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Komis Gyula beszéde.
(Elmondotta a középiskolai tanári továbbképző klasszika-filológiai tanfolyam 

megnyitásán, 1935 július 1-én.)
Tisztelt Hölgyeim és Uraim !
Melegen üdvözlöm Önöket e tanfolyam  m egnyitása alkalm á

val, melynek célja kettős:
Először is az, hogy Önök felfrissítsék és kiegészítsék klasszika- 

lilológiai ism ereteiket. E rre  szolgál a görög és latin  k u ltú rá ra  
vonatkozó újabb tudományos kutatások áttekintése különböző 
tárgyú  és irányú  előadássorozatokban.

Második célunk, hogy Önök didaktikai ihletet nyerjenek a  
tanításra , töltekezzenek az antik  világ szellemével, hogy ezt tovább
sugározni tud ják  tanítványaik  leikébe. A klasszikus irodalm i okta
tás ugyanis elsősorban szuggesztív tárgy, nem pusztán racionális,, 
ésszel fenékig felfogható, hanem értékelő tanulm ány, m ár pedig 
az értékeket nem lehet racionalizálni, hanem elsősorban sugalm azni 
és megéreztetni. Önök pedig csak akkor tud ják  megéreztetni az 
ifjúsággal a  klasszikus értékeket, ha  egészen benne élnek rekon- 
struk tív  képzeletükkel az antik világban s szeretettel belemélyülnek.

Ma a klasszikusokkal való foglalkozás nem a neohumanizmus 
esztétikai rajongása, hanem a tágabb értelem ben felfogott törté
neti tanulm ány egy része. Az em bert az állattól főkép az külön- 
közteti meg, hogy az ember nemcsak természeti, hanem egyben 
történeti lény: története és történeti tudata  van. Az á lla t évezredek 
óta ösztönös egyform asággal viselkedik: a mai méh éppúgy építi 
v iaszsejtjeit és készíti mézét, m int Hesiodos vagy V ergilius méhe; 
Egyiptom  sivatagjain  az oroszlán ma éppúgy él, m int П . Rham ses 
korában. Komikus lenne a méhek vagy az oroszlánok ku ltú rá járó l 
szólni. Ellenben az emberi nemzedékek egymás m unkáját fo ly tat
ják, egymás vállára  támaszkodnak: am it az egyik nemzedék alko
tott, a m ásiknak átadja, hogy ez továbbfejlessze s ú jja l tetézze. 
A nevelés nem egyéb, m int az új emberi nemzedékek tudatos be
állítása ebbe a nagy történeti folyam atba. Semmi sem érezteti m eg 
úgy az emberi szellem történeti egységét és folytonosságát, m int 
a klasszikus tanulm ány, m ert ez nyugati ku ltúránk  a lap ja it vizs
gálja.

A latin-görög oktatásnak hanyatlása, fájdalom, világjelenség. 
Az emberiség értékhierarch iájának  tábláján  főkép a világháború 
óta a gazdasági-technikai érték lép előtérbe. Eszménnyé mind
inkább nyom orúságunk közepett a homo oeconomicus válik. A tá r 
sadalom tekintélyes része m ár jó néhány évtized óta elvesztette 
fogékonyságát a klasszikus tanulm ány iránt, sőt egyenest k iik ta tva  
szeretné látn i a középiskolák tanrendjéből s helyébe modern nyelvi 
s hasznosabb term észettudom ányi-technikai művelődési anyagot 
iparkodik állítani. S i t t  egy nagy circulus vitiosus tám ad: a tá r 
sadalom görbe szemmel néz a klasszikus oktatásra, m ert az lelket
lenül, szárazán, kelletlenül folyik. Viszont az iskola is kevésbbé 
lelkesen, álmosan, lendület nélkül tan ítja  a klasszikusokat, m ert 
nincsen visszhangjuk a társadalom ban, m ert a tanár érzi, hogy 
m unkája a kor értékérzésének m egváltozása m iatt részben hiába
való.

Ezt a circulus vitiosust Önöknek kell áttörniök: tan ítsanak
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úgy, hogy az ifjúságon keresztül a társadalom  is megbecsülje és 
megszeresse a klasszikus világ értékeit. Hogy ma oly fokozott 
ellenérzés van a görögnek-latinnak iskolai pozíciójával szemben, 
abban kétségkívül jelentékeny szerepe van a helytelen kellő tudást 
nélkülöző, lendület h íján  eltompuló tanításnak. Önöknek érezniök 
kell a felelősséget a klasszikus tanulm ányok további hanyatlásáért 
s a társadalm i rokonszenv további csökkenéséért.

A közoktatási korm ányzat megtesz mindent* hogy Önöket a 
klasszikus oktatás renaissanceában segítse. Önök, akik egy év 
fáradságos m unkája u tán jö ttek  ide erre a nyári szellemi fegyver
gyakorlatra, hogy felfrissítsék és kiegészítsék szakismereteiket, 
érezni fogják szellemi horizontjuk tágu lását s az ezzel járó  logikus 
gyönyört. M unkájuk ilyen irányú  sikerében bízva, a továbbképző 
tanfolyam ot megnyitom.

Melich János beszéde.
(Mint a Tanárképzőintézet elnökhelyettese, evvel a beszéddel zárta be az 

1935. évi latinnyelvi irodalmi és filozófiai tanfolyamot.)
Igen tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kedves Kollégáim!
A mai napon befejeződtek a hárem  héten át ta rto tt latin  

nyelvi-irodalm i és filozófiai tanfolyam  előadásai. Ez a tanfolyam  
im m ár a 15. volt, am elyet a budapesti Középiskolai Tanárképző
intézet a középiskolai tanárok  továbbképzésére 1925 óta rendezett. 
A háború előtt középiskolai tanárok  részére továbbképző tanfolyam  
alig egy-kettő tarta to tt, a háború u tán  az intézet igazgatótanácsa 
mindent elkövetett, hogy a továbbképző tanfolyamok intézmé
nyessé, tehát rendszeressé tétessenek. Több ok szólt és szól amellett, 
hogy ilyen tanfolyamok tartassanak. Közülök kettőt emelek ki.

Az egyik ok általános. Minden tudom ányszakban folytonos 
tevékenység « épp ezért folytonos haladás van. Ezt az általános 
okot nálunk legelőször az orvostudományokban méltányolták. Az 
orvostudományokból hazánkban több m int ötven éve vannak évről- 
évre ta rto tt továbbképző tanfolyamok. Természetes, hogy haladás, 
fejlődés azokban a tudományszakokban is van, amelyek a közép
iskolai oktatásnak a tárgyai. Jó l tudom, hogy vannak Önök közt 
is sokan, akik szakjuk haladását állandóan figyelemmel kísérik, 
mégis még ezeknek is szükségük van arra , hogy egy-egy szaknak 
10—20 esztendei haladását elsőrendű szakemberek összefoglaló elő
adásából megismerjék, olyan szakemberek összefoglalásából, akik 
közt nem egy van, aki e haladásban tettekkel tényező volt. H a nem 
is tudósa minden középiskolai tan á r a m aga szakjainak, kétség
telen, hogy minden tan ár tudós műveltségű szakférfiú s épp ezért 
a  középiskolai tan ári rend tudományos jellegének a fenntartása 
és emelése érdekében szükség van ilyen összefoglaló előadásokra 
s velük továbbképző tanfolyam okra.

A m ásik ok speciális ok s a középiskolával függ össze. A közép
iskola 1924 óta lényeges változáson ment s megy keresztül. Önök 
ugyanolyan célú, de nem egészen ugyanolyan tan tervek  alapján 
álló középiskolában tanítanak, amilyenben tanultak. S a közép-
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iskola épp most megy keresztül ism ét lényeges változáson, ami 
elsősorban tantervében jelentkezik. Szükséges m árm ost az, hogy 
e tan terv i változásokkal, a tan terv i célokkal, az anyag feldolgo
zásával a tanárok elsőrendű pedagógusok útm utatásából meg
ismerkedjenek.

Egy általános s egy különleges ok tette tehát szükségessé, 
hogy középiskolai tan ári továbbképző tanfolyam ok rendszeresen 
tartassanak. H álával emlékezem meg boldogult gróf K lebelsberg 
Kuno volt vallás- és közoktatásügyi m iniszterről s akkori állam 
titkáráró l, K ornis Gyuláról, akik az eszmét m agukévá tették, hálá
val Hóman B álint m iniszter úrról és állam titkáráról, Szily K á l
mánról, akik az eszmét tovább is felkarolták, s köszönettel Vajdin- 
ger G yula m iniszteri osztályfőnök úrról, az V. ügyosztály vezetőjé
ről, aki ez ügyben is m indenkor a legnagyobb odaadással tám oga
to tt bennünket.

S hogy e továbbképző tanfolyam ok a szakemberek s a közép
iskolai tanárság  megértésével találkoztak, bizonyítja az, hogy a 
pedagógiai szaklapokban, a középiskolai tanárság  lapjaiban a tan
folyamok szükségességéről cikkek jelentek meg, s egy-egy lefolyt 
tanfolyam  eredményéről a benne résztvettek tollából a legmele
gebb ism ertetések lá ttak  napvilágot.

Hogy m ikor mely középiskolai tá rg y  köréből ta rta tik  egy-egy 
tanfolyam , azt sokszor a körülmények határozzák meg. A eél az, 
hogy minden középiskolai tá rg y ra  sor kerüljön. Hogy a mostani 
továbbképző tanfolyam  latin  nyelvi és irodalm i volt, annak első
sorban az új iskolai törvényben keresendő az oka, amely a latin 
nyelvi és irodalm i ok tatásra  az előbbi törvénynél fokozottabb sú ly t 
helyez. Szerencsés véletlen találkozás, hogy H oratius születésének 
ebben az évben van a 2000. évfordulója s így e költőóriás, aki mint 
republikánus az egyéni szabadságért való küzdelemmel kezdte pá
ly á já t s aki m int Augusztus császár meggyőződése« dicsőítője foly
ta tta  és fejezte azt be, szintén különösebb megbeszélés tá rgya  
lehetett.

Azt mondtam, hogy fokozottabb súlyt helyez az új törvény 
a la tin  nyelvi ok tatásra  s ez nézetem szerint igen bölcsen van. 
A klasszikus nyelvek és irodalm ak középiskolai körét a X IX . szá
zad végén és a X X. században napjaink ig  egyes mozgalmak erősen 
megszűkítették, s bizonyos, hogy a klasszikus nyelvek elleni moz
galm ak nem szűntek, nem szűnnek meg. E  mozgalmak erősen de
prim áló hatással tö ltik  el tan ár és tan ítvány  lelkét egyaránt. 
E  mozgalmak h a tásá ra  célzott K ornis Gyula Öméltósága, m ikor e 
tanfolyam ot megnyitó beszédében azt mondta, hogy „a társadalom  
tekintélyes része m ár jó néhány évtized óta elvesztette fogékenv- 
ságát a klasszikus tanulm ány iránt, sőt egyenest kiik tatva szeretné 
látn i a középiskolák tanrendjéből s helyébe modern nyelvi és hasz
nosabb term észettudom ányi-technikai művelődési anyagot iparko
dik állítan i“. Épp ezért .,az iskola is kevésbbé lelkesen, álmosan, 
lendület nélkül tan ítja  a klasszikusokat, m ert nincsen visszhangjuk 
a társadalom ban, m ert a tan ár érzi, hogy m unkája a kor érték
őrzésének megváltozása m iatt részben hiábavaló“.

Az új iskolai törvény m egadja az alapot arra, hogy a tá rsa 
dalom értékőrzése a la tin  nyelv és irodalom középiskolai tan ításá
val szemben megváltozhassék. Hogy azonban megváltozzék, ahhoz
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az Önök lelkes odaadó m unkájára van elsősorban szükség. Azok
nak az örök értékeknek in terpretálására, amelyek a klasszikus 
irodalom ban ránkm aradtak  s amelyeken művelődésünk nyugszik, 
m indenha szükségünk van, szükségünk lesz. A latin  nyelvet soha
sem fogja nélkülözhetni a teológus, a jogász, az orvos, a gyógy
szerész; nem nélkülözheti e nyelvet és irodalm át a historikus, а 
filológus sem. Aki meg az új latin nyelvekkel tudományosan fog
lalkozik, nem értheti meg a franciát, az olaszt s a többi ú jlatin  
nyelvet, ha nem ism eri e nyelvek szülőanyját: a la tin t. L atin  nél
kül egyetlen egy középiskolai tan ár sem lehet el, aki modern nyel
vet, elsősorban franciát vagy olaszt tanít. Az elsorolt okoknál fogva 
a  la tin  nyelvre és irodalom ra nem csupán általános műveltségi 
okokból, hanem különleges szaktárgyi okokból is m indenkor szük
ség van s épp ezért a latin  nyelv és irodalom  középiskolai tan ítása  
hitem  szerint halhatatlan.

S most, midőn e tanfolyam ot bezárom, hálás köszönetét mon
dok az előadó tan ár uraknak, hogy vállalkoztak a rra  a nehéz fel
adatra, hogy szaktudom ányuk utolsó 10—20 évi haladását, tehát 
legújabb eredm ényeit tisztelt hallgatóikkal közöljék; őszinte kö
szönetét mondok dr. Sági István  középiskolai igazgató úrnak, 
kedves barátom nak, aki e tanfolyam  összes ügyeit a legnagyobb 
gondossággal adm inisztrálta, végül őszinte köszönetét mondok 
Önöknek, kedves Kollégáim azért, hogy pihenésre szánt idejük egy 
részét iskolai m unkájuk minél eredményesebbé tétele érdekében 
továbbképzésükre fordították. Ilyen áldozatra csakis a h ivatását 
odaadóan, lelkesen szerető szakember képes.

Azzal a kívánsággal, hogy a szünidő hátralevő részét minél 
kellemesebben töltsék el, a la tin  nyelv- és irodalomból és a filo
zófiából ta rto tt középiskolai továbbképző tanfolyam ot berekesztem.

tJj időszak küszöbén.
A kortársak rendszerint nem szokták észrevenni, hogy két 

korszak határm esgyéjén élnek s hogy néha szinte egyik napról a 
m ásikra egy új időszak küszöbét lépik át. Legtöbbször csak akkor 
ébrednek ennek tudatára, amidőn az új kor- vagy időszakba való 
átlépés nagyobb események, hirtelen  átalakulások kíséretében kö
vetkezik be.

Középiskoláink életében ilyen határm esgye volt az elm últ 
1934/35. iskolai év. Két törvény életbelépése figyelmeztet m inket 
— az iskola m unkásait — hogy az 1935/36. iskolai év kezdetével le
zárjuk iskoláinknak egyik aránylag  rövidéletű időszakát s egy új 
időszak h a tá rá t lépjük át.

E két törvény a középiskolákról szóló 1934. évi X I. t.-c. és a 
közoktatásügyi igazgatás újjászervezéséről szóló 1935. évi VI. t.-c. 
Az előbbi a törvény értelmében m ár 1934 jú lius 1-én lépett életbe, 
azonban végrehajtása célszerűségi okokból egy évi késedelmet 
szenvedett s így a törvényben létesített új egységes m agyar 
középiskola — gimnázium — a most kezdődő iskolai évben indul 
el ú tjá ra . Az ötféle középiskola helyére (gimnázium, reálgim ná
zium. reáliskola, leánygim názium  és leányliceum) tehát most a 
reálgim názium  és a reáliskola és a külön leányközépiskolafajták
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teljes megszűnésével, egyetlen iskolafaj fog életbe lépni. Igen 
jelentős és bátor lépés ez; alig van Európában állam, amelyik a 
középiskola m egreform álásában ennyire megközelítette volna az 
egységes középiskolát. Ügy látszik, hogy az elv, amely a közokta
tásügyi igazgatás egyszerűsítéséről szóló törvényben is uralkodó, 
t. i. az egyszerűsítés, itt is érvényesül. Sokan fejezték ki azt a véle
ményüket, hogy művelődésünk egyre növekvő differenciálódása 
megköveteli, hogy a művelődés alapelemeinek elsajátítása ne  
egyetlen iskolafaj keretén belül történjék, hanem, hogy ezt a célt 
m ár a középiskolában több típus szolgálja. A törvény megalkotói 
számoltak is evvel a követelménnyel s m egtalálták az egyébként 
nehéznek látszó megoldást; a gimnázium keretén belül is érvénye
sülhetnek a modern kornak a középiskolával szemben tám asztott 
követelményei. A törvény értelmében lehetővé vált a görög helyett 
a második m odern nyelvnek a tanulása, sőt a törvény 23. $-a 
szerint a vallás és közoktatásügyi m iniszter az új gimnáziumban 
a helyi tan terv  keretében megengedheti, hogy a gimnázium V. osz
tályától kezdve az a rra  jelentkező tanulók a la tin  nyelv helyett 
ábrázoló m értant és vegytant tanulhassanak. A megszűnésre íté lt 
reálgim názium  és reáliskola b aráta i tehát örömmel vették tudo
másul, hogy az ezeket jellemző értékes tan tárgyak , mint a modern 
nyelvek, vegytan, ábrázoló geom etria továbbra is bentm aradnak a 
középiskolai tan tárgyak  sorában. ím e így domoborodik ki az egy
séges középiskolában a haladó élet követelte differenciálódás is.

Az új törvény életbelépésének küszöbén teljesen hiábavaló 
fáradozás volna a jövő fejlődés képének felvázolása. Nem lehetsé
ges ez m ár csak azért sem, m ert az 1934. évi X I. t.-c. tulajdon
képen kerettörvény. A kereteknek teljes kitöltése azokra a végre
hajtási u tasításokra vár, amelyek elkészítésével a törvény a vallás- 
és közoktatásügyi m inisztert bízta meg. Ezek a törvényben olyan 
sűrűn kilátásba helyezett rendeletek, tantervek, utasítások, ame
lyek felé a középiskolai tanárság  olyan reményteljesen és várako
zással tekint, fogják elindítani az új gimnázium vérkeringését s 
ezt azután építő- és hatóerővé a m agyar művelődés szeretetétől 
á th a to tt s h ivatása m agaslatán álló tanári rend fogja á talak ítan i.

A törvény életbelépésének idején külön és ismételten meg
em lítjük, hogy abban a tanári rend néhány régi és sokat hangoz
ta to tt kívánsága is teljesedésbe megy. Ilyen  például az, hogy 
„a középiskolák igazgatóit és tan ára it a büntető jogszabályok 
alkalm azása szempontjából közhivatalnoknak kell tekinteni“, 
továbbá, hogy a helyettes tanárok szolgálatuk megkezdése előtt 
esküt tesznek. M indkét rendelkezés kétségtelenül emeli a tanári 
állás tekintélyét és nagyobb biztonságot ad m unkaterületünkön.

Míg az új középiskolai törvény a középiskola belső szerveze
tének tanulm ányi rendjét akarja ú j alapokra fektetni, a most élet
belépő m ásik törvény, az 1935. évi VI. t.-c. az ország egész közok
tatásügyi igazgatását a lak ítja  át. Ez a törvény szervesen kapcsoló
dik az államszervezet és közigazgatás racionalizásába sőt e téren 
egyik első lépésnek tekintendő. Ezentúl — m int ismeretes — az összes 
iskolafajok igazgatása és felügyelete új területi középfokig hatósá
goknak, 8 tankerü leti kir. főigazgatóságnak hatáskörébe fog 
tartozni. Az új tankerü leti főigazgatók átveszik az eddigi közép
iskolai tankerületi főigazgatóknak és a különböző középfokú isko-



7

Iák főigazgatóinak hatáskörét, sőt a népiskolák tekintetében a 
vallás- és közoktatásügyi m iniszter hatáskörének jelentékeny 
részét is. Mivel e törvény rendelkezéseit, még annak törvényhozási 
tárgyalása előtt, dr. Kemenes Illé6 tankerületi kir. főigazgató ú r 
Közlönyünk í. évi m ájusi számában m ár részletesen ism ertette s 
mivel a javasla ton  lényegbevágó változást a törvényhozás nem 
eszközölt, felesleges az új törvénynek e helyen való bővebb ismer
tetése. I tt  is hangsúlyozni kell, hogy az új törvénynek igazi életet 
ée tarta lm at azok a rendeletek fognak megadni, amelyekkel a 
vallás- és közoktatásügyi m iniszter a tankerületi kir. főigazgatók 
jogköre, a tanulm ányi felügyelők, továbbá a népiskolai és óvodai 
körzetifelügyelők működésének részletes szabályozása, nenikülöm 
ben az Országos Közoktatási Tanács és a minden tankerületben 
felállítandó Tankerületi K özoktatási Tanácsok szervezeti és ügy
rendje tekintetében intézkedni fog. A törvény által célozott dekon
centráció kívánatossá teszi, hogy az új tankerületi főigazgatók 
valóban széleskörű intézkedési joggal ruháztassanak fel s hogy 
hatáskörükbe utaltassák a közoktatási igazgatásnak minden olyan 
ága, amelynél az állam érdek nem teszi feltétlenül szükségessé, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi m inisztérium  hatáskörében 
m aradjon.

Ez a törvény is a tanári rendi érdekek szempontjából több 
tekintetben új, előnyös helyzetet terem tett.

Mivel a tankerületi kir. főigazgatónak — e törvény általános 
indokolása szerint — többé nem személyes feladata az iskolák 
folytonos látogatása, illetve közvetlen szakszerű felügyelete, ezt a 
feladatot a jövőben a főigazgatói hivatalon kívül álló tanulm ányi 
felügyelők fogják ellátni. Őszintén sajnáljuk, hogy a tankerületi 
kir. főigazgatókkal való közvetlen kapcsolatunk e téren — m aga
sabb feladataik m iatt — ezután megszűnik. Aki a középiskolák 
belső életét ismeri, nem tagadhatja, hogy a tankerületi főigaz
gatóknak a középiskolákkal való eddigi közvetlen érintkezése, láto
gatásaiknak mindenkor szinte ünnepi jelentősége, az elnökletük 
a la tt m egtartott, látogatásukat befejező szokásos értekezletek 
m indig kiemelkedő események voltak az iskola életében, jav ító lag  
hatottak s biztosították — legalább tankerületük területén -- a 
nevelési és tan ítási elvek egységét.

A tanulm ányi felügyelőket a m iniszter bízza meg a legalább 
10 évi szolgálattal bíró igazgatók és tanárok közül; ez a megbízás 
azonban tanári, illetve igazgatói tennivalóik alól nem mentesíti 
őket. A törvény indokolása bejelenti, hogy a tanulm ányi felügye
lők iskolalátogatásaik alkalm ával szabályszerű napidíjban és úti- 
térítm ényben fognak részesülni. A tanulm ányi felügyelői megbízás 
— bár ideiglenes jellegű — mégis alkalm at fog szolgáltatni elis
m ert, kiváló tanárok m unkájának megfelelő megbecsülésére. 
U gyanerre ad módot a törvényben ezúttal először lé tesített s a 
tankerületek székhelyén felállítandó T ankerületi Közoktatási Ta
nácsok sorába való kinevezés is.

M egnyugvást kelthet kartársainkban, hogy a törvény 17. §-a 
értelmében minden tankerület székhelyén, tankerületi fegyelmi 
bizottság alakítandó, amely az elnökön és helyettesén kívül 6 
rendes és 6 póttagból áll; m indnyájukat a vallás és közoktatásügyi 
m iniszter nevezi ki 3 évi időtartam ra. E fegyelmi bizottságok első
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fokon fognak ítélkezni az igazgatók és tanárok, a tankerü leti fő- 
igazgatóságok hivatali személyzete tagjainak, valam int a tanu l
m ányi felügyelőknek — ez utóbbiaknak ezen minőségükből 
tám adt — fegyelmi ügyeiben. Másod és végső fokon a vallás- és 
közoktatásügyi m iniszter határoz.

E fegyelmi bizottságok életre hívása eddig nagyon is érezhető 
h iányt pótol. Eddig ugyanis a középiskolai tanárságnak nem volt 
elsőfokú fegyelmi hatósága, hanem a m iniszter esetről-esetre ötlet
szerűen bízott meg valak it a fegyelmi ügy kivizsgálásával s ennek 
a vizsgálatnak eredménye alapján döntött első és végső fokon a 
m iniszter. Most a fegyelmi ügyeknek bizottságok által való kivizs
gálása, a fellebbezésnek és a két fokon való döntésnek lehetősége 
határozott javu lást jelent a régi gyakorlattal szemben.

Az új közoktatásügyi igazgatási törvény természeténél fogva, 
fontos személyi változásokat is eredményzett. A Budapesti Köz
löny jú lius 10. száma eddig szinte nem látott tömeges kinevezés
sel lepte meg a tanügyi köröket. E kinevezések sorában ölömmel 
olvastuk a középiskolai ügyosztály eddigi főnökének, dr. V ajdin
ger Gyula m iniszteri tanácsos úrnak m iniszteri osztályfőnökké 
való előléptetését. Örömünket azonban csorbította az az értesülés, 
hogy dr. Vajdinger Gyula augusztus 1-én nemcsak ügyosztályunk 
vezetésétől vált meg, hanem saját kérelm ére nyugalom ba vonult.

Nem szokásszerűen mondjuk és nem túlozunk annak kimon
dásával, hogy dr. Vajdinger Gyula neve minden középiskolai 
tanárnál valóságos fogalom volt. Kövid m egszakítással kivétele
sen hosszií időt — 32 évet — tö ltö tt a középiskolai ügyosztályban. 
M int egészen fiatal m iniszteriális tisztviselő ügyosztályunk egyik 
legtevékenyebb szellemű, élesen látó, s a tanárok bajai, nehéz 
ügyei irán t valóban hum ánus érzésekkel eltelt tag ja  volt. Személyi 
ügyekben való kitűnő tájékozottsága, emberismerete, m indig fia
talos frissessége, a bürokratikus form ákat sokszor mellőzni tudó 
közvetlensége valóban népszerűvé tették a középiskolai tanárok 
szemében. S ez a népszerűség, a személye irán ti meleg rokonszenv 
nem csökkent, am int a tisztviselői hierarchia fokain felfelé haladva 
ő lett a középiskolai ügyosztály főnöke. Ebben a magas állásában 
buzgó tám ogatója volt statusérdekeinknek s tőle telhetőleg igye
kezett rendünket emelni és sérelmeinket, bajainkat orvosolni. 
A  tanárságnak személye irán t érzett tisztelete ju to tt kifejezésre 
abban is, hogy őt az Országos Középiskolai Tanáregyesület tisztelet
beli tag jává választotta.

Most m iniszterünknek kiváló megbecsülése — m iniszteri osz
tályfőnökké való kinevezése — ju to tt osztályrészéül, alig  egy évre 
valóságos m iniszteri tanácsossá való kinevezése után. M indannyian 
szeretettel k ísérjük őt a nyugalom bavonulás ú tján  avval az érzés
sel: dr. V ajdinger Gyulában igaz jó barátunkat vesztettük el.

Ugyancsak a jú lius 10-iki hivataloslap meghozta végre az új 
tankerü leti kir. főigazgatók s a főigazgatói hivatalokba rendelt 
tanügyi tisztviselők kinevezését is. E kinevezésekben osztatlan 
megelégedésünkre a középiskolai tanárok értéküknek megfelelő 
m éltánylásban részesültek: mind a 8 tankerületi kir. főigazgató 
az ő soraikból került ki. A törvény szerint tankerületi kir. fő
igazgatóvá az nevezhető ki, aki a közoktatás vagy a közoktatás- 
ügyi igazgatás terén a középiskola vagy az ezzel egy tekintet alá
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eső iskolák tan á ra ira  előirt képesítéshez kötött állásában legalább 
10 évig működött. Hogy a m iniszter úr választása az első kineve
zéseknél kivétel nélkül középiskolai tan ári képesítésű pedagógu
sokra esett, ez nemcsak szűkebb értelemben vett kartá rsaink  érté
kének megbecsülését jelenti, hanem egyúttal annak a helyes elv
nek kidom borítását is, hogy a tanügy területén a pedagógusokat 
illeti az első hely.

