termékenyítőleg'hat.

A két felfedező nyomában a jelölések sokfélesége alapján a 
vektorszámítás többféle iránya keletkezett. Egész napjainkig vajúdó 
bizonytalanság volt észlelhető abban, hogy a különböző rendszerek 
melyike lesz legalkalmasabb az elterjedésre. Mint ilyen esetekben 
szokott történni, az életrevalóbb diadalmasan kerül ki a versenyből.

A vektorszámítás elemei oly egyszerűek, hogy bejuthatnának 
akár a középiskolai tanítás anyagába is. A számítás magasabb 
fokán vizsgáljuk a skaláris- és vektortereket. A skaláris térből 
leszármaztatható a nívófelületekre merőlegesen álló vektorok, a 
gradiensek alkotta vektortér. Viszont a vektortérből nyerhető skaláris 
tér a divergencia alapján és újabb vektortér a rotáció alapján. 
Mindezek a differenciális nablaoperator segítségével kaphatók.

A Hamilton-féle irány fejlődése bevezette a linearis vektor
operatort, mely bármely vektorból lineárisan újabb vektort szár-

21Tanóregyesületi Közlöny.



322

maztat. Ezen operáció sokféle elnevezésben mutatkozott, újabban 
a tenzor szó használata kezd általánossá válni. Az itt használatos 
operator voltakép másodrendű tenzor. Ezen fejlődés egyúttal új 
számításnak, az általános tenzorszámításnak volt előhírnöke.

3. A tenzorszámítás. A vektorszámítás eredetileg a három- 
dimenziós Euklides-féle tér vizsgálatára volt alkalmazva. Ezen 
térben három nem egy síkkal párhuzamos vektorral minden vektor 
lineárisan kifejezhető. Ezen tényt úgy is kifejezhetjük, hogy a tér 
vektorai háromdimenziós lineáris rendszert alkotnak.

Az újabb kutatások a többdimenziós Euklides-féle, vagy lineáris 
terekre vonatkoznak. Az n-dimenziós Euklides-féle térben n számú 
egymástól lineárisan független vektor van. Ezen vektorokat lineáris 
transzformációnak vetve alá, a mennyiségek két rendszere mutat
kozik : a kovariáns és kontravariáns mennyiségeké. Pl. az elemi 
vektortanban a vektor komponensei kontravariánsok. A kovariánsok 
és kontravariánsok rendszeréből lineárisan előállított oly rendszer, 
mely a koordinátarendszertől, vagyis az alapul választott vekto
roktól nem függ, a~ tenzor. Az ilyen tenzorokra értelmezve van az 
összeadás, a szorzás és a kontrakció művelete.

A tenzorszámítás is közvetlenül a geometriai alakzatokon végzi 
el a műveleteket és iparkodik magát függetleníteni a koordináta
rendszertől. Ez alapon az egész számítás visszatér a görögök módjá
hoz, akik a geometriai alakzat tulajdonságait magából az idomból, 
nem pedig valami koordinátarendszerre vonatkoztatva kutatták.

4. A Ricci-féle kalkulus. A vektortantól függetlenül, a múlt 
század közepén Riemann (1826—1866) munkálkodásával megindul 
a nem-Euklides-féle többdimenziós geometriák kutatása, mely a 
térről való felfogásunkat fejlesztette. Riemann 1854-ben Gauss 
(1777—1855) nyomén indulva, a többdimenziós geometriát kapcso
latba hozza a Bolyaitól (1802—1860) feltalált nem-euklidesi geo
metriával. Analógiaként megemlíthetjük, hogy a mi háromdimenziós 
Euklides-féle vagy lineáris terünkben számtalan kétdimenziós alak
zatot, vagyis felületet találunk. Ha ezen felület sík, vagy síkra 
lefejthető, akkor érvényes rajta az Euklides-féle kétdimenziós geo
metria, az általános felületen azonban az Euklidesétől különböző 
geometria áll. Ennek analógiájára az n-dimenziós lineáris sokaság
ban, vagyis az n-dimenziós Euklides-féle térben megadhatunk az

• n-nél kisebb dimenziójú Riemann-féle teret, mely éppúgy be van 
ágyazva az n-dimenziós Euklides-féle térbe, mint a különböző 
felületek a mi háromdimenziós terünkbe.

Riemann a végtelen kicsiben való viszonyokból építi fel a 
geometriát. A többdimenziós Riemann féle geometria vizsgálata 
azonban a képletek bonyolult volta miatt nehezen volt kezelhető. 
A helyzet akkor javult, midőn Ricci (1853—1925) 1887-ben meg-
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alkotta az abszolút differenciálszámítást, mely egyszerűsítette a 
vizsgálódást. Ezen új számítás megindult már Beltramival (1835— 
1900), aki bizonyos invariáns és a koordinátarendszertől független 
differenciálparamétereket vizsgált. Ezen gondolatot folytatva, észre
vette Ricci, hogy a többdimenziós Riemann-féle differenciálgeometriá
ban minden tulajdonság bizonyos kovariáns, kontravariáns, általá
ban tenzormennyiségektől függ. Bevezeti az indexek alsó és felső 
állását és erősen figyelembe véve a Christoffel-féle jeleket, sikerült 
megalkotni az új számítást, mely rendszeres és egységes tárgyalását 
adja a Riemann-féle terek problémáinak. Lényeges ezen számítás
ban is, hogy nem formákkal, hanem közvetlenül a geometriai 
mennyiségekkel operál.

Ezen új számítás nehezen tudott átmenni a matematikusok 
köztudatába és csak az általános relativitás elmélete szerzett nép
szerűséget az új kalkulusnak. Ez ugyanis erősen igénybe veszi a 
többdimenziós nem-euklidesi geometriákat és ezzel kapcsolatban a 
Ricci-féle számítást.

Az új kalkulus lényegesen egyszerűbb és szemléletesebb lett, 
amint Levi-Civita 1917-ben felfedezte a vektornak az n-dimenziós 
térben önmagával való parallel infinitezimális eltolását. A legújabb 
időben pedig Hessenberg 1917-ben megjelent dolgozata nyomán a 
fizika fejlődésével kapcsolatban a többdimenziós geometria is új 
szempontokkal gyarapodott. A tenzoroknak és a vektorok parallel 
eltolásának különböző választása szerint a geometriák egész soro
zata, pl. Weyl-féle, Eddington-féle, keletkezik és ezeknek a Riemann- 
féle csak egy esete. A Ricci-számítás klasszikus voltát mutatja az, 
hogy könnyen kiterjeszthető ezen általánosabb esetekre is.
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A tájrajzról.
A tájrajz kialakulása.

A földrajzban hosszú századokon át tisztán a leíró módszer 
uralkodott. Néhány évtized óta azonban egyre sűrűbben találko
zunk az oknyomozó irányzattal. Ez a földfelszín egyes fényeinek, 
jelenségeinek és folyamatainak az okát kutatja és a talált össze
függések kölcsönhatását tanulmányozza. Munkájában tehát gene
tikus és szintetikus szempontokat követ. Ez az új irány teremtette 
meg a tájrajzot, a Landschaftskundet.* Anyagát és kutató mód
szerét tekintve a földrajztudomány két legrégibb ága: az általános 
(helytelenül fizikai) és leíró között foglal helyet s azokat mintegy 
összeköti.

Az általános földrajz valamely földfelszíni jelenséget (hegy, 
szél, gleccser) vesz vizsgálat alá s azt az egész Földre kiterjedő- 
leg tanulmányozza. Munkájában összehasonlítás útján az illető 
jelenség általános vonásait igyekszik megállapítani, tehát tipizáló, 
típust alkotó tudomány. Az egyéni vonások, individualitások nem 
érdeklik. Ezzel ellentétben a leíró földrajz a Föld valamely terü
letén található összes földrajzi tényeket felsorolja s kiemeli azok 
egyéni vonásait. Ezért individualizáló jellegű. Nem kiváncsi tehát 
pl. arra, hogy minden patak alsó-, középső- és felsőfolyására mi 
a jellegzetes, hanem, hogy az illető területen a patak melyik 
szakasza található és ez az általános típustól miben különbözik.

Az általános földrajzban a szintetikus irány uralomrajutásával 
nyilvánvalóvá vált, hogy egyes geográfiái tények és jelenségek 
nem állanak önmagukban és elszigetelten. így pl. az oknyomozó 
módszer világosságot derít az éghajlat különböző voltának az 
okára, a szintézis pedig megmutatja, hogy a klímától függ a víz
hálózat, a talaj, a növényvilág, a település s az ember gazdasági 
tevékenységének nem egy ága. így tehát mi az egész Földre ki
terjedőig egyszerre nem csupán egy jelenséget vagy tényt tehetünk 
vizsgálat tárgyává, hanem többet is. S ezen munkánk eredménye 
gyanánt elénk rajzolódik nem egy sik, alföldi jellegű terület, nem 
400—600 mm. csapadékkal rendelkező vidék, nem egy tápanya-" 
gokban gazdag földdarab, hanem mindezek szintézisé, összetétele, 
a puszta, a steppe, a Föld jellegzetes tája. Ez általános, tipikus 
vonásokkal rendelkezik, tekintet nélkül arra, hogy az Ó- vagy 
Újvilágban fordul-e elő.

A genetikus és szintetikus módszernek a leíró földrajzban 
való alkalmazása annak a felismerésére vezetett, hogy egyes 
országok vagy azok részei bizonyos erők hatása alatt fejlődtek és 
állanak. Földünk legkülönbözőbb területeinek individualisztikus

* Lásd a cikk végén lévő irodalmat.
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leírásánál és geográfiái képük megmagyarázásánál a hasonló
ságok alkalmával mindig ugyanazok az erők, mint okozók bukkan
nak fel a mélyből. Tehát az egyes területek és az őket létrehozó 
erők szigorú kölcsönhatásban vannak egymással. S ennek fel
ismerése késztette a Föld újabb leíróit, hogy munkájuk közepette 
az egyes területek elhatárolásában ne a folytonosan ingadozó 
politikai határok után igazodjanak, hanem olyan területeket, tájakat 
határoljanak el, amelyeken egymással összefüggésben álló erők 
uralkodnak. '

így tehát az általános és a leíró földrajz újabb módszere 
vezetett a táj fogalmának mai kialakulásához. Azért mondjuk, 
hogy mai, mert a táj kifejezés a földrajzi irodalomban nem új. 
Humboldt, Reclus, Brehm, Nehring munkáikban gyönyörűen leírnak 
egyes tájakat és kiemelik azok jellemző vonásait. De ők inkább 
a művész leikével látták meg azok önállóságét, míg a mai föld
rajz tudományos módszerrel állapítja meg azokat. A tájrajznak 
ilynemű kiépítéséhez az angol Herbertson adta meg az alapgon
dolatot 1905-ben. A németek közül R. Gradmann fejtette ki erre 
vonatkozó gondolatait 1916-ban a Geographische Zeitschrift hasáb
jain. A világháború után erős lendületet vett ez az irány. Neveze
tesebb képviselői Németországban K. Sapper, N. Krebs és főleg
S. Passarge. A franciák közül Vidal de la Blache iskolája érdemel 
említést.

A tájrajz tárgya, módszere és felosztása.
A tájrajz tárgya a táj, azaz a földfelszín bizonyos darabja a 

rajta található összes geográfiái tényekkel és az őket létrehozó 
erőkkel. Feladata ezek összefüggését, kapcsolatát kimutatni és 
ezek eredményét, a tájat elénk állítani. Ez tehát környezetünknek 
dinamikus szemlélete. A tér, amelyen vizsgálódásunkat folytatjuk, 
különböző nagyságú lehet. A földrajzi tények a szerves és szer
vetlen világból valók. Az elsőbe tartoznak a klimatikus folyamatok, 
a földkéreg felszíni formái, a víz és hálózata s végül a talaj. 
Organikus jelenségek a növénytakaró, az állatvilág s végül az 
ember és kultúrája. Mindezek világosan megfigyelhető formában, 
alakban jelennek meg előttünk s éppen ezért elterjedésük térképez
hető. Legtöbbször az illető területen jelenleg ható erők hatása 
alatt keletkeztek s ez esetben az összefüggést könnyű kimutatni. 
Megtörténik azonban igen gyakran, hogy olyan jelenségekkel 
találkozunk, amelyek alakjukat azon a területen régebben ural
kodott erőknek köszönhetik vagy pedig valamely szomszédos 
terület erőcsoportjainak hatása alatt állanak. A Magas-Tátrát a 
diluviumban jégtakaró borította s ez a völgyeket U alakúra véste 
ki. Ezek a formák ma is megvannak, de a ma uralkodó erőkkel 
nincsenek harmóniában. A Szaharában a kevés csapadék követ-
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keztében éllandóvizű vízhálózat nem tud kialakulni s mégis ott 
látjuk végigvonulni a Nílust. Ez idegen, diszharmonikus elem a 
tájban, létezése a Nagy-tavak vidékének erőhatásaiban leli magya
rázatét. Számos ilyen példát hozhatnánk fel a növény- és állat
világból is. Az állatok testalakja, a növénytakaró formája a ma 
uralkodó erők hatása alatt fejlődött ki, az azonban, hogy milyen 
fajjal (species) vannak képviselve, már történelmi erők eredménye. 
A tájban ható erők ilynemű szétválasztása fontos, mert ezáltal a 
táj általános és egyéni vonásait tudjuk kiemelni.

Kérdés most már: melyek a táj általános jellegű vonásai? 
Ilyenek elsősorban az éghajlat általános jelenségei (hőmérséklet, 
csapadék)s az ezektől függő vízmennyiség és talaj. Ide sorolhatók még 
a növényszövetkezetek és a műveltségi formák. Ezek valamennyien 
egymással összefüggnek, minden egyes tájban fellelhetők és 
összehasonlítólag tanulmányozhatók. Segítségükkel általános, a 
valóságban nem lélező, ideális tájformákat tudunk felállítani, 
amelyeket azután a rendszertani kategóriák szerint csoportosít
hatunk (tájrész, táj, tájvidék, tájöv). Ilyen tájtípusok felállítása az 
összehasonlító tájrajz feladata. Ez tehát generalizáló módszerrel 
dolgozó tudomány.

Ezzel szemben a tájrajz másik iránya egy-egy meghatározott, 
adott területen fekvő táj egyéni vonásait írja le. Megmutatja, hogy 
a kérdéses táj az általános típustól miben különbözik. Ezt az 
által éri el, hogy kiemeli az illető táj speciális, individuális 
tulajdonságait. Ezek: helyzet, nagyság, más tájakkal való kap
csolata, a táj topográfiája (a hegyek és tavak elrendeződése), a 
geológiai mült s ennek eredménye gyanánt kialakult közetek, az 
éghajlat helyi jelenségei (pl. leszálló légáramlás), a növénytakarót 
alkotó fajok, az állatfajok, a népfajták, az ember művelődési 
foka, a népfajoktól függő tulajdonságok, történelmi hatások, tár
sadalmi vonatkozások, politikai alakulatok. A tájrajznak ez az 
iránya tehát indtvidualizálá módszerrel dolgozik.

A két különböző kutató módszer megadja az alapot tárgyunk 
felosztásához, az általános vagy összehasonlító és a részletes 
tájrajzhoz.

A tájrajz helyzete a földrajz régi irányai
hoz és alkalmazása a földrajz tanításában.

Módszerét tekintve a tájrajz egyesíti magában tehát a földrajz 
két régi irányának : az általános és leíró földrajznak a módszerét.

Mégis különbözik mindkettőtől, mert más az anyaga. Míg az 
általános földrajz csak elszigetelten álló egyes tényeket és jelen
ségeket tanulmányoz, addig ez mindig tény- és jelenségcsoporto
kat. Ezért ebben az irányban a határ nem is vitás. Sokkal 
nehezebb már a leíró földrajz és a részletes tájrajz elhatárolása.
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Hettner és követői pl. a kettőt ugyanannak veszik. Mi szerény 
véleményünkkel N. Krebs, К. Sapper és 0. Schlüter-hez csatla
kozunk, akik szerint a tájban vannak olyan geográfiái tények, 
amelyeket nem a természeti erők, hanem a kiváló egyének 
mentalitása s a tömegek akarata idéztek elő. Ezek leírásával és 
okaik kutatásával a részletes tájrajz nem foglalkozik, az túlesik 
az ő területén s ez mér a leíró földrajz feladata. Ez utóbbi több, 
mint részletes tájrajz. Ős, kezdetleges tájban, ahol még minden 
a röghözkötöttség bélyegét viseli magán, a kettő talán egymást 
még fedi, de a fejlődés és technika magasabb fokán semmi esetre 
sem. Itt a részletes tájrajz a leíró földrajznak csak segédtudo
mánya.

A  tájrajznak az itt vázolt lényege, mivolta úgyszólván nap
jaink szülötte. Ezért messze vagyunk még attól, hogy a közép
iskola falai közé bevigyük. Ezt nem tehetjük már csak azért sem, 
mert részleteiben még nincs kidolgozva. Azt azonban igen is 
megtehetjük, hogy módszerét alkalmazzuk és a földrajz tanításá
ban tájrajzi szemléletre, gondolkodásra igyekszünk tanítványainkat 
reánevelni. Tehát mindent a környezetébe beállítva mutatunk be. 
Kérdés : hogyan lehetséges ez ? Az általános földrajzban lépten- 
nyomon az a veszély fenyeget, hogy elmerülünk a sok részletbe 
és rendszerezésbe. A tájrajzí gondolkodás megóv ettől. A kenyér
magvak tárgyalásánál pl. nem fogjuk elsorolni az összes gabona
féleségeket (rizs, kukorica, búza, rozs stb.), hanem beszélünk 
Földünk rizs-, kukorica-, búza- és rozstermő területeiről. Déleurópa 
leírásánál a leíró földrajzban pedig nem fogunk minél több város
nevet felsorolni, hanem leírunk típusokat. Elmondjuk, hogy milyen 
a kikötőváros, a hegyi település, mi jellemzi a medencevároso
kat. Ezáltal megszabadítjuk a leíró földrajzot a sok nomenklatú
rától. Életet viszünk bele és kidomborítjuk asszociatív jellegét, 
amivel a földrajzot már Herbart jellemezte.

I R O D A L O M .

A tájrajz irodalma meglehetősen szétszórt. Ezért ezen a helyen 
csupán néhány alapvető munkára és módszertani szempontból jelentős 
értekezésre hívjuk fel a figyelmet. E. Banse: Die Seele der Geographie, 
Braunschweig 1924., E Banse: Illustrierte Länderkunde, Braunschweig 
1922. P. J. G ranö: Die landschaftlichen Einheiten Estlands, Loodus, 
Tartu, 1922., A. Hettner : Methodische Zeit- und Streitfragen, Geographische 
Zeitschrift 1923 és 1925. F. Huttenlocher: Ganzheitszüge in der modernen 
Geographie, Die Erde, III. 1925., 5. P assarge: Landeskunde und Ver
gleichende Landschaftskunde, Zeitschrift d. Gesellschaft für Erdkunde zu 
Berlin, 1924. S. Passarge : Die Grundlagen der Landschaftskunde, I—III, 
к. Hamburg 1920. F. Schnass : Methodik des Unterreichts an höheren 
Schulen, Breslau 1925.

Dr. Karl János.
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ÉRTEKEZÉSEK.
Latin stilisztika és latin stílus.

A latin stilisztikát és latin stílust nem egy bordában szőtték. 
Ha a nevüket hallod, azt hihetnéd, hogy egy anya édes gyermekei, 
pedig ha jól szemügyre veszed őket, bizony csak mostohatestvérek. • 
Éppen a nevük ejt bennünket tévedésbe. A latin stilisztika a mai 
mivoltában nem sok közösséget tart a latin stílussal. A németek
nél a latin stilisztikáknak se szere, se száma. Most már nekünk is 
van. De olyan könyvet, melyből a latin stílus tudományát, történe
tét és fejlődését megismerhetnők, csak egyet tudok: Norden: Die 
antike Kunstprosa. Ez nagyszabású, úttörő munka, ámbár sok 
tekintetben töméntelen anyaga és nagy koncepciója mellett is, kevés 
szempontú; nincsen elég széles történeti háttere és perspektívája. 
Nála az antik irodalmi stílus története úgyszólván az atticismus és 
asianismus bizonyos időközökben megújuló harcában merül ki.

Mi voltaképen a latin stilisztika? Az iskolai nyelvtanok sza
bályainak megismétlése, kibővítése és legfőképen útmutatás a latin 
nyelvből magyarra való fordításhoz vagy vice versa. Nagyon érde
kes és tanulságos volna a latin stilisztika történetét a renaissance- 
tól, azaz Laurentius Vallanak de linguae Latinae-jén, R. Goclenius, 
Gasp. Scioppius Observationes-ein, Henr. Stephanusnak de latini
tate falso suspecta-ján, Corn. Loosa-nak Scopae Latinae-jénr Vos- 
siusnak de vitiis-én, Vavassornak, Cellariusnak és Nolteniusnak 
Antibarbarusain, Praschiusnak Rosetumán, Heinecciusnak Stili 
cultioris fundamentáin, Grysarnak Theorie-jén, Seyffertnek Palaestra 
Ciceroniana-ján, Krebs-Allgayer-Schmalz Antibarbarusán át mind 
a mai napig, azaz Nägelsbach-S. Müller Lateinische Stilistik-jéig és 
leszármazottjaiig megrajzolni.

Röviden csak ennyit r Vallaék, Stephanusék, Nolteniusék, 
Heinecciusék s a többiek a latin nyelvet a középkorban benne 
elburjánzott gaztól és dudvától akarták megtisztítani és a cicerói 
latin nyelven való irnitudás mesterségét tanították. Nágelsbachék- 
nak inkább az volt a törekvésük, hogy megmutassák, miképen 
kell a latint a Klopstock, Wieland, Lessing, Goethe, Schiller és a 
romantikusok óta óriásit fejlődött és meggazdagodott német nyelvbe 
átültetni vagy megfordítva: hogyan található meg a modern német 
szónak és kifejezésnek a klasszikus latin megfelelője. Egy szóval 
Nágelsbachék stilisztikája nem más, mint a latin és német nyelv
nek egymással való szembeállítása: tehát gyakorlati, nem tudo
mányos nyelvtan. Helytelenül nevezik stilisztikának.

A használatban levő latin stilisztikák esetleg megtanítanak 
nyelvtani korrektségre, de semmiképen sem stílusra. írhat valaki
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grammatikailag, vagy ha úgy tetszik, stilisztikailag kifogástalanul 
és még sincs stílusa.

Manapság tudományos, tehát nem iskolai, azaz csupán a 
nyelv megtanulását szolgáló nyelvtan másképen mint pszichológiai 
és fejlődéstörténeti alapon el sem képzelhető. Magyar stilisztika 
is csak egy van : Zlinszky Aladáré. Ez, ha nem is fejlődéstörténeti, 
de legalább pszichológiai alapon nyugszik. A többi magyar sti
lisztika a régi retorok évezredes kaptafájára szabódott.

Ha a Maywald-féle stilisztika nagyobb tekintettel volna pszi
chológiai és fejlődéstörténeti szempontokra, nem mondana ilyent: 
„a mondatfűzés — a logika legszigorúbb törvényeinek megfelelő“. 
Ezt az állítást számtalan példával lehetne halomra dönteni, de 
fölösleges, mert ki beszél ma a nyelvben uralkodó logikáról ? Ma 
már senkisem hiszi, hogy a beszéd és a gondolkodás identikus.

Hát ez meg mi: „egy másik jellemző vonása a latin mon
datfűzésnek a szigorú alárendelés, melyben szintén a nép jelleme 
tükröződik vissza ?“ Melyik latin nyelvé? Plautusé, Catoé, Varróé? 
Aki csak egy-két oldalt lapozgat Plautusban, Catonak de re 
Tustica-jáben vagy a Gelliustól közölt beszédtöredékeiben vagy 
Varro de re rustica-jában, azonnal meggyőződhetik ennek az ell en 
kezőjéről. Parataxis lépten-nyomon, hypotaxis csak imitt-amott. De 
hát a klasszikus latinoké — mintha ez volna csupán az igazi 
tősgyökeres latin nyelv és előttük és utánuk csak romlás és pusz
tulás — Ciceróé és Caesaré? Igen, ezeknél, mint a  görög művelt
ség és a görög sophistika főképviselőinél túlteng a hypotaxis, sőt 
a periodizálás. De mér Cicero leveleiben nem. Példát ezeret, ha 
kell, könnyű szerrel összehordhatnék. Ez természetes is. Minden 
népnél így van ez. Gondoljon csak valaki báró Eötvös műveire és 
Eötvös Károlyéira, Berta Miklós vezércikkeire, Gárdonyi regényeire. 
A nép egyszerű fia, akár római, akár magyar, akár francia, akár 
német, mondatait egymás mellé rakja. Csak az erősen kiművelt 
elme, csak az erősen begyakorolt agypálya tud nagy gondolat- 
komplexumokat szorosan összefűzni és egymásba ölteni.

Sok függ a műfajtól, a genustól. Amint tudjuk, a genus tenue 
vagy adtenuatum közel jár a nép nyelvéhez, melyben a parataxis 
dominál (Auct. ad Herenn. 10, 14 in adtenuato genere, id quod 
ad infimum et cottidianum sermonem demissum est). Azután a 
parataxis és hypotaxis stílus-divat is. Pl. Seneca az unalomig űzi 
a parataxist, Tacitus ellenben a hypotaxis és a participiumok 
embere, de inkább a Historias-ban és az Annalesekben, a Ger- 
maniaban és a Dialógusában, mint más genushoz tartozó művek
ben nem olyan mértékben. A hypotaxis a latin nyelvnek nem 
immanens tulajdonsága. Ez csak a nyelvnek, az irodalmi nyelvnek 
egyik fejlődési fázisa.
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A stilisztika szót nem ismerték sem a görögök, sem a rómaiak. 
Amit mi stilisztikának nevezünk, azt ők retorikának hitték. A stílus 
tanítása a retor tiszte volt. Quintilianus retor létére szemére hányja 
retortársainak, hogy a grammatikusokról-csakúgy félvállról beszél
nek, fáradságos munkájukat semmire sem becsülik. A görögök és 
rómaiak magától értendőnek tartották, hogy a fiú, mielőtt a retor 
kezébe kerül, a pedagógus és grammatikus révén alapos gramma
tikai korrektségre tesz szert. Sem Hermogenesnél, sem Aphthonios- 
nál és a többi retorikairónál grammatikáról szó sincs. Hát még a 
Dionysius Longinus neve alatt ránk maradt népi öipoix; c. művecs- 
kében milyen meglepően finom, szinte pszichológiai értékű meg
látásai vannak a stílusbeli jelenségeknek! ( i t .  ö ijj. с . с . XXI, XXV, 
XXXI, XXXV, XLI). Az Auct. ad Herennium IV. 8 felhozott genus
példák mutatják, hogy mit értettek a régiek a stíluson.

A mai modern latin stilisztikának nem olyannak kellene lennie 
mint az említett Nágelsbach-Müller-féle slilisztikának és atyafiainak, 
mert ezek- nem a stílus sajátságaival és jelenségeivel foglalkoznak, 
hanem a két nyelvet egymásra való fordítás céljából, tehát nem 
tudományos, hanem gyakorlati célból hasonlítják össze. Hogy ez 
mennyire így van, erre beszédes bizonyíték a Krebs-Schmalz-féle 
Antibarbarus egy idevetett idézete. Schmalz azt mondja: Stilistisch 
wichtig ist paenitet und non paenitet mit indirektem Fragesatz, 
z. B. non paenitet me quantum profecerim, ich bin mit dem Resul
tat wohl zufrieden. Evvel azt akarja mondani, hogy a paenitet-et 
nem mindig a megbánom szóval, hanem a meg vagyok eléged- 
vével adjuk vissza. Ez azonban csak azt jelenti, hogy az idézett 
mondatban a paenitet-ben rejlő fogalmat a meg vagyok elégedve 
jobban kimeríti, mint a megbánom szó. De hát ez csak fordítás. 
Mi köze van a latin stilisztikához ? A római ember rögtön meg
értette, hogy miről van szó, neki nem kellett ezt görögre fordítani, 
hogy megértse. Ez a z : a latin antibarbarusok és stilisztikák csak 
fordítási útmutatók és az iskolai nyelvtanok kibővítései.

Hogy mi volna a modern latin stilisztika feladata, néhány 
példával akarom megmutatni. Plautusnál a verb. dic. után quod 
kötőszós mellékmondat is áll. Ez Plautusnál természetes és nem 
stilizált dolog. De Apuleiusnál stilizálás, mert Hadrianus roman
tikus kora a múltba révedez (Apuleius, Fronto, Gellius). Ehhez 
hasonló eset az — Gellius említi (X, 26, 1) — hogy Sallustius 
használja ezt a szót transfretari (átkelni). Ez a szó mint a búvó
patak eltűnik a szemünk elől és egyszerre csak előbukkan Zeno 
Veronensisnél (Tract, lib. II. 57, Migre). Lehet, hogy a nép nyelvében, 
mely az irodalmitól hosszú ideig külön mederben folydogólt, tovább 
úszkált és Zeno onnan halászta ki, mert Zénónál van egy pár hatá- 
rozottan népnyelvi szó is — vagy Apuleius hatása alatt archaizál-
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Csodálatos, hogy ennek a jámbor püspöknek — élt a Kr. u.
IV. században — stílusa mennyire egyezik a frivol és nyegle 
Apuleiuséval. Szavak, szólások, fordulatok, antithesisek, repetitiok, 
clausulák Apuleius Metamorphoseiből és Floridáiból kedves vagy 
ellenszenves ismerőseink. Csodálkozásunkból megértés lesz, ha 
Joannes Chrysostomos homiliáiban azt olvassuk, hogy a hallgató
ság a prédikáló pap egy-egy szebb fordulatát megtapsolja. A sti
lus az egyén, a társadalom gondolat- és érzésvilágának nyelvében 
való visszatükrözése. Seneca Epist. 114 talis hominibus fuit oratio, 
qualis vita. Quemadmodum autem unius-cuiusque actio dicenti 
similis est, sic genus dicendi aliquando imitatur publicos mores.

Petronius satiráiban, különösen a Cena Trimalchionisban csak
úgy ontja a vulgaris szavakat és szólásokat, mert Petronius egy 
erővel duzzadó, alkotni vágyó kor reálisan néző írója. Apuleius 
ellenben alig használ egy-egy népies szót, ez is inkább plautusi 
reminiscencia, pedig lett volna erre alkalma a sok rablóhistóriájá
ban. Érthető: Apuleius romantikus, bárok, erősen cicomáz, stílusa 
dekoratív.

Nagyon érdekes összevetni Petronius és Apuleius stílusát, 
mikor hasonló témakörben mozognak (Petronius 61, 62, 63 — Ap 
Mat. 1. 6—26 egy kisérteti história; Petronius 111 —113 az ephe- 
susi matrona története — Ар. IX. 14—22 szerelmi novella). Az 
is érdekes esete a stílusművészet történetének, hogy miképen ol
vaszt be Livius és Tacitus művébe egy valóban elmondott beszé
det, hogy meg ne bontsa sajátlagos, egyéni stílusának egységét 
(Tacit. Ann. XI, 24 — H. Dessau Inscript, lat. sei. 1. Nr. 212). 
Valerius Maximus egyik forrása Cicero. Két kor stíluskülönbségé
nek szembeötlőbb példáját keresten-keresve se találhatnók meg, 
mint ennek a császárság elején élt retornok exemplumaiban. 
Micsoda rafinériával stilizálja át e pointe kedvéért Cicero simán, 
nyugodtan folyó elbeszélését! A latin stílus tanulmányozásának 
méltó tárgya az az irodalmi áramlat, mely a Cicero és Caesar 
Scipio és köre arisztokratikus, nemzeti hagyományain nyugvó, de 
hellenistikus kultúrával átivódott, exclusiv, minden rusticitástól és 
provincialismustól irtózó, józan és azért minden költői dikciót 
magából kizáró prózájának gátját az Augustus-korabeli költőzsenik 
megjelenése óta átszakítja és a prózát is költői szavakkal és for
dulatokkal árasztja el. Ez így szokott lenni más népeknél is. 
Nálunk is. Arany hány szava és fordulata terjedt el prózánkban. 
Vagy gondoljunk csak Ady hatására. Nagyon kirívó a stíluskülönb
ség három különböző századnak ёкфраац-ában pl. egy szobor vagy 
képleírásában (Cic. Verr. IV. 3: Canophorrei, Petronius 83: Apelles 
цоуоктпцо?; Apuleius II. 4: Diana szobra.

Caesar szűkkeblű stílusfelfogósót: tamquam scopulum sic fugias
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inauditum et insolens verbum a következő századok megcsúfolják 
és az új szóképzések úgy bújnak ki a földből, mint eső után a 
gomba. Apuleius csak úgy dúskál az új képzésű szavakban, persze 
stílusutánzója Zeno sem marad mögötte. Némely képző, mely Cicero 
idejében gyéren hajt, később Apuleiusnál és Tertullianusnál búja 
bőséggel fakasztja magából az új szavak termését (Pl. -ntus, -osus, 
-tor, -bilis, -ter, -mentum stb. képzők). Itt nincs helye, hogy rend
szerbe foglaljam a latin stíluskutatás célját és feladatát. Az igazi 
latin stilisztikának az idegen nyelvekhez semmi köze, csak annyi
ban. ha azok hatással voltak fejlődésére (görög, kelta, héber). Igazi 
feladata: az irodalmi nyelvnek a beszélt nyelvhez való viszonyá
nak, korok, egyének és irodalmi műfajok szerint való fejlődésének, 
módosulásainak és változásainak felderítése, mindig lélektani szem
szögből nézve. Norden említett munkája abban a hibában is leledzik, 
hogy pszichológiai problémái nincsenek.

Azt mondhatná valaki, hogyha a latin stilisztika hamis cégér 
alatt is árulja portékáját, az még nem bűn; a fő az, hogy értékes 
és hasznos dolgokat lehessen benne kapni. Hát persze, hogy akad 
benne hasznavehető is, de ez bizony édes kevés és az már baj, 
hogy a kitűzött célját nem éri el. A célja az volna, hogy kalauza 
legyen a latinból magyarra és a magyarból latinra való fordítésnak- 
Adhat és ad is néhány jó útmutatást és szabályt. Csakhogy a jó 
fordítást nem lehet szabályokból megtanulni és megtanítani. De 
ha lehetne is, már csak pedagógiai szempontból sem szabadna. 
A modern pedagógiának egyik főfeladata a gyermek szellemi ön
munkáltatása volna, hogy végre minden pedagógus ideálja meg
valósuljon : amint a németek mondják; a Lernschule-ből Arbeits. 
schule legyen, nemcsak a természettudományok, hanem az úgy
nevezett szellemi tudományok terén is. Érthetetlen : a 9—12 éves 
fiút induktív módszerrel akarjuk megtanítani a latin nyelvre, mely
nek tanításánál absztrakt fogalmakkal operálunk, holott ez a kor 
csupa szemlélet. Az absztrahéló, logikai és kombináló gondolkodás 
csak a tizenharmadik, tizennegyedik évben indul meg. Majdnem 
két évtizeden ét uralkodott a latin nyelvben ez a pszichológia
ellenes tanítási mód és lett egyik oka a latin nyelvi tanítás ered
ménytelenségének és lejtőrejutásának. Végre kezdünk kilábolni a 
gyermek szellemi fejlődésének törvényeit nem ismerő filológusagy 
szülte induktív zűrzavarból. Akkor pedig, mikor megered a gyer
mek logikai és kombináló gondolkodása, tehát mikor erőszaktétel 
nélkül terelhetjük a gyermeki lelket a logikai és kombináló gon
dolkodás útjára, teljesen elhanyagoljuk a gyermeki lélek eme tulaj
donságának ápolásét, fejlesztését és megművelődését. Mert miképen 
megy végbe a latin nyelvből való fordítás munkája? A legtöbb 
tanár megelégszik a latin szöveg mechanikus visszaadásával, hogy



V

ne mondjam a megadott fordításnak betanultatásával. A tanár 
akarva nem akarva kénytelen vele, mert a „jegyzetes“ kiadások 
erre kényszerítik. Valamikor az volt a jelszó, sőt sokan most is 
vallják: a jegyzetes kiadásoknak ez a feladata és kötelessége, 
hogy a gyermek munkáját megkönnyítsék. A jegyzetes kiadások 
gyártói azután annyira mentek e megkönnyítésben és tehermentesí
tésben, hogy majdnem mindent lefordítottak, hogy tanulónak, tanár
nak alig akad munkája és a tanár tennivalója csak az, hogy ellen
őrizze, bevágta-e a gyermek a jegyzetekben megadott fordítást. Es 
hozzá milyen fordítást 1 Csak úgy találomra nyissa fel ez ember a 
nagyon elterjedt Zsámboki-féle Cicero de imp. Cn. Pomp, jegyzetes 
kiadást. A háta viszolog ezeknek a fordítási idétlenségeknek az 
olvastán. Némelyik, teszem a Wirth-féle Vergilius- és Horatius 
kiadások jegyzeteiből egész szépen össze lehet állítani egy tör
vényesen megengedett „puskát“. Ezek a puskák semmiben sem 
különböznek a Dávid-féle puskáktól, csak éppen, hogy ezek őszin
tébbek és nem hivatják magukat jegyzeteknek és magyarázatoknak. 
Ezek a legálisan megengedett jegyzet-puskák, mert nagyon leegyene
sítették a fordítás munkáját, hihetetlen módon megrontották a latin 
nyelv tanításának értékét és eredményét. Valami élettelen mozdu
latlanságba merevedett bele a latin nyelv tanítása. Nem csoda, ha 
érthetetlenül és ellenségesképen állnak vele szemben. És ezen nem 
segít semmiféle parádés versenyfelvonulás sem. Erős szavak ezek 
tudom, de azok, akik a latin nyelv tanítását nem pepecselő játszás
nak és időölésnek nézik, hanem igazi, a modern életben is helyt
álló szellemnevelő értéket látnak benne, igazat adnak nekem. 
Hogy a klasszikus nyelvekből való fordítás milyen hathatós esz
köze a logikai gondolkodás fejlesztésének, azt világosan és meg
győzően bizonyította be Kerschensteiner György, aki pedig a mathe- 
matika és a természettudományok művelője és izig-vérig modern 
gondolkodású pedagógus. Minden filológusnak, aki még nem 
olvasta, ajánlom Kerschensteinernek 1914-ben megjelent: Wesen 
und Wert des naturwissenschaftlichen Unterrichts. Neue Unter
suchungen einer alten Frage c. füzetét. Én inkább csak a kör
vonalát akarom megrajzolni annak a latin nyelvből való fordítás
nak, mely számot vet az igazi szellemi munkára. Itt vetődik fel az a 
kérdés, hogy a mostani latin stilisztikának, hacsak fordítási útmutató 
akar lenni — aminthogy nem is más — lehet-e hasznát venni a 
fordítás munkájánál.

Amint már mondtam, valami kis hasznát lehet venni, azaz 
nyújt egy pár gyakrabban megismétlődő, a fordítást megkönnyítő 
szabályt, pl., hogy a jelzői mellékmondatokat gyakran egy főnévvel 
fordítjuk, a hendyadist egy nyomatékos jelzővel adhatjuk vissza stb., 
aminthogy a német fordítási könyvek a könyv elején vagy hátulján
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össze szoktak egy pár úgynevezett stilisztikai szabályt foglalni. De 
azt hiszem, hogy erre nincs valami nagy szükség, mert ezeknek 
induktive kell adódniok a fordítás munkájából. A felső osztályok
ban már a fordítás munkáján van a fősúly, a nyelytani szabályok 
gyakorlása inkább csak arra való, hogy feledésbe ne menjenek. 
Ahogy az alsó osztályokban a nyelvtannak induktív módon való 
tanítása természetellenes és azért hiábavaló, úgy a felsőbb osz
tályokban az induktív eljárás jogosult, sőt elengedhetetlenül szük
séges.

Hogyan menjen tehát végbe a fordítás munkája ?
Először grammatikailag kell megértetni a szöveget, azaz a 

nyelvi képzeteket kell rendbe hozni. Erre már a latin nyelv taní
tásának kezdetén rá kell szoktatni a tanulókat, biztos és alapos — 
ha nem is aprólékosságokba vesző — grammatikai tudásra kell 
szert tenniök és ezt a grammatikai tudást folyton ébren tartani és 
erősíteni kell, kiváltképen magyarból latinra való fordítással. Nem 
szabad grammatizálni! Persze, hogy áldatlan a zabhegyező gramma- 
tizálás, a grammatikának Tart pour l’art-módon való tanítása, de 
viszont az iskolában grammatika nélkül tanítani, különösen az 
antik nyelveket, még károsabb, mert felületességre, kapkodásra 
vezet, de meg lehetetlen is.

Amint a grammatikai képzeletekkel rendbejöttünk, hozzáfogunk 
a szavak jelentésének tisztábahozáséval. Itt azonban nem szabad 
a szónak a szótárban található jelentésével megelégedni, hanem 
lehetőleg a szónak érzéki, konkrét jelentéséből elindulva kell a 
metaforikus jelentésein át a szövegbe illő jelentéséhez eljutni. Erre 
jó az etimológia. Az etimologizálás természetesen szorítkozzék a 
latin nyelv területére, mert oktalanság volna az indogermán nyel
vészet útvesztős rengetegébe belekeveredni.

Csak két példát Horatiusból: I. 27, 24: vix inligatum te triformi 
Pegasus expediet chimaera. Expediet (expedio) lábát kihúzza, ki
rántja, megszabadít. Vagy- I. 28, 2: Te — mensorum cohibent 
exigui pulveris munera. Cohibeo (con — habeo) con =  együttlevőség, 
habeo =  tartok, fogok, tehát együtttartok, összefogok, markomban 
tartom, magamban rejtem. Ha a gyermek megtanulja a szó alap
jelentéséből a metaforikus változását, akkor a metafora sokkal 
világosabbá, szemlélhetőbbé válik és ekkor a magyarban is köny- 
nyebben leli meg a latinban rejlő szemlélet és fogalom megfelelő
jét. Még egy példa arra, hogy az etimológia mennyire világosabbá 
és könnyebben megérthetővé teszi a jelentést. Ha tudjuk, ihogy 
poéné (iroivij) eredetileg pénzbírságot jelentett, akkor nem nehéz 
megérteni, hogy poenam solvere, pendere, luere (bírságot fizetni) 
miért jelent bűnhődnit és poenam expetere, exigere (bírságot be
kérni, behajtani) pedig büntetnit. Ilyen példákat garmadával lehetne
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összehordani. Azért olyan gyakran dadogó, esetlen, sőt értelmetlen 
a tanulók fordítása, mert a szónak akár a szótárban, akár a jegy
zetekben megadott jelentését tanulván be, azt arra a helyre is 
ráhúzzák, ahol már megváltozott értelemben szerepel. Amikor ilyen 
módon megértettük a latin szöveget és az olvasottaknak nehány 
szóval való elmondatásával meggyőződtünk arról, hogy a tanuló 
el tudja képzelni a szövegben adott leírást vagy történetet, szóval, 
mikor a nyelvi képzeteket felváltják a tárgyi képzetek, kezdődik 
az igazi fordítási munka: addig faragjuk, gyaluljuk, simítjuk, míg 
világos, magyaros és folyékony nem lesz. Ebbe a munkába bele 
kell fogni az egész osztályt. Öröm látni, amikor a tanulók ver
senyt ajánlanak egy-egy megfelelőbb és alkalmasabb szót vagy 
kifejezést. Arra nagy gondot kell fordítani, hogy az eredetinek egy 
szava, vagy jobban mondva gondolata se sikkadjon el, hanem 
lehetőleg a legkisebb nuance-ig visszaadassuk és kidolgoztassuk.

Cserép pl. Aen. VI preces fundit-ot a jegyzetekben így fordítja: 
könyörög. Ez semmit mondó és színtelen. De fölösleges is. Találja 
meg a tanuló maga. Nem baj, ha először szószerint fordítván azt 
mondja, hogy könyörgést önt, hiszen maga is észreveszi, hogy így 
magyarul nem beszélünk és iparkodik úgy visszaadni magyarul, 
hogy a fundit szemlélete is kifejezésre jusson. Meg kell vele értetni, 
hogy a fordítás, főképen az antik nyelvekből való fordítós nem 
matematikai formula, melybe csak be kell helyettesíteni az adott 
számokat. Mondom, egyik fődoiog az, hogy a tanuló, amint meg
értette a szöveget, el tudja gondolni a tartalmát, akkor nagyon 
kevés stilisztikai útbaigazításra lesz szüksége, mert a legtöbbet 
maga magától is megleli. Szabad, sőt ajánlatos is, hogy előbb 
szószerint fordíttassunk, hogy megértessük az olvasottakat. Nagy 
akadálya a fordításnak, hogy a tanulók ragaszkodnak a szónak 
egyetlen, régebben betanult és megrögzött jelentéséhez. Azért tar
tom fontosnak, hogy a szavaknak alapjelentéséből kiindulva végig
vezessük a tanulót a jelentésváltozások során. Azonkívül a tanu
lókkal azt is meg kell értetni, hogy nagyon sok szó, mint: rés, 
ralio, fides, consilium, ars, religio honor, invidia, gravitas stb. jelen
tése nem adható mindig ugyanazon szóval vissza, mert akkor a 
fordítás semmitmondó, sőt érthetetlen. Ezeknek a szavaknak összes 
jelentését semmiféle szótár, semmiféle jegyzet sem tudja felsorolni, 
hanem a mondatban a többi szavakkal való összefüggésből kell 
kihámozni. A folytonos gyakorlás, a figyelem ráirányítása ezt meg
könnyíti. Az antik nyelvek, főképen fejlődésük elején szegényebbek 
konkretizált, stereotip kifejezésekben mint a modern nyelvek, melyek 
az egymásra való hatás folytán úgyszólván készen veszik ót egy
mástól ezeket az évszázados szólásokat (pl. körülmény, Umstand, 
circonstance stb. stb.). Az antik nyelveknek a modernektől a sza-
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vak jelentésében, szólásmódokban és mondatszerkezetben való 
nagy távolsága és eltérése nehezíti meg a fordítást, de éppen abban 
rejlik egyszersmind megbecsülhetetlen stílusképző és gondolatfej
lesztő erejük. De csak akkor, ha a tanuló a maga erejéből fordít 
és nem a jegyzetekben vagy a tanártól megadott fordítást vágja 
be. Hét lehet így is, talán könnyebb is, sőt még látszólag ered
ményesebb is ez a fajta fordítási munka. De csak látszólag, mert 
nem igazi szellemi munka és a vége az, hogy a szépen felrakott 
épület egy fuvallatra összeomlik.

Eszerint tehát nincs is szükség jegyzetes kiadásokra ?
Hogy ne volna ? Csakhogy nem olyanoknak kell lenniök, mint 

a milyenek. Ismertessék az író életét, korát és műveit. De hogyan? 
Egyik-másik az újabb kutatások eredményeiről nem vesz tudo
mást, teszem Vergilius életét még mindig Ribbecknek a Teubner- 
féle kiadásában levő Servius, Donatus és a többi grammatikusok 
mende-mondájából összeügyeskedett de vita et scriptis Vergilii 
szerint mondják el, holott a legújabb kutatás a grammatikusoknak 
ezeket az adatait a mesék országába számkivetette. A jegyzetíró 
bőven, pazarul szórja a régiségekre és történelemre vonatkozó 
jegyzeteket, de mindig a leglelkét, a legmodernebbet adja és ahol 
csak lehet az ókori politikai és társadalmi életet állítsa a modern
nel párhuzamba. Hiába, a gyermek és az ifjú a ma világában él 
és tiszta képe a múltról csak akkor lesz, ha össze tudja vetni a 
jelennel. Ne úgy fogja fel az antik világot, mint az emberiség tör
ténetének megközelíthetetlen, elérhetetlen magasságban lebegő töké
letes ideálját, ne lásson benne aranykorszakot, mely csak egyszer 
volt és soha többé vissza nem tér, hanem az emberi kultúra fejlő
désének egy magas fokra jutott fázisát, melyből a mi kultúránk 
gyökerei erednek.

Jellemezze az író stílusát, de lélektanilag a révoc; és n&o; figye
lembevételével. A nyelvtani jegyzetekben világítsa meg a nehezebb 
mondatszerkezeteket és nyelvi sajátságokat és last, not least a 
szavak etimonjáról és metaforikus jelentésváltozásairól, amikor 
kell, meg ne feledkezzék. Egy kis nyelvtörténeti exkurzus mindig 
el fog kelni pl. Plautusnál és Sallustiusnál. A történeti müveknél 
az események hátterét rajzolja meg, de természetesen modern 
szempontból a legújabb kutatások eredményeinek felhasználásá
val. Ha Livius első dekasából veszi a kiadó a szövegét, helyén 
való, hogy Rómának a szomszéd népekkel való viszonyát meg
világítsa, a római nép fejlődésére olyan nagy hatással volt etruszk 
kultúrát ismertesse. A 21—22. könyv tárgyalásánál mondja el a 
feniciai nép rövid történetét és a két nép imperialisztikus politi
kájából fakadt versengést és összeütközést.

Vergiliusnál adja elő az eposz fejlődését Homerostól Ver-
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giliusig és Vergiliusnak az alexandriai költőkhöz (Callimachus, 
Apollonios Rhodios) való viszonyát és ezekkel szemben való ere
detiségét. (Lásd: R. Heinze, Vergils epische Technik. 19082; Wilh. 
Kroll, Die Originalität Vergils. Neue Jahrb. f. d. kl. Alt. 1908.)

Horatius ódáinál s a görög lírikusoktól való függésénél még 
jobban kiemelendő a hellenisztikus lira és epigramma hatása. 
A szatírák és episztolák bármennyire is római eredetűeknek lát
szanak, a görög diatribevel és a mennippusi szatírával való 
rokonságuk tagadhatatlan.

Ezeket a történelmi és irodalomtörténeti fejtegetéseket nem 
bevágatni, hanem olvastatni kell. Különbeh is legyenek olyan 
elevenen, vonzóan és érdekfeszítően megírva, hogy a tanuló kedr- 
vet kapjon az olvasásukra. Tűnjék mér egyszer el a tankönyv
zsargon ! _______  Ács Károly.

A beszéd higiénéje.
Igen tisztelt Szerkesztő Űr!
Engedje meg, hogy Kanizsai Dezső h. igazgató úrnak 

„A beszéd higiénéjéről“ tartott és a középiskolai tanárságot mélyen 
sértő előadására1 vonatkozó megjegyzéseimnek a Tanáregyesületi 
Közlönyben helyet kérjek.

Kanizsai úr előadásában alig mond egyéb újat, minthogy a 
gyakori beszédhibák okozói nagyrészt a szigorúan fegyelmező 
középiskolai tanárok ; már pedig ebben, mint szakember nagyot 
hibázott, mert tapasztalat bizonyítja, hogy sokkal több a hibásan, 
pongyolán beszélő ifjú az elnéző, mint a fegyelmezett gondolko
dást, a szigorú fegyelmet megkövetelő tanárok tanítványai között. 
Ez utóbbiak alatt természetesen nem azokat a tanárokat értem  ̂
akik a középiskolai fegyelemnek túlzott kezelése folytán rettegésben 
tartanák az ifjúságot, mert ma már ilyen tanárok nincsenek. 
Minden szakember tudja, hogy a fegyelmezett körben élők között 
ritkább a beszédhiba; bizonyítja ezt az a statisztikai adat is, 
amely szerint a katonaszülők gyermekei közt feltűnően kevés a 
hibásbeszédű. Kanizsai úrnak, mint szakembernek nem lelt volna 
szabad a középiskolai tanért beállítania a gyakori beszédhibák 
okozójának, mert tudnia kell, hogy a beszédhibákat száz és ezer
féle tényező szülheti, így pl. elmondhatta volna, hogy ifjaink

1 Az előadás a Közegészségügyi Egyesület népszerű előadássorozatán 
1925 decemberében hangzott el és a Budapesti Hírlapban jelent meg. 
A OKTE vezetősége ugyancsak a B. H.-ban felelt a támadásra. Sim onyi 
Béla kartácsunk cikkét még januárban beküldte, de helyszűke miatt csak 
most kerülhetett közlésre. A cikkben foglalt eh ek teszik indokolttá mostani 
közlését.

T a n á re g y e s ü le t i  K ö z lö n y . 12
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beszédkészségének a megrontására lépten-nyomon ott ólálkodik 
az utca ezer veszélye, a fertőző bántalmak egész sora, a serdülő 
korban levő ifjúság idegrendszerbeli átalakulása, az új érzések 
hatása folytán keletkező szégyenérzet, a testi fejlődéssel kapcso
latos ingadozó kedélyhangulat, az ivaréréssel járó természetellenes 
kicsapongások sorozata, az alkohol, mint a legkárosabb idegméreg, 
sok esetben meg az átöröklött, dadogásra hajlamos idegrendszer
beli berendezés és mindaz, ami a nyugodt beszédösszrendezést 
zavarja, ezek között nem éppen utolsó tényező a tanulóifjúság 
nagyfokú, többirányú elfoglaltsága, mely gyakran idegessé teszi. 
Annak, hogy a dadogásnak okai a középiskolai tanárok volnának, 
ellentmond az a megállapított tény is, hogy a fajlagos dadogás 
csírája a legtöbbször már a gyermeki beszéd fejlődésében van 
elhintve, amely kezdetben alig észrevehető jelenségekben nyilvánul 
és csak évekre terjedő fejlődési folyamat útján lép fel teljes 
kivirégzásában, mint félremagyarázhatatlan dadogás.

A legtöbb embert idegesség, lámpaláz fogja el, ha nyilvánosan 
kell beszélnie. Ebből a tényből kiindulva, Kanizsai úr megmagyaráz
hatta volna,' hogy a játszószobából az iskola új, idegen légkörébe 
lépő gyermeket is elfogja az idegesség, a lámpaláz, melynek 
folytán a gyermeknek még eléggé be nem gyakorolt beszéde 
ingadozóvá lesz és megszületnek a beszédhibák. A gyengébb 
idegzetű, ingerlékeny természetű, ideges együttmozgásban szenvedő, 
hibásan beszélő ifjak lámpaláza a középiskola fűtöttebb levegő
jében csak fokozódik és az ilyen ifjak a beszédhibákat mindegyre 
jobban és jobban begyakorolják. így történik azután, hogy a 
pöszén beszélők, a selypítők, a raccsolók, a hadarok, az akadozók, 
a  dadogok, az orr-, a fej- és a torokhangon beszélők, a hibás és 
káros lélekzetvétellel élők, az ideges együttmozgásban szenvedők 
és a fejlett beszédkészség ellen ezerféleképen vétők száma meg
lepően nagy iskoláinkban. A baj feltétlenül megvan, ifjaink fej
letlen beszédkészségét panaszolják főigazgatók, miniszteri biztosok, 
kormányképviselők, minden rendű-rangú pedagógusaink, gyógy
pedagógusaink, ideg- és iskolaorvosaink, sőt középiskolai tanu
lóink előadóképességének fogyatékosságát megdöbbentő voltában 
szögezi le az 54301/1895. számú miniszteri rendelet. E rendelet az 
eredménytelenség miatt a középiskolai tanárságot intelemben 
részesíti, jóllehet maga a középiskolai tanárság sem nyert soha 
ily irányú tudatos kiképzést. Így azután ne csodálkozzunk, hogy 
ez intelem dacára még a XX-ik században is épp elég nagy 
számban vannak hibásan beszélő, ideges együttmozgásban szen
vedő tanítóink és tanáraink, akik maguk is bizonyára csak károsan 
befolyásolhatják tanítványaikat. Kárba veszett önámítás volna, ha 
e téren haladást várnánk mindaddig, míg ily irányú képzésben
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nem részesítjük a tanító- és tanárképzés keretein belül tanítóren
dünk összességét, annál is inkább, mert nálunk még csak tudatos 
alapon álló beszédművészeti iskolák sincsenek, ahol önszorgalom 
útján tanító és tanár ezirányú hiányos képzését pótolhatná.

A fejlett beszédkészség óriási horderejét, valamint a nem
zeti nyelv ápolásának tudatos alapon nyugvó szükségszerűségét, 
mint a nemzeti lét és nemzeti fejlődés elengedhetetlen feltételét' 
Európa és Amerika kultúrállamai, sőt már a Balkán államok 
is megértették, épp azért tanítóik és tanáraik ily irányú kikép. 
zésére nagy gondot fordítanak. Ennek a kultúrának az áldá
saiban kell tehát részesítenünk nekünk is minden magyar tanítót 
és tanárt a tanító- és tanárképzés keretei között abban az érte
lemben, hogy minden tanító és tanár megismerje elméletileg és 
gyakorlatilag a beszédfolyamat teljes lélektani és élettani körfolya
matos lejátszódásának az összességét és pedig higiénikus alapon. 
Tanítórendünk összességének ily irányú kiképzése óriási előre
haladást jelentene az egész magyar kultúrára, mert megteremtené 
azt a fejlett beszédkészséget, amely az egyéni érvényesülés leg
jelentősebb tényezője, de egyben csakhamar felcsendülne isko
láinkban tanító, tanár, tanítvány ajakán a beszédhibáktól mentes, 
tudatos alapon álló, tiszta kiejtésű, zeneileg zengzetes, egységes 
irodalmi nyelv, mely útját állaná a nemzeti nyelv lezüllésének, 
amely miatt nemrég kondította meg a vészharangot a Petőfi 
Társaság elnöke.

Hatalmas lendületet nyerne e mellett közegészségügyünk is, 
mert az iskola mindnyájunkat megtanítana beszélő szerveink 
összességének, azaz az emberi szervezet legnemesebb részeinek a 
higiénikus használatára. Megtanítana mindnyájunkat a tudatos és 
fokozatos légzési gimnasztikára, mint a beszédkészség fejlesztésé
nek alapvető szükségszerűségére ; így azután a magyar iskola egy 
oly ismeretet tenne közkinccsé, mely egyben a tüdőápolás legjelen
tősebb tényezője. A magyar iskola ily irányú tevékenysége meg
hozná a kultúra igazi áldását, mert tüdőbetegeink számét, mely 
csapásszerüen növekedőben van, hamarosan óriási percentben 
csökkentené. Az ily iskola mindennel felérne, mert igazi nemzet
mentő munkát végezne!

Simony i Béla
áll. rgimn. tanár, egyetemi lector.

22’
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FIGYELŐ.

A középiskolai tanárság helyzete az 1925. évi 
novemberi státusrendezés keretében.

Az államháztartás egyensúlyénak helyreállításáról szóló 1924. 
évi IV. t.-c. alapján a m. kir. Minisztérium 1925. évi 7000/M. E. sz. 
alatt november 6-áról kelt rendeletével rendezte a tisztviselői lét
számviszonyokat és szabályozta a tisztviselői fizetéseket.

Milyen helyzet jutott e státusrendezés keretében a középiskolai 
tanárságnak'? Hát bele kell nézni a rendeletbe, és pedig az 1. ki
mutatás 175 költségvetési tétele ^között a 115. és 116-ra; azok 
szólanak rólunk.

No bizony, ha ilyen olcsón el lehetne intézni a mi helyzetünk 
mérlegelését, akkor kér volna a Közlöny papirosáért meg a nyomda- 
festékért is. Sőt, még egy kis pironkodás is ránk férne sok elé
gedetlenkedésünkért ; mert hiszen az egyetemi képesítettségű más 
tisztviselők legnagyobb része a X. fizetési osztályban kezdi, mi 
pedig a IX-ben; aztán meg az V. fizetési osztálynál magasabbra 
ném jut fel más külső szolgálatbeli ágazat sem, — oda pedig mi is 
eljutunk, és pedig nemcsak a 115. tételbeli tankerületi főigazgatók, 
hanem a 116. alatti igazgatók és tanárok is!

Hét igenis — ez az első külső látszat, amelynél, ha mélyebbre 
nem tekintünk, letehetjük a tollat és elhallgathatunk a külön kari 
sérelmeinkkel, s legfeljebb az általános tisztviselői elégedetlenség 
kórusába állhatunk be zúgolódni.

Berzeviczy Albert valamikor miniszterünk is volt; az irántunk 
való jóindulatáról nem lehet kétségünk: de vájjon a javunkra bil
lenti-e a fizetésünk mérlegét a Tanáregyesület körkérdéseire kapott
másik 13 felelet az ő következő feleletével szemben .......nézetem
szerint nem szabad oly megkülönböztetést tennünk az egyes tiszt
viselői ágazatok között, hogy csak az egyik ágazat anyagi helyze
tének rendezését tűzzük ki feladatul. Ennek következtében én a 
középiskolai tanári kar anyagi helyzetének kétségkívül szükséges 
és méltányos rendezését csakis az általános tisztviselői fizetés
rendezés keretében vélem kielégítően megvalósíthatónak.“ (OKTE 
Közlöny 1925 szept.)

Nos hát az általános rendezés megtörtént, és pedig úgy 
szemre egészen a fenttiszfelt irányelv szerint. Az első külső látszat azt 
mutatja, hogy a tanárságnak is ugyanolyan mértékkel mértek, mint 
más szolgálati ágazatoknak. De, hogy a valóság nem egészen így 
áll, annak bizonyítására bátorkodom bemutatni a második külső 
látszatot, tudniillik a velünk összehasonlítható szolgálati ágazatok 
néhány csoportjának százalékokra (°/0) is átszámított s éppen ezért
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világosabban beszélő táblázatait. Ezek ugyan nem olyan könnyű 
olvasmányok, mint egy novella: ámde szükségesek, mert nélkülök 
nem lehet reálisan argumentálni. — Sajnálattal ugyan, de térszűke 
miatt a kimutatások összehasonlításának s a következtetések 
levonásának nagy részét is az olvasóra kell bíznom.

A táblázatokhoz mértékül előre kell bocsátanom, hogy
1. a központi igazgatás (minisztériumok s az állami főszám

vevőszék) fogalmazási tisztviselőinek normál-státuskulcsa ez  ̂ a
IV. fizet, osztályban 2°/0, V-ben 12°/0, VI-ban 22°/0, VII-ben 32°/o. 
VIII-ban 32°/0.

2. a külső szolgálat (péld. pénzügyigazgatóságok, államrend
őrség stb.) fogalmazási tisztviselőinek normál-státuskulcsa e z : az
V. fizetési osztályban 2°/0, VI-ban 10°/o, VII-ben 22°/0, VIII-ban 
22 °/0, IX-ben 22 °/„, X-ben 22 °/0.

*

Tekintettel arra, hogy mindig hangoztatjuk a bírákkal való 
paritásos elbánásra irányuló igényeinket, előrebocsátom a bírák 
kimutatásét, azzal a tájékoztatással, hogy tudomásom szerint az
I. csoport fokozataiba három évenkint történik az előlépés.

Kir. ítélőbírák és kir. ügyészek fizetési Rendszere.
VI. csoport havi 20,000.000 К =  II. fiz. oszt. pontosan. — V. csoport havi
14.500.000 К =  III. fiz. oszt. -j- 500.000 K. -— IV. csoport 2. fokozat havi
12.800.000 К =  IV. fiz. oszt. 1. fokozat -(-'1,800,000 K. — IV. csoport 

1. fokozat havi 10,800,000 =  IV. fiz. oszt. — 200,000 K.
III. csop. 4. fok. havi 10,800.000 E, minek megfelel а IV. fiz. о. 1. fok. (—200.000 K)
III. tf 3. „ ff 9,800.000 „ 0

ff „  „  ív. „ „ 2. „ (-200 .000 ,,)
III. ff 2. „ > J 9,000.000 „ ff „ v. ff ff „ (+600.000,,)
III, tf 1. „ ff 8,200.000 „ ff „ „ V. ?» ff „ (— 200.000,,)
II. 6. „ »» 9,000,000 „ ff „ ,  V. „ „ 1. „ (+600.000,,)
II. »» 5. „ ff 8,600.000 „ ff „ „ V. „ „ 1. „ (+200.000,,)
II. »» V - 8,200.000 „ „ „ „ V. „ „ 1- „ (—200.000,,)
II. 5» 3. „ >» 7,400,000 „ ff „ „ V. ff ff 2. ,, ( pontosan )
II. »» 2. „ ff 6,600.000 „ ff „ „ VI. ff ff 1* „ (—{—300.000,,)
II. 5» 1. „ 6,000.000 „ ff „ „ VI, ff ff 2. „ (+300,000,,)
I. 9. „ ff 7,000,000 „ ff „ „ V. „ „ 2. „ (-400 .000 ,,)
I. >» 8. „ »> 6,400.000 „ ff „ ,, VI. )» >> „ (+100.000,,)
I. ff 7. „ » 6,000.000 „ „ „ „ VI. ff tf 2. „ ( +  300.000,,)
I. ff 6. „ ff 5,800.000 „ „ „ VI. ff tf 2. „ (+100.000,,)
I. ff 5. „ »» 5,600.000 „ „ ,. VI. „ „ 2. „ (— 100,000,,)
I. ff 4. ,. ff 5,400.000 ,. ff „ „ VI. „ „ 3. „ (+300.000,,)
I. >1 3. „ ff 5,200.000 „ ff „ „ VI. я5> uf „ (+100 .000 ,)
I. ff 2. „ ff 4,800.000 „ ff „ „VII. „ „ 1- „ (+250.000,,)
I. »» 1. „ ff 4,400.000 „ ff „VII. ff tf „ (— 150.000,,)

Bírósági titkárok. . . . ........VIII. „ „ 130 =  20%
» jegyzők---- ........  IX. „ „ 1 9 4 -3 0 %
ff joggyakornokok . . . . ........  X. „ „ 324 =  50%
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Az egyetemek, a műegyetem és az állatorvosi főiskola 
tanárainak fizetési rendszere.

1. Rendes tanárok. 

a 22-ik évtől felfelé havi 10,200,000 К

Mely fizetési osztálynak és fokozatnak felel 
meg a fizetésük?

IV. fiz. oszt. 2. fokoz. (+200.000 K)
a 19—21. évben havi ..
a 16—18. „
a 13—15.
a fO—12. „
a 7— 9. „
a 4— 6. „
az 1'—■ 3. ,,

9.600.000 „ IV. „
9.000. 000 „ V. ,.
8.400.000 „ V. „
7.800.000 „ V. ,
7.200.000 „ V. „
6.600.000 „ VI. ,:
6.000. 000 „ VI. „

2. „ (—400.000,,)
1 . „ ( +  600.000,,)
1 . „ ( pontosan )
2. „ (+400.000,,)
2. „ (-2 0 0 .0 0 0 ,,)
1 . „ (+300.000,,)
2. „ (+300.000,,)

2. Rendkívüli tanárok. 

a 7-ik évtől felfelé havi 5,500.000 К 
a 4—6. évben h a v i . . . .  5,000.000,, 
az 1—3. évben h a v i . . . .  4,500.000,,

3. Adjunktusok és assist ensek 
rangosztályokban.

VI. „ „  3. X  (  + 400.000 K)
VI. „ „  3. „  ( - 100.000 „ )

VII. „ 1 . „  ( - 50.000 „ )

VII. „ 47 = =  12-3%
v ili. „ „  45 == 11-8%

IX. , . „  143 = =  373%
X. „ „  147 =  38'6%

Ha pedig már megkezdtem a legmagasabb tanügyi státussal, 
hadd folytassam lefelé az óvónőkig az összes oktató státusok 
kimutatását. Úgyis vajúdik már valamely Orsz. Oktató-Szövetség ; 
hátha még az is hasznát veszi ez áttekintésnek ?

Főiskolai (nem egyetemi) tanári státusok.
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k B e n y a m é rn ö k i 

é s  e rd ó m e r-  
n ó k i fő is k o la :  
ta n á ro k , a d 

ju n k tu s o k  é s  
a s s is te n s e k

G a z d a s á g i  
a k a d é m i á k : 
ig a z g a tó k  é s

ta n á ro k

K é p z ő m ű v é sz e ti  
fő isk o la  : ta n á ro k

Z e n e m ű v é s z e ti  
f ő is k o la : ta n á ro k

P o lg á r i is k o la !  
ta n á rk é p z ő  fő

isk o la  : ig a z g a tó  
é s  ta n á ro k

ja  о  
•<  ä

lé t
s z á m % lé ts z ám % lé ts z ám % lé ts z ám % lé ts z á m %

V. 7 1 4 3 6 - 3 i 5 i 3 2 7
V I . 1 5 3 0 1 4 3 0 - 0 1 0 5 0 1 6 5 0 13 4 7

V I I . 7 1 4 1 5 3 2 - 0 9 4 5 1 5 4 7 1 3 4 6

V I I I . 1 0 2 0 8 1 7 -0 — — — — — —-

I X . 5 1 0 2 4 - 2 — — — — — —

X . 6 1 2 5 1 0 -5 — — — — —
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Középfokú iskolai tanári státusok.
>3
s S,

Felsőkereske
delmi iskolák: 

főigazga'ó, 
igazgatók és 

tanárok

Ipari és kereske
delmi szakokta
tás: főigazgatók, 

igazgatók és 
tanárok

Elemi iskolai 
tanító- és óvó
képzőintézetek : 
főigazgató, igaz
gatók és tanárok

K ö z é p i s k o l á k  (gimn., reálgimn., 
reálisk., leánygimn.):

со so
1= N « о
E 's

igazgatók és 
rendes tanárok

t a n k e r ,  f ő i g a z 
g a t ó k ,  igazgatók 
és rendes tanárok

-° о lét
szám % létszám % létszám % létszám % létszám '%

V. 2 2 '6 2 2 2 1-4 9 1 Í6 1-6
V I . 8 10-4 9 10 15 10-3 105 11 105 11-0

V I I . 23 30-0 28 30 44 30-3 284 30 284 2 9 ’8
V I I I . 22 28-5 27 29 42 29-0 274 29 274 28-8

IX . 22 28-5 26 29 42 29-0 274 29 274 28-8

X . — — — — — = \ — ; — — —

V « i g y  e s tanüg:yi s t á l u s o k .
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sz
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ok Iparművé
szeti iskolai 

tanárok

Népnevelési 
tanfelügyelők 
és segédtan

felügyelők

Alsófokú gazda
sági szakokta
tás : igazgatók 

és tanárok

Polgári iskolák: 
igazgatók és 

tanárok

Gyógyítva 
nevelők; igaz

gatók és tanárok

O
<  C3

lét
szám % létszám % létszám % létszám % létszám %

V . _ _ _ _ _ _ _ _
V I . 5 28 29 25 6 11 22 2 3 . 2

V I I . 5 28 28 25 16 29 110 10 15 10

V I I I . 4 22 28 25 14 25 331 30 45 30

I X . 4 22 28 25 11 20 320 29 44 29

X . — — — — 8 15 320 29 43 29

Elemi népiskolai tanítók és tanítónők, valamint kisebb képesí
tésű gazdasági szaktanítók fizetési rendszere.

(A 31-ik szolgálati éven felül bejuthat a VII. fizetési osztályba az 
összlétszám 10%-je.)

a 31-ik évtől felfelé havi 3,250.000 K, vagyis VIII. fizetési osztály 1. fokozat
a 28—30. évben havi . . . .  3,050.000 „
a 25—27. ,, „ . . . .  2,850.000 „
a 22—24. „ . . .  2,550,000 „
a 19—21. 11 „ . . . .  2,350.000 „
a 16—18. 11 „ . . .  2,160.000 „
a 13—15. 11 „ . . . .  2,050.000 ,,
a 10—12. 11 ............ 1,950.000 „
a 7— 9. „ ............ 1,850.000 „
a 6. 11 „ . . . .  1,750.000 „
a 4. és 5. 11 „ . . . .  1,650.000 „
az 1—3. 11 ............ 1,550.000 „

11 v 
„ v ili.

11
11 11 3.

11
11

„ IX. Ai 11 1. 11
„ IX. 11 11 2. 11
„ IX. 11 11 3. 11
„ X. 11 11 1. 11
„ X. 11 11 2. 11
„ X. 11 >1 3. 11
„ XI. 11 11 1. 11
„ XI. 11 11 2. 11
„ XI. 11 11 3, 11

/
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Á lla m i ó v ó n ő k  fize té si re n d sz e re .
a  24-ik évtől felfelé havi 2,550.000 K, vagyis IX. fizetési osztály 1. fokozat.
a 21—23. évben havi . . . .  2,350.000 „ „ IX. „ 5» 2.
a 18—20. „ „ . . . .  2,160.000 „ IX. „ Я 3. „
a 15—17. „ „ . . . .  2,050.000 „ X. „ Я 1.
a 12—14. „ ............  1,950.000 „ X. „ >1 2.
a 9—11. „ „ . . . .  1,850.000 „ X. ,. Я 3.
a  7. és 8. ,, ............  1,750.000 „ XI. „ Я 1.
a 4—6. ,, „ . . . .  1,650.000 „ XI. „ Я 2:
az 1—3. „ „ . . . .  1,550.000 „ XI. „ Я 3. „

A  k ü lső  s z o lg á la tb e li  n o rm á l- s tá tu s k u lc s n á l  jobb  státuskulcsok 
a  tu d o m á n y o s , a  m ű sz a k i, a  fo g a lm a z á s i  s z a k b a n  e g y a rá n t .

>3
s  §.

Gyűjtemény- Meteorologie, 
földmágnesség, 
földtan : tudo
mányos tiszt

viselők

Központi statisz- Magyar királyi posta

Á
lla

m
i 

re
nd

s2
 

fiz
et

és
i 

os
zt

ál egyetem: 
tudományos 
tisztviselők

likai hivatal: 
fogalmazási 
tisztviselők

fogalmazási
tisztviselők

műszaki
tisztviselők

lét
szám % létszám % létszám % létszám % létszám %

IV . _ _ _ _ _ _ i 0-3 _ _
V. 9 10 2 ' 8 i 4 13 4-3 5 4-5

V I. 18 20 5 20 3 12 37 13-2 14 12-5

V II. 27 30 8 32 6 24 72 23-8 27 25-0

V i l i . 36 40 10 40 6 24 /2 23 '8 27 25-0

IX . — — 6 24 67 22-1 19 16-5

X. _ — — — 3 12 38 12-5 18 16-5

M ű sz a k i je l le g ű  s tá tu s o k .
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fiz
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és
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ál

yo
k Bányakapi

tányságok : 
fogalmazási 
tisztviselők

Bányászat és 
fémkohászat: 
mérnökök és 
fogalmazási 
tisztviselők

Vízügyi
mérnökök

Földmívelési, 
kísérletügyi 
és vízügyi 
vegyészek

Frdőmérnökök

lét
szám % létszám % létszám % létszám % létszám %

V. 2 12 2 7 6 5 6 5 4*6 8 3-6

VI. 4 24 3 11 14 13-0 12 11'5 25 11-2

VII. 5 30 6 20-5 27 25-0 23 21-2 53 24-0

VIII. 3 17 6 20-5 27 25-0 24 22-0 52 23-2

IX. 3 17 6 20-5 17 1 5 7 24 22-0 42 1 9 0

X. — — 6 20-5 17 1 5 7 20 1 8 7 42 1 9 0
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E táblázatok figyelmes áttekintése adja a fentemlített második 
külső látszatot, mely részben ugyan az elsőt erősíti, de másrészt 
már jelentékeny aránytalanságokat is mutat, még igy külső színre is.

Jelentékeny percenttel múlják felül az V. és VI. fizetési osz
tályban a tanári stétuskulcsot a postának úgy fogalmazási, mint 
műszaki tisztviselői; az erdőmérnökök és vízügyi mérnökök ; a sta
tisztikai hivatal; a földmívelésügyi vegyészek és a meteorológia: 
nem is szólva a gyüjteményegyetemről és a bányászatról.

A tanügyi státusokkal való összehasonlítás is hátrányos relá
cióban mutat be minket. Pl. az elemi iskolai tanítókénál magasabb 
képesítettségünket is, meg magasabb munkakörünket is megilletné 
egy-egy magasabb fizetési osztály, s így fent az V. fizetési osztály
ban is nem Г/o, hanem 1 0 e/o illetne meg minket.

Továbbá, ha az alsófokú gazdasági szakoktatásnak 11°/0 jut a 
VI-ban, miért ne juthatna nekünk legalább ugyanannyi az V-ben, 
holott a képesítettségünk külön, vagy a munkakörünk külön is 
rászolgál egy-egy, tehát együttesen két magasabb fizetési osztályra. 
De legalább egy fizetési osztállyal való magasabb jogosultságunkat 
mégis csak bajos volna elvitatni! Nos, ha ennek arányában kap
nánk státuskulcsot: az V-ben ll°/0, VI-ban 29°/0, a VII-ben 25° l0, 
a VHI-ban 20°/o, a IX-ben 15°/e — elférne-e a mi örömünk e csonka 
szűk hazában?!

Egyébiránt, az V. rangosztálybeli l°/0-ünket leszámítva, az ipar- 
művészeti tanárok is jobban jártak a VI-ban (28°/(,-tel), mint mi.

Nehéz dolog az ilyen jelenségeken el nem morfondírozni. 
A csikók, birkák, bornyúk, malacok és baromfiak tenyésztésének 
tudományánál az emberek gyermekeinek egyetemre nevelése csak 
egy rangosztálybeli l°/0-tel talál magasabb értékelésre.

Aztán az iparművészeten is el lehet ám gondolkozni. Be kell lát
nunk, hogy e kornak nem tudás, hanem kultúra kell. Intelligentiáját 
nem mi középiskolai tanárok adjuk meg, hanem az iparművészet. 
A műbútorasztalos, kárpitos, szobafestő, a szabó, meg az éksze
rész, meg a borbély-fejmunkás adja meg a kultúrembernek az 
intelligentia nemes patináját. Valami kultúrszerepünk nekünk is 
marad: rálehelhetjük némely trunkusból faragott Mercuriusra a 
tudomány galvanoplasztikáját. Hát hiába: ez már e kornak szelleme!

Hogy még az egyszerű ipar és kereskedelem is valamivel 
tekintélyesebb az elméleti tudományoknál, az éppen csak az elv 
megőrzése végett jut kifejezésre az úgynevezett „középfokú iskolák“ 
státuskulcsaiban. Az ipari és kereskedelmi szakoktatás ugyanis 
2°/o-tel, a felsőkereskedelmi iskola 2'6%-tel szerepel az V. fizetési 
osztályban a „középiskolák“ (gimnázium, reálgimnázium, reáliskola, 
leánygimnázium) l'60/°-je mellett.

*
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A középiskolai tanári státuskulcsnak mindezen külső felszínes 
hátrányai azonban elenyészően jelentéktelenek a látens faktorok 
okozta lényeges sérelmekhez képest, amilyenek:

1. Az V. és VI. fizetési osztály a katedrái tanárra nézve majd
nem illuzórius; mert azt a soron kívül bizalmi alapon, gyakran 
5—10 szolgálati év után kinevezett igazgatók tartják lefoglalva év
tizedeken át. — Orvoslásul kértük az igazgatók átcsoportosítását a 
tankerületi főigazgatói státushoz.

2. Kevés az igazgatói állás; még párhuzamos osztályú isko
láknál is csak egy.

3. Más intézményekhez beosztott tanárok is a középiskolai 
státus terhére húznak fizetést.

4. A normálstátus X. fizetési osztálya nem a rendes tanárok 
előnyére üres, hanem a semmiféle rangosztályba ki nem nevezett 
helyettes tanárok kárára.

5. A legnagyobb sérelmünknek pedig históriája van. Az 1912. 
évi LXV. t.-c. 88. §-a a főiskolai képesítettségű tisztviselők szol
gálati idejét 40-ről leszállította 35 évre; viszont a középiskolai taná
rok szolgálati idejét 30-ról felemelte 35 évre, meghagyva az akkor 
már szolgálatban levőknek a régi és új rend között való szabad 
választás jogát. Az 1922. évi I. t.-c. 22. §-a azonban már kivétel 
nélkül minden tanárra a 35 évi szolgálatot tette kötelezővé. Ennek 
az lett a következménye, hogy más szolgálati ágazatok a státus
kulcs keretében, a nyugdíjba távozó 35—40 éves kiszolgáltak helyébe 
előlépve, öt évi előnyt nyertek; ellenben a tanárok, kiknek szol
gálati ideje 30-ról 35-re emelkedett, a maguk státusában öt évre 
megállították a rangosztályos előlépést, s így összesen tíz esz
tendei hátrányba kerültek az azonos százalék-státuskulcs kere
tében más ágazatokhoz képest. A tanárokra nézve tehát a VI. és 
V. fizetési osztályokban ezt a sérelmet kellett volna reparálni még 
nagyobb °/o-tel. Ehelyett azonban a novemberi stótusrendezés vissza
szorította őket, mintha ők is jogosulatlanul magas fizetésekbe jutottak 
volna. A tanár tehát ennek folytán az egész vonalon a vele egy
korúaknái legalább egy fizetési osztállyal hátrább szorult.

Ezen a helyzeten segíteni két módon lehet: vagy az abnor
mális okokhoz mért abnormálisán magas státuskulccsal, vagy 
szeniumos rendszerrel rangosztályos kombinációban a tanítók stá
tusának mintájára. Ez utóbbit az itt közölt kimutatás szerint kép
zelem e l:

Szeniumos-rangosztályos, kombináció.
, az összlétszám 10°/o-ie az V. fizetési osztálybanA 29. szóig, évtől felfele I a tö b b i ..............................  VI. fiz. oszt. 1. fokozat
a 26—28. évben.....................................................   VI. „ „ 2. „
a 2 3 -2 5 . „   VI. „ „ 3. „
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a 21és22. évben
a 18—20. „
a 15—17. „
a 13ésl4. „
a 10—12. „
a 7— 9. „
a 6.
a 4és5. „
a 2és3. „
az 1. „

VII. fiz. oszt. 1. fokozat
VII. „ „ 2. 11

VII. „ „ 3. 11

v ili. „ „ .  1 . } J
V ili. „ 2. 11

VIII. „ „ 3. 11

IX. „ „ 1 . 11

IX. „ „ 2. 1 i

IX. „ „ 3. 11

abszolutóriummal és szakvizsgával gyakorló tanárjelölt.

Az igazgatók szóméra mindenképen külön státus kívánatos.
A testnevelési tanárok — úgy tudom — a polgári iskolai taná

rokkal való paritást követelik.
Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy quinquenniumaink 

visszaállítására nemzetgyűlési hózhatórozatot kaptunk.
Nem állami s régebbi nem okleveles évek beszámításáról a 

várható szolgálati pragmatika volna hivatva rendelkezni.
Irsik József.

)

A középiskolákban működő tanítónők helyzete.
A státusrendezés sok panaszt váltott ki a közalkalmazottak 

különféle kategóriáiból. Olyan lehetetlen helyzetbe azonban kevesen 
kerültek, mint a leánygimnáziumok polg. isk. képesítésű tanárnői. 
Ezekre nézve szinte teljesen megszűnt az előmenetel lehetősége 
és a legtöbben azon fizetési osztályban rekednek mindörökre, 
amelyben a „státusrendezés“ találta őket.

Ezen tanárnők, működésük első percétől kezdve s egész 
pályájukon végig, középiskolai tanári munkát végeznek, de nem 
tudnak felvergődni az erkölcsi és anyagi értékelés azon színvonalára 
sem, amelyen a polgári iskoláknál működő, azonos képesítésű 
kartórsaik vannak. így pl. a polgári iskolai státus mór 8—9 évvel 
ezelőtt megkapta, illetékes helyről, a tanári címet, míg nekik ma 
is „leányközépiskolai tanítónő“ a hivatalos elnevezésük. Pedig 
mindkét kategória ugyanazon főiskolán szerezte meg a képesítést.

Anyagi tekintetben is éppen ilyen különbség van a két csoport 
között. E különbséget a legutolsó státusrendezés nem csak hogy 
nem egyenlítette ki, hanem még inkább fokozta.

Mivel tapasztalataink szerint a leányközépiskolai tanítónők 
speciális helyzetét még középiskolai kartársaink közül is sokan 
nem, vagy rosszul ismerik, talán nem lesz felesleges vissza
pillantanunk a leánygimnáziumok törzsét képező felsőbb leány
iskolák keletkezésére, működésére és az iskoláknál alkalmazott 
polg. isk. tanítónők szerepére.
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A felsőbb leányiskolákat 1876-ban alapították. Középiskolai 
jellegű nőnevelő-intézetek voltak és férfitanárokul bennük oki. 
középiskolai tanárokat alkalmaztak. Mivel azonban középiskolai 
képesítésű nőtanárok ekkor — s még hosszú ideig — nem voltak 
s mivel a leányiskola a női tanerőket nem nélkülözhette, a tanárok 
mellé oki. polgári iskolai tanítónőket neveztek ki „felsőbb leány
iskolái tanítónőkké“.

Ezen tanítónők működését — kik a férfitanárokkal egészen 
azonos tanítómunkát végeztek — általános megelégedés kísérte, 
úgyhogy számukat egyre szaporították. Annyival is inkább, mivel 
az iskolafaj jellegzetességét képező intenzív modern nyelvtanításra 
kitűnően képzett szakerőket találtak közöltük. Rövidesen bizony 
úgy alakult a helyzet, hogy ez iskoláknál túlnyomó számban 
működtek a tanítónők. A vidéki iskolák legtöbbjében 8—10 tanítónő 
mellett — szinte csak mintegy a középiskolai jelleg dokumentálása 
végett — 1—2 férfitanár volt.

A közoktatásügyi kormánynak a tanítónők működése iránti 
elismerése abban nyilvánult meg, hogy a régebbi tanítónők egy 
részének személyre szóló engedélyt adott „szaktárgyainak a felsőbb 
leányiskola felsőbb (V—VI.) osztályaiban való tanítására“. Ezzel 
hivatalosan is megállapította, hogy a tanítónőket alkalmasaknak 
tartja az alsó tagozat színvonalán felüli tanítómunkára és így 
mintegy egyenrangúsította őket férfikollégáikkal. Sajnos azonban, 
bizonyos anyagi konzekvenciák miatt, az érdemesek közül is csak 
egyesek részesültek ezen elismerésben. Az engedéllyel bírók 
ugyanis később tanári címet és jelleget nyertek s a b) fizetési 
csoportból, melybe mint tanítónők tartoztak, a középisk. képesítésű 
tanárokat magában foglaló a) fizetési csoportba soroltattak át.

1896-ban nyíltak meg az egyetem kapui a nők előtt. Egy évtized 
múlva már észrevehető számban jelentkeztek az oki. középiskolai 
nőtanárok és számuk évről-évre jelentékenyebb lett. A felsőbb 
leányiskolák tanítónői ekkor radikális intézkedést vártak: azt 
remélték, hogy most már újabb polg. isk. képesítésű tanerőket 
nem alkalmaznak a felsőbb leányiskoláknál, a mutatkozó szükség
letet a már kellő számban rendelkezésre álló nőtanárokból fedezik, 
őket pedig, mint régi és eddig nélkülözhetetlen munkásokat, 
válogatás nélkül egyenjogúsítják középiskolai kartársaikkal.

Jogosan remélték ezt, mert hiszen 1883-ban, a középiskolai 
törvény megalkotásakor, ilyen eljárást követett a kormány az oklevél 
nélkül működő középisk. tanárokkal. Új praecedens gyanánt pedig 
ott állott előttük a tanító(nő) és óvónőképző-intézeteknél működő, 
polg. isk. oklevéllel bíró kartársak példája, kiket teljesen egyen- 
jogúsítottak azon okleveles képzőintézeti tanárokkal, akik az 
1900-as évek elején jelentek meg a magyar pedagógia mezején.
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A tanítónők várakozásai azonban egyik irányban sem teljesedtek.
A polg. iskolai képesítésű tanítónők alkalmazása még újabb 

10 évig, vagyis mindaddig tartott, míg a felsőbb leányiskolákat 
végleg átszervezték leánygimnáziumokká.

Hogy polg. isk. képesítésű nőket még akkor is neveztek ki a 
felsőbb leányiskolákhoz, amikor a tanügyi hatóságot erre már 
parancsoló szükség nem kényszerítette s amikor néhány ily iskolának 
leánygimnáziummá való átalakulásával a középiskolai jelleg erősen 
kidomborodott, ezen tényből mást, mint a polg. isk. tanítónők 
munkájának hivatalos elismerését kiolvasni alig lehet.

És mégis, nem csak hogy többszöri akcióval sem sikerült 
elérniök a tanári címet és jelleget, hanem lassanként — ismeretlen 
és érthetetlen okokból — mindjobban elmaradtak a polg. isk. 
státus mögött is, úgyhogy ma már azért kell küzdeniök, hogy 
középiskolai tanári munkájukért annyi fizetésben részesüljenek, 
amennyit a velük egyenlő szolgálati idővel bíró polg. isk. tanár kap.

Hogy a középiskolai (volt felsőbb leányiskolái) tanítónők 
státusa régóta sokkal gyengébben van dotálva, mint a polg. isk. 
tanároké, azt a következők mutatják.

A polg. isk. tanszemélyzetre nézve a XI. rangosztály mér 
15—20évvel ezelőtt csak ideiglenes, átmeneti állapot volt. Apóig, 
isk. tanítót V. tanítónőt egy megbízotti (helyettesi) év utón szept. 
1-én segéddé nevezték ki a XI. fizetési osztályba, de 4 hónap 
múlva, karácsonykor, megkapta a X. fizetési osztályba való 
kinevezést s ezzel a rendes tanítói minőséget.

A felsőbb leányiskolái tanárnő is legalább egy évig volt meg
bízott és utána néha 6 évnél is többet töltött a XI. fizetési osztály
ban, mint segédtanítónő.

Az 1916. évi Rangsor megjelenésekor az okleveles polgári 
iskolai tanszemélyzet csoportjából (mert külön csoportban kisebb 
képesítésű szaktanítók is vannak), mely közel 1400 főből állott, 
mindössze egy volt a XI. fizetési osztályban, egy olyan tanerő, 
akit pár nappal a rangsor lezárása előtt neveztek ki.

A felsőbb leányiskolái tanítónők összlétszámónak 22 százaléka 
pedig ugyanekkor a XI. fizetési osztályba tartozott. 162-ből 36.

Az 1918. évben a polgári iskolai tanárok 1416 főnyi státusa 
meg volt harmadolva a VIII—X. fizetési osztályok között. — A leány
középiskolai tanítónők pedig 40 : 43: 43: 42 arányban a VIII—XI. 
fizetési osztályok között voltak megosztva, tehát míg amazoknál 
a segédtanítók „megszűntek“, addig ezeknél 36-ról 42-re szapo
rodtak fel.

E példák mellett a konkrét esetek egész sorozatával tudnánk 
igazolni, hogy a középiskolai tanítónők, minden korbeli csoportban, 
hátrább voltak a stétusrendezés előtt az ugyanannyi szóig, évvel
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bíró polg. iskolai tanárok mögött. A státusrendezésnek kellett volna 
nivellálni a fennálló különbségeket s e helyett az történt, hogy 
míg a polgári iskolai tanárok mostani, 1103 egyént számláló státusában 
csak 19 B) csoportbeli állás van, addig a középiskolai tanítónőknél 
59 közül 18-an vannak B) csoportba sorolva. Olyan eset is van, 
hogy egy 1914 óta működő kartársunk, nem szaktanítói képesítés, 
hanem rendes polgári iskolai oklevél birtokában, 1925-ben, tehát 
11 évi szolgálat után, a X. B)-be kapott besorolást. Ha e kartársunk 
nem szerzett volna polgári iskolai képesítést, hanem elemi iskolai 
tanítói oklevele megszerzése után elemi iskolai szolgálatba lépett 
volna, ma 200.000 K-val több havi fizetése volna.

A státusrendezés eredményének közzététele mélyen lesújtotta 
a középiskolai tanítónői kart, mert még nagyobbak lettek az anyagi 
távolságok, melyek a polgári iskolai tanárok közt és köztük eddig 
is fennállottak. A mai rendszer mellett pedig szinte lehetetlen egy 
magasabb fizetési osztályba fel-, vagy a B) csoportból az A) 
csoportba étlépniök és így még fokozottabb anyagi differenciák 
fognak előállani.

A státusrendezésnél kikerülte az illetékes körök figyelmét azon 
körülmény, hogy a középiskolai tanítónők kb. 60 főből álló csoportja 
egy csökkenő létszámú, teljes leépítésre szánt státus. Nem vették 
figyelembe, hogy a szolgálatból kiváló tanítónő helyét középiskolai 
tanár fogja betölteni, aki nem ebbe a csoportba kerül. Sablon
szerűén alkalmazták reájuk is a polgári iskolai tanárokra meg
állapított százalékos arányszámokat, holott itt a legfiatalabbnak is 
10-nél több szolgálati éve van. S mivel itt már új emberek a rangsor 
végére nem kerülhetnek, a csökkenő létszámnak percentes arány- 
számai is csökkenő mennyiségek lesznek s így az egész státus 
valósággal zsákutcába jutott. Mert ha pl. 15 év alatt a létszám 
60-ról 30-ra csökkenne le, e 30-ból 9-nek (29 °/0) akkor is a X. 
fizetési osztályban kellene lennie. S ha a státus mér csak 10 
egyénből áll, 3 tagjának még akkor is csak a X-ben lesz a helye.

Mindezen körülmények megfontolása alapján a győri áll. 
leánygimnázium testületének kezdeményezésével mozgalmat indí
tottak a középiskolai tanítónők azért, hogy

1. anyagi helyzetük legalább a polgári iskolai tanárság helyzeté
vel kongruens legyen,

2. hogy kapják meg hivatalosan a tanári cimet, mellyel a 
polgári iskolai tanárok már majdnem egy évtized óta fel vannak 
ruházva.

Anyagi helyzetük reparálására nézve széniumos fizetési rend
szer bevezetését kérik, olyan táblázat alkalmazásával, mely meg
egyezik a polgári iskolai tanárság mai előmeneteli viszonyaival.

Memorandumukat az érdekeltekből alakított küldöttség Dsida
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Ottó tankerületi főigazgató vezetésével Győrött nyújtotta ét március 
7-én Schwőder Ervin dr. államtitkárnak.

Miután pedig, mint a küldöttség vezetője is nyomatékosan 
reámutatott, kérelmük szerény és minimális, a státus létszáma 
pedig csak egy csepp az állami alkalmazottak tengerében, erősen 
remélik, hogy — mind a közoktatásügyi, mind pedig a pénzügyi 
kormány — meg fogják találni az orvoslás eszközeit. Mert hiszen, 
mint egy előkelő éllásbeli jóakarójuk találóan megjegyezte: ember- 
feletti heroizmust senkitől s így tőlük sem lehet követelni.

K. G.

Egységes elnevezéseket!
E lapok f. évi 7. számában gondolkodásra késztető sorok 

jelentek meg „A tankönyvkérdéshez“ címmel. A cikk többek 
között kívánatosnak tartja, hogy az engedélyezett íankönyvek 
egyöntetűek legyenek. (L. o. 276. o.)

Az egyöntetűség szempontjából fontos kellékek közül csak 
egyet hozok fel most: az egységes elnevezést. E téren nagy a 
zavar középiskolai tankönyveinkben. Ugyanazon fogalmat más és 
más könyvek más és más, néha ellenkező névvel jelölik. A sok 
közül csak a II.-os számtankönyvekben előforduló bizonytalan
ságot említem, mely a százalékszámításban szereplő mennyiségek 
elnevezésében uralkodik.

Helykímélés végett csak 4 számtankönyv elnevezéseit muta
tom be.

1. Gidró-Mattyasovszky: Számtan a középiskolák alsóbb osz
tályai számára (VII. kiadás, Bpest, 1922.) a következő elnevezé
seket használja: alapszám, százalék, összeg, százalékszám. (L. 
105. o.) Ugyanezek szerepelnek előző kiadásaiban is.

2. Suták-Vörös: Számtan a középiskolák II. osztálya számára 
(XI. kiadás, Bpest, 1924.) ezek közül a százalékot percentlábnak, 
a százalékszámot percentnek nevezi. Az első elnevezés (német 
mintára készült) talán még elfogadható, de a második nem helyes, 
hiszen a német elnevezés is: Procent, Percent =  „der Zins von 
Hundert, oder der sog. Zinsfuss“ a percentet vagy a percentlábat 
(speciálisan kamatlábat) egyenlőnek veszi. (L. Wolff: Handbuch 
etc. I. 54. о. 27. §.)

3. Beke: Számtan a középiskolák számára (XI. kiadás, Bpest, 
év nélkül) szintén felcseréli e kettőt, amint a benne közölt példa 
mutatja: „Számítsuk ki a nyereség szézalékszámát(!) a következő 
esetekben: 1. Vételár 600 K, nyereség 54 К stb.“ (L. 72. о. Fel
adatok).
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4. Méray: Számtan a középiskolák II. és III. oszt. számára 
(III. kiadás, Bpest, 1914.) teljesen összezavarja a százalékot a 
százalékszámmal. Ugyanis a 32. oldalon (felülről 24. sor) így ír: 
„Azt a számot, mely megmutatja, hogy mennyi' esik valamely 
összegnek 100 egységére, százaléknak vagy percentnek nevezzük 
(per centum = százankint, száztól). A százalék jele %.“- és a 
következő oldalon (33. о.) a 12. sorban az van, hogy ..... száza
lékszám az összeg 100 egységére eső rész, vagy azon szám, mely 
megmutatja, hogy az összeg hány századrészéről van szó, jele %; 
a százalék az összeg után járó mennyiség, vagyis az összegnek 
néhány századrésze. . . “ Az első és második idézett részt össze
hasonlítva, világosan látszik a két fogalom felcserélése. Ilyenek 
elkerülése végett meg kellene abban állapodni, hogy e mennyi
ségek elnevezései ezek legyenek: alapszám (100), százalék (%); 
összeg (ö), százalékszám (szsz) és köztük ez az aránylat áll fenn: 
100 : °/o =  ö : szsz. Ekkor aztán megszűnnék az elnevezések külön
bözősége — az egyöntetűség előnyére.

Azt hiszem, hogy a felhozott 4 példa is világosan mutatja, 
mennyire fontos követelmény az egységes elnevezés, mert az ilyen 
bizonytalanságok a helyes fogalmat helytelen elnevezéssel, meg
jelöléssel kapcsolják be a tanuló ismeretkörébe. Kívánatos tehát, 
hogy a tankönyvbíráló-bizottság figyelmét az ilyen hibák se kerül
jek ki; akkor aztán kevés, de jó és kifogástalan könyvet adhatunk 
tanulóink kezébe.

Gödöllő, 1926. IV. 11. Balyi Ferenc Károly.

KÖNYVEK ÉS FOLYÓIRATOK.
Fejér Adorján: Római Régiségek. Szent István-Társulat. 

Budapest. 1926. 221 oldal.
A Szent István Könyvek sorozatának 33. számával jelzett ez a 

kiadvány már külső kiállításánál és merített papiroson való tiszta 
nyomásánál fogva is tetszetős, kívánatos kézikönyv. Világos, gör
dülékeny stílusa, anyagénak helyes kiválasztása és elrendezése 
igen élvezetes olvasmánnyá teszi szakember és laikus előtt egy
aránt, úgyhogy mindkét olvasó összefüggő, világos képét találja 
meg benne a római állami- és magánélet minden vonatkozásának.

Forrásai, amelyeket szerző és időközben elhunyt munkatársa, 
Reiszner Ottó felhasznált, mind elsőrangúak a szorosan vett római 
állami- és magánélet ismertetésére. E tekintetben kifogásolni való 
legfeljebb az, hogy a rómaiak életével összefüggő keresztény régi
ségekre vonatkozó forrásokat az író figyelmen kívül hagyta. Pedig 
a császárság korabeli keresztények életmódja, vallásának gyekor-
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lata is érdekelt volna bennünket. Ezt talán a Szent Istvén-Térsulat 
kiadásában megjelenő könyvtől el is várhattuk volna.

Mindazáltal, amit a szerző nyújt, mindabban a tudomány mai 
színvonalán áll és alapos munkát végzett minden tekintetben.

Még sajtóhibát is csak kettőt vettem észre benne. A 177. oldalon 
„Wiesbadea“ van „Wiesbaden“ és a 207. oldalon „vigiliaere“ 
„vigíliára“ helyett.

A 111. lapon pedig a Juppiterről szóló nyelvi magyarázat, 
hogy az a szanszkrit Djaüs Pitar és a görög Zein; noírrip összeolva
dásából származott nyilván félreértésből ered, mert a latin Juppiter 
vocativusból lett nominativus.

Ami a mű előadását illeti, ez eleven, a figyelmet állandóan 
lekötő és helyenkint drámailag megjelenítő, (pl. a 141. és 142. 
oldalon leírt gladiatori küzdelem).

Szerző a bevezetésben Róma fekvéséről, alapításáról, terjesz
kedéséről és világbirodalommá növekedéséről szól. Ezután az 
állami, majd a vallási és végül a magánrégiségeket foglalja egybe.

Mindezt nem szárazon, adatszerű felsorolással teszi, hanem 
lüktető, eleven életet visz anyagába, úgyhogy minden egyes rész
letnél érezzük, hogy ez nem csupán önmagáért van. Minden egyes 
fejezete úgy függ össze, mint ahogy a házépítésnél egy-egy tégla 
hozzátapad a másikhoz, hogy alkotó részét képezze az egésznek.

Egyetlen szempontja az, hogy felépítse az olvasó szeme előtt 
a római állami és társadalmi élet hatalmas épületét, amely mintá
jául szolgált az európai modern államoknak, tehát a mienknek is, 
mint a római birodalom egykori részének. (Pannonia, Dácia.)

De miként az építkezésnél rajzokra és képekre van szük
ségünk, hogy biztosabb, pontosabb fogalmunk legyen a készülő 
épület fekvése, elhelyezése, belső szerkezete tekintetében, éppen 
úgy nem nélkülözhetjük Róma topográfiájának olvasásánál sem a 
térképet, a köz- és magánépületeknek, valamint mindenek előtt 
a római és a pompeii ásatások alkalmával napfényre került rom
jaikban is nagyszerű régiségeknek tanulmányozásénál a szemlél
tető képeket. Ezek hiányát érezzük a római hivatalos és magán
polgári személyek öltözetének, jelvényeinek, továbbá a római 
katonák ruházatának, védő és támadó fegyvereinek, hadigépeinek 
leírásánál, valamint az egyes csapatok alakulatainak ismertetésénél 
(tábor, menetelés, városostrom, hajóhad, diadalmenet stb.).