A tanügy érdekében igen kívánatos, hogy ez az utóbbi elv a 
jövőben is érvényesüljön. Meg vagyunk róla győződve, hogy az ú j 
tankerületi kir. főigazgatók, élükön a szinte páratlan  szervező- 
képességű, kivételes m unkabírású és gazdag tapasztalatokkal ren
delkező budapesti tankerületi kir. főigazgatóval, dr. P in té r Jenő
vel és a legújabb tanügyi átalakulásokban vezető szerepet vitt, 
széleskörű gyakorlattal bíró budapestvidéki tankerületi kir. főigaz
gatóval, dr. Kemenes Illéssel, minden tekintetben ráterm ettek az ú j 
tankerületi főigazgatóságok alapjainak lerakására és hogy e téren 
olyan m intaszerű m unkát fognak végezni, amely a nem pedagógus 
adm inisztrátorok elismerését is ki fogja vívni.

Meglepetésszerűen hato tt az új kinevezéseknél, hogy ez év
ben m ár senki sem kapott tankerü leti kir. főigazgatói címet, ha
nem ehelyett 14 középiskolai igazgatót — köztük címzetes tan 
kerületi kir. főigazgatókat is — m indannyit az V. fizetési osztály
ban, tanügyi főtanácsossá neveztek ki. Ugyancsak tanügyi főtaná
csossá neveztek ki a középiskolai státusból a tanügyi igazgatási 
főtisztviselők sorába egy V. fizetési osztályú valóságos tankerületi 
kir. főigazgatót és egy c. tanker, kir. főigazgatót is. A tényleges 
szolgálatban levő középiskolai igazgatók közül heten kaptak tan 
ügyi főtanácsosi címet. A kinevezésekből, illetve címadományozá
sokból a tanügyi korm ányzatnak az a szándéka olvasható ki, hogy a 
jövőben a tankerü leti kir. főigazgató patinás címét csakis a 8 való
ságos tankerületi kir. főigazgató fogja viselni. A m ár régebben 
ilyen címmel felruházott középiskolai igazgatókat az V. fizetési 
osztályba való előléptetésük alkalm ával tanügyi főtanácsosokká 
nevezik ki, a többieknek pedig, akik ilyen előléptetésben nem 
részesülhetnek, ezt a címet egyelőre m eghagyják s ez mint cím, 
véglegesen csak fokozatosan fog eltűnni.

Érdekes egyébként, hogy evvel ellentétben egyes érdemes 
tanárokat most is nem a tanügyi tanácsosi, hanem a gim názium i 
igazgatói címmel tün tettek  ki.

A kinevezések sorában örvendetesen hatott 40 helyettes, illetve 
3 testnevelési helyettes tanárnak rendes tan árrá  való kinevezése. 
A régi világgal való összehasonlítás kedvéért érdemes volna meg
állapítani, hogy a most kinevezett rendes tanárok hány éves 
korukban és hány óraadó, illetve helyettes tanári év u tán  érték el 
a világháború előtt aránylag oly gyorsan és könnyen elért rendes 
tanári kinevezést.*

E zúttal először jelent meg a hivatalos lapban a helyettes 
tanárok kinevezése is. Az új törvény értelmében a kinevezett 
helyettes tanárok m ár többé nem fogadalm at, hanem  esküt tesz
nek. A lkalmazásuk azonban a törvény 14. §-a értelmében továbbra

* Kérem a kinevezett kartársakat, hogy erre vonatkozó adataikat 
rímemre szíveskedjenek beküldeni. Kérem annak közlését is, hogy oklevelük 
megszerzése és az állásnyerés között mennyi idő telt el. A szerkesztő.
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is ideiglenes. Valam ikor a helyettes tanári állás ideiglenessége 
teljesen helyénvaló és megindokolt volt, hiszen a tanai- mint 
helyettes kezdte pályájá t s erre  való ráterm ettségét a helyettesi 
évek a la tt próbálták ki. Ma azonban csak hosszabb, néha több 
évig tartó  óradíjas tanári m últtal léphet elő helyettes tanárrá , 
akkor tehát, am ikor m ár eléggé k im utathatta , hogy tanári pályára 
alkalm as-e vagy sem. A kötelességét lelkiismeretesen teljesítő 
helyettes tan árt állásának ideiglenes volta azonban nem nyugtala
n íthatja , hiszen a mai ingadozó viszonyok között véglegesen 
állandó állás nem sok van.

A most bekövetkezett vagy küszöbön levő változásokat és á t
alakulásokat hatóerejükben a jelen krónikása nem képes felmérni. 
Néhány évtized távlatából lesz csak lehetséges pontosan m egálla
pítani, m it jelentett a m agyar tanügy történetében az 1935/36-ik 
évvel kezdődő időszak. Mi, akik ennek az időszaknak m unkásai 
vagyunk, abban a reményben fogunk az időszak megalapozásá
hoz, hogy a két új törvény hcsszú időre meg fogja adni a m agyar 
középiskolának a nyugalm at, az állandóságot, m int minden komoly 
m unkának egyik legnélkülözhetetlenebb alapfeltételét.

Dr. M arczinkó Ferenc.

FIGYELŐ.

Mit láttam ?
(Egy iskolalátogató följegyzései.)

A m últ iskolai év végén e címen (1. Közlöny, 1934, jún iusi sz.) 
megokoltam m ár egy ilyen beszámoló értelm ét és szükségét. Most 
csak egész röviden utalok arra, hogy efféle h íradás nélkül egy-egy 
iskolának életrevaló kezdeményezése, gyakorlata — adm inisztratív, 
pedagógiai vagy didaktikai kérdésekben — véka a la tt marad, leg
feljebb a főigazgatók (jövőben a tanulm ányi felügyelők) pro
pagálhatják  azt a m aguk kerületének iskoláiban, de a kerületek 
h a tá ra in  túl h írük  aligha terjedhet.

A most végződő tanévben m egint láttam  néhány olyan sajátos 
dolgot, am iről érdemes tudom ást vennie minden m agyar közép
iskolának.

1. K isújszálláson  m ár évek óta bevezették az osztály-szülei 
értekezleteket. Tanár-em ber előtt nem kell bizonyítgatni ennek a 
rendszernek a jelentőségét. A 10 éves gyerm ek szüleit egészen más 
kérdések, problémák érdeklik, m int a 14—15 éves pubertálók vagy 
a 17—18 éves ifjak  hozzátartozóit. H a pedig az általános szülei 
értekezleteken olyan tém át veszünk elő, amely, elgondolásunk sze
rin t, egyform án érdekli az I. és V III. osztályos tanuló szüleit, az 
a  gyanúm, hogy az ilyen tém a igazában véve egyiket sem érdekli. 
— U gyanitt a fogadó-órákról könyvet vezetnek, melyben pontosan 
feltüntetik, hogy a szülő m ikor és melyik tan árn á l érdeklődött 
gyermeke után. — Ugyancsak itt azonos tízóraizást szerveztek: 
minden tanuló az iskola ú tján  kapja meg 10 órakor a m aga pék
süteményét. A tömegfogyasztás révén a sütem ény rendkívül
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olcsóba kerül, pedig az egészen szegéuysorsúak ingyenes süteménye 
is bele van kalkulálva az árba. „Jelentéktelenség!“ — m ondhatná 
valaki. De aki látta, megfigyelte, hogy m ilyen szakadékokat okoz 
cgy-egy óraközi szünet, melyen ugyanazon osztály tag ja i közül 
a  vagyonosok tüntetőén szedik elő a m aguk sonkás- és vajas- 
zsemlyéit, sőt Gerbeaud-mignonjait, a szegények pedig szégyen
kezve, félrehúzódva eszik meg barna kenyerüket, az érzi, hogy 
nem is olyan „jelentéktelenség“ az azonos tízóraizás. Legalább az 
iskola falai között legyen azonos nemcsak a szellemi, hanem a 
fizikai kosztolás is! — Még van egy kedves kezdeményezésük a kis
újszállásiaknak: a ra jz tan ár m egfestette a tanárok galériáját; 
jövőben m ár csak az új tanárok portréival kell azt kiegészíteniök. 
O lyan valami, am it minden középiskola m inim ális költséggel 
(vászon és festék ára) m egcsinálhat, m ert a rajztanár-kollegák 
nyilván m indenütt szívesen vállalják  a dolog művészi m unkáját.

2. Szeghalom az egyre vérszegényebb ifjúsági önképzőkörök
nek mindenfelé m ár-m ár rem énytelen sorsán azzal segítettek, hogy 
az Önképzőkörben néprajzi szakosztályt szerveztek. Az ifjúság 
nagy lelkesedéssel fogadta ezt az új m unkakört s m egindult a 
Sárrétnek, ennek az egyébként is érdekes tájnak, ahonnan a tan u 
lók túlnyomó többsége rekrutálódik, etnográfiai kiaknázása. Ez a 
m unka végeredményében a m agyar néprajzi gyűjtésnek a lehető 
legtágabbkörű form áját jelentheti, ha a szeghalmiak példájára a 
vidéki közép- és középfokú iskolák tízezrekre menő tanulói m in
denütt önképzőköri program úiba veszik a  m agyar népi sajátságok 
— tárgyiak  és szellemiek — számbavételét. Természetesen ehhez 
feltétlenül szükséges, hogy az iskola egy-egy tan á ra  m egadja szá
m ukra az útbaigazítást, a tájékoztatást a végzendő gyűjtés mit- 
ée m ikéntjére  nézve. Ez azonban a legkönnyebben megvalósuló 
föltétel.

3. A  debreceni reform átus gimnáziumot is foglalkoztatta az 
Önképzőkör lassú elsorvadásának a kérdése. A V III. osztályban 
az egyik házi m agyar dolgozat keretében megkérdezték az ifjú sá
got, adjon számot róla: m iért vesztette el az önképzőkör régi ked- 
veltségét s mi volna a mód, mellyel visszanyerheti?

Iskolalátogatásom  során magam is nagy érdeklődéssel olvas
tam  el a dolgozatok egy részét s úgy láttam , az ifjúság többsége 
becsületes nyíltsággal és komolysággal foglalkozott a  kérdéssel s 
nem egy életrevaló gondolatot vetett fel az önképzőkörök korszerű 
á talak ítására. Egyébként a dolgozatokról beszámolót fog írn i s 
közrebocsátani az iskola. — U gyanitt a folyó évtől kötelező renddé 
tették  azt a — gondolom, m ásutt is gyakorolt — eljárást, hogy a 
tanulók az osztálytermekből az u dvarra  s az udvarról az osztály- 
term ekbe m indig tan ári felügyelet a la tt vonulnak le és fel. A népes 
intézetben e rend következetes végrehajtása óta a kisebb fegyelmi 
ügyek száma a m inim um ra szállt s a folyosók és term ek falainak 
épsége és tisztasága pedig m intaszerű.

4. A békési ref. reálgimnázium  tanárai, mivel a vidéki tanulók 
egy jelentékeny része Mezőberényben és Vésztőn lakik, e helyekre 
kimennek időnként szülei értekezleteket ta rta n i s így terem tik meg 
a szülők egy nagyobb kontingensével a szükséges kapcsolatot. 
Ezeket a vidéki k irándulásokat — ha nem is form ális szülei érte
kezletek alakjában — a szeghalmiak m ár régebben gyakorolják,
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rendszerint vasárnapokon. Érdekes, hogy a jórészt reform átus S ár
réten az iskola papi és nem-papi jellegű tanárai, élükön az igaz
gatóval — a reform átusok egyetemes papsági elvén — rendszerint 
prédikálnak is, s az istentisztelet végeztével ism eretterjesztő elő
adásokat tartanak  a falu népének. Így aztán érthető és természetes 
dolog, hogy a szeghalmi reálgim názium  rövid idő a la tt (9 éve a la
kult az iskolai az egész Sárrétnek valóban szellemi középpontja, 
irányító ja, vezére lett.

5. Sárospatakon  a szülei értekezleteken kívül évente szállás
adói értekezletet is tartanak . Ennek a szükséges és hasznos volta 
nyilvánvaló. I t t  egyébként a szálláshelyeket a tanári-szék, az 
iskolaorvos bevonásával, évről-évre engedélyezi s a döntés az 
erkölcsi, tanulm ányi és egészségügyi szempontok gondos mérlege
lése alap ján  történik.

Néhány apróság. De ezek az apróságok együttvéve azt m utat
ják, hogy az iskolák m aguk is önként keresik az új és jobb utakat,

S még egy sajátságot lehetetlen meg nem állapítani: multévi 
följegyzéseim is, az ideiek is kivétel nélkül felekezeti középiskolák 
kezdeményezéseiről számolnak be, még pedig jórészt autonóm fele
kezeti iskolákéról. Igaz, hogy a debreceni tankerület iskoláinak 
nagyobbik fele (25-ből 13) autonóm intézet, de ez egym agában 
aligha m agyarázhatja meg a dolgot. A rendelkezés és vezetés a la tt 
álló iskoláim tan árk ara i nem állanak az autonóm iskolákéi mögött, 
az iskolák igazgatói pedig országos viszonylatban is m egállják 
a helyüket. Az ok tehát itt sem kereshető. De kereshető és meg 
is található abban a körülményben, hogy a vezetés — s főleg 
a rendelkezés — ala tt álló iskolákat szervezetük, jogi helyzetük 
(néha felügyeletük is) bizonyos uniform izálódásra szorítja. Nem 
mernek kezdeményezni, nem mernek újítani, nem mernek a Rend
tartástó l és a rendeletek légióitól eltérni. E zért nincs egyénisége, 
sajátos karak tere —• így aztán trad íció ja is csak elvétve van — 
az állam i iskolának.

Jó  volna, ha az adm inisztrációban és tanulm ányi felügyelet
ben küszöbön álló gyökeres átalakulás több szabadságot, önálló
ságot és a sa já t lábán já rá s  több jogát adná meg a középiskolák
nak. Tizenhetedféléves iskolalátogatói tapasztalataim  alapján nyu
godtan mondhatom el, hogy ebből a szabadságból csak a köznevelés 
ügyének lesz haszna. Lehet, hogy az iskolák rendje nem fog olyan 
aggodalmasan egyform a lenni, m int a vasúti pályaudvarok épületé
nek beosztása szokott, de a meginduló verseny a jobb, a különb 
érdekében kárpótolni fog az úgyis problem atikus értékű egyform a
ságért.

(Debrecen, 1935 m ájus hó.) A d y  Lajos.

Toldi a középiskolában.
Hozzászólás Földessy Gyula cikkéhez.

Az utóbbi időben A rany Toldijáxa] behatóan foglalkozván, 
nagy érdeklődéssel olvastam Földessy Gyulának Toldi a közép
iskolában című cikkét, melynek alapgondolata az, hogy Toldi 
o lvastatását tegyük át a negyedik osztályból az elsőbe.

Általánosságban igen helyes, ha az iskola dolgait, ha még oly 
természeteseknek látszanak is, időnként megbeszélés tárgyává
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tesszük, m ert az élet fejlődik, követelményeihez az iskolának alkal
m azkodnia kell, különben elveszti a vele való kapcsolatot, ön
célúvá válik, m ár pedig' „non scholae, sed vitae discimus.“

Toldiról szólva azonban mégis úgy találom, hogy Földessy 
nagyon túllőtt a célon, midőn ezt a nemzeti és erkölcsi nevelő 
szempontból oly kivételes értékű, költeményt az első osztályba 
k íván ja áthelyezni. Az az érve, hogy Toldi a  negyedik osztályban 
nem érdekli kellőképen a tanulókat, egyes kivételektől eltekintve, 
éppenséggel nem helytálló.

Szerinte a gyerm ek (elsősorban a k inyílt szemű pesti gyer
mek) ezen osztályban m ár nem hisz Toldi történetének valóságá
ban, mesének tekinti s m int ilyen, nem érdekli, m ert múérzéke 
még nem fejlett ki annyira, hogy a mesét is, m int művészi alko
tást, élvezni tudná.

E gyúttal m egállapítja, hogy Toldi tisztára népmese. Alakjai, 
m otívumai, helyzetei, eseményei a népmesére emlékeztetnek. Sze
rin te  ez a körülm ény is am ellett szól, hogy Toldi kerüljön az első 
osztályba.

Földessy okoskodása nem egészen helyes. Az, hogy Toldi nép
mese, erős túlzás. Való, hogy vannak Toldiban a népmesére emlé
keztető elemek, de ezek mind valószerűek, a népmese lényege, a 
fantasztikum , hiányzik belőle. Toldi valószerű, az élet illúziójá
val ható költemény; bármilyen hitetlenül is kezdi olvasni a tanuló 
(de még a felnőtt is), a költő elhitető művészete ellenállhatatlanul 
keríti hatalm ába s ringatja  a valóság illúziójába.

Ha Földessy állítása általános igazság volna, akkor a negye
dik osztályban költői m űvet egyáltalán nem volna érdemes olvas
tatn i, m ert hiszen m indegyikről tudja m ár a tanuló, hogy nem 
valóság, hanem mese. De lehet-e azt mondani, hogy e korban a 
tanuló nem olvas kedvvel, belemerüléssel költői művet? Ha igen, 
akkor Toldit elsősorban.

Az első osztálynak m egvan a m aga költői olvasmánya, mely 
a mesei és mondái tárgyú  verses és prózai olvasmányokba k itü 
nően beleillik, a tanulók naiv lelki világának teljesen megfelel: 
Petőfi János vitéze. A minden tekintetben súlyosabb Toldinak  
olvastatása ezen osztályban, ha nem is éppen lehetetlen, de minden
esetre nagyobb szellemi és erkölcsi haszon nélkül volna, m ert a 
m ű számos költői elemének felfogására, élvezésére, asszim ilálására 
az első osztályos tanuló még nem érett.

A tan terv  olvasmányi felépítését s ezzel kapcsolatban a gyer
meki lélek fejlődését tekintve, igen tetszetősnek látszik Toldinak 
a III. osztályba való helyezése. Ekkor mélyed a tanuló m agyar 
tö rténeti olvasm ányainak sorrendjében N agy Lajos korába s e 
kornak kitűnő költői illusztrációjául szolgálna Toldi. Másfelől a 
gyermeki lélek fejlődési fokának is megfelelne. Ezen korban m ár 
erősebben jelentkezik a cselekvésösztön, a nagyvilágba való p il
lan tás vágya, melyet a tanuló rendszerint kalandos olvasm ányok
ban él á t s e szempontból Toldi, hősének feltörekvésében, cselek
ményének kalandos elemeiben épen nem volna idegen előtte.

Még egy ok aján laná a harm adik osztályt: Toldi gyökeresen 
m egszabadulna a tankönyvírói és tan ári túlbuzgóság által reá
aggatott tudományos járulékoktól, melyek tiszta élvezését annyira 
m egzavarják. Nem szolgálhatna tehát, közvetlen olvastatási évé
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ben statisztikai példával, nem tanulnák ra jta  a tanulók az epikai 
m űfaj, .a szerkesztés és jellemzés szabályait, a verstan t stb. T ar
talm i és form ai szépsége, minden tudományos m elléktekintettől 
menten, tisztán  érvényesülne.

Azonban tagadhatatlanul nem csekély fontosságú érvek szól
nak am ellett, hogy Toldi m aradjon meg a negyedik osztály olvas
mányának. Ezen osztállyal számos tanuló végzi középiskolai pályá
ját, ezeknek igen jelentős szellemi ú travaló ja  Toldi. Másfelől az 
érettebb tanuló lelkében könnyebben lehet elm élyíteni a m agyar 
jellem  és élet jellemző és szeretetrem éltó vonásait és képeit, az 
erkölcsi értékeket, melyek Toldiban oly bőven nyilatkoznak.

De feltétlenül vigyázni kell arra, hogy teljesen el legyen külö
nítve az elméleti (stilisztikai,; verstani) tanítástól, ne legyen tudo
mányos példatár, ism eretek forx-ása, m ert minden ilyen törekvés 
letörli ró la a költészet him porát, hanem  hasson a m aga művészi 
elemeivel s m aradjon tisztán széptan! és erkölcsi gyönyörűségek 
és tanulságok forrása.

Dr. Nagy Sándor.

Űj Utasításokat!
A „Forgácsok“ rovatában m ájusi számunkban megjelent „Üj 

U tasításokat!“ című (kk.) jelzésű, meglehetősen szigorú b írá la tra  
szeretnék néhány megjegyzést tenni. Mint a leányiskoláknak í r t  
utasítások egy fejezetének előadója, tanúja voltam  annak a  gondos 
és fárasztó munkának, amellyel a „Tanterv“ és a hozzáfűződő U ta
sítások készültek. Mikor ezeket a sorokat leírom, tisztán e nehéz és 
becsületes m unkának természetes megbecsülése szól belőlem. A bí
rá la t jogát szentnek tartom. Szörnyű mocsárba kerülnénk, minden 
haladás és javulás elől elzárkóznánk, ha a tárgyszerű b írála t jogát 
nem ismernők el.

A tan ítás anyagának elvszerű és logikus felépítését a Tan- 
terv  nyújtja , az U tasítások pedig általános elveket adnak helyes 
feldolgozására. A kiegyezés korszakában és a háború u tán  is foly
tonosan felfrissültek az U tasítások minden középiskolai reform  
alkalm ával. A K árm án és Fináczy kofából származó kiváló elvek 
tehát tovább éltek, de m indig az új idők szellemében ú ju ltak  meg. 
A legutóbbi U tasítások készítésekor — csupán példaképen emlí
tem — a m unkáltató  oktatás és a m űvelődésrajz vonult be a régi 
elvek közé. A m agyar nyelv és irodalom  utasításait boldogult 
Négyesy László készítette klasszikus pontossággal, tömörséggel és 
elvszerűséggel.

Az U tasítások egyébként csak általános elveket adhatnak, 
nem m ondhatják el apróra, miképen já rjon  el á  tan ár egy-egy 
órán. Nem lehet feladatuk, hogy óraterveket nyújtsanak, m ire 
valók volnának akkor a m ódszertanok és a segédkönyvek1? Az 
igazság kedvéért mégis meg kell jegyeznem, hogy igen jó és rész
letes ú tm utatásokat kap a tan ár itt-o tt az egyes órákon végzendő 
m unkára is. Példának legyen szabad a modern nyelveket em líte
nem; egyes fejezeteik ú tm utatásokat adnak az olvasm ány feldol
gozásának vagy a nyelvtani ismeretek megszerzésének és megszi
lárdításának elvszerű m ódjára nézve.
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H a összehasonlítjuk u tasításainkat a rendkívül gondos és 
alapos porosz „Richtlinien“ vagy a francia „Instructions“ szöve
gével, a pálm át a mieinknek kell nyújtanunk a részletesség szem
pontjából. A mieinkben sokkal több található abból az egyes órá
kon érvényesíthető gyakorlati anyagból, amelyet a bíráló annyira  
megkíván.

A célkitűzés eszményi; igen természetes, hogy nem gondol
hatnak az U tasítások a leggyöngébb tanulókra, hanem  a jó á t
lagra; hiszen m ár a törekvésben m agában is sok szépség rejlik  
és boldogok lehetünk, ha az elénk tűzött eszményi célt legalább az 
osztály egy részével megközelíthetjük. Tegyük fel, hogy igaza van 
a bírálónak: szállítsuk le céljainkat, ne követeljünk oly sokat a 
középiskolai oktatástól. De vájjon nem süllyedne-é a lejjebb szállí
to tt céllal együtt egészen észrevétlenül a színvonal is?

H a csak annyit kívánnánk végső célul, hogy a tanuló idegen 
nyelvű szöveget megértsen, vájjon nem jutnánk-e vissza a Viötor 
korát megelőző időszakba, am ikor csak a nyelvtant kellett meg
tanulni és csupán fordítani kellett az idegen nyelvről az anya
nyelvre és viszont?

Abban igaza van a bírálónak, hogy új U tasításokra volna 
szükségünk; de ezek az új U tasítások nem lehetnek óratervek, 
nem tárgyalhatnak  kim erítően didaktikai részletkérdéseket. Leg
fontosabb feladatuk ezután is  csak az lehet, hogy m egállapítsák a 
tan ításban követhető általános elveket. Dr. P. B.

A csehszlovák középiskolák statisztikájából.
M agyar középiskola Csehszlovákiában 8 van. 1. K assai állami 

m agyar reálgimnázium : 1934/35: tanárok  száma 25. Tanulók 
száma 33/34 végén 604, 34/35 végén 633, ebből fiú 423, leány 
210. Anyanyelv: csehszl. 3, m agyar 611, ném et 25. Jelesen végzett 
102, egyszerűen 417, jav ító t tehet 74, osztályism. utas. 40, pótlóvizsg. 
tehet 0. Osztályok száma 16. A Madách-önképzőkör 1 díszgyűlést 
ta rto tt Madách és Rákóczi Ferenc emlékére. Pályatételek  között: 
Kazinczy Ferenc kassai irodalm i m unkássága, különös tekintettel 
a M agyar M úzeumra és az Orpheusra. Az Ifj. segítőegylettől tan
könyveket kölcsön 194 tanuló 5640 cs. k. értékben kapott, ruhanem űt 
74 tanuló 7050 cs. k., lakás és élelmezés címén 32 tanuló 3652 cs. k.-t.

2. K om árom i Szt. Benedek-rendi kát. ginm. 8 pap, 8 világi ta 
nár. 1933/34 végén 663 tanuló, 34/35 végén 632, ebből 428 fiú, 144 leány. 
A nyanyelv: m agyar 621, csehszl. 6, német 5. Összesen 8 osztály. Az 
értesítő közli az érdemjegyeket. Jeles 101, egyszerű 467, osztályism. 
11, javító  43, pótlóv. 9, nem oszt. 1. Segítőegylet adott: ru h á t 9115, 
cipőt 4940, könyvet 4097 cs. k. értékben. Nem kötelező tárgyak  közül 
németre 82 tanuló járt.

3. Beregszászi áll. reálginm . m agyar tagozata. 26 tanár, 14 osz
tály. 1933/34 végén 521, 34/35 végén 554, ebből fiií 354, leány 200. 
Anyanyelv: m agyar 537, ruszin 1, csehszl. 1, német 5, zsidó 10. Jeles 
63, egyszerű 361, ism étlésre 68, jav. 59, nem oszt. 3. Tandíj az ösz- 
szes középiskolákban félévenként 200 cs. k. B eiratási d íjak: Tanesz
közökre 20, új tanulók beiratása 20, ifj. játék, nyom tatv. stb. 3-tól 6
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es. k.-ig. A segítő e.: könyvet 2901, ru h á t 5608 es. к. értékben, egyéb 
segélyként 1047 cs. k.-t adott.

4. Pozsonyi áll. reálgimn.: 25 tanár. 15 osztály. 1933/34 végén 
594, 34/35 végén 600 tanuló, ebből fiú 423, leány 177. Anyanyelv: ma
g y ar 597, csehszl. 1, német 2. Nem kötelező tárgyak: német; kezdő 
(2 csoport) 35, középső (2 csoport) 27, felső (1 csoport) 38. Jeles 78, 
egyszerű 399, nem felelt meg 50, jav ító  69, pótló 3, nem oszt. 1.

5. Losonci áll. csehszl. refcrm reálgim n. m agyar párhuzam os 
tagozata. 8 osztály. 17 tanár. 1933/34: 325, 34/35 végén 336 tanuló, eb
ből fiú 205, leány 115. Anyanyelv: m agyar 309, csehszl. 4, német 7. 
Jeles 57, egyszerű 213, nem felelt meg 16, javító  33, pótló 1. A Segítő
egylet ruhát, cipőt 4305, ellátást 2678, könyvet 1264, pénzsegélyt 2510 
cs. k. értékben adott.

6. É rsekújvári áll. csehszl. reálgimn. m agyar párhuzam os osz
tályai. 13 osztály. 22 tanár. 1933/34: 524, 34/35 végén 499, ebből fiú 
389, leány 110. Anyanyelv: m agyar 491, csehszl. 4, német 4. Jeles 50, 
egyszerű 320, javító  53, pótló 1. A Segítőegylet 10.331 cs. k. segélyt 
adott.

7. Rimaszombati áll. m agyar reálgim názium  szlovák párhuza
mos osztályokkal. 9 osztály. 14 tanár. 1933/34 : 286, 34/35 : 283, ebből 
fiú 198, leány 85. Anyanyelv: 283 m agyar. A Segítő: 7383 cs. k.-t adott.