Helyesen tette volna a szerző, ha a Cybulski-képek alapján 
legalább Függelékben adott volna megfelelő utalással képeket.

Végül még valamit. Igaz, hogy szerző nem mondja meg, milyen 
célból, kinek a használatára írta könyvét, de meggyőződésünk, 
hogy kitűnően beválnék iskolai kézikönyvnek is. Ebben az esetben 
azonban kívánatos volna, ha a szerző egy kis irodalomtörténeti 

Tanóregyesületi Közlöny. 23
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vázlatot írna hozzá, mivel középiskolai régiségtani kézikönyveink 
— bár vázlatosan — a római irodalomtörténetet is tárgyalják s a 
középiskolai célt szolgáló kis irodalomtörténetek régiek, elavultak 
s már nem is kaphatók.

Mindent egybefoglalva, bátran megállapítható, hogy Fejér 
Adorján' könyve a művelt közönségnek kellemes és a tudomány 
mai színvonalán álló tanulságos olvasmányt nyújt. És ha térképet 
és szemléltető képeket is csatol munkájához, akkor könyve semmi 
kívánnivalót nem hagy maga után atekintetben, hogy az olvasó 
lelki szeme előtt maradandó, plasztikus képét adja a rómaiak 
állami és magánéletének. Pázmán J.

Dr. Miskolczy István: A középkori kereskedelem története.
Szent Islván-Társulat (Szent István Könyvek 37. sz.).

A Szent István Könyvek című vállalat Miskolczy e könyvével 
hézagpótló művet adott a magyar történelmi irodalomnak. Tulaj
donképen csak Domanovszky Sándortól jelent meg e tárgykörre 
vonatkozó érdemleges munka. A művelt nagy közönség haszonnal 
olvashatja Miskolczy könyvét, mert megtalál benne mindent, ami 
a középkori kereskedelemre vonatkozik. Nagy szorgalommal van 
benne összehordva és leszűrve az idevágó hazai és külföldi szak
munkák eredménye, bár az egyes részleteknél a szakembernek 
volnának még kívánnivalói. Maga a csoportosítás is' helyes, de 
szót lehet emelni a tárgyak összefüggésének lazasága ellen. Ez 
azonban valószínű abból magyarázható, hogy roppant nagy volt 
az anyag és szűkek a keretek, amelyekbe önteni kellett.

A mű két részre oszlik. Az első rész négy fejezetében össze
foglaló kérdéseket tárgyal a szerző. Áttekintést nyújt ezekben a 
kereskedelem történetéről, kialakuláséról, fejlődéséről és a vele 
járó gazdasági fellendülésről. Jellemzi a középkori kereskedőt és 
viszonyait, bemutatja az akkori kereskedelem szervezetét (egye
sületek, vásárok, pénzforgalom, reklám, forgalom), majd szól a 
kereskedelem akadályairól (érúmegállító jog, vámok, utak bizony
talansága). A második rész öt fejezetet foglal magában. 1—V. feje
zetben földrajzi elhelyezkedés szerint olvashatunk az egyes vidékek 
kereskedelméről. A keleti kereskedelemről, hol különösen Kína és 
az arabok vannak kiemelve, a Földközi-tenger medencéjének 
kereskedelméről partvidékek szerint. Itt főkép az olasz kereskedők 
élelmességéről, a nagy olasz kereskedő-városok gazdagságáról 
kapunk rövid, de világos képet. Továbbá a nyugati országokról 
(Portugália, Franciaország, Németalföld, Anglia), illetve azok keres
kedelmi és ipari viszonyairól ír szerzőnk és a IV. fejezetben Közép- 
európéról és a Hansa köréről, bemutatva a Hansa kialakulását,
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virágzását és lehanyatlását. Ebben a fejezetben esik szó a magyar 
középkori kereskedelemről is. Az V. fejezet a középkori pénz
üzlet bonyolult voltát mutatja be. Végül kapjuk a felhasznált 
irodalom jegyzékét, amely bizonysága annak, hogy mily nagy szorga
lom eredménye ez az értékes munka. Dr. Dobrovich Ágoston.

Dante-tanulmányok. írta: dr. Máiig Ferenc. Szeged, 1925. 22 1.
E kis füzet két tanulmányt tartalmaz. Az elsőnek a címe: 

A napmythosok, mint Dante előzői. A szerző ebben a túlvilágkép 
kialakulásának fejlődését adja, majd az egyiptomi, assyr-babyloniai, 
föníciai, óperzsa, indiai, görög, római és arab napimádás ismer
tetése alapján arra a megállapításra jut, hogy az arab eschatológia, 
a muzulmán túlvilágtan olyan képet nyújt, mely felépítésében, 
büntetési és jutalmazási formáiban legnagyobb részt egyezik a 
Divina Commediával. Közben érdekes beállításban tárgyalja a 
homerosi nekyiait is. Második tanulmányában Dante limbusáról 
szól és azt igyekszik bebizonyítani, hogy a limbus angyalai közöm
bösek és az a hivatásuk, hogy a hozzájuk tartozó lelkekben foly
tonos reménytelen vágyakat ébresszenek Isten szemlélete után.

Ha nem is értünk mindenben egyet a szerzővel, de szívesen 
olvastuk művét és nem végzett hiábavaló munkát, mert az ily kis 
értekezések is alkalmasak arra, hogy a világirodalom klasszikus 
alkotásainak értékei beszívódjanak a nemzeti kultúrába.

Szász Károly: Emlékek. Bp. é. n.
Egy jelentős s eredményeiben gazdag életpálya képe bonta

kozik ki előttünk e könyv olvasásakor. Nem rendszeresen vezetett 
naplót tartalmaz ez a vaskos kötet, hanem alkalomszülte vissza
emlékezéseket, amelyek vagy a régebbi társadalmi, politikai s 
irodalmi közállapotokra vetnek fényt, vagy pedig a XIX. század 
vezető költőit és politikusait hozzák közelebb az olvasóhoz. Nem 
essayk gyűjteménye, hanem inkább tárcaszerű csevegéseké s ezért 
hatásuk közvetlenebb és melegebb is. írójuk nem arra törekszik, 
hogy részletesen, minden mozzanatra ügyelve tárja föl előttünk 
életének egész folyamét, hanem csupán egyes kiválóbb élményeit 
jegyzi föl s rajzolja elénk széles vonalakkal. így jelenik meg 
előttünk gyermek- s ifjúkora s ezzel a kapcsolatban a szülői ház, 
Szász Károlynak, a kiváló műfordítónak otthona. Felvonulnak 
előttünk a XIX. század második felének nevezetesebb írói, az 
akkori kezdők, akik ma már országszerte ismeretesek s Szász Károly 
gyors, biztos kézzel- rajzolja meg emberi portréikat. E szempontból 
különösen jelentősek az „Emlékek régi írókról“ címmel össze
foglalt visszaemlékezések. De Szász Károly nemcsak az irodalom

23*
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terén forgott, hanem a politikai életben s annak irányításában is 
jelentős szerepe volt. A kor vezető politikusairól, különösen Trefortról 
és Csáky Albinról szóló feljegyzései éppen ezért sikerült s jelleg
zetes portrék.

De valamennyi közt legmeghatóbb s ránk nézve legmegkapóbb 
a „Nyolc szál rózsa“ című. Nem hírneves, közéleti pályán szereplő 
emberről szól, hanem egy egyszerű, puritán, kötelességéi híven tel
jesítő tanárról. Külső elismerés nem jutott osztályrészéül, de mind
ennél többet jelent az az igazi, szívből fakadó szeretet s hála, 
amely tanítványának, Szász Károlynak tollát vezette akkor, amikor 
ezt a talán legmelegebben s legszebben megírt visszaemlékezését 
papírra vetette s amelyet egészen eltölt küzdelmes s kevés elis
merésben részesítő pályánknak őszinte s nyílt megbecsülése.

Dr. Pauka Tibor.

V e z é rk ö n y v  a  fo g a lm a z á s n a k  n é p is k o lá b a n  v a ló  t a n í tá s á h o z . .
írták : Sarudy Ottó tanítóképzőint. kir. főigazgató, Gergely Ferenc és Kaposi 
Károly gyakorlóiskolai tanítók.

Nemrégiben hagyta-el a fenti című jeles könyv a sajtót.
Megjelenése minden bizonnyal nagy örömöt fog kelteni bármely 

iskolafajnál működő pedagógus lelkében, mert nemcsak a népiskola, 
hanem a magasabbfokú intézetek is hasznát fogják lá tn i: tehát a közép
iskola is. A könyv az 1925. évi 1467. ein. sz. rendelettel kiadott új tanterv 
szellemében készült. Elméleti és gyakorlati részből áll. Az előbbi a mód
szer kérdéseit fejtegeti, az utóbbi pedig tüzetesen kidolgozott tanítósmin- 
tákat (minden osztály számára), gyermekdolgozatokat, tételeket és szem
léltető rajzokat nyújt, melyek gondolatkeltők s igen alkalm asak arra, hogy 
a fogalmazás alapjai legyenek. A könyv tartalma mélló a címéhez, mert 
nemcsak igér, hanem sokat is ad, hűséges és megbízható kalauz a fogal
mazás minden kérdésében. Egyszóval: igazi vezérkönyv. Benne egyrészt 
nagy elméleti készség, másrészt alapos gyakorlati érzék nyilvánul meg. 
Kívánatos, hogy minél több tanító megszerezze, mert segítségével kevesebb 
fáradtsággal s biztosabban fogja a kitűzött célt elérni. Megjelent Pópán, 
a fóisk. könyvnyomdában. Boleratzky Gyula.

D r. S t im a k o v i ts  L ász ló : É re t ts é g i  s e g é d k ö n y v e k .
1. Politikai földrajz, harmadik kiadás, 20 fejezetben az európai álla

mok, Egyesült Államok és Japán múltját és jelenét foglalja magában.
2. Történelmi összefoglalások, második kiadós, 32 fejezetben 

(40 tétel) a magyar közintézmények történeti fejlődését, a külföldi kap
csolatokat, a magyar tört. kútfőit foglalja magában és a hasonló tárgyú 
munkák összes fejezeteit felöleli; új benne a magyar képzőművészet fej
lődése.

Főelőnye mindkét munkának a rövid, tömör stílus. Egy-egy füzet óra 
50 fillér. Kapható az Uránia könyvkiadóvóllalatnál. „Érettségi Dióhéjak“ 
30. és 31. füzete.
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E m lé k k ö n y v  a  m o h á c s i ü tk ö z e t n é g y sz áz év e s  fo rd u ló ja  
a lk a lm á b ó l.

A Magyar Történelmi Társulat a gyászévet egy díszes 
kiállítású és tartalmilag is nagyérdekű Emlékkönyv kiadásával 
kívánja emlékezetessé és tanulságossá tenni. Az Emlékkönyvet a 
Magyar Történelmi Társulat főtitkára, a Magyar Nemzeti Múzeum 
Országos Széchényi-Könyvtárának igazgatója dr. Lukinich Imre 
szerkeszti, előszóval pedig a Magyar Történelmi Társulat elnöke 
gróf Klebelsberg Kunó v. b. t. t. m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter látja el. Tartalmából kiemelhetjük a következő tanulmá
nyokat: Bruckner Győző egyetemi m. tanár a miskolci jogakadémia 
dékánja, Magyarország belső állapotát ismerteti a mohácsi vész 
előtt. Artner Edgár és Miskolczy István egyetemi m. tanárok a 
római levéltárakban hosszú időn ét végzett kutatásaik eredményeit 
foglalják össze azon dolgozatokban, amelyek Magyarország és a 
pápaság viszonyát illetőleg egy keresztes hadjárat tervének törté
netét ismertetik. Dabrovsky János krakói egyetemi tanár a Jagelló- 
házból származó magyar királyok lengyel kapcsolatairól értekezik. 
Török Pál felsőkereskedelmi iskolai tanár a bécsi állami levéltár
ban végzett kutatásainak eredményeiről számol be abban a forrás- 
tanulmányban, amely Magyarországnak a politikai helyzetét ismer
teti a mohácsi vész idejében. Magát a mohácsi ütközetet széles
körű kutatások alapján a legkiválóbb hadtörténeti íróink egyike, 
Gyalókay Jenő ezredes ismerteti egy hosszabb, térképvázlatokkal 
ellátott tanulmányban. Rendkívül sok jellemző részletet tartalmaz
nak a mohácsi csatáról szóló egykorú újságlapok, amelyeknek 
eredményeit Pukánszky Béla közgazdasági egyetemi előadó tanár 
foglalja össze egy "tanulságos cikkben. Harsányi Pál ismert numiz- 
matikusunk a mohácsi csatáról szóló emlékérmeket mutatja be 
alapos dolgozatában. Szélesebb érdeklődésre tarthatnak számot 
Solymossy Sándor főiskolai tanárnak és Rédey Tivadar nemzeti 
múzeumi könyvtárnoknak cikkei, akik közül az első a magyar 
néphagyományok mohácsi vonatkozásairól ír, az utóbbi pedig azt 
a hatást veszi vizsgálat alá, amelyet Mohács a magyar írókra és 
költőkre gyakorolt. Tanulságos részleteket tartalmaz Gergely Endre 
századosnak beszámoló jelentése is azon ásatásokról, amelyeket 
a mohácsi mezőn az ütközet színhelyének közelebbi meghatáro
zása végett több alkalommal személyesen irányított.

Az Emlékkönyv az 1926-os év egyik tudományos eseménye, 
mely nélkülözhetetlen forrás lesz hosszú időkön keresztül Mohácsra, 
illetőleg a Mátyás király utáni Magyarország történetére vonatko
zólag. Tudományos értéke mellett azonban minden művelt magyar 
ember élvezettel olvashatja nemzeti nagy tragédiánk megbízható 
tudással festett képét, mert írói különös gondot fordítottak arra, 
hogy irodalmilag is feldolgozzák az anyagukat.

A Mohácsi Emlékkönyv 20 íven gazdag illusztrációkkal, kemény
kötésben jelenik meg az Egyetemi Nyomda kiadásában. Ára 160 ezer 
korona.
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Befejező v á la sz  G a á l L ász ló  cikkére.1 Anélkül, hogy G-t ki
szólásaiban követném, válaszom a következő: semmi feltételezés
ből nem indultam ki, mert Nagykőrösről is lehet könyvet kölcsön 
kérni. — Források: G. azért nem idézte Sommert, mert ez a kér
dést nem viszi előre (!), tehát idézését „nagyképűnek“ találta volna. 
De hát akkor, hogy nem találta nagyképűnek Edon idézését, hiszen 
Stolz-Schmalz-nál (33. I.4) olvashatta volna, hogy azon könyvek 
között sorolja fel, melyek „keinen wesentlichen Fortschritt bezeich
nen“. Vagy miért idézi Kühner-Holzweissig könyvét, holott ez — 
hogy csupán „göttingai szakértőre“ hivatkozzam — ügy nyelvé
szeti, mint philologiai részében még mérsékelt igényeknek sem 
felel meg. (Ed. Hermann, Berliner phil. Woch., 1912. 1754. 1.) 
Ha Meillet id. szavainak az lenne az értelme, amit G. beléjük 
magyaráz, akkor Meillet-Vendryes könyve merőben felesleges lenne, 
hiszen ott volt Henry, valamint Riemann-Goelzer hasonló műve. 
Ha G. azonban Meillet-Vendryes könyvét is (nemcsak az ismer
tetést) tanulmányozta volna, olvashatta volna, hogy a szerzők azért 
írták meg könyvüket, mert az 1900 előtti kézikönyvek (amilyenek 
G. forrásai, beleértve Kühner-Holzweissig-ot is, I. fent) úgy álta
lános elvi, mint számos részletkérdésben „elavultak“. Ezekhez 
viszonyítva értendők tehát Meillet szavai, melyeket G. idézett.

Az 1-hez: a „szakértők“ helytelenül oktatták ki G-t a „kissé 
ódivatú“ terminológiára. Hiszen az idg. nyelvtudomány „főművé
ben“ (E. Hermann ítéletei) a Brugmann-féle Grundriss I.2 55. lapján 
láthatta volna G. is — ha megnézte volna — mit értenek „velaris“ 
vagy „gutturalis“ 1 alatt. „A nyelv hátsó részének a velumhoz való 
közeledése által jön létre a velaris (gutturális) 1, lengyel 1.“ így 
azután Brugmann (a Kurz. vgl. Gr.-ban is), Niedermann, Sommer, 
Meillet-Vendryes tudatosan vetik egybe a latin velaris 1-hangot az 
orosz (ill. lengyel) 1-lel, ama hangváltozósok alapján, melyeket ezen 
1 a vokálisoknál a latinban és más holt vagy élő idegen nyelvek
ben (pl. krétai görög, orosz, lengyel) egyaránt előidézett. G. még 
most sem vett magának annyi fáradságot, hogy Stolz-Schmalz 
4. kiadását — legalább vonatkozó részében — megtekintse. Ott 
láthatta volna, hogy Stolz az F előtt is velárisnak tekinti a latin 
1-hangot (37. 1.), ami tehát lényeges eltérés a 3. kiadástól (G. szerint 
nincs lényeges eltérés a két kiadás között, egy „göttingai szakértő“ 
E. Hermann szerint a 4. kiadás „stark veränderte Auflage“, v. ö. 
Die Sprachwiss. in der Schule. 10. 1.) G. pedig hibásan állítja, hogy 
Juret itt „kevéssé pontosan“ követi Stolzot; nagyon is pontosan 
követi, csakhogy nem ezt a nézetét, melyet Stolz maga is elejtett 
e 4. kiadósban. Az a nézet pedig, hogy a latin 1 velaris 1 volt

1 A válasz még február 27-én érkezett. (Szerk.)



előtt is, nem Juret-re megy vissza, mint ahogyan G. megint 
hibásan mondja, hanem ezen most általánosan vallott felfogásnak 
több mint 20 évvel ezelőtt Meillet adott kifejezést Mém. soc. ling. 
XIII. 238. Látnivaló, hogy G. újból csak tévedéseinek egész sorát 
vitte a legteljesebb nyilvánosság elé. Szótaghatár: „ezzel a magya
rázattal kissé furcsán állunk“, mondja G. Hogy ő furcsán áll vele, 
azt látom, különösen afölötti csodálkozáséból, hogy a szótaghatár 
nem volt mindig egyforma. Azért felszólít, hogy magyarázzam meg 
jobban ezt a jelenséget. Alaposan elkésett, mert már régen kielé
gítően megmagyarázták, csak el kellett volna olvasnia, és pedig 
nemcsak az „én mestereim“, hanem egy „göttingai szakértő“ (!) is 
szerzett itt érdemet egy erről a kérdésről írt alapos és nagyterje
delmű könyvvel. Csak ismeri G. ezt a könyvet!

Szükségtelennek tartom, hogy G. állításait a többi kérdésben 
újra cáfoljam, múltkori utalásaim, melyek az ellenőrzés megkönnyí
tésére valók — G. persze kénytelen volt azokat fitogtatásnak tekin
teni — kimerítően tájékoztatnak álláspontom helyességéről.

Az idézéshez még két megjegyzés: ha valaki nagyobb számú 
feliratot, grammatikust stb. idéz, melyeket előtte mások ugyanazon 
célból idéztek és nem utal arra a forrásra, mely után ezeket idézi, 
akkor áll elő azon eset, melyet G. említ: ignotos fallit, notis est 
derisui. Dettweilert pedig nem így idézik III. 63, hanem vagy 63 
vagy: Handbuch stb. III. 63., mint ahogyan G. is helyesen idéz > 
Bartholomaet és Millert kötetszám nélkül, csak nem veszi észre a 
különbséget.

Múltkori cikkemet fenntartom és a vitát részemről végleg be
fejezem.2

Debrecen. _______  Benigny Gyula.

EGYESÜLETI ÉLET.
A főtitkár leveles ládájából.

1. A helyettes tanárok sorsa. A szanálás ugyancsak nehéz 
helyzetbe hozta a helyettes tanárokat. Öt-hat év óta szolgálnak 
egyesek és ugyanazt a munkát végzik, amelyet a rendes tanárok, 
fizetésük azonban olyan csekély, hogy belőle még a száraz 
kenyérre is szűkén telik. Alig múlik el hét, hogy panaszos soraikkal 
az egyesületet közbenjárásra fel ne kérnék, s az 0. K. T. E. minden 
alkalmat felhasznált eddig, hogy a helyettes tanárok kinevezését 
sürgesse. Legutóbb a csongrádi áll. reálgimnáziumnál szolgáló 
hét helyettes tanártól kaptuk a következő megkeresést:

if. „mi. и  „ m ii, i и i  i i ■ - ...— --------- ---------  ■ -------- -— -----------
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A vitát a Közlöny lapjain mi is befejezettnek tekintjük. (Szerk .)
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„Harmadik esztendeje már, hogy a h. tanárok ügyével kopog
tattunk az 0. K. T. E.-nél. Harmadik esztendeje ébredtünk arra, 
hogy a helyettesek ügyét maguknak a helyetteseknek kell állandóan 
napirenden tartaniok, hiszen igazi ügyvédjük sehol sem akadt. 
Az V. fiz. o. megnyitása a mi megrövidítésünk árán történt; a 
h. tanári állás degradálása ellen senki fel nem emelte tiltó szavát, 
csak a mi megállapításainkat regisztrálták fájdalmasan (Közlöny, 
1925 februári szám, 130. lap); a státusrendezéssel kapcsolatban 
a mi helyzetünk továbbra is rendezetlen maradt.

Harmadik esztendeje már, hogy hivatalos és nem hivatalos 
biztatások, parlamenti és magánirformációk a közeli jövő reményé
vel kecsegtetik azt a kis csoportot, amelyen eddig mindenki végig
vágott. Amikor keserves helyzetünk ismételt feltárásával sebeink 
a legmagasabb fórum előtt sem maradtak titokban, azt hittük: 
a mi becsületes munkánk is megkapja törvényszabta fizetését. 
Ezért nem jajgattunk, amikor a 18 éves korában szolgálatba lépő 
állami tanító „alig másfélmilliónyi“ fizetésén kesergett, reméltünk, 
amikor nemcsak más tárcáknál, de a mi minisztériumunknál is 
láttuk a tömeges előléptetést.

Most azután az alig félszáz h. tanár közül váratlanul és ért
hetetlenül egyetlen felekezeti kollégát és egynéhány testnevelőt 
neveztek ki az annyiszor megsajnált középiskolai h. tanárok teljes 
mellőzésével.

Minthogy eddig sehol sem halljuk az egyetemes tanárság 
szavát eme szelektálás ellen, azzal a kéréssel fordulunk a nagy
tekintetű Elnökséghez: méltóztassék velünk közölni ezen ügyről 
nyert, biztosan egész pontos információját, valamint érdekünkben 
tett bizonyára megnyugtató és biztos eredménnyel kecsegtető inter
vencióját.“

A megkeresést szándékosan közöltük egész terjedelmében. 
Hogy egy mondatot elhagytunk belőle, azt azért tettük, mert közzé
tétele nem szolgálna az ügynek. Az elkeseredés, bármily jogos is, 
meg szokta akadályozni az embereket abban, hogy az igazságot 
tisztén lássák. Ezért nem vesszük zokon, ha a tények félreismerése 
neheztelést zúdít reánk, azonban kötelességünk a nehezteléssel és 
a mulasztás burkolt vádjával szemben az igazság feltárása.

Mivel a h. tanárok sorsa az egyetemes középiskolai tanárság 
ügyétől el nem választható, az 0. K. T. E., mint a tanárok érdekei
nek hivatásos védőfóruma, minden mozgalmába bekapcsolta eddig 
a h. tanárokat is. Igazán szomorú dolog lett volna, ha a helyettes 
tanárok ügyét maguknak a helyetteseknek kellett volna napirenden 
tartaniok. Semmire sem mentek volna vele, hiszen még az országos 
egyesület vezetősége sem tudott nekik memorandumaival, küldöttség
járásaival, személyes közbenjárásaival és sürgetéseivel idejekorán
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emberibb sorsot kiharcolni. A helyettes tanároknak igenis volt 
védőjük, ügyvédjük, de igazságos ügyükben, a lehetetlen viszonyok
nál fogva, eredményt elérni nem tudott. Kérő szavunkat mind 
untalan felemeltük a kinevezésük érdekében. A múlt évben, január 
9-én, miniszterünknél tisztelegve, kértük, hogy a helyettesek hely
zetén az egyedül lehetséges móddal, a tömeges kinevezéssel segíteni 
kegyeskedjék (Közlöny, 1925, 71. lap). Státusrendezési első memo
randumunkból sem hagytuk ki őket, mikor pedig a státusrendezés 
megtörténte után azt láttuk, hogy róluk egészen megfeledkeztek, 
új kívánságokkal állottunk elő. Második státusrendezési memo
randumunkban azt kívántuk, hogy a tanári rangsorba besorolt, 
de másutt szolgáló 52 tisztviselőt vegyék ki a középiskolai státus
ból és helyükre nevezzék ki a helyetteseket (Közlöny, 1925 decem
beri szám, 145. lap). De nemcsak az elnökség, hanem a Győr- 
kerületi Kör is napirenden tartotta a h. tanárok ügyét. Emlékezetes 
még mindnyájunk előtt, hogy Dsida Ottó győri tanker, kir. főigaz
gató minő lépéseket tett az érdekükben a többi főigazgatóval együtt.

Arról is biztos tudomásunk van, hogy a vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztérium is minden lehetőt megtett a h. tanárok dolgában. 
Az intéző körök felfogása szerint az intézmény már teljesen meg
érett a megszüntetésre, s információink szerint a szanálás után a 
helyettesség időtartama igen rövidre korlátoztatik. Megnyugtatásul 
ezúttal csak annyit közlünk, hogy a közeli jövőben 25 helyettes 
tanár rendes tanárrá lép elő.

2. A Harmadik Egyetemes Tanügyi Kongresszus előkészítő 
bizottságának elnöki tanácsa április 8-án tartotta ügyrendmegállapító 
ülését. Ez alkalommal az elnöki tanács megalakította a propaganda- 
pénzügyi-, fogadó- és kalauzoló-, elszállásoló-, élelmezési* és 
szórakoztató-bizottságokat. Mivel az Országos Középiskolai Tanár
egyesület kellő súllyal akar résztvenni a kongresszuson, nyoma
tékosan ismételten felkérjük vidéki köreinket és az egyes tanári 
testületeket, hogy a megvitatásra szánt tételeket az 0. K. T. E. fő
titkárának minél előbb küldjék be. Édes Jenő.

A Győrkerületi Tanári Kör első felolvasó ülése.
A Győrkerületi Tanári Kör április 10-én tartotta első felolvasó 

ülését. Ez alkalommal a főreáliskola rajztermében megjelent nem
csak a győri középiskolai tanárság, hanem a győri és győrkerületi 
tanítóság is. Résztvett az ülésen a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium képviseletében Vajdinger Gyula dr. miniszteri tanácsos, 
az Országos Középiskolai Tanáregyesület részéről Madai Gyula dr., 
nemzetgyűlési képviselő, elnök és Édes Jenő főtitkár. Jelen voltak
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továbbá: Dsida Ottó tank. kir. főigazgató, a Győrkerületi Tanári 
Kör díszelnöke, Bozzay Zoltán főigazgató, Simon Miklós főreál
iskolai, Strasser Sándor leánygimnáziumi igazgatók; Hollós János 
soproni ev. líceumi, Szolomayer Tasziló soproni bencés gimn. 
igazgatók; Tornor Béla magyaróvári reélgimn., Kardeván Károly 
szombathelyi reáliskolai tanárok és a győri középiskolák tanárai.

A felolvasó ülés megkezdése előtt egy rövid értekezlet volt, 
amelyen a Győrkerületi Kör elnöke, Bászel Ernő üdvözölte a köz
ponti vezetőség kiküldötteit és a kör díszelnökét, Dsida Ottó 
főigazgatót. Beszéde végén felkérte Madai Gyula elnököt, hogy 
tájékoztassa a kör tagjait az egyesület legújabb tevékenységéről.

Madai Gyula megköszönte a szíves fogadtatást és elismerését 
nyilvánította a Győrkerületi Kör vezetőségének azért a céltudatos és 
sokszor kezdeményező munkáért, amelyet a Kör a tanárság jogos 
kívánságai érdekében a múltban kifejtett és jelenleg is kifejt. 
A központi vezetőségnek szüksége van erre a munkára, mert a 
tanárokért folytatott küzdelemben annyi meg nem értéssel talál
kozik, hogy támogatás nélkül elcsüggedne. A bizalom azonban 
újabb energiakifejtésre sarkalja. A tanárság erkölcsi és anyagi 
érdekeiért vívott harcnak a közel jövőben örvendetes eredménye 
fog mutatkozni, mert a pénzügyminisztérium hozzájárult 25 helyettes 
tanár kinevezéséhez és bíztató ígéretünk van arra nézve is, hogy 
ezt az intézményt előbb-utóbb meg fogják szüntetni. így majd a 
h. tanárok súlyos helyzetében enyhülés fog beállani. Remélhetjük 
azt is, hogy a más szolgálati ágazatokban működő 50-nél több 
tanárt a tanári rangsorból kiveszik. A helyettesek részére kértük a 
vasúti kedvezmények megadását; az ügyet most tárgyalják. A fele
kezeti tanárok stétusrendezése igen sokáig késett, de már ered
ményesen végződött. A rendezés egyforma elbánást biztosított az 
állami és a hitfelekezeti tanároknak.

Bászel Ernő megköszönte az egyesületi elnöknek a tájékoz
tatást és a tanárság ügyében kifejtett fáradozást, majd az előzetes 
értekezletet lezárva felkérte a jelenlevőket, hogy vonuljanak fel a 
rajzterembe a felolvasó ülésre.

A felolvasó ülést Bászel Ernő a vendégek, a városi iskolák 
meghívott testületéinek és a résztvevő tanárok üdvözlésével meg
nyitván, felkérte Madai Gyulát, hogy tartsa meg előadását. Az 
„Önbizalom és akarat“ címen elhangzott előadásnak az volt a 
vezető gondolata, hogy minden siker az akarat összpontosításának 
eredménye, s hogy a magyar tanároknak elől kell járniok a magyar 
hit és akarat ápolásában a reánk váró nemzetfeltámasztó, ország- 
építő munkában. A második előadó Monda László győri reáliskolai 
tanár volt, aki a magyar jövő középiskolájáról értekezett.

/
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A két értékes előadásról a Dunántúli Hírlap 1926 április 13. 
száma Csapkay Sándor kollégánk tollából igen elmés tudósítást 
hozott.

A nagy tetszéssel fogadott előadások után a tanárság a Royal- 
szálló külön termében vacsorára gyülekezett össze, s a társaság 
vidám hangulatban sokáig maradt együtt. —s.

Debreceni Kör.
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Debreceni Köre 

folyó év március 11-én gyűlést tartott dr. Bessenyei Lajos elnöklete 
alatt. Az elnök kegyeletes szavakkal parentálta el dr. Zivuska 
Jenőt, a Debreceni Tanári Kör buzgó alelnökét, aki mind tudo
mányos, mind paedagógiai munkásságával országos nevet vívott 
ki magának. A Kör 500.000 koronával járult hozzá síremlékének 
felállításéhoz. A pénztárosi jelentésből kitűnt, hogy a Kör tagjai 
az ez évi tagsági díjat legnagyobbrészt befizették.

Ezután dr. Horuay Róbert c. reáliskolai igazgató tartotta meg 
előadását a kötelező mozielőadásokról. Részletesen ismertette 
ezeknek az előadásoknak paedagógiai szempontból való előnyeit, 
de tapasztalatai nyomón rámutatott több kiküszöbölendő és ki
küszöbölhető hátrányára is. Több tagnak: Demeter Istvánnak, 
Osváth Ödönnek, dr. Vekerdi Bélának, dr. Kardos Albertnek, 
Jakucs Istvánnak hozzászólása után a Kör a következő határo
zati pontokban állapodik meg: 1. A Debreceni Tanári Kör tudja 
és elfogadja a kötelező filmelőadásoknak, mint az állóképek 
mellett a szemléltető oktatás egyik legfontosabb eszközének 
pedagógiai jelentőségét. 2. Kívánja, hogy több idő és egyszerre 
kevesebb anyag álljon rendelkezésre, de azután az a kevés gon
dos, áttekinthető, lelkiismeretes előadásban. 3. A vállalat kevesebb 
üzletszerűséggel és több pedagógiai érzékkel állítsa elő a filme
ket, adjon év elején egész évre szóló programmot. 4. Tétessék 
lehetővé, hogy a magyarázó előadást tartó tanárok előre nézhes
sék meg a filmet. 5. A belépési díjak mérsékeltessenek. 6. A távo
labbi jövőben kívánatos volna, hogy az alsó és felső osztályok 
külön kapjanak ilyen mozielőadásokat. Miután a Kör köszönetét 
szavazott az előadónak, a gyűlés véget ért.

Dr. Kun Sándor 
titkár.
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HÍREK.
A M a g y a r  K ö z ép isk o lá k  Ig a z g a tá s á n a k  K é z ik ö n y v e . Pintér 

Jenő budapesti tankerületi főigazgató egybeállításában rövid időn 
belül megjelenik a középiskoláknak régóta nélkülözött szolgálati 
könyve: (A középiskolákra vonatkozó törvények, rendeletek, szol
gálati szabályzatok és ügykezelési utasítások magyarázatos gyűjte
ménye.)

Pirchala Imre munkájának megjelenése óta olyan nagy válto
zások történtek a tanügyi adminisztráció egész rendszerében, hogy 
immár elkerülhetetlenné vált a törvények és rendeletek szövegeinek 
összegyűjtése, rendezése és magyarázata. Az új szolgálati könyv 
azt a célt szolgálja, hocjy az iskolák megbízható módon eligazod
janak a rendeletek és szabályzatok szövevényében.

Mivel a könyv példányszáma az előfizetők számához igazodik 
és árát is a megrendelők száma szabja meg: felhívjuk az Igaz
gatóságokat a fontos hivatású mű támogatására. A  megrendelések 
a budapesti tankerületi főigazgatóság címére küldendők. (I., Attila- 
utca 1.)

A Kölcsey-mérkőzésről. Az Országos Testnevelési Tanács a 
Közlöny februáriusi száméban is közölt emlékiratomra a követ
kező választ küldte:

„653/1926. I. Az Országos Testnevelési Tanács iskolai szak- 
bizottsága foglalkozott a Nagyságod által beküldött „Kölcsey- 
mérkőzés“ tervezetével s úgy találta, hogy annak megvalósítása 
— bár pedagógiai szempontból helyes és kívánatos — nem tar
tozik az Országos Testnevelési Tanács munkakörébe.

A tervezett versenyben ugyanis a testi rátermettségnek és 
tervszerű testgyakorlással elért testi kiválóságnak úgyszólván 
semmi szerep sem jut, mert egyrészt a kitűzött feladat túlságosan 
egyszerű és minden előkészület nélkül is a leggyengébbek által is 
könnyen megoldható, másrészt a feltételek egyenesen kizárják, 
hogy az egyéni teljesítmény bármily formában megállapíttassék és 
mérlegeltessék.

A tervezett versenyben a fegyelmezettség a döntő tényező és 
azok az intézetek fognak abból győztesen kikerülni, amelyeknek a 
legengedelmesebb és legfegyelmezettebb diákjai vannak, amíg a 
testi kiválóság és sportbeli előkészület nem játszik lényeges 
szerepet, épp azért az: Országos Testnevelési Tanács nem tartja 
munkakörébe tartozónak ez érdekes kísérlet propagálását. Buda
pest, 1926. évi március hó 16-án. Karafiáth s. k., elnök.“

Nem szándékozom vitába állani az OTT szakférfiaival. Éppen 
ezért magam teszek kísérletet a propagálással: az idő rövidsége
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miatt ezidén is csak kísérletképen tartsuk meg a Kölcsey-mérkőzést, 
de arra kérem az érdeklődő kartársakat, tartsák meg a Közlönyből 
ismert alapelvek alkalmazásával a Kölcsey-mérkőzés 10 kilo
méteres gyaloglásét április 30-án reggel 8-tól 10-ig ezidén minél 
több intézetben. Én a magam mindenesetre menthető elfogultsá
gában e kísérletet nem csak érdekesnek, hanem értékesnek is 
tartom s a fegyelmezettségben való elsőbbséget tartom annyira 
jutalmazandónak, mint a testi kiválóságban és sportbeli előkészü
letben való elsőbbséget, még akkor is, ha a fegyelmezettségről 
egy iskola valamennyi növendéke névtelenül szolgáltat tanúságot, 
a testi kiválóságról és sportbeli előkészületről pedig csak egy 
megnevezett tanuló.

Felkérem azért az ügyet felkarolni szándékozó kartársakat, 
rendezzék meg iskolájuk próbamérkőzését, értesítsék alólirottat 
levelezőlapon e szándékukról s április 30-án küldjék be a kívánt 
négy számadatot. Az eredményről a Közlönyben fogok beszámolni.

Dr. Finály Gábor 
VI, Munkácsy-utca 26.

Testnevelő tanárok kinevezése. A m. kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter Haypál Benő szekszárdi állami reálgimná
ziumi, Szőts László győri állami reáliskolai, Komoróczy Péter kis- 
várdai állami reélgimnáziumi, Bede István budapesti VI. kér. 
állami reálgimnáziumi testnevelő r. tanárokat a IX. fizetési 
osztály 3. fokozatába, Eördögh László budapesti VI. kér. állami 
reáliskolai, Szabó Zoltán budapesti II. kér. állami reáliskolai, 
Danielisz Lajos budapesti IX. kér. állami reálgimnéziumi, Dobó 
József balassagyarmati állami reálgimnáziumi és Király Dezső 
kispesti állami reálgimnáziumi testnevelő h. tanárokat a X. fizetési 
osztályba testnevelő rendes tanárokká kinevezte.

A március 15-én mondott ifjúsági beszédek összegyűjtése 
ügyében dr. Mikó Pál kartérsunk a következő levelet intézte hozzánk:

A magyarság ez év augusztusában fogja Mohács gyászos 
mezején megünnepelni azt a napot, mely 400 évvel ezelőtt véget 
vetett a független, szabad, nemzeti magyar királyságnak, Magyar- 
országnak, mint keleti nagyhatalomnak. Ezalatt a 400 év alatt a 
magyarság annyi szomorú és annyi dicső napot ért meg, amennyit 
egyetlen más nemzet sem. Azt hiszem, ennek emlékéül március 
15-ike hosszú időn ét lesz a magyarságnak, vagy legalább is a 
magyar tanuló ifjúságnak hivatalos nemzeti ünnepe. Ezen a napon 
Csonka-Magyarország minden középiskolájában iskolai ünnep van, 
melyen rendesen az önképzőkör ifjúsági elnöke szokta kifejezni 
az jntézet ifjúságának gondolat- és érzelemvilégát. Én ezeket a 
beszédeket szeretném összegyüjtetni a mai naptól kezdve valamely
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alkalmas középpontba. Hogy miért? Nehéz volna ezt teljesen és 
röviden kifejteni. Azt hiszem minden intézetben van az önképző
körnek díszkönyve s ebben rendesen megtalálhatók az előző évi 
beszédek. Tessék csak azokat, ahol lehet, 20—30 évre vissza
menőleg étlapozgatni! Tudom, hogy van köztük sok éretlen, gyenge, 
méltatlan; de van közöttük — (ha még ki nem tépték!) — sok 
gonosz, nemzetietlen is és van olyan, mely viszont messze távolra 
előre világít s már most mutatja írójának nagyobb dolgokra ter
mett tehetségeit.

Ezért szeretném én ezeket mind összegyűjteni olyan helyre, 
ahol azok el nem kallódhatnak s ahol majd akad valaki, aki 
rávilágít a magyar ifjúság lelki életére, lelke fejlődésére. A közép
iskolai tanáregyesület mindenesetre a legilletékesebb annak el
döntésében, hói legyen ez a középpont. De ha — amit nem 
hiszek — úgy döntene, hogy „sehol, mert nincs értelme“, akkor 
én szeretettel kérem azokat a kartársaimat, kik az önképzőkört 
vezetik, vegyék rá az elnököt, hogy beszédjét küldje el címemre: 
Balassagyarmat, Reálgimnázium. Mikó Pál.

t  Jurássy Berta, a győri m. kir. áll. leánygimnázium nyugal
mazott tanárnője 37 évi áldásos tanügyi munkássága után történt 
nyugalomba vonulásának 6-ik évében Balatonfüreden március 
21-én hosszas szenvedés után elhunyt. A megboldogult az intézet 
megalapítása, 1908 óta 1920-ban történt nyugalomba vonulásáig 
tagja volt a győri leánygimnázium tanári testületének. Gazdag 
tapasztalataival élénken részt vett az intézet kifejlesztése körüli 
munkákban s jóságos szive meleg szeretetével oktatta és nevelte 
a tanulóifjúságot, amely gyermeki ragaszkodáséval és lelkes meg
értésével vette körül. Tanártársai osztatlan nagyrabecsüléssel 
szerették nagyműveltségű, előkelő gondolkodású, minden kartársa 
iránt meleg kollégiális érzésektől áthatott egyéniségét.

Tanulmányok a filmoktatásról. A magyar filmoktatás fejlő
déséről, tudományos és pedagógiai jelentőségéről két füzet jelent 
meg a Magyar-Holland Kultúrgazdasági R.-t. kiadásában. Geszti 
Lajos szerkesztő a fílmoktatás módszeréről és az iskolai film- 
programmokról ír terjedelmes tanulmányokat, Pécsi Albert „A film 
szerepe az egyes tudományágakban“ című értekezése a filmek 
alkalmazásának lehetőségeire nézve ad értékes útmutatásokat, 
dr. Kogutovitz Károly az előadók feladatairól, Bessenyei Boldizsár 
az oktatófilmmozgalom keletkezéséről ír, egyben a jövő évi 
programmról közöl értékes összeállítást.

A z o k ta to f i lm iig y  M a g y a ro rs z á g o n . Ezen a címen érdekes 
tanulmány jelent meg a berlini „Der Bildwart“ kiadásában, mely
nek szerzője Stein Márton, a Magyar-Holland Kultúrgazdasági
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Társaság igazgatója, aki a magyar filmügy terén már eddig is 
szakszerű és értékes munkát fejtett ki. Tanulmánya, mely a köte
lező filmoktatásnak a magyar iskolákba való bevezetésével kap
csolatban beszámol az eddigi ezirányban folytatott munkáiról és 
programmot ad a jövőre, méltó feltűnést fog kelteni a német szak- 
irodalomban, melynek képviselői személyesen is érintkeznek a 
magyar tanügyi körökkel.

Id e g e n  film ek  m e g m a g y a ro s í tá s a .  Az oktatófilmnek a magyar 
iskolákba való bevezetése, mely Klebelsberg Kuno gróf vallás- és 
közoktatásügyi miniszter érdeme, érdekes problémákat vet fel
színre. E problémák közé tartozik az idegen oktatófilmek meg- 
magyarosítésa is. Addig ugyanis, míg iskolai nevelőcélokra magyar 
levegővel telített, Magyarországon készült filmek fognak rendelke
zésre állani, az anyag jó részét külföldről s főleg Németországból 
szerzik be. E technikai és iskolaügyi szempontból kifogástalan és 
tanulságos filmeket kell magyar filmfelvételekkel és feliratokkal 
kiegészíteni úgy, hogy a nemzeti nevelés céljainak teljesen meg
feleljenek. Ezt a feladatot a Magyar-Holland Kultúrgazdasági 
Társaság vállalta magára és e téren kifejtett munkájáról Stein 
Márton igazgató számol be a ,,Der Bildwart“ c. tekintélyes berlini 
folyóiratban.

Nyilvánossági jog. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
a gödöllői premontrei rendi reálgimnázium 1—111. osztályainak a nyilvá
nossági jogot, a Miasszonyunkról nevezett női rend pécsi róm. kath. 
Szent Erzsébet leánygimnázium I—VIII. osztályának a nyilvánossági jogot 
és az érettségi vizsgálatok tartásának jogát, továbbá a kecskeméti róm. 
kath. leánygimnázium I—VIII. osztályainak a nyilvánossági jogot és az 
érettségi vizsgátatok tartásának jogát véglegesen megadta.

Új középiskola. Péter András szeghalmi földbirtokos 1506 kát. 
hold birtokát hagyományozta a ref. egyháznak középiskola létesí
tésére. A hatalmas alapítvány már 10 éve van az egyház birtoká
ban. Végre most döntő stádiumba jutott az új középiskola ügye, 
mert a tiszántúli ref. egyházkerület elhatározta a Péter András 
reálgimnázium megnyitását. Az I. osztály 1926 szept. 1-én nyílik 
meg. A szeghalmi ref. egyháztanács ápr. 22-én tartott gyűlésén 
egyhangúan Nagy Miklós mezőtúri ref. gimn. tanárt hívta meg az 
intézet igazgatójának.

F ran c ia  nyelvkurzusok külföldiek részére . A besangoni francia 
egyetem ez idei nyári nyelvkurzusai (cours de vacances) 1926 július 1-én 
kezdődnek és folytatólagosan október végéig tartanak. E tanfolyamokon 
korra és előképzettségre való tekintet nélkül bárki résztvehet, fentjelzett 
időközben bármikor lehet beiratkozni és onnan bármikor kilépni. A leg
kisebb résztvételi díj egy hónapra szól, 120 francia frank ; 6 hétre 150 fr.,
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2 hóra 180 fr., 3 hóra 210 fr., 4 hóra 225 fr. fizetendő. A vezetőség kezdők 
és haladók részére külön kurzusokat rendez, melyek a legegyszerűbb 
nyelvgyakorlatoktól a legmagasabb irodalmi és egyéb tudományos elő
adásokig változatos programmal szolgálnak.

Besangon városa a svájci határhoz közel a Doubs-folyó mellett terül 
el, 65 ezer lakosa van. A város és környéke természeti szépségekben gazdag. 
Napi teljes pensio 50—60 ezer magyar korona. Az igazgatóság (Cours de 
vacances, Besangon (Prance) 30 rue Mégevand.) Szóbeli felvilágosítással 
készséggel szolgál hétköznapokon d. e. 8—1 óra között Turkovich Ferenc dr. 
szfv. tanár, Budapest VII, Damjanich-u. 43.

1926 m á rc . 8-tó l á p r . 10-ig b e é rk e z e tt p én z k ü ld e in é n y e k  (ez re k b en ).
0. K. Tanáregyesület.

Á tfu tó : Vallás- és közokt. min. 3000. (Dr. Schmidt Márton részére.)
A dom ányok:  Békés vm. — Hódmezővásárhelyi t. kör 7000-f-1000 

(8 millió).
Felvételi d íj:  Halász Imre.
192516. I. felére: Mészáros 1.
1925/6. II. felére: Csóka L , Dietz L, Elekes I., Ember I., Halász I., 

Láng E., Lövey K., Nagy P., Petricskó M., Putnoky I.. Rausch G., Szabó K., 
Szél S., Takács A.

Egész évre: Balogh S., Bernolák K., Biczó F., Bíró L., Bodrossy L., 
Gyertyánffy E„ Heinlein I.-né, Herkely L, Korponay M., Kőváry A., Krebsz M.. 
Landvai E., Lórincz Gy., Makó I., Mihályi E„ Nemes M., Pásztor I., Petz G., 
Prónai A., Schaller R., Szekeres K.. Takáts Gy. ésTakáts Gy.-né, W inter S.

1926/7-re : Láng E. (30), Mattyasovszky K. (60).
Előfizettek: Győri I. polg., Hajdúböszörményi ref. polg., Kőszegi rg. 

és a pécsi J. t. fog.
R angsorra: Bp. IX.. Fáy rg. 74, nagykőrösi ref. g. 45, pécsi J. t. 

fog. 15., Krywald 0 . 15, W inter I.
T a n á ro k  N év . H á z a : Bcsabai lg. 200, Bp- v„ Bolyai reál 60, 

Erzsébet nőisk. 1060, Jászberényi rg. 20, Kaposvári rg. 100 +  40. Szfehér- 
vári fór. 8620, Újpesti lg. 40H-  340.

Németh József, pénztáros.

Ries- vagy 
T A N Á R O K

Kutrucz-féie
N A P TÁ R Á T

bármely évfolyamot keresek. 
HASZNÁLATLAN példányok helyett 
cserébe hasonló értékű könyvet küldök. 
Tóth János könyvkereskedő Győr.

A szerkesztésért felelős : Dr. KOVÁCS DEZSŐ, a kiadásért: NÉMETH JÓZSEF.
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ÉRTEKEZÉSEK.

A harmadik tanügyi kongresszus előtt.
Már csak egy év választ el bennünket a harmadik tanügyi 

kongresszus összeülésétől. Látszólag nagy idő a megfelelő előké
születek elvégzéséhez. Ha azonban a tennivalók sokaságát, a 
kongresszus tartalmi és_célszerinti elmélyítésének feladatait mér
legeljük, nagyon is sietnünk kell egy olyan tervezet kidolgozásával, 
amely a nemzetnevelők egységes frontját kiépíteni képes.

A harmadik tanügyi kongresszus előkészítésénél nem lebeg
hetnek demonstratív célok az előkészítők előtt. Azt az egységet, 
amellyel a kormányzatra és a nemzettársadalomra — erkölcsi 
értelemben — hatni akarunk, nem a felvonultatott tömegekkel, 
nem az egyhangúlag elfogadott javaslatok sokaságával kell meg
valósítanunk. Nem a számok és formák, nem is a nevelő csopor
toknak a teendőkben való arányos részeltetése fogják azt a sikert 
meghozni, amelynek feltétlenül be kell következnie, hogy a tan
ügyi kongresszus valóban termékenyítő, messzemenő, elvi fontos
ságú jelentőséget nyerjen.

Látnunk kell félreérthetetlenül azokat a kereteket, amelyek a 
kongresszus munkáját határolják. A tanácsok és ötletek termelé
sének szabaddátétele, ha alkotmányos megoldásként rokonszenves 
is, nem mindig helyesen szolgálja az ügyet. A keretek nyitvatar- 
tása látszólag megfelel á tanárság és tanítóság etikumának, de 
nem felel meg azoknak a rendkívüli érdekeknek, amelyek a 
kongresszushoz fűződnek. Látnunk kell tehát nagy vonásokban 
mi is a tanügyi kongresszus tárgyi célja, munkaterve, elvi és gya- 

T a n á re g y e s ü le t i  K ö z lö n y , 2 4
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korlati iránya. Tudnunk kell, hogy a célok kimerítik-e valóban a 
nemzetnevelés lényegét, tartalmazzák-e a magyar iskola immár 
történelmi jelentőségű funkcióinak lehető teljességét? Mit célo
zunk voltaképen: pedagógiai szövetséget, a természetes differen
ciálódás megszüntetését, gazdasági szervezkedést, avagy elméleti 
vitasorozatot? Célszerűnek látszik, hogy ez alkalommal a társa
dalom meggyőzését és felvilágosítását egyelőre mellőzzük. 
Annál szükségesebb, hogy előbb egymást győzzük meg, mert 
csakis a belső front folytonosságának és egységességének meg
teremtése jelentheti annak az energiaforrásnak felkarolásét és 
birtokbavételét, amelynek valódi, frázisoktól mentes nemzetnevelő 
ereje a természetes fejlődés folyamán fogja átformálni az iskolát, 
majd pedig felüdíti az iskolát környező és működését befolyásolni 
törekvő atmoszférát. Addig azonban, amíg ez a nagy, közös 
munkatervezet nem alapozza meg a magyar nevelők benső meg
értését, teljesen hiábavalók a részleges reformok válogatott eszméi, 
meddők a különböző iskolatípusok elszigetelt újjáépítései. A meg- 
ujhodni akaró iskola várja az egységes, magyar köznevelési tör
vény megalkotását, amit hosszú idő óta Imre Sándor sürget 
(L. OKTE közlönye XLV1. évf. 7—21. old.). Olyan köznevelési 
törvényt kell kiépíteni, amely a kisdedóvástól az egyetemi oktatásig 
egyetlen képben tükrözteti a korszerűség, életteljesség és hivatás
szeretet magyar iskoláját. Ezen az alkotáson nem támadhat rés, 
amelyen ét a laikusok és műveletlenek avatatlan bírálata beszi
vároghat. Olyan épületet kell emelni, amelynek alaprajza a nem
zeti és humánus nevelés követelményeinek összességével egyenlő; 
egyes részei a gyakorlati élet valódi szükségleteit elégítik ki; fenn
tartó pillérei történelmi talajban gyökereznek.

Az egységes köznevelési törvény megalkotásának óhaja a 
hiányérzetet keltő okok természetes sorozatában rejlik. A didak
tikai célok mai részleges megvalósíthatatlansága, az élet gyakorlati 
szavának negálása, a minősítési törvény önellentmondásainak 
fennállása, az iskola nevelői munkájának magárahagyottsága, a 
gazdasági viszonyok sorvasztó hatása mind-mind a hiányérzet 
szülői.

Egységes nemzetnevelő törvényt kell megalkotnunk. Ennek a 
kezdeményezésére egyedül senki sem hivatott, csakis egy egyete
mes tanügyi kongresszus, amely nem egy iskolát akar felépíteni, 
hanem az iskola egységét akarja utánozhatatlan művészettel 
megalkotni. Ennek a nagy szintétikus munkának nem szabad 
előfeltevésekből megszületnie. A valódi szükségletek szigorúan 
levont, töbszörösen átszűrt lényege után kell felépülnie. Hatalmi 
kérdéseket, prestige-szempontokat eleve ki kell kapcsolni a mun
kából, mert ezek a közösség művét zátonyra viszik. A problémát
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megalkotása előtt minden lehető vonatkozásában meg kell vizs
gálni. Alapépítménye a hasznosság és a jellemalakító erő kon
centrációja legyen. Fejleszthetősége rekesszen ki minden szerve
zeti merevséget.

Az egységes köznevelési törvény nem kerülhet ellentétbe a 
nemzeltársadalom közös tudatával. Az élet egységesített iskoláját 
a nemzeti közvélemény magasszempontú ellenőrzése alá kell 
helyezni. Erkölcsi és biológiai védelem ez, mert aki jogi ellen
őrzést, avagy kicsinyes gáncsoskodást tételez fel, hallgatólagosan 
máris megbélyegezte annak a hatalmas épületnek jellegét, amit a 
köznevelés ügye jelképez. A köznevelés törvénye az iskola és a 
nemzettársadalom konvergenciájának intézményes biztosítéka kell, 
hogy legyen. Az iskola munkájának részleges meddősége éppen 
e konvergencia hiányában rejlik. Az iskola, mint teljes összhangra 
hivatott szerv, néha funkcióiban ellentmondó volt és a feltétlen 
egység hiánya gyakran bénítólag hatott a nemzettársadalom mun
kájára. A nagy köznevelési törvény szükségképen kiküszöböli e 
funkcionális zavarokat, minthogy az összes iskolafajokat közös 
alapra vezeti vissza, kiépítésüket a fokozatosság szigorú szemmel- 
tartásávál eszközli, építő szerszámait a valódi nemzeti és humá
nus szükségletek szerint válogatja össze. Az új iskolában a gya
korlati élet veszi át a nagy itélőbíró szerepét.

Ha az egységes köznevelési törvény szigorúan véve a nem
zettársadalom nevelését fogja jelenteni, lehetetlen is az egyes is
kolafajok elszigetelt reformját elkülönítve végrehajtani. Vannak a 
nemzeti köznevelésnek olyan középponti kérdései, amelyekkel 
való tüzetes foglalkozás alól egy iskolatípus sem vonhatja ki 
magát. A szorosan vett nevelés kérdése sok olyan mozzanatot 
termelt, amelyeket csakis az összes iskolafajok kapcsolatbahoza- 
talával lehet megoldani. Amúgy fontos kérdések maradnak nyitva, 
elvi ellentmondások támadnak, cselekvésre és építésre hivatott 
erők sorvadnak el. De hogyan is érvényesüljön a tanár, vagy 
tanító nevelői egyénisége, aki a köznevelés munkaterületét nem 
képes egy síkban áttekinteni? Hogyan legyen a növendékek 
tanácsadója, útmutatója, valódi nevelője, ha az iskolafajok szerves 
összeműködésének hiánya az élet és az iskola kapcsoló hídját 
állandó felrobbanással fenyegeti ? Hogyan fejlesszük a tanuló 
öntevékenységét, ha nem látjuk világosan a tevékenység gyakor
lati érvényesülésének útjait ?

A köznevelésnek a nemzeti lét egész erőhálózatával kell ma 
összeforrnia. Ez az összeforrás csak akkor lehet teljes, ha a köz
nevelés szigorú egység, amelynek minden részletében az egész 
szelleme lüktet. Heterogén célokat dédelgető köznevelés nem vél
hetik a nemzeti lét alapjává. Hogy miként fogjunk hozzá a köz-
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nevelési iörvény hatalmas munkájának elvégzéséhez, arra nézve 
is van kitaposott gyakorlati utunk. Imre Sándor az OKTE 1912 
július 2-án megtartott közgyűlésén medret ásott előadáséval a 
kérdés mikénti megoldása száméra. Térjünk vissza a megásott 
mederhez. Válogassunk a napfényre hozott gazdag terméskövek
ből. Vonjuk be a medret a közbeeső 14 esztendő megrázó, mély
séges tapasztalataival. Alkossuk meg az egységes köznevelési 
törvényt, hogy a zárt egység fellegváréba bevihessük a köznevelés 
magyar világát. A megalkotás munkájában ne csak a hivatásos 
nemzetnevelők vegyenek részt. A társadalom minden méltányos 
hozzászólását, minden kellőleg megalapozott igényét, minden 
készségesen nyújtott adatát használjuk fel. A meglevő iskolafajok 
tagadhatatlanul létező nehézségeit, panaszait, sebeit össze kell 
foglalnunk. Először szabatos és tárgyilagos összefoglaló képet kell 
alkotnunk, amely a hibákat is kérlelhetetlen szigorúsággal állapítja 
meg. Csakis ezt az összefoglaló képet követheti a megvalósítandó 
épület alaprajzának megalkotása: egy nagy nemzetnevelő tervezet, 
amely az élet méhében fogant, a gyakoriét levegőjében izmosodott, 
az egyoldalúság betegségeit elkerülte, az iskola megértő szeretetének 
cáfolhatatlan műve. Az élet egységes, töretlen iskolája nem szorul 
folytonos magyarázatra és védelemre, tért kapujánál találkozik a 
tisztes hagyomány és a tisztult fejlődés. Konda László.

A modern nyelvoktatás a középiskolában.
I.

Ügy érzem, hogy jog és kötelesség szerint nem hagyhatom 
szó nélkül a címben említett és a Közlöny februári számában 
(205—16. 1.) megjelent cikket. Ebbéli illeiékességemet több mint 
négyévtizedes tapasztalás mellett a következőkkel óhajtom meg
okolni. A budapesti egyetem közgazdaságtudományi kara még 1923 
nov. 3-án nyelvi értekezletet tartott, amelyen „rámutatva a közép
iskolákból és felsőkereskedélmi iskolákból kikerülő ifjúság elijesz- 
tően fogyatékos modern nyelvi ismereteire, kutatta az említett 
iskolákban folyó modern nyelvi oktatás eredménytelenségének 
okait és összefoglalta azokat a módokat és eszközöket, amelyek
nek segítségével ennek az oktatásnak sikerét biztosítani lehetne“. 
A közgazdaságtudományi kar ezt a 9 gépírásos oldalra terjedő 
emlékiratát 1924 máj. 23-án a vallás- és közoktatásügyi miniszté
riumhoz terjesztette fel, amely rendeletileg utasította valamennyi 
középiskola tanári karát, hogy külön értekezleteken behatóan 
vitassák meg az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását bizto
sító módokat és eljárásokat. Az ezen szakértekezletekről felvett
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jegyzőkönyveket, szám szerint 111-et, a főigazgatóságok össze
foglaló jelentéseik kíséretében felterjesztették a v. és k. miniszté
riumhoz, amely az egész anyagot az Országos Közoktatási 
Tanácshoz tette át. Ez utóbbi engem bízott meg az anyag feldol
gozásával és egy összefoglaló jelentés megszerkesztésével, azzal 
a hozzáadással, hogy a beérkezett szakvélemények esetleg a meg
felelő Utasítások javára is értékesíttessenek. A szóban forgó jelen
tés a Magyar Paedagogiának sajtó alatt levő számában legköze
lebb egész terjedelmében meg fog jelenni.

A szóban forgó cikkre térve, készséggel elismerem a szerző 
kiváló ügybuzgóságát és teljes jóhiszeműségét. Mégis sajnálattal 
kell megállapítanom, hogy fejtegetései az ügyet aligha fogják 
előbbre vinni, sőt — legalább részben — alkalmasak arra, hogy 
ebben az amúgy is eléggé bonyolult ügyben újabb zavart témasz- 
szanak, esetleg félreértésekre adjanak alkalmat. A cikk első 3 
oldalra terjedő része negatívumokat tartalmaz, a mai állapotok 
kritikáját; míg a második nagyobb rész a szerző javaslatait sorolja 
fel és okolja meg. A következőkben a rövidség kedvéért csakis 
fontosabb dolgokra szorítkozom pontonként a cikken végighaladva 
és a szerző szavait „—“ közé iktatva. Kartársaim okulására ezt 
az imént említett országos szaktanácskozásnak a rendelkezésemre 
álló gazdag és értékes anyagából alkalmilag egy-egy jelentősebb 
jellemző részlettel fogom kiegészíteni. Ügy vélem, hogy az eszmék
nek ilyen tárgyilagos súrlódása (Széchenyi) ennek az ügynek is 
csak javára lehet.

1. Az a megállapítás, hogy a kitűzött „célt még a legjobb 
tanulók sem közelítik meg,“ aligha helytálló. Eredmény dolgában 
az országos vélemények is felette szétágazók. Ebben a tekintetben 
megszívlelendő a tatai kegyesrendi reálgimnázium tanári karának 
következő, mély belátásra valló megállapítása: „Első helyen szá^ 
molnunk kell azzal, hogy a magyar nyelv struktúrája és a magyar 
ember gondolkodásmódja annyira elüt az őt környező indóger- 
mán nyelvek természetétől, hogy a gondolkodásbeli különbség 
áthidalása és a német nyelv szellemének átültetése, illetve beideg
ződése óriási nehézségek elé állítja a tanárt és a tanulót egyaránt.“

2. „Nincs megállapodott, egységes tanítási módszer,“ így szól 
a bajok sorában az első. Az a körülmény, hogy az Utasítások 
módszer dolgában nem kötik meg a tanár kezét, szerintünk csak 
előnyszámba mehet, mert bármely kötelező „hivatalos módszer“ 
csak kedvét szeghetné a tanárnak, korlátozná egyéni rátermett
ségét és ezzel még inkább lecsökkenthetné az eredményt. A mód
szer megválogatása és sikere függ a tanár egyéniségétől és tudá
sétól, a tanulóanyag mennyiségétől, sőt a vidéktől is. Örvendetes 
és megnyugtató jelenségnek tartjuk, hogy a megnyilatkozott isko-
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Iák többségében immár egy okos kompromisszum van kialakuló- 
félben, amely a két egymással szembenálló szélsőséges eljárásnak 
észszerű összekapcsolásában látja a kivezető utat. Ez az „egyez
tető módszer“ a direkt, a grammatizáló és az olvastató módsze
reknek előnyeit igyekszik egymagában egyesíteni.

3. „Nincsenek jó tankönyveink.“ Mi azt tartjuk, hogy, bár 
gyéren, akadnak még elég jók, amelyekkel tanár és tanulók bol
dogulhatnak. Erről a hagyományos bűnbakról a közgazdaságtu
dományi kar ezt mondja: „Kevés a helyes (értsd: induktiv) mód
szerben megírt tankönyv,“ majd az egységes és minimális tan
anyagú tankönyvek mellett foglal állást. Ez utóbbi megoldásért 
éppenséggel nem lelkesedünk. Ne feledjük, hogy a tankönyv is 
a 2. alatt említett három tényezővel kapcsolatos.

4. „Szemléltetésről szó sincs." Hogyan? Hisz maga az iskolai* 
élet merő szemléltetés. Külön szemléltető eszközök és képek nem 
feltétlenül szükségesek, mert kéznél van az iskola berendezésével, 
a szülői ház, az utca, sőt maga a tanuló (az emberi test, ruházat) 
stb. (L. még lent 3. alatt).

5. „Mindezen bajoknak közös oka. . . az Utasítások, amelyek 
az alsó négy osztály anyagának előírásánál nem tartalmaznak 
egyébb positivumot, mint hogy a nyelvtant el kell végezni és két
hetenként dolgozatokat kell Íratni stb.“ Hogy ez a lesújtó ítélet 
mennyire igazságtalan, arról ki-ki meggyőződhetik az Utasítások 
elolvasása révén. Itt megjegyezzük, hogy számos külföldi tanterv 
a mieinknél még tömörebb s vannak nyugati államok, ahol Uta
sításokat V . ezekhez hasonlót hivatalból nem is adnak a tanár 
kezébe, hanem feltételezik és elvárják, hogy az ebbeli ismereteket 
önmaga már megszerezte v. pótolni fogja.

6. „A tanításterv hiányosságából következik, hogy. . . a tanár 
munkája lényegileg ellenőrizhetetlen.“ Dehogy is ellenőrizhetetlen 
Csak értelmes, rátermett „ellenőr“ kell, aki nem ragaszkodik ridegen 
a holt betűhöz, hanem valamennyi körülmény számbavételével ítéli 
meg a tanár és a tanulók munkáját.

7. „A nyelvtanozás (sic!). . . fontossága elenyésző csekély a 
szavak és kifejezések ezreivel szemben. . . itt van a nyelvtanífps 
igazi lényege és nehézsége.“ Válasz: a szókincs biztos elsajátítá
sának szüksége ma már nyelvpedagógiai közhely; viszont a nyelv
tani ismereteket sem szabad ennyire lebecsülni. Ebben a tekin
tetben immár a szélső „direktisták“ is jobb belátásra kénysze
rültek. (L. még lent 1. és 4. alatt.)

A cikknek második, nagyobb s 9 lapra terjedő része „egy 
precízül kidolgozott tanításterv“ alapelveivel és várható eredmé
nyeivel foglalkozik, m. p. 1. a tanítási anyag meghatározásával,
2. a módszer elveinek megállapításával.
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1. Ezt a részt egy hosszabb érdekes nyelvpszichológiai fejte
getés vezeti be, amely abban csúcsosodik ki, hogy „a nyelvtaní
tásnak főerőssége nem az értelem, hanem az emlékező erő. . . 
az eredményes nyelvtanításnak tehát a szavak és kifejezések 
számonkérése. . ., a szavak felmondása. . ., redkívül fontos feladat“ 
(211. 1.). „A tanulás legtermészetesebb módjára az egyedüli esz
köz, ha a növendéket rákényszerítjük az idegen nyelvi szó- és 
kifejezésanyagnak az öntudatlan, azonnali gépies reprodukálásig 
menő betanuláséra“ (210. 1.). „Feltétlenül szükséges volna, hivata
losan, szótárszerűen összeállítani azon szavak és kifejezések tárát, 
mégpedig minden osztályra külön-külön, amelyeknek ilyen 
abszolút tudása és abszolút betanítása kötelezővé tétetnék“ (212. 1.). 
Számukat a szerző 3000—3500-ra teszi. Mindezekre a következő
ket jegyezzük meg. Már fent (1. 7. pont) elismertük, hogy szótanu
lás nélkül nincs nyelvismeret, szó nélkül nincs nyelv. Ámde a 
szavak: anyag, eszköz s nem Cél. Cél csak a nyelv lehet, amely 
gondolatmondatokban nyilatkozik meg. Ezért a szótanulás nem 
lehet öncél. Mit is kezdhetnénk akár 10.000 puszta szóval? Ha 
szerzőnk a 213. I. azt mondja, hogy „az idegen nyelv tanulása 
lényegében nem intellektuális, hanem az emlékezetre támaszkodó 
studium,“ úgy ez egyértelmű az egész nyelvtanítás és tanulás 
lefokozásával, főleg a középiskolában, amelyet úgy a gyakorlati 
nyelvtanfolyamok, a Berlitz-iskolák mintájára süllyesztünk. Tanul
ságosan érdekes ebben a vonatkozásban a székesfehérvári köz
ségi leánygimnázium tanári karának az a megállapítása, „hogy a 
középiskolából nem szabad polyglott nyelviskolát alakítani, merta 
középiskola annyira öncélú intézmény, hogy még azt sem szabad 
rá mondani, hogy az egyetemre előkészítő iskola.“

2. Szerzőnk a szókészletnek ilyetén hivatalos megállapításától 
azt is reméli, hogy elejét fogja venni „az olvas'mányanyag bizarr 
tarkaságának,“ Ezzel szemben utalunk a tantervre, amely osztá
lyonként nagyjában megállapítja a főbb tárgyköröket, az ezeknek 
keretébe tartozó olvasmányok kiszemelésénél pedig többre tartjuk 
a „latitude“-öt, mint azt, ha nap és óra szerint az ország vala
mennyi középiskolájában ugyanazt az olvasmányt tárgyalnék. 
Egyébként ezek a tantervi tárgykörök nagyjában a szókincs terje
delmét is megállapítják.

3. Szemléltetés céljaira szerzőnk szerint a „rendesen túlzsúfolt 
képek helyett 10-10 színes képet kellene ragasztani egy karton
lapra. Gyümölcsök, virágok, állatok, szerszámok, ruhadarabok stb. 
világos, magébanálló ábrázolására van szükség“ (214—5. 1.). Mi 
itt is a helyes középútnak vagyunk szószólói. A nem túlzsúfolt 
csoportképet alkalmasabbnak tartjuk a beszédgyakorlatokra, mint 
az ilyen „magábanálló“ képeket, amelyek ismét csak a puszta
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szótanulást szolgálják és az alaposság örve alatt könnyen felesleges 
és káros részletezésbe merülnek és olyan tárgyakat, illetőleg sza
vakat is felölelnek, amelyek a mindennapi életben vajmi ritkán 
fordulnak elő.

4. „Az első két osztály tehát a szótanulásé volna. A 3. és 4. ■ 
osztályban következnék a nyelvtan elsajátítása beszédgyakorlatok 
és olvasmányok keretében. Fődolog azonban, hogy a nyelvtan 
rendszeres tanulása e két osztályban befejeztessék“ (215. 1.) Ezzel 
szemben talán mégis észszerűbb a tanterv követelte eljárás, amely 
a nyelvtant részekre bontva, apránként már az első két osztály
ban tárgyalja, a rendszeres összefoglalást pedig a két következő 
osztálynak tartja fenn. Különben is azt valljuk, hogy külön szóta
nulási, nyelvtani, olvasási és fordítási óráknak tartása nem helyén
való (legfeljebb külön társalgási órákról eshetik szó), mert minden 
nyelvtanítási órában az említett tényezőknek együttesen kell sze
repelniük, természetesen osztály és cél szerint különböző terjede
lemben, illetőleg arányban.

5. Szerzőnknek a nyelvtanulás mechanizálására irányuló 
törekvése még két esetben nyilatkozik meg. „Igen nagyszámú 
példák (sic!) abszolút betanultatása előzte meg a szabály meg
állapítását“ (215. I.). A szabályt a példáról előzetes betanullatás 
nélkül lehet, sőt talán kell is levezetni. „A klasszikusok nyelve 
úgy a németben mint a franciában jelentékenyen nehezebb, mint 
a társalgási nyelv“ (216. 1.), Néhány sorral lejebb: „A praktikus 
nyelvtudás szempontjából sokkal hasznosabb a próza (értsd: a 7.
8. oszt.-ban tárgyalt szövegek) betanulása, mert ez közelebb áll a 
társalgási nyelvhez.“ Már most a költővel kérdem: Wer erklärt 
mir, Orindur, I Diesen Zwiespalt der Natur?

Ezzel végeztem volna lényegesebb ellenvetéseimmel. De 
legyen szabad még felemlítenem, hogy szerzőnk egy szót sem ejt 
az élő nyelvek tanításának és tanulásának azon kerékkötőiről (mond
hatnám rákfenéiről), amelyek a tanári karokat országszerte és kivé
tel nélkül legkomolyabban foglalkoztatták. Értem a heti óraszámot, a 
tanulók osztálylétszámát, a tanárképzést és tanárhiányt, továbbá 
a célkitűzést. A tanári karok túlnyomó többsége ezekben látja az 
eredménytelenség okát, illetőleg sikeres kibontakozás útját. így pl. 
a mai tanárképzést 63 intézet tanári kara nem tartja megfelelőnek, 
illetőleg eléggé gyakorlatinak. Végül ide jegyzem azt a forradal
minak látszó és előreláthatóan megütközést keltő vallomást, amely- 
lyel a bevezetésben említett jelentésemet befejeztem és amely így 
szól: Vallom s ha kell, hajlandó vagyok bizonyítani, hogy az a 
tanár, aki kellő szaktudással és módszerbeli ügyességgel rendelke
zik, aki nem lankadó ügybuzgóságot tud és akar hivatásába bele
vinni, akit az ifjúsággal kölcsönös megbecsülés és szeretet kap-
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csői össze és aki anyagi gondoktól menten egész emberként 
végezheti iskolai munkáját, egyébként mostoha viszonyok között 
is elismerésre méltó eredményt fog elérni. Megfordítva: nagyobb 
óraszám, kisebb létszám s legjobb tanköny mellett sem fog bol
dogulni az, akiben az említett feltételek hiányoznak. íme az élő 
idegen nyelvtanítás problémájának, sőt minden sikeres tanításnak 
Kolumbusz-tojésa.

Az i. t. szerzőnek mindenesetre köszönettel tartozom azért 
hogy szerény ellenvéleményem megírására módot nyújtott.

II.
Kemény Ferenc.

„A modern nyelvoktatás reformja a középiskolában“ címen 
Fehérné Popovits Margit írt a Közlöny februári számába figye
lemre méltó cikket, melynek alapgondolatával, hogy t. i. a nyelv- 
tanulás elsősorban az emlékezet munkája, bizonyára minden 
nyelvtanár egyetért. Fejtegetéseinek érdeme az, hogy erre a tudott, 
de nem eléggé érvényesített alapelvre újólag, pszichológiai meg
alapozottsággal felhívta a figyelmet. Mindig igaz marad az, hogy 
a nyelvtudás elsősorban szótudás s így ennek biztosságára és 
alaposságára kell mindenekelőtt törekednünk. Csak helyeselnünk 
lehet azt is, hogy a tanuló otthoni munkájának szükségét hang
súlyozza, ez újabban nem nagyon divatos jelszó, pedig egyéb 
hasznán kívül lelkiismeretességre szoktató s így jellemnevelő 
ereje van. Az iskola feladata elsősorban a megértetés s a megérted
nek begyakorlása; az emlékezetbevésést elősegítheti, de el nem 
végezheti a tanuló helyett.

Teljesen igaz, hogy nyelvi oktatásunk egyik főbaja egységes, 
helyes módszer hiánya. Az ú. n. „direkt“ módszer egyoldalú is, 
meg tömegtanításnál egymagában nem is vezethet célhoz. Leg
helyesebb az induktív és deduktív eljárás váltogatott, szükségsze
rinti alkalmazása: ezáltal mentek maradunk az egyoldalú erősza
kolástól az emberi elme természetének is legjobban eleget teszünk. 
A tankönyv mindenekelőtt jó és alkalmas, a tanuló szellemi fej
lettségéhez mért olvasmányokat és világos nyelvtani összefogla
lásokat tartalmazzon, azonban metodikai utasításokat ne, mert az 
nem a tankönyv, hanem a tanár feladata.

A szemléltetésnek idegen nyelvek tanításánál — nézetünk sze
rint — kevés a jelentősége. Képek nyújtása csak a kisdedkorban 
történő első fogalomszerzésnél fontos: idegen nyelv tanulásánál 
azonban a növendék nem új fogalmakkal, hanem a már ismer
teknek idegennyelvi megjelölésével ismerkedik meg, ez pedig nem 
ábrázolható, csak megtanulható. Fontos itt csupán a belső szem
léltetés, vagyis a nyelv jellemző formáinak minél több példában 
való bemutatása.
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Ha a középiskolai oktatást általánosságban vizsgáljuk, az 
lényegében három tényező összeműködésének eredménye. Ezek r 
a tanuló, a tanár s a tananyag és módszer. Fehérné Popovits 
Margit fentjelzétt cikke a modern nyelvi tanításnak ez utóbbi 
problémáit igyekszik megvilágítani; nem kevésbbé fontos azonban 
az eredmény, vagy eredménytelenség megítélésénél a másik két 
tényező figyelembevétele sem. Sok tanulót kevés heti órában — 
mint azt már számtalanszor megállapították — eredményesen 
idegen nyelvre megtanítani nem lehet. Hozzájárul ehhez, hogy 
tehetsége idegen nyelv tanulásál a aránvlag kevés embernek van, 
ami nem is csodálható, hiszen az idegen nyelv jó megtanulása 
az illető nyelv gondolatvilágába való minél tökéletesebb beleillesz- 
kedést követeli meg, ez pedig különösen magyar fiúnak a miénk
től annyira elütő nyugateurópai nyelvekre nézve — igen nehéz. 
A nyelvtanítás eredménye így, sokkal kedvezőbb körülmények 
közt is, a tanulók többségére nézve mindenkor csak korlátolt 
mértékű lehet. Meggondolandónak tartanók ezért, vájjon nem 
volna-e helyesebb a középiskolában csupán egy modern nyelv’ 
tanítását kötelezővé tenni s második nyelv tanulását csak a 
tehetségesebbeknek megengedni. A kitűzött célt úgyis csak ezek
kel lehet megközelíteni.

Mindennél fontosabbnak tartjuk azonban a nyelvoktatás 
szempontjából a tanár problémáját. Ezen a téren vannak legsú
lyosabb mulasztásaink és legsürgősebb teendőink. Elvül kellene 
mindenekelőtt kimondanunk azt, hogy modern nyelvet szaktár
gyul csak olyan jelölt választhat, aki az illető nyelvben való jár
tasságát az egyetemre, illetőleg a tanárképzőintézetbe való felvé
telekor vizsgálattal igazolja. A jelöltnek egyetemi, illetőleg tanár- 
képzőin>ézeti tanulmányai folyamán mindvégig, kellő hetióraszám
ban, alapos vezetés és ellenőrzés mellett kelljen magát az illető 
idegen nyelven állandóan gyakorolnia (szóban és írásban). Módot 
kell nyújtanunk neki arra, hogy az illető nyelv középiskolai anya
gával s annak tanítási módszerével gyakorlatilag és elméletileg 
teljesen megismerkedjék.

De ez csak félmunka, ha egyszersmind ki nem terjesztjük 
gondunkat a már végzett tanárok ismereteinek ébrentartására és 
gyarapítására is. Elő kell mozdítani tehát a működő középiskolai 
tanárok külföldre irányuló, (főleg nyári) utazásait. Az államnak 
ez csekély áldozatába kerülne (ingyenes utazás, szállásszerzés), 
hiszen csupán arról van szó, hogy a tanár körülbelül annyiból 
tudja fedezni külföldi tartózkodásának költségeit, mint amennyibe 
életfenntartása ez idő alatt itthon kerülne. Kellő megszerve
zés és az illető államokkal való kölcsönösségi viszony létesítése 
mellett ez könnyen megoldható volna s a költségeket a pedagó-
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giai és kulturális nyereség sokszorosan megtérítené. A középiskolai 
modern nyelvi oktatás szempontjából —• nézetünk szerint — ez-a 
probléma a legfontosabb, mert a jó nyelvtanár megteremtése 
conditio sine qua nonja a nyelvtanítás eredményességének.

Dr. Hajdú János.
111.

Az OKTEK februári számában megjelent, a modern nyelv
oktatás reformjával foglalkozó cikk kapcsán legyen szabad nekem 
a következőkben a tárgyhoz hozzászólni:

Cikkíró szerint eredményesebb németnyelvi tanilás a direkt 
módszertől várható, melynek főerőssége a memória — szók és 
kifejezések tanulása — legyen. A grammatikát nem kapcsolja 
ugyan ki, de főkép bizonyos osztályokba utalja és az egész taní
tásban másodrangú helyet jelöl ki számára ; mindezt pedig azon 
az alapon, hogy az anyanyelvet sem tudatos grammatikai meg
konstruálásokkal beszéljük helyesen, hanem ösztönszerűen, tudat
alatti grammatikával.

A direkt módszer, az ő ideális formájában, a grammatikán 
való felülemelkedettségében, illetve elszakítva a grammatikai alap
tól, régen csődöt mondott. 20—25 évvel ezelőtt — az előző évek 
túlzott és úgyszólván kizárólagos grammatizálásával szemben, — 
a direkt módszer volt a jelszó. Beszélgetni, diskurélni idegen 
nyelven — ezt hajszoltuk évekig. Mit értünk el vele? Amelyik 
növendék már tudott németül, az a helyzet ura volt; a német óra 
játékosan könnyű volt számára, mert hiszen csak beszélni kellett, 
azt meg tudott, az alsóbb fokon a legkisebb tárgyi nehézségei sem 
voltak. Unhatta az órát, mely az 6 számára semmi újat, semmi 
megtanulni valót, semmi fejtörőt nem adott, legfeljebb azon mulat
hatott, milyen nehéz a kezdő németnek egy-egy szó, egy-egy 
mondat; megtanulhatta a német órát lekicsinyleni. Hogy pedig az 
iskolában kezdő németeknél mire vezetett ez a tisztán, vagy 
grammatikailag eléggé meg nem alapozott beszélgető módszer, az 
minden kétséget kizáróan mutatkozott a felsőbb osztályokban, ahol 
a német irodalomtörténeti és esztétikai tárgyú beszélgetéseket 

* elviselhetetlenné tette a sok megbocsáthatatlan hiba, különösen 
azokban az osztályokban, melyekben a tanár meggyőződéséből 
tényleg ki volt kapcsolva minden grammatika és ezt tartották akkor 
ideálisnak.

Elkövetkezett tehát a direkt módszer csődje. El kellett jutnunk 
annak belátásához, hogy iskolában, osztálytanítással, 'még ha 
naponta is lenne német óra, tisztán beszélgetéssel, sőt tovább 
megyek, nem eléggé intenzív, nem eléggé élő grammatikai oktatás 
nélkül, számbavehető, komoly eredmény el nem érhető.
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Tagadhatatlan, hogy az idegennyelvi tanításban egyenesen 
csábító az anyanyelv megtanulásának módja; egyszerű a dolog; 
csak beszélni kell a nyelvet és a nehézségek maguktól megoldód
nak. A baj, az elháríthatatlan baj csak ott van, hogy lehetetlen 
az iskolában az anyanyelvihez még csak távolról is fogható 
idegennyelvi beszédgyakorlási alkalmat teremteni. Ennek hiánya 
pedig mindent megdönt. Amint a direkt módszernek, mely mindent 
a gyakorlásra épít, ez az egyetlen alapvető tényezője nincs meg, 
természetszerűen felborul és eredménytelenné válik az egész, mert 
hiszen kizárólag a gyakorlatból táplálkozik. Kielégítő szó- és forma
kincset nem képes az iskola adni, a mainál jóval fokozottabb 

f óraszám mellett sem ; egész erőnket és időnket tehát erre fordítani: 
sisyphusi munka. Hogy az iskolai beszédgyakorlatok, olvasmányok, 
költemények tárgyalása, később az irodalmi tanítás keretében elő
forduló szókincset teljes pontossággal kell megkívánni, abban cikk
írónak nagyon is igaza van. De a szókincs további gyarapításá
nak lehetőségét is biztosítani kell azzal, hogy megtanítjuk a növen
dékeket a szótár megértésére és helyes használatára.

De a szókincs csakis akkor értékes, ha meg van hozzá a 
kellő grammatikai alap.

És ez az a pont, melyben cikkíróval nem tudok egyetérteni.
Iskolai gyakorlattal tudatalatti úton grammatikai helyességet 

lehetetlen elérni. Sőt ellenkezőleg! Grammatikai alapon, tudatosan 
helyesen beszélni és írni, ez — a legtöbb, amit iskolában elérhetünk 
és ezzel idegennyelvi iskolai tanításunk feladatát meg is oldottuk ; a 
szókincs további gyarapítását, mint a munka könnyebb részét, 
inkább rábízhatjuk az iskolát elhagyó növendékre.

A világért sem akarnék visszaesni a tisztán grammatikai 
tanításba. Beszélni és újra beszélni az idegen nyelven! Sőt 
ebben többet kívánnék cikkírónál, aki az I—II. osztályba csupán 
alany-, állítmány- és tárgyból álló mondatokat enged be, ami túl
ságos megkötöttséget jelent. Beszélni; természetesen egyszerűbb 
mondatokban a kezdő fokon, majd mindig bonyolultabb mondat
szerkesztésekben, de párhuzamosan vele, összeforrasztva vele a 
grammatikát egy elválaszthatatlan egésszé!

A grammatikának semmiképen sem szabad elkülönített füg
getlen valaminek lenni a beszédgyakorlatoktól, de beszédköz
ben előhívni a grammatikát, magával a növendékkel kijavíttatni 
a hibát grammatikai alapon, ezt találtam az egyetlen értékes ered
ményre vezető útnak. Ezzel, az igaz, tanárra és növendékre egy
aránt nagyon fárasztó munkával grammatikai helyesség és szó
kincs párhuzamosan, együtt sajátíltatnak el. A grammatika az őr, 
mely ott áll a gondolat kifejezése mellett és a kimondás pillanatá
ban formailag gyúrja a mondanivalót. E fáradságos szellemi
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munka folytonos gyakorlásával aztán mindegyre jártabbakká téve 
a grammatikai formák asszociációs útjait, eljuthat a növendék oda, 
hogy mindig kevesebb nehézséggel, hovatovább könnyedséggel 
alkalmazza a helyes grammatikai formákat, melyek a sok haszná
lattal tudatalattiakká is válhatnak a tudatosból!

Célunk tehát a cikkíróéval egy, de én csak egy fáradságos, 
de biztosnak Ígérkező út végén látom azt a pontot, ahonnan cikk
író mindjárt, a tanítás kezdetén akar kiindulni.

Péteri Mária.

FIGYELŐ.

Anyagi ügyeink az 1926/27. évi állami költségvetés 
tárgyalásában.

Egyesületünk elnökének, Madai Gyulának tervszerű előkészí
tése után és főtitkárunknak, Édes Jenőnek tájékoztató munkája 
alapján anyagi helyzetünkkel a költségvetési vitában öt nemzet- 
gyűlési képviselő foglalkozott megértéssel és méltánylással. Jól esik 
annak megállapítása, hogy az öt érdemes nemzetgyűlési képviselő 
tolmácsolásában sok önmegtagadással és szívóssággal hirdetett 
igazságaink nagy nyilvánossághoz jutottak.

Nagy János (egri) előadó megállapítja, hogy a középiskolai 
tanárságnak kezében van letéve a magyar intelligencia képzése. 
A középiskolai tanári kar kezében van a magyar nemzet gerincé
nek sorsa; olyan lesz a magyar intelligencia (Szilágyi Lajos: 
Azért kell becsületesen fizetni 1), amilyen a középiskolai tanári kar. 
Tekintve azt a nagy hivatást, amit a középiskolai tanári kar a 
nemzet intelligenciájának nevelésében, a nemzet gerincének kiépí
tésében és megerősítésében kifejt, az egész nemzetgyűlésnek hono
rálnia kell azt a kívánságot, amely részükről megnyilatkozik és 
keresni kell a módokat, hogy a státusrendezés sérelmeinek általá
nos revíziójánál ezek a kívánságok teljesítve legyenek.

Petrovácz Gyula ismételten szóváteszi a tanárok ötödéves 
korpótlékát. Itt házhatározattal állunk szemben. Ugyanez a nemzet- 
gyűlés a múlt költségvetés tárgyalása alkalmával Madai Gyula 
indítványára egy határozati javaslatot fogadott el, amelyben uta
sítja a nemzetgyűlés a kormányt, hogy a tanárok régi szerzett 
jogainak respektálásával az ötödéves korpótlékok rendszerét állítsa 
vissza. Akkor á kultuszminiszter úr is hozzájárult ehhez a hatá
rozati javaslathoz, és miután a kultuszminiszter úr szájából már 
másodszor hallom azt az általam is teljesen aláírt mondást, hogy 
egy miniszter csak akkor ígérjen, ha ígéretét be is tudja váltani,.
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akkor ezt a váltót prezentálom az igen t. kultuszminiszter úrnak és 
kérem annak mielőbbi sürgős beváltását.

A másik kérésem az, méltóztassék a tanári és igazgatói stá
tusnak kettéválasztásét és parallellé tételét elrendelni. Tudniillik a 
középiskolai tanárok előmenetelét végtelenül hátráltatja az, hogy 
az igazgatók, akik rendszerint korban is fiatalabbak és akik nem 
rangsor szerint, hanem érdem és tehetség szerint lépnek elő igaz
gatókká, a legmagasabb helyeket tartósan elfoglalják és így a 
középiskolai tanárság azokba a fizetési fokozatokba, amelyekbe 
elméletileg feljuthat, gyakorlatilag tényleg nem juthat be. Ez a 
hátrány kiküszöbölhető úgy, hogy ha az igazgatók és a tanárok 
között parallel státus állíttatnék fel, amelyekben a tanárok elő- 
Iépése a tanárok érdemei szerint, az igazgatók előlépése az igaz
gatók érdemei szerint történnék és egyik a másikra nem hatna 
hátrányosan. Azt hiszem, hogy ennek semmi különösebb akadálya 
nem volna ; minden egyes kategória a fizetési fokozatokban ugyan
olyan percentben vehetne részt és ez semmi újabb költséget nem 
jelentene, hanem csak azt jelentené, hogy a tanárok előlépési 
sánszai jelentékenyen növekednének.

Ezenkívül még csak egyetlenegy megjegyzést szeretnék tenni, 
azt t. i., hogy számtalan olyan helyettes tanár van, aki nem tud 
a rendes tanárok sorába belépni azért, mert nincs hely; viszont 
van egy egész sorozata az olyan tanároknak, akik helyet foglalnak 
el a tanári státusban anélkül, hogy tanári funkciót teljesítenének.

így példának okéért vannak tanárok, ötvenketten, akik más 
elfoglaltsággal, esetleg más tárca alatti elfoglaltsággal bírnak, pl. 
Műegyetemen, Színművészeti Akadémián, Iparművészeti Intézet
nél, Theréziumnál, Hadi Árvaháznál, Gyüjteményegyetemnél, Tudo
mányos Akadémiánál, a Süketnéma Intézetnél, a Külügyminisz
tériumnál, vagy pedig polgári iskolánál, a Ferenc József-Nevelő- 
Intézetnél, a Gyermekvédő Ligánál stb. stb. vannak elfoglalva és 
annak dacára a kultuszminisztérium középiskolai tanári státusában 
foglalnak el 52 helyet. Mihelyt ezt az 52, egyébként érdemes 
embert az illető minisztérium vagy az illető szakosztály költség- 
vetéséhez étcsatolnánk, 52 hely üresednék meg a tanári státusban 
és akkor nem kellene a helyettes tanároknak három-négy-öt évig 
helyettesként működniük, hanem bejutnának az így megüresedett 
helyekre, mert az mégis sok egy tanár embernek, hogy három vagy 
több esztendőn keresztül is, mint helyettes működjék és kívánatos 
volna, hogy ezeknek a helyettes tanároknak előlépési viszonyai 
ilyen formában megjavíttassanak.

Szilágyi Lajos a középiskolai tanárság anyagi helyzetének 
tarthatatlanságát illetőleg utal az Országos Középiskola; Tanár
egyesületi Közlönynek egy külön lenyomatára, amelyben mellőzött-
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sége miatt jogosan lázadozó a tanárság önérzete, mert sem a 
tanári munka, sem a tanári türelem nem hozta meg a tanárság 
számára a minimumát sem annak, amit erkölcsi és anyagi tekin
tetben a magyar közélettől munkájuk ellenértékéül elvárhattak 
volna. A középiskolai tanároknak olyan egyszerűek a kérelmei, 
olyan kézzelfoghatók, olyan igazságosak, hogy ellenérveket felhozni 
ellenük lehetetlen. Nem is lehet megérteni, hogy egy miniszter, aki 
az alkotások egész sorozatára mutathat rá, s akire még egy min
den áron ellenzékieskedő képviselő sem foghatja rá, hogy alkotó 
munkák sorozata nem jelzi miniszteri pályafutását, saját személy
zete, a tanszemélyzet részére nem tud többet kiverekedni igen t. 
pénzügyminiszter' kollégájától.

A középiskolai tanárok memorandumaikban kérik, hogy a 
miniszter úr az igazgatói státust válassza el a tanárok státusától — 
milyen egyszerű és milyen igazságos követelés ez — és az utób
biak számára jelenleg megállapított igazgatói és tanári egyesített 
létszámra vonatkozó stétuskulcsot hagyja meg. Kérik ezután, hogy 
az így elválasztott igazgatók csoportját kapcsolja össze a főigaz
gatók csoportjával. Ez megint milyen egyszerű és természetes dolog. 
Az egyik is adminisztrál, a másik is adminisztrál, az egyik is vezető, 
a másik is vezető. Csak közelebb áll az igazgatók státusa a főigaz
gatók státusához, mint az igazgatók státusa a tanárok státusához! 
Méltóztassék az igazgatók és a főigazgatók státusát összeolvasz
tani és a tanárokét külön hagyni.

Kérik továbbá a középiskolai tanárok, hogy a minisztériumokba 
és a más intézményekhez berendelt tanárokat működési körüknek 
megfelelő státusba osszák be, hogy ne foglalják el a helyüket 
azoknak, akik tanítással foglalkoznak.

Vannak bizonyos fokozatok, melyek vágyai voltak a közép
iskolai tanároknak, s a papíros lehetővé teszi, hogy ezeket a foko
zatokat most elérhessék. A papíroson levő rendeletek és szabályok 
lehetővé teszik például, hogy valaki az V. fizetési osztály második 
fokozatát elérje, vagy a tanároknál elérje a VI. fizetési osztály első 
fokozatát. Ámde ezeket a fizetési fokozatokat az illetők egyszerűen 
nem érhetik el, mert előbb nyugdíjba kell menniök. Ez csak látszat- 
intézkedés, látszatujítás, ez olyan jó, ami csak jónak látszik, azon
ban meg nem fogható, el nem érhető semmi körülmények között.

Kérik továbbá, hogy azokat a helyettes tanárokat, akik már 
három esztendőnél régebben szolgálnak, nevezzék ki a IX. fizetési 
osztályba. Egész sorozatát tudnám felsorolni a kategóriáknak az 
állami gépezetben, hiszen ismerem az összes közszolgálati ágakat, 
•de nem tudom, miért kell éppen a tanároknak három esztendőnél 
is tovább tartó ideig mint helyettes tanároknak működniök és miért 
nem tudja az igen t. kultuszminiszter úr keresztülvinni, hogy aki
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már három évig helyettes tanár volt, akinek tehát mint tanerőnek 
képességeit megismerhették az egész vonalon, azt héromesztendei 
szolgálat után kinevezzék a IX. fizetési osztályba. Különben, ha 
jól emlékszem, az igen t. kultuszminiszter úr 1926 február 25-én a 
Pedagógiai Társaság ülésén ígéretet is tett. Ha nem tévedek ebben 
a dátumban és ebben a tényállításban, hogy ilyen ígéret elhang
zott, akkor a középiskolai tanároknak ezt a kérelmét már is elin
tézett ügynek tartom a miniszter úr tegnapi nyilatkozatánál fogva, 
amikor hangsúlyozta, hogy milyen fontosságot tulajdonít egy minisz
teri ígéretnek.

Végül a középiskolai tanároknak az volna az utolsó kérelme, 
hogy az ötödéves korpótlékot állítsa vissza a miniszter úr. Ezt a 
tanárság nem csekélyebb valamivel indokolja, mint azzal, hogy a 
nemzetgyűlés hozott már egy határozatot az ötödéves korpótlékra 
vonatkozólag, még pedig nem is ellenzéki követelésre, hanem 
Madai Gyula indítványéra szavazta meg a nemzetgyűlés egyhangú
lag az ötödéves korpótlékok visszaállítását.

Vasadi-Balogh György a középiskolai tanárok sérelmei közül 
az ötödéves korpótlék ügyét eleveníti fel. Hivatkozik a miniszter 
azon ígéretére, hogy a református lelkészeknél és általában a lelké
szeknél a korpótlékot vissza akarja állítani és erre esetleg már a 
jövő évi költségvetésben fedezetet talál. Kéri a kultuszminisztert, 
hogy ezzel kapcsolatban a tanárság ebbeli sérelmét is orvosolja. 
A középiskolai tanárok az ötödéves korpótlékhóz való jogukról le 
nem mondanak, de nem mondhatnak le általában sem munkájuk
nak megfelelő anyagi és erkölcsi értékeléséről, mert senki sem 
tagadhatja P. Giovanni Bonifacio mondásának igazságát, hogy „a 
gyermeknevelés a világ megújítása : a gimnáziumok várai az Isten
nek, itt rejlenek minden jónak magvai“.

Kéthly Anna megállapítja, hogy a nemzet napszámosai, a 
tanítók és tanárok nem tapasztalják és nem élvezik azt a bőkezű
séget, amelyet más intézmények élveznek. Pedig csak az anyagj 
gondoktól mentesített emberektől várhatunk lelkiismeretes munkál
kodást. Ez nem jelenti a tanítók és tanárok matériális gondolkozá
sát, hanem csak azt, hogy attól a tanítótól és tanártól, akit otthon 
éhes gyermeksereg vagy lerongyolódott feleség vár, nem lehet kí
vánni, hogy a maga tanítványaival úgy foglalkozzék, hivatását úgy 
töltse be, ahogy azt tőle el kellene várni abban a pillanatban, 
amikor az ő életfeltételeit legalább is emberi színvonalra emeljük. 
Hiszen a tanítónak és tanárnak munkáján alapszik az egész ország. 
Abban a pillanatban, mikor egy tökéletes közoktatást tudunk létre
hozni, amikor tökéletesen funkcionál a közoktatás gépezete, teljesen 
megtakaríthatjuk a bírót, a rendőrt, az ügyészt és mindazokat a 
közegeket, amelyek a társadalmi rend ellen intézett vétkek meg-
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büntetésével vagy üldözésével foglalkoznak. Abban a pillanatban, 
amikor a tanító és a tanár úgy készíti elő a gyermekeket, hogy 
azok mint felnőttek teljes tudásukkal, erejükkel és akaratukkal bele 
tudnak illeszkedni egy tökéletes társadalmi rendbe, abban a pillanat
ban arra a sok felesleges rendfentartó közegre nincs szükség és 
ezzel az állami élet egyéb ágazataiban hihetetlen megtakarításokat
lehet eszközölni. '

*

A Nemzetgyűlési Naplóban nem találtunk biztatást arra, hogy 
miniszterünk által, pénzügyi tényezők által és az egész nemzet- 
gyűlés által valónak elismert tanári sérelmek orvoslást is fognak 
találni.

A tanárok fizetése New-Yorkban.
New-York közoktatásügyének intézője a Board of Education. 

A győztes Amerikában a megélhetés egyre nehezebb. A békebeli 
állapotokhoz képest ma kb. 50°/o-el drágább az élet. Természetes 
tehát, hogy mindenki iparkodik kereseti lehetőségeit, illetve kerese
tét nagyobbítani. A new-yorki teacherek is hosszú (2 évi) követelés 
után végre kaptak valami fizetésemelést. (Lásd a 386. oldalon levő 
táblázatot.)

E táblázat önmagét magyarázza. Csak egy megjegyzést kell 
fűznünk hozzá: Feltűnő, hogy az elemi iskolai és a középiskolai 
teacher között (fizetés dolgában) kicsiny a különbség. Ennek oka
1. Amerikában az elemi iskola 8 osztályos, a középiskola csak 4;
2. ebből következik, hogy a tanító képesítésének magasabbnak 
kell lennie, mint nálunk. Magasabb is, mert 4 egyetemi év után 
kapja csak meg a tanítási engedélyt. 3. A középiskolai teacher az 
elemi iskolaiból lesz, ha tovább tanul. A new-yorki elemi iskolai 
tan tó nappal tanít a public schoolban, este pedig az egyetemen 
tanul — ha emelkedni akar.

Látszólag nagy pénzek ezek, de meg kell gondolni, hogy a 
kiadás is nagy. Egy napi élelem szerényen számítva 3—4 dollár; 
egy öltözet ruha 40—45 dollár, téli kabát 80—90, cipő 9—10, lakás 
havonként 60—70 dollár. Kiszámítható ebből, hogy mennyi pénze 
marad az amerikai teachernek, különösen, ha családos. Minden
esetre sokkal gondtalanabbal él, mint m i; annak ellenére, hogy 
neki semmi néven nevezendő kedvezménye (vasúti, stb.) nincs.

A túloldalon ismertetett fizetési rendszer csak New-York váro
sára vonatkozik, de ez is sokat mond, mert hiszen a városnak 
26.473 teachere van. A régi és az új fizetések közti különbség évi
5,700.000 dollár. A public schoolban tanító 21.174 teacher fizetés-

25Tanáregyesületi Közlöny.



386

Rang JegyzetFizetés eddig
dollárban o/o-ban

Superintendent
of Schools (Fő
igazgató) . • . • 20000 20000 — —

Associate super-
intendents 
(Segédfőigaz
gatók) . .  . . 8250 10000 1750 21

District super-
intendent(Tan- 
felügyelők) . • 6400—6600 7—8000 600-1400 9 -2 1

Members of the
Board of Exa
miners (Tanár- 
vizsgálók) .. 7700 8000 300 4

Principals of
high school 
(Középiskolai A 80C0 dollárt már

igazgató).. .. 5000-6500 6500-8000 1500 30 s azontúl nem 
emelkedik.

First assistants A 4600 dollárt 8 év
(Főtanár) 3200-4200 3200—4600 0 -4 0 0 0 -1 2 alatt éri el, azután 

nem emelkedik.