8. Az ipolysági m agyar községi iskola értesítője hiányzik..
Az 1932—33. tanévben Csehszlovákiában volt: gimn. összesen 32, 

csehszlováknyelvű 18, osztályok száma 214, tanulóké 7947, ebből 
leány 1740. Németnyelvű: 13, 116 osztály, 3706 tanuló, 622 leány. Ma
gyarnyelvű: 1, 8 osztály, 553 tanuló, 112 leány.

Reálgim názium : 140. csehszlovák 102, 1214 osztály, 42.013 tanuló, 
13.794 leány; rutén 4, 45 osztály, 1417 tanuló, 330 leány; ném et: 27, 
286 osztály, 9498 tanuló, 2390 leány, m agyar: 6, 70 osztály, 2707 tanuló, 
704 leány, lengyel: 1, 12 osztály, 426 tanuló, 89 leány.

Felső reálgim názium : 3, német: 3, 35 osztály, 1322 tanuló, 
382 leány.

Reform reálgim názium  57, csehszlovák: 38, 410 osztály, 13.062 
tanuló, 6474 leány, ném et: 18, 173 osztály, 4990 tanuló, 3343 leány, 
m agyar: 1, 10 osztály, 366 tanuló, 114 leány.

Reál: 60, csehszlovák: 41, 410 osztály, 14.192 tanuló, 2649 leány, 
német: 19, 158 osztály, 5127 tanuló, 1048 leány.

Ugyanazon évben Csehszlovákiában az elszakított m agyar te rü 
leten 4852 népiskola volt, 671.545 tanulóval, ebből m agyar iskola 844,
111.118 tanulóval.

A m agyar iskolában működő középiskolai tanárok száma az 
ipolysági nélkül (értesítőjét, m int fentebb mondottuk, nem kaptuk 
meg) 145. A m agyar középiskolákban tanító  tanárok vagy az állam 
fordulat előtt M agyarországon végeztek, vagy pedig akár cseh, 
ak á r németnyelvű csehszlovákiai egyetemeken végzett tanárok, akik 
Pozsonyban egy bizottság előtt bizonyságot tettek  arról, hogy m a
gyaru l tan ítan i képesek. Ezeknek m agyar egyetemi előadásokat 
hallgatni nem volt alkalmuk. A pozsonyi tót, a valóságban cseh- 
nyelvű egyetemen m agyar nyelvi és irodalm i tanszék van ugyan, 
de két év óta nincs betöltve, a hallgatóságnak pedig a legszüksé
gesebb m agyar tudom ányos könyvek sem állanak rendelkezésére.

—У■
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Még: nehány szó a munkatanításról,
Az 1930/31. tanévben felső megbízás folytán kísérletként foglalkoztam 

a kémiai munkatanítás bevezetésével. Az akkori leánylíceumi III. osztályban 
végzett munkatanitásról felterjesztett jelentésem bő kivonatát közöltem a 
„Fizikai és kémiai didaktikai lapok“ 1931 szeptemberi számában. Jelenté
semben jónak láttam rámutatni arra is, mekkora munkát okozott az új 
módszer, mekkora nehézségeket az alacsony osztály és csekély óraszám 
(III. oszt. heti 2 ó.), valamint az önállótlan s logikus következtetésekre 
kevésbbé alkalmas fiatal leánylélek. A mostoha tanterv okozta nehézségek 
leplezetlen kimutatása elérte célját, mert hozzájárult ahhoz, hogy a kémia 
az új középiskolai tantervben már valamivel méltányosabb helyzethez fog 
jutni.

ötszáz sorra terjedő cikkemből a nehézségekkel foglalkozó részleteket 
olvasta fejemre Fehér kolléga, hogy saját szavaimmal cáfolja meg a munka
tanítás védelmére most, öt év múltán írt soraimat. A fenti megvilágítás 
azonban kissé más színben tünteti fel a célzatos idézetek jelentőségét. Aligha 
kell bizonyítanom, hogy ötévi gyakorlat után az első évi próbálkozás nehéz
ségei lényegesen csökkentek, eredményei pedig fokozódtak. De már öt év 
előtti cikkemből is terjedelmes idézetekkel bizonyíthatnám, hogy nem ok 
nélkül „lelkesedtem“ már akkor is az új módszerért.

Azonban a vita lezárása érdekében csak néhány egyszerű tény le- 
szögezésére szorítkozom. Az öt év alatt különböző szerzők tollából származó 
elég nagyszámú beszámoló kivétel nélkül igen értékes módszernek vallja 
a munkatanítást. Egyedül én voltam az, aki nyomatékosan mutattam rá 
a kezdetben észlelt nehézségekre, de folytattam a munkatanítást azóta is 
a mai napig, sőt éppen én szólaltam fel most védelmére, Fehér kolléga el
vető véleményével szemben. Ha mégis „az utolsó betűig fenntartja“ ezt a 
véleményét, akkor be kell látnia, hogy szembenáll az évek óta a munka
tanítással gyakorlatilag foglalkozó szakembereknek tapasztalatokon nyugvó 
egyöntetű meggyőződésével. Bodrossi Lajos.

Visszalapozunk.
Szamosi János felolvasása a tanintézetek autonómiájáról 

1869 augusztus 29-én. W olf F r. A. ezt adja a tanárnak  életsza
bályul: Habe Geist und wisse Geist zu wecken! A tan á r legyen 
növendéke szemében a tökéletesség mintaképe. Legyen önérzete, 
legyen személyiség, mert csak így képes személyiségeket nevelni. 
Ebben külső állásának tekintélye is legyen segítségére! A ta n á r 
egyéniségét ne rontsák bürokratikus paragrafusokkal A tanári 
testületeket jogokkal kell felruházni, m ert m int Eötvös József 
mondta egyik országgyűlési beszédében: „Önkormányzat nélkül 
nincs szabadság, szabadság nélkül nincs haladás!“ Honnan vegyen 
lelkesültséget a tanár, ha lá tja, hogy lépten-nyomon p arag ra fu 
sokba botlik, melyek egyéni és testü leti önállóságát gátolják. 
K icsinyes rendszabályokkal csak gépiességet érünk el, a szellemet 
pedig megöljük vele. Az egyház jogos befolyása a vallásoktatásra 
szorítkozik, minden további terjeszkedése jogtalan  és káros. E  jog
ta lan  téren születtek a katolikus és protestáns számtanok, nyelv
tanok, történelm i tankönyvek s más efféle csodaszülöttek, az igaz
ság és tudom ány rovására. A tanári k a r autonóm iája nyilatkoz
zék a tanulók felvételénél és kizárásánál. Ezekben határozhassan 
minden megszorítás nélkül. Mi sem csökkentené a tanári k a r  
tekintélyét jobban, m int ha az egyhangúlag k izárt tanulót a fő
tanhatóság visszahelyezi. Pedig m egtörtént. A szigorú rendeletei-

2Tanáregyesületi Közlöny.
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ről ism ert Poroszország ezt a tan ári karokra bízza, megbízik 
igazságérzetükben. A  pót- és javítóvizsgálatokon is véglegesen 
döntsön a tan á ri kar. Ugyancsak őt illesse a kandidálási jog a 
m egüresedett tanszékekre!

Ribáry Ferenc adott elő arról a kérdésről, hogy a történelm et 
adhatja-e elő bárm ily felekezetű tan ár az egyes vallásfelekezetek 
m egsértése nélkül. E urópa m űvelt állam aiban a közös (nem fele
kezeti) iskolák oly virágzásnak örvendenek, hogy mellettük a fele
kezeti tanodák fénye sápadni kezd; még a felekezetiséget eddig 
féltékenyen őrzött Angolhonban is mozgalom tám adt, hogy az 
ok tatás a felekezetiség szorító burkaitól megmeneküljön. Ez az 
eszme nálunk is naponként tágasabb té rt foglal, bárm ily óvást 
tegyen is ellene jegyzőkönyvébe a debreceni konvent. Középisko
láztatásunk fel nem virágzik, m íg a felekezetek kezében van. Az 
állam  állítson fel felekezet nélküli középtanodákat, a tanszékekre 
nyisson tisztességes díjazás m ellett szabad pályázatot s minden 
felekezetűek közül a legképesebb tanárokat alkalmazza. Ez által 
nemes verseny keletkezik az állam  és a felekezetek között, mely
ből csak a tanügy nyer.

A szerkesztőnek 200 í r t  tiszteletdíjat szavaznak meg.
A Tanodái Lapok közli, m iként állap íto tta  meg az erdélyi 

r. kath. bizottm ány a tanárok fizetését. Egy gyári m unkás többet 
keres. A porosz gimn. tanároké több, m int kétszer ennyi.

Az egyesület 1869. június 2-án a képviselőháztól kérte, hogy 
a  tanárok fizetését m éltányosan állapítsák  meg. E rre  a m iniszter 
1870. jan u ár 1-től így emelte fel a fizetéseket: budapesti rendes 
gimn. tanárok évi fizetése 1300 frt, 250 í r t  lakáspénz és ötödévi száz 
forint, A vidékieké fokozatosan kevesebb.

A berlini Z eitschrift fü r Gymnasialwesen behatóan és igaz
ságosan ism erteti a  m agyar középiskolai viszonyokat. Szerkesz
tőnk megjegyzi, hogy a tanárok nem veszik elég szigorúan a vizs
gázta tást és ezért középtanodáink bizonyítványait külföldön пега 
egy helyen m egvetik, (III. 244. jegyzet.)

Csak az elnevezés m iatt jegyezzük fel, hogy Császár K ároly- 
пак a szerkesztőhöz ír t  levelében szerepel egy ref. főtanoda I. éves 
bölcsésze (Értsd: heted-gimnazista).

A kolozsvári egyetem m egnyílik 1870 október havában.
A középiskolai törvényjavaslat szerint rendes tanárokká csak 

oly egyéneket neveznek ki, kik a hazai főtanodai intézetekben 
tan ári szigorlatot állottak ki és az illető tanszakok előadására 
képesítő oklevelet nyertek. A rendes tanárok nyugdíjra  jogosult 
állam hivatalnokok, élethosszig neveztetnek ki. A gimnázium hat 
évre terjed. Ip a r és kereskedelmi szaktanfolyam okat gimnázium, 
vagy reáliskolákkal összekapcsolva állítanak fel. E  tanfolyamok 
tanulói az illető gimnázium vagy reáliskola növendékeivel együtt 
a kitűzött órákon tanu lják  azon tantárgyakat, m elyeket mindkét 
tanfolyam ban egyenlő kiterjedésben adnak elő. A gimnázium és 
reáliskola különleges tárgyainak  tanulása alól fel vannak mentve 
és saját szaktanfolyam uk különleges tá rg y a it külön tanároktól 
tanulják .

Az évvégi értesítőkben a Thun-féle rendszer idejében kezdtek 
program mértekezéseket m egjelentetni.
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B áró Eötvös József m iniszter az egyletnek évi 8(30 írt. segélyt 
u ta lta t ki és rem ényét fejezi ki, liogy ez a segély állandó lesz.

A m iniszter középiskolai törvényjavaslata indokolásának 15. §-a 
m ondja a következőket: Az oktatás sikerének feltétele, hegy a taná
rok ne legyenek tanórákkal túlterhelve s em iatt ne legyenek kény
telenek óráik egy részét kim erült állapotban ta rtan i és a felytonos 
tanulm ányozásra is m aradjon idejük. A javaslat 136 gim názium ról 
és 20 reáliskoláról szól. Az abszolút korm ányzat a la tt a protestáns 
egyházak sérelmesnek tarto tták , hogy középtanedáikat állam 
közegek látogatták. A javasla t most kim utatja , m ennyire szükséges 
ez a legfelsőbb ellenőrzés. A felekezeti népiskolák állam i segélye
zését nem ta r t ja  célszerűnek, m ert am ennyi segéllyel nem lehet 
kellő állapotba emelni egy községben levő 3—4 felekezeti iskolát, 
akkora összeggel ott egy jó állam i iskola tartha tó  fenn.

A közlöny állandóan részletesen ism erteti a hazai tudományos 
egyletekben (Tud. Akadémia, Történelmi T ársu la t K isfalüdy-Társ., 
Fö ld tan i Társ. stb.) elhangzott előadásokat és vitákat.

Az egylet ügyrendjének  néhány érdekesebb .pontja: A köz
gyűlési v itákban a szólni akarók nevüket felírva, a titk á rn ak  á t
adják, aki a feljegyzés rendje szerint szólítja őket szólásra. A buda
pesti választm ányi tagok személyre szóló meghívót kapnak. H a
vonta kétszer szakosztályi ülést ta rtan ak  az Akadém ia épületében. 
A  közlöny címe: Az országos középtanodai tanáregylet közlönye.

Az erdélyi ref. tanügyi bizottság kifogásolja , hogy a törvény- 
javaslat oklevélhez köti a tanári kinevezést. A ref. középtanodák 
kormányzó testületének eddig is kiváló gondja volt, hogy tanárait 
mentői jelesebb egyének közül válassza, kik m agukat valam ely 
szakban irodalm ilag kitüntették vagy a Tud. Akadém ia tag 
jai. A szerkesztő reméli, hogy prot. atyánkfiái belátják téve
désüket. A ttól is félnek, hogy az állam i középiskolákban végzett 
ifjak a t a közhivatalok elnyerésében előnyben fogják részesíteni.

A m inisztérium  megbízza az egyletet a tankönyvek megbírá- 
lásával. Nagy örömmel veszik tudomásul.

A porosz közoktatásügyi m iniszter kérdést intézett az egye
temekhez, hogy tanácsos-e reáltanodát végzett növendékeket az 
egyetem re felvenni. A legtöbb válasz tagadó volt.

A III. évfolyam végén találjuk  a pesti tudom ányegyetem  
bölcsészeti karénak  kebelében középtanodai és a műegyetem kebe
lében reáltanodái tanárjelö ltek  szám ára felállítandó tanárképezde 
szabályzatait. vitéz Szabó István  Andor.

FORGÁCSOK.
Szakadék van az elemi iskola és a középiskola közt, halljuk 

m a mindenfelé! Ha elm együnk egy elemi iskolába és végighallga
tu n k  néhány órát, szinte m agunk is e vélemény rab jává leszünk, 
annyira máskép tan ítanak  az elemi iskolában, mint nálunk. Tanító
k artá rsa in k  örömmel alkalmazzák a náluk — úgy látszik — jól be
vált tan ítási módszert, nincsenek tekintettel a középiskolára, 
melybe növendékeiknek kb. 6%-a lép csak s az elemi iskola ön- 
célúságát hangsúlyozzák. Nagyon sokan vélekednek ma m ár úgy,

2*
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hogy a  középiskola kötelessége ezt a szakadékot valam ikép á t
hidalni. A középiskolai tan ár mind gyakoribb és gyakoribb vendég 
lesz az elemi iskolai tanórákon, élénk eszmecserék folynak a két 
iskolatípus .,közelebbhozásáról“ és lassan éppen a középiskolai ta 
nárok kezdik hangsúlyozni, hogy igazi modern tan ítás tulajdon
képen csak az elemiben folyik.

Hová fog ez a különös d ivat vezetni? Az elemi és a közép
iskola közti úgynevezett „szakadék“ áthidalásához? Én ezt a „szaka
dékot“, jobban mondva válaszfalat, természetesnek és jogosnak 
tartom . Más a célja, más az anyaga a két iskolafajnak és a válasz
falak lebontása valam elyik iskolafaj összes céljainak feladását és 
csődjét jelentené.

Amikor az egyetemi professzorok a középiskolát elhagyó ifjú 
ság hiányos készültségéről panaszkodnak, kiáltsuk oda nekik mi 
is: „Tessék áth idalni az egyetem és a középiskola közti nagy szaka
dékot, akkor m ind járt megváltozik minden!“ V ájjon jogunk volna-e 
ehhez? V ajjen nem joggal hivatkozhatna az egyetem a m aga ön- 
célúságára és még inkább arra , hogy a középiskola nem utolsó fö l
adata az egyetem i tanulm ányokra való előkészítés is. V ájjon meg
felelhet-e céljának az oly középiskola, m ely egy vé lt „szakadék“ át
hidalása céljából színvonalát az elemi iskola fokára süllyeszti?

Nem állhatunk  a m erev elzárkózás álláspontján, de hangsú
lyoznunk kell, hogy az elemi és a középiskola közt szükség van a 
válaszfalra, m ert különben még több tehetségtelen elem tör be hoz
zánk s ezek jogosidatlan ambíciói elé aztán semm iféle szelekció 
sem tud m ajd kom oly gátat emelni.

Dr. Hári Ferenc

EGYESÜLETI ÉLET.

A Tanítók Özvegyeit és Árváit Segítő Egyesület. A decemberi köz
gyűlés óta jelentős esemény történt. A Középiskolai Tanáregyesület kérésére 
a kir. főigazgatóságok felhívták az iskolákat az egyesület támogatására. 
Nagyobb eredménye a felhívásnak még nem mutatkozott, de fontosnak tar
tom azt, hogy olyan intézetek is adakoztak, melyektől régebben nem kapott 
adományt egyesületünk. Akik évről-évre el szokták küldeni adományukat, 
azok úgyis jelentkeznek.

Az egyesület vagyona jóval felette van a 30.000 P-nek, sőt nagyobb is 
a kimutatottnál. Vagyonunk egy részét tudniillik részvényekbe fektettük. 
Jelenleg 100 darab Nemzeti Bank-részvényünk van. Mióta ezek birtokunk
ban vannak, a részvények darabonkint több mint 40 P-vel emelkedtek. Ki
mutatásunkban azonban a vételár szerepel.

Mégis szükségünk van támogatásra. A múlttól kevés pénzt vettünk át, 
az özvegyek száma pedig nagyon megszaporodott. A legnagyobb bajunk az, 
hogy a készpénzünk nagyon kevés kamatot hoz.

Bizakodva fordulok az iskolákhoz, különösen azokhoz a fiók-elnökök
höz, kik a múltban sohasem hagyták cserben az egyesületet. Nem szeret
ném, ha a helyzet arra kényszerítene, hogy a járadékot egy fillérrel is 
leszállítsuk. Minthogy egy visszafejlődő, illetőleg sorvadozó egyesületet 
vezetni nem tudnék, helyemet azonnal elhagynám.

De mindig hirdetem, hogy optimistának kell lenni, hiszen a mai nehéz 
gazdasági viszonyok között optimizmus nélkül nem lehetne élni.

Hangsúlyoznom kell azt, hogy az egyesület- nem a tagok nehezen meg
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szerzett és megélhetéshez szükséges filléreire számít, hanem arra, hogy az 
intézetek ünnepélyek jövedelméből, vagy valamilyen alapból támogatnak 
bennünket.

Magam részéről nem látok semmi okot arra, hogy túlságosan fenye
getőnek lássam a jövőt. A tagdíjak szépen befolynak; adományok is érkez
nek. A közgyűlés óta a következő adományok érkeztek Poor Sándor pénz
táros jelentése szerint: a budapesti Vili. kér. állami Zrínyi Miklós-reálgim- 
názium a jégpálya jövedelméből: 300 P; az újpesti állami leánylíceum: 20 P; 
N. N. Újpestről: 20 P; a budapesti X. kér. Szent László-reálgimnázium: 20 P: 
a mezőkövesdi kir. kát. reálgimnázium: 20 P; a budapesti II. kér. kir. kát. 
reálgimnázium: 10 P; a budapesti II. kér. állami Mátyás király-reálgimná
zium: 10 P; a budapesti V. kér. Berzsenyi Dániel-reálgimnázium: 10 P; a 
debreceni ref. leánygimnázium: 10 P; a kisújszállási ref. reálgimnázium; 
10 P; a bonyhádi ág. ev. reálgimnázium: 15 P; dr. Fodor János tanár 
kecskemétről: 15 P; a gyöngyösi állami reálgimnázium: 12 P 34 fillér; a 
budapesti VII. kér. állami Szent István-reálgimnázium: 4 P; dr. Szentmihályi 
Gyula tanár: 2 P 60 fillér; a budapesti IX. kér. állami Fáy András-reálgim- 
názium: 9 P; a budapesti X. kér. állami Széchenyi István-reálgimnázium: 
3 P 20 fillér; az egri állami reáliskola tanári testületé: 5 P. A közgyűlés óta 
pénztárosunk tehát összesen 496 P 14 fillér új adományt könyvelt be.

Lengyel Miklós.

HÍREK.
Kinevezések.

A kormányzó a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter elő
terjesztésére Kisfaludy Kálmán dr. és Rácz Kálmán dr. miniszteri tanácso
sokat miniszteri osztályfőnökökké; Sárkány Alfréd dr. és Nevetős Gyula dr. 
miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri osztálytanácso
sokat, tíernáth Géza dr., Körösi László dr., Velics Lajos miniszteri taná
csosi címmel felruházott miniszteri osztálytanácsosokat, Olay Ferenc dr. 
és Kása Kálmán dr. miniszteri osztálytanácsosokat miniszteri tanácsosokká; 
vitéz Tárczay-Felicides Román dr., a film- és testnevelési ügyek miniszteri 
tanácsosi címmel felruházott országos főfelügyelőjét miniszteri tanácsosi 
címének épségben tartása és a miniszteri tanácsosi jelleg egyidejű adomá
nyozása mellett, Fülei Szabó Endre dr. miniszteri osztálytanácsosi címmel 
felruházott központi színművészeti előadót a miniszteri tanácsosi rím egy
idejű adományozása mellett, IJamjanovich Lajos dr., Hertelendy Jenő dr., 
Laszkáry Miklós, Molnár Andor dr. miniszteri osztálytanácsosi címmel és 
jelleggel felruházott miniszteri titkárokat és Mártonffy Károly dr. miniszteri 
titkárt miniszteri osztálytanácsosokká kinevezte. — Madarász István dr. 
miniszteri osztályfőnöki címmel felruházott miniszteri tanácsosnak a minis z 
téri osztályfőnöki jelleget; Jalsoviczky Károly dr. miniszteri tanácsosnak 
a miniszteri osztályfőnöki címet és jelleget; Eyssen Tibor dr.. miniszteri 
titkárnak a miniszteri osztálytanácsosi címet és jelleget; Kultsár István dr. 
miniszteri osztálytanácsosi címmel felruházott miniszteri titkárnak a minisz
teri osztálytanácsosi jelleget; Huszka János dr. miniszteri titkárnak a minisz
teri osztálytanácsosi címet és jelleget; Ivánkovits Kálmán miniszteri osztály
tanácsosi címmel felruházott miniszteri titkárnak a miniszteri osztálytaná
csosi jelleget; vitéz Terbócz Miklós dr. miniszteri titkárnak a miniszteri 
osztálytanácsosi címet és jelleget: Paikert Géza dr. és Schöpflin Pogány 
Károly dr. miniszteri segédtitkároknak pedig a miniszteri titkári címet és 
jelleget adományozta.

A kormányzó a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter elő
terjesztésére Vajdinger Gyula dr. miniszteri tanácsost miniszteri osztály
főnökké és Sántha Gábor dr. miniszteri titkárt miniszteri osztálytanácsossá, 
vitéz Haász Aladár dr. miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott
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miniszteri osztálytanácsosi miniszteri tanácsossá, Tihamér Lajos dr. minisz
teri tanácsosi címmel és az V. fizetési osztály jellegével felruházott múzeumi 
központi előadót miniszteri tanácsosi címének érintetlenül hagyása mellett 
az V. fizetési osztályba kinevezte.

A kormányzó a m. ki r. vallás-és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére 
Pintér Jenő dr. címzetes egyetemi nyilvános rendes tanár, középiskolai tan
kerületi királyi főigazgatót a budapesti tankerület, Kemenes Illés dr. közép
iskolai tankerületi királyi főigazgató, az Országos Közoktatási Tanács al- 
elnökét a budapestvidéki tankerület, Liber Béla dr. címzetes középiskolai 
igazgató, a Középfokú Iskolák Sportkörei Országos Központjának miniszteri 
biztosát a szombathelyi tankerület, Závodszky Levente dr. egyetemi magán
tanár, főiskolai tanárt a pécsi tankerület, Kisparti János dr. címzetes tan
kerületi királyi főigazgató, a budapesti kegyesrendi gimnázium igazgatóját 
a szegedi tankerület, vitéz Bessenyeii Lajos dr. címzetes tankerületi királyi 
főigazgató, a debreceni református gimnázium igazgatóját a debreceni tan
kerület, Tamedly Mihály dr.-t, a berlini Magyar Intézet igazgatóját a mis
kolci lankerület királyi főigazgatójává kinevezte; végül Balassa István 
Bruno dr. egyetemi magántanár, tanügyi tanácsost, a tankerületi királyi 
főigazgatói cím és jelleg egyidejű adományozása mellett a székesfehérvári 
tankeriiief vezetésével megbízta.

A kormányzó a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter 
előterjesztésére Ady Lajos tankerületi királyi főigazgatót az V. fizetési 
osztályban való meghagyása mellett, Jámbor György dr. tankerületi királyi 
főigazgatói címmel felruházott középiskolai igazgatót tanügyi főtanácso
sokká az V. fizetési osztályba, Balassa Brúnó dr. ciszterci-rendi áldozópap, 
tanárképzőintézeti igazgatót és Balogh Ányos dr. jászó-premonlrei kanonok
rendi áldozópap, középiskolai tanárt tanügyi tanácsosokká a VI. fizetési 
osztályba kinevezte.

A kormányzó a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter előlerjesztésére 
Strasser Sándor győri állami gróf Apponyi Albert-leánygimnáziumi, dr. Pon
grác'z Károly kaposvári állami Somssich Pál-reálgimnáziumi, Péterffy Béla 
zalaegerszegi állami Deák Ferenc-reálgimnáziumi, dr. Resch Aurél buda
pesti VI. kerületi állami Kölcsey Ferenc-reálgimnáziumi, Pongrácz Alajos 
budapesti VI. kerületi állami Kemény Zsigmond-reáliskolai, dr. Benisch 
Artúr c. tankerületi királyi főigazgató, a budapesti tankerületi kir. főigaz
gatósághoz szolgálatra beosztott állami középiskolai, valamint dr. Staad 
János c. tankerületi királyi főigazgató, budapesti állami középiskolai tanár
képzőintézeti gyakorló középiskolai, dr. Pethő István szombathelyi állami 
Faludv Ferenc-reálginmáziumi, dr. Lersch Ernő újpesti állami Kanizsay 
Dorottya-leánylíceumi, Bernolák Kálmán budapesti VI. kerületi állami 
Mária Terézia-leánygimnáziumi és dr. Marczinkó Ferenc budapesti II. kerü
leti állami Toldy Ferenc-reáliskolai igazgatókat az V. fizetési osztályban 
való meghagyásuk mellett, tanügyi főtanácsos, gimnáziumi igazgatókká, 
továbbá dr. I^engyel Miklós c. tankerületi királyi főigazgató, budapesti 
VIII. kerületi állami Zrínyi Miklós-reálgimnáziumi, Kerékgyártó Árpád 
budapesti I. kerületi állami Verbőczy István-reálgimnáziumhoz tanári szol
gálatra beosztott állami középiskolai és Barthos Indár központi szolgálatra 
beosztott címzetes tankerületi királyi főigazgató, állami középiskolai igaz
gatókat tanügyi főtanácsos, gimnáziumi igazgatókká az V. fizetési osztályba, 
dr. Tóth József kisvárdai állami Bessenyei György-reálgimnáziumi, dr. Nagy 
Pál budapesti VII. kerületi állami Szent István-reálgimnáziumi és dr. Firbás 
Oszkár szegedi állami Baross Gábor-reáliskolai igazgatókat a VI. fizetési 
osztályba, továbbá dr. Fóyel Sándor budapesti X. kerületi állami Széchenyi 
István-reálgimnáziumi megbízott igazgatót, állami középiskolai rendes tanárt 
és dr. Várady Imre római magyar történeti intézethez beosztott állami 
középiskolai rendes tanárt gimnáziumi igazgatóvá a VI. fizetési osztályba, 
végül dr. Keresztéig Ernő szombathelyi állami leánylíceumi és dr. Halász 
László mátyásföldi egyesületi Corvin Mátyás-reálgimnáziumi megbízott igaz
gatókat, állami középiskolai rendes tanárokat, valamint dr. Loczka Alajos, 
яг  Országos Közoktatási Tanácshoz beosztott c. középiskolai igazgató, állami
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középiskolai rendes tanárt gimnáziumi igazgatókká a VII. fizetési osztályba
kinevezte.