Assistant tea-
chers (Segéd
tanár) .............. 1900—3700 2000 -3900 100-200 5

A 3900 dollárt a 
13. évben éri el, 
azután nem emel
kedik,

Principals of
elementary 
schools (Elemi 
isk. igazgató) 3750-5450 4000-6250 250—800 7— 14

Assistants
(Elemi iskolai
tanító)............. 3400-3600j 3600-4000 200-400 6 -1 1

javítására külömbözetképen jut 3,545.945 dollár. A high school 
teachereinek fizetésemelésére, 1,057.230 dollár jutott. Jellemző Ameri
kára, hogy a legjobban fizetett pedagógus (a főigazgató) fizetése 
kevesebb, mint azé az építészmérnöké, aki a new-yorki iskolák 
épületeinek legfőbb őre, mert ennek fizetése 25.000 dollár. Első a 
civilizáció; a kultúra csak utána következik.

Gáspár Pál.
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Az új Rendtartás.
A nm. Vkm. a régi Rendtartás helyett a f. év március 19-én 

400/926 ein. sz. a. kelt rendeletével életbe léptette az új Rendtar
tást, amely bizonyára hosszú időre biztosítja az iskolai élet zavar
talan menetét.

Régóta vártuk ennek a Rendtartásnak a megjelenését, külö
nösen az 1924. évi XI. t. c. reformintézkedései óta. Hisz annyi 
rendelet jelent meg 1920 óta, amely a régi Rendtartás egyes pont
jait megváltoztatta, hogy sokszor fontos kérdésekben való egyöntetű 
állásfoglalás sem volt biztosítva. Az új Rendtartás mindezen bajo
kat igyekezett megszüntetni s nemcsak adminisztrácionális kér
désekben lett biztosabb útmutató, de hivatva van arra is, hogy 
az iskola nevelő és oktató munkáját is eredményesebbé tegye. 
A Magyar Középiskola f. évi júniusi száméban ismertettem egy
részt az új Rendtartásnak néhány tömören fogalmazott pontját, 
kifejtettem a magam értelmezését, hogy az egyöntetű eljárást ezen 
kényesebb kérdésekben is biztosítsam, másrészt felsoroltam a 
régi és az új Rendtartás fontosabb eltéréseit.

A jelen soraimmal azokat a gyakrabban előforduló rendele- 
leket szándékozom közölni, amelyek az új Rentartásból bizonyára 
a  rövidségre való törekvésből kimaradtak, de amelyeknek isme
rete elengedhetetlenül szükséges. A sorrendet a Rendtartás pont
jai szabják meg:

1. A beiratkozott iskolaköteles (15. életévének betöltéséig) nyil
vános és magántanulókról készített egyéni lapokat a mindenkori 
beiratés után 3 nap múlva meg kell küldeni azon községi (Bpesten 
kerületi) elöljáróságnak, ahol a tanuló nyilván van tartva (állan
dóan lakik). Hasonlóképen tartozik az iskola a fenti hatóságot 
minden évközi változásról (kimaradás, kizárás) 24 órán belül 
értesíteni. 130700/922. sz. r. (H. K. 1923. évf. 2. sz.)

A beiratkozott iskolakötelesek számáról értesíteni kell júl., 
illetőleg szept. 5-ig az illetékes kir. tanfelügyelőt, Bpesten a fővá
ros tanácsát. 49891/924. (H. K. 1924. évf. 127. oldal.)

2. A tanulók vallásának megállapításénál az állami anyakönyvi 
adatokat kell bekövetelni s csak az fogadható el egyedül irány
adóul. 124901/923.

3. A különböző díjak felhasználására és kezelésére nézve fon
tosabb döntések :

a) A felvételidíjakat júl. és szept. 6-ig kell befizetni, az évközi 
beiratásoknál 3 nap múlva;

b) a vegyesdíjak közül a Tanárok Nevelőháza javára szedett
20.000 К-t szintén a fenti időpontokban kell rendeltetési helyére

25*
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eljuttatni; a többit, ha előreláthatólag 3 hónapon belül nem hasz
náltatnak el, takarékban kell gyümölcsöztetni;

c) a fenntartási és tatarozási díj felét fizetik a tandíjmentesek 
is, nemcsak a tandíjkedvezményesek, 78482/925.; két részletben kelt 
fizetni, szept. és jan. 15-én;

d) sportköridíj fizetése alól az igazgató kivételesen nagyon 
szegény és általános jó előmenetelü tanulókat felmenthet. 
105270/924. (H. K. 1925. évf. 13. oldal.) Ebből tiszteletdíjak elvr 
okokból nem adhatók. 35834/925.

4. A rendkívüli tárgyak tanításáról szóló, jelenleg is érvény
ben levő rendelet a H. K. 1922. évf. 424—428. oldalain található.

A vívás tandíja tanulónként és havonként 60.000 K, 10-nél 
kevesebb tanuló jelentkezése esetén ä 600.000 К-t kérhet a vívás 
tanára, ha azt a jelentkezők hajlandók megfizetni. 99337/924-

A reálgimnáziumokban a VII. és Vili. osztályban a görög 
nyelvet, mint rendkívüli tárgyat tanítani kell, ha erre jelentkező
tanuló van. A tantervet a főigazgató állapítja meg. 25809 925r

A gimn. és reálgimn.-ban az V—VIII. osztályokban heti) 
2—2 óra ingyenes szabadkézi rajz van. Ezeket az órákat a rajzta
nár óráiba be kell számítani. 52846/924. (H. K. 1924. évf. 124. old.)'

A gyorsírás tanítására a tanulókat buzdítani kell. 6924/926,
5. Az igazgató csak kivételes esetben s előzetes főigazgatói 

engedéllyel vehet magához középiskolai tanulót ellátásra. 115517/907.
Tanárok csak az igazgató előzetes hozzájárulásával. 

93691/923.
Az intézetben lakó szolga csak akkor, ha ezt nem nyerész

kedésből és kosztostartásból teszi, hanem pl. rokona gyermekét' 
veszi magához szállásra. Engedélyt a főig. ad. 26721/908.

6. Iskolák felügyelete alatt álló tánctanfolyamokon csak okle
veles tánctanítók (mesterek) taníthatnak. 61827/924. (H. K. 1924. 
évf. 212. old.)

7. A közerkölcsök romlásának megakadályozáséra mindent 
el kell követnie a tanártestületnek. Ilyen irányú munkájáról és 
eredményéről minden év végén jelentést kell tennie. 20809/926.

8. Szembeötlő testi hibáknál (bénaság, sántaság stb.) az 
igazgató orvosi bizonyítvány nélkül is felmentheti a tanulót a test- 
gyakorlás alól. A testgyakorlás alól való felmentés céljából kiállí
tott orvosi bizonyítvány bélyegmentes. 4649/900.

9. A tantárgyfelosztásba a szabadságolt tanárokat is fel kell 
venni. 4065/921. (H. K. 1921. évf. 90. old.)

10. Gyakorló tanárjelölt elvileg csak tanárképzőintézet szék
helyén erre a célra kijelölt iskolában lehet, átmenetileg kivétele
sen más iskolában is megengedheti a tanárképzőintézet igazga
tósága. Ilyenkor a beosztást a főigazgató eszközli. 10653/926.
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11. Az órarendet is felkeli terjeszteni a Vkm-hez jóváhagyás 
■végett. 72744/925.

12. A kalh. vallású tanulók hamvazó szerdán és halottak 
napján 10 óráig, a kötelező gyónás napján pedig 10 órától fel 
vannak mentve. 69485/905.

A le’kigyakorlatok idejét az igazgató az egyházi hatósággal 
egyetértőleg állapítja meg. Az előadások látogatása alól felmen
tés adható az első nap délutánjára, a második egész napra és a 
harmadik nap délelőttjére. Kívánatos, hogy az utolsó nap vasár
napra vagy ünnepre essék. 85450/912.

13. Az évvégi ifjúsági versenyeket (gyorsíró, cserkész, torna stb.) 
•olyan időben kell tartani, hogy ne vonják maguk után a szór- 
galmi időnek érezhető csonkítását. 75192/925.

14. Iskolai ünnepélyeken a Himnuszt és Szózatot énekelni kell. 
43370/920. (H. K. 1920. évf. 417. old.)

A Nemzeti imát a tanítás kezdetén és végén a tanulóknak el 
kell mondaniok. 114233/920. (H.K. 1920. évf. 379. old.)

15. A játékdélután semmi körülmények közt el ne maradjon. 
44185 925. Vele kapcsolatosan a térképolvasás is gyakorlandó 
112071/923.

Egy-egy csoport száma legkevesebb 70, legtöbb 140. Vkm. 
29954/900.

Testnevelési tanárok engedélyt nyerhetnek a főiskola igazgató
jától (I. Győri-út 13.) egyes elméleti előadások hallgatására és egyes 
gyakorlatok megszemlélésére. 31244/926.

16. A gyüjtőívekkel való házalás szigorúan tilos. Az iskola 
falain belül is csak Vkm. engedéllyel szabad gyűjteni. 5392/926. 
i. H. K. 1926. évf. 90. old.

17. Kirándulásoknál az erdőket kímélni kell. 20802/926. (H. K. 
1926. évf. 110. old.)

A Magyar-Holland Kultúrgazdasági R. T. és az Idegenforgami 
-és Utazási Vállalat (menetjegyiroda) felajánlják segítségüket az isko
láknak kirándulások rendezésében. 82397/925. (H. K. 1925. évf. 265. 
old., és 13699/926. (H. K. 1926. évf. 41. old.)

Menetdíjkedvezmény: 50°/o. A Máv. igazgatóságától kérni kell. 
41056/924. (H. K. 1924. évf. 100. old.)

A külföldön is 50°/0-os kedvezmény: mely államokban? 
H. K. 1924 évf. 120. old.

A németországi vasúti kedvezményt a főigazgatóság útján kell 
■kérelmezni. 32058/926.

18. A madarak-fák napját meg kell tartani, külön szünet nem 
-adható. A megtartása kiránduláson, vagy a természetrajzóra kere
kén belül is lehetséges. 193863/921. (H. K. 1922. évf. 156. old.)
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19. A tanítás eredményességét célozzák a kötelező filmelőadá
sok. Díja tanulónként 8 előadásért 28.000 K. 15°/o-ig felmentés- 
adható.

A latin nyelvi olvasmányok eredményesebb tárgyi és tartalmi 
feldolgozása tárgyában kiadott 1218/925. ein. sz. r. a. H. K. 1925i 
évf. 107—110. oldalain olvasható.

A könyvnélkül tanulandó költemények jegyzéke megtalálható 
H. K. 1924. évf. 74—78. oldalain.

20. A Földtani Intézet kiadványait csak azon iskolának küldi 
meg díjmentesen, ahol a geológia tanára külön kéri. 81050/925,

21. A tanítási óráknak látogatása csak kivételesen engedhető 
meg :

a) nem kell engedély azoknak, akik erre megbízást nyertek;
b) a főig. ad engedélyt azoknak a középiskolai tanároknak, akik 

szaktárgyaikat egy másik iskolában akarják látogatni;
c) egyéb esetekben a Vkm-től kell engedélyt kérni;
d) az autonom iskolákban az órák látogatása az illetékes egy

házi főhatóság hatáskörébe tartozik. 92080/925.
22. A magántanulók első jelentkezésénél jegyzékbe veendő 

magántanítójuknak a neve s ha valaki 3-náI több magántanulót 
készít elő, attól a miniszteri engedélyt kell megkövetelni, vagy uta
sítani kell ilyennek a megszerzésére. 104169/924. (H. K. 1924. évf. 
276. old.)

Szükség esetén a tanulótól két tanú által láttamozott nyilatko
zatot kell kérni, amelyben kijelenti, hogy a kért vizsgálatot seholsem 
kísérelte meg, s figyelmeztetni kell, hogy ha állításának valótlansága 
derülne ki, vizsgálata érvénytelen. 16691 917.

Máv. alkalmazottak, akik magánvizsgálatot óhajtanak tenni, 
kérvényeiket szolgálati úton (üzletvezetőség, illetékes igazgatóségi 
osztály) tartoznak a főigazgatóhoz benyújtani. Az intézet igazga
tójánál benyújtott kérvények fel sem terjeszthetők s elintézés nél
kül elutasítandók. 22560/926.

A magánvizsgálatra jelentkező tanulótól a saját lelkésze által 
kiállított igazolványt kell megkövetelni, hogy ugyanazon vallási 
kötelezettségének eleget tett, mint a nyilvános tanulók (templomba- 
járés, gyónás, áldozás stb.) 77496/924.

23. Az elszakított területről jövők különbözeti vizsgálata kiter
jed a nemzeti tárgyakra (magyar, történelem, földrajz), továbbá' 
figyelemmel kell lenni a rajzológeometriára, görögre, illetve görög
pótló tárgyakra, amelyeket az elszakított területen rendszerint nem. 
tanítanak, a természetrajzra, amelynek felsőbb osztálybeli tanítás
terve nem egyezik meg a mi tantervűnkkel.

A hét osztályú főreál elvégzése után érettségit tett tanuló a Vili. 
osztályból magánvizsgálatot is tartozik tenni s csak utána
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bocsájtható érettségire. Elv ugyanis, hogy a tanuló középiskolai 
tanulmányait 8 évnél rövidebb idő alatt nem végezheti el.

A folyamodáshoz szükséges mellékleteket hiteles fordításban 
tartozik a tanuló benyújtani. 38826/923.

24. A rákospalotai illetőségű és állandóan ott lakó szülők 
fiai, ha betegség, testi fogyatkozás vagy más elfogadható ok miatt 
kénytelenek magántanulásra térni, a Wagner-féle reálgimnázium
ban a főigazgató elnöklete alatt magánvizsgálatot tehetnek. Az 
engedélyt a Vkm. adja meg. 60723/925.

Mindezeknek (esetleg a díjakra vonatkozó rész kivételével — 
erre ugyanis a közeljövőben külön útmutató jelenik meg), a Rend
tartásba való felvétele még a rendtartási fogalmazásban sem tette 
volna sokkal nagyobb terjedelművé az új Rendtartást; a gyakorlati 
értékét ellenben jóval emelte volna. Ezek és az ezentúl megje
lenő rendeletek azonban széljegyzetek alakjában könnyen elője
gyezhetek s így biztosíthatjuk az iskolai életnek nemcsak az egy
öntetű adminisztrációját, hanem a nevelésnek és oktatásnak min
den irányú munkáját is. Dr. Jámbor György.

A leányközépiskolák reformja.
(A törvényjavaslat ismertetése.)

A nemzetgyűlés előtt fekvő törvényjavaslat leányközépiskolát 
és leánykollégiumot különböztet meg.

Az I. fejezet a leányközépiskolákról szól.
A leányközépiskolának két faja van : leánygimnázium és 

leányliceum. Ezeknek az a feladata, „hogy a tanulót vallásos, 
erkölcsös és nemzeti szellemben magasabb általános műveltséghez 
juttassa és ekként az egyetemi és általában főiskolai tanulmányok
hoz szükséges szellemi munkára is képessé tegye.“

A közös nemzeti tárgyakon kívül e feladatot a leánygimnázium 
elsősorban a latin és modern nyelvi és irodalmi tanulmányok 
segítségével, a leányliceum pedig a modern nyelvek és irodalmak 
tüzetesebb tanításával oldja meg. (1. §.)

A leánygimnázium rendes tárgyai; hit és erkölcstan, magyar 
(amely intézetekben a tanítás nyelve nem magyar, emellett az 
intézet tanítási nyelve és irodalma is); latin; német; francia; 
történelem ; földrajz ; természetrajz, kémia és egészségtan ; termé
szettan ; mennyiségtan ; filozófia ; rajz ; ének ; testgyakorlás.

A leányliceum tárgyai csak annyiban változnak, hogy a latin 
elmarad; a második modern nyelv nincs megrögzítve, hanem a- 
francia, angol vagy olasz lehet; és új tárgy: a művészettörténet.

A rendes tárgyakon kívül alkalmat kell adni a gimnáziumi
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tanulóknak, hogy a görögöt, a líceumi tanulóknak pedig, hogy a 
latint rendkívüli tárgyként tanulhassák. (4. §.

A tanítási órák heti száma a rendes tárgyakból az I—IV. 
osztályban legfeljebb 28, a többi osztályban 30.

A leányközépiskolák jellegét a miniszter állapítja meg, illetve 
hagyja jóvá. „Leánygimnázium lehetőleg csak oly városban marad
hat meg, vagy állítható fel, ahol leányliceum is van.“

„Fiúközépiskolákban leányok sem rendes, sem magántanulók 
nem lehetnek. (11. §.)

„A leányközépiskola érettségi bizonyítványa úgy az egyetemre, 
illetőleg főiskolákra való felvétel, mint pedig minősítés tekintetében 
a fiúközépiskola érettségi bizonyítványával egyenlő értékű. A vall. 
és közokt. miniszter azonban felhatalmazást nyer arra, hogy a 
leányoknak egyes egyetemi karokra, illetőleg főiskolákra való fel
vételét rendeleti úton korlátozhassa. Az egyetemeknek és egyéb 
főiskoláknak a vall. és közokt. minisztertől megszabott korláto
zásokon túlmenő megszorításokat saját hatáskörükben nincs joguk 
életbeléptetni. — Amennyiben külön intézkedések volnának szük
ségesek avégből, hogy a felvett tanulók az egyetemi karok és 
tanfolyamok vizsgálatainak és szigorlatainak szempontjából meg
kívánt előismereteik esetleges hiányait egyetemi tanulmányaik folya
mán kellő időben pótolhassák, azokról az egyetem meghallga
tásával a vall. és közokt. miniszter gondoskodik.“ (16. §.)

A II. fejezet a leánykollégiumról intézkedik.
A leánykollégium oly vallásos és nemzeti szellemű magasabb 

általános műveltséget nyújt tanulóinak, amely különösen a nők 
sajátos hivatására, családi és társadalmi szerepükre van tekintettel. 
Eszerint a leánykollégium, mint középfokú tanintézet olyan tanulók 
iskolája, akik magasabb műveltségre, esetleg főiskolai tanulmá
nyokra törekednek ugyan, de egyetemi tanulmányokat folytatni 
nem kívánnak.“ (18. §.)

A leánykollégium rendes tárgyai nagyjában megegyeznek a 
leányliceum tárgyaival ; a különbség csak az, hogy a filozófia 
helyett lélektan és neveléstan van és új tárgy a háztartástan és 
gazdaságtan. — Itt az órák heti száma az I. és II. osztályban 
legfeljebb 24, a többiben 28.

Hogy hol lesz leánykollégium, azt a vall. és közokt. miniszter 
állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

A leánykollégium nyolcadik osztályát végzett tanulók érettségi 
vizsgálatot tehetnek. A vizsgálati utasítást a miniszter állapítja meg.

„Akik a leánykollégiumi érettségi vizsgálatot letették, a tudo
mányegyetem és műegyetem kivételével felvehetők mindazokba 
a főiskolákba és tanfolyamokra, amelyekre a leányközépiskolai 
érettségi jogosít. A m. kir. minisztérium külön intézkedik arról.



393

hogy a leánykollégiumi érettségi vizsgálat milyen köztisztviselői 
állásokra jogosít.“ (32. §.)

Mind a leányközépiskolákra, mind a leánykollégiumokra vonat
kozó közös intézkedések: Mind a három-féle intézet nyolc osz
tályos ; mindenik különálló intézet, sem egymással, sem más közép
fokú leányintézettel vagy tanfolyammal kapcsolatba nem hozható. 
A tanulók száma: egy osztályba 40 rendes tanulónál több nem 
vehető fel. — Ezekben az iskolákban a testnevelés tanárán kívül, 
aki mindig nő, legalább annyi nőtanérnak kell lenni, mint amennyi 
az osztályok száma. — Ama tanárok szolgálati viszonyairól, kik 
jelenleg leányközépiskolákban középiskolai tanári oklevél nélkül 
működnek, a vall. és közokt. miniszter külön intézkedik. — A fiú
középiskolákról és tanáraiknak képesítéséről szóló 1883. évi XXX. 
t.-cikk 1—5. fejezetének, továbbá a középiskolákra 1924. évi XI. 
t.-cikknek, végül a középiskolai tanárok képzéséről és képesítéséről 
szóló 1924. évi XXVII. t.-cikknek érvényessége (amennyiben ren
delkezéseiket a jelen törvény nem módosította) a leánygimnáziu
mokra, Ieányliceumokra és leánykollégiumokra is kiterjed.“

A törvényjavaslathoz csatolt tanulmányszámba menő indokolás 
a középfokú leányoktatás múltjának és jelenének (nálunk és a 
külföldön) ismertetése után a törvényjavaslat vezető elveit adja. 
Innen vesszük a következőket:

„A törvényjavaslat rendelkezései a következő alapelveken 
épülnek fel: 1. az iskolafajok szétkülönítése; 2. az egyenlő jogo
sítás a főiskolákba belépés szempontjából; 3. a női egyéniség 
figyelembevétele a tanítandó tárgyak megállapításában.“

„A típusok különfélesége nem jelenti azt, hogy egyiknek, vagy 
másiknak a főiskolára való speciális előkészítés volna a rendel
tetése. Bármelyik középiskolai típusnak feladata elsősorban az 
önálló szellemi munkára való nevelés a tudományos képzés segít
ségével. — A leánykollégium „a régi felsőbb leányiskola újjá
szervezett formája, arra volna hívatva, hogy a középiskolai okta
tást kereső leányok zömét magábafoglalja, mert ennek elvégzése 
az átlagos tehetségnek sem okozna nehézséget s tanítása alkal
mazkodnék a családi és társadalmi életre való nevelés szükség
leteihez.“

„Mai helyzetünkben, mikor mindenkinek hazánk anyagi és 
erkölcsi megújhodásán kell elsősorban dolgoznia, szinte elkép
zelhetetlenül fontos feladat vár a leendő anyákra. Olyan nőisko
lára van tehát főképen szükségünk, amely az elméleti ismeretek 
terén minél mérsékeltebb igényekkel lép fel növendékeivel szem
ben, de annál nagyobb súlyt vet az érzeltni életnek nemzeti irány
ban való lehető tökéletes kifejlesztésére.“
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„Annak a műveltségnek, amelyet az egyetemre előkészítő 
leányközépiskolának nyújtania kell, nem szabad alsóbbrendűnek 
lennie, mint amelyet a fiúközépiskola ad, de nem szükséges a 
tantárgyak teljes azonosságát követelnünk. Elég az egyenlő értelmű- 
séget kívánnunk az anyag megválasztásában.“

A leánygimnáziumban a latin nyelv tanítása a III. osztályban 
kezdődik, a francia az V-ben.

A leányközépiskolék nagyobb része leányliceum lesz; „nő
nevelésünk művelődési iránya a jövőben főkép irodalmi-mű
vészeti lesz“.

A leánykollégium alapításának szükségességét így okolja meg: 
„A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a gimnáziumba 

iratkozott leányoknak csak mintegy harmadrésze törekszik az 
egyetemre. Ez a tapasztalat azt bizonyitja, hogy a leányok ama 
részének, amely a leányközépiskola szellemet és testet megerőltető 
munkáját nem bírja ki, de a polgári iskolában nyerhetőnél maga- 
sabbfokú műveltséget óhajt szerezni, szüksége van oly iskola
típusra, amely a női lélek sajátos gondolat- és érzelemvilágával 
összhangzó műveltséget és a nő természetes hivatására szükséges 
ismereteket és készséget nyújt.“

A törvényjavaslat tehát ritka körültekintéssel és jelen élet 
kívánalmainak, szükségeinek bölcs mérlegelésével készült. Úgy 
érezzük, hogy a leánynevelés sorsa ezen az alapon messze jövőre 
mintaszerűen biztosítva lesz. \

A negyedik országos középiskolai tanulmányi
verseny.

Annak a termékeny pedagógiai gondolatnak, amellyel Pintér 
Jenő budapesti tankerületi főigazgató az 1922—1923. tanévben elő
ször vitt be új pezsdülést a középiskolai tanulók szellemi életébe, 
évről-évre szebb gyümölcsei érlelődnek. A középiskolai tanulók 
szellemi versenyében az első próbálkozástól a most lefolyt ver
senyig évről-évre több a lendület, általánosabb az érdeklődés, 
meglepőbb és biztatóbb az eredmény.

Az idei országos szellemi verseny május 30-án folyt le a buda
pesti V. kér. Berzsenyi Dániel-gimnéziumban és az V. kér. Bolyai- 
reáliskolában. A budapesti fiú-középiskolák kettő kivételével mind 
megjelentek a versenyen; csak a kispesti Deák Ferenc-reál- 
gimnáziumban és a tanárképzőintézeti gyakorló-gimnáziumban 
nem akadt diák, akit a legnemesebb verseny vágya ösztökélt 
volna. A budapesti leánygimnáziumok növendékei közül is csak 
kettőé, a Ráskai Lea-leánygimnáziumé és a Zrínyi Ilona leány-
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gimnáziumé maradtak el a legyőződre is dicsőséges küzdelem 
teréről. A nehéz gazdasági viszonyok dacára is igen szép számmal 
érkeztek versenyzők a vidéki középiskolákból; így a debreceni 
ref. gimnáziumból és reáliskolából, az egri reáliskolából, a hód
mezővásárhelyi ref. gimnáziumból, a piaristák váci, nagykanizsai, 
szegedi és kecskeméti középiskoláiból, a bencések pannonhalmai 
és pápai gimnáziumaiból, a ciszterciek pécsi és a premontreiek 
szombathelyi gimnáziumából, a szarvasi ég. h. ev. gimnáziumból, 
a kiskunfélegyházi községi gimnáziumból és a kaposvári áll. reál
iskolából. Feltűnt, hogy a vidéki áll. középiskolák aránylag kevesen 
küldötték el növendékeiket az országos versenyre.

Megható látvány volt a Magyarország jövendő szellemi életé
nek irányítására és erjesztésére hivatott ifjúságnak a mérkőzésre 
való felvonulása. A versenyzők egész magatartásán meglátszott 
annak tudata, hogy komoly munkájukra egész intézetek, tanári 
testületek, sőt egy-egy város társadalma figyel bizakodó érdeklő
déssel. A versenyeken a kiküldött szakbizottságokon kívül a sajtó 
képviselői is megjelentek.

A versenytételek a következők voltak:
1. Magyar irodalom: A cigány alakja a magyar költészetben. 

Ezen kívül fél-fél percnyi gondolkodási idő alatt meg kellett jelölni 
a következő sorok szerzőit:

1. Jer Osszián ködös homályos énekeddel.
2. Ha megérik a gyümölcslehull fájáról.
3. Gondolj merészet és nagyot 

És tedd rá éltedet.
4. De szánjad, ó sors, szenvedő hazámat.
5. 0, a szárnyas idő hirtelen elrepül.
A magyar versenyre jelentkezett 26 budapesti és 8 vidéki 

tanuló.
II. Latin nyelv: Cicero egyik filozófiai munkájából 25 sornak 

magyarra fordítása és egy hasonló terjedelmű magyar szöveg latinra 
fordítása. Jelentkezett 22 budapesti és 4 vidéki tanuló.

III. Történelem: Magyarország és Lengyelország történetének 
érintkező pontjai a XVII. században; továbbá a következő gyors
kérdések: 1. Mikor volt a peleponnézusi háború vége? 2. Mikor 
uralkodott Szent Lajos 7 3. Mikor halt meg Kálvin János? 4. Mi 
történt Krisztus után 212-ben, 1204-ben és 1829-ben? Jelentkezett 
19 budapesti és 5 vidéki tanuló.

IV. Földrajz: A Nagy-Magyar-Alföld átalakítása emberi mun
kával ; továbbá a következő gyorstételek : 1. Csonka-Magyarország 
bányái. 2. Magyar utazók és felfedezők Ázsiában. 3. Ausztrália 
városai. A gyorstételekre öt-öt percnyi gondolkozási idő volt. Jelent
kezett 14 budapesti és 2 vidéki tanuló.

i
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V. Matematika: 1. Egy n-tagú növekedő számtani haladvány 
differenciája egyenlő az első taggal. Egy ugyancsak n-tagú geo
metriai haladvány első tagja: 1. Szorozzuk meg egymással az 
egyenlő sorszámú tagokat és állapítsuk meg az így kapott új sor 
összegének képletét. ■— 2. Mekkora távolságban kell lennie az adott 
r-sugarú gömb középpontjától P pontnak, hogy a P csúccsal bíró 
és a gömb köré írt kúp oldalfelszíne egyenlő legyen a kúppal 
közös alapú nagyobbik gömbsüveg felszínével? — Jelentkezett 
25 budapesti és 8 vidéki tanuló.

VI. Fizika: Gyorskérdések. 1. Miért átlátszatlan az üvegtáblán 
a repedés? 2. A füst a levegőben felszáll, a légüres térben leszáll. 
Miért? 3. Ha vizet edényben 100 fokos vízbe helyezünk belé, fel 
fog-e forrni ? Gondolkozási idő egy-egy perc. — Részletesen kidol
gozandó volt a következő két tétel: 1. Adva van két vezető golyó, 
az egyiknek sugara 10 cm, a másiké 20 cm, a két golyó közép
pontjának távolsága 125 cm. Mekkora munkát kell végezni, hogy 
az első golyó plus 20 egység, a második golyó plus 40 egység 
elektromos mennyiséget adjanak? — 2. Mekkorának kell lenni 
rezgő körünk rezgés száménak, hogy lambda =  560 m hullám
hosszra rezonáljon?

VII. Művészi rajz: Vázában lévő virágok tetszésszerinti tech
nikával; rajz vagy festés. Jelentkezett 17 budapesti és 6 vidéki 
tanuló.

Minden versenytétel megoldáséra két és fél órai idő volt szabva. 
A két versenybizottság elnöke Krompaszky Miksa és Lévay Ede 
főigazgatók voltak.

Eredmény. Az idei versenyen győztes iskolák érdemsora a 
következő:

Első hely: budapesti állami Verbőczy István reálgimnázium 
(26 egység).

Második hely: budapesti ágostai hitv. evangélikus gimnázium 
(12 egység).

Harmadik hely: szombathelyi premontrei gimnázium (11 egység).
Negyedik hely: budapesti cisztercirendi Szent Imre gimnázium 

(10 egység).
Ötödik hely: budapesti állami Toldy Ferenc reáliskola (9 egység).
Hatodik hely: budapesti állami Berzsenyi Dániel gimnázium, 

budapesti állami Zrínyi Miklós reálgimnázium (8—8 egység).
Hetedik hely: budapesti kegyesrendi gimnázium (7 egység).
Nyolcadik hely : budapesti református gimnázium, szombathelyi 

állami reáliskola (6—6 egység).
Kilencedik hely: budapesti állami Kemény Zsigmond reál

iskola, budapesti állami Madách Imre gimnázium, budapesti állami 
Bolyai reáliskola, debreceni református gimnázium (5—5 egység).
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Tizedik hely: budapesti állami Mátyás király reálgimnázium, 
budapesti községi Vörösmarty Mihály reáliskola (4—4 egység).

Tizenegyedik hely: pécsi cisztercirendi kath. Nagy Lajos reál- 
gimnázium, budapesti községi Eötvös József reáliskola (3—3 egység).

Tizenkettedik hely: váci kegyesrendi gimnázium, budapesti 
kir. egyetemi kath. reálgimnázium, budapesti állami Kölcsey Ferenc 
reálgimnázium (2—2 egység).

Tizenharmadik hely: budapesti 0. N. E. Veres Pálné leány- 
gimnázium, budapesti állami Szent István reálgimnázium, kaposvári 
Somssich Pál reálgimnázium, budapesti érseki kath. reálgimnázium 
(1 —I egység).

Az első győztesre 6, a másodikra 5, a harmadikra 4 egységet, 
az első megdicsértre 3, a másodikra 2, a harmadikra 1 egységet 
számított a bíráló bizottság.

A győztesek értékes könyvsorozatokat és győzelmi emléklapo
kat kaptak jutalmul.

Az 0. K. T. E. K. mint a középiskolai pedagógiai események 
hű krónikása az önzetlen munkának kijáró tisztelettel jegyzi fel 
azoknak nevét, akik a verseny vesződséges munkájában és az 
eredmény megbírálásában Pintér Jenő budapesti tankerületi főigaz
gató gondolatát megértve odaadó buzgósággal vettek részt. Az 
érdemes munkatársak a következők voltak: Acsay István, Lévay 
Ede, Krompaszky Miksa, Sajó Sándor, Péch Aladár c. főigazgatók, 
Marczinkó Ferenc igazgató, Schmiedt Alajos, Vayer Lajos, Vargha 
György szakfelügyelők, Szőts Gyula c. ig., Baros Gyula és Oberle 
Károly tanárok. _______

Szemléletes tankönyvstílust!
A tankönyvírás történetében azt hiszem páratlanul áll az a 

gazdag felbuzdulás, mely napjainkban észlelhető. Képzett szak
emberek gondos keze alatt erjed, forr a rengeteg anyag, hogy belőle 
alakra és tartalomra a legjobb és legélvezelesebb táplálék váljék 
tanulóink számára. Az új tankönyvek legtöbbje a rövidség jegyé
ben indult, s a lényeget kiemelve tömör mondatokban igyekszik 
anyagát a gyermek tudatába rögzíteni. Aki tankönyvírással még 
nem próbálkozott, el sem képzeli, micsoda nehéz, mondhatni mű
vészi munka ennek kivitele. Mert amit az előadások lüktető élete 
sokféle változatban, színesen és erőteljesen rajzol, vetít, a gyermek 
leikébe, azt igen nehéz röviden, már az írás természeténél fogva 
is száraz sorokban leírni.

Ezen a téren talán legkönnyebb dolguk van a természetrajz tan
könyvíróknak, mert a gyermek érdeklődése elsősorban a környező 
tapasztalati tárgyak felé fordul, s fejlődő értelme állandóan több és
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több megismerésre sarkalja. Mi az a mit lát, honnan való, miből 
lett, hogyan keletkezett? stb. Sokat, mindent szeretne tudni, tehát a 
legtöbb esetben még az érdeklődés felkeltése sem szükséges, csak 
az alaptermészetben rejlő kíváncsiságnak és tudásvágynak foko
zatos, rendszeres, észszerű és mértékletes kielégítése. Alapos, szi
lárd, hézagnélküli ismerettárház felépítése, melyet még csak meg- 
rezdíteni sem képes hamar elmúló ideák, rövid életű tévtanok bom
lasztó ereje. Ezt az építő munkát már az elemi iskola megkezd
heti olyan tankönyvekkel, melyekre a középiskola bátran építhet. 
Milyen tankönyv felelne meg hát legjobban e célnak? Rövid, rend
szeres, szemléltető. A gyermek hamar és könnyen megtanulja és 
lássa, amit olvas. Pergesse le lelki szemei előtt a tankönyv, amit 
meg kell jegyeznie. Én kezdetben minden előadásom előtt felhívom 
a tanulók figyelmét, hogy igyekezzenek látni azt, a mit mondok, 
képzeljék, hogy mozgókép szalad szemeik előtt. És sohase mond
janak ki mondatot a nélkül, hogy meg ne próbálnák annak lénye
gét elképzelni. Hitem szerint azok a szerzők fogják megírni az első 
ideális tankönyveket, kiknek munkájában a minden lényegest vilá
gosan mutató képek mellett, a szöveg is olyan lesz, mely kény
szeríti a gyermeket szemléletre. Ez a törekvés látszik, ilyen auto- 
szuggesztiv erő sugárzik ki Szilády Z. tankönyveiből. Egyszerű, 
világos mondatokban tiszta képekben állítja a tanuló elé a szükséges 
anyagot. Azonnal megértjük, sőt látják azt, amit olvasunk. A tanítás
ban pedig éppen az a legfontosabb, hogy mindent megértessünk, a 
gyermek gondolatainak saját szárnyakat adjunk, melyekkel ismeret
birodalmában örömmel és biztos repüléssel csaponghasson és áhí
tattal — ne pedig kézlegyintő cinizmussal vagy mindent tudni vélő 
nagyképűködéssel nézze azt a mérhetetlen, végnélküli csodát, mely 
parányi életét minden irányból környezi. B. L.

EGYESÜLETI ÉLET.

A főtitkár leveles ládájából.
A helyettes tanárok vasúti kedvezménye. Ez év elején egyik 

felierjesztésünkben arra kértük a nagyméltóságú vkm-t, hogy a 
7000/1925. ME. rendelet alapján a helyettes tanárokat juttassa a 
kedvezményes vasúti utazásra jogosító arcképes igazolvány birto
kába. Erre a beadványunkra f. évi május hó 19-én 30.982/1926— 
VI. ü.-o. szám alatt a minisztériumtól a következő választ kaptuk: 

„Тек. Elnökségnek folyó évi február hó 3-án 202. szám alatt 
kelt előterjesztése alapján a helyettes tanároknak kedvezményes
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vasúti utazásra jogosító arcképes igazolványa ügyében a m. kir. 
kereskedelemügyi miniszter úrral újabb tárgyalásokat folytattam.

A kereskedelemügyi miniszter úrnak folyó évi április hó 19-én 
63.194. VIII. sz. átirata alapján értesítem Тек. Elnökséget, hogy a 
tisztviselői menetkedvezménynek újabb igényjogosultakra való kiter
jesztése iránt más tárcák fennhatósága alá tartozó hivatalok és 
intézmények alkalmazottai részéről is merültek fel kívánságok. Az 
újabb igénylők száma mintegy 60.000. Ezen nagy számra való 
tekintettel az állam és a m. kir. államvasutak pénzügyi helyzeté
nek szem előtt tartásával az az álláspont fogadtatott el irányadóul, 
hogy a vasúti menetkedvezményben csakis azok a közszolgálati 
alkalmazottak (ide .értve a nyugdíjasokat és családtagokat is) 
részesíthetők, kik arra az 1914. évben érvényes szabályozás szerint 
igénnyel bírtak.

A helyettes tanárok, mivel azok, ha rendszeresített állást töl
tenek is be, nem évi fizetéssel, hanem csak tiszteletdíjjal vannak 
alkalmazva s nyugdíjjogosultsággal nem bírnak, az 1914. évben 
érvényben volt szabályozás szerint a menetkedvezményre igény
jogosultsággal nem bírtak, sőt annak élvezetéből egyenesen ki 
voltak zárva.

Ez okból a kereskedelemügyi miniszter úrnak sajnálatomra 
nem állhat módjában a helyettes tanárok kérelmének teljesítése 
és pedig annál kevésbbé, mert az előzmény alkotása után a többi
60.000 kérelmező kérelmének teljesítése előtt sem lehetne elzár
kóznia, végül mivel a helyettes tanároknak azt az indokolását, 
hogy a menetkedvezményre mint illetményre igényük lehetne, 
helytállónak nem tarthatja, miután a közszolgálati alkalmazottak 
részére a vasúti menetkedvezmény nem mint illetmény, hanem 
mint külön kegy adatott s tartatik fenn további intézkedésig.

Budapest, 1926. évi május hó 19-én. A miniszter helyett: 
Schwőder h. államtitkár.“

A Harmadik Egyetemes Tanügyi Kongresszuson leendő 
tárgyalásra a kongresszus elnökségének a következő tételeket kül
döttük be :

1. A gyakorlatok fontossága a természettudományok tanításá
ban (Kerékgyártó Árpád). 2. Az iskolai énekoktatás reformja 
(Haberehrn G. A.). 3. Egységes köznevelési törvény megalkotásá
nak szükségessége (Győri Kör). 4. A középiskola az irredentizmus 
szolgálatában (Győri Kör). 5. A középiskolai tanárság anyagi és 
jogviszonyainak rendezése (Miskolci Kör). 6. Középiskoláink és 
nemzeti kultúránk egysége (Madai Gyula). 7. A túlterhelés kérdése. 
8. A filmoktatás ügye. 9. Az ifjúsági körök. 10. A minősítési tör
vény és a középiskola. 11. Az ifjúsági irodalom nsmzeti vonatko
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zásai. 12. Tanár és bíró. A hat utóbbi kérdést az OKTE. elnök
sége vetette fel.

A Tanárok Nevelő Háza megvételéhez szükséges anyagi javak 
előteremtése nemcsak a ház ügyeinek vitelére kiküldött bizottságot 
foglalkoztatja, hanem vidéki köreinket is. Legutóbb a Miskolci Kör 
elnöksége ajánlotta fel e nemes célra a saját áldozatkészségét és 
támogatását. Az OKTE. elnökségéhez intézett átiratukban miskolci 
kartársaink megjelölték azokat a lépéseket is, amelyek -  szerintük — 
gyorsan célhoz vezetnének. Ilyenek volnának: 1. a következő tan
években a tanulóifjúság bevonásával rendezendő országos gyűj
tés; a mozielőadások jogának a Tanárok Nevelő Háza javára 
leendő megszerzése; egy ú. n. könyvsorsjáték rendezése.

Bármily nemes elhatározásra vezethető is vissza a Miskolci 
Kör lépése, igazgatóságunk május 28-án tartott ülésén a célra
vezetőnek vélt módozatok közül egyiket sem fogadhatta el, hanem 
úgy határozott, hogy a nagym. VKM.-tól a ház javára szedett 
járulékok felemelését fogja kérelmezni. Édes Jenő.

Debreceni Kör.
A Debreceni Tanári Kör 1926 május 18-án gyűlést tartott 

Dr. Bessenyei Lajos elnöklete alatt, melyen megjelent Dr. Dóczi 
Imre ref. egyházkerületi felügyelő is. Az elnöki megnyitó és 
jegyzőkönyvolvasás után Dr. Zivuska Jenő halálával megüresedett 
alelnöki állásra a Kör Dr. Horvay Róbert c. reáliskolai igazgatót 
választotta meg egyhangúlag, mint aki az egyesületi életben oly 
régóta és oly buzgón kivette részét. Következett Borsoss Károly 
mezőtúri ref. reálgimnáziumi igazgató indítványának tárgyalása. 
Dr. Szeremley Béla debreceni ref. gimnáziumi tanár ismertette az 
indítványt, melyben az indítványtevő több ok alapján szükségesnek 
tartja, hogy egy középiskolával bíró vidéki városokban, ha az a 
középiskola reálgimnázium, a felső tagozatban a görög nyelv 
tanítása is vezettessék be. Dóczi Imrének, Jakucs Istvánnak, 
Horvay Róbertnek, Révész Lajosnak hozzászólása után a Kör a 
következő határozatot hozza :

1. A Debreceni Tanári Kör híven régi hagyományaihoz helye
sebbnek és célszerűbbnek tartott volna egy olyan középiskolai 
reformot, amely a mai típusos rendszer helyett az alsó négy osz
tályban egységes lett volna és csak a felső osztályokban oszlott 
volna különböző ágazatokra.

2. A Borsoss indítványában hangoztatott célt, a görög nyelvnek 
a mainál nagyobb mértékű tanítását, szintén egy ilyen egységes 
alapú középiskolai rendszerben látná szívesebben, ahol a humánus 
tagozat a mai aránynál nagyobb lenne.



401

Ezután Jakucs István ref. gimnáziumi tanár a szeniumos 
rendszerről tartott előadást. A felolvasás és hozzászólások'alapján 
a Kör a következő határozati pontokban állapodik meg, amelyeket 
a többi köröknek és a központi egyesületnek is elfogadásra ajánl:

1. A Debreceni Tanári Kör a középiskolai tanárok számára 
egyedül igazságos és méltányos rendszernek a seniumos rendszert 
tartja, teljesen külön statussal olyanformán, mint az egyetemi 
tanárok statusa. 2. A kinevezett vagy megválasztott tanárok az 
oklevél megszerzésétől legkésőbb egy évi próbaidő múlva végle- 
gesíttessenek. 3. Óhajtja, hogy a kezdőfizetés havi 3,000.000 K. 
legyen, amely összeg kevesebb a békebeli 2600 K. kezdőfizetésnél. 
4. Ettől kiindulólag három évenkint 500.000 koronás emelkedés 
történjék úgy, hogy 35 évi tanári szolgálat után javadalmazás 
tekintetében minden tanár elérhesse a mai V. fizetési osztály első 
fokozatát. 5. Az igazgatók mint tanárok maradjanak bent a 
státusban, de részükre igazgatói pótlék állapíttassák meg.

_______ Dr. Kun Sándor,
titkár.

A Győrkerületi Tanári Kör gyűlése Sopronban.
A Győrkerületi Kör május 16-án Sopronban tartotta második 

felolvasó ülését, amely egyúttal a Kör évi működéséről való be
számoló is volt. Külső formájában és belső tartalmában egyformán 
lélekemelő és további reményeket tápláló volt az a népes tanári 
összejövetel. A soproni kartársak, élükön Dr. Stodolni Gyufával, a 
soproni csoport elnökével kartársi meleg érzéssel fogadták a győri, 
szombathelyi, kőszegi és magyaróvári csoportok nagyszámú kép
viselőit, a Kör díszelnökét, Dsida Ottó tankerületi főigazgatót és az 
Országos Egyesület elnökét, Dr. Madai Gyula nemzetgyűlési kép
viselőt és a Közlöny szerkesztőjét.

A csonkaország nyugati végvárában történt tanári gyűlés a 
nemzeti érzés kegyeletes áldozatával kezdődött. Május 15-én Madai 
Gyula, országos egyesületünk elnöke és a soproni kartársak nagyobb 
csoportja meglátogatta Nagycenken a legnagyobb magyar sírját, 
hogy a magyar tanári lélek kegyeletének adóját lerójja és hitet, 
reményt és a magyar kultúra szolgálatára való elszántszágot merít
sen az erős akaratú magyar sírjánál.

Május 16-án délelőtt a reáliskola rajztermében zártkörű tanári 
gyűlés volt. Stodolni Gyula üdvözlő és az összejövetel jelentőségét 
méltató beszéde után a Győrkerületi Kör elnöke, Dr. Bászel Ernő 
elnöki megnyitójában visszatekintett a Kör működésére és a jól 
végzett munka tudatában állapíthatta meg a Körnek az országos 
egyesület fáradságos munkájában való odaadó részvételét. Bencsik 
Gergely főtitkári beszámolója hű képet nyújtott azokról a munkála-

26Tanáregyesületi Közlöny.
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tokról, amelyekkel a Kör a tanári munka megbecsülését, a testületi 
szellem erősítését, anyagi és erkölcsi érdekeinkért folytatott küzdel
meinket lankadatlanul szolgálta. Madai Gyula a nemzeti érzelmek 
kegyhelyén megújult kartársi szeretettel köszöntötte a főben és 
tagokban egybeforrott kört, amely új forrása lesz a tanári munka 
egyetemes hatásának, a nemzeti nagyságok kultuszában való egyesü
lésünknek és a törhetetlen magyar hit ápolásának. Ez a munka 
egyre szemnyítóbb hatást gyakorol az értetlen magyar társadalomra 
is és hamarosan el kell jönnie a nemzetmentő munka megbecsü
lésének. A kitartó és önuralmat parancsoló taktika hatása már 
megmutatkozott a legutóbbi költségvetési tárgyalás során is abban, 
hogy a politikusok figyelme úgy terelődött rá a középiskolai tanár
ság ügyére, mint a magyar kultúra ügyére. Azután tájékoztatta a 
Kör tagjait az országos egyesület központi vezetőségének munkájá
ról, a csalódásoktól meg nem bénított akaratáról és terveiről. — 
Strasser Sándor győri leánygimnáziumi igazgató szóvátette azon 
igazságtalanságot, amely a státusrendezéssel kapcsolatban a leány
gimnáziumokban működő polgári iskolai képesítésű tanítónőket 
érte. Madai Gyula megígérte (azóta meg is tette), hogy a köz- 
oktatásügyi bizottságban szószólója lesz a sérelmes ügynek.

A zártkörű tanári gyűlést a Tanári Körnek a katholikus kon- 
vent dísztermében a nyilvánosság számára rendezett felolvasó 
gyűlése követte. Erről a gyűlésről a megjelent nagyszámú hallgató
ság a középiskolai tanárság nagy szellemi fölényének tudatával, 
a tanárok pedig a gyűlésen elhangzott két előadás gazdag tanul
ságaival távoztak. Az első előadás Dr. Madai Gyuláé volt a népek 
ethikájáról. Mesteri vonásokkal rajzolta meg azoknak a népeknek 
jellemét, amelyek a világháború folyamán és azután sorsunk intézé
sére befolyással voltak. Azok erkölcsi gondolkozása mellé vagy 
azokkal szembeállítva megrajzolta a magyarság történelmileg fejlett 
erkölcsi felfogását és a pedagógus és politikus éleslátásával muta
tott rá azokra pedagógiai feladatokra, amelyek a jövendő magyar
ság erkölcsi nevelésében a középiskolai tanárokra várnak. A nagy 
hatású előadás pedagógiai célkitűzései szinte felfokozták a hall
gatóság fogékonyságát Dr. Winkler Elemér reáliskolai tanárnak 
Széchenyi nevelési eszméiről tartott rendkívül tanulságos előadá
sára. Ezen előadás alapján a nagy Széchenyi, ha lehet, még nagyobb 
lett a szemünkben: pedagógiai gondolatokért is járhatunk nagy 
szelleméhez.

A Győrkerületi ^íör soproni gyűlése méltó volt a legnagyobb 
magyar sírjának szomszédságához, méltó a Sopron megtartásában 
orosziánrészes soproni tanárokhoz és méltó a fiatal Kör vezető
ségéhez, amely a múlt ősszel olyan jól megfontolt országos és 
tanári érdekekből életre hívta. k.
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Miskolci Kör.
A Miskolci Kör 1926. évi május 14-én népes gyűlést tartott.
1. Domby László elnök kegyeletes, meleg szavakkal emlékezett 

meg a Kör volt titkárának, majd alelnökének, Hábor Gyula kir. 
kath. gimn. tanárnak megdöbbentően tragikus, váratlan haláláról. 
Itt, a Kör ülésén is a hálának s az elismerésnek a koszorúját 
teszi le az elhunyt kiváló kartárs, a komoly, szeretetreméltó ember 
emléke előtt, aki típusa volt a képzett, komoly, agilis, nemeslelkű 
magyar tanárnak.

A Kör állva hallgatta végig az elnök szavait s elhatározta, 
hogy Hábor Gyula emlékét, a magyar kultúra és tanárság érdekében 
kifejtett agilis, eredményes munkáját jegyzőkönyvben örökíti meg.

2. Pollner Arnold reáliskolai tanár értekezett „A latin igeragozás 
célszerűbb tanítási módszeréről“. Kimutatta, hogy a latin igetövek, 
a mód-, idő- és személyjelek különválasztása s az ezek szerint 
való tanítás mindig gyors és jó eredményt biztosít.

Láng Ede, Dávid László, Pores Kálmán és Domby László 
vettek részt a kérdés fölött megindult eszmecserében.

3. Breznyák János ügyvezető alelnök előterjesztést tett a III. 
Tanügyi Kongresszus ügyében. Kívánja, hogy a sok szép tervhez 
az illetékes körök gondoskodjanak már egyszer a végrehajtó tábor 
lelki megnyugvásáról is, mert a régi, lelkes tanártábor nélkül semmi 
szép terv nem érheti el kívánatos célját.

Indítványéra a Kör elhatározza, hogy az Orsz. Középisk. 
Tanáregyesülethez felír, kérve, hogy az Egyesület tegye magáévé 
a Miskolci Kör felfogásét:

A Kör ugyanis helyesli a III. Tanügyi Kongresszus eszméjét, 
tőle telhető módon támogatja is, de kéri az Előkészítő Bizottságot, 
állítsa be a Kongresszus ügyrendjébe kardinális programmpont 
gyanánt egy elhatározó, erélyes mozgalom megindításét, mely 
törhetetlenül kívánja az oktatói rend anyagi és jogi viszonyainak 
méltányos és jogszerű rendezését, hogy a magyar kultúra nyugodt 
fejlődése lehetőleg hosszú időre biztosíttassék.

4. Harsányi Sándor előterjesztésére Borsos Károly mezőtúri 
igazgató javaslatáról egy új iskolatípus jgyében (görög helyett 
választható modern nyelvvel) a Kör elhatározza, hogy a szóban- 
forgó javaslatot érdemesnek tartja arra, hogy avval az Országos 
Közgyűlés foglalkozzék, s hogy onnan, ha a többség úgy akarja, 
a kérdés a minisztérium és a nemzetgyűlés elé kerüljön.

5. Kósch János tájékoztatja a Kört a seniumos rendszerről. 
Megállapítja, hogy ez a rendszer égetően szükséges lenne. A Kör 
ez ügyben a következő határozatot hozta:

„A Miskolci Tanári Kör a seniumos rendszert a középiskolai
26 *



404

tanárság elsőrendű érdekének tartja és kéri az 0. K. T. E. vezető
ségét, hogy ezt a kérdést állandóan tartsa napirenden és sürgesse 
annak megvalósítását, még pedig olyképen, hogy ez az intézkedés 
méltányosan illeszkedjék a népiskolai tanítók és egyetemi tanárok 
számára már megállapított automatikus előlépési rendszer közé.

6. Dávid László főtitkár javaslatára a Kör elhatározta, hogy 
felír a Tanárok Nevelő Háza vezetőségéhez, hasson oda minden 
erejével, hogy a nm. VKM. által engedélyezendő iskolai és iskolán- 
kívüli gyűjtés, az ifj. mozgóképelőadások rendezése jogénak a 
vezetőség részére való átengedése, valamint egy nagyszabású 
könyvsorsjáték segítségével a célja eléréséhez szükséges anyagi 
eszközöket megszerezze.

7. Dávid László, előterjesztést tett a Kör kebelében alakítandó 
önsegélyző és biztosító egyesülés ügyében. Az egyesülés lényege 
az, hogy hetven-nyolcvan tanár havi 50.000 korona befizetéssel, 
a tőkéjének irodalmi, művészeti előadások tartása s egyéb segéd
eszközök igénybevétele révén való állandó növelésével öt év múlva 
már abba a helyzetbe jut, hogy a befizetett tőke, mely mindenkinek 
saját tulajdona, esetleg megkétszereződik, de kamataiból (csupán 
ez képezi a közvagyont) már három vagy négy arra szoruló tanárt, 
özvegyet, árvát segélyezhet, egyenkint havi egymillió koronával.

A Kör az előterjesztést magáévá tette s annak kivitelével a 
közeljövőben egybehívandó közgyűlést bízta meg.

8. Domby László elnök a Kör hálás köszönetét fejezte ki a 
miskolci kir. kath. gimn. tanári karának egy jótékonycélú zene
délután jövedelméből a Kör céljaira juttatott kétmillió koronás
nagylelkű adományáért. „ , .

________  D ávid  L á szló
főtitkár.

A Szabolcsi Tanári Kör ünnepségei.
Szabolcsi Tanári Körünk május 9-én tartotta meg bemutatkozó 

díszgyülését s ugyanakkor Szabolcs vármegye 12 középfokú iskolá
jának részvételével diák dalos-ünnepet rendezett. Impozáns látványt 
nyújtott, midőn az ünnepséget megelőző estén a mintegy 800 dalos 
diák a lakosság ezreinek érdeklődésétől kísérve lampionos menet
ben vonult végig az utcákon, hogy a dalosünnep fővédnökeit 
(Geduly Henrik ev. püspököt, Miklóssy István g. kath. püspököt, 
Énekes .János prépost kanonokot, Mike ez István alispánt, Bencs 
Kálmán dr. polgármestert, Zelenka Lajos törvényszéki elnök, egy
házkerületi felügyelőt) szerenáddal köszöntse. A díszgyűlést a vár- 
megyeháza nagytermében d. e. 11 órakor nyitotta meg Vietórisz 
József dr., a kör elnöke. Üdvözölvén a jelenlevő védnököket s az 
OKTE, a vármegye, a város és más közületek képviselőit, megnyitó
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beszédében az énekoktatás ügyének s a vele társuló érzelmi hatá
soknak egyéni, társadalmi és nemzeti jelentőségét fejtegette.1 Az 
elnöki megnyitó után Geduly Henrik püspök a védők nevében 
megköszönte az üdvözlést s rámutatva a dalosünnepnek a társa
dalomra gyakorolt hatására, üdvözölte a Szabolcsi Körnek az 
iskola és a társadalom közötti kapcsolat erősítését célzó törek
véseit. Édes Jenő az OKTE főtitkára meleg szavakkal üdvözölte 
Vietórisz Józsefet, a „talpig embert“, aki súlyos betegsége utón 
elsőízben foglalhatta el az elnöki széket. Az OKTE nevében 
örömének ad kifejezést a Szabolcsi Kör erősödésén. Ezután Bihari 
Ferenc, a nagykóllói áll. Szabolcs vezér-reálgimnázium igazgatója, 
a Kör alelnöke, „A tömegnevelés mint társadalmi feladat“ címen 
tartott előadást. Vázolja a kultúra fejlődését s rámutat a kultúrá
val az emberiség életébe bevonult bűnökre. Megállapítja, hogy csak 
technikai haladást tartott az emberiség, a vallóserkölcsi alapot 
nélkülöző kultúra pedig csődbe vitte az emberiséget. Ebben a 
csődben a tanárság feladatét abban látja, hogy irányt mutasson 
a kultúrának. Az emberiség két táborra oszlik; egyikben a vallás
erkölcsi és nemzeti alapon állók, a másikban a filozófiai vagy 
gazdasági alapon szervezkedő internacionalisták tömörülnek. Vilá
gosan áll a tanárság előtt, hogy melyik iránynak a szolgálatába 
kell állnia. Beszéde végén a cserkész- és levente-nevelés áldásos 
eredményeit fejtegeti s a színház, mozi és sajtó sokszor romboló 
hatását tárja fel, de azt is megállapítja, hogy maga a társadalom 
oka annak, ha ezeknek kultúra- és erkölcsellenes működése tápot 
nyerhet. Az előadás utón Szenészi Gyula titkár számolt be a tanár
ság egyetemét és a társadalmat egyaránt érdeklő aktuális kérdé
sekről ; a státusrendezésről és a leányközépiskolóknak küszöbön 
álló reformjáról, az elsőnél hangsúlyozván a tanári munkában 
rejlő nagy nemzeti értéket, a másodiknál a leánynevelés ügyének 
fontosságát fejtegetve.

A diszgyűlés csak mintegy tartozékául tekinthető a szabolcs- 
megyei tanárság első találkozásának, melyre alkalmat az ünnepség 
főrésze, a diák dalos-ünnep adott. A csaknem egész nap zuhogó 
zápor ellenére zsúfolásig megtelt a Városi Színház nézőtere a leg- 
vólogatottabb közönséggel. Az ünnepélyt Édes Jenő főtitkár beszéde 
nyitotta meg. A szónok emlékeztette a hallgatóságot a közel
múltra, amikor a magyar diók dalos ajakkal vonult a harcterekre 
történelmet csinálni. A harcoló diákkal párhuzamba állította a 
mának diákját, aki a reá váró feladat tudatában komolyan dolgo
zik az újjászületés érdekében. A tanárságnak e munka irányításá
ban s a nemzeti öntudat ébrentartásában való örömteli fóradozá-

1 A megnyitó beszédet közölni fogjuk. Szerk.
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sát hangoztatta. „Mai ünnepélyünk is — úgymond — ennek a 
gondolatnak a szolgálatában áll. A trianoni határ mentén fáklyát 
gyújtunk, hogy a fényt lássák meg odaát testvéreink és bízza
nak.“ A megnyitó beszéd után Kardos István városi kultúrtanácsos 
üdvözölte a dalosokat. Ezután következtek a kiváló érzékkel össze
válogatott énekszámok. Az ünnepen a nyírbátori áll. reálgimnázium 
kivételével Szabolcs vármegye valamennyi középfokú iskolájának 
énekkara résztvett egy-egy énekszámmal, melyek közé több iskolá
nak együttes énekszámai voltak ékelve. A közönség minden elő
adott darabot lelkes tapssal jutalmazott. Különösen a nagykállói 
áll. reálgimnázium (vezénylő: Marná Gyula), a kisvárdai r. kath. 
tanítónőképző-intézet (Révfy Károly) és a nyíregyházai ev. reál- 
gimnázium (Zwick Vilmos) énekszámait követte zúgó tapsvihar. 
Este a Korona-szállóban diákból volt.

Krónikás rendben soroltuk fel az ünnepség egyes mozzanatait. 
Mindnyájan tudatában vagyunk annak, hogy az iskolának minden 
külső tevékenysége az iskola és a társadalom közötti kapcsolat 
mélyítését szolgálja. A Szabolcsi Tanári Körnek ezt a megmozdu
lásét is a társadalom minden rétegében élénk érdeklődés előzte 
meg, s az erősbödött rokonszenv mellett jelentős anyagi eredmény 
kísérte. A szabolcsi középfokú iskolák tanulóifjúságának ezen első 
találkozása, dalban és lélekben való összefogása kedvező alkalom 
volt az iskolák egymás iránti érdeklődésének megteremtésére és 
— bár a dalos-ünnep nem volt versenyjellegű — a nemes verseny 
felkeltésére.

Midőn a Szabolcsi Kör ünnepéről beszámolunk, lehetetlen 
külön meg nem említenünk Zwick Vilmos nyíregyházi ev. reálgim
náziumi tanár nevét, akinek lelkében fogant meg a diák dalos
ünnep megrendezésénék gondolata, s aki fáradhatatlan munkával 
igyekezett a dicséretes eszmét megvalósítani. Szenészi Gyula.

Jegyzőkönyv
az O rszágos K özépiskolai T anáregyesü let igazgatóságának 

1926 április 30-án tartott üléséről.

Jelen voltak: Madai Gyula elnök, Acsay István, Baros Gyula. 
Bászel Ernő (Győr), Bernolák Kálmán alelnök, Édes Jenő főtitkár, 
Fröhlich Károly, Finály Gábor, Horvay Róbert (Debrecen), Irsik 
József, Kovács Dezső szerkesztő, Lersch Ernő, Mikola Sándor, 
Németh József pénztáros, Sajó Sándor, Schmiedt Alajos alelnök, 
Szőts Gyula alelnök, Varga György és Zibolen Endre alelnök 
igazgatóségi tagok. — Távolmaradásukat kimentették Korpás
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Ferenc, Krompaszky Miksa és Marcsinké Ferenc ig. tagok.
A jegyzőkönyvet Nagy Pál titkár vezeti:

Madai Gyula elnök az ülés megnyitása után meleg szavakban 
emlékezik meg Prost Kálmán kiskunfélegyházi igazgató, egyesületi 
alelnök elhunytáról. Egyesületünknek is munkás tagja volt, de 
különösen a Félegyháza társadalmában vitt vezető szerepet. Mint 
ideális tanárember emlékét fogja őrizni Egyesületünk. Indítványozza, 
hogy az Egyesület jegyzőkönyvi kivonatban fejezze ki az özvegynek 
részvétét.

Jelenti, hogy a békéscsabai tanári kör Gajda Béla igazgató 
buzgólkodása folytán fényes ünnepség keretében megalakult. Az 
ünnepségen az elnökön kívül Sajó Sándor és Muntyán Ilona 
vettek részt. Az ünnepség az Egyesületnek eddig 7,000.000 K-t 
juttatott és még kb. 3,000.000 К-t remélhetni. Indítványozza, hogy 
a szereplőknek és különösen Gajda Béla igazgatónak köszönetét 
szavazzanak.

A győri kerületi kör felolvasást tartott. Megjelent a miniszté
rium részéről Vajdinger Gyula min. tanácsos, az Egyesületet 
pedig az elnök és Édes Jenő főtitkár képviselték. A győriek a 
központ munkáját mindig bajtársi szolidaritással és megértéssel 
támogatják; ezt a benső kapcsolatot szíves fogadtatással még 
inkább elmélyíteni igyekeztek.

Ugyancsak a győr-kerületi kör május hó közepén Sopronban 
gyűlést kíván tartani s az Egyesületet is meghívták. A meghívásnak 
eleget tesz az elnökség s rajta lesz, hogy a tekintélyes vidéki város 
egy napon a tanárság felé irányítsa figyelmét. Indítványozza, hogy 
a Győr-kerületi körnek és elnökének e vállalkozásáért jegyzőkönyvi 
köszönetét mondjanak.

Közli továbbá, hogy a szabolcsi kör Nyíregyházán május 9-én 
dalosünnepet rendez és közgyűlést tart; őt fővédnöknek kérték 
fel. Minthogy e napra mér le van kötve, indítványozza, hogy az 
Egyesület Édes Jenő főtitkárral képviseltesse magát.

Az igazgatóság az elnök indítványait elfogadja.
Édes Jenő főtitkár ismerteti a csongrádi helyettes tanárok 

beadványát, melyben kinevezésüket sürgetik.
Elnök : a beadványt az Egyesület megértéssel fogadja, A helyet

tes tanárok ügye sérelmeink élén á ll: küldöttségben, élőszóval és 
memorandumokban állandóan sürgeti a helyettes tanárok tartha
tatlan helyzetének megszüntetését. Bejelenti, hogy legutóbb illetékes 
helyről azt a választ nyerte, hogy 15 helyettes tanár kinevezése 
közvetlen küszöbön áll. Sikerült a miniszter urat meggyőzni, hogy 
a h. tanárság intézménye a mai formájában nem tartható fönn. Ezt 
az elvezényelt tanárok rangsorunkból való kivitelével a legegy
szerűbb megoldani. Érdekükben a költségvetési vita alatt akciót
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indít. Az Egyesület a kérdést napirenden tartja a kedvező meg
oldásig.

Főtitkár jelenti, hogy a helyettes tanárok vasúti arcképes 
igazolványt kértek. Mikola Sándor a felekezeti helyettes tanárok 
részére is lépéseket kíván. Az Egyesület ilyen irányban fog eljárni. 
Bemutatja a V. K. M. 96.601 sz. rendeletét, melyben Schmidt Márton 
c. igazgatónak londoni utjáért 5,000.000 К-t utalványozott az 
Egyesületen keresztül.

A 14.134/926. sz. rendelet pedig a Közlöny részére 4,327.000 К 
segélyt juttatott.

Jelenleg pedig egy 20,000.000 К-ás segélykérésünk van elin
tézés alatt.

Az igazgatóság а V. К. M. adományait köszönettel veszi.
A győri kör átiratban kéri az Elnökséget a kinevezések meg- 

sürgetésére. — Elnök közli, hogy 4—4 előlépés történt. Júniusra 
még 10 van kilátásban.

Ugyancsak a győri kör a tanári cím védelmére kér lépéseket.
Többek hozzászólása után az igazgatóság úgy határoz, hogy 

a tanári cím védelmére beadott kérésnek elintézését megsürgeti 
és tekintettel mai tisztviselői ágazatokban gyakori kitüntetésekre 
különösen a nyugdíjba vonuló tanárok méltó kitüntetése érdekében 
is illetékes helyen a szükséges lépéseket megteszi.

А III. Tanügyi Kongresszus felhívására válasz nem érkezett, 
pedig június 1-én lejár a tárgyalásra szánt feleletek beküldési ideje.

Az igazgatóság szükségesnek tartja, hogy testületeknek küldött 
felhívásban kérjék a tanárság közreműködését.

Új tagnak jelentkeztek: Kalovics Rezső, Halász Imre, Grőger 
Rezső, Rokszer Ilka, Csíky Paula, Karlik Mária, Friedrich Valéria, 
Takáés Mária, Senny Ilona, Schwarz Georgina, Száríts Karola, 
Szabó István, vitéz Zerinvéry János, Strecha Ernő, Halász Imre, 
Schwirián László.

Az igazgatóság a jelentkezőket örömmel fogadja tagjai sorába.
Kilépésüket bejelentették Schmidt Mária és Binder Jenő nyug

díjas anyagi okokból.
Az igazgatóság úgy határoz, hogy mint régi tagokat továbbra 

is tagjainak tekinti s a Közlönyt részükre továbbra is elküldeti.
Az Orsz. Ref. Tanáregyesület igazgatósága átírt a seniumos 

rendszer érdekében.
Irsik József ismerteti az elemi tanítók analógiája szerint rang- 

osztályos kombinációval kapcsolt seniumos tervezetét. Az igazgatók 
részére külön rangsort kíván és minden szolgálati idő beszámítá
sát sürgeti.

Az igazgatóság az elnök indítványára úgy határoz, hogy a 
seniumos rendszert továbbra is napirenden tartja. Mielőtt az
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Egyesület állást foglalna, megkérdezi a tanárságot. A kérdést 
kiadják a köröknek s majd az őszi közgyűlésen, vagy pedig a 
111. Tanügyi Kongresszuson viszik döntés alá a kérdést. Addig 
azonban sürgeti a házhatározattal is jogosnak ismert korpótlékot 
és a helyettes tanárság intézményeinek beszüntetését, az elvezé
nyelt tanároknak a rangsorból való kivételét.

Kovács Dezső a tanárképző intézethez beosztott tanárok érde
kében tesz szót és sürgeti a tanárképzők megszervezését.

Schmiedt Alajos ismerteti a Rajztanárok Egyesületének a rajz- 
oktatás érdekében megküldött memorandumát.
» Az igazgatóság úgy határoz, hogy a mostani tanterv kipróbá
lása után tesz lépéseket intenzívebb rajzoktatás érdekében.

Finály Gábor a segélyalapról tesz jelentést. Szomorúan álla
pítja meg, hogy a segélyalap érdekében küldött felhívására 121 
intézet még választ sem küldött. Az alap vagyona 8,000.000 K. 
így nem tud hivatásának megfelelni.

Németh József pénztáros a pénztár állapotáról számol be.
Elnök ezután az ülést bezárja. Qr j\]agy p^l

-----------------  t i l k á r .

Jegyzőkönyv
az Országos Középiskolai Tanáregyesület 1926. évi május hó 28 án tar

tott üléséről.

Jelen voltak Szőts Gyula alelnök, mint elnök, Baros Gyula, 
Bászel Ernő (Győr), Édes Jenő főtitkár, Fröhlich Károly, Gaal 
Mózes, Gajda Béla (Békéscsaba), Korpás Ferenc, Kovács Dezső 
szerkesztő, Lévay Ede, Marczinkó Ferenc, Németh József pénz
táros, Ravasz Árpád, Sajó Sándor, Schmiedt Alajos alelnök, Vargha 
György igazgatósági tagok. Távolmaradásukat kimentették: Bernolák 
Kálmán, Finály Gábor, Péch Aladár és Pintér Jenő ig. tagok. 
A jegyzőkönyvet Nagy Pál tilkár vezeti.

Szőts Gyula alelnök, mint elnök megnyitja az ülést és jelenti, 
hogy Madai Gyula elnök nem jelenhetett meg; a miniszter úr meg
hívására a porosz kultuszminiszter előadásén kellett résztvennie.

Mindenekelőtt meleg szavakban emlékszik meg Hábor Gyula 
elhunytéról. Benne, mint a miskolci kör alelnökében az Egyesület 
is egy munkás, lelkes tagját gyászolja.

Ezután Madai Gyula elnök nevében jelenti, hogy a költség- 
vetési vitában a tanárság érdekében: Vasadi Balogh, Szilágyi, 
Petrovécz és Kéthly nemzetgyűlési képviselők szólaltak fel.

Jelenti továbbá, hogy Madai Gyula leányközépiskolai törvény- 
javaslat bizottsági tárgyalásán felszólalt a leányközépiskolákban 
szolgáló nem középisk. képesítésű tanárok státusrendezése érdeké
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ben. A miniszter úr ígéretet tett, hogy ezen státus viszonyát az 
1883 : XXX. t.-c. szellemében fogják rendezni.

Jelenti továbbá, hogy Madai elnök a miniszter úrtól levelet 
kapott, mely szerint a VKM. a felekezeti tanárok vasúti kedvez
ményért beadott kérését pártolólag tette ét az államvasutakhoz, 
illetve a kereskedelmi minisztériumhoz.

Végül ajánlja, hogy az igazgatósági ülésből felterjesztésben 
kérjék meg a VKM-t, hogy rendelje el a szolgálati idő kedvező 
beszámíthatása érdekében a hadviselt tanárok törzsalapozását, 
nehogy később az igazoló adatok elkallódósa miatt az érdekelte
ket sérelem érje.

Az igazgatóság a bejelentést tudomásul veszi és akként 
határoz.

Édes Jenő főtitkár ismerteti Stadler Izidor levelét, melyben az 
OKTE-t a máriatelepi birtokának elcserélésére kéri fel.

Az igazgatóság Édes Jenőt, Németh Józsefet és Vargha 
Györgyöt felhatalmazza, hogy az ajánlatot a helyszínén megvizs
gálják és az Egyesület revében eljárjanak. A végleges döntést az 
igazgatóság magának tartja fenn.

Ismerteti a szabolcsi kör Nyíregyházán lezajlott ünnepségét és 
a győrkerületi kör soproni felolvasó ülését. Az Egyesületet ott a 
főtitkár, illetve Madai Gyula és Kovács Dezső képviselték.

Az igazgatóság a szabolcsi és győrkerületi körnek, valamint 
képviselőinek köszönetét szavaz.

A miskolci kör két kérést küldött be; egyikben a seniumos 
rendszer megvalósítását sürgeti; a másikban pedig kéri, hogy az 
oktató rend anyagi helyzetének rendezését a III. Tanügyi Kon
gresszus állítsa be programmpontjai közé.

Az igazgatóság mind a két kérdést nyilván tartja.
Ismerteti a III. Tanügyi Kongresszusra beküldött tételeket.
Az igazgatóság a tételeket elfogadja és az elnökséget bízza 

meg a továbbítással.
Bemutatja a VKM. elutasító válaszát a helyettes tanárok 

vasúti kedvezmény érdekében beadott kérésre.
Az igazgatóság a válaszban nem nyugszik meg és felszólítja 

az elnökséget, hogy az iskola érdekében a helyettes tanárok eskü
tételét sürgesse s így szerezze meg a jogot a kedvezményre.

A miskolci kör a Tanárok Nevelőházának érdekében szüksé
gesnek tartja, hogy 1. az ifjúság adománygyűjtése, 2. a kötelező 
filmrendezési jogának megszerzése, 3. könyvsorsjáték útján szerez
zék meg azt az anyagi erőt, amelynek segítségével a Nevelőházat 
meg lehet valósítani.

Az igazgatóság, bár elismeri a miskolciak nemes szándékát, 
indítványukat nem tartja megvalósíthatónak és beható megvitatás
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után Lévay Ede indítványára elhatározza, hogy a beiratáskor 
szedett 20.000 K-nak 30.000 K-ra való felemelését kéri és Kovács 
Dezső indítványára pedig hivatkozással a miniszter úrnak a 
főiskolai internátusokra vonatkozó terveire Gaal Mózest és Madai 
Gyulát megbízza, hogy a minisztériumtól támogatást, előleget kér
jenek.

Bászel Ernő felhívja az igazgatóság figyelmét arra a mozga
lomra, melyben a pénzügyi fogalmazói kar működési pótlékot kér. 
A pénzügyminiszter a kívánságot jogosnak tartja. Ennek alapján a 
korpótlékért újabb lépéseket kivan.

Az igazgatóság Madai Gyula elnököt felkéri a korpótlék újó
lagos megsürgetésére.

Németh József pénztáros megteszi jelentését.
Az igazgatóság tudomásul veszi s egyben a tisztikar tisztelet

díjára vonatkozólag elkészíti a közgyűlés elé terjesztendő javaslatát.
Új tagoknak jelentkeztek : Herbély Gyula, Soós Béla, Zágoni 

Dezső, Tc'th Etelka.
Az igazgatóság örömmel veszi fel tagjai közé.
Marczinkó Ferenc indítványozza, hogy a tisztviselőkre vonat

kozó kedvezményes vizsgadíjak megszüntetése érdekében az Egyesü
let felterjesztéssel forduljon a minisztériumhoz.

Gajda Béla indítványozza, hogy az Egyesület Apponyi Albert 
grófot üdvözölje nyolcvanadik születésnapja alkalmából.

Az igazgatóság az indítványokat elfogadja.
Elnöklő Szőts Gyula azután az igazgatóságnak köszönését mond 

és az ülést bezárja. Dr. Nagy Pál, titkár.

HÍREK.

A p ia r i s t a  re n d fő n ö k  k i tü n te té s e . Dr. Hám Antalnak, a magyar 
kegyes-tanítórend főnökének, az ország kormányzója a közoktatás- 
ügy terén szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi kormány
főtanácsosi címet adományozta. Ez a kitüntetés a magyar közok- 
tatós'ügy egyik legérdemesebb vezető munkását érte és a tanári 
munka megbecsülését jelenti, mert Hám Antalnak egész máig való 
érdemes élete a magyar középiskola ügyében kifejtett munkásságban 
telt el.

Mint középiskolai tanár 1889/90-ben kezdte meg működését 
Veszprémben, ahol 6 évig tanított. A rend érdeke azonban rövi
desen más.térre szólította. Az 1895/96. évtől kezdve a kolozsvári 
Kalazantinumban, a rend tanárképző és hittudományi intézetében 
mint theologiai tanár működött, ahol az egyházjogot, egyháztörté
nelmet, erkölcstant, bölcselet- és neveléstörténelmet, szertartástant
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és lelkipásztorkodást adta elő, közben azonban 5 évig a főgimná
ziumban is működött mint hittanár. A hittudományi és tanár
képző intézetnek prefektusa, spirituálisa, majd igazgatója is volt.

Mikor a rend az 1916/17. évben egyesítette a kolozsvári és 
budapesti hittudományi és tanárképző intézetét, Budapestre költö
zött és az itteni Kalazantinumban mint theologiai tanár és az intézet 
igazgatója működött, 'míg az 1920/21. évben rendfőnöke a rendi 
fiatalok tanulmányi és nevelési ügyeinek vezetésével bízta meg. 
1922-ben a rendi káptalan a rendi kormánytanács tagjává válasz
totta. 1923 szeptember 1-én lett a magyar kegyes-tanítórend főnöke.

Dr. Hám Antal negyedszázadot töltött el a rend középiskolai 
tanárképző intézetében. E téren szerzett a rendben nagy érdemeket, 
mert a rend tanárainak jó része az ő vezetése és irányítása mellett 
végezte egyetemi tanulmányait és készült el jövendő pályájára.

Mint hittudományi író szakkörökben elismert nevet vívott ki 
magának, főképen egyházjogi, szentírástudományi és lelkipásztor- 
kodáslani tanulmányokat tett közzé. A középiskola szempontjából 
legfontosabb műve a középiskolai hittanítás módszeréről írt mun
kája. E művével nagy szolgálatot tett a vallástan helyes és ered
ményes tanításának.

A budapesti Pázmány Péter tud. egyetem hittudományi kara 
irodalmi érdemei elismeréséül bekebelezett doktorai közé választotta.

A piarista rendnek e nagyérdemű életpálya magas kitüntetésén 
érzett örömében osztozik a középiskolai tanárság egyeteme is.

Erődi-Harrach Béla ny. főigazgató kitüntetése. A Magyar 
Földrajzi Társaság június 10-én tartott rendkívül népes közgyűlésén 
a Lóczy-emlékérmet, amelyet a földrajzkultúra kiváló egyéneinek 
kitüntetésére alapított, Erődi-Harrach Béla udv. tanácsos, főigazgató
nak adta ki. A Lóczy-emlékérmet évente felváltva bel- és külföldi 
tudós vagy földrajzpedagogus nyerheti el. Stein Aurél, Sven Hédin,

’ Kövesligethy Radó után a választás a hazai iskolai földrajz kiváló 
képviselőjére esett. Erődi érdemeit, amelyek a Földrajzi Társaság 
évkönyveiben megörökíttettek, dr. Vargha György, a Didaktikai szak
osztály elnöke méltatta. Erődi nem csak a Balkánt és a Levante- 
területet járta be, hanem impresszióit útleírásaiban és ifjúsági 
könyveiben népszerűsítette is. Fáráok országában, Utazásom Szicília 
és Malta szigetén és A Szentföldön című munkái közkedveltségűek. 
Kelet szellemét nálánál jobban alig ismeri valaki, ezért műfordításai 
kiváló alkotások. Az iskolai földrajzzal kapcsolatban különös 
érdemei vannak. A külföldi földrajzi kongresszusokon (Bern, Róma) 
mint kormányképviselő a hazai földrajz oktatást ismertette s meg
győző érveivel, módszertani tudásával a külföldi szakemberek 
figyelmét a hazai földrajzokta'ásunk iránt mindig felkeltette. Az
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О. К. Т. Е. földrajzi reformbizottságának elnöke és irányítója volt 
és illetékes helyen igyekezett a földrajz megbecsülésének nagyobb 
teret biztosítani és szakszerűséget előmozdítani. Örömmel és meg
nyugvással látjuk a kitüntetést, amelyben a földrajzpedagogiai 
érdemeket méltatta a Földrajzi Társaság s kívánjuk, hogy a már 
80 évet betöltött Erődi-Harrach Béla főigazgató még sokáig élvez
hesse érdemekben dús munkásságának elismerését. Az emlék
érmet, ha visszatér külföldi pihenőjéből, ünnepélyes keretben 
nyújtják át.

K o rm á n y z ó i e lism e ré s . A magyar kir. vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter előterjesztésére Magyarország kormányzója Tímár 
Pál tankerületi kir. főigazgatói címmel felruházott állami középiskolai 
igazgatónak nyugalomba vonulása alkalmából sok évi buzgó és 
értékes szolgálatáért elismerését fejezte ki.

A  K ö z é p isk o la i T a n á ro k  N e m ze ti S z ö v e tség e  dr. Kisparti János 
piarista gimnáziumi igazgatónak, a szövetség ügyvezető elnökének 
messzepillantó kezdeményezésére új szakosztályt alakított. A szö
vetségnek évek óta működő és pedagógiai életünkben már is 
több nyomot hagyó természeltudományi-mafhematikai szakosztálya 
mellett április 24-én megalakult a filológiai-történelmi szakosztálya. 
A szakosztály elnökévé dr. Kemenes Illést, a budapes'i Szent 
Benedek-gimnázium igazgatóját, titkárévá dr. Marczell Ágostont. 
a  Szent László reálgimnázium tanárát választotta. A szak
osztály megalakulása óta három felolvasó ülést tartott: Kovács 
Dezső a középiskola első három osztályának olvasmányairól és a 
kezdőfokú irodalmi nevelésről, Hittrich Ödön a latin tanítás mód
szeréről, Ember István a történetszemlélet és a modern történet- 
tanítás viszonyáról olvasott fel. Mind a három felolvasást élénk és 
tanulságos megbeszélés követte.

A  F ö ld r a jz i  T á r s a s á g  D id a k tik a i  S z a k o s z tá ly á n a k  v á n d o r-  
g y ű lé se . A Didaktikai Szakosztály pünkösd ünnepén Egerben 
rendezett vándorgyűlést. Az ülés az egri városház falai közt folyt 
le, díszes keretek között, az egyház, a hadsereg, a vármegye és 
város képviselőinek jelenlétében. Az egri iskolák tanárain és 
tanítóin kívül Budapestről, Miskolcról, Mezőkövesdről, Szolnokról, 
Debrecenből érkeztek tanárok a vándorgyűlésre.

Erődi Kálmán dr. elnöki megnyitójában a Szakosztály céljait 
jelölte meg s kimutatta, hogy a földrajz nemzeti tantárgy, melynek 
fontossága éppen napjainkban szembeszökő. E gondolat propagá
lására vállalkozott a Didaktikai Szakosztály éppen a kereszténység 
legszebb ünnepén.

Bárány László dr. Eger földrajzi helyzetét ismertette. A termé
szeti tényezők, a geológiai szerkezet s a vízrajz tárgyalása után
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rátért a város településére, majd a lakók anthropológiai és etno
gráfiai jellemzésére. Kimutatta, hogy Eger lakói mennyi vérkevere
désen mentek keresztül. Bővebben beszélt a mezőgazdaságról, főleg 
a bortermelésről. Végül az ipar és kereskedelem megemlítése után 
felhívta a figyelmet Eger művészi és kulturális kincseire, melyek 
még jóformán ismeretlenek az ország előtt.

Vargha György dr. a földrajzoktatás fejlődésének vázolása 
után azon törekvéseket ismertette, melyekkel a magyar geográfia 
lankadatlan harcosai iparkodtak a középfokú földrajztanítást széle
sebb alapokra fektetni. Jelezte az új tanterv által megszabott kere
teket, melyek biztató jövőt ígértek, mígnem a revízió letörte a 
reményeket. Így a mai helyzet elkeserítő s Magyarországon addig 
nem lesz igazi földrajz-műveltség, míg érett ifjak nem tanulnak 
geográfiát a középiskola felső osztályaiban.

Kari János dr. előadása a földrajz nevelő értékéről szólt. 
Filozofikusan analizálta a geográfiában rejlő erőket. Foglalkozott 
azon uiilitarisztikus és praktikus elvekkel, melyek a régiek előtt 
fontossá és kívánatossá tették a földrajzot. Plasztikus példákkal 
bizonyította a geográfiai causalitást s hatalmas elme- és fantázia
képző energiáját.

A Didaktikai Szakosztályt Trak Géza polgármester és Kürti 
Menyhért dr. c. főigazgató üdvözölték meleg vendégszeretettel.

A rangsor helyesbítése. Májusban meghaltak: Incze Lajos 
(6. 1. VI. fiz. o. A. cs. 27. sorsz.), Hábor Gyula (28. 1. VIII. fiz. o. 
A. cs. 24. sorsz.). Júniusban megh. Horváth Lajos (10. 1. VII. f. o. 
A. cs. 94. sorsz. — A 6. 1. VI. fiz. o. A. cs. 13. sorsz. Cselei 
helyesen : Cseley; a 16. 1. Vili. f. o. A. cs. 164. sorsz. Szabó István 
helyesen: Szabó István Andor; 70. 1. névmutató I. oszlop Breuer 
Mihály 8. helyesen: Bauer Mihály; a 34. 1. VI. f. о. Д. cs. 20. 
sorsz. Buttyki helyesen : Butyka.

Kérelem. Hatszíndombornyomású Balatoni Térképem,62/47 cm. 
nagys., 30 szép balatoni tájképpel, hátlapján a tó leírásával május 
végén elhagyta az állami térképészet nyomdáját. Az iskolák részére 
a két pengő árát 33°/0 kedvezménnyel 15.000 koronában számí
tanám példányonként. A dolog egyszerűsítése végeit június hó 
első hetében az igazgatóságok címére 10—10 példányt után
vétellel megküldök. Hogy a felesleges postaköltségektől meg
szabadulhassak, kollégiális szeretettel megkérem azon intézet 
igazgatóját, ki erre nem reflektál, vagy tán többet óhajt rendelni 
(25 példány rendelése esetén 1 tp. ráadás), hogy engem erről 
levezőlapon értesíteni szíveskedjék. Dr. Matolcsy László tanár, Győr.

Leányközépiskolai tanárnők ügye. A leányközépiskolai tör
vényjavaslat bizottsági tárgyalása során elnökünk, Madai Gyula 
nemzetgyűlési képviselő, mint a bizottság tagja, szóvá tette a pol-
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gári iskolai tanárnői oklevéllel bíró, de leányközépiskoláknál mű
ködő tanárnők rendezetlen státushelyzetét.

A bizottság Madai Gyula érveit honorálva, a nemzetgyűlés elé 
terjesztendő jelentésébe a következő passzus felvételét rendelte e l: 

„Az I. fejezet 15. §. és II. fejezet 30. §-ával kapcsolatban 
annak a kívánságának adott a bizottság kifejezést, hogy a közép
iskolai tanári oklevél nélkül jelenleg leányközépiskoláknál működő 
tanerők ügyeinek rendezése alkalmával őket eddigi működésük 
alapján az 1883. XXX. t.-c. idevágó rendelkezései alapján a 
miniszter lehetőleg képesített középiskolai tanárokká minősítse át.“ 

Minthogy miniszterünk a bizottsági ülésen ezirányban meg
nyugtató kijelentést tett, remény van ennek a régóta sajgó, nehéz 
kérdésnek kedvező megoldására is.

Érettségi vizsgálati kormányképviselők. A m. kir. vallás- és 
közokta'ásügyi miniszter az autonom felekezeti középiskolák folyó tanév
végi rendes érettségi vizsgálataihoz az 1883, évi XXX. t. c 23. §-ából 
kifolyólag a következő kormányképviselőket küldte ki.

1. A dunamelléki ref. egyházkerületben: 1. budapesti gimnáziumhoz 
Dr. Bartók György, Ferenc József tud. egyetemi nyilv. r. tanárt, 2. A buda
pesti Baér-Madas leánygimnáziumhoz Dr. Pruzsinszky Pál, budapesti lef. 
theol. akadémiai tanárt, 3. A kecskeméti reálgimnáziumhoz Dr. Buday 
Árpád. Ferenc József tudományegyetemi nyilv. r. tanárt, 4. A kiskún- 
halasi reálgimnáziumhoz Dr. Nagy József. Erzsébet tudományegyetemi 
nyilv. r. tanárt, 5. A kúnszentmiklósi reálgimnáziumhoz Dr. Kosztolányi 
Zoltán, miskolci ref. reálgimnáziumi r. tanért, 6. A nagykőrösi gimnázi
umhoz Vasadi Balogh György, budapesti III. kér. állami reélgimn. tanár, 
nemzetgyűlési képviselőt.

2. A dunántúli ref. egyházkerületben: 7. A csurgói reálgimnázium
hoz Bakó József, nagykőrösi ref. lelkészt, 8. A pápai gimnáziumhoz 
Dr. Schmidt Henrik, Ferenc József tud. egyetemi nyilv. r. tanárt.

3. A tiszáninneni ref. egyházkerületben: 9. A miskolci reálgimná
ziumhoz Dr. Tóth István, miniszteri tanácsost, 10. A miskolci leánygim
náziumhoz Dr. Erdélyi Lajos, budapesti polg. isk. tanárképző int. főis
kolai r., egyetemi magántanárt, 11. A sárospataki gimnáziumhoz Dr. Papp 
Károly, Tisza István tud. egyetemi nyilv. r. tanárt.

4. A tiszántúli ref. egyházkerületben: 12. A békési ref. reálgimná
ziumhoz Dr. Batta István, sárospataki ref. gimnáziumi r., egyetemi magán
tanárt, 13. A debreceni gimnáziumhoz Dr. Zeheri Lajos, miniszteri titkár, 
egyetemi magántanárt, 14. A debreceni leánygimnáziumhoz Dr. Kéki 
Lajos. m. kir. színművészeti r. tanárt, 15. A hajdúböszörményi gimnázium
hoz Dr. Kiss Ferenc, Tisza István tudományegyetemi nyilv. r. tanárt, 
16. A hajdúnánási reálgimnáziumhoz Dr. Maday Gyula, budapesti ref. 
gimn. r. tanár, nemzetgyűlési képviselőt, 17. A hódmezővásárhelyi gim
náziumhoz Fröhlich Károly, budapesti V. kér. áll. reálisk. r. tanár, orsz. 
közoktatási tanácstagot, 18. A karcagi reálgimnáziumhoz Dr. Németh 
Gyula, Pázmány Péter tud. egyetemi nyilv. r, tanért, 19. A kisújszállási
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reálgimnáziumhoz Elekes Imre, sárospataki ref. gimnáziumi tanért, 20. A 
mezőtúri gimnáziumhoz Dr. Mitrouics Gyula, Tisza István tud.-egyetemi 
nyilv. r. tanárt.

5. A dunántúli ág. h. eu. egyházkerületben: 21. A bonyhádi reál- 
gimnáziumhoz Wiesinger Károly, balassagyarmati áll. reálg. igazgatót, 
22. A kőszegi leánygimnáziumhoz Bolemann Géza, soproni m. kir. bánye- 
és erdőmérnöki főisk. r. tanárt, 23. A soproni reálgimnáziumhoz Dr. 
Lersch Ernő, újpesti áll. leénygimn. igazgatót.

6. A bányai ág. h. eu. egyházkerületben : 24. Az aszódi reálgimná
ziumhoz Dr. Szlávik Mátyás, ny. ég. h. ev. theol. akadémiai tanárt, 25. 
A békéscsabai reálgimnáziumhoz Dr. Deák János, Erzsébet tud.-egye', 
nyilv. r. tanárt, 26. A budapesti gimnáziumhoz Dr. Habán Mihály egri 
áll. reáliskolai igazgatót, 27, A szarvasi gimnáziumhoz Dr. Gombocz 
Zoltán, Pázmány Péter tud.-egyet. nyilv. r. tanárt.

7. A tiszai ág. h. eu. egyházkerületben: 28. A nyíregyházai reál
gimnáziumhoz Dr. Sztehló Zoltán, miskolci ág. h. ev. jogakadémiai r. 
tanért, 29. A nyíregyházai leánygimnáziumhoz Dr. Szigeti Lajos, bpesti 
ág. h. ev. gimnáziumi r. tanért.

Beiratások a gazdasági középiskolába. A békéscsabai és 
orosházi állami felső mezőgazdasági iskola I—IV-ik, továbbá a 
gyöngyösi róm. kath., valamint a hatvani községi felső mező- 
gazdasági iskola 1—Il-ik osztályaiba a rendes beiratások július 
hó 1—3-án, a pótbeiratások szeptember 1—2-án tartatnak. Az I. 
évfolyamba minden vizsgálat nélkül olyan tanulók vétetnek fel, 
akik a polgári vagy középiskola négy alsó osztályát elvégezték; 
a második és harmadik évfolyamban tantervkülönbözeti vizsgálat 
alapján a polgári, gimnázium, reáliskola V—Vl-ik, továbbá a felső 
kereskedelmi iskola I—Il-ik osztályaiból is lehet átlépni. A IV-ik 
évfolyamba azonban idegen tanulók már nem vehetők fel. Első
sorban gazdálkodók gyermekei iratkozhatnak be. Felvételért nem 
kell folyamodni.

Felvételi díj, tandíj és egyéb illetékek címén egész évre 
fizetendő: Békéscsabán, Orosházán és Gyöngyösön körülbelül
700.000 korona, Hatvanban 100 pengő. Közalkalmazottak és hadi
rokkantak gyermekei, valamint hadiárvák szegénységük igazolása 
mellett kevesebbet fizetnek. — Inlernátus vagy ösztöndíj nincs. 
A tanulóknak családoknál leendő elhelyezése ügyében beiratós 
alkalmával az igazgatóság ad felvilágosítást. A tanítás szeptember 
1-én kezdődik. A felső mezőgazdasági iskola célja az, hogy apjuk 
foglalkozásához visszatérő gazdaifjakat neveljen, miért is az iskola 
gazdatiszti minősítést nem ad, hanem végzett növendékeit érettségi 
bizonyítvánnyal bocsátja az életbe, mely érettségi a felső kereske
delmi iskola érettségijével egyenrangú, körülbelől ugyanazon minő
sítési jogokat is nyújtja és a gazdasági irányú főiskolákra való
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beiratásra jogosít. Az iskola tanterve a következő tantárgyakat 
öleli fel:

1. Hittan. 2. Magyar nyelv és irodalom. 3. Német nyelv (rend
kívüli tárgy). 4. Történelem. 5. Földrajz. 6. Természetrajz. 7. Kémia, 
ásványtan. 8. Fizika. 9. Mennyiségtan. 10. Ábrázoló geometria. 
11. Talajismertetés és általános növénytermesztés. 12. Részletes 
növénytermesztés. 13. Kert- és szőllőmívelés. 14. Rét-, legelő- és 
erdőmívelés. 15. Állattenyésztés. 16. Gazdasági gyakorlatok. 17. 
Gazdasági üzemtan. Könyvvitel és levelezés. 18. Közgazdasági és 
jogi ismeretek. 19. Egészségtan. 20. Testgyakorlat.

A gyakorlati gazdasági kiképzés az iskolával kapcsolatos 
tangazdaságban történik.

A tantervkülönbözeti vizsgálat ideje augusztus 31. Ennek 
anyaga : a gimnázium V. osztályából a felső mezőgazdasági iskola 
Il-ik osztályába átlépő tanulóknál: poétika; gazdasági földrajzi 
bevezetés, Amerika, Afrika, Ausztrália és Ázsia gazdaságföldrajza ; 
ábrázoló geometria ; talajismertetés és általános növénytermesztés ; 
szervetlen kémia, ásványtan és kőzettan ; mennyiségtanból: műve
letek zéró és negatív kitevőjű hatványokkal, számtani és mértani 
sor, szakaszos tizedes tört és a végtelen geometriai sor. A Vl-ik 
osztályból a Ill-ik osztályba átlépőknél: a poétika kivételével 
ugyanaz s még hozzá Európa gazdaságföldrajza, részletes növény- 
termesztés, szerves kémia. Mennyiségtanból: a testek felszíne és 
köbtartalma.

A reáliskolából átlépő tanulóknál: az V-ik osztályból a Il-ik 
osztályba átlépőknél: poétika ; talajismertetés és általános növény- 
termesztés ; világtörténelem 476-tól a középkor végéig; gazdaság- 
földrajzi bevezetés, Amerika, Ausztrália, Afrika és Ázsia gazdaság
földrajza. Mennyiségtanból: műveletek zéró és negativ kitevőjű 
hatványokkal, számtani és mértani sor, szakaszos tizedes tört és 
a végtelen geometriai sor. A Vl-ik osztályból a Ill-ik osztályba 
átlépő tanulóknál a poétikán és történelmen kívül ugyanez s még 
hozzá részletes növénytermesztés, Európa gazdaságföldrajza, világ- 
történelem 1648-tól végig. Mennyiségtanból: a testek felszíne és 
köbtartalma.

Ha valamelyik tanuló augusztus hó végére nem készült el 
valamennyi tantervkülönbözeti tárgyból, úgy 1—2 tárgyból kéthavi 
haladékot kaphat és addig feltételesen járhat a felsőbb osztályba.

Fenti vizsgálatra a következő tankönyvekből lehet készülni: 
Riedl Frigyes: Poétika. Faber Sándor keszthelyi gazd. akadémiai 
tanár: Talajismereti jegyzetek. Dr. Bittere Miklós: Növénytermesztés 
I. és II. rész. Kirchner-Komáromi': Földrajz felső kereskedelmi 
iskolák részére. Dr. Domanovszky Sándor: Történelem a felső 
kereskedelmi iskolák 1—11. év. f. számára. Hankó V., vagy 

Tanáregyesület! Közlöny. 27
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Róth-Hankó-Melczer: Kémia-ásványtan főreálisk. számára. Dancs- 
házy: Árúismeret II. rész, vagy Csongor-Hankó: Árúismeret II. rész. 
Dr. Fodor László: Ábrázoló geometria reáliskolák számára. Lévay : 
Algebra a középiskolák felsőbb osztályai számára. Abel-Lévay- 
Polikeit: Mértan a középiskolák felsőbb osztályai számára I—III. 
rész.

HALOTTAINK.

f  Dr. Porst Kálmán. Április 14-én egy rendkívül munkás 
élet szűnt meg Kiskúnfélegyházán. Porst Kálmán, a kath. Szent 
László reálgimnázium igazgatója életének 50., tanári működésének 
27. és igazgatóságának 17-ik évében meghalt. Egész élete, sok
irányú tevékenysége könnyűvé teszi azt a feladatot, hogy az élők 
a halottról jót mondjanak. Egyesületi életünkben kifejtett munkás
sága hálára kötelez mindenkit, aki az egyesületi működés energia- 
fogyasztó természetét ismeri. Tanári rendünkhöz tartozásának 
tudata nem kicsinyeit és nem sokallott soha semmi munkát, 
amelyet a közbizalom tőle várt és azt a megtisztelést is, hogy egye
sületünk vidéki alelnökévé választottuk és a Budapestvidéki Tanári 
Körnek is alelnöke volt, több munkára kötelező kitüntetésnek 
fogta fel.

Mint vidéki középiskolai igazgató élő példája volt azoknak a 
kultúrmunkásoknak, amilyenek csak a vidéki tanárság soraiból 
kerülnek k i: tagja az országos kultúregyesületnek és tagja a vidéki 
magyar város kultúregyesületeinek. Nem tiszteletbeli, nem dísztagja, 
hanem olyan munkása, amilyenek nélkül sem az országos, sem 
a vidéki egyesületek nem tölthetnék be hivatásukat. Emellett 
annak a munkakörnek betöltésében, amelyre hivatása Vezérelte, 
a tanításban és igazgatásban is egész ember volt. Ezért tekintett 
rá egyforma tisztelettel és szeretettel az a tanári kar, amelynek 
élén állott, annak a városnak társadalma, amelynek gyermekei az 
6 irányítása szerint nevelkedtek hasznos polgárokká és a szeretet 
melege sugárzott feléje annak az ifjúságnak szeméből, amelynek 
melegszívű, megértő atyja volt. A kiskúnfélegyházi tanári kar 
gyászjelentésében a használatban megkopott szavak az őszinte 
fájdalom és igaz elismerés közvetlenségében elevenednek meg- 
Nagyon közel állhatott az ő szívükhöz és tanítványaik szívéhez 
akit május 16-án eltemettek.

t  Hábor Gyula. 1888—1926. „Kedves Fiaim 1 lltóljára szólok 
hozzátok. Mert többé nem láttok engem. Legyetek jók, magyarok ...  
és szeressétek egymást. Köszönöm nektek, hogy szerettetek engem, 
hogy hallgattatok rám és megfogadtátok az én tanácsaimat. El ne
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felejtsétek. Legyetek jók, magyarok . . Így búcsúzott el halála 
előtt néhány órával, mikor már hallását, látását elveszítette, forró 
lázában, öntudatén kívül, a boldogabb világ legfelső lépcső
fokán — gondjaira bízott kicsiny tanítványaitól egy okos homlokú, 
hivatásának élt, komoly, gyönyörűlelkű magyar tanár.

Május 3-án még tanított. Tüdőgyulladás. Magyarsors, tanár- 
sors: olyan tüdővel, mely az egészségét 1918-ban vékony katona
köpenyéből olasz földre ejtette s nem volt tehetsége, hogy meg
keresse. S május 8-án, öt nap múlva már „elvégeztetett“.

A magyar tanárság jó része nem tudja, nem tudhatja, mit 
vesztettünk el benne. Egy nagy határszéli gócpont, Miskolc sírva 
siratja, mert jól tudja, hogy a helye szinte betölthetetlen. Ha szobrász 
lennék, róla faragnám meg az ideális magyar tanár szobrát.