A  kormányzó a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére 
Gáldy Béla budapesti III. kerületi állami Árpád-reálgimnáziumi, dr. Zibolen 
Endre budapesti VII. kerületi állami Madách Imre-gimnáziumi, dr. Horváth 
Viktor pécsi állami középiskolai tanárképzőintézeti gróf Széchenyi István 
gyakorló reáliskolai, Wollek Géza szolnoki állami Verseghy Ferenc-reálgim- 
náziumi, dr. Kiss Albin pécsi cisztercilarendi katolikus Nagy Lajos-reálgimná- 
ziumi, vitéz Veszprémy Dezső egri érseki katolikus leánygimnáziumi, 
dr. Rell Lajos békéscsabai ágostai hitvallású evangélikus Rudolf-reálgimná- 
ziumi igazgatóknak és Csetri Károly címzetes középiskolai igazgató, nyugal
mazott állami reálgimnáziumi rendes tanárnak a tanügyi főtanácsosi rímet 
adományozta.

A kormányzó a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére 
Govrik Sándor budapesti tanárképzőintézeti gyakorló középiskolai, dr. Sági 
István és dr. Fagy József Béla, a budapesti tanárképző-intézethez beosztott 
gyakorló középiskolai, dr. Kardeván Károly budapesti 11. kerületi állami 
Toldy Ferenc-reáliskolai, dr. Soltész Gyula szentesi állami Horváth Mihály- 
Teálgimnáziumi, Katona Ferenc soproni állami Széchenyi lstván-reálgimná- 
ziumi, Makoldy Viktor budapesti II. kerületi állami Mátyás király-reálgim- 
náziumi, dr. Goschi Péter székesfehérvári állami Ybl Miklós-reáliskolai, 
dr. Arató Amália budapesti VI. kerületi állami Mária Terézia-leánygimná- 
ziumi, Luttor Ignác budapesti V. kerületi állami Berzsenyi Dániel-reálgim- 
náziumi, Bán József debreceni kegyesrendi katolikus Calasanci Széni Józsel- 
reálgimnáziumi és Knubels Rezső budapesti II. kerületi királyi egyetemi 
katolikus reálgimnáziumi rendes tanároknak a gimnáziumi igazgatói címet 
adományozta.

Igazgatói megbízatások.
A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Csabai István 

budapesti VI. kerületi állami Kemény Zsigmond-reáliskolai rendes tanárt 
a  soproni állami leánygimnáziumhoz áthelyezte és egyidejűleg a leány- 
gimnázium igazgatói teendőinek ellátásával megbízta. — Horváth Béla buda
pesti tankerületi királyi főigazgatósághoz szolgálattételre beosztott állami 
középiskolai rendes tanárt a szolgálat érdekében a szentgotthárdi állami 
reálgimnáziumhoz áthelyezte és megbízta az iskola igazgatói teendőinek 
ellátásával.

Áthelyezések.
A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter a következő 

áthelyezéseket rendelte el: Sárossy Gyula sümegi állami Kisfaludy' Sándor- 
reálgimnáziumhoz beosztott királyi katolikus tanulmányalapi rendes tanárt 
a szolnoki állami Verseghy Ferenc-reálgimnáziumhoz; — Szeliánszky Ferenc 
kisvárdai állami Bessenyei György-reálgimnáziumi rendes tanárt a szegedi 
állami Baross Gábor-reáliskolához; — Kályáni Ferenc makói állami Csanád 
vezér-reálgimnáziumi rendes tanárt a hatvani állami reálgimnáziumhoz; — 
Tass Kálmán tatai kegyesrendi katolikus reálgimnáziumhoz beosztott királyi 
katolikus tanulmányalapi középiskolai rendes tanárt a miskolci királyi 
katolikus Fráter György-gimnáziumhoz; — Fáy Károly kaposvári állami 
Somssich Pál-reálgimnáziumi rendes tanárt a budapesti VII. kerületi állami 
Madách Imre-gimnáziumhoz; — Makoldy Viktor budapesti II. kerületi állami 
Máty'ás király-reálgimnáziumi rendes tanár, c. gimnáziumi igazgatót a buda
pesti V. kerületi állami Berzsenyi Dániel-reálgimnáziumhoz; — Medveczky 
Ilona békéscsabai állami leánylíceumi rendes tanárt a szolgálat érdekében 
a mezőtúri állami Teleki Blanka-Ieánylíceum internátusához; — Posgay 
Piroska békéscsabai állami leánylíceumi rendes tanárt saját kérelmére a 
soproni állami leánylíceumhoz; — Pusztai/ Rózsa mezőtúri állami leány
líceumi rendes tanárt saját kérelmére az újpesti állami Kanizsay' Dorottya- 
leánylíceumhoz; — dr. Szegzárdy József szegedi állami Klauzál Gábor-reál- 
gimnáziumi rendes tanárt a budapesti V. kerületi állami Berzsenyi Dániel- 
gimnáziumhoz; — dr. Lám Frigyes c. középiskolai igazgató, győri állami
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gröl' Apponyi Albert-leányginmáziumi rendes tanárt a budapesti V. kerületi 
állami Bolyai-reáliskolához; — Ujváry Gyula jászberényi állami József 
nádor-reálgimnáziumi rendes tanárt a pestszenterzsébeti állami Kossuth 
Lajos-reálgimnáziumhoz; — Römer Camilló hatvani állami reálgimnáziumi 
rendes tanárt a mátyásföldi egyesületi Corvin Mátyás-reálgimnáziumhoz; — 
Steyrer Gyula zalaegerszegi állami Deák Ferenc-reálginmáziumi rendes tanárt 
a budapesti VI. kerületi állami Kemény Zsigmond-reáliskolához; — dr. Mező 
Ferenc budapesti II. kerületi állami Mátyás király-reálgimnáziumi rendes 
tanárt a budapesti V. kerületi állami Berzsenyi Dániel-reálgimnáziumhoz 
helyezte át.

A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter vitéz dr. Temesy 
Győző budapesti állami gyakorló középiskolához szolgálatra beosztott állami 
reálgimnáziumi rendes tanárt az állami gyakorló középiskolai tanárok lét
számába a budapesti állami középiskolai tanárképzőintézeti gyakorló közép
iskolához állami gyakorló középiskolai rendes tanárrá kinevezte.

A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter Hetyey József dr. 
kaposvári állami Somssich Pál-reálgimnáziumi, Didovátz György budapesti
VI. kerületi állami Kölcsey Ferenc-reálgimnáziumi, Jánky István dr. sümegi 
állami Kisfaludy Sándor-reálgimnáziumi, Pellei Emil szegedi állami Klauzál 
Gábor-reálgimnáziumi, Szarka Ernő jászapáti kir. kát. gróf Széchenyi István 
reálgimnáziumhoz beosztott állami középiskolai, Tassy Ferenc dr. debreceni 
állami Fazekas Mihály-reáliskolai, Simon Blanka budapesti VII. kerületi 
állami Erzsébet Nőiskola leánylíceumi, Keresztury Kálmán szombathelyi 
állami Faludy Ferenc-reálgimnáziumi, Németh István szegedi állami Klauzál 
Gábor-reálgimnáziumi, Scheitz Antal kecskeméti állami Katona József-reál- 
iskolai, Ujváryné Lovas Ilona budapesti VII. kerületi állami Erzsébet Nő
iskola leánylíceumi, Kiss Károly csongrádi állami Szent Imre-reálgiinnáziumi, 
Bán Imre gyöngyösi állami Koháry István-reálgimnáziumi, Pálosi lo re kis
pesti állami Deák Ferenc-reálgimnáziumi, Vasshegyi Margit dr. budapesti
VII. kér. állami Erzsébet Nőiskola leánylíceumi, Szentmiklósi Péter nyíregy
házi kir. kát. gimnáziumhoz beosztott állami középiskolai, Wälder Vilma 
budapesti VI. kerületi állami Mária Terézia-leánylíceumi, Techert József dr. 
balassagyarmati állami Balassa Bálint-reálgimnáziumi, Strasser Judit győri 
állami gróf Apponyi Albert-leányginmáziumi, Friml Géza budapesti VI. kér. 
állami Kölcsey Ferenc-reálgimnáziumi, iff. Kunfalvi Rezső pestszenterzsébeti 
állami Kossuth Lajos-reálgimnáziumi, Panyiczky Gyula hatvani állami reál- 
gimnáziumi, Barás Rózsa békéscsabai állami Lorántffv Zsuzsánna-leány- 
líceumi, Laziczius Gyula dr. egyetemi magántanár, budapesti kir. magyar 
Pázmány Péter-tudományegyetemi bölcsészeti kari dékáni hivatalhoz be
osztott állami középiskolai, Benkö Gáspár budapesti VII. kerületi állami 
Madách Imre-gimnáziumi, Nagy József hatvani állami reálgimnáziumi, Fábián 
István dr. mátyásföldi egyesületi Corvin Mátyás-reálgimnáziumhoz beosztott 
állami középiskolai, Vigassyné dr.-né Bartalits Mária újpesti állami Kanizsay 
Dorottya-leánylíceumi, Lengyel Irén soproni állami leánygimnáziumi, Staud 
Géza dr. budapesti VII. kerületi állami Zrínyi Miklós-reálgimnáziumi, Zambra 
Szidónia dr. budapesti VII. kerületi állami Erzsébet Nőiskola leánylíceumi, 
Oravetz Vera dr. debreceni gróf Tisza István-tudományegyetemi internátus- 
hoz szolgálatra beosztott állami középiskolai és Faragó József újpesti állami 
Kanizsay Dorottya-leánylíceumi helyettes tanárokat, továbbá Bozzan Erzsé
bet szombathelyi állami leánygimnáziumi, Szüts Iván budapesti II. kerületi 
állami Mátyás király-reálgimnáziumi és Tóth Lajos dr. egyetemi magántanár, 
debreceni állami Fazekas Mihály-reáliskolai óraadó helyettes tanárokat, 
végül Jausz Béla dr. kisújszállási ref. Horthy-reálgimnáziumi rendes tanárt, 
Vidos Benedek dr. nymwegeni egyetemi magántanár, okleveles középiskolai 
tanárt, Medveczky Károly dr. debreceni egyetemi könyvtárőr, okleveles 
középiskolai tanárt és Szabó Richárd budapesti IX. kerületi ref. gimnáziumi 
rendes tanárt az állami középiskolai tanárok létszámába gimnáziumi rendes 
tanárokká, továbbá Deák György nagykállói állami Szabolcs vezér-reálgim- 
náziumi. Huszár Kálmán pesterzsébeti állami Kossuth Lajos-reálgimnáziumi 
és Szakáts Ödön kecskeméti állami Katona József-reáliskolai testnevelési
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helyettes tanárokat az állami középiskolai testnevelési tanárok létszámába 
gimnáziumi testnevelési rendes tanárokká, Faragó István pestszenterzsébeti 
állami Kossuth Lajos-reálgimnáziumi, Balogh Anna budapesti VI. kerületi 
állami Mária Terézia-leánygimnáziumi, Kövessi Margit budapesti VII. kerü
leti állami Erzsébet Nőiskola leánylíceumi, Hajdó Margit dr. mezőtúri állami 
Teleki Blanka-leánylíceumi, Wernitz István pécsi m. kir. állami középiskolai 
tanárképzőintézeti gróf Széchenyi István gyakorló reáliskolai, Szente László 
kaposvári állami Somssich Pál-reálgimnáziumi. Szendi János budapesti VI. 
kerületi állami Kemény Zsigmond-reáliskolai, Márton Imre pécsi m. kir. 
állami középiskolai tanárképzőintézeti gróf Széchenyi István gyakorló reál
iskolai, Hencze Béla dr. szekszárdi állami Garay János-reálgimnáziumi, 
Kárteszi Ferenc dr. győri állami Révay Miklós-reáliskolai, Kaposi Antal zala
egerszegi állami Deák Ferenc-reálgimnáziumi, Dombi Béla szegedi állami 
Klauzál Gáhor-reálgimnáziumi és György Endre pestszenterzsébeti állami 
Kossuth Lajos-reálgimnáziumi helyettes, továbbá Somos Jenő dr. szentgott
hárdi állami reálgimnáziumi, Semjén Gyula dr. budapesti VIII. kerületi állami 
Zrínyi Miklós-reálgimnáziumi, Machovits Viktor dr. soproni állami Széchenyi 
István-reálgimnáziumi, Mátray Tibor székesfehérvári állami Ybl Miklós- 
reáliskolai, Szalay György dr. budapesti VII. kerületi állami Szent István- 
reálgimnáziumi, ifj. Pongrácz Alajos dr. budapesti VI. kerületi állami Kölcsey 
Ferenc-reálgimnáziumi, Lelkes István dr. budapesti Vili. kerületi állami 
Zrínyi Miklós-reálgimnáziumi, Szabó Aladár pécsi m. kir. állami tanárképzö- 
intézeti gróf Széchenyi István gyakorló reáliskolai, Gedeon Béla hatvani 
állami reálgimnáziumi, Szenczi Miklós dr. budapesti VII. kerületi állami 
Madách lmre-gimnáziumi, Petrovich Ede pécsi m. kir. állami tanárképző
intézeti gróf Széchenyi István gyakorló reáliskolai, Balassa László kispesti 
állami Deák Ferenc-reálgimnáziumi, Biró Lajos Pál dr. budapesti III. kerü
leti állami Árpád-reálgimnáziumi, Szerencsi Zoltán makói állami Csanád 
vezér-reálgimnáziumi, Lesi Viktor csongrádi állami Szent Imre-reálgimná- 
ziumi, Takács László budapesti V. kerületi állami Berzsenyi Dániel-reálgim- 
náziumi, György Magda Országos Pedagógiai Könyvtárhoz beosztott, Windisch 
István budapesti I. kerületi állami Verbőczy István-reálgimnáziumi, Peér 
István dr. csongrádi állami Szent Imre-reálgimnáziumi, Nádas József székes- 
fehérvári állami Ybl Miklós-reáliskolai, Hegedűs Zoltán győri állami gróf 
Apponyi Albert-leánygimnáziumi, Ignáczy Béla dr. hatvani állami reálgim
náziumi, Schindler Edith soproni állami leánygimnáziumi, ifj. Grabovieczky 
Leon nyíregyházi kir. kát. gimnáziumhoz beosztott állami középiskolai, 
Kerekes György békéscsabai állami Lorántffy Zsuzsánna-Ieánylíceumi, 
Boronkay Antal budapesti V. kerületi állami Berzsenyi Dániel-reálgimná- 
ziumi, Bencze István dr. budapesti V. kerületi állami Bolyai-reáliskolai, 
Hartly Domokos hatvani állami reálgimnáziumi, Rásky Klára szolnoki állami 
leánylíceumi, Szabó Pál Zoltán dr. egyetemi magántanár, pécsi m. kir. állami 
tanárképzöintézeti gróf Széchenyi István gyakorló reáliskolai óraadó helyet
tes tanárt, továbbá Meznerics Ilona és Jakabffyné Gerö Brigitta okleveles 
középiskolai tanárokat az állami középiskolai helyettes tanárok létszámába 
gimnáziumi helyettes tanárokká, végül Juhász József sümegi állami Kisfaludy 
Sándor-reálgimnáziumi, Marik Klára, a KISOK központjához beosztott és 
Sykó Dezső budapesti II. kerületi állami Toldy Ferene-reáliskolai testneve
lési óraadó helyettes tanárokat az állami középiskolai helyettes testnevelő 
tanárok létszámába testnevelési helyettes tanárokká kinevezte.

A budapesti középiskolai tanárvizsgálóhizottság tagjai.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1924. évi XXVII. törvénycikk 

11. §-a alapján az 1935/36. tanévtől számítandó öt év tartamára a budapesti 
állami Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság elnökévé Kornis Gyulát, ügy
vezető alelnökévé Melich Jánost, alelnökeivé Mauritz Bélát, Pintér Jenőt és 
a bizottság jegyzőjévé Szidarovszky Jánost újból kinevezte és Németh Gyulát 
alelnökké ugyancsak az 1935/36. tanévtől számítandó öt év tartamára ki
nevezte.
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A vallás- és közoktatásügyi miniszter egyúttal a Bizottság tagjait is 
kinevezte. A kinevezettek a következők:

A magyar irodalomtörténetre: Császár Elemér, Horváth János, Kéky 
Lajos, Papp Ferenc, Pintér Jenő, Szinnyei Ferenc, Viszota Gyula, Zlinszky 
Aladár.

A magyar nyelvészetre: Melich János, Németh Gyula, Zsirai Miklós.
A klasszikafilológiára: Frirr.l Aladár, Huszti József, Moravcsik Gyula, 

Szabó Miklós, Szidarovszky Janos.
A német nyelvre és irodalomra: Petz Gedeon, Pukánszky Béla, Schwartz 

Elemér, Thienemann Tivadar.
A francia nyelvre és irodalomra: Bárczi Géza, Eckhardt Sándor, Pet- 

rich Béla.
Az angol nyelvre és irodalomra: Yolland Artúr, Fest Sándor.
A szláv nyelvekre és irodalmakra: Bajza József, Melich János.
A román nyelvre és irodalomra: Tagliavini Károly, Tamás Lajos.
Az olasz nyelvre és irodalomra: Tagliavini Károly. Zambra Alajos.
A magyar és az egyetemes történelemre: Alföldi András, Domanovszky 

Sándor, Heinlein István, Lukinich Imre, Mályusz Elemér, Madzsar Imre, 
Miskolczy István, Szekfü Gyula, Szentpétery Imre.

A földrajzra: Cholnoky Jenő, Flézser Aurél.
A mennyiségtanra: Fejér Lipót, Pados Gusztáv, Sárközi) Pál, Suták 

József, Veress Pál, Grynaeus István.
Az ábrázoló geometriára- Pomsauer Lajos.
A kísérleti és elméleti természettanra: Ortvay Pudolf, Pogány Béla, 

Pybár István, TangI Károly.
A vegytanra: Buchböck Gusztáv, Bugarszky István, Dobi) Géza, Groh 

Gyula, Széky Tibor.
A természetrajzra: a) az állattanra: Entz Géza, Dudits Endre. Méhely 

Lajos, Zimmermann Ágoston; b) a növénytanra: Gombocz Endre, Mágocsy- 
Dietz Sándor, Paál Árpád, Tuzson János; c) az ásványtanra: Mauritz Béla, 
Pap Károly.

A filozófiára és pedagógiára: Bognár Cecil, báró Brandenstein Béla, 
Dékány István, Imre Sándor, Kisparti János, Kornis Gyula, Nagy József 
Béla, Prohászka Lafos.

*

Űj egyetemi magántanárok.
A Hivatalos Közlöny tudósítása szerint a vallás- és közoktatásügyi 

miniszter dr. Alszeghy Zsolt áll. középiskolai tanárnak, a M. T. Akadémia 
levelezőtagjának „a magyar költészet története“ című tárgykörből a buda
pesti Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészeti karán, és dr. Vajthá 
László áll. középiskolái tanárnak a debreceni Tisza István Tudományegyetem 
bölcsészeti karán „а XIX. és XX. század magyar irodalma, különös tekintet
tel a verses műfajokra“ című tárgykörből egyetemi magántanárrá történt 
képesítését jóváhagyólag tudomásul vette és őket e minőségükben meg
erősítette.

A latin nyelvi és irodalmi továbbképző tanfolyamon a következők vet
tek részt: A) Ösztöndíjas hallgatók: Ádám János, Augusztinovicz Elemér dr., 
Borbély Ludolf, Boross István dr., Bozi Ferenc, Csatáry Endre, Vitéz Denge- 
legi Lajos dr., Ébner János dr., Győri Aranka dr., Hommer László, Hoszták 
Mária Kornélia, Kardos László dr., Kiss Jenő dr., Kiss László dr., Kővári 
Aladár, László Vince dr., Lovas Elemér dr., Miklós Ráfael, Nagy Erzsébet dr., 
Nagy József, Nemes Vazul, Orbán Dezső, Pányi Arnold, Panyik-Tóth József, 
Pápai Sándor dr., Panka Tibor dr., Pavel Ágoston dr., Pethő István dr., 
Pintér Lajos, Pusztay Rózsa. Radványi Kálmán dr., Rákóczy János, Ruh- 
mann Jenő dr., Schramm Béla, Schwirián László, Simon László dr., Szetey 
Endre, Szirák Ferenc dr., Tornor Béla, Vitéz Tóth Kálmán, Turányi Fe
renc dr., Uskert Kálmán, Windisch István. B) Ösztöndíj nélkül fölvett hall
gatók: Ádám Karola, Gsengery Erzsébet dr.. Csépke Andor. Csorna Mária,
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Dragos Károly, Eszterle M. Edit dr., Froncz János, Janson Vilmos, Kalmár 
Eszter. Kiss Béla, Kováts Gyula dr., Slrausz Györgyi-, Tagscherer Erzsébet, 
Kopánvi Mária, Sarkady Ida.

KÖNYVSZEMLE.
Fináezy Ernő: Neveléselméletek a XIX. században. Budapest, 1934. 
A M agyar Tudományos Akadémia kiadása. 8-r., IV  +  119 I,

Fináezy Ernő egy-egy m unkájának megjelenése mindig ese
mény volt pedagógiai irodalm unkban. Utolsó művének jelentőségét 
fokozta az a körülmény, hogy benne évtizedes nagyszabású nevelés
történetíró i m unkássága tetőződött be. Az ókor, a középkor, a  
renaissance-világ és az ú jkor nevelésügyének m esteri ábrázolása 
u tán  ez a könyve a X IX . század elmélkedőinek felfogását m u tatja  
be, s ezzel a jelenkor küszöbéig ju to tt el úttörő jelentőségű, minden 
ízében tudom ányos és európai színvonalú egyetemes nevelés
története.

Ez ötödik kötetben változatlanul visszatükröződnek m indazok 
a tudós és írói erények, melyek az azóta elhúnyt szerzőt m ár korán 
a m agyar neveléstudomány, legkitűnőbb képviselőjévé ava tták . 
A forráskutatás alapossága és mélysége, a tökéletes megbízhatóság 
és tárgyilagosság, a széles szellemtörténeti háttér, az erkölcsi fel
fogás nemes emelkedettsége párosulva a szakember teljes hozzáérté
sével, olyan jelességei Fináezy Ernő tudományos tevékenységének, 
amelyek alkotásainak klasszikus becset biztosítanak nevelésügyi 
irodalm unkban. Műveinek értékét növeli szerkesztő- és alakító
képességének kiválósága; stílusának szemléletessége, lendülete és 
szabatos ereje legjobb tudom ányos stilisztáink között jelölik ki 
helyét.

A X IX . század neveléselméletei e kor nagy bölcselőinek néze
tei a  nevelésről. A bölcselet és neveléstudomány szoros kapcsolata 
m indnyájunk előtt ism eretes: a pedagógusok bölcseleti elvekben 
keresik tanaiknak igazolását, a böleselkedők viszont a neveléstől 
várják  értékrendszerüknek gyakorlati m egvalósítását. Rendkívül 
érdekes, szinte lenyűgöző látvány, am int a század nagy elmélkedői 
szerzőnk m esteri tolmácsolásában rendre elvonulnak előttünk s  
bölcseleti álláspontjuknak nevelésügyi következményeit és köve
telm ényeit kifejtik.

K ant Immánuel, az ú jkori böleselkedők egyik legnagyobbja, 
nem alkotott szorosan vett nevelési rendszert; egyetemi pedagógiai 
előadásaiban azonban sok értékes eszmét vetett föl. A nevelés cél
já t  az erkölcsi ember k ialakításában látja, aminek ú tja  a folytonos 
öntökéletesítés. Ö hirdeti először a nevelés tervszerűségének, a peda
gógia tudományos megalapozásának szükségét. A testápolásra vo
natkozó felfogásában Rousseau hato tt rá. Az oktatás főfeladata 
nézete szerint az értelem fejlesztése. Az erkölcsi nevelésnek két 
fokát különbözteti meg: az alsót, mely az engedelmesség, s a 
felsőt, mely a jellemesség meggyökereztetésére irányul (legalitas- 
m oralitas). K ant nemcsak a nevelésügyi gondolataival, hanem 
egész erkölcstanával, főleg pedig a kategorikus im perativus köve
telményével gyakorolt nagy hatást a XTX. század pedagógiai fej
lődésére.
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A német idealizmus főképviselőjének, Fichtének  nevelési fel
fogása egészen társadalm i színezetű; központjában az erkölcsi aka
ra t  fejlesztése van. A társadalm i nevelés gondolata nemzetivé mé
lyü l el a „Reden an die deutsche N ation“-ban. E  beszédeiben F ichte 
a  közös állam i nevelés m ellett foglal állást, a család kirekesztésé
vel. Fontos a m unkára szoktatás. Az , Á llam tan“ ugyancsak az 
állam  m indenhatóságát hirdeti, az eszes szabadság (erkölcsiség) 
m egvalósítása érdekében. Az állam kormányzója a tanító i rend. 
F ichte tanainak főértéke az erkölcsi célkitűzésben rejlik. Schleier
macher pedagógiai nézeteinek szintén az erkölcsi gondolat az alap
vető vonása. Ö azonban nagyrabecsüli az egyéni sajátosságokat is; 
felfogása szerint a nevelésnek az egyén és a társasközösség harm o
nikus együttm űködését kell eredményeznie. A közérzést az ifjúság
ban az iskola fejleszti ki. Schleiermacher a köznevelésen elsősor
ban oktató feladatokat ért, a nevelőoktatás eszméje még nem vető
dik fel előtte. A közművelődésben az állam nak csak mérsékelt sze
repet ju tta t. Az állam leendő vezetőinek iskolája a  tudományos je l
legű gimnázium, mely történelm i m űveltséget ad. Bölcselőnk az á l
talános műveltséghez nem ta rtja  okvetlenül szükségesnek a klasszi
kus nyelvek ismeretét. Schleierm acher pedagógiájának főerénye az 
eredetiség; fölfogása független minden kortársáétól. Az ellentétek 
kiegyeztetésére törekszik; számol a  való élettel, anélkül,hogy a hasz
nossági célzat kerülne felfogásában uralom ra. Aggodalm at ébreszt
het azonban nála az egységes végcél hiánya, a lélektan mellőzése s 
a  módszer hézagossága; erkölcstana nem norm atív jellegű, iskola- 
rendszere pedig kissé kasztszerű. Nagy tévedése, hogy a vallásokta
tást az iskolából kirekeszti. Hegel, a német idealizmus harm adik 
nagy alakja, főleg történetbölcseleti fölfogásával hato tt nagym ér
tékben a művelődés és nevelés ügyére; műveiben azonban sok szo
ros értelemben vett pedagógiai gondolat is van. Az állam nak épp
úgy m int Fichte, döntő szerepet szán. A nevelés a szellem felszaba
dításának az eszköze. Hegel nagy híve az antik  műveltségnek és a 
klasszikus irodalm i tanulm ányoknak.

A X IX . század legnagyobb hatású  pedagógiai iskolája kétség
kívül Herbart és követőinek rendszere volt. M a m ár kellő történeti 
távlatból tudjuk elbírálni ez elméletnek értékét és érdemeit, h iá
nyait és hibáit. H erbart tudvalevőleg szembehelyezkedett a bölcse
leti idealizmus felfogásával; a maga álláspontját realizm usnak ne
vezte. F ia ta l korában ő maga is nevelősködött,; később, m int egye
tem i tanár, m indvégig nagy gondot fordított a pedagógiára: szemi
nárium ot s melléje gyakorlóiskolát szervezett Königsbergben, s a 
középiskolai tanárvizsgáló bizottságnak tagja, m ajd elnöke volt. 
H erbart az első tudományos bölcseleti alapon nyugvó neveléselmé
letnek a megalkotója. Rendszere a lélektanra és erkölcstanra tá 
maszkodik, m int alapvetésre. A nevelés célja az erény; ténykedése 
hárm as: a korm ányzás (fegyelmezés) az oktatás, és a vezetés (er
kölcsi nevelés). H erbart a nevelőoktatás fogalm ának a megterem
tője. Az oktatás közvetlen célja a sokoldalú érdeklődés felkeltése 
és ébrentartása. A tanulm ányi anyagban az emberről szóló isme
reteknek (tehát a történeti irányúaknak) kell döntő szerepet játsza- 
niok. Az ismeretszerzés folyam atának négy foka van: a világosság, 
társítás, rendszerezés és alkalm azás; az ezeknek megfelelő módszer
tan i műveletek: a szemléltetés, a kapcsolás, a rendszeres tan ítás és
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a mindenoldalú m egvilágítás. Ezek a híres form ális fokozatok. 
H erbart azonban óvaint .módszerének megmerevítésétől. Tantervi 
elmélete sok érdekes részletet tartalm az. A klasszikus tanulm á
nyokban a tarta lm i értéket becsüli, nem a nyelvet; a tan ítást a 
göröggel, s nem a latinnal kezdi. Fontosnak ta r tja  a reáliákat.

Fináczy Ernő, kit m agát is közeli szálak fűztek a herbarti 
pedagógiához, tiszteletrem éltó tárgyilagossággal tud ja megvonni e 
rendszer tudományos mérlegét. Kiemeli a benne uralkodó erős terv 
szerűséget. az egész nevelésnek egyetlen vezérgondolatban: az erköl
csi célban való központosítását, a nevelőoktatás hangsúlyozásának 
fontosságát. H erbart lélektana és erkölcstana fölött e ljárt m ár az 
idő, nevelési felfogásában azonban, az alaptudom ányok kikapcsolá
sával is, Fináczy nézete szerint sok érték rejlik. Ö az első szerves, 
minden részében összefüggő tan terv  megalkotója. Módszertana, ha 
részleteiben bírálható is, a gyermeki ismeretszerzés törvényeihez 
alkalmazkodik és erős elméleti alapokon nyugszik. H erb art a te r
mészettudományok fontosságát h irdette olyan korban, melyben a 
neohumanizmus eszmeköre uralkodott szélűben még.

H erbart híveinek hatalm as táborából bennünket főleg m agyar 
követői érdekelnek. Ezeknek zászlóvivője Kármán  Mór, Ziller sze
mélyes tanítványa. Fináczynak tan ára  és kortársa volt K árm án, 
s így róla való véleménye kétszeresen becses. H erbart hatása ná
lunk voltaképen K árm ánnal kezdődik; ő azonban korántsem volt 
puszta utánzója H erbartnak, hanem önálló utakon járó  elmélkedő 
és gyakorlati iskolaszervező. K árm án szerint a pedagógia a m ű
veltség tudom ánya, melyet a történeti elvnek kell megalapoznia. 
Az erkölcstan és lélektan terén lényegesen eltér H erbart és Ziller 
rendszerétől. A nevelés részei az ő felosztásában: a test ápolása és 
gyakorlása, azután a vezetés (nemes indulatok ébresztése), továbbá 
a fegyelmezés (akaratfejlesztés), végül az oktatás. H erbartta l 
ellentétben, K árm án m indig az összességre, elsősorban a nemzetre 
szegzi tekintetét; rendszerének a nemzeti gondolat az uralkodó esz
méje. Ezért helyezte az 1879-i tan terv  érzületi anyagának közép
pontjába nemzetünk történeti m últját. Ez a tan terv  szerzőjének 
eredeti felfogásáról tanúskodik, s nagy hatással volt középisko
láink további fejlődésére.

Fináczy Ernő műve a továbbiakban röviden érinti a pesszimiz
mus (Schopenhauer) felfogását — melynek értelmében nevelésről 
alig lehet szó —, azután a pozitivizmus eszmeredszerére té r át.

Comte szerint az egyes ugyanazokon a fejlődési fokozatokon 
(tehát a teológiai és metafizikai fokon) halad át, m int az egész 
emberiség: a nevelésnek a feladata e fejlődési menetet a pozitiviz
mus felé irányítan i. Nevelési rendszerének középpontjában a N agy 
Lény (az egész emberiség) áll; erkölcsi célkitűzése a másokért való 
önzetlen élet. A nevelést — élettani alapon — három szakaszra 
osztja: az 1—7, a 7—14 és 14—21. életévig terjedően. A 14. évig a 
nevelés a családban folyik, melynek szerepét Comte nagyrabecsüli. 
A serdülés korában kezdődik a rendszeres nevelés, amely 7 éven á t 
ta rt; m enetét a tudományok h iera rch iá ja  szabja meg (mennyiség- 
tan, csillagászat, term észettan, vegytan, élettan, társadalom tudo
mány). Végeredményben a köznevelés minden foka a társadalm i 
tudom ányra készít elő. E  tudományos képzés m ellett továbbfolyik 
az esztétikai (irodalmi) nevelés is. Comte elméletében súlyos lélek
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tan i hibák vannak (az értelm i és érzelmi nevelés éles elválasztása, 
a  családi oktatás tervszerűtlensége, a  pozitív tudományok nehéz
ségei az ifjú i elme szám ára, e tudom ányokra szánt idő elégtelen
sége stb.). É rtéke azonban e rendszernek az önzetlen társadalom 
nevelés eszménye; becses az érzelmek fontosságának hangsúlyozása 
is. Tantervét jelentőssé teszi a term észettudományok erős felkaro
lása  és a szigorú egym ásután (successio) m egvalósítása (bár 
viszont az egymásmellettiségre, a sim ultaneitasra m ár nem ügyel).

J. S tuart Mill szerint az emberi élet célja a boldogság; ember
társa inknak  teljes önzetlenséggel kell hasznukra lennünk. A sza
badelvű (nem szakszerű) nevelés művelődési anyaga nála  a tudo
m ány és az irodalom  (mégpedig a klasszikus nyelvek és a pozitív 
tudományok, azonkívül a m ennyiségtan, gondolkodástan). A vallási 
és erkölcsi nevelést nem ta rtja  az iskola feladatának. H. Spencer 
elmélkedésén a fejlődés törvénye uralkodik (Lamarck, Darwin). 
A nevelésnek az életre kell előkészítenie az egyént, az iskola azon
ban nem teszi ezt. Spencer szerint az értékes ism ereteket a pozitív, 
(exakt) tudom ányok adják, nem a nyelvek. Szükségesek még a 
nevelésügyi tudnivalók, az állam polgári ism eretek is. Az addigi 
tan ítási módszert súlyos b írá la tta l illeti gondolkodónk. Túlságosan 
elvont szerinte, s nem szoktat önállóságra. Spencer erkölcstana lé
nyegében hasznossági célzatú. Neveléstani álláspontja a tényeken 
alapszik; eszményei nincsenek s nélkülözi az ideális értékek meg
becsülését. A. Bein  műve nagyrészében oktatástan; ő is elsősorban a 
pozitív tudom ányoknak tu lajdonít képző értéket. Hangsúlyozza a 
művelődési anyag módszeres koncentrációjának szükségét.

A pozitivizmus nevelésügyi gondolatainak taglalásával lezá
ru lnak  Fináczy Ernő nagyértékű fejtegetései. Végtelenül fá jla l
nunk kell, hogy vizsgálódásait a világháború kezdetéig — m int te r
vezte — ki nem terjeszthette, s a X IX . század intézményes nevelé
sének történetét sem tárg y a lh a tta  már. Súlyos, betegségtől gyö
törve, kényszerű pihenőket tartva , ír ta  meg utolsó könyvét, amely 
— K ornis Gyula találó szavai szerint — valóban szellemének a tes
ten  ara to tt diadala. Ötkötetes neveléstörténete, m int szakmunka és 
irodalm i m ű egyaránt, neveléstudományunknak mindenkor egyik 
alapvető jelentőségű alkotása marad. Dr. Hajdú János.

Imre Sándor: A család békéje. Szülők könyvtára. 17. szám. 56 1. 
Budapest. A Studium  kiadása.

Nincsen olyan tanár, aki nem érezné, hogy az iskola minden 
m unkája kárbavész, vágj- legalább is erősen megfogyatkozik, ha 
a  család részéről megfelelő tám ogatásra nem talál. És nagyon so
kan tudjuk, hogy ezt a tám ogatást rendszerint csakis olyan családi 
körből kaphatjuk, am ely kiegyensúlyozott, összhangzatos, békés 
életet él. A békés és nyugodt családi élet nélkülözhetetlen alapfel
tétele annak, hogy az iskolának nevelői, de tanítói m unkája is 
s ik e rt arathasson.

B ár ezeknek az igazságoknak pedagógiai fontosságát mind
nyájan ism erjük, mégis kevesen gondolkozunk azon, hogy melyek 
is a családi élet törvényei, m ilyen hatással van a családi élet az 
ifjú  lélek kialakulására, milyen ellentétek lépnek fel a szülők és 
gyerm ekek között, illetve mik ezeknek az ellentéteknek az okai. 
Mindezekre a kérdésekre a tudós alaposságával és a családi élet
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nagy értékének mély átérzésével ad feleletet Im re Sándornak e 
pompás tanulm ánya. A családi béke alap ja it Im re Sándor a köl- 
•csönös szeretetben, az egymás irán ti kötelességek teljesítésében, az 
•egymásért való felelősség érzetében, a lem ondásra való képesség
ben és készségben látja. Az esetek nagyrészében a családi béke 
h iányát az emberek az anyagi bajokból szokták szárm aztatni, pe
dig  am int Im re Sándor hirdeti, számos családban a legsúlyosabb 
anyagi gondokat is elviselhetővé teszi a benső béke, másfelől pedig 
az anyagilag gondtalan családok tag jai között gyakran a legsivárabb 
ellentéteket látjuk. A család egy tag ja  sem biztosíthatja egyedül a csa
lád nyugalm át és békéjét, m ert ehhez minden családtag jóakarata 
szükséges; csak az a család élhet békés életet és lehet boldog, ame
lyiknek minden tag ja  előbb m indig a többire gondol és csak másod
sorban önmagára. Egyik családtag se v á r ja  azt a másiktól, hogy 
az őt boldoggá tegye, hanem mindenki igyekezzék boldoggá tenni 
a  többieket. N yíltság és kölcsönös bizalom egymás irán t felté tle
nül szükséges a családi élet bensőségéhez; ahol ez a kettő hiányzik, 
o tt igazi családi élet nem is fejlődhetik.

A legtöbb szülő a családi kötelességeket nem tudatosan, ha
nem  vagy szokás alapján, vagy ösztönösen teljesíti. Im re Sándor
nak e szívvel m egírt könyvét azért érdemes elolvasni, m ert tuda
tossá, szándékossá teheti bennünk a békés családi élet a lap ja it ké
pező kötelességek teljesítését. Ráeszméltet e kötelességek teljesíté
sére elsősorban azoknál, akik ezeknek jelentőségére sohasem gon
doltak és boldog örömöt okoz azoknak, akik a könyv elolvasása 
közben úgy találják , hogy m int szülők eddig is helyesen já rtak  el 
s nem ju to ttak  ellenkezésbe a békés családi életnek Im re Sándor 
könyvében olyan világosan m eghatározott törvényeivel. m.

P erlaky  Lajos: A ma életművészete. 148 1. Egyetemi Nyomda.
Olyan időket élünk — m ondja a szerző —, melyekben m ind

nyájan  hősökké léptünk elő, de a világ jobb és derűsebb lenne, ha 
a r ra  tan ítanának  bennünket: kötelességünk, hogy boldogok legyünk. 
Az író optimizmusra, önbizalomra biztat, valam int annak a boldog
ságnak m egtalálására, m it a családban, barátságban, jótékonyság
ban, könyvben és az élet sok más kötelességében és kellemességé
ben talál meg az ember. Gyakran idéz kiváló optimista-gondolko
dók, állam férfiak, írók és művészek szellemes mondásaiból. Sze
retné, ha az olvasó is úgy felelhetne, mint Goethe, m ikor m egkér
dezték, igaz-e, hogy hatvanéves. „Nem vagyok hatvanéves, csak 
háromszor húszéves.“ A sok szellemességgel, elegáns stílussal 
m egírt könyv m éltán állítható Smiles és Foerster m unkái mellé. 
Könyvével a szerző mindenesetre igen kellemes órákat szerez 
olvasóinak. (—y.)

Magyary Zoltánné Techert Margit: A hellén újplatonizmus tör
ténete. A Magy. Tud. Akadémia kiadása.

M űvelt embernek szabad óráiban jólesik el-elsétálgatni a filo
zófia ligeteiben, ahol az eszmék, a gondolatok gazdag vegetációját 
szemlélve, önmagában is ráeszmél azokra az örök-nagy értékekre, 
am ik titokzatos hozományként minden ép ember-lélekben benn- 
rejlenek. Ez az élmény nagy filozófusok ajándéka s nem kiilönös-e, 
hogy a filozófiai rendszerek ism ertetői közül igen kevesen tud ják
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meg'éreztetni a filozófusoknak azt a bensőséges mély iIlletettségét, 
amely dúeerü áradó forrásként a szellem üde élővizével tölti meg 
a külső formáiban hideg, spkszor „száraz“ elmélkedéseket. Pedig  
azok a belső izgalmak, amik pl. a lét-törvények egyik legnagyobb 
kutatójának, a szülővárosán túl sohasem ju to tt K antnak lelkében 
forrhattak, a szenvedély erejében semmiben sem álltak mögötte 
annak a heroikus lendületnek, amely Földünk nagy felfedezőit az 
exotikus vidékek, a földsarkok, a H im alája birtokbavételére hajto tta .

Aki igaz képet akar adni a Gondolat birodalm ának nagy 
utazóiról és felfedezőiről, annak kell hogy legyen valam i mélyebb 
lelki köze a hőséhez. Am ikor M agyary Zoltánná Techert M argit 
szegedi egyetemi m agántanár könyve: A  hellén ú j platonizmus 
története, kezembe került, m indjárt jólesően h a to tt rám  az a meleg 
líra, amely őt az újplatonikus filozófiához s legkivált ennek leg
értékesebb képviselőjéhez, Plotinoshoz, fűzi. Az első két lapon Ploti- 
nos tanítványának, Porphyriosnak, m esterét dicsőítő énekét ta lá l
juk, a szerző művészien szép m űfordításában. A m agyar szöveg 
minden sora elárulja a szeretet felelősségének aggodalmas gond
ját, hogy az átü ltetett vers méltó megfelelője legyen a nagy misz
tikust magasztaló eredetinek. Az előszóban a szerző számot ad 
műve keletkezéséről. M egtudjuk, hogy m ár tizenhat éves korában 
elfogta a vágy: m egírni a plotinizmus történetét. E leinte „ e sajátos 
gondolatvilágnak inkább csak költői szépsége“ ragad ta  meg, később 
„ráébredt az újplatoniznm s filozófiai értelmére, mélységére is“. 
Tiszteletrem éltó az a fá radhata tlan  k itartás és erélyes célkitűzés, 
ami a gyerm eki lélek szép szándékát a megvalósításig tud ta vinni. 
Az újplatonizm us és Plotinos nem könnyű fejezete a filozófia 
történetének. P lotinos a görög szellem leáldozásának s a keresztény 
világrend hajnalodásának határm esgyéjén az idő legtelibb eszmei 
centrum a. K ora  tipikus példája az életmegújhodás, az istenkeresés 
vágyának: az emberi lélek m indenfelé kiereszti csápjait, hogy 
m agába szedjen minden nagy és szép illúziót, am it a hozzáférhető 
vallási és filozófiai rendszerek adhatnak és Plotinosban, az akkori 
ku ltúrv ilág  legérzékenyebb, legáhítatosabb gondolkozójában, ennek 
a forrongó, erjedő, új jövő felé néző korszaknak egész eszmevilága 
egybegcmolyodik.

Szerzőnknek alapos m unkát kellett végeznie, hogy jól meg- 
ismerkedhessék az újplatonizm ussal; igen sok görög-latin szöve
gen kívül az idevágó német, francia, angol, olasz irodalom egész 
könyvtárnyi bőségét kellett átbúvárkodnia, hogy minden ku tatás
ról, álláspontról, v itás kérdésről kellő tudom ása legyen. S mennyi 
fáradsággal já rh a to tt ennek az anyagnak szám ontartása, rende
zése, feldolgozása s ami mindennél nehezebb: helytálló és jól á t
tekinthető szintézisbe foglalása a lét-problémák nagy körére ki
terjeszkedő nagybonyodalm ú világnézet-komplexumnak. De szép 
és nagy élmény lehetett valóságot terem teni egy légvára« gyermeki 
ideálból és életmeleg közelségébe kerülni egy halhata tlan  gondol
kozónak, aki egy világforduló idején, a m aga letűnő ku ltú rájának  
védelmében az előretörő új világszemléletnek kialakulásához is az 
eszmék egész k incstárával já ru lt hozzá.

M agyaryné Techert M argit nemcsak m unkája előszavában, 
hanem további fejtegetéseiben is kiemeli Plotinos művészi értékeit 
s főképen ebben lá tja  az ő legnagyobb történeti jelentőségét és
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hatásá t. Mi úgy véljük, hogy ezt a P lotinosra m ondott m egállapítást 
minden filozófusra ki kell terjeszteni: igazi érték a filozófiában is 
csak az, ami: művészet. A filozófia vérrokonságát a művészettel 
éppen maguk a művészek igazolják: a legnagyobb költők alkotásaik 
legmagasán éppúgy feszegetik az élet örök problémáit, mint a 
filozófusok; az építőművészet nagy alkotásaiban nemcsak a zene 
„kövült“ meg, hanem a világszemléletek is s egy nagy gótikus vagy 
rom án dóm külső-belső terve-rendje-tagozódása egy filozófiai rend
szer gondolat-építményének logikai kényszerével hat ránk; Beetho
ven, aki az ember lelkivilágának minden fönségét és érzésváltozatát 
beleérezte alkotásaiba, a m aga nevében joggal ta rth a tta  a zenét 
,,m agasabbrendű kinyilatkoztatásnak minden bölcsességnél és filo
zófiánál“ ; Rem brandt fény- és árnyékában s a Michel-Angelo titán i 
nekifesziiléssel alkotott freskóiban és szobraiban az élet érte l
m éért vívott ostromnak ugyanazt a szenvedélyét érezzük, m int a nagy 
filozófusok gondolatviaskodásaiban. Persze a filozófiának más a 
nyelve mint a szó közértelmében vett művészeté, de lényegében a 
filozófia is művészet, m int ahogy az igazán nagy művészet filozófia 
is egyúttal. A filozófia a gcndolatform álás művészete, de a filozó
fusok m egszólaltatója is az örök egyetemes-emberi s a kor érzés- és 
eszmevilága, a nagy tömegek lelkiszükséglete, am it ők is egyéni 
form ába öntötten fejeznek ki. Nagy filozófiai művekben az em beri
ség mindenkori fejlődési állapotának és életform ájának eleven-forró 
problémái és nyugtalanságai kristályosodnak fegyelmezett eszmei 
rendbe.

Plotinos időbíró nagyságára vall, hogy az ő igazi jelentősége 
az emberi gondolkozás történetében a XX. század perspektívájában 
minden eddigi értékelésénél teljesebben bontakozott ki. A kiváló 
Eucken a legnagyobb hatású gondolkozók közé sorozza, szerinte 
Szent Ágostonon kívül egy filozófus se h a to tt anny ira  a régi ke
reszténységre s M. Techert M argit az utolsó évtizedek művelődés- 
és filozófiatörténeti írói közül többeket ioléz, akik Plotinosban az 
európai ku ltú ra  egyik legtermékenyebb hatóerejét lá tják . M. Te
chert M argit az eddigi kutatások alapján erős meggyőződéssel 
á llítja , hogy a főképen P lo tinosra vonatkoztatott ,,új-platonizm us“ 
téves elnevezés, m ert Plotinos filozófiája „ugyanolyan eredeti és 
éppen ezért ugyanolyan értékes világfelfogás, gondclatrendszer, 
m int aminő pl. a platoni, vagy aristotelesi filozófia“, úgyhogy „nyil
vánvalóan észszerűbb és méltányosabb az ő filozófiai iskoláját 
plotinizmusnak nevezni“.

M. Techert M argit széles és részletes tájékoztatást ad a ploti- 
nosi filozófia tö rténeti előzményeiről, legelőbb P laton  és P lotinos 
kapcsolatáról. M egállapítja, hogy a két rendszer közös alapgondo
la ta : „az emberi lélek örök küzdelme az Abszolútum eléréséért“, de 
P lotinos az emberibb P latónnál szemben a szentek és aszkéták fa
jából való s így m isztikusabb; ő nála az istenség: az Egy: szemé
lyes élmény, ő a külvilág szépségében is az értelmet, az istenséget 
lá tja , nála az életszerelem (erős) az istenségre irányul. P laton  „csak 
az istenhez való hasonlóválást ismeri, P lotinos az ember teljes 
istennéválását tan ítja“.

Különösen érdekes s ha tömören is, de nagy gonddal kidolgo
zott fejezete a M. Techert M argit könyvének az egyiptomi, iráni, 
gnosztikus (perzsa, babyloni, zsidó) és külön zsidó hatások bemuta-

3Tanáregyesületi Közlöny.
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tása Plotinos filozófiájában, a szakirodalom bő felhasználása alap
ján. A görög eredetű családból való Plotinos (némelyek róm ai 
szárm azásúnak mondják) egyiptomi születés volt és élete jav a
részét A lexandriában töltötte s ebben a nagy kultúrközpontban 
nemcsak az egyiptomi vallást élte át közvetlen szemléletből, hanem 
kim utathatólag az irán i (perzsa), zsidó, babyloni elemeket is el
raktározza fogékony egyéniségében. A görög filozófiában, különö
sen P latónnál, m ár sok nyom át találhatn i a  keleti fénymetafiziká
nak, de P lotinos közvetlenebbül és élményesebben m eríthetett ezek
ből az ódon-misztikus forrásokból. Érdekes, hogy az akkori nehéz
kes közlekedési viszonyok között hogy átlabdázódtak egymáshoz a 
vallások és mitológiák. Plotinos, korának legérzékenyebb idegköz
pontja, bámulatos konstruktív  erővel tudta egybeolvasztani az ősi 
tradíciók vallási gondolatkincsét a görög filozófia legértékesebb 
elemeivel. M. Techert M argit könyvének legnagyobb érdeme, hogy 
nagyon plasztikussá tudja tenni a különféle világnézetek szerves 
összekapcsolódását Plotinos filozófiájában.

M. Techert M argit a Plotinos korában élő vallásoknak és P lo
tinos filozófiájának szembesítése u tán  egy külön fejezetben P lo ti
nos életét, irodalm i m unkásságát, filozófiai rendszerét m u tatja  be. 
Ebből az összefaglalásból nagyszerűen fe jük  ki előttünk ennek a  
misztikus világnak művészi szépsége. Minden dolgok őselve, min
den energia forrása: az Egy, a kifejezhetetlen, a szóbafoglalhatat- 
lan (Goethe is így beszél Istenről), aki a maga végtelen tökéletessé
gének m egközelíthetetlen felségében fölötte áll minden emberi gon
dolatnak, minden emberszavú m eghatározásnak. A lét második 
elve: a „Nous“, az egyetemes Ész, az ideák összvilága. Az Ész az 
Egytől kap ta terem tő erejét és a sokaságot. Az Ész terem tm énye 
a harm adik elv: a Lélek, amely az Ész á lta l valósítja meg az ér
zéki világot. A Lélek az alkotó „logos“ (ige), az érzéki v ilág  terem- 
tője. Az egyéni lelkek ennek a Léleknek, Világ-léleknek differen
ciálódott hatóerői. „Az egész érzéki világ sóvárgás a szellem, a jó,, 
a tökéletesség u tá n . . .  Minden fejlődés, keletkezés, születés, a te r
mészet egész form agazdagsága ebből a szellem u tán i vágyból jön 
létre.“ A Lélek az érzéki világ megteremtésével az Észből lezuhant 
az anyagba (rokon szemlélet a zsidó eredeti-bűn-képzettel), de 
visszavágyik az ősforrásához, az értelm i világhoz, a Nous-hoz. 
A természetben, az érzéki szépségben m indig ott van az érzék
fölötti elem, mely a lélekkel rokon s „ép ez az ősi rokonság kelt a 
szemlélőben a felismerés folytán örömet“. A szépség egyértelm ű 
az Egy-gyel, ez az első elv maga a  szépség; a második elv, az Ész: 
az, ami szép s a harm adik, a Lélek, az Ész, az értelem által szép. 
A szép szeretete az Egy szeretetét jelenti az emberben. „A művész, 
a term észetet utánozza, a természet az ideákat s így a  természet 
szépsége a benne élő és ható logoszoknak az anyagon való átsugár- 
zása.“ (Ezek az elképzelések, elgondolások is közel állanak, M. Te
chert M argit jelzése szerint is, a keresztény szentháromsághoz s 
nagyon emlékezetünkbe hívják a szenthárom ság dogm ájának szent 
athanázi és ágostoni megfogalmazását.) Az emberi lélek a sa já t 
maga szemlélete, m egértése révén olvad bele az Egybe, az Istenbe. 
Ez az eksztátikus állapota a léleknek, ez a „menekülés az egyedüli 
Egyhez“, a lélek tökéletes boldogsága.

M. Techert M argit könyvének utolsó fejezete ism erteti a plo-
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tinizm us továbbfejlődését. Ennek a fejezetnek különösebben érde
kes részletei a Jam blichosról, Proklosról és főképen a Ju lianos 
aposztatáról szólók.

M. Techert M argit műve kitűnő kalauz ahhoz, hogy a ploti- 
nosi világkép művészi szépsége, színpompája feltáruljon az olva
sója előtt. Ezeknek a soroknak írója, aki csak pillangóskodott a 
filozófiában, m indig hálás érzéssel fog visszagondolni erre  a nagy  
szeretettel ír t  szép filozófiai monográfiára, amelynek elolvasása 
u tán  gazdagabbnak érezte m agát. Földessy Gyula.

Szalay Jeromos: A katolikus gondolat útja az újkori Francia- 
országban. (Szent István-könyvek, 117. sz. Szent István -T ársu la t 
kiadása. Budapest, 1934. 227 oldal.)

Az elm últ óv karácsonyi könyvújdonságai között a cím ül íro tt 
m unka képviselte a tudom ányt és — tegyük hozzá — méltóképen. 
A szerző, a pannonhalm i bencés főiskola tanára, a teológia mellett 
egyform án jára tos a francia bölcseleti és irodalm i tudományok ú t
jain  is. Ez a szerencsés adottsága tette h ivato ttá  ennek a nagyon 
időszerű kérdésnek a m egvilágítására.

A háború u tán  divat lett a katolikus színezetű modern francia 
irodalom hatása alatt „renouveau catholique“-ról beszélni. P aul 
Bourget, Francis Janimes, Paul Claudel, Léon Bloy és társaik  — 
mint a megiíjhodott katolikus szellem képviselői — nemcsak újság
jaink hasábjain szerepelnek, hanem helyet kaptak tankönyveinkben 
is. Az idősebb nemzedék tudatába ezzel szemben a francia irodalom 
Anatole France és Zola nevével kapcsolatban — az istentagadó 
cinizmus színezetével vésődött bele. A sok egym ásnak látszólag 
ellentmondó híresztelés között nagyközönségünknek csak egyes 
töredékei lá tják  tisztán a francia katolikus egyház helyzetét. 
Szalay könyve a nagyközönség szélesebb rétegei szám ára is é rt
hető módon v ilág ítja  meg ennek a kérdésnek a jelenlegi helyzetét 
és történelm i kialakulását.