Ember volt, egyenes, lelkében magas, szinte tökéletes. Magyar 
volt, büszke, öntudatos, józan példakép. S tanár volt, képzett, 
melegszívű, akiben szeretni tanultuk a hivatásunkat. Erős, szép, 
magyar lélek; tiszta, világos szem .. .

Úgy fáj, olyan lehetetlen elhinni, hogy dolgos két karja soha 
nem lendül magasra, hogy arany-száján szép magyar szó soha 
fel nem zendül, hogy elpihent egy szív, amelynél tisztábbat, 
nemesebbet csak költő alkotott . . .

Tanári szobában annyit még nem sírtak, mint amennyi 
könnyet mi május 9-én őérte elhullattunk. S a temetésén gyerme
kek, felnőttek, férfiak, asszonyok, sűrű, őszinte zokogása írta a 
szivünkbe, hogy Hábor Gyula nem élt hiába.

Hirtelen, tragikus halála — úgy érezzük — megdöbbentő 
szomorúságot hozott az egész magyar tanárságra. Temetésén, mely 
a kir. kath. gimnázium udvarán folyt le, megjelent Miskolc városá
nak színe-java. Tanártársai nevében Dávid László búcsúztatta el, 
A Tanáregyesület Miskolci Körének, melynek hosszú időn titkára, 
majd alelnöke volt, kegyeletes, őszinte fájdalmát Domby László 
tolmácsolta. Az ifjúság két képviselőjének beszéde után Bank 
Sándor igazgató tette le koporsójára a Lévay József Közművelődési 
Egyesület koszorúját, melynek fáradhatatlan, agilis titkára volt.

Holttestét Pusztamonostoron helyeztük örök nyugalomra, ahol 
Harsányi Sándor mondott utolsó, szomorú Istenhozzádot a legjobb 
kollégának, a legszebb emlékű, elköltözött magyar tanárnak. 
Nyugodjék békében! D.

t  Szepesi Géza. Halálakor azt írták a kassai lapok: 
Meghalt a premontreiek „Szepesi bácsija“. Ezen a néven ismerte 
sok száz tanítványa, Kassa és Rozsnyó magyar társadalma. Régi 
vágású, eredeti felfogású pedagógus volt, akiről számtalan adoma 
és jóízű mondás kering volt tanítványai között. Humánus volt,

27*
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igen jól tanított, a legszebb tanári jutalom : összes tanítványainak 
szeretete és hálája kísérte a sírba. Született 1852. július 27-én 
Leibiczon (Szepes vm.). Tanított a rend mind a három intézetében, 
plébános, majd a rozsnyói főgimnázium igazgatója lett. Néhány 
évig a rendi főszámvevői hivatalt is viselte. Azután a kassai kir. 
konviktus kormányzója lett s mint ilyen kapta meg a Ferenc 
József-rend tiszti keresztjét. Mikor a „hódítók“ rátették Rákóczi 
városára a kezüket, neki is ott kellett hagynia hivatalát. Jászóra 
került jószégkormányzónak, majd Rozsnyóra ment vissza, ahol 
1913-ban az ő igazgatósága alatt épült fel a főgimnázium modern 
épülete s itt egyedül őrizte a rend lassan pusztuló értékeit. Meghalt, 
alig két héttel aranymiséje utón, január 4-én. Temetésén egész 
Rozsnyó ott volt.

t  Rosztóczy Leó. Született 1863. június 12-én Telkibányán 
(Abauj-Torna vm.). Rozsnyón, majd Kassán tanárkodott. Műkö
désének nagyobb fele a kassai konviktusra esik. Itt működött 
mint tanulmányi felügyelő 15 évig s nagyszerű emberismeretéről 
volt híres. 1914 óta Leleszen hózgondnok volt. Meghalt febr. 18-án.

t  Rafain Bódog. Született 1889. július 16-án Tusnódon (Csik 
vm.). Alig egy évig működött a pedagógiai pólyán a kassai kon- 
vikfusban mint tanulmányi felügyelő, tevékenységének túlnyomó 
része a lelkipásztorkodósra esik. Két ízben is volt jószói plébános. 
Hívei rajongásig szerették. A pusztuló felvidéki magyarságnak 
egyik lelkes harcosa volt. Élete virágában ragadta el a halál 
április 9-én. Másfél év alatt a jószóvári premontrei rendnek ő a 
hetedik halottja. . . .

t  Horváth Lajos a szegedi m. kir. állami ’ Árpódházi Szén* 
Erzsébet leánygimnázium tanára folyó hó 3-ón, éleiének 50., tanári 
működésének 25. évében váratlaul elhunyt. Fáradhatatlanul buzgó 
oktató, melegszívű nevelő volt, akire ragaszkodással gondol a hálós 
tanítványok egész serege.

ЖЧ
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Dr. Dobrovich Ágoston: D r . B a lo g h  A lb in :  M ű v e lő d é s  M a g y a r -

o r s z á g  f ö l d jé n  a  h o n f o g la lá s  e l ő t t  ...........................................   131
Dr. Dobrovich Ágoston: D r . M is k o lc z y  I s t v á n :  A  k ö z é v k o r i

k e r e s k e d e le m  tö r t é n e t e  ..................................................................... 354
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k.: S z e n t  Á g o s to n  v a l lo m á s a i .  F o r d .:  D r . V a s s  J ó z s e f ...................130
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к.: P e th ő  S á n d o r :  V i l á g o s tó l  T r ia n o n ig  .........................................  190
k.: D r . S t i m a k o v i t s  L á s z ló :  B e v e z e t é s  a  m ű v é s z e t t ö r t é n e l e m b e  193 
Kovács Dezső: P in t é r  J e n ő  M a g y a r  i r o d a lo m tö r t é n e te  a  m ü v e i t

k ö z ö n s é g  s z á m á r a  .............................................................................. 224
Kovács Dezső: D r . M a d a i  G y u la :  M a g y a r  f e l t á m a d á s ................  223
Kovács Dezső: K o z m a  A n d o r :  H o n f o g la lá s  ..................................  282
к.: P . P á l  Ö d ö n : T ü n d é r  f a  ......................... ........................................  284
k. d.: D r . K a r i  J á n o s :  A  g e o g r á f u s  ta n á r k é p z é s r ő l  .................... 287
Németh József: H e t tn e r  A.: A  l e í r ó  f ö l d r a j z  a la p v o n a l a i  .........  228
Németh József: K o g u t o w i c z  Z s e b a t la s z a  ........................... ..............  285
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Beérkezett pénzküldemények jún. 6.—szept. 4-ig. Tanárok Név. 
Háza (ezrekben):

Bgyarmati rg. 6570. — Békéscsabai lg. 1997'5 — 51. — Budapesti
I. kér. Szilágyi E. lg. 9940 +  4419 5. — 1. Verböczy rg. 7374'5. — II. kér. 
Mátyás kir. rg. 6808'5. — Toldy főreál 5309 — III. Árpád rg. 5300+3344. — 
IV. Eötvös főreál 252. —-• V. Bolyai főreál 6863. — Ráskay L. lg. 
271Г5. — VI. Kölcsey rg. 8620 +  6449. — Kemény Zs. főreál 11.700 
+  l l /  +  6519'5. — Mária Terézia lg. 12.460 +  5720'5.— Erzsébet nőiskola 
562'5 — VII. Madách rg. 8900. — Szt. István rg. 216 +  6 5 2 8 +  171. —
VIII. Tanárk. Gyakorló g. 4360 +  20 +  2088 +  27. — Vörösmarty reál 
5372. — Zrínyi I. lg 230 +  7140. -  Zrínyi M rg. 10 000 +  68255 +  1600 
+  648. — IX. Fáy rg. 3008 5. — X. Szt. László rg. 8440 +  4403 +  72. — 
Ceglédi rg. 4590. — Csongrádi rg. 2060 +  1680. — Debreceni főreál 153 
+  100 +  6140. Zsidó g. 2376. — Egri főr. 5240 +  3114. — Esztergomi 
főr. 2665'5. — Gyöngyösi rg 4920 +  2958. — Győri fór 2741. Leányg. 
5160 +  2 9 5 8 +  100 +  27. — Jászberényi rg. 5280 +  29495. — Kaposvári 
rg. 8900 +  5202 +  36. Egyes. lg. 2193. — Kecskeméti főr. 2"944. — Kispesti 
rg. 4743. -  Kisvárdai rg. 4221 +  4780. -  Makói rg. 3766'5 +  5300. Málnai 
M. lg. 2771. — Mezőtúri lg. 3860 +  2227. — Miskolci főr. 31365 +  5400.— 
Nagykállói rg. 2986'5. — Nyírbátori rg. 36+1C 80. — Pécsi főr. 3948.i— 
Pesterzsébeti rg. 106’2 +  2261. — Szegedi Klauzál rg. 5940 +  3127. 
Baross főr. 2575 5 +  4360. Állami lg. 3485 +  243. — Székesfehérvári főr. 
313L5 +  75. Margit lg. 3502'5 +  339'5. — Szekszárdi rg. 1490'5—f—93‘5. — 
Szentesi rg. 53 +  5040 +  3507. — Szentgotthárdi rg. 1224. — Szolnoki rg. 
4920 +  2 5 84+ 9 . — Szombathelyi főr. 9460. — Soproni főr. 19 +  2728'5 
+  45. Állami lg. 203Г5. — Sümegi főr. 1908 '5+  1680. — Újpesti lg. 
2261 +  16Г5 +  5000 +  68. Kv. Kálmán rg. 62 5 8 +  9 9 +  128 +  10.240 
+  702. — Zalaegerszegi rg. 4700 +  2849.

Adom ányok: Gödöllői prém. rg. 1334'5. — Kúnszentmiklósi ref g. 
200. -  Debreceni ref. lg. 200 (TÖÁSE).

O. K. Tanáregy. tagdíjak: Almási M., Bodnár Imre, Butyka B., 
Fejér J., Fóris M., Harsányi Ferenc. Háda S., Király Jenő. Kovács Antal, 
Köblös S., V. Kőszegi F., Marusák D.. Nikodemusz A.. Rácz Jenő. Sar- 
kadi J„ Schummer Sz.. R. Vámossy J., Ványi F., Veszprémi E.

Fölvételi dijak : Böröczffy K., Berregh Gy., Csaskai J., Radványi L.. 
Schlosser J.

1925126-ra : Ádém J., Baky J.. Balázsy C. (60), Bauer 0 „  Bellák V., 
Borosnyay K., Breznyák J„ Dávid L., Duray K., Erdész E. (u.), Ernői 0., 
Folkmann E., Füster J. Harsányi S., Hábor Gy., Hensch A., Hirschberg J., 
Győry J. (u.). Kimer D-, Kiss Béla (u.), Klekner J., Kle z G , Komén A., 
Kósch J., Kronberger В., Láng E„ Láng N.. Cs. Lázár О , Lezsánszky F., 
Lipka J. (u.), Lukács B., Madáchy J., Mátyás Béla (u. 901, Muha J. (u.), 
Nessl A., Novák K.. Orszégh J., Péchy A., Pfiszter J , Pintér S., Plank 
Sz. (u.), Podhorszky Gy., Pollner A., Porcs-dmy Z. (u.), Pózna L., Radó S., 
Sólya J., Skrovina S„ Szász L. (u. 90), Székely J., Szikra Gy.. Takács 
Gy. (u.), Takáts F. Jj j .), Tarján ö ., Tárczy A., Tolnai A-, Tüske B., 
Vágner A. (u.), Veszprémy J., W iedermann Gy.

Egyéb : Kósch J. 200, Blokner J. 150, soproni tiszti leénynev. 30, 
kaposvári rg. tanári kara 745'4 К (adomány). Németh József, pénztáros.



A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEM I NYOM DA

KÖNYVOSZTÁLYA
SZÁLLÍT bárm ely beL vagy külföldi kiadású, kapható könyvet, 

folyóiratot, zenem üvet;
VÁLLALJA egyesületi vagy m agánkönyvtárak berendezését, egyúttal 

a könyvek egyszerű vagy művészi bekötését.
Felvilágosítást ad minden könyvészeti kérdésben.
Felhívja a figyelmet a kultúrértéket jelentő könyvkiadványokra.

A  Középiskolai Tanárok N em zeti Szövetségének kiadványa i: 
SÍK SÁNDOR : Kölcsey-breviárium. Á ra karton-kötésben 21.000 К 
ALSZEGF1Y Z S O L T : Vörösmarty-breviérium. Ára kart.-

kötésben ...................................................................................  17.500 К
LOCZKA A L A JO S: A z  alchimia története. 228 oldalon 

tá rja  fél a szerző a modern tudós szem pontjából meg- 
. világítva és mindvégig élvezetes olvasm ányt nyújtva 

az emberiség évezredes ábrándjának, a Bölcsek kövének 
felfedezésére irányuló hiábavaló törekvéseket. Ára
kartonkötésben ..........................................................................  42.000 К

KAROLYI JÁ N O S : Hazádnak rendületlenül. I. Magyar 
nemzeti káté II. hazafias lírai költemények, Sajó S. 
előszavával. Lenyűgözött igazságunk (Trianon!) szó
szólója, fájdalm unk sikoltása, öntudatunk nevelője ez 
a kérdésekbe, feleletekbe tagolt művecske: tanít, meg
döbbent, gyújt, lelkesít, komoly tudományú tartalom  
világos szerkezetben, lendületes előadásban szól belőle 
hozzánk, a magyar bánat mélységes hullám zását az 
akarat elszántságáig viharoztatva. A  126 oldalas 
könyvecske ára karton-kötésben ......................................  17.500 К

O f

Egyesületek, iskolák könyvtárai, ha székhelyükön nincs 
könyvárus, töm eges könyvrendelés esetén  könyvajándékban

részesülnek.

oe
Megkeresések és m egrendelések a következő címre intézendők :

BUDAPEST Vili. KÉR., M Ú ZEU M -K Ő R Ú T 6.
T EL EFO N  г József 

156—84 és 85-ös G Ó L Y A V Á R T E L E F O N : Jó zsef 
156—84 és 85-ös

K IR Á L Y I M AGYAR E G Y E T E M I NYOM DA B U D A PEST, MŰZEUM-KÖHÜT 6.



ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI

TANÁREGYESÜLETI
KÖZLÖNY

S Z E R K E S Z T I  :

Dr. KOVÁCS DEZSŐ

LIX. ÉVFOLYAM. 
1925. OKTÓBER.

2. S Z Á M .
TARTALOMMUTATO.

KÖZLEMÉNYEK.
A Qyőrkerületi Tanári Kör megalakulása. — 
Dr. Fodor János : A tanári fizetés Német
országban. — Dr. Csengő Nándor: Termé
szetrajz-kémia oktatása a reformált közép
iskolában.

EGYESÜLETI ÉLET.
Édes Jenő: A főtitkár levelesládájából. — 
Dr. Nagy, P á l: Jegyzőkönyv.
FIGYELŐ. Létesítsünk diákszállókat. (Szőts 
Gyula.) — Értelmi, erkölcsi és testi nevelés. 
— A tankönyvekről. (Dr. Koczogh András.) 
Zoltvány Irén. — Burány Gergely. — 1200 
dolláros pályadíj diákok számára. (Dr. Kundl 
Ernő) — Magyarország a luxemburgi nemzet
közi madártani kongresszuson.

SK.
CÖNYVEK ÉS FOLYÓIRATOK ; Irodalom- 
örténet. — Antropológiai füzetek. — A Ma- 

P )7  gyár Történelmi Társulat kiadványai. (Dr. 
,-y' Szimonides Lajos.) — Loisch Já n o s: Weber 

Rudolf. (Réz.) — Gyökössy Endre: A termő
élet rémei. (Dr. Patika Tibor) — Dr. Nagy 
Pál: A középiskolai tanárok irodalmi mun
kássága az 1924/25. iskola évben.

H IVA TALO S N Y U G T Á Z Á S.

KIADJA AZ O R SZÁ G O S. 
K Ö Z É P IS K O L A I TANÁR- 
EGYESÜLET. B U D A PE ST, 
V1II.,ESZTERHÁZY-UTCA 14.

KIADÓHIVATAL B U D A P E S T , 
II., T O L D Y  F E R E N C -U T C A  9.



M E G H Í V Ó
AZ ORSZÁGOS

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLET
1925 október 24-én, d. u. 5 órakor, Budapesten, a kegyes-tanító

rendi gimnáziumban tartandó

LIX. ÉVI RENDES
KÖZGYŰLÉSÉRE.

TÁRGYSOROZAT:
1. Elnöki megnyitó.
2. Főtitkári jelentés.
3. A pénztáros és a segélyalapok kezelőinek jelentése.
4. A számvizsgáló bizottság jelentése.
5. Indítványok.
6. Dr. Nagy Pál előadása a tanárképzésről.
A közgyűlést megelőzőleg d. u. fél 4 órakor a közgyűlés 

helyén az igazgatóság és a választmány együttes ülést tart.
Önálló indítványokat csak akkor terjesztünk elő, ha azokat 

október 20-ig beküldik.

A Tanárok Özvegyeit és Árváit Segélyző Egyesület október 
24-én, délután 3 órakor a VII. kér. Barcsay-utcai gimnáziumban 
tartja éüi rendes közgyűlését.

A közgyűlés utáni vacsorára jelentkezni lehet Dr. Nagy Pál 
titkárnál (I., Horthy Miklós-út 27.) október 22-ig.



ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI

TANÁREGYESÜLETI
ZLONY

S Z E R K E S Z T I  :

r. KOVÁCS DEZSŐ

LIX. ÉVFOLYAM. 
1925. NOVEMBER.

3. S Z Á M .

KIADJA AZ ORSZÁGOS 
KÖZÉPISKOLAI TANÁR- 
EGYESÜLET. BUDAPEST, 
VIII.,ESZTERHÁZY-UTCA 14.

KIADÓHIVATAL BUDAPEST, 
II., TOLDY FERENC-UTCA 9.

TARTALOMMUTATÓ.
AZ OKTE KÖZGYŰLÉSE.

D r. M adai G yula  elnöki megnyitó beszéde. — 
É des Jenő főtitkári jelentése. — D r. N a g y  
P á l előadása a tanárképzésről. — Az igazga
tóság és választmány ülésének jegyzőkönyve. — 
A közgyűlés jegyzőkönyve. — N émeth J ó zse f  
pénztáros zárszámadása.

EGYESÜLETI ÉLET.
A főtitkár levelesládájából. (Édes Jenő.) — 
Debreceni Kör. (Dr. Kun Sándor.) — Miskolci 
Kör. (D ávid  László.)

FIGYELŐ.
Közgyűlés után. — Mi és a bírák. (Székely  
István.) — Tudomány és tankönyv. (S á g i 
István.) — A tankönyvengedélyezésről. (—.) — 
A Földrajzi Társaság didaktikai szakosztá
lyának harmadik vándorgyűlése., — P. Thal- 
hammer János. (*) — A tanári psyche. (Koczogh  
A ndrás.)

HÍREK.
KÖNYVEK ÉS FOLYÓIRATOK. Szent Ágos
ton vallomásai. Ford. D r. Vass József, (ki) — 
D r. Balogh A lb in : Művelődés Magyarország 
földjén a magyar honfoglalás előtt. (D r. Dob- 
rovich Á goston.) — A középiskolai tanárok 
irodalmi munkássága az 1924/25. iskolai évben. 
(Dr. N a g y  Pál.)

HIVATALOS NYUGTÁZÁS.



Kérelem.
A f. évi közgyűlés az 1925126. tanév tagsági díját

60.000 K-ra emelte föl. Tisztelettel kérem t. tagtársainkat, 
hogy ez összeget lehetőleg két részletben beküldeni szí
veskedjenek. És pedig az első részletet még újév előtt, 
hogy a folyó kiadások részére fedezet legyen. Ugyanígy 
kérem két részletben a 120.000 К  előfizetési díjnak 
beküldését is.

Németh József
pénztáros.



O k tó b e r  30-ig b e é rk e z e tt  k ü ld e m é n y e k  (ez rek b en ).
Tagdíjak 1924/5-re: Honti Jenő, Mathia K., Mentz 1., W allacher L. 

— 1925/6-ra: Almássy G., Balogh Albin, Balog 1„ Bartha S., Balint K.„ 
Bánhegyi B., Belházy E., Benke A„ Béres R., Bihari F., Bordács M.-né. 
Buday P., Buzássy Á., Cserepes Gy., Csorba Gy., Cziky V., Darvay 1., 
Dingha S., Erdős T., Erdős К.-né, Fehér Géza, Fluck 1„ Forgács F., Fray 1„ 
Gáspár Gy„ Cockier Gy., Gold B., Gyomlay L„ Győrffy 1-, Gyurmán E., 
Haypál B., Hedrich Á., Hegedűs S., Hudyma E., Illyés Á.. Istvánffy I.. 
Katona I , Kárpáthy I., Kelemen K., Király D„ Kiss István, Kiss Lajos, 
Kmoschek E,, Koppe E .Kristóf G„ Lenkey L.,Ludán>i B., Luz 1„ Mantuano 1., 
Marosi A., Marlényi E., Márkus 1., Mayer P., Mezey S.-né, Miklóssy F., 
Müller К., Nagy János, Oppel I„ Paliéin I., Papp István, Parács Á., Pataki I., 
Pásztor I., Pazér D„ Piros K., Pokorny E„ Posgay P., Prager I., Pusztay R.. 
Radványi K., Reichel S., Rencz 1., Resch A., Resofszky Z., Rédei L 
(40), Ries F., Rorák I„ Sárkány I.. Sárosi Ö., Scheitz O., Schinner L., 
Schmidt А. I., Schwartz A., Schwirián Gy. I., Sebes Gy., Simon L., Soós M.. 
Stiller I., Szabó József, Szabó László, Szalkay M., Szarka Gy„ Szeleczky M.. 
Sziklay A., Szilvési I., Szőnyi S„ Szutor Z., Tóth József. Thym A.. 
Ujsághy G., Ujváry F., Ulmanek Gy., Varga János, Vecker I., Vértessy S., 
W eeber E.-né, W einm ann S., W iese Gy., Zoltvány I., Merker Márton, 
(Debreceni Tanári Kör) 2400, Martineum (Szombh.) 21 (2).

E lő fiz e tte k  1924/5-re: Bp. II. érs. rg. 30 (II. f.), Dombóvári kath. 
fog. 30 (II. f.). Jutási honvéd a. k., Kisvárdai rg.. Mezőtúri T. Bl. lg. 30 
(II. f.). — 1925/6-ra: Aszódi P. rg. 60, Bálmási polg. fiúisk. 60, Dombóvári 
k. f. 10, Győri tanítónő k. 60, Makói rg. 60, Mezőkövesdi k. rg. 60, Mező
túri T. Bl. lg. 30, Sátoraljaújhelyi k. r. rg. 30, Szentgotthárdi rg. 60. Írói tdíj 
átírva: Jámbor Gy. 23, Szemkő A. 20.

A d o m á n y : Dr. Négyesy László 200.
T a n á ro k  N év . H á z á ra :  Budapest. I. Sz. k. lg. 140. — Werbőczy rg. 

17.980. — IV. Eötvös I. fór. 14.800. — V. Ráskai L. lg. 6900. -  VIII. Zrínyi I. 
lg. 2440+120. — Vörösmarty fór. 12.018. — X. Szt. L. rg. 20-)-20. — 
Csongrádi rg. 120. — Debreceni főreál 80, zsidó rg. 3000. — Esztergomi 
]. k. főr. 42'5. — Gyöngyösi rg. 100. — Jászberényi rg. 20. — Kecskeméti K. 
fór. 7600. — Mezőtúri T. Bl. lg. 160. — Nyírbátori rg. 120. — Szolnoki rg. 20.

A d o m á n y : Budapesti „Deáktéri ev. testvéregyházak“ 1000, Soproni 
ev. líceum 800. Németh József, pénztáros

MARXésMÉREI
TUDOMÁNYOS MŰSZEREK GYÁRA

BUDAPEST, VI,! Bulcsu-utca 7. sz.
Telefon : 21—06 és 154—88.

Gyártanak f iz ik a i,  k é m ia i, te rm é s z e tra jz i ,  
fö ld ra jz i ,  m é r ta n i  és s z á m ta n i eszközöket.
Rádiókat és rádióalkatrészeket. Rádióink nem
csak egész Európa fölvételére alkalmasak, de 

didaktikai szempontból egyedülállók.
A cég fennáll 25 éve. 1912-ben a Torinói világ

kiállításon aranyérem és aranyoklevél.



M egjelent a

Szent István  K ön yvek  új so r o za ta :
82. sz. Dávid A.: Bábel és Assúr. T. Történet .........  Alapár 6.—
33. sz. Fejér A.: Római régiségek ............................... Alapár 8.—
34. sz. Balogh J .:  Szent Ágoston, a levélíró................  Alapár 6.—
85. sz. Babura L. dr.: Szent Jeromos élete................  Alapár 6.—
36. sz. Karácsonyi J .  dr.: Szent László király élete Alapár 6.—
37. sz. Miskolczy I. dr.: A középkori kereskedelem

története ................................................................... Alapár 8.—
38. sz. Szémán I. dr.: Az újabb orosz irodalom ---- Alapár 8.—
39. sz. Bán A.: A finn nemzeti irodalom története.. Alapár 6.—
40. sz. Trikál J .  dr.: A gondolkodás művészete . . .  Alapár 8.— 
4L sz. Kühár F. dr.: Bevezetés a vallás lélektanába Alapár 8.—

K aphatók a

S z e n t- ls tv á n -T á r su la t  könyvkiadóhivatalában
Budapest VIII. kerület, Szentkirályi-utca 28. sz. és 
könyvkereskedésében: Budapest IV, Kecskeméti-u. 2

V idéki f ió k o k :

S z e g e d ,  P é c s ,  C e g l é d ,  B a l a s s a g y a r m a t .

Forgassuk történelmünk lapjait,
hogy elmúlt dicsőségünkből meríthessük szebb jövőnk reményét. 
A Magyar Történelmi Társulat a M. Tud. Akadémia centená
riuma alkalmával alábbi kiadványait kényelmes részletfizetési 

feltételek mellett hozza forgalomba:
A U ER  JÁ N O S FER D IN A N D  pozsonyi 

nem es p o lg á rn a k  h é tto ro n y i fog
sá g á b a n  í r t  n a p ló ja  1664. F e ld o lg o z ta  
Lulcin ich  Im re . B u d a p est, 1923. 8°,
272 1..................................................К  105.000

ALDÁSY A N T A L : C ím ertan . B u d a
pest. 1923. 8°. 64 1.+ V I, táb la

К  24.500
B E N IC Z K Y  L A JO S  b á n y a v id é k i k o r

m án y b iz to s és honvédezredes v issza 
em lékezései es je le n té se i az 1848/49-ik i 
sz a b a d sá g h a rc ró l és a  tó t m ozga
lom ról. F e ld o lg o z ta  S te ie r  L a jos.
B u d a p e st, 1924. 8°, 788 1.......К  210.000

D ÉK Á N Y  IST V Á N : A  tö r té n e ttu d o 
m án y  m ó d sz e rtan a . B u d a p e s t, 1925.
8°, 76 1..........................................  К  35.000

JÓ ZSEF NÁDOR E L E T E  ES IR A T A I. 
I r a t a i  1 .1792—1804. F e ld o lg o z ta  Doma- 
n o v s zk y  Sándor. B u d a p est, 1825. 8°,
770 1.............................................. К  280.000

K O R N IS  G Y U LA : T örténetíilozófla . 
B u d a p est, 1924. 8°, 226 1........  К  70.000

L U K IN IC H  IM R E : A  sz a tm á ri béke 
tö r té n e te  és o k ir a t tá ra . B u d a p est,
1925. 8°, 634 1.............................  К  280.000

REVESZ IM R E : A m a g y a ro rsz á g i p ro 
te s ta n tiz m u s  tö rté n e lm e . B u d ap est,
1925. 8°. 78 1.................................  К  28.000

S ZE N T PÉ TE R Y  IM R E : C hronológ ia .
B u d a p est, 1923. 8°, 50 1.......... К  14.000

GRÓF SZÉ C H É N Y I IS T V Á N : Döb
lin g i iro d a lm i h a g y a té k  I —II . F e l
do lgozta  K á ro ly i Á rpád , I ,  B u d a 
pest, 1921. 8°, 712 1., I I .  B u d a p est,
1922. 8°, 714 1. I - I I ................ К  224.000

GRÓF SZÉCH EN Y I IST V Á N : D öb
lin g i  iro d a lm i h a g y a té k  I I I .  F e l
do lgozta  T o lna i V ilm os. B u d a p est,
1925. 8°, 936 1............................. К  280.000

GRÓF SZÉC H EN Y I ISTV Á N  N ap ló i I .  
F eld o lg o z ta  V iszo ta  G yula . B u d a p est,
1925. 8°, 928 1.............................  К  280.000

GRÓF SZÉC H EN Y I IST V Á N : A K e le t 
népe, F e ld o lg o z ta  F erenczi Zoltán . 
B u d a p est, 1925. 8°, 684 1. .. К  280.000

KÉRJEN R E N D E L Ő L A P O T  I
C ím zés: К. M, E gyetem i Nyom da k ö n y v o sz tá ly a  B u d ap es t V ili, M ú zeu m -k ő rú t 6, G ólyavár

KIR. MAGY. E G Y E T E M I NYOMDA, B U DA PEST —  F Ő I G A Z G A T Ó :  DB. CZAKÓ E L E M É R



a  kívánt példányszám ot az iskola és a tanulóifjúság részére nekem sür
gősen bejelenteni.

Budapest, 1925 szeptember hó. Teljes tisztelettel dr. Stimakovits László, 
a  budapesti Szt. István reálgimnázium tanára, VII. kér., István-út 69. sz.

P é n z tá r i  je le n té s  
az 1925 okt 2-i igazgatósági ülésre.

I. Tan. Nevelő-Háza.
Bevétel 1925 júl. 1-től

a) postatakarékpénztár útján .............. .. ............ 616.645.500 К
b) készpénzben ............................................................ .........  16,179.500 „

Összesen 632,825.000 К
Ebből átfutó ....................................... ..................................  15,335.000 „

Tiszta bevétel 617,490.000 K.
V agyonállapot:

Egyesült Fővárosinál ■ ...................................... .......... ...........  246,423.000 К
Pesti Hazainál ....................................................................... 660,000.000 „
Készpénzben ...................... .................................................... 8,805 698 „
P osta takaréknál............................................................ .. . . .  34,644.175 „

Összesen 949,872.873 K. 
A karnátok összegét júl. l-től kereken 15 millióra számítom; 33 Egy. 

fővárosi részvény 1 millió, 42 Vaggon 1'5 m., 38 Atlantica 300.000 К és 
200.000 К hadikölcsön összesen 18 milliót jelentenek. Az egész rendel
kezésre álló pénz tehát .......................... ...................... 967,872.873K.

Hiányzik még 60— 100 millió s a tanév végén a  magántanulók utón
40—50 millió.

Külön megemlítem mint adom ányt: a nyíregyházi ég. ev. Kossuth 
Tg.  4545 K, kúnszentmiklósi ref. rg. 200 K, dr. Brenner Benedek (Békéscsabai 
328 K.
2. Orsz. Középisk. Tanóregy.

Készpénzben befolyt ............................................................... 1,460.600 К
Postatakarékpénztár útján .............................. ........................ 3,255.400 „

Összesen 4,716.000 K,
ebből a kaposvári S. rg. tanári kara 745.400 К  t adományozott.

Vagyoni á llap o t; 1. készpénzkezelésnél bevétel 2,826.219 K, kiadás 
9,848.000 K, tehát hiány 7,021.781 К  ; 2. postatakaréknól bevétel 5,012.400 K, 
tehát hiány 2,009.380 K. Dr. Németh József.

Tanárok N év. Háza. (Okt. 6 ig, ezrekben.)
Balassagyarmati rg. 2 6 6 0 .  — Békéscsabai lg, 4 6 8 0 + 1 0 0 0 .  — Buda

pestiek : 1. kér. Szilágyi E. lg. 1 5 2 0 .  — 11. kér. Mátyás rg. 1 2 0 0 0 .  —* 
Toldy főr. 1 0 . 0 6 0 .  — III. kér. Árpád rg. 2 9 4 0 .  — IV. kér. Vóci-u. lg. 
7 8 4 0 + 7 7 8 2 .  — V. kér. Bolyai reálisk. 1 5 . 7 0 0 .  — VI. kér. Kemény Zs. 
reálisk. 2 6 8 0 - 1 - 1 6 0 .  — VII. kér. Madách főg. 1 7 .1 6 0 .  — VII, kér. Szt. István 
rg. 1 7 . 3 0 0 .  — Vili. kér. Gyakorló g. 3 2 0 . — Zrínyi M. rg. 4 0 0 0 + 1 2 2 0 + 4 0 0 .

— IX . kér. Fay A. rg. 7 3 2 0 .  — X . kér. Széchenyi rg. 8 1 0 0 + 3 2 2 2 . — X . kér. 
Szt. László 2 4 0 0 + 1 2 0 .  — Debreceni főreálisk. 2 5 8 0 .  — Ceglédi rg. 1 0 . 8 2 0 .

— Csongrádi rg. 1 7 8 0 .  — Egri főreálisk. 1 9 8 0 .  — Esztergomi főreálisk. 
5 4 0 0 + - 3 5 .  — Gyöngyösi rg. 2 5 0 0 .  — Győri főreálisk. 7 1 6 0 .  — Győri áll. lg.



í880. — Jászberényi rg, 1780+80. — Kaposvári Egy. lg. 5520. Somssích rg; 
4800. — Kispesti rg. 10.540. — Kisvárdai rg. 4260. — Makói rg. 3000+605.
— Mezőtúri T. B. lg. 1200. — Miskolci főreálisk. 2000—(— 120-(— 100 +100. — 
Nagykállói rg. 7000. — Nyírbátori rg. 1240+360J-36. — Pécsi főreálisk. 
9760. — Pesterzsébeti rg. 7120. — Soproni főreálisk. 6600. — Áll. lg 
43604-380. — Sümegi főreálisk. 3520+200+80. — Szegedi főreálisk. 1900.
— Áll. lg. 8960. — Szekszárdi rg. 4100. — Szentesi rg. 32204~60+20. — 
Székesfehérvári lg. 8080. — Szolnoki rg. 14004-20+20. — Szombathelyi 
főreálisk. 2380. — Áll. lg. 4880. — Újpesti rg. 2780+80. — Áll. lg. 
780+140. — Zalaegerszegi rg. 1520.

A d o m á n y o k  : dr. Banner Benedek (Bcsaba) 338. — Nyíregyházat 
ég., ev. rg. 4545. — A szegedi k. r. főg. 15.000 kor.-ját átutalom a
K. T.-nek.

O rszág o s  K ö zé p isk o la i T a n á re g y e s ü le t .  1924/5-re. Zalai Mihály.
— 1925/6-ra: Árvay E., Balázs Gy., Baross Gy., Barta M„ Bartoniek P.. 
Batta 1., Bauer M.t Bán K„ Bárány M., Bedics M., Benedekné B. M„ Benkő 
B., Berkes O., Bihari F., Body D., Boross 1., Borsos K., Böhm D., Brückner 
]., Budaker K., Csanády S., Csapody V., Csemez M., Cserép I., Csetri K., 
Csontos I., Csömöry 1., Csűrös Z., Csinyéry B., Dávid Z., Deák G., Demes 
P„ Domby L , Domokos Gy., Dudichné V. I., Elekes 1„ Endrei G„ F.telváry
L , S. Erva A., Fallenbüchl F., Farkas 1., Finály G., Futó M., Fűrész R., 
Gábor 1., Geszti L. és Geszti L.-né, Gludovácz I., Gosztonyi G., Grosz F. R.. 
Gruber I., Gulyás 1., Gyomlay L., Győrffy 1., Gyurmán E„ Haerles Á., 
Haitsch 1., Hajdú I., Halász D., Hallgató S., Hankovszky V. Á., Happ I., 
Hauser 1., Hebelt S., Hegedűs S., Heinischné G. 1., Herbály A., Herkely 1., 
Herczeg Á., Hilf A., Hölszky S., Jakob К., Jégh Gy.. Juhász M., Kalmár A.. 
Keresztes M., Kicska S. (60), Kiss István és Pál, Korcsmáros I., Koren D„ 
Kosztolányi Z., Kovács Margit I. és”II., Krywald O., Láng E.. László L , 
Lázár M., Lepsényi I., Margittá A., Matkovics L., Mattyasovszky K., Márczy 
B., Mártonffy J.-né, Mezei S., Moldoványi G.. Molnár I., Nagy Árpád, 
Nagy István, Nagy Miklós, Néder Gy., Novák S., Novoléczky K., Oláh 
Ottó I., Óváry Imre, Óvéry Zoltán, Papp L., V. Pálfi 1., Páll Gy., Pályi 
I., Pápay G., Pápai I . Peckl M„ Pethő S. (60), Petrányi Gy.-né, Petrovén 
O., Pétergálné К. I., Péter Pál, Pirityi I., Pólay V., Pores K., Prodaszky 
Sz., Reibner M., Révész S. Rónáné G. 1., H. Scholtz 1., Sch. Scholtz M., 
Schindler Gy., Sopronyi Fr. (40), Straub Gy., Szabolcs К.-né, Szabó Ernő, 
Szabó Gizella, Szabó Jenő, M. Szathmáry I., Szántó S., Szósz 1., Szemkő 
A., Szerecz I., Szerető G., Székely I., Szicsák I., Szilágyi B., Tárczay E., 
Tiba I., Tibolt Á., Tóth Irén, Tóth Kálmán, Töttössyné В. M.t Újváry Gy., 
Vajczik V., Vajdaffy G„ Varga Gábor, Varga József, Vasáhlo L., Wolf I. 
Zalai I., Zala M., Zelles L„ Zsupán L.

E lő f iz e tte k : Bp. ág. ev. egyház (40). Kalocsai I. t. Koll. (30), Keszthelyi 
pr. rg., Kőszegi, Pécsi egyetem. Pécsi Nagy L. rg. (8Q), Pécsi I. t. Pius g., 
Szolnoki Polg.

A d o m á n y : Kiss Gábor 30.
Az áthelyezéseknél kérem a távozó kartárs címét is közölni. Há más 

intézetbe megy, oda 1-gyel többet küldetek; ha pedig testületen kívül él, 
külön címére kapja a közlönyt. Németh József, pénztáros.

K IR Á L Y I M AGYAR E G Y E T E M I NYOM DA B U D A P E S T , MÚZEUM-KÖRŰT 6.



ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI

TANÁREGYESÜLETI
KÖZLÖNY

S Z E R K E S Z T I  :

Dr. KOVÁCS DEZSŐ

I X. ÉVFOLYAM. 
1925-26. DEC.-J AN.

4-5. SZÁM.

KIADJA AZ O R SZÁ G O S 
K Ö Z É P I S K O L A I  TANÁR- 
EGYESÜLET. BU D A P E S T,  
VIII.,ESZTERHÁZY-UTCA 14.

K IA D Ó H IV A TA L B U D A P E S T ,

II., T O L D Y  F E R E N C -U T C A  9 .

•Л ) \  TARTALOMMUTATÓ.
Az ^CJKTE státusrendezést kérő 1925. évi 
november havi memoranduma. — A közép
iskolái tanárság ügyei az 1925/26. évi költ
ségvetés tárgyalásában.

EGYESÜLETI ÉLET.
Jegyzőkönyv az OKTE választmányának 1925. 
november hó 21-én tartott üléséről. (Dr. Nagy 
Pál) — A főtitkár levelesládájából. (Édesfenő.) 
Győrkerületi Tanári Kör (Dr. Módi Mihály.) 

KÖZLEMÉNYEK.
Dr. Balogh Béla: Az embertan helye a neve
lésben. — Pintér Lajos: Reflexiók Nagy 
M iklós: Új középiskolai reformterv c. közle
ményére. — Dr. Bárány László: Megjegyzések 
az uj alsófokú természetrajzkönyvekre.

FIGYELŐ.
Rangsorolás. — A középiskolai tanárság ügye 
a sajtóban. — A gyakorlati tanárképzés kérdé
séhez. (Dr Jámbor György.) — A magántanitás 
(Dr. Jámbor György ) — Egyesült erővel.

HÍREK.
KÖNYVEK ES FOLYÓIRATOK. Dávid Antal: 
Bábé és Assur. (Szidarovszky János) — Pethő 
Sándor: Világostól Trianonig (k.) — Közép
iskolai Mathematikai és Fizikai Lapok. — 
Dr. Stimakovits László: Bevezetés a művé
szettörténelembe. (k.) — Gaál László: A latin 
kiejtés kérdése. (Benigny Gy la.) — A közép
iskolai tanárok irodalmi működése az 1924/25. 
tanévben.

HIVATALOS NYUGTÁZÁS.
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ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI

TANÁREGYESÜLETI
KÖZLÖNY

S Z E R K E S Z T I :

Dr. KOVÁCS DEZSŐ

LIX. ÉVFOLYAM. 
1926. FEBRUÁR

6. SZÁM.

KIADJA AZ O R SZ Á G O S 
K Ö Z É P IS K O L A I TANÁR- 
EGYESÜLET. B U D A PE S T , 
V1II.,ESZTERHÁZY-UTCA 14.

KIADÓHIVATAL BUDAPEST,
Il„ TOLDY FERENC-UTCA 9.

TARTALOMMUTATÓ.
Fehérné Popovits Margit: A modern nyelv- 
oktatás reformja a középiskolában.
Dr. Finály Gábor-. Emlékirat az OTT-hoz. 

KÖNYVEK ÉS FOLYÓIRATOK:
Pintér Jenő: Magyar irodalomtörténete a 
művelt közönség számára (Kovács Dezső). — 
Dr. Madai G yula: Magyar feltámadás (Kovács 
Dezső). — Gulyás Pál-. Ady Endre élete és 
munkái (Zlinszky A.). — Hettner-Littke: A le
író földrajz alapvonalai (Németh József). — 
Irodalomtörténet. — Magyar Paedagogia. — 
Gaál László: A latin kiejtés kérdéséhez. 
(Válasz Benigny Gyula bírálatára). — Dr. Nagy 
Pál: A középiskolai tanárok irodalmi mun
kássága az 1924/25. iskolai évben.

EGYESÜLETI ÉLET.
A főtitkár levelesládájából. (Édes Jenő). — 
Jegyzőkönyv az OKTE igazgatóságának 1926 
jan. 22-iki üléséről (Dr. Nagy Pál). — Az 
OKTE Szabolcsi Körének megalakulása 
(Korányi Aladár).

HALOTTAINK:
Székely István (Szőts Gyula.) —  Dr. Wagner 
Alajos (Sch. A.). — Békéi Vilmos. — Biliary 
Ferenc.

HÍREK.
HIVATALOS NYUGTÁZÁS.



Jelentés a Kir. Magyar Egyetemi Nyomda 
tankönyveiről.

A  ta r ta lo m : színvonalas és világos.
A  fo rm a i k iá llítá s: ízléses és tartós.
A z  á r: méltányos, sőt olcsó.

A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda négyedfélszázados múltjához 
méltóan s rendeltetésének megfelelően a tankönyvek kiadása terén is 
a legjobb s legszebb minőségre törekszik. A  pedagógiai, kulturális 
és művészeti szempontokon kívül ügyel a szociális feladatok meg
oldására is. Árait tehát a lehetőség szerint mérsékelve szabja meg, 
ellenszolgáltatásul pedig az elérhető legjobb tartalmú és formai értéket 
kívánja nyújtani.

A SZÖVEGRÉSZ mindenkor gondos írói, szerkesztői és kritikai 
munkálatok alapján jön létre. Tankönyvíróul nem befolyásos neveket 
keresünk, hanem olyanokat, akik tudományszakjuknak legjelesebb 
reprezentánsai s a mellett képességgel bírnak arra, hogy az ismere
teket világosan, könnyedén s a pedagógiai elveknek megfelelően tudják 
közölni. Csakis ez biztosíthatja a tankönyvek belső értékét.

Hogy kitűzött célunkat elérhessük, oly szakférfiakat sikerült a tan
könyvek írására megnyernünk, akiknek eddigi munkássága biztosíték 
arra, hogy a tankönyvirodalom terén a legkíválóbbat nyújtják. Minden 
tankönyvünket szakbizottság bírálja felül. Csak oly tankönyvek hagy
ják el sajtónkat, amelyek belső tartalom és külső kiállítás tekintetében 
felülmúlják az eddigi kézikönyveket.

AZ ILLUSZTRÁCIÓS anyagot is elsőrendű művészkezekből vesz- 
szük. Ócska klisélenyomatok helyett ügyelünk a könyv egységére, a 
képek tárgyi hitelességére s az ízlésbeli követelményekre^. Ezzel fokozzuk 
tankönyveink tanító s nevelő erejét.

A  NYOMÁSNÁL ÉS KÖTÉSNÉL a kifogástalan papír és festék 
mellett lencérnafűzést adunk drót helyett. Kötéseinket anyag tekinteté
ben uniformizáljuk, tanszakok szerint azonban külön színben jelen
tetjük meg. A  félkemény kötés anyaga rugalmas malomkarton, amely 
tartósabb az egészkemény kötésnél s árban a fűzött példányok szintjén 
marad. A jó, szép és olcsó könyv problémája így oldható meg.

A  Királyi Magyar Egyetemi Nyomda íróitól, rajzolóitól s technikai 
erőitől a legjobb munkát kívánja meg, abban a föltevésben, hogy szol
gálatot tesz így azoknak, akik tanítanak s akik tanulnak, sőt a szülők
nek is, végeredményben pedig az egész magyar nemzeti művelődésnek.

Tankönyveinkről részletes ismertetést a legközelebbi számban 
fogunk közölni. Arra kérjük a tankönyveink iránt érdeklődő Szaktanár 
urakat, hogy más tankönyv mellett addig ne foglaljanak állást, míg 
a mi könyveinket át nem tanulmányozták.



ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI

TANÁREGYESÜLETI
KÖZLÖNY

SZERKESZTI:

Dr. KOVÁCS DEZSŐ

LIX. ÉVFOLYAM. 
1926. M Á R C I U S

7. S Z Á M .

KIADJA AZ O R S Z Á G O S  
KÖZÉ P I S K OL A I  TANÁR-  
EGYESÜLET. BU D A P E S T,  
VIII, ESZTERHÁZY-UTCA 14.

K IA D Ó H IV A TA L B U D A P E S T ,

II., T O L D Y  F E R E N C -U T C A  9 .

TARTALOMMUTATÓ.
TUDOMÁNYOS SZEMLE:

Dr. Mihályi Ernő: Az idealizmus a magyar 
történetírásban és a történettanításban. — 
Dr. Macher Emánuel■. A magyar nép őstör
ténete. — Dr. Radó Polikárp: Az elmúlt 
évek keleti ásatásainak történelmi ered
ményei. — Szidarovszky János: Az indogermán 
nyelvtudomány újabb irodalma.

FIGYELŐ:
A Magyar Paedagógiai Társaság ünnepélyes 
felolvasó ülése. — Konda László: Tervezet 
a seniumos rendszer megvalósításához. — 
S. D.: A tankönyvkérdéshez. — Dongó Orbán: 
Új tandíjszabályzatot kérünk. — Községi 
középiskoláknál töltött szolgálat beszámítása 
az állami nyugdíjba. — Dr. Jámbor György: 
Vidékről bejáró tanulók.

KÖNYVEK ÉS FOLYÓIRATOK:
Kozma Andor: Honfoglalás. (Kovács Dezső).
— Walter János: Gaudeamus (*). — P. Pál 
Ödön. Tündérfa (k). — Kogutowicz Zseb
atlasza (Németh József). — Magyar földrajzi 
évkönyv az 1926. évre (Németh József). — 
Dr. Kari János: A geográfus tanárképzésről 
(k. d ). — Három vegyeskar. — Filmoktatás.
— Erdélyi magyar ifjúsági lap. 

EGYESÜLETI ÉLET.
A Békésmegye—hódmezővásárhelyi Kör meg
alakulása (k). — A főtitkár levelesládájából 
(Édes Jenő). — Györkerületi Tanári Kör 
(D r. M ódi M ihály). Jegyzőkönyv (Dr. N a g y  P .) 

HÍREK.



Megjelenik az ÚJ RANGSOR
Sok kartársunktól érkező óhajtásnak engedve, a vallás- és köz- 

oktatásügyi minisztérium V. ügyosztályának beleegyezésével és 
támogatásával kiadjuk a középiskolai (állami, államilag segélyezett 
nem állami, tanulmányi alapi) főigazgatók, igazgatók és tanárok 
rangsorát. Az állami és tanulmányi alapi tanárok rangsora már ki 
van szedve, az államilag segélyezett nem államiaké is azonnal 
nyomdába kerül, mihelyt az államiakéval egyenlő kulcs szerint való 
rangsorolásuk megtörténik. M ind a három  rangsor együtt 
je len ik  m eg. A rangsorhoz p on tos névm utató járul, azonkívül az 
illetm ényekre von atk ozó  kim erítő tájékoztató. A rangsorokat 
is, a tájékoztatót is a minisztériumban történő felülvizsgálás után 
nyomtatjuk ki.

A teljes rangsor ára 15.000 korona lesz. A befolyó jövedelem 
a Közlöny javára szolgál. Éppen ezért csak annyi példányt nyoma
tunk, amennyit a kartársak megrendelnek, hogy minden fölösleges 
költséget megtakarítsunk. A példányok megrendelését egy-egy 
intézetnél működő kartársak részére együttesen kérjük április 15-ig. 
Később érkező megrendeléseket nem biztosíthatunk. A rendelt pél
dányok árának beküldését legkésőbb május 5-ig a szerkesztő címére 
kérjük. A szerkesztő.

1926 március 8-ig1 beérkezeti pénzküldemények (ezrekben).
0. K. Tanáregyesület.

A d o m á n yo k: Vallás- és közokt. min. 4307, Schmiedt A. 80, Kresz- 
nerics K. 20.

Felvételi dijak: Adorján F., Ambrózi G., Ballagi M.. Bónisné, 
Buchmann K„ Fehér G., Gulyás S., Hollósy B., Kopányi M., W.-né 
Mázán M., Mihalovits L., Pintér D., Polster E., F.-né Popovits M., 
Prékopa P., Reguczky J., Röder E., Strecke E., Szenészi Gy„ Urbán B., 
W eiszer Gy.. V. Zerinváry J.

Tagdíjak 1924/5-re: Buchmann К., Gulyás S., Koch N.. Póka Gy„ 
Vajai Gy.

1925—6. I. felére: Alszeghy Zs., Antal D., Besse Gy., Bielek D., 
Bokor L , Császár E., Danczer B„ Dienes S., Dienes S.-né, Elekes P., 
Égető M., Fodor J., Fördös L., Fuderer J., Gaudí A., Gáspárics L., Geduly 0 ,  
Gerecze A., Gombos A., Govrik S,, Gröger R., Hamza Gy., Hetlesheimer E., 
Helvényi L , Hollós J., Hollósy K., Horváth K., Irányi J., Kamondv Zs., 
Kármán F., Keith К., Kintzter Ö., Kis A., Koncz A.-né, Konrád T., 
Koppányi B., Kovács G., Kovács J., Králik G., Krémusz R.. Kronberger E., 
Leitner J., Lendvai J., Martos J., Nanay B.. Németh S,, Oravecz L., Papp F„ 
Pályi S., Péterffy L, Rehmann J., Rosta F., Sántha Gy., Schidella J.,



Schmidt В., Sipőcz P., Skopál J., Somosi V„ Spanner G., Staud J., 
Szabó D., Szabó E., Szabó J., Szabó K., Szele M., Szerető G., Szondy Gy., 
Tóth E., Török T., Vajai Gy., Várady István, Várady János, Vörös S., 
W alther В , Zlinszky A.