M unkájának tulajdonképeni célkitűzése a tá rg y a t a X IX . és 
a X X. századra korlátozza. A dolog természetéből kifolyólag azon
ban vissza kellett nyúlnia az előző két század történelméhez. Je l
lemzi a X V II. századi erősen katolikus irányzat u tán következő- 
szabadabb felfogást — Régencé kora —, a voltairei szellem el
terjedését és káros következményeit, az Enciklopédia  szerepét a 
forradalom  előkészítésében. Nyomon kíséri az egyház válságait és 
m egpróbáltatásait a forradalom  ideje alatt. Éppen ezeknek az 
időknek méhében született meg a visszahatás. Az 1802-ben kötött 
konkordátum  ú jra  biztosította a krisztusi eszme győzelmét. Ezzel 
a megegyezéssel egyidőben lép fel Chateaubriand. Az ő Génié du 
Christianisme-jének óriási sikere m utatja, hogy m ennyire áhítoz
tak  a lelkek a kereszt tan ításai után. Ez a  könyv egymagában 
visszaszerezte az egyház évtizedes veszteségeit. A  második nagy  
vallási fellángolás Lamennais, Lacordaire, M ontalembert és Oza- 
nam  nevéhez fűződik. Az előbbiek tévedéseik ellenére is felbecsül
hetetlen szolgálatokat tettek az egyház ügyének lángoló buzgósá- 
gukkal és ragyogó stílusukkal. M ontalem bert a politikában volt 
súlyosszavú, bátor védelmezője vallása ügyének. M agyarországi 
Szent Erzsébetről íro tt költői életrajza és Eötvössel való barátsága 
révén hazánkban is jól ism erik nevét, különösen Concha Győző
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szép tanulm ánya óta. Ozanam  pedig a P á li Szent Vincéről neve
ze tt rend m egalapításával az egyház tevékenysége körébe vonta a 
szociális gondoskodást is. Ennyi nagylendületű kezdeményezés 
után sem tudta ú jra  elfoglalni a francia katolicizmus a régi helyét 
a társadalom ban. A voltairei szellem scientizmus név a la tt ú jra  
előtérbe nyomul és az új elméletek — Renan, Taine, Anatole 
France, Zola — a tudom ányt vallásként ápolják és fennen hirdetik, 
hogy a tudom ány csak annyit ér, amennyiben a vallást helyettesí
teni tudja. Felfogásuk — minek foglalkozni Istennel, mikor 
am úgyis m egism erhetetlen — vezetett a francia laikus iskola meg
alkotásához, ami a vallástalanság terjesztésének 50 év óta a leg
hatalm asabb eszköze Franciaországban. Természetesen a scientiz- 
m usra is elkövetkezett a visszahatás: Melchior de Vogüé az orosz 
regényről íro tt könyvében nagy hatással szállt síkra a lélek 
jogaiért. P. Bourget A tan ítvány  c. regényében, Faguet, Brunetiére  
a  kritikában, Emile Boutroux, H. Poincaré és főképen Bergson a 
tudom ányban döngették a m ateria lista  felfogás alapjait. Ennek a 
m egújbodott katolikus szellemnek a képviselői a szépirodalomban 
a  föntebb felsorolt írók. Nem szabad azonban túloznunk a 
„renouveau catholictue“ jelentőségét. Szalay tárgyilagos bizonyság- 
tétele szerint az ú jkatolikus áram latta l párhuzam osan az isten
tagadás szelleme, a vallási közömbösség, a hitetlenség a francia 
nép széles rétegeinél erősen ta r tja  magát. A katolikus írók között 
is „voltak, kiknél csak irodalm i tém a volt a katolicizmus. É rtékelé
sében tévedések, színezések csúsztak be. V allási szempontból is 
nagyon soknál lehet kétes az érték, mikor a hitvédelem helyét 
akarják  pótolni. Mások, kik katolikus írónak gondolták m agukat, 
nagyon is hangosan viselkedtek az atyai házban. Azt képzelték, 
hogy az ő fellépésükig semmi sem történt, nekik kellett felfedezni 
az evangéliumot. Léon Bloy egyenesen tehertételt je len tett az 
egyháznak“. (213. old.)

A m unka nagy érdemét éppen abban látjuk, hogy a tárgyul 
választott gondolat sorsát nyomon kíséri a hullám hegyek és hul
lámvölgyek szeszélyes forgatagában és a bem utatott módon min
den elfogultságtól mentesen tá rja  fel a francia katolikus egyház 
jelenlegi helyzete és a m ai állapot történelm i k ialakulását. A vallá
sos érzésnek ezekben a válságos napjaiban, m ikor egyform án kell 
küzdenie a túlbuzgókkal és a  mereven elzárkózókkal szemben, 
Szalay könyve mindvégig lebilincselő olvasmány.

Dr. Sipos Lajos.

Az elemi és középfokú oktatás vezér- és segédkönyvei.
Ezen a címen testes kötet jelent meg, m int a Fővárosi Peda

gógiai K önyvtár második kiadványa. Ez a 735 lapos könyv első
sorban az oktatásügy szakembereinek van szánva, de hasznos 
tájékoztatóul szolgálhat mindazoknak is, akik az általános műve
lődés kérdései s ezeknek legújabb állapota irán t közelebbről 
érdeklődnek.

A szokványos könyvtári címjegyzékektől eltérőleg, ez a 
m unka nemcsak fölsorolja a Pedagógiai K önyvtárban rendelke
zésre álló műveket, hanem szakok szerint csoportosítja a szakiro
dalm at, sőt a könnyebb tájékozódás céljából egy, illetőleg két 
#-gal jelzi azokat a műveket, amelyek elsősorban fontosak a szak
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szerűség szempontjából. Ez a megkülönböztetés azonban sokszor 
nem a legkiválóbb műveknek jutott, hanem olyanoknak, amelyek 
az időszerű kérdésekről elsősorban nyújtanak  közelebbi ú t
m utatást.

A Tudnivalók c. fejezetben a könyvtár vezetősége rám uta t 
arra, hogy a bibliográfiai vagy tudom ányos felosztástól eltérőleg 
olyan katalógust ad, amely „a könyvtár nem pedagógiai, tehát 
irodalomtudományi, történelmi, földrajzi, term észettudom ányi stb. 
anyagát a módszeres tan ítási vezérkönyvek köré csoportosítva 
sorolja fel. A módszeres vezérkönyvek után felsorolt szakirodalom 
— a művészeti anyag kivételével — a könyvtár egész jelenlegi 
anyagát felöleli.“

Külön címjegyzék van készülőben a filozófiai, pszichológiai 
és elméleti pedagógiai irodalomról, amelynek anyaga — a könyv
tá r céljának megfelelően — igen gazdag.

A könyvtár vezetősége érzi, tudja, hogy egyes szakokban fel
tűnő a hiány. Ennek két fontosabb oka van: 1. A könyvtárt ere
detileg a főváros közoktatási ügyosztálya a saját házi könyvtárául 
szánta, de iskolafejlesztő céllal. (Ezért van olyan szép tervszerű
séggel kiépítve elsősorban az elemi iskolai rész.) 2. Egyes fontos 
szakkönyvek hiányoznak, ugyanakkor kevésbbé fontosak meg
vannak abból az egyszerű okból, m ert az utóbbiakat — több
nyire — ajándékul kapta a könyvtár. Ezeknek a hiányoknak a 
pótlására a szándék és tervezet megvan, csak a m egvalósítás ú tjá- 
ban egyelőre igen súlyos akadály áll: a nehéz gazdasági helyzet. 
Volt év, am ikor 80—90 ezer pengőt tudott áldozni a főváros erre az 
egyetlen ilyen célú intézm ényünkre, ezzel szemben m a csak 18.000 
pengő áll rendelkezésre. Ennek az összegnek tekintélyes része 
azonban a szakfolyóiratokra, kötésre stb.-re megy, így fejlesztésre, 
pótlásra nem sok marad. Pedig ma többszörösen fontos volna az 
új szakkönyvek állandó beszerzése, sőt a fontosabbaknak több pél
dányban való megszerzése, m ert m agánem ber nem vehet ma köny
vet, az iskola is csak igen-igen korláto lt mértékben.

Éppen ez a szomorú körülm ény érlelte meg a könyvtár vezető
ségében azt a dicséretes elhatározást, hogy — az érezhető hiányok 
ellenére is — a meglevő anyagot így csoportosítva bocsátja a szak
emberek rendelkezésére.

Nagy, megfeszített m unka eredménye ez a könyvjegyzék. 
A könyvtár buzgó vezetője: N yireő  Éva a könyvtár tisztviselőivel 
együtt az egyre szaporodó m unka mellett hónapokon á t dolgozott 
ra jta  s ezzel őszinte hálára kötelezett minket, az oktatás m unká
sait, akik hosszas keresgélés nélkül bőséges és pontos tájékoztatást 
nyerünk a rendelkezésre álló szakirodalomban.

A Ma iskolájáról, a sokat em legetett m unkáltató iskoláról 
szól a jegyzék elején egy 16 lapos kis tanulm ány, amely ügyes 
összefoglalásban m utat rá  ennek a korszerű nevelő-oktató irán y 
nak a keletkezésére, fejlődésére és lényegere. A cikk névtelenül 
jelent meg. D icséret illeti meg a főváros iskolaügyének vezetősé
gét azért az áldozatosságáért, amellyel ennek a jegyzéknek a meg
jelenését lehetővé tette.

Jó  szolgálatot akarunk tenni kartá rsainknak  ezzel a néhány 
sorral, amellyel rá  akartuk irány ítan i figyelm üket a jegyzéken 
á t a könyvtárra. Németh Béla.
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Humanistische Bildung' in nationalsozialistischem Staate. (Neue 
Wege zur Antike. I. Reihe. Heft 9.) B. G. Teubner. Lpz., 1933. 80 1. 
2-80 Rm.

M indnyájunkat érdekel a német humanisztikus oktatás új cél
kitűzése, mely a Deutscher Altphilologenverband 1929-ben megfogal
mazott elveivel, az úgynevezett Göttinger Lehrplan-nal sok tekin
tetben ellentétbe jut. Maga az Altphilologenverband érezte leg
inkább, hogy a nemzeti szocializmus győzelme után eddigi cél
kitűzéseit ú jra  kell fogalmaznia s kevéssel e füzet megjelenése előtt 
nyilvánosságra hozta a humanisztikus képzés új elveit (Dt. Philol. 
Bl., 1933. 37.). K ifejti itt, hogy a régi cél azon a humanizmuson 
alapult, mely, m int a nyugati ku ltúra történeti és történetfölötti 
form ája s építő princípium a, hivatva volt az ifjú  elméjét a lehető 
legszebb harm óniában kifejleszteni. Az új cél a régi és igazabb 
klasszikus hum anitást annak fölismerésében találja meg, hogy az 
ember tulajdonképen a közösség szerves tag ja  s ez a közösség, az 
állam, előbbrevaló az egyénnél. A görög lélek hatóerejének tagla
lásánál különös hangsúly van a görög és a német nép fa ji rokon
ságán: mindkét nép lelkében a „nordischer Geist“ él, mely a világon 
egyedül alkalmas szerintük az igazi vezető szellem, a „nordische 
Führerpersönlichkeit“ kifejlesztésére. Ez irányban a görögség tette 
meg az első igazi lépéseket, annak volt első és legfőbb célja az 
embernek az államcéllal szervesen összefüggő nevelése, m iért is a 
görög irodalom alkotásai nem mint az európai szellemi élet első 
reprezentatív értékei, hanem m int a hősiesség s az állameszmével 
egybeforrt egyéniség nagyszerű hirdetői veendők figyelembe. F e j
tegetéseinek végén nem minden büszkeség nélkül jegyzi meg az 
Altphilologenverband, hogy a német humanisztikus nevelés a szó 
legszorosabb értelmében vett német ügy, melynek a hasonló nevű 
külföldi formákhoz semmi köze sincsen.

Mi m agyarok mégis úgy érezzük, hogy e füzet nyolc külön
böző szerzőtől m egírt értekezéséből leszűrhető következményekhez 
van némi közünk. A német humanisztikus képzés, mely nem egy 
tekintetben hazánkban is alapot és irányelvet jelentett, ríj u takat 
keres, melyek összefüggésben állanak Hitler célkitűzéseivel, aki a 
„Mein K am pf“-ban a humanisztikus képzés igaz barátjának m utat
kozik (különösen a 488. kk. lapokon). A Humboldt-féle iránnyal való 
szakítást mindenki természetesnek tartja. A harm adik birodalom 
eszméibe való bekapcsolódást azonban úgy kell végrehajtani, hogy 
a görög-latin oktatás sem időben, sem tartalom ban ne veszítsen. 
Sőt, inkább nyernie kell! K u rt Sachse szerint fölösleges a hum a
nisztikus gimnáziumban a modern nyelv, sőt a természettudományi 
tárgyak  oktatási körét is szűkíteni kell. Mindegyik szerző hang
súlyozza, hogy a műveket eredeti nyelvükön  kell megérteni, hogy 
fordítások segítségével legföljebb m aterialisztikus tájékozottságot 
szerezhetünk, de az ókori lelket megértő tudást nem. Pedig mi 
komoly, alapos, férfias lelkeket, nem pedig mindenről fecsegni tudó, 
de valójában semmitsem értő akarnokokat kívánunk nevelni. Abban 
is megegyeznek m indnyájan, hogy a német nép fa ji öntudatát a 
fajrokon görög és latin népek lelkén keresztül lehet eredményesen 
megalapozni. A germ ánság és a kereszténység mellett az antik világ 
a harm adik el nem hanyagolható tényezője a német ember lelki 
fölépítésének. Ami pedig az egyén és az állam szoros összefüggését
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illeti, van-e ennek fönségeeebb hirdetője Platónnál! Éppen ezért 
Platon az eddiginél nagyobb mértékben kell hogy szóhoz jusson. 
Természetesen az Állam  olvastatása a főcél. Mellette a görögök 
közül Homeros (Ilias), Aisopos, Xenophon (!), Thukydides, Aischy- 
los (Perzsák), a róm aiak közül Caesar, Livius, Vergilius, P lau tus 
és különösen Lucretius kapnak majd nagyobb szerepet, m íg a régi 
kánon egyik-másik tag ja  (Horatius) inkább háttérbe szorul.

Hogy mindebből mi valósulhat meg, azt persze nem tudhatjuk. 
Rust porosz kultuszminiszter legújabb terve szerint az új német 
egységes középiskola alsó négy osztályában csupán egy idegen 
nyelvet tanulnának, az angolt, a latin-görög oktatás pedig csak az
V.-ben kezdődnék. (Völkischer Beobachter, 1933 szeptember 29.) 
Félő, hogy a fajiságot oly erősen hangsúlyozó nemzeti szocializmus 
előbb m egtalálja a testvérlelket az angolban, mint a görögben, vagy 
pláne a latinban. A könyv egyik szerzője (F. Schachermeyr) ugyan 
még a Palesztinái népmozgatóknak is „árja“ vért kölcsönöz, mind
azonáltal a görög-latin és a német nép állítólagos fa ji összefüggése 
az évezredeken át fölépült lelki kapcsok — kereszténység, renais
sance, ideálizmus — nélkül aligha volna elegendő a hum anisztikus 
gimnázium létalapjának megindokolásához. A német humanisztikus 
képzés új célkitűzéseivel szemben tehát indokolt még részünkről az 
óvatosság. Dr. Hríri Ferenc.

A szerkesztésért felelős : D r. K A R D EV Á N  K ÁRO LY , a k ia d á s é r t: N É M ETH  JÓ Z SE F.

Kir. M agyar Egyetem i N yom da, 1935. B udapest V i l i ,  M úzeum .körút 6 — (F . : T h iering  R ichárd.) * V.

Országos Középiskolai Tanáregyesület. 5015. számla.
(Kérjük a cím- és létszámváltozás bejelentését.)

1935 június 7-től szeptember 1-ig beérkezett pénzküldemények:
Felvételi díj: Fövenyessy Margit, Tóth Lajos 2 P.
függő tagdíjak: Hensch B. (2 P 29/30), Buday G., Csornyák E., Galam

bos D., Zékány Gy. (30/1 IV. r.), Bruck Ferenc (2 P), Nagy Márk (3 P), 
Veszély V. (2 P), Zalai Jf (3 P) 1930/1-re, Budav G., Csornyák E., Zékány Gy 
2XP50 1931/2-re.

Tagdíjak 1932/3. I. felére: Zsadányi Nagy I. (3 P). II. felére: Hlavathy S. 
(2 P), Jámbor Gy. (1-20 P).

/953/3. I. felére: Málly F., Sebők 1. II. felére: Detlai I., Lőcsei A., 
Migály B. (2 P), Nagy Balázs, Szirák F. Egész évre á 6 P: Bendzsák E., 
Földessy Gy., Győrffy István, Jámbor Gy., Luitor I., Majer Miklós, Vásár
helyi P.

1934/36. I. felére: Belházy E., Endrei G. (1 P), Jámbor Gy. (2-80 P), 
Kerecsényi D., Keresztesy M., Majer M. (.2 P), Márffy O. (4 P), Migály B. 
(1 P), Römer C., Szentirmay I.-né, Tiboldi Gy., Tóth Dezső, Török Á., Varga 
Sándor (2 P), Volenszky Gy., Wenk E. II. felére: Banner В., Bannerné I. G., 
Baross Gy., Bartoniek P., Blaskovich E., Bónis E., Darás R., Édes Jenő (4 P),
V. Horváth Antal, Horváth L. László, Horváth Laura, Kalmár Anat., Kör- 
möczy Gy., Krémusz R., Kuthy E., Lindenmayer A., Makoldy V. (4 P), 
Medveczky II., Orbán L. (2-50 P), Padrahné L. I., Péteriné I. A., v. Polgáry I. 
14-50 P), Posgay P., Rátvay I., v. Réz H. (4 P), Ruhmann I., Szabó József, 
Szilágyi S., Tamás Viktor, Ny. Takács L. (4-80 P), Terebess I., Töreky M., 
líjsághy G., Varga Gábor, Zipser S., Zsigmond F. (1-20 P). Egész évre á 6 P: 
Ádám I., Ajtai K., Balázs Gy., Balog B„ Bán Kamill, Barkász L., Bayer 
István, Beck P., Bede István, Bede Zoltán, Békés Oszw., Bellák V., Benkö 
Barna, v. Benkö I., Berkes O., Beskowski I., Bogsch S., Boleszny A., Boros- 
nyay K., Budakker K., Csellér A., Csorba Gy., Csorba Z., Czuppon E., 
Danczer B., Darkó B„ Davida L.-né, Demes P., Diósi F„ v. Domokos Gy., 
Duray K., Einzig M., Erdélyi László, Ernői O., S.-né, Evva A., Fáj A.,
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faragó István. Fejér József, Folkniuim E.. Fördős L., Fövenyessy M., Frank 
F., Fűrész R., Fiiszter I., Gál Kn., Gógl D., Gyarmati E., Gyóni F., Gyönyör 
B., Harsányi Margit, Harsányi Sr., Hensch A., Herkely I., Herskv Iván, 
Hirschberg I., Horváth Gyula, Ignák E., Ihász Jf., Imreh Zs., Intze István, 
Iványi A., Jégh Gy., Karai S., Kardos Alb., Kilczer Gy., Kirner D., Kiss A. Jf., 
Kiss István, Kiss János, Klaniczay S., Klekner I., Kietz G., Koch J., Koll- 
wentz R., Komán A., Kominyák I.. Kondor L., Kósch I., Kosztolányi Z., 
Kovács János, Kovács Klára, Sz.-né Kovács Mt., H. Kovács M., Krizsán Gy., 
Krompaszky M., Kronberger В., Kubacska A., Kunfalvi R., Láng Ede, Láng 
Gygy., Cs. Lázár O., Lezsánszky F., Loiscb L, Losonczi Z.. Lovas R., Lőcsei 
A., Lukács B., Luttor Ign., Madáchy I., Madocsai P., Majoros B., Márczy B., 
Mikola S., Mitrovics Gy., Nádor I„ Nagy Károly, Novák Kn., Ócsvár R., 
Oláh Sr., Ónodi P., Ország Jf., Óváry Imre, Óváry Zoltán, Öveges I., Pais D., 
Pálmay L., Pányi A., Papp Ferenc, Papp Károly, Papp Mt., Patonay L, 
Péchy A., Perez A., Péter Pál, Pfiszter L, Podhorszky Gy., Polay V., Po- 
nyiczky Zn., Porcz K., Pózna L., Rácz Jenő, Raskó K., Réday L, Rédei K., 
Rékai B.-né, Remport E., Renner L, Resofszky Zn., Sági L, Schmiedt A., 
H.-né Scholtz L, Sch.-né Scholtz Mt., Sebők E., Sólya I., Soós Mihály, 
Stoiber О., Stoll F., Sulek I.. Szabó Dániel, Szabó Jenő, Szabó József, Szabó 
László, Szabolcs K., Szaif M., М.-né Szathmáry I., Szentgyörgyi L., Szent- 
györgyvári A., Szikra Gy., Szilvásy I., Szimák F., Szirák F., Tankó B., G.-né 
Tárczay E., Tarján ö., Tass Kn., Tokody L., Tolnay A., Tóth Irén, Tóth 
Kálmán, Tóth Lajos, Tóth Mária, Tóth Tiv., Tőrös Béla, Urbán B., Uskert K., 
Vág S., Ványi F., Varga Jf. (Misk.), Vasáry D., Veszprémi Jenő, Virág D., 
Vörös István, Vucskits J., Wagner Géza, Wilier Jf., Winter A., Wirker E., 
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Az Országos Középiskolai Tanáregyesület 
LXIX. rendes közgyűlése.

D r. Madai Gyula elnök megnyitóbeszéde.
Tisztelt Közgyűlés! Mai összesereglósünk form ailag talán 

vándorgyűlés, m ert hiszen nem az Egyesület székhelyén, Buda
pesten ta rtjuk . Lényegében azonban mégis házi ünnepélye ez a 
gyűlés az Országos Középiskolai Tanáregyesület kötelékében tömö
rü lt m agyar tanárság  népes családjának. Mi Balatonfüreden ott
hon vagyunk. O tthon vagyunk a ház és telektulajdonos adóalany 
jogi begyökerezettségével és otthon vagyunk a szívünkkel-lelkünk- 
kel. T agjaink százai, akik itt üdülnek, akik innen visznek pihen- 
tebb agyat, frissebb tüdőt, vidámabb szívet és acélosabb idegeket 
vissza a tanterm ek katedráira, üdülőházunkon keresztül Balaton- 
füredet valam ennyien a szívükbe fogadták. Ez a nagyerszényű 
fürdővendégek szám ára berendezett, előkelő gyógyhely többé nem 
idegen föld, nem elzárt V alhalla a kispénzű középiskolai tanár 
számára, m ert ha idejön, m int kedves gazdáját hívogató, szolgá
la tra  kész tűzhellyel v á r ja  őt a mi „Sans Souci-nk“, a Csokonai- 
villa, gondoknak, fáradalm aknak ez az ex territo riális területe.

S ha van Genius loci valahol, itt valóban érezhetjük annak 
jelenlétét. Csokonai, a névadó, K isfaludy Sándor, B laha Lujza, 
Jókai s a bíboros tankönyvíró kartárs, V aszary Kolos emléke, 
nemkülönben a füredi birtokos tanári rendhez, a bencésekhez fű
ződő hivatásbeli kapcsolat, a forrás gyógyvizén és a Balaton tün
dén  tükrén túl, — mind, mind a m agyar tan ár lelki, kultúrájával 
összhangban álló, szépséges, szellemi keret!

Jóleső elhatározása volt s melegen köszönjük azt Balaton- 
füred község képviselőtestületének, hogy üdülőházunk u tcájá t irán 
tunk való figyelemből Csokonai-utcának nevezte el. Bennünket is 
megtisztelt vele, de am ellett egy irodalom történeti fényben ra 
gyogó diadémot is tűzött a sa já t homlokára!

S ha m ár üdülőházunkról beszélünk, lehetetlen bizonyos 
önérzettel nem tekintenünk az üdülőházaknak és a különféle közép-
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fokú iskolafajhoz tartozó tan ári otthonoknak a rra  a díszes sorára, 
am ely egytől-egyig az utolsó tizenöt év szomorú, trianoni kor
szakában keletkezett, s amely egytől-egyig az általunk kezdemé
nyezett iskolai járulékszedés rendszerének köszönheti létét.

M ilyen kár le tt volna ezt az áldásos fo rrást meg nem ny itn i 
s ezeket a jóléti intézményeket megszületésük előtt eltemetni. 
Legyen áldott haló porában is a nagy, építő miniszter, aki a 
„vegyes d íjak“ egyik szerény tételeként szereplő ezen ju tta tá s t 
egy évtizeden keresztül élveznünk engedte. Ha javadalm i tek in tet
ben mélyen a bírák és tisztek mögött állunk is, a k a rita tív  tevé
kenység mezején m ár nem vagyunk a régi semmitlenek, a régi 
koldusok, m ert a kérőén felénk tá rt kartá rsi kéz felé mi is tudunk 
segítő jobbot nyújtani.

Csakhogy a kérő kéz sok, dénáraink pedig kevesek. Szerencse, 
hogy a kultuszm iniszter úr a tan ári önsegélyezés tápláló forrását 
nem hagyta teljesen elapadni. Tavaly is, ez évben is k iu ta lt az 
Egyesület szám ára segélyt, am it jóléti intézményeink fejlesztésére 
s jótékonysági m unkánk körének kiterjesztésére használtunk fel. 
Csak mi, a jóléti bizottság tagjai, tudjuk, kik rendünk sorsának 
ezzel az árnyékos oldalával kötelességszerűleg foglalkozunk, mily 
sokan vannak az özvegyek, árvák, sok gyerm eket tan ítta tó  vagy 
nagy betegség csapásától sú jto tt tanárcsaládok tag ja i között tám o
gatásra  szoruló exisztenciák. H álásan ' köszönjük Önagyméltóságá- 
nak, hogy zajtalan, segítő munkánk folytatását, ha szerény kere
tek között is, de lehetővé tette s e helyről is bizalommal kérjük, 
hogy ezt a ju tta tá s t a szolgálni kívánt em berbaráti és kultúrcél 
érdekében állandósítani kegyeskedjék.

De van köszönni valónk egyéb is. A tanügyi közigazgatásról 
szóló, korszakos törvény tárgyalása kapcsán mi is ha lla ttuk  sza
vunkat. Megvontuk azt a vonalat, melynek irányában haladva 
képzeljük el egyedül sikeresnek és üdvösnek a tanügyi provinciák 
vezetését. Ez a vonal a pedagógiai szempontok vonala, amely az 
egész gépezet működésének irán y á t megszabja s amely egy percre 
se tévedhet el vagy tűnhet el a puszta igazgatás, a gépies ügy
vezetés lélektelen labirintusában.

A közoktatásügyi politikára ma igen nagy nemzeti feladatok 
várnak hazánkban. Egyoldalúan spirituális tanrendszerünkbe be 
kell vinnie hús és vér gyanánt a gyakorlatiasabb, a sportszerűbb 
és világnézetileg is határozottabb nevelés modern gondolatát. 
Irtóztató  pazarlás és fényűzés folyik ebben az országban a szel
lemi kincsekkel. Á llástalan emberek diplomáinak halm aza olyan 
holt tőke, amely szociális jajszavával, meddőségével, tékozlásával 
égbe kiált. D rága m agyar erők, tehetséges, lángbuzgalm ú ifjak 
tízezrei dolgoznak, vizsgáznak, bizonyítványt bizonyítványra hal
moznak azért, hogy azután évek során át reménytelenül hány
kolódjanak a csalódás s a forradalm i elvadultság határán mozgó 
kétségbeesés habjain.

V alljuk meg, fájó nyomásként nehezedik a tanári lélekre is 
az a tudat, hogy az ifjak  tekintélyes hányadánál meddő m unkát 
végez. D iákja tarso lyát m egrakja ugyan a tudás útravalójával, 
de az az ú t sokszor, túlsokszor zsákutcába fut s az a tudás, m űvelt
ség, am it az iskola nyújt, lendítő szárny helyett ballaszttá válik 
a trianoni élet kegyetlen harcában. A diplomás vasúti kalauzok,
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a jogvégzett szükségmunkások, a napszámos mérnökök s az ok
levéllel korrepetálgató tanárok olyan torzképei a magyar életnek, 
akik némán is mementót kiáltanak a sorsintéző tényezők felé: 
vigyázzatok! Ha köznevelésügyünk Nagymagyarország testére 
szabott rendszerén korszerű változtatásokat nem eszközlünk, ha 
oktatásügyünkbe be nem visszük az új élethez igazodó, szellemi 
tervgazdálkodásnak az ökonómiáját: a diplomaözön a diplomák 
csődjéhez, az a csőd pedig az iskolák csődjéhez vezethet.

Tehát reform ok kellenek. További reformok. Az 1934. XT. tö r
vénycikk a m agyar középiskola ügyének forrongó m asszáját em
beröltőkre szóló érvénnyel form ába öntötte. A tengely rendben 
van. A latta, fölötte, körülötte azonban gyökeres reform ra szórni 
a különféle iskolafajok egész eddigi szerkezete. A középfokú isko
lák ne igyekezzenek a gim názium m al konkurrálni. A tancélt h a tá 
rolják  el végre szigorúan. A gimnázium a nemzet szellemi kiszol
gálására hivatott, értelm iségi rendnek az iskolája. Minden más 
iskolafaj legyen kim ondottan a gyakorlati életnek, az ipari, keres
kedelmi, a gazdasági pályáknak szakműveltséget adó képezdéje. 
A középiskola így nyugodtan szelektálhat: k irostá lhatja  azt a több
letet, amely ma szívonalát nyom ja s amely rendszerint m int szel
lemi proletáriátus kerül ki falai közül az életbe. Viszont a gyakor- 
latiasított, középfokú szakiskolák ki fognak term elni a nemzet 
em berreservoirjából egy olyan kiművelt, pallérozott term előtársa- 
dalmat, amely minőségileg is értékesebb m unkájával felfokozza a 
közjólétet s g y arap ítja  a nemzet gazdasági erőtartalékainak tá r 
házát. A közműveltség egyetemleges emelkedése pedig áth idalja  
azt a szociális, szörnyű szakadékot, amely ma a term elő néposztá
lyok és a közhatalm at gyakorló lateiner társadalom  arcvonala 
közt sötétüli.

Történelmi távlatokban gondolkodó kultuszm iniszterünk 
egyébként m aga is tisztán lá tja  a mai M agyarországnak ezeket a 
m egoldásra váró sorskérdéseit. Ezért helyezi kilátásba a „Kék 
könyv“ üzeneteként a felsőbb oktatás reform ját s vele kapcsolat
ban a minősítési törvény m egváltoztatását, a polgári iskolai tan 
te rv  átgyakorlatiasítását, a szakiskolák, főként a mezőgazdasági 
szakoktatás borzalm asan és bűnösen elhanyagolt ügyének átfogó 
rendezését. A belső feltámadáshoz az ú t a m agyar iskolákon ke
resztül vezet, amelyek form álják s felfegyverzik az ríj idők új fel
adatokra h ivato tt m agyarját.

Az új idők iskolarendszerének igazgatási a lap ja it ra k ta  le az 
1935. évi VI. törvénycikk. Ez a törvény visz egységes és szerves 
összefüggést az eddig elszigetelt, öncélú életet élő iskolafajok 
kószált rendszerébe. S hogy ez az egység több lesz a gépalkatrészek, 
srófok, kerekek, vaslécek lelketlen összefüggésénél, a rra  teljes biz
tosítékot n y ú jt az élre állíto tt férfiak, a főigazgatók személye. V ér
beli nevelők, pedagógusok m indannyian. S nekünk külön büszkesé
günk és örömünk, hogy valam ennyien a középiskola talajából nőt
tek  ki s emelkedtek áldásos m unkára módot adó, széles hatáskörük 
gyönyörű m agasságába föl.

Üdvözöljük őket egyen-egyen és összesen úgy is, mint vérünk
ből való vért, de úgy is, mint a tanügyi igazgatás hierarchiájában 
a pedagógiai elv képviselőit s az elv uralmának legfőbb kezeseit.

A tan ítás anyaga, célja lehet iskolafajonként különböző, egy
4*
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ben azonban minden iskolák rendeltetése találkozik: lelket kell for- 
málniok. Az a lélek pedig világnézeti a lkatában nem lehet más, 
csak egy: izzóan és cselekvőén m agyar. Olyan, amilyennek a m a
gyart Petőfi álmodta. Egyesegyedül Petőfi, akinek kultusza okta
tásügyünkben m intha hom ályosulni kezdene. M intha divatos ellen
áram latok gyöngítenék emberöltőkön át kipróbált, nevelő hatását. 
Felhívom  erre a jelenségre a legfelsőbb őrállók figyelmét. Feleke
zeti, faji, politikai eezmehatásoktól m egzavart ifjúságunk lelkét ve
zessük vissza a bibliához, a m agyar nemzeti érzés, dac, hit, ön
tudat kim eríthetetlen bibliájához: Petőfihez. Most m ár intézménye- 
nyesen mód adatott arra, hogy az egy kézbe összpontosult főfel
ügyelet az iskolaféleségek egész vonalán — a törvénnyel összhang
ban — az eddiginél hatékonyabban megszabhassa a perdöntőén 
fontos egységes világnézeti nevelés irán y á t s színezetét. A főigaz
gató m unkája ezen a  ponton nemzeti ku ltúrpolitikává magasul. 
E zért tapsolunk hálás köszönettel a  m iniszter ú r helyes ösztöné
nek. mikor az igazgatási hata lm at a leghivatottabb kezekre, ki
próbált, kiváló nevelőkre bízta.

Az elkövetkezendő reform korszak bizonyára több vonatkozás
ban fog még foglalkoztatni bennünket. így  m unkában van a köz- 
alkalm azottak szolgálati pragm atikája. Mi örömmel fogadjuk, ha 
tényleg az lesz, aminek képzeljük, a m unka alkotm ánya, a jogok és 
kötelességek pontosan körvonalazott kódexe. A rra  azonban meg 
fogjuk keresni a módot, hogy a nekünk szánt rendelkezéseket a ta 
n ári m unka különleges természetének szemüvegén keresztül meg
vizsgáljuk s érdekeink védelmében annak idején kellő felvértezett- 
séggel hallassuk szavunkat.

V árjuk  a tanárképzés teljes kiépítését is. Két egyetem nélkü
lözi még a gyakorló iskolát. Kevés a tanárképző-intézeteknél fog
lalkoztatott középiskolai előadótanár. Pedig a jó tanárképzés el
engedhetetlen alap ja  a biztos anyagism eret m ellett a közlés művé
szete a tárgy  m etodikája, szóval a tan ítás tudománya, aminek k i
zárólag gyakorlati pedagógusok, az idősebb középiskolai tanárok, 
a  h ivato tt mesterei.

T isztelt Közgyűlés! Egyesületünk ügyeinek intézésénél min
dig a felettes hatóságainkkal való szívélyes együttműködés elve 
vezetett bennünket. Az erélyt és őszinte szókimondást is mindig a 
köteles tisztelet fehér köntösében szólaltattuk meg. Azt hiszem, 
ennek a következetesen keresztülvitt m agatartásunknak köszönhet
jük, hogy hivatalfőnökeink legtöbbször barátainkká szelídültek. 
Most egy ilyen hivatalfőnök-jóbarát, dr. V ajdinger Gyula minisz
te ri osztályfőnök ú r személyéről kell megemlékeznem abból az 
alkalomból, hogy a  középiskolai ügyosztály éléről eltávozott. Egy 
életen át szolgálta a középiskolát és a középiskolai tanárságot. 
K oronatanúja harcainknak. Sokszor tényező sorsunk alakításában. 
Asztalán az ak ta  élt. Az ak ta mögött m eglátta az embert. Mikor 
rendünk igazságáért s ík ra  szálltunk, részese volt izgalmainknak, 
gondjainknak. Lehetett volna közömbös hivatalnok, puszta refe
rens, de V ajdinger Gyula anny ira  hozzánőtt a középiskolához, 
hogyha referá lt is, m indig a szívén keresztül referált. Mi ezt meg- 
éreztük, tudtuk, ezért te ttük  örökössé a vele való erkölcsi kapcso
la to t akkor, amikor Egyesületünk tiszteletbeli tag jává választot
tuk. Abban a  reményben, hogy továbbra is szeretettel fogja leiké
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ben hordozni Egyesületünk emlékét, kívánjuk életére a lux sáfárt 
megillető zavartalan  nyugalom  áldását!

Hadd emlékezzem meg végül arról a  kegyeletes mozgalomról, 
amelynek célja hősi halált halt kartá rsa ink  emlékének megörökí
tése egy méltó emlékmű form ájában. Nem a gyakorlati kivitel 
részletkérdéseit akarom  én itt  érinteni. Ezekről a m aga helyén 
úgyis be fogunk számolni. Én csak a kartá rsi együttérzés eleven 
hatalm ának egy olyan m egnyilvánulására akarok rám utatn i, 
amely vigasztalan, küzdelmes utunkon vigasz és erő forrása szá
m unkra. Amikor ugyanis kartá rsainkat az em lített célra pénzado
m ányaik beküldésére szólítottuk fel, az első hívó szóra, m integy 
varázsütésre, több m int ezren tettek eleget kérésünknek. Ebben a 
tényben nem az anyagi eredmény a fontos, luxnem az az összhang, 
az a közszellem, az a sensus communis, mely a cselekvő készség
nek ezt a fölemelő egyöntetűségét m egterem tette. Tudjuk, hogy a 
vezérmotívum ebben a holt bajtársaknak  szóló hódolás volt, de túl 
a kegyeleti vonatkozásokon a tan á ri közélet kikristályosodásának 
s a pályatársi szolidaritásnak olyan bizonyítéka ez a tény, am it 
joggal könyvelhetünk el úgy, m int az Országos Középiskolai 
Tanáregyesület sok évtizedes összetartó, testvériesítő m unkásságá
nak gyümölcsét.

Hassa á t továbbra is ez a szellem testületi és m agánéletün
ket. Lobogjon bennünk a rendi összetartás lelke. Védjük, tám ogas
suk egymást az összetartozandóság és egym ásrautaltság forró ér
zésével. Lássuk meg egymásban az embert, a barátot, akiket egy 
életre szorít sorsközösségbe a tan ári szobák és tanterm ek m alter
kalodája. H a a kollegialitásnak ezt a benső lelkiségét kivisszük 
rendi életünk külső fro n tjá ra  is s ez lángol bennünk akkor is, 
m ikor nagy célok harcában soraink hadsorokká válnak, végül ki 
fogjuk vívni m agunknak azt a ranghelyet, amely bennünket a nem
zeti társadalom  hadrendjében nemzetnevelő missziónk v ita th a ta t
lan jogán megillet.

Hatvankilencedik közgyűlésünket a kari összetartás jegyében 
nyitom meg.

Vitéz Esztergomy Ferenc főtitkár jelentése.
T isztelt Közgyűlés! Korunk ism ételten visszatérő illetékes 

m egállapítások szerint válságokkal terhes. Az emberiség művelő
dési előhaladásának dicsőséges és szinte káprázatos folyam ata egy 
idő óta m egfeneklett s nemzedékünk egyelőre tehetetlenül áll ezzel 
az elszomorító és aggodalmas jelenséggel szemben. A válságok 
azonban várakozásokat szülnek: az emberek várják  a válságok 
megoldását. N apjainkban is mélyen a szívekben gyökerező ádventi 
hangulat tölti el földrészünkön az emberek lelkét: várju k  és 
óhajtjuk  a  nyomasztó életviszonyok m egjavulását s ennek alapján 
szellemi életünk m egújhodását.

Nekünk, m agyar tanároknak, ezen általános várakozáson kívül 
egy m ásik rendi várakozásunk is adódott. Nevezetesen az utolsó 
esztendőben iskoláink életében olyan törvényhozási intézkedések 
történtek, amelyeknek a súlyát m a még lemérni nem tudjuk. Utolsó 
közgyűlésünk óta két, korszakalkotónak ígérkező törvény lépett 
életbe: a középiskolákról szóló 1934. évi X I. t.-c. és a közoktatás
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ügyi igazgatás újjászervezéséről szóló 1935. évi VI. t.-c. Röviden 
jellemezve őket, a r ra  vannak hivatva, hogy a m agyar ifjúság  tanu l
m ányi rendjét korszerűbbé, hatásosabbá, egységessé és mindenek- 
felett nemzetibbé varázsolják, illetve az iskolai igazgatást egysze
rűbbé, rugalm asabbá, átfogóbbá és m egnyugtatóbbá tegyék. Nos, 
ily  felséges célok megvalósulásának az ígérete elé ki nézhetne na
gyobb várakozással, m int a m agyar föld, haza és jövő szerelmesei: 
a középiskolai tanárok! Valóban éber figyelemmel v á rju k  m ind
nyájan  az új iskolai törvények jótékony hatásának  a jelentkezését.

Mi azonban tudjuk, s ennek hangot is adunk, hogy a  legjobb 
törvényekből és rendelkezésekből is csak akkor fakadhat áldás a 
m agyar tanügyre, ha az — h ivatása  m agaslatán álló, lobogó m a
gyar érzésű, szívós és áldozatos m unkára képes tanárság  lelkületén 
át vetítődik ki az életbe. Ilyen sereg h íján  a legszebb elgondolások 
és rendelkezések is — a  közügy nagy k á rá ra  — íro tt m alasztnál 
egyebet nem jelentenek. Felette fontos és kívánatos tehát, hogy 
éppen ilyen tan terv i és iskolaszervezeti változások idején a tan á r
ság teljes erői birtokában szolgálhassa a k itűzött célokat. Ennél
fogva a kultuszkorm ányzatnak, ha  egész m unkát akar végezni, a 
tanárság  érdekeit is istápolnia kell.

És i t t  kapcsolódik bele egyesületünk működése az állam i igaz
gatás kereteibe. Ez tájékozta tja  m indig híven az intéző köröket 
a  tanárság  hangulatáról, anyagi helyzetének állapotáról, terveiről, 
jogos vágyairól. Az egyesület vezetősége ezt eminens kötelessé
gének ta rto tta  s m iként a múltban, ebben az évben is hűségesen 
teljesítette vállalkozását. A számos elnökségi megbeszélésen kívül 
a  fontosabb és általános term észetű ügyeket az Alapszabályokban 
m egállapíto tt szervek: az igazgatóság és a választm ány elé v itte 
és tárgyalta tta . T ette ezt nemcsak azért, hogy a felsőbb hatóságok 
előtt m agának nagyobb fedezetet és súlyt biztosítson, hanem azért 
is, hogy minél nagyobb érdeklődést ébresszen ügyeink irán t a kar
társakban s a tan ári közösség eleven és hasznos tag jaivá 
tegye őket.

Alig volt a tanárságnak olyan ügyes-bajos dolga, amely eze
ken a gyűléseken szóba nem kerü lt volna; helyzetünk jav ítása  érde
kében szám talan ind ítvány  hangzott el és még több erkölcsi és 
anyagi javaink  előmozdítását célzó eszme vetődött fel. Ezek a lap
ján  készültek a nagym éltóságú vallás- és közoktatásügyi minisz
tériumhoz benyújto tt felterjesztéseink. A többi között ismételten 
és különös nyom atékkai szorgalmaztuk a tanárgyerm ekek elveszett 
tandíjkedvezm ényének a v isszaállítását s e téren a  folyó tanév
ben sikerült is némi eredm ényt kivívnunk. Igaz k artá rs i szere
tettől vezéreltetve meggyőző érvekkel kértük  a hosszabb ideje szol
gáló helyettes és óraadó tanárok rendessé kinevezését, valam int 
az arcképes vasú ti igazolványoknak ez utóbbiak részére való ki
szolgáltatását. Sürgettük  az osztályfőnöki díjak újból való folyó
sítását, az igazgatói státus sérelmeinek az orvoslását, az elakadt 
főigazgatói és igazgatói címek további adományozását, kértük 
továbbá a nyugdíjazások körül mutatkozó visszásságok megszün
tetését. H alla ttuk  szavunkat komoly felterjesztések alakjában a 
m egoldásra váró tankönyvkérdésben, a T antervi U tasítások ide
jén való k iadatása tárgyában, az igazgatásügyi és felügyeleti tö r
vény jav ítá sra  szoruló pontjai tekintetében, sőt egyebek m ellett
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még a légi tám adások elleni védekezés iskolai tan ítta tásá ra  is fel
h ívtuk a m iniszter ú r  figyelmét.

Az indítványok  közül kiemelkedett dr. Nagy Pál igazgatónak 
az az indítványa, hogy állítson a középiskolai tanárság  a hábo
rúban  hősi halált h a lt kartá rsaknak  méltó emlékművet. A választ
m ány érezte, hogy ezt a régi tartozásunkat im már nem tolhatjuk 
ki, s azért úgy határczott, hogy a hazának és rendünknek te tt szol
gálato t tan ári közadakozásból illő és m aradandó módon megörö- 
kítteti. A kegyeletes elhatározás méltó visszhangra talált: az ado
m ányok szépen folynak be az egyesület pénztárába, bár egyik
másik helyen még késnek a köteles adózással. Nagyobb érdeklő
dést és élénk eszmecserét válto ttak  ki továbbá a következő indít
ványok: a tanári betegellátás megkönnyítése, a tankönyvkérdés 
szabályozása, valam int az egyesületnek bevételi forrásaink gyara
pítása céljából tervbevett könyvkiadói vállalkozása; ezekben azon
ban a végleges állásfoglalás még nem alakult ki.

A helyzetünk m egjavításáért k ife jte tt és jobbára sikertelen 
fáradozásaink ecsetelése u tán kellemesebb lesz megemlékezni 
jó léti intézm ényeinkről. Ezek tudniillik igazi és nagy értéket 
jelentenek a  kezünkben s gyümölcseiket nagy számmal élvezik 
tagtársaink. Csak most, a nehéz időkben, bizonyosodik be igazán, 
m ilyen szerencsés gondolat volt annak idején a létesítésük. Á rpád
kollégiumunk fenntartása nélkül, nem tudom, hány ifjú  járha tna 
Budapesten egyetemre azok közül, akik benne nevelkednek, s itt 
B alatonfüreden is vájjon hány kartársnak  állott volna módjában 
üdülnie és gyógyulnia azon kedvezmények nélkül, am iket Csoko- 
nai-üdülőházunk nyújt. Vegyük még hozzá azt, hogy Segélyala
punk is, Jóléti-alapunk is nem egy önhibáján kívül súlyos hely
zetbe ju to tt kartá rsnak  nyú jto tt pillanatnyi anyagi tám ogatást s 
akkor megvilágosodik előttünk, hogy mégis csak jelent valam it 
a  tanáregyesület kötelékébe tartozni. Jó l tudom én, hogy csak 
csekélységekről van itt  szó, de az igazán rászorulók ezekért a 
m orzsákért is hálásak. Részletes jelentést intézményeink kezelői 
fognak nyújtani, én röviden csak azt állapítom  meg, hogy azok 
áldásosán tö ltik  be hivatásukat.

Megszakítom most egy-két percre beszámolóm megszokott 
fonalát, m int Lenau Postillon ja  a szolgálatát, hogy kegyeletes 
érzésünk kifejezésével pár szót áldozzak ebben az évben elhúnyt 
kartársaink  emlékének. A veszteséglistánkon olyan nevek fény
lenek, amelyeknek viselői súlyt jelentettek tudományos életünk
ben, sőt némelyiknek a híre idegen országok tudós köreibe is el
ju to tt. Első helyen siratom  el — sit venia ordini — eleddig leg
nagyobb pedagógusunknak, egyesületünk volt tiszteletbeli tag já
nak, Fináczy Ernőnek az elhúnytát, aki neveléstörténeti könyvei
vel m aradandó nevet, évtizedekre terjedő, m intaszerű élő tan ítá 
sával pedig a mai tanárnemzedéknek nagyrésze előtt el nem múló 
emlékezést vívott ki magának. Messze kimagasló, tekintélyt bizto
sító tudom ányánál fogva lényegesen folyt be újabb művelődés- 
ügyünk egész kialakulására. Ma is m egrendült lélekkel emléke
zünk vissza M attyasóvszky Kasszián  és Balogh Péter tragikus 
kim úlására. Az előbbiben nemcsak egy kiváló szerzetes-pedagó
g u st és értékes tudóst ism ertünk meg, hanem egyesületünknek 
őszinte b a rá tjá t és nagyrabecsült igazgatósági tag já t is tiszteltük;
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az utóbbi Közlönyünknek jeles szerkesztője, egységes nyelvköny
vek tudós szerzője, a tanári közéletnek a m aga idejében egyik 
harcos alak ja volt. A volt főigazgatók közül egyszerre négyet dön
tö tt ki az élők sorából a kérlelhetetlen kaszás. M adzsar Gusztávot, 
kistétényi W alther Bélát, Vass B ertalan t és M átrai Budolfot. 
Madzsar Gusztáv értékes irodalm i és neveléstudományi m unkás
sága m ellett társadalm i téren és közszereplésével is őszinte tisz
teletet vívott ki m agának; kistétényi W alther Béla  az in teger 
ország egyik jellegzetes tanügyi egyénisége volt, aki m int a  nem
zetiségileg legerősebben színezett nagyszebeni tankerületnek a 
bölck és h ivato tt vezetője, a m agyar ku ltú ra  eredményes ápolá
sával szerzett hervadhatatlan  érdemeket; Vass Bertalant a nekro
lógja jelleménél, szorgalmánál, nagy tudásánál és pedagógiai rá- 
születettségénél fogva a m agyar tan ár követendő m intaképéül 
á llítja  elénk; végül Mátrai Budolfot ú ri modora, magas m űvelt
sége, pedagógiai kiválósága, szónoki készsége ju tta tta  vezető sze
rephez. K ülön em lítést érdemel még Vargha György, volt buzgó 
igazgatósági tagunk, szaktárgyainak kiváló művelője, a földrajz
tudom ánynak fáradhata tlan  terjesztője, továbbá Hollendonner 
Ferenc, a botanikának európai h írű  tudósa, aki élénk részt vett 
tudományos egyesületek működésében is. Végül két volt derék 
kartársunk  halálának a h írét messzi megszállt területről kaptuk. 
Az egyik Dénes Ferenc, a K árpát-Egyesület tb. elnöke, c. igaz
gató, a most m ár divatba jö tt turisztikának  előhírnöke, a T átra  
szerelmese és első igazi ismerője volt; ennek K alauzát is m egírta 
s e réven külföldön is hírnevet szerzett m agának; a másik Put- 
noky Miklós, a lugosi gim názium nak volt hírneves igazgatója, 
több irodalm i társaság  tagja, aki m ár a háború előtt vésztjósló 
előjelek közt emberül v ív ta  a m agyar nemzeti ügy harcát ott lent 
a végeken.

A felsoroltakon kívül még egy sereg kartá rs  elhalálozása 
hozott gyászt reánk. Ezek: Haller György, Sarudy György, Téveli 
Mihály, Rácz Lajos, Stepanek Ernő, Czinyéry Barnabás, A lli- 
quander Lajos, Módly Sebő Sándor, Hollósy Béla, B írta István, 
Jókainé dr. Mutz Friderika, dr. Mentovich Ferenc, P álfy  József, 
W iderm ann Gyula, Schmollinger Antal, Sánta Béla, Zelenka Gyula, 
Valachy Jenő, Kerekes Sándor, dr. Lehel István, veszprém i dr. 
Fejes Zoltán, Zala Miksa, Ik a ffa lv i Domby Lajos, S inczky Géza, 
Szántó Soma és Pap Zoltán. Egykoron valam ennyien értékes tag 
ja i voltak rendünknek, hisz erre  a pályára nem lehet másképen, 
csak szent hevülettel jönni, vagy legalább is csak így lehet ra jta  
megm aradni. A kit pedig ilyen érzés tö lt el, az megteszi a magáét 
a reábízott ifjúsággal szemben. Ök is valam ennyien m egtették s 
ezzel építették a m agyar jövőt, úgyhogy nemcsak tan ítványaik  
és ezek szülei lehetnek nekik hálásak, hanem  mi is büszkék lehe
tünk reájuk. Megdicsőült emléküket kegyelettel őrizzük.

A felsorolt kartá rsak  ajakán  elhalt a  szó, ők földi p ályafu tá
sukat bevégezték. M unkájuk azonban, amelynek érdemes bajnokai 
voltak, nem szakadt meg, hanem ernyedetleniil folytatódik. Végzi 
a mi generációnk. És ez a m unka nemcsak az iskolákra szorít
kozik, hanem  átöleli a m agyar ku ltú ra  különböző terü le te it s m in
denhol nemes gyümölcsöket érlel ki. Bizonyságai ennek azok a 
m unkálatok, amelyek a Tanári Körök  összejövetelein folynak s



49

azok a különféle irodalmi termékek, amelyek a kartá rsak  neve 
a la tt jelenvén meg-, ékes hirdetői a m agyar irodalom szeretetének 
és ápolásának. Olyan jelenség ez, am ilyent egy más foglalkozási 
ágazat sem m utathat fel. Fájdalom , hogy kellő értékelését sem a 
társadalom , sem a korm ányzat részéről nem tapasztaljuk. Annál 
nagyobb érdeme rendünknek, hogy a tanárság  minden részvét
lenség ellenére sem teszi le a tollat, hanem lankadatlanul forgatja 
azt, m ert az írásművészet lelki szükségletévé vált.

A sok érdemes m unka közül csak p ára t emelek ki. Mint ere
deti utakon járó  mű em lítést érdemel Dékány István  „A tá rsa 
dalom filozófiai alapfogalm ai“ c. könyve; a k ritika  m agyar tudo
mányos irodalm unk büszkeségének nevezi. Ki nem m aradhat a 
kiváló irodalm i alkotások sorából Fináczy Ernő  „Neveléselméle
tek a X IX . században“ c. kötete, amellyel évtizedes nevelés-törté
netírói m unkásságát összes írói erényeinek a megcsillogtatásával 
tetőzte be. A m agyar pedagógusok örökké hálásak lesznek Finá- 
czynak ötkötetes neveléstörténetének a m egírásáért. Tudományos
ság, nemes erkölcsi felfogás, tárgyilagosság, megbízhatóság, stí
lus: mind klasszikus m agasságba emelik többi kötete mellé Fináczy 
ez utolsó művét, örömmel és büszkeséggel ik ta tju k  ide továbbá 
Vietórisz József dr. nevét Tranoscius-fordításának a megjelenése 
alkalmából, amellyel leghivatottabb bírálója, P in té r Jenő szavai 
szerint „beírta nevét a m agyar m űfordítás történetébe és b itfelei
nek örök emlékébe“. Szépirodalmi sikerhez ju to tt a budapesti 
Városi Színházban März Konrád  kartársunk  „M agyar asszony 
im ája“ című költői ném ajátékával, amelynek drám ai erejű jele
netei csodálattal töltötték el a közönséget és a mű végén zajos 
tapsra  ragadták. D icsérettel kell megemlékeznünk itt is dr. Nagy 
Jenő  debreceni ref. gimnáziumi tanár, a messze földön ism ert 
ornitológusnak páratlan  teljesítményéről. K itűnő kartársunk, 
m iután a múlt nyáron Oxfordban, a Nemzetek M adártani Kon
gresszusán három  előadásban h ív ta  fel a külföld figyelmét a 
m agyar m adárvilág érdekességeire, nagyszabású északi kutató- 
ú tra  indult. Norvégiába ment, a Jeges-tenger partvidékére. Temér
dek fáradsággal megküzdve, m agárahagyatottan  is bátor szívvel 
behatolt a V aranger-félsziget embertől eddig fel nem keresett 
tundraterü leteire  s az ott fészkelő sark i m adárfajokról tünem é
nyes megfigyeléseket végzett. Ú tja az o lthatatlan  tudományszcmj 
és m agyar akarat diadala volt. Végül fáradságos és kolosszális 
m unkát végzett dr. Marczell Ágoston titká rtársam  azzal, hogy 
egybeállította „Egyetemes történelem évszámokban“ című kötetét, 
a  történelem  óriási anyagában biztos áttekintést óhajtván nyúj
tani vele; Bognár Cecil pedig a legújabb kutatások értékesítésével 
m egírt nagyszabású Pszichológiájával pótolta a m agyar lélektani 
irodalom  régóta érzett hiányát.