1925/26, II. felére: Adameszk J„ Aliquander S., Ádém J., Ágh L., 
Ballagi M., Baross Gy., Bartha M., Bartha S., Barsoniek P., Bauer О., 
Bárány M., Bárdos R., Bedics M., Bellák V., Bencsik G., Bencze Zs., 
Benigny A., Benke A., Bodnár B., Bogdány F., Boócz B., Breznyák J., 
Budaker K., Csanády S., Cserepes Gy., Csépke A., Czakó F.. Czékus K„ 
Czinyéri B., Dávid M., Demes P., Dengyel L., Domby L.. Domokos Gy. 
Duray K., Emmer J., Ernői O., Ernyei J., Etelváry L. S. Evva A., Falábú D., 
Faragó J., Farkas L„ Folkmann E„ Folkmer Fr„ Földi B., Fray J., Fuchs R., 
Fűrész R., Füszler J., Gerő Á„ Geszti L., Geszti L.-né, Grabovszky C.; 
Gruber Gy., R.-né Gruber J., Gyurmán E., Haerter A., Hajtsch J., Han- 
kovszky V. Á., Harsónyi S., Hábor Gy., Hegedűs S., Hensch A., Heppner A., 
Herkely J„ Herritz 0 ., Hirschberg J., Hollósy B., Homonnai J„ Horváth E., 
Horváth J., Jaeger J., Jancsitz H., Jókai J., Irányi J., Kallós B., Kalmár A., 
Katona F., Kató S.. Kálmán G., Király D-, Király L„ Kimer D., Klekner J., 
Kietz G., Kóczán A., Koczogh A., Koller G., Komán A., Konda L , Kósch J., 
Kovács J„ Kovács Margit I., II., Kökény F., Kölönte B., Kráiik L„ 
Kreiger R., Kricsfalussy J., Krisztiáni J„ Kronberger B., Lacza B., Lauff G„ 
Láng E., László L., Lázár M. Cs., Lázár 0., Lenkey L., Lezsánszky F„ 
Lukács B., Madáchy J., Mantel A., Matkovics L., Matyó S., Mayer P., 
Máczay L , Márkus J., Mártonffy J,-né, Merényi G., Mihóczy R„ Miklóssy F., 
Mohr Gy., Molecz В., T. Molnár J., Molnár T., Moravszky F., Muzsi J.. 
Nagy János (2), Nagy Pál (Győr), Nagy S., Nasch F„ Nessl A., Németh J., 
Német V., Novák K., Oláh S., Oppel J„ Orosz J., Országh J., Osztie J., 
Óvéry Zs., Paliéin J., Papp L„ Perez A., Petrányi Gy.-né, Péchy A., Péter K., 
Péter Pál, Pfiszter J., Pintér D., Pirityi J„ Piroska D., Piros K., Pod- 
horszky Gy., Pólay V.. Polgár S., Pollner A., Pózna L., Prager J., Ries F., 
L.-né Roder J„ Rorák J„ Sabján J. V., Sándy H., Sárkány J., Scharbert A., 
Scheitz E„ Schindler Gy., Schmidt A. J., Sch.-né Scholtz M., H,-né 
Schollz J., Schügerl M., Simon L., Simon M„ Skrovina S.. Soltész Gy., 
Sólya J., Somogyi J„ Stodolni Gy., Straub L. Gy., Sz. né Strobl P., Svehía A., 
Szabó G,, Szabó J., Szabó Z., Szarka Gy,, M. Szathmáry J., Szeleczky M., 
Szíjártó M., Sziklai A., Szikra Gy., Szilvási J„ Szőnyi S., Szörényi J., 
Szutor Z., Tarján Ö„ Tárczy E., Teltsch K., Timái J., Tolnay A., Torday J., 
Tóth J., Tóth K., Tölcséry J., Travnik J., Turóczi J., Ujváry F., Valent J., 
Varga János, Varga József, Varga L., Vaszalits P., Vecker J., Vosahls L„ 
W agner J„ W idermann Gy., W iese Gy., Winkler E., Wolf J„ Zala M.. 
Zalai J., Zatskó Gy., Zolnay D„ Zwick V.

Egész évre : Adámy Gy., Adorján F., Ambrózi G„ Balezer Gy., 
Blázsik R., Barthos J„ Benigny Gy., Berczenyi F., Bessenyei L„ Bérezi L., 
Bodnár L., Boldoghy M.. Buchmann K„ Bujk, Csehák L., Cserép J., 
Csikor J., Csűrös B., Debreczeny F., Dekény J., Dingfelder E., Dongó O., 
Dörner J,, Fehér G., Fodor A., Frick J., Fuchs A., Garda S., Garzó Gy,, 
Gábriel G., Gál J., Gél K., Gonda J., Gruber M., Gulyás S., Gyönyör В , 
Hajdú J„ Hankó M., Harkay J., Hemző L., Héger F , Hoffer A., Hoff-



mann M, Horvay R., Horváth В., Horvath F„ Horváth К., Horváth L. L , 
Hruska K„ Ignátz E., Jakues J.t Járossy Gy., Jóvér A., Juhász G., 
Kardos A., Kardos L., Kaszás J., Kecskemélhy M. L., Kiss Gy., Kiss M., 
Koch N„ Kohlbach В,. Kollwentz R., Kónya S„ Kopányi M., Korányi A., 
Kováts J., Kovács L., Krcsznerics Gy., Kronstein B.. Kurdiila F„ Kurtz S., 
Linzer Sz., Madai P„ Magyar L., Majoros B.t Mátyás B., Mátyás K.. 
W.-né Mázán M., Messik B., Mészáros M., Mihaiovits L., Mihovics J,. 
Mikó P., Molnár S., Müller P., Nagy Jenő. Nagy Ju.ián. Nagy Kálmán (2>, 
Nádasdy J., Néveri J., Niszler T., Nyári B., Ócsvár R„ Oláh G„ Osváth Ö.. 
Papp J., Petényi J., Polster E , F.-né Popovits M., Popovics M„ Prepoka P., 
Regényi S.. Regős J., Reguczky J., Reithoffer R„ Réday J.. Révész L, 
Róder P.. Röder E., Schweiger S., Schwirión Schultz E., Sebők E., 
Sebők J., Simonyi B., Somogyi F., Soós A., Sós J., Stagl A . Stirnakovits L.. 
Strecke E., Szabó István, Szabó J e r6, S^abó József, Szabó M., Szalay J.. 
Szalay S., Szathmáry L„ S^enészi Gy. Szeőke K., Szeremley B., Székely K , 
Szidarovszky J., Szimák F., Szinnyei J., Takó J., Telkes S., Tordai Á., 
Tőkés S., Turek F , Turkovich F., Urban В., Vasáry D., Vali R., 
R. Vámossy J„ Vekerdy B., Veress P., Vértes Z„ Virág T,, Vucskits J., 
Weger H., W eisszer Gy.. Wiesinger R., Wirker A., Woyci chowszky J , 
Zalay S.. V. Zerinváry J., Zipser S., Zöldi M.. Zsigmond F.

E lő f iz e tte k  1925/6-ra: Bajai ciszt. r.-ház.. Bp. III. Árpád, II. Bocskay, 
X„ Szt Lász!ó-int. k., Ceglédi rg., Egri ciszt. r. fog., Gyöngyösi rg„ Győri 
főreál (30), Hajdúböszörményi, Hajdúnánási, Hódmezővásárhelyi ref. g. k., 
Jászapáti k. kath. rg.. Jutási honvéd alt. k., Kisvárdti rg. (30), Kúnszent- 
miklósi ref. g. (60), Makói Cs, v. rg.. Miskolci ref. rg. (60), Nyíregyházéi 
k. kath. rg., Pannonhalmi főkönyvi., Pápai bencés g.. Szombathelyi fiú 
polg. (35).

T a n á ro k  N év . H á z á r a :  Balassagyarmati rg. 420, Bp. IX., Fáy 
rg. 620, X.. Szt. László rg. 20, Jászberényi rg. 20, Makói rg. 153.045 
Soproni lg. 20, Szentesi rg. 40, Szolnoki rg. 20.

Németh József, pénztáros.

MARXésMÉREI
TUDOMÁNYOS MŰSZEREK GYÁRA

BUDAPEST, VI, Bulcsu-utca 7. sz.
Telefon : 21—06 és 154—88.

Gyártanak f iz ik a i,  k ém ia i, te rm é s z e tra jz i ,  
fö ld ra jz i ,  m é r ta n i  és s z á m ta n i eszközöket.
Rádiókat és rádióalkatrészeket. Rádióink nem
csak egész Európa fölvételére alkalmasak, de 

didaktikai szempontból egyedülállók.
A cég fennáll 25 éve. 1912-ben a Torinói világ

kiállításon aranyérem és aranyoklevél.

K IR Á L Y I M A G Y A R E G Y E T E M I NYOM DA B U D A PE ST , M ŰZEUM-KÖRŰT 6.
f ő i g a z g a t ó : d r . c z a k ó  e i .e m e r .
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1925. dec. 5.—1926. jan. 23-ig beérkezett küldemények ("ezresekben):
Felvételi díjak  (10): Ackermann К., Bohórcsik P.. Dormuth Á., Edel

stein В., Horváth F., Láng R., Murányi K., Nagy K„ Szarnék 1„ Szilvésy 1„ 
Todorán 1., Tornor Gy., Vajthó L., Zayron S., Zwick P.

I924l5.-re: Bíró 1.. Bőd E., György 0., Keresztessy M., Kovács K., 
Krécsy B.. Mauer E.. Quandt A., Papp M., Patay Р.-né, Szilvésy I., Szon- 
tagh É., Tóth A.-né, Vargha Gy.

192516. I. felére: Adameszk I., Bakos I., Ballagi M., Baranyó E., 
Bánhidy Ö., Bárány L., Bárdos R., Bencze Zs., Bentsik M„ Bereczky L., 
Berentés L.. Bezzegh Gy., Biró 1„ Bod E., Bodnár B., Bohárcsik P., 
Böröczffy K., Bujámé P. E., Csatkai I., Csépke A., Cserny E., Csoltkó I., 
Csurgay I„ Czakó F., Czirták B., Dávid M., Dercsik 1„ Durkó A., Egner S„ 
Ernyei I.. Falábú D., Faragó L., Farkas L , Fábián Gy., Fébiánné В. I., 
Féy B., Fellner F., Fóris M., Gábriel I., Galambos D., Gammer B., Gludo- 
vácz I., Grabler 1., György 0., Gyökössy L., Gyurkó I., Habén M„ Hadas Gy., 
Halász V., Haraszti S., Hensch B., Herczeg A., Hollósi B., Hommer L., 
Horváth F„ Horváth L., Horváthné К. E., Jaeger I„ Jeanplong I„ Kalvoda S., 
Kameniczky A., Kardeván K., Karsay E., Kálmán E., Kálmán G., Kántor N.. 
Keresztessy M., Keresztúri Gy., Király 1., Király L., Kiss Gy., Kis K., Klész I., 
Klimkó 1., Kolthay Gy., Kondor I„ Kovács K., Kögler A., Körber T., Krécsy B„ 
Krisztiáni I„ Krisztin E., Láng R., Lemle R., Loykó B., Lovositz S., Magyar L., 
Matyó S., Maurer E., Mayer M., Málly F., Mátray F„ Mikóczy R., Mike E.,
Molecz B., Molnár I., Molnár T., Muránvi K., Muzsi I., Nagy Lajos, Nagy
László, Nagy M„ Nagy S„ Osváth Gy., Osztie I.. Quandt A., Pap L , Papp M., 
Patay P.-jié, Pável Á., Perez A., Perepatics I„ Perhács S., Pető G., Pintér D., 
Poócza G., Radványi L., Sérközy S., Schill F.( Schillné Cz. I., Schlosser 1., 
Schor E., Schröder I., Schummer Sz., Sidlovits K., Simon I., Simon K„ 
Soltész Gy., Somogyi I., Svehla A., Szabó I., Szabó K,, Szarnék I., Szénthó K., 
Szilágyi S., Szomorú Á., Szontagh É., Szűcs S., Timér I., Todorán I., 
Tokay L., Tömör Gy., Torday L, Tóth A.-né, Tóth Gy., Tóth K„ Tölcséry I., 
Tunner K., Vargha Gy., Vaszalits P., Vezér M., Vényi F., dr. Vérady Imre, 
Várady Imre, Vidos M., Visnya A., Zalay M., Zolnay D., Zwickl P,

A z  192516. II. felére: Alméssy G., Ballagi M., Barta M., Bauer M.’ 
Bálint K., Bánhegyi B., Csetri K„ Csömöry 1., Csűrös Z„ Endrei G., Erdős T.’
Farkas I., Finály G., Forgács F., Futó M., Gold B., Grosz F., Hedrich Л..
Hölszky S., Kalovics A., Kelemen K., Keresztes M., Kiss P., Kmoschek E., 
Koren D., Kristóf G., Ludényi B., Luz 1., Mantuano I., Moldöványi G.> 
Néder Gy., Novobétzky K., Papp I. V., Pálfi I., Pápay G., Pásztor I., Pet- 
rován 0., Reibner M., Rencz I., Sebes Gy., Stiller I., Szabó E., Szántó S., 
Szemkő A., Ulmanek Gy., Zoltvány I.

A z  egész 192516. évre: Ackermann К., Ambrózy P., Ágh G., Ágner L., 
Bálán S., Balthazár G., Baracska Cy., Barkász L., Bán A., Bánóczy E., 
Bednarik A., Bezdek I., Bodnár L., Bodor A„ Bolczaszky Gy„ Bosányi F., 
Bubits l.-né, Buday Gy., Bundschuh 0., Buzássy Á., Csiky Gy., Csorba K., 
Danóczy A., Demeter D., Deseő Z., Dobos I., Domby L.. Dormuth Á„ 
Dsida Ö., Dubovitz 1.. Durnyi B., Duzs G„ Edelstein B„ Faragó L , Far
kas K., Farkas S., Fáji Á., Fornwald I., Frank F„ Fröhlich К., Garzó В., 
Gaál L., Gáspár P., Glatz F., Glatz К.-né, Goschi P., Gotléb B„ Göbel Ä.. 
Greszler Gy„ Győré 1., Győri 1., Hajdú I., Hajtsch S., Halmos 1., Hantos L., 
Harsányi L., Hartmann I., Haszler K., Hegedűs I., Hetey D., Holló A., 
Horváth A., Horváth E., Horváth 1., Hunyady I., Jámbor Gy., Jánossy S., 
Juhász E., Karádi Gy., Karpinecz H., Kásta G„ Kiss A., Kiss B., Klein Gy., 
Klima L , Koczab Fr„ Kopp D., Kovács G , Kováts Gy., Kovács L., König I.,



K rom p aszk y  M., K ryw ald  0 . ,  K u n fa lv i R., L éb er B .-n é , L in d en m a y er  A ., 
L óránd L„ Luttor I., M ad ay  G y. (150), M agd ics G., M ajor A ., M ahr К., 
M anger E., M arlin E., M arton B„ M arton S , M a tty a so v szk y  К ., M érffy О., 
M árton 1-, M áté L„ M á zy  E , M éh es  Gy., M ih alik  1., M ika A ., M ika KI., 
M irkva I., M ix ich  L , M oh ai L., M óra 1., N agy K ároly  (2), N a g y  István , N agy  
J ó zse f, O b en d orf G., O b en d orf К ., O la sz  1., O lgyai В , Ö llé  I., P auer A ., 
P árk án y i N., P á sth y  1., P ásztor  I., P ettek  A ., P éterffy B ., P intér L , P ók a  Gy., 
P ó k é sz  B., R éd ey  K., R án ay  K., R ó z sa  K., S ch e ir in g  K., S ch m ied t A ., 
S ch n eid er  M., S o m ló  K., S o m o g y i K., S o ó s  S., S o ó s  T ., S te iner  M „ Steyrer Gy., 
S tu h lm an n  P., S u sz ter  0 . ,  S u szter  R., S z a b a d o s  Gy., S z a k á c s  Ö ., S z a la y  L., 
S z a ló k y  R., S z e m er ey  G., S z e n te s i B ., Szen tgyörgy i E., Szen tgyörgy i E .-né, 
S zen tgyörgy i L ,  S zék y  1., S z ilv á sy  I ,  S z ln ik a  E., S z ö d é n y i A ., S zü ts  P., 
T é g lá s sy  F., T h e isz  Gy., T őrös L ,  T rom b itás Gy., V ajth ó  Z ., V a k a rcs K., 
V a ra n n a í I., V arga  G., V arga  S-, V argh a Z s., V e s s  A., V árad y  Z ., V ári R„ 
V irág 0 . ,  V o g e l R., V u jsz  I., W a lto n  R., Z a jzo n  F., Z a y z o n  S., Z im á n y i D.

Előfizetés: 1 9 2 4 /5 -re :  S op ron i lie .

1925/6. I. f e lé r e :  B é k é s i ref. rg., B d . VI. fór., VII. Szt István  rg., Főv. 
p a ed . könyvtár, H ó d m e z ő v á sá r h e ly i ref. fog., K a p o sv á r i rg., K isú jsz á llá s i  
ref. rg., P é c s i Z rínyi M. reál n év .

A z  e g é s z  1925/6. é v r e :  Bp. II. főr., IX, F a y  rg., C iszt. h itlud . i., D e b 
recen i z s id ó  rg., Egri főr., Franklin  T árs., G öd öllő i kir. k. rg., K ecsk em éti 
r. k. fog .. K ő sz e g i H u n yad i M. reál, P é c s i  c iszt. r., N. L. rg„ S z e g e d i KI. 
G. rg., S zen tg o th á rd i rg., S zék esfeh érv á r i polg . f., S z o ln o k i polg ., T atai 
kegy.-r. rg., Zrínyi I lon a  tiszti In. i.

Adományok: B a lo g h  P. (30), D ó c z i Imre (60), H orti J ó z se f  (50), 
K iss  G . (30), L é v a y  E d e (60), R om sau er  L. (60), S z id a ro v szk y  I. (75), 
S ző ts Gy. (60).

B e é r k e z e t t  m ég  a  p é c s i  főreá ltó l 480, v a g y is  16 fé lé v i tagdíj.

Tanárok Név. Háza: B u d a p e sti V , B o ly a i főr. 380 ; VI, K em é n y  Zs. 
főr. 10; VIII, G yakorló g. 2 0 ;  VIII, Zrínyi I. lg. 120; X , Sz. L. rg. 20. —  
C son grád i rg. 120. —  D e b r ec e n i z s id ó  rg. 8 0 '5 —(—5 4 —(—45'6 —( - 1 3 8 - |- 3 0 0 0 ; 
főreá l 80. —  Győri lg. 140. —  J á szb erén y i rg. 20. —  K a p o sv á r i rg. 40. —  
M isk o lc i főr. 20. —  Sop ron i lg. 2 0 ;  főr. 20. —  S z e n te s i rg. 60. —  S zo ln o k i 
rg. 50. —  Ú jp esti lg, 2 0 ;  K. K. rg. 260. —  A d o m á n y : Horti J ó z se f  50.

N é m e th  J ó z s e f .

M A R X esMÉREI
T U D O M Á N Y O S M ŰSZER EK  G Y Á R A  

BUDAPEST, VI, Bulesu-utea 7. sz. 
T e le fo n  : 21-06 é s  154—88.

G yártan ak  fizikai, kémiai, természetrajzi, 
földrajzi, mértani é s  számtani eszközöket.
R ádiókat é s  rád ióa lk atrészek et. R ád ió in k  n em 
c sa k  e g é sz  E urópa fö lv éte lére  a lk a lm a sa k , d e  

d id aktika i sz e m p o n tb ó l e g y ed ü lá lló k .

A c é g  fen n á ll 25 éve. 1912-ben  a T orin ói v ilá g 
k iá llítá so n  aran yérem  é s  ara n y o k lev él.

K I R Á L Y I  M A G Y Á R  E G Y E T E M I  N Y O M D A  B U D A P E S T ,  M Ü Z E U M -K Ö R Ú T  6. 
F Ő IG A Z G A T Ó : D R . C Z A K O  E I .E M E R .



Nov. 1-től dec. 5-ig beérkezett küldemények (ezrekben).
Tagdíjak 192415. évre: Ady L„ Ballagi M„ B-mignyGy., Bessenyei L, 

Csűrös Béla, Csűrös Ferenc, DarkóJ., Debreczeny F., Demeter J., Dienes J., 
Dienes J.-né, V. Földváry B., Frick J., Fuchs A., Gonda J . Gulyás J„ 
Héger FI., Hettesheimer E , Hoffer A-, Hogyor J., Hogyor K„ Hollósy B., 
Horvay R„ Horváth K„ Ignatz E., Jakucs J., Jóvér A., Juhász Gy., Kanszky M., 
Karai S., Kardos A., Kecskeméthy M. L, Kiss M., Koncz A., Konréd T., 
Kronslein В., Kun Sándor (10), Lóky B-. Madai Pál, Majoros B., Med- 
veczky Károly, Merker M.. Milrovics Gy., Nagy Jenő, Nagy József, Nagy 
Kálmán, Nádasdy J., Nánay B , Nyári B., Osváth Ö„ Papp F., Papp K., 
Péterffy L.. Pintér D., Reithoffer R.. Révész Lajos, Révész László, Rózsa J., 
Sebők E , Skopál J„ Stefánszky Sz., S. Szabó J., Szabó Márton, Szele M., 
Szeremley В , Szondy Gy., Tankó B„ Telkes S., Tóth E., Török T., Wal- 
lisch 0.. Vekerdy B., W irker E., Zalay J , Zivuska J., Zsigmond Ferenc.

192516. I. felére: Aliquander L., Andor J., Ádám J., Ágh L , Árvay J., 
Balogh B., Borsi J., Bartha M.. Bászel E„ Bencsik G., Benigny A., Bsr- 
kovszki J., Blau Á., Bogdány F„ Bónis Р.-né, Boócz B.. Buday K., Csá
szár M., Cseley J„ Cscka L , Czeizel J., Czékus K., Czógler K,, Deli G., 
Dengyel L., Dietz L., Einzig M., Elekes J„ Ember J., Emmer J., Ernyei J„ 
Eskulits F„ Éri E., Faragó J., Farkas István, Farkas Pál, Feiler A., Feren- 
csik L , Firbás 0., Fischer J., Folkmer Fr., Földi B., Fuchs R., Geiszt J., 
Gerő Á., Gosztonyi J., Grabovszky C., Gruber Gy., Hadnagy L„ Han- 
kovszky V. A., Hauser J., Hársing J., Hebelt S., Heppner A., Herczeg A.. 
Hergovits J., Herritz 0 ., Hofmann К., Homonnai J., Horváth Elemér, Hoi- 
váth Gyula, Horváth József, Jancsitz H., Janó J., Jausz B., Jurkovich V , 
Kakasi Gy., Kallós B., Katona F., Kató S., Kélovics A., Kerber J., Kerék
gyártó Á., Kertész J., dr. Kiss J., Kiss Jenő, Kóczán A., Koczog A., Kol
ler G., Konda L., Korber E., Kovács G. (10 +  30), Kovács Géza, Kovács J., 
Kökény F., Kölönte B., Králik Lr, Kricsfalussy J., Krizsán Gy.. Kucsera R., 
Lacza B., Laczó V.-né, Lauff G., Lengyel K., Littomericzky J„ Lővey K., 
Mantel A., Marczinkó A., Masszi F„ Máczay L., Merényi G„ Mermel- 
stein M., Mohr Gy., Moravszky F’, Nagy József, Nagy Pál, Nagy Pál 
(Vili. k.), Nasch F., Nemes J., Németh J., Németh V., Oláh K., Ondrus P., 
Orosz J., Perényi G , Petricskó M , Pék M., Péter K., Pilisy G., Piroska D., 
Polgár S , Putnoky J., Rauch G., Riesz H., Rótt L.. Sajtos J., V. Sándy H., 
Scharbert A„ Schiammandinger K. Schmidt P., Schügerl, Simíts F., 

imon G., Simon M., Soós J., Stodolni Gy., Szabó István, Szabó Károly, 
Szabó Margit, Szabó Zoltán, Szarka G., Szász K., Szentgyörgyi F., Szetei E., 
Szél S.. Szörényi J., Szőts L„ Takács A., Takáts J., Teltsch K., Tiboldi Gy., 
Tóth Tiv., Travnik J„ Turóczi J., Vaday F., Valent István, Valent József,, 
Varga L„ Várdai B-, Veszprémi E., Vietórisz J„ Vincze J., Vozáry M., 
Vörös J., Winkler E., Winter A., Witz B., Wollek G., Zatskó Gy., Zibo- 

en E., Zsigmond G., Zwick V.
Az egész 1925/6. év re : Almássy L.. Ács Károly, Ács Sándor, Bal- 

kányi E., Banner B., Banner B.-né, Bauer E.. Bayer R., Bárdos J., B enkőJ., 
Bodócs J., Boreczky N., Borsos Sz. E., Bozzay Z., Bózner F., Buda L., 
Bujdosó J„ Csapkay S. (60 +  20), Csekély A., Csengő N.. Csernay L., Csi- 
zik Gy., Csorba (VII. k.), Csőre Á., Csibeszné Ny. J., Erdélyi L., Édes J.,



Faregó A., Fehér G., Fodor J., Fö'dessy Gy.. Gajda B„ Gajda B.-né, Gaz
dag L., Gedeon Gy., Geig r E., Glósz E., Happ J., Jachini A., Jámbor M., 
Jánossy B., Juras L , Karácsony S., Kárpáti Gy., Keller L , Király J., Kol
ler J.-né, Kottász J., Kovács Gy„ Kovács Ignác, Kovács Miklós, Kreszta R., 
Kutassy K„ Kuthy E., Kuilik E., Kutsinszky B„ Lang J„ Lauringer E., 
Lám F., Lachner T„ Lengyel M., Р.-né Loykó J., Löffler J., Makoldy V., 
Malatinszky Gy., Matoicsy L., Medveczky L., Mendól L., Me?ő F., Miku- 
lich K„ Módi M„ Nagy M., Neumann J., Oláh M., Olofson G., Oslay F., 
Peczina E-, Pitroff P., Plenczner L., Ponyitzky Z., Poor S., Pósch K., 
Rasl-ó K., Reger В., Revuczky V., Répászky T., Saskó S., Schmidt A„ 
Schweighoffer T., Söjtöri К , Steller J., Slrasser S., Suppán V., Sümeghy F.-né, 
Szabó J. (Vili. k.), Szalay Gz., Szeberényi L., Szemere S., Szentgyörgyi J„ 
Szentirmav 0., Szokol K„ Stramszky J., Taugner M., Teveli M., Thomay F.-né, 
Tóth L., Valentin J , Vayer L., Veszély Ö., Volenszky Gy., W agner G., 
Weszely V., Will P., Wolfinau B., W ünschendorfer A., Zimay Sz. — Írói 
tdijálírással: Dávid L. (30), D^brovichÁ. (60), Kun S. (.30-)—30), PaukaT. (20), 
Sági J. (70).

A d o m á n y : Girsik G. (20), Krasznerics K. (30). Marczinkó F (30).
E lő fize té sek : 1924/5 re: Bp. X. Széchenyi rg. (30). — 1925/6. I. fe

lére: Bp. X. Széchenyi rg. (30),. Nyíregyházai Felső Kér. I. (60), Pécsi 
F. Kér. I. (60), Szentgotthárdi rg., Székesfehérvári ciszt. rg. — Egész évre: 
Bp. Vili. Zrínyi rg., Csuigoi ref. rg.

T a n á ro k  N év. H á z á ra :  Bp. IV. k. Gizella lg. 498. — V. Berzsenyi 
fog. 4500. — VI. M. Terézia lg. 2920, — Vili. Vörösmarty fór. 12.018. — 
Vili Zrínyi I. lg. 120. — Esztergomi fór. 560-И20. — Jászberényi rg. 
20—(-20. — Mezőtúri lg. 160. — Miskolci főr. 40-f-20. — Nyírbátori rg. 20. — 
Szentesi rg. 60. — Szolnoki rg. 20. —• Újpesti lg. 40.

Németh József, pénztáros.

R é v f y  G é z a :  A  G r a n d  Caféban,
vegyeskar, partitúra 25.000 kor., szólam a 4000 kor. 

Megrendelhető a szerzőnél, Keszthelyen.

MARX ésMEREI
TUDOMÁNYOS MŰSZEREK GYÁRA

BUDAPEST, VI, Bulcsu-utca 7. sz.
Telefon : 2 1 -0 6  és 154—88.

Gyártanak f iz ik a i ,  k é m ia i, te rm é s z e tra jz i ,  
fö ld ra jz i ,  m é r ta n i  és s z á m ta n i  e szközöke t.
Rádiókat és rádióalkatrészeket. Rádióink nem
csak egész Európa fölvételére alkalmasak, de 

didaktikai szempontból egyedülállók.
A cég fennáll 25 éve . 1912-ben a Torinói világ- 

kiállításon aranyérem és aranyoklevél.

K I R Á L Y I  M A G Y A R  E G Y E T E M I  N Y O M D A  B U D A P E S T ,  M Ü Z E Ü M - K Ö R Ű T  6 .  
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ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI

TANÁREGYESÜLETI
KÖZLÖNY

S Z E R K E S Z T I :

Dr. KOVÁCS DEZSŐ

LIX. ÉVFOLYAM. 
1926. ÁPR.-MÁJ.

8-9. SZÁM.

KIADJA AZ O R SZÁ G O S 
K Ö Z É P IS K O L A I TANÁR- 
EGYESÜLET. B U D A PE S T , 
VIII, ESZTERHÁZY-UTCA 14.

KIADÓHIVATAL BUDAPEST, 
IÚTOLDY FERENC-UTCA 9.

TARTALOMMUTATÓ.
A MAGYAR PED. TÁRS. FELOLVASÓ ÜLÉSE: 

Dr. Kornis Gyula : A középiskola jelentősége. — 
Dr. Madai Gyula: A tanár iskolai munkája. — 
Dr. Vasadi Balogh György: A tanár iskolánkíviili
munkája. — Gaal Mózes: A kultúrfölény__ Lukács
György: A középiskolai tanárok kultúrpolitikai 
missziója.

TUDOMÁNYOS SZEMLE:
Nagy József: A fizika két problémája. — Dr. Sár- 
közy Pál: Pillanatfölvételek a mennyiségtan jelen 
állásáról. — Dr. Kari János .- A tájrajzról.

ÉRTEKEZÉSEK:
Ács Károly: Latin stilisztika és latin stílus. — 
Simonyi Béla: A beszéd higiénéje.

FIGYELŐ:
Irsik József: A középiskolai tanárság helyzete az
1925. évi novemberi státusrendezés keretében__
K. G.: A középiskolákban működő tanítónők hely
zete. —BalyiFerenc Károly: Egységes elnevezéseket!

KÖNYVEK ÉS FOLYÓIRATOK:
'  Fejér A .: Római régiségek. (Pázmán J.) — Mis- 

kolczy István: A középkori kereskedelem története. 
(Dr. Dobrovich Á.) — Málly Ferenc: Dante-tanul- 
mányok. — Szász Károly: Emlékek. (Dr. Pauka 
Tibor.) — Vezérkönyv a fogalmazástanításhoz. 
(Boleratzky G y.)— Stimakovits L.: Érettségi segéd
könyvek. — Emlékek a mohácsi ütközet négy
százéves fordulója alkalmából. — Benigny Gyula: 
Befejező válasz Gaal László cikkére.

EGYESÜLETI ÉLET.
HÍREK. -  HIVATALOS NYUGTÁZÁS.



ÚJ RANGSORT
a napokban megküldjük mindazoknak, akik 
megrendelték. Kérnünk kell azonban kartár
sainkat, azokat is, akik már megküldték a rang
sor árát és azokat is, akik ezután küldik meg, 
hogy a Közlöny múltkori szám ában a rangsorért 
kért 15.000 koronát önkéntes adományaikkal 
kiegészíteni szíveskedjenek, mert az oszlopos 
szedés és a rangsorhoz függesztett kimerítő 
illetménytájékozlató az előállítást annyira meg
drágították, hogy 15.000 koronáért való árusítás 
mellett az eddigi rendelések csekély száma 
miatt nemcsak jövedelme nem lesz Köz
lönyünknek, hanem rá is fizetünk. Akik a 
rangsort május 5-ike után rendelik meg, azok
nak 25.000 koronáért és 2000 korona kézbesítési 

és pótdíjért küldjük meg.
A SZERKESZTŐ.

MARX ésMÉREI
TUDOMÁNYOS MŰSZEREK GYÁRA

BUDAPEST, VI,' Bulcsu-utca 7. sz.
Telefon : 21—OG és 154—88.

Gyártanak f iz ik a i ,  k é m ia i, te rm é s z e tr a jz i ,  
f ö ld ra jz i ,  m é r ta n i  és s z á m ta n i  e szközöket.
Rádiókat és rádióalkatrészeket. Rádióink nem
csak egész Európa fölvételére alkalmasak, de 

didaktikai szempontból egyedülállók.
A cég fennáll 25 éve. 1912-ben a Torinói világ

kiállításon aranyérem és aranyoklevél.
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ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLÁI

TANÁREGYESÜLETI
KÖZLÖNY

SZERKESZTI:

Dr. KOVÁCS DEZSŐ

LIX. ÉVFOLYAM. 
192  6. J Ú N I U S

10. SZÁM.

KIADJA AZ O R SZÁ G O S 
K Ö Z É P IS K O L A I TANÁR- 
EGYESÜLET. B U D A PE ST, 
Vili, ESZTERHÁZY-UTCA 14.

KIADÓHIVATAL BUDAPEST, 
II, TOLDY FERENC-UTCA 9.

TARTALOMMUTATÓ.
ÉRTEKEZÉSEK:
Konda László: A harmadik tanügyi kongresszus 

előtt. — Kemény Ferenc, Hajdú János, Péteri 
Mária: A modern nyelvoktatás a középiskolában.

FIGYELŐ:
Anyagi ügyeink az 1926—27. évi állami költségvetés 

tárgyalásában. — Gáspár Pál: A tanárok fize
tése Newyorkban. — Jámbor György: Az 
új Rendtartás. — d m : A leányközépiskolák 
reformja. — A negyedik országos középiskolai 
tanulmányi verseny. — B. L . : Szemléletes tan
könyveik üst !

EGYESÜLETI ÉLET.
A főtitkár levelesládájából. (Édes J.) — Debreceni 

Kör. (Kun S.) — A Győrkerüieti Tanári Kör 
gyűlése Sopronban.('A'.) —Miskolci Kör.(DávidL.) 
— A Szabolcsi Tanári Kör ünnepségei. (Sze- 
nészi Gy.)

Két jegyzőkönyv az OKTE igazgatósági üléseiről.
(Nagy P á l)

HÍREK.
HALOTTAINK.
HIVATALOS NYUGTÁZÁS.



KÉRELEM.

дRANGSORT
megküldtük mindazoknak, akik megrendelték, de 
azt a kérésünket, hogy kartársaink az eredeti 
15.000 koronát önkéntes adományaikkal egészítsék  
ki, még sokan nem teljesítették. Ismételten kérem 
tehát kartársaimat, szíveskedjenek a pótdíjat is 
címemre beküldeni, hogy a rangsorra történt ráfize
tés ném ileg megtérüljön. —  Rangsor még kapható 

28.000 korona beküldése ellenében.

A  SZERKESZTŐ.

DR STEINER SZILÁRD

TERM ÉSZETRAJZAIT
az I. és II. osztály számára a  negyméltóságú 
Miniszter úr 29072/1926. szám alatt engedélyezte. 

Mutatványpéldányt küld az
A T H E N A E U M

Szerző kiadása Bu d a p e s t ,
Z alaegerszeg. VII., ERZSEBET-KÖRÚT 7 .1.

Márton Jenő Fiúnevelőintézete
Budapest, VI., Andrássy-út 95.

Telefon 125—43.

Bennlakó és bejáró elemi- és középiskolai tanulók 
számára.

G Y E R M E K N Y A R A L Ó T E L E P
B A L A T O N S Z Á R S Z Ó N .



1926 á p r .  10-től jú n . 8-ig  b e é rk e z e tt  p é n z k ü ld e m é n y e k  (e z re k b e n ) .
0. K. Tanáregyesület.

Adom ány: Bcsabai ig. 1.250.—
Felvételi díj: Arató A., Muntyán 1., Várady E.
Tagdíj 192415-re: Kalmár E., Roseth A.
1925/6. I. felére: Csúnya S„ Herbály Gy., Kalmár E.
192516. II. felére : Árvay E„ Bakos I„ Baranyó E., Batta 1., Bánhidy 

Ö., Bárány L , Belhány E., Benkő B., Bentsik M., Bereczky L., Bezzegh Gy., 
Béres B., F-né Biczó 1., Bihari F., Body D., Bohércsik P., Böröczffy K., 
Bujámé P. E., Csaplovics I.. Csatkai I., Cseley I., Cserny E , Csoltkó 1., 
Csorna K., Csontos 1., Czeizel 1., Czógler K., Dávid Z., Deák G„ 
Deli G., Demeter I., Diener 1., Diener I.-né, Dinkha S.. Egner S., Elekes 1., 
Ernyei I., Erkulits F., Fazekas G., Fábián Gy.. Fáy B., Fellner F., Fírbás 
0 ., Galambos D., Gammer В., Gábor G„ Gábriel 1-, Gáspár Gy., Gergely 
A., Gludovácz I., Gockler Gy., Gosztonyi 1., Grabler 1., Gulyás 1., Gyurkó 1., 
Habán M., Hadas Gy., Hadnagy L, Halász D., Halász V., Hallgató S.,' 
Haypál B„ Hársing I., Heinisch R.-né, Hensch B., Herczeg A., Hergovits I., 
Hettesheimer E., Hofmann К., Hommer L , Horváth Ferenc, Horváth Károly, 
Horváth Lajos, Horváthné К. E., Jakob K., Jankovits 1., Janó 1., Jausz Á., 
Jeauplong 1-, Jócsy F„ Kakasi Gy., Kalkbrenner A., Kardeván K., Karsay E., 
Kálmán E., Kántor N., Kerékgyártó Á., H-né Keresztély 0., Keresztúri Gy., 
Kertész I., Kis K., Kiss Gy., Király 1., Klész I., Klimkó 1., Kolthai Gy., Koncz 
A.-né, Kondor 1., Konrád T., Korber E., Kovalik R., Kögler Á., Körber E„ 
Krisztin E., Krizsán Gy„ Láng R., Lemle R„ Lepsényi 1„ Littomericzky I., 
Lowositz S., Loykó B., Marcsek T., Majer I., Mayer M., Málly F., Mátray F., 
Mentz 1„ Mika E., Murányi K., Nagy József, Nagy Kálmán, Nagy László, 
Nagy Margit, Nánay B„ Nemes 1., Novák S., Oláh K„ Ondrus P., Pataki 1., 
Pazár D., Páll Gy., Pável Á., Peckl M., Perepatits I., Perhécs S. E., Pető G., 
Péterffy L., Pilisy G., Polák 1 , Poócza G., Radvényi L., Resch A., 
Pesofszky Z., Révész S., Rodt L., Sajtos 1., Sárközy S-, Schill F., Schillné 
Cs. 1., Schlosser I., Schröder 1., Schummer Sz., Schwartz К., Schwírián I , 
Sidlovits К.. Simíts F., Simon G., Simon lg., Simon Kn., Solt B.-né Soós I., 
Szabó S., Szabó Kn., Szarnék I., Szász 1., Szász K., Szele M., Székely I-, 
Szilágyi B., Szomorú Á., Szondy Gy., Szűcs S., Takáts 1., Todorán 1., 
Tornor Gy„ Tóth Et., Tóth Gy„ Tóth Kn., Török T., Tunner K„ Ujsághy 
Gy., Újvári Gy., Vaday F., Vajcsik V., Vajdaffy G., Varga I., Vargha Gy.. 
Várady 1., Várdai B., Veszprémi E., Vezér M., Vidos M., Victorisz I., Vozáry 
M., W agner S., W allacher L., Witz В., Zelenka Gy., Zeltes L., Zwick P.

Egész év re : Ady L., Andreánszky O., Arató A., Babnigg В. V., 
Bakonyi I., Balogh A., Benkő I., Bereczky S., Binder I., Biró 1., Bodos I., 
Bogsch S., Bucsy I., Csűrös F„ Darkó 1., Dávid 1., Devich S., Faragó I., 
Fejes Zs., Földy 1., Gaidenecker Gy,, Garami E., Gulyás 1., Havasi L., 
Heller В., Hittrich Ö., Horváth E„ Horváth 1., lgmándy I., Ihász 1., Irsik I ,



Jókay L , Kaufmann Gy., Karai S., Kenyeres E.-né, Kerecsényi G., 
Kerecsényi D., Kilényiné Gy. E., Király L, Király S., Kiss L, Klaniczay S., 
Klimens i., Koch I., Kovács A., Kovács 1., Kovács L., Kubacska A. K.-né, 
Kubéss A., Lakos B., Lasz S., László G., Lengyel E., Loisch I., Losonczi I., 
Lovass A., Magi F., Magi L. V.. Máriaföldy M., Márk I., Medveczky K., 
Mihovics 1., Mikola S., Molnár S., Muntyán 1. Sz.-né, Nagy S., Nelky I., 
Nikodémusz S., Oppel I., Orbánná, P. M., Ormos 1., Papp F., Papp K., 
Pap Z., Pazér B., Pázmány I., Petrik B., Pécsy B.-né, М.-né. Poszler T., 
Rélvay 1., Remporl E., Renner I., Révayné Z. M., Riesz H., Roseth A., 
Rózsa I., Sándor P., Schifferné F. E., Simon L , Sólyom A., Somogyi István, 
Somogyi József, Soós B., Sulek 1., Szabody B., Szerémi A., Szigethy L., 
Sziklai I., Szmetana G., Szolár F., Szolomáyer F„ Szőcs L„ Szűcs D., 
Tóth Et., Tóth Kn., Tóth L., Tóthné B. S., Trócsányi D„ Urbányi E., 
Vad P., Valkovszky E., Varga L., Váczy L, Várady E„ Zégoni D.

192617-re: 30. к-t. a  sárospataki t. kar.
Előfizettek: Bp. I. Verbóczy rg. Györsztmártoni Szt. I. g. Jászberényi 

I. n. rg., mezőtúri ref. főg.
Tanárok Név. Háza: Bp. VI. K. Zs. reál 600, Gyöngyösi rg. 200, 

Kaposvári S. rg. 40, Kispesti D. F. g. 1160-(—5023"325, Makói Cs. v. rg. 40 
Mezőtúri T. Bl. rg. 40, Szolnoki V. rg. 20—|—20.

Rangsorra: Bp.I I. reál 300, VI. reál 225, VII. ág. ev. főg. 135-(-60+85. 
VIII., F. m. rg. 100, IX. ref. főg. 180, X. Sz. 1. rg 54, Egri reál 27, 
Esztergomi reál 30+24, Györki g. 75, Hajdúnánási g. 54, Jászberényi 54, 
Kaposvári rg. 105—j-8I, Karczagi 123, Kerecsényi G. 115, (ad.) Kkfélegy- 
házai 30, Kisújszállási 50, Korcsméros N. 27, Mezőkövesdi 54., Mezőtúri 
rg. 30, Nyíregyházai k. kath. 54 +  54, Pécsi Pius 10, Pókász B. 135, 
Sárospataki 27, S z a r v a s i  210, Szomb. reál 60, Soproni lie. 120.

Gyöngyösi rg. 21 > mire ?
Németh József, pénztáros.

MARX ésMÉREI
TUDOMÁNYOS MŰSZEREK GYÁRA

BUDAPEST, VI,* Bulcsu-utca 7. sz.
Telefon : 21-06 és 154-88.

Gyártanak fizikai, kémiai, természetrajzi, 
földrajzi, mértani és számtani eszközöket.
Rádiókat és rádióalkatrészeket. Rádióink nem
csak egész Európa fölvételére alkalmasak, de 

didaktikai szempontból egyedülállók.
A cég fennáll 25 éve. 1912-ben a Torinói világ

kiállításon aranyérem és aranyoklevél.

K IR Á L Y I  M A GYAR E G Y E T E M I NYOMDA B U D A P ES T, MÚZEUM-KÖRŰT 6. 
FŐIGAZGATÓ: DR. CZAKÓ EI.EMER.



UJ TANTERV -  ÚJ TANKÖNYV

Az eleven élet, a haladó tudomány és a modern pedagógia 
minden követelménye érvényesül a KI RÁLYI  MA GY A R  
E G Y E T E M I  NYOMDA új közép isko la i tankönyveiben. 
A sorozat minden kötete kiváló szakemberek, gyakorlati 
pedagógusok, írók és művészek vállvetett munkájának ered
ménye. Nemcsak belső tartalmukban, hanem külső kiállítá
sukban és árban is fölülmúlnak minden más kézikönyvet.

Magyar nyelv és irodalom.
1. Magyar olvasókönyv a közép

iskolák I. osztálya számára. Szer
kesztették: Voinovich Géza dr. és 
Galamb Sándor dr. A további kötetek 
folytatólagosan jelennek meg.

Magyar nyelvtan előkészületben.

Latin nyelv és irodalom.
Latin és görög nyelvi tankönyv- 

sorozatunkat a gimnázium és reál- 
gimnázium számára a vallás- és 
közoktatásügyi Miniszter úr meg
bízásából Kisparti János dr. szer
keszti.

2. Latin nyelvtan a gimnáziumok 
és reálgimnáziumok I—II. osztályai 
számára. Az új tanterv alapján írta: 
Reibner Márton dr.

3. Res Romanae, latin olvasó- és 
gyakorlókönyv a középiskolák I—II. 
osztályai számára. Az új tanterv 
alapján írta: Reibner Márton dr.

Kisparti János dr. és Reibner 
Márton dr. a többi latin tankönyvet 
a tanterv fokozatos életbeléptetésé
vel szerkesztik meg.

Német nyelv és irodalom.
4. Német nyelviskola — Deutsche 

Sprachschule a gimnáziumok és reál- 
gimnáziumok II. és III. osztálya 
számára. Szerkesztették Lux Gyula 
és Theisz Gyula dr.

A gimnázium és reálgimnázium 
IV—VIII. osztályai számára a német

nyelvi tankönyvek az új tanterv 
életbelépésével fokozatosan jelennek 
meg.

Francia nyelv és irodalom.
5. Francia nyelvkönyv a reálgim

náziumok V. osztálya számára A 
vallás- és közoktatásügyi Miniszter 
úr megbízásából írta: Bárczi Géza.

6. Francia nyelvkönyv a reálisko
lák III. osztálya számára. A vallás- 
és közoktatásügyi Miniszter úr meg
bízásából írta: Bárczi Géza.

A folytatólagosan megjelenő köte
teket is Bárczi Géza szerkeszti.

Olasz nyelv és irodalom.
7. Olasz nyelvtan olvasmányok és 

társalgások alapján. Első rész a 
reálgimnáziumok V. és a reáliskolák 
III. osztálya számára. A vallás- és 
közoktatásügyi Miniszter úr megbí
zásából szerkesztette: Fest Aladár.

8. Olasz nyelvtan olvasmányok és 
társalgások alapján. Második rész a 
reálgimnáziumok VI. és a reálisko
lák IV. osztáiya számára. A vallás- 
és közoktatásügyi Miniszter úr meg
bízásából szerkesztette: Fest Aladár.

Történelem.
9. A Magyar Nemzet Története a 

gimnázium, reálgimnázium és reál
iskolák III. osztálya számára. A 
vallás- és közoktatásügyi Miniszter



úr megbízásából írta: Domanovszky. 
Sándor dr.

Ugyanaz a szerző írja meg a 
IV—VIII. osztály történelmi tan
könyvét is.

Földrajz.
Földrajzi tankönyvsorozatunkat a 

középiskolák számára Bátky Zsig- 
mond dr. múzeumi igazgató és 
Kogutowicz Károly dr. egyetemi ny. 
r. tanár a vallás- és közoktatásügyi 
Miniszter úr megbízásából szer
kesztik.

10. Földrajz. Első rész. A gimná
ziumok, reálgimnáziumok és reál
iskolák I. osztálya számára írta 
Hézser Aurél. A gimnázium II., III.,
VII., a reálgimnázium II., HL, IV.,
VI. és VII. osztálya földrajzi könyvei 
fokozatos egymásutánban jelennek 
meg.

Természetrajz.
Természetrajzi tankönyvsoroza

tunkat a vallás- és közoktatásügyi 
Miniszter úr megbízásából Szilády 
Zoltán egyetemi m. tanár írja.

11. Kis Természetrajz a gimná
zium, reálgimnázium és reáliskolák 
I. osztálya számára. Irta: Szilády 
Zoltán dr.

12. Kis Természetrajz a gimnázium, 
reálgimnázium és re liskolák II. 
osztálya számára írta Szilády Zol
tán dr.

13. Növénytan a középiskolák szá
mára írta Szilády Zoltán dr.

14. Állattan a középiskolák felső 
osztályai számára, írta Szilády Zol
tán dr. A képeket a szerző tervei

szerint rajzolták Horváth Jenő, Ve- 
zényi Elemér és Pongrác Sándor dr.

Kémia.
15. Kísérleti Kémia a reáliskolák 

IV. osztálya számára. A vallás- és 
közoktatásügyi Miniszter úr meg
bízásából írta Loczka Alajos dr.

16. Organikus Kémia a reálisko
lák VI. osztálya számára. A vallás- 
és közoktatásügyi Miniszter úr meg
bízásából írta: Loczka Alajos dr.

Fizika.
17. Fizika a reálgimnázium IV. és 

a reáliskolák III. osztálya számára, 
írta : Mikola Sándor.

18. Fizika a reáliskola III. osz
tálya számára. Irta: Mikola Sándor.

Ugyancsak Mikola Sándor írja a 
középiskola VII. és VIII. osztálya 
számára a fizikai tankönyvet.

Ének.
19. Magyar fiú k  és leányok dalos

könyve. írták: Harmat Artúr és 
Karvaly Viktor.

Beszédgyakorlatok.
20. Német beszédgyakorlatok, isko

lai és magánhasználatra szerkesz
tette: Kemény Ferenc c. tankerületi 
főigazgató.

21. Francia beszédgyakorlatok, isko
lai és magánhasználatra. Szerkesz
tette: Kemény Ferenc c. tankerületi 
főigazgató.

R észle tes tá jékozta tó  jeg yzék e t és m utatvány= 
példányokat készséggel küld a

K irályi M agyar E gyetem i N yom da ,
Budapest VIII, M.úzeum=körút 6. Gólyavár.
K IR Á L Y I  MAGYAR E G Y E T E M I NYOMDA B U D A PEST, MÜZEUM-KÖRÜT C. 
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