Köreink működése ebben az évben is, bár némi visszaesés ész
lelhető, becses és számottevő dolgozatokkal gazdagította pedagó
giai irodalm unkat. Egyszeri hallásra  is megérti mindenki, hogy 
a Budapesti Kör került az első helyre. Ennek a m agyarázata első
sorban az összehasonlíthatatlanul kedvező helyi viszonyokban 
gyökerezik, de nem csekélyek lelkes és szakavatott elnökének, 
Bernolák Kálmánnak  az érdemei sem. A K ör első ülésén Petrich 
Béla a Rómában ta rto tt XVI. nemzetközi tanári kongresszus le
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folyásáról tájékoztatta a hallgatóságot, amelynek tárgyalásait igen 
tanulságosaknak mondotta. Ja n u á r  28-án M attyasóvszky Kasszián  
„Délamerikai megfigyeléseim“ címen az o ttani oktatásnak a mene
té t vázolta meleg m agyar szívvel és lebilincselő előadásban. Feb
ru á r  25-én Dongó Orbán „M agyar nyelvi kötelező olvasmányok és 
könyvnélküliek“ és V ajthó László „Könyvnélküliek“ című dolgo
zata szerepelt a tárgysorozaton. Előadásuk nyom án igen magvas, 
tapasztalatokon alapuló, a gyerm eki lélek szeretetétől sugallt 
életrevaló megjegyzések hangzottak el, amelyek hozzá fognak já 
rulni a még le nem zárt v ita  sikeres megoldásához. M árciusban 
Bernolák Kálmán  az osztályozásról olvasott fel: az egységes és 
reális osztályozás feltételeit iparkodott összeállítani és e tárgyban 
széleskörű v itá t ind íto tt meg. A Debreceni Tanári Körben v. Bes
senyei Lajos  megnyitójában bizonyos sarkalatos elveket foglalt 
egybe, amelyeknek az új tan terv  elkészítésénél érvényesülniük kell. 
Péterffy László „Két hét Münchenben“ című felolvasásában ism er
te tte  a müncheni Deutsche Akademie Goethe-intézetének a célját: 
szellemi közösséget óhajt terem teni német nyelvi oktatással fog
lalkozó külföldi tanárok  és német kollégáik között, m ajd tájékoz
ta to tt a m agyar germ anisták kétheti tanulságos foglalkoztatásáról, 
végül a m ai német ember arcát ra jzo lta  meg. A Szabolcsi Kör 
Nagykállón és K isvárdán ta rto tt ülést ugyanazon tárgysorozattal. 
Zsolnai V ilm os m egnyitója szerint az új középiskola célkitűzé
sében a nemzeti gondolat, anyagában a nemzeti tan tárgyak  és mód
szerében a m unkáltató oktatás lesz az az irány  és eszköz, amely 
a jövő ifjú  m agyarságát „m agyar egyéniségekké“ neveli. Dr. Belo- 
horszky Ferenc rginm. ta n á r a m unkáltató tanítással foglalkozott 
s részletesen ism ertette ennek alkalm azását a m agyar nyelv és 
irodalom  tanításában. Szentm iklósi Péter „Beszédünk és írásunk 
m agyartalanságai“ címen azokat a módozatokat fejtette ki, ame
lyekkel az iskolában küzdeni lehet a m agyartalanságok ellen, de 
az előadáshoz fűződő vitán sok egyéb kérdés anyagát ölelték fel. 
A Vasm egyei Tanári Kör ülésén Sulyok E frém  nagy érdeklődés 
m ellett a fogalm azástanítás gyakorlati eszközeiről értekezett. 
A tarta lm as m unkálatot Közlönyünk is hozta. Miskolcon, a K ör  
közgyűlésén, Pores Kálmán  elnöki m egnyitójában igen tanulságos 
párhuzam ot vont az 1848. évi m árciusi nemzeti mozgalmak és a 
jelen nemzeti törekvései között. Borosnyay K ároly  „Miként köny- 
nyítsiik meg az átm enetet a népiskolából a középiskolába“ c. elő
adása után beható hozzászólások alapján a következő vélemény 
alakult ki: a népiskola és a középiskola között m a még nagy sza
kadék tátong, amelyen csak gyökeres tan terv i revízió segíthet.

A Soproni Körben  is nagyobbfokú m unka folyt. Több össze
jövetelt ta rto ttak  az iskolaév folyamán, hogy megbeszéljék az 
időszerű kérdéseket. Egy nagyértékű előadást ta rto tt a város 
egész tanársága előtt dr. Kemenes Illés főigazgató az új közép
iskolai törvényről. M egkísérelte a K ör vezetősége azt is, hogy 
Sopron város összes nevelőit összehozza értékes pedagógiai eszme
cserére, de ez a kérdés, úgylátszik, még nem volt érett és kény
telen volt szép tervét a jövőre bízni, am ikor a közös célok na
gyobb hangsúlyozása minden pedagógussal m egértetik majd az 
együttes m unka szükségességét.
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Végül a Természettud.-i Szakosztályban  is elhangzott több 
előadás. Geszti Lajos „Milyen lesz és m ikor lesz a film oktatás1?“, 
Horváth K ároly  „A m unkatanítás és a term észetrajz“, Koch Nán
dor „A módszeres kém iai kísérletezés“, Méhes Gyula pedig „A gáz
háború és az iskola“ címen értekezett.

Tisztelt Közgyűlés! Azt mondják, a jó m unka meghozza a 
m aga gyümölcsét. M intha e mondás igazsága végre ra jtu n k  is kez
dene beteljesedni. Az az észleletünk ugyanis, hogy az elmúlt esz
tendőben rendünk kiemelkedő tagjai nagyobb számban ju to ttak  
méltó elismeréshez és kitüntetéshez. H álás szívvel fogadjuk a 
kezdeményezést és várható  üdvös hatása folytán rem éljük e téren 
a fo lytatást. Mindenkor csak a m agyar tanügy és közművelődés 
és a m agyar tudom ány nyer, ha  a m unkásságukkal kitűnő tag
ja ink  teljesítm ényeit figyelemre és ju talm azásra m éltatják.

A kitüntetettek díszes sorát miniszterünk, Hómon Bálint 
n y itja  meg, a m agyar történettudom ány művelése körül szerzett 
kimagasló érdemei elismeréséül a m agyar Corvin-láncot nyer
vén el. Dicsőségének nemcsak azért örvendünk fenntartás nélkül, 
m ert legmagasabb hivatali főnökünket tiszteljük benne, hanem 
elsősorban azért, m ert közénk tartozónak vallja magát. Egyszerre 
hárm as dicsőség koszorúja ju to tt osztályrészül K ornis Gyidának, 
egyesületünk tb. tagjának, am ikor a budapesti Középiskolai 
Tanárképzőintézet elnöke lett, a Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem  
soronkívül rektorává, a Képviselőház pedig alelnökévé válasz
totta. Akárm ennyire is Ő m éltósága személyes kiválóságának kell 
betudnunk e sikert, m i mégis a m agyar tan ár tüneményes emel
kedését lá tjuk  és ünnepeljük benne. M indnyájunk öröm napja volt, 
am ikor a tavasszal olvastuk, hogy M agyarország főméltóságú 
Korm ányzója Pintér Jenőnek  a m agyar irodalom történet tudo
mányos művelése körül szerzett kiváló érdemei elismeréseid az 
egyetemi ny. r. tan ári címet adományozta. Nincs a világon az 
a jutalom , am elyet a m agyar tanárság  bálványozott alakjának, 
P in té r Jenőnek, oda nem kívánna. E  helyről is üzenjük neki: 
vivat, crescat, floreat. Lényege szerint kitüntetésnek kell m inősí
teni nagyrabecsült elnökünknek, Madai Gyulának im m ár negyed
ízben történ t képviselővé választását is. Ez a tény emberi és tö r
vényhozói kiválóságát dicséri. Képviselői megbízólevele nála méltó 
kezekbe került, m ert politikai pályáján nemcsak rá te rm ett tö r
vényhozónak bizonyult, hanem melegszívű em berbarátnak is m u
tatkozott. Egyesületünk hálásan gondol arra, hogy kitűnő elnöke 
díszes m éltóságát m indenkor tan á rtá rsa i jav á ra  kam atoztatta. 
Most eddig tanárem bernek nem ju tta to tt páratlan  kitün te tést je 
gyezhetek fel: a békeidők nagy főigazgatójának, Erődy-Harrach 
Bélának, a Kormányzó Ür a pedagógia és a tanügyi igazgatás terén 
k ife jte tt sokévi érdemes m unkássága elismeréséül a II . osztályú 
m agyar érdem keresztet adományozta. H álásan köszönjük a kor
mányzói kegynek, hogy a tanári diplomát és a tanügyi szolgálatot 
ennyire értékelte s ezt oly példaadóan fémjelezte is.

Az újjászervezett tanker. kir. főigazgatóságok élére kerültek 
legfelsőbb kormányzói kinevezéssel: P intér Jenő, Kemenes Illés, 
Liber Béla, Závodszky Levente, K isparti János, v. Bessenyei 
Lajos, Tam edly M ihály és Balassa István Brúnó. Az V. fiz. ősz-
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tályban  tanügyi főtanácsos lett 16, VI. fiz. osztályú tanácsos 2 k a r
társ; tanügyi főtanácsosi címet kaptak 8-an, igazgatói cím et 16-an. 
A Tanárvizsgáló-bizottság tagjai közé kinevezést nyert soraink
ból: A dy Lajos, Péter ff у  László, Benigny Gyula és K ari János. 
Egyetemi m agántanári címet szerzett dr. Módi Mihály, a görög 
irodalom  rég i buzgó és jeles m unkása. Végül a nagymélt. VKM. 
Oktató Film  Kirendeltsége vezetésére Geszti Lajos kartársunk  
kapott megbízást.

Jelentésem  nem volna teljes, ha még meg nem emlékeznék 
Közlönyünkről. Az, hogy csak most kerítem  reá a sert, véletlenül 
adódott és korántsem  jelenti értékelése fokát, hiszen m indnyájan 
tudjuk, milyen döntő szerepe van egyesületi életünkben. Szinte 
csak általa  tudunk állandó érintkezésben lenni összes tagjainkkal, 
az Egyesület kebelén belül folyó m unkáról értesítvén őket. I t t  
közöljük a személyi és tanügyi híreket s ennek hasábjain ju tta t
juk el a kartársakhoz kéréseinket, terveinket, üzennivalóinkat. 
A Közlönyben nyílik alkalom  közérdekű cikkek elhelyezésére, az 
iskolát érintő különböző jelenségek megbeszélésére és kisebb- 
nagyobb problém ák felvetésére. Végül itt h ív ják  fel figyelmün
ket az időközi könyvtermelésre. B evallhatjuk, hogy bizony kényes, 
de hálás szerep a szerkesztő m unkája. K ardeván K ároly  barátunk  
feladatát közm egnyugvásra végzi. Jó  ízléssel, nagy körültekintés
sel és szerencsés kézzel válogatja ki és á llítja  össze az egyes szá
mok anyagát. A „Forgácsok“ népszerűsítése u tán  kedves gondolat 
volt az idén az az újítása, hogy „Visszalapozunk“ címen apróbb 
közleményekben felelevenítteti előttünk Egyesületünk történetének 
tanulságosabb m ozzanatait és mély kollégiális érzésére vall „Tag
tá rsa ink  K önyvkirakatá“-nak a megnyitása, író tag társaink  m un
káit állítván ki ott közszemlére. A Közlönyről való megemlékezé
semet azzal az érzéssel zárom le, hegy az jó kezekben van.

Tisztelt Közgyűlés! E hét elején zajlott le az idei Katholikus 
Nagygyűlés. H atalm as keretüknél és súlyuknál fogva ezeknek a 
gyűléseknek tárgyalási anyaga mindenkor közérdeklődést vált ki. 

Ebben az évben a mi érdeklődésünk is ta lán  mindeneknél nagyobb 
mértékben fordult feléje, hiszen volt a képen a mi ügyünket, a neve
lés szent ügyét tárgyalta . M int ismeretes, az egész tárgyalás 
központjába a gyerm eket á llíto tta  s különböző vonatkozásokban 
m utatta  ki, m ilyen felelősséggel tartoznak a szülők, nevelők, tá r 
sadalom, korm ányzat a gyermeksereggel szemben. Azt hiszem, 
m integy visszhangul m indnyájunk helyeslésével k inyilatkoztat
hatom, hogy mi vállaljuk, am inthogy eddig is vállaltuk, a felelős
ségből reánk eső részt. E lőttünk m indig res sacra, felbecsülhe
tetlen szent érték volt az ifjúság, jövő nemzedékek földi életének 
a  záloga, fajunk fennm aradásának az ígérete és szent reménysége. 
Ezért az ifjúságért m it nem tenne meg a m agyar tanárság! Mint 
eddig is, féltő gonddal, atyai szeretettel, de komolysággal is, leg
jobb tudásunk szerint, azoknak az örök elveknek a szellemében 
fogjuk nevelni a m agyar ifjúságot, amelynek a világánál eltalál
juk  a jó u ta t s Isten  és emberek előtt jó m unkát végezhetünk.

Ezen ígéretünk kinyilatkoztatásával zárom ezévi összefoglaló 
jelentésemet. Kérem  tisztelettel annak szíves elfogadását.
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Jegyzőkönyv
az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek 1935. évi október hó 5-én

Balatonfüreden tartott LX1X. évi rendes közgyűléséről.
Az elnöki széket Madai Gyula dr., az egyesület elnöke foglalta el, 

a jegyzőkönyvet Esztergomi) Ferenc főtitkár írta.
Megjelent: Almássy Imre, Apostol Bertalan, Arató Amália, Bartoniek 

Paula, Bencsik Gergely, Bernolák Kálmán, Bognár Cecil, Borbély Gyula, 
Bónis Pálné, Brisits Frigyes, Bubits Jenöné, Budaker Károly, Csengő Nándor, 
Csink Ilona, Dávid István, Fdes Jenő, Farkasfalvi Imre, Fehér Géza, Fejes 
Zsigmond, Fodor János, Földes József, Gazdag Lajos, Gáldy Béla, Gál 
Kálmán, Goschi Péter, Grabovszky Camillo, Halász Viktor, Happ József, 
Hatvani Ede, Heinischné Garay Ilona, Kardeván Károly, Kemenes Illés, 
Kengyel Miklós, Kiss Teréz, Konrád Ferenc, Korcsiák Ede, Kovács Kálmán, 
Kováts Gyula, Kósch János, Kún Sándor, Liber Béla, Majtényi Károly7, 
Marczell Ágost, Marczinkó Andor, Marcsek Tibor, Mányoky Vilma, Márkus 
Jenő, Méhes Gyula, Murányi Piroska, Nagy Pál, Németh József, Oberle 
József, Óváry Imre, Pásthy János, Petrányi Győzőné, Pel rich Béla, Péterfíy 
Béla, Pintér Dénes, Pintér Jenő, Posch Károly, Sabján János, Schmid Gyula, 
Sípos Lajos, Solymoss Vendel, Suszter Oszkár, Szabadi Béla, Szabó I. Andor, 
Szentirmai Imréné, Szőnyi Sándor, Szőts Gyula, Tasnády Károly, Temesy 
Győző, Torday Lajos, Vadai Ferenc, Vasáry Dániel, Vujsz János, továbbá 
a testvéregyesületek, szerzetesrendek, tudományos intézmények számos kép
viselője. —- Távolmaradását kimentette: Hlávathy Imre alelnök, Kisparti 
János, Závodszky Levente, Stuhlmann Patrik, Marczinkó Ferenc, Korpás Fe
renc, Lengyel Miklós, Szentgyörgyvári Artúr, Párkányi Norbert, Baross Gyula.

1. Madai Gyula elnök emelkedetthangú, gyönyörű beszéddel nyitja meg 
a közgyűlést. Ismertette Hóman Bálint kultuszminiszter középiskolai reform
jának a nagy jelentőségét. Szükségesnek mondotta a középiskolai tanulók 
okszerű megrostálását, hogy ki lehessen küszöbölni azt a többletet, amely 
a közérdek kárára csak a színvonalat nyomja alá és a szellemi proletariátust 
erősíti. A miniszter ezt a többi, különféle iskolafajok szerkezetének, sőt 
a felsőbb oktatás rendjének és a vele kapcsolatos minősítési törvénynek 
a korszerű megváltoztatásával kívánja előmozdítani. Beszéde további folya
mán az elnök jóléti intézményeink áldásos hivatásáról szólt és beszámolt 
a magyar tanárságnak arról a tervéről, hogy a hősi halált halt kartársaknak 
emléket állít a budapesti tudományegyetem bölcsészetkarának múzeumkörúti 
kertjében. Végül hálás szavakkal adózott Vajdinger Gyula min. ügyosztály- 
főnöknek nyugalombavonulása alkalmából, akinek a távozása nagy veszte
séget jelent a középiskolai tanárságra. (L. 44. 1.)

2. Beszédének a felolvasása után indítványozza, hogy a közgyűlés hű
séges ragaszkodásának és mélységes hódolatának a jeléül üdvözölje vitéz 
nagybányai Horthy Miklós kormányzó urat, valamint őszinte bizalmának és 
tiszteletének a kifejezéséül Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter 
urat is.

A két távirati szöveget Gáldy Béla alelnök olvassa fel:
„Horthy Miklós kormányzó úr öfőméltóságának, Budapest.

Az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek Balatonfüreden össze
ült közgyűlése a kis magyar tenger partjáról a legmélyebb hódolattal 
köszönti Főméltóságodban a nagy magyar tenger halhatatlan hősét és 
buzgó imával esd fényt nevére, áldást életére. Madai Gyula dr. elnök.“

*

„Hóman Bálint dr. kultusziminiszter úr önagyméltóságának, Budapest.
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület balatonfüredi közgyűlése 

mély hódolattal köszönti Nagyméltóságodban az öncélú egységes magyar 
kultúra hivatott vezérét és korszakos munkásságára az Eg áldását kéri. 
Madai Gyula dr. elnök.“
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A megjelentek állva hallgatják meg az üdvözlő iratok fogalmazványát 
és élénk helyesléssel járulnak hozzá azok elküldéséhez.

3. Most kedves vendégeink felé fordul az elnök, hogy örömmel és 
szeretettel köszöntse őket. Megbízóik — úgymond — végtelenül leköteleztek 
bennünket azzal, hogy meghívásunknak eleget teltek és képviseltetik magu
kat. Hálával emlékezik meg először Kelemen Krizosztomról, vendéglátó 
gazdánkról, Balatonfüred uráról, ahol ez alkalommal az ő rendje tradíciói
nak a szellemében gyűlhettünk össze. Magas személyét a mai közgyűlésen 
főtiszt. Kocsis Lénárd rendi főigazgató helyettesíti, akit őszinte tisztelettel 
szívélyesen üdvözöl. Kedves levélben válaszolt a meghívónkra Werner Adolf 
apát is, aki a velünk való kapcsolatot híven ápolja s ennek jeléül kiküldte 
Brisits Frigyest, egyesületünk kiváló és rokonszenves tagját. Nem feledkezett 
meg rólunk a kegyes tanítórend főnöke sem, aki Gombos Antal főigazgató 
által képviselteti magát: hálás szívvel vesszük tudomásul.

A szerzetesrendek megbízottai után az elnök a testvéregyesületek igen 
tisztelt képviselőit üdvözli: Dsida Ottó alelnököt és Pétergál Henrik főtitkárt 
a Kát. Tanáregyesületből, Kán Sándort az Országos Ref. Tanáregyesület, 
Marczinkó Andort és Márkus Jenőt a Tanárok Nemzeti Szövetsége részéről; 
Mesterházy Jenő főtitkárt a Tanítóképzőintézeti Tanárok Egyesülete, Iván 
József igazgatót a Polgáriiskolai Tanáregyesület és Ekamp Nándor alelnököt 
a Magyarországi Tanítók Egyetemes Szövetsége képviselőjét; továbbá Petrich 
Bélát, aki a Budapesti Tanárképzőintézet és Tanárvizsgáló Bizottság nevében 
jelent meg.

őszinte nagyrabecsüléssel és szíve egész melegével kívánja üdvözölni 
a magyar tanügy notabilitásait, akik személyes megjelenésükkel tiszteltek 
meg bennünket: Pintér Jenőt, Kemenes Illést és Liber Bélát. Régi barátaink 
ők — úgymond — és barátságuknak új hivatali minőségükben is kifejezést 
adtak s ezzel különös hálára köteleztek le. Reméli, hogy középiskolai céljaink 
munkálásában értékes segítségüket nem fogjuk nélkülözni. Végezetül köszönti 
a KISOK részéről megjelent Sípos Lajost, aki Neidenbach Emilnek, a KISOK 
min. biztosának nemcsak a szíves üdvözletét, hanem azt a meghívását is 
hozta, hogy délután tekintsük meg a KISOK tihanyi sporttelepét.

Képviseletet nem küldhették, illetve személyesen nem jelenhettek meg 
s ezért jókívánságaik kifejezése mellett üdvözletüket levélben küldték: a 
Magyar Tudományos Akadémia, az Evangélikus Tanáregyesület elnöksége, 
Kornis Gyula államtitkár, a Pázmány Péter Tudományegyetem rektora, 
Melich János a budapesti Bölcsészeti Kar nevében, Kisparti János főigazgató 
és az Eötvös-Alap elnöksége. Vajdinger Gyula v. ügyosztály-főnökünk a 
következőket üzente: A közgyűlésre szóló meghívást tisztelettel köszöni. 
Más útja akadályozza abban, hogy közöttünk megjelenjék. Igaz szeretettel 
köszönti a közgyűlés résztvevőit és tárgyalásukra Isten áldását kéri.

4. Az elhangzott, illetve bejelentett és helyesléssel fogadott üdvözlések 
után a főtitkár olvasta fel évi jelentését. Reámutatván arra a nagy várako
zásra, amelyet a két legújabb középiskolai törvény ébresztett a tanárság 
körében, tömören beszámolt az elnökség munkásságáról, igazgatósági és 
választmányi üléseink tárgyalásairól és határozatairól s rávilágított jóléti 
intézményeink jelentőségére. Részvéttel teljes megemlékezéssel elevenítette 
fel az év folyamán elhúnyt kartársak pályafutását. Ismertette a Tanári Körök 
múlt évi gazdag szellemi termését, felsorolta kartársaink legutóbb megjelent 
kimagasló műveit, büszkeséggel koszorúba fűzte azok nevét, akik ebben az 
évben kitüntetéshez jutottak s méltatta Kardeván Károly szerkesztői érdemeit. 
Jelentése végén hivatásbeli felelősségünk vállalása mellett tett hitet. 
(L. a 45. lapon.)

Az elnök megállapítja, hogy a jelentés ügyesen, élvezetes formában és 
híven tárta elő az év történetét; különös nyomatékkai fejezi ki érte a köz
gyűlés köszönetét. (Helyeslés.)

5. Most az elnök ajánlatára és a közgyűlés engedelmével, a megállapí
tott sorrendtől eltérően, Méhes Gyula felolvasása következett. Címe: Alkotó 
faj-e a magyar? Benne a szerző az idegenből származó, de ízig-vérig magyarrá 
lett és az ősmagyar származású tudósokkal, művészekkel, valamint a nép-
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művészet példáival igazolta, hogy nem áll meg az az idegenektől és idegen 
gondolkodású magyaroktól elég gyakran hangoztatott állítás, hogy a magyar 
nem alkotó, mert passzivitásra hajlik és idegenkedik a komoly munkától. 
Igenis a magyarság méltóképen helyezkedik el a világ nagy kultúrközös- 
ségében. (L. a —. lapon.)

Az elnök Méhes Gyulának hazafias öntudatra valló és ennek előidézésére 
alkalmas, sok érdekes és jellemző adattal tarkított, stílszerű tanulmányáért 
a közgyűlés egyhangú és meleg köszönetét tolmácsolta.

6. Édes Jenő gondnok az egyesített zárszámadások alapján jelenti, hogy 
32.275 pengő 78 fillér készpénzt viszünk át a következő egyesületi évre, 
vagyonmérlegünk pedig 572.474 pengő 02 fillér tiszta vagyont tüntet fel. 
A számadásokat egyesületünk számvizsgálói és a vkm. számvevőségének a 
kiküldöttei felülvizsgálták és rendben találták; ennek alapján az 1933/34. és 
1934/35. egyesületi évre kéri a íelmentvény megadását. Nyomban reá az 
1935/36. évre szóló költségvetés adatait ismerteti, kérve azok jóváhagyását. 
Végezetül megemlékezett az Árpád-kollégium tagjainak viselkedéséről és 
munkásságáról.

Utána Németh József pénztáros a közzétett egyesületi zárszámadásokat 
ismertette. Kiemelte, hogy míg egyéb jövedelmeink összezsugorodtak, az idei 
előfizetési és tagsági díjak a világháború óta a legnagyobb összeget érték el. 
A számbavehető okok közölt első helyen a vidéki körök és a ref. közép
iskolák buzgósága áll: éppen ezért ajánlja, hogy minél több vidéki kört 
alakítsunk. Bár a kiadásaink a nyomdai költségtöbblet, az újonnan rend
szeresített segélyalapi járulék és a Bies-nek esedékes tagsági díj folytán 
megszaporodtak, mégis 3083-41 pengő készpénzmaradványunk van. Ezután 
a jövő évi előirányzatot mutatja be (1. a Közi. 1. sz. 41. lapján). Ennek az 
alapján megint mintegy két és félezer pengő megtakarítást remélhetünk. 
Kéri előterjesztése elfogadását.

Rados Ignác, a számvizsgáló bizottság elnöke írásbeli jelentésének a 
meghallgatása után a közgyűlés a gondnoki és a pénztárosi előterjesztést 
örömmel tudomásul veszi, vagyonkezelő tisztviselőinek a javasolt felment
vényt megszavazza és mindkettőjüknek a jövő évre szóló költségvetési elő
irányzatát jóváhagyja.

7. Végezetül az indítványokra került a sor. Németh József ajánlotta, 
hogy a közgyűlés Rados Ignácot és Theisz Gyulát, ezt a két szerény, de 
tiszteletreméltó kartársat válassza meg tb. tagnak. Kivételes és nagyérdemű, 
két veterán tagtársunkról van szó — mondotta. — Egyrészt a koruk, de még 
inkább egy félszázadot meghaladó tagságuk indítja tiszteletadásra. Ezen 
hosszú idő alatt mindketten élénken vettek részt egyesületi életünkben. 
Dr. Rados Ignác alapító és választmányi tagunk, egy emberöltő óta a szám- 
vizsgáló bizottság elnöke; emellett gyűléseinknek mindenkor egyik legbuzgóbb 
látogatója volt. Theisz Gyulának már 50 évvel ezelőlt jelentek meg első 
könyvei s a Közlönyben cikkei. Ö volt az Özvegyek és Árvák Segítőegyesüle
tének a megalapítója és első elnöke. Kívánatosnak tartaná, hogy necsak 
a közélet és a tanügy vezető embereit, hanem az egyesület szerény, de 
érdemes tagjait is kiemeljük magunk közül. Ezért kéri indítványa el
fogadását.

Szavai után általános helyeslés és taps hangzik fel, mire az elnök ki
mondja az egyhangú határozatot, hogy a LXIX. közgyűlés Rados Ignácot és 
Theisz Gyulát tb. tagnak választja.

A főtitkár a választmány megbízásából két indítványt terjeszt elő el
fogadásra. a) Fejezze ki a közgyűlés Édes Jenőnek, kollégiumunk igazgató
jának, kötelességen felül tanúsított buzgóságáért, páratlan hozzáértéssel vég
zett gondnoki szolgálataiért, takarékos és hasznos gazdálkodásáért hálás 
köszönetét. — b) Mondja ki a közgyűlés, hogy a megszüntetett korpótlékok 
helyett képesítési pótlékok folyósítását kéri a tanárság számára. Ez olyan 
általános, régi vágya a tanárságnak, hogy bővebb megokolásra néni szorul. 
Az elnökség az indítvány elfogadása esetén a felterjesztésben fejtse ki jól 
ismert érveinket.
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A közgyűlés mindkét indítványt hozzászólás nélkül lelkesen fogadja 
s így az elnök azokat elfogadottnak jelenti ki.

Ezzel a tárgysorozat kimerülvén, az elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Kengyel Miklóst és Majtényi Károlyt kéri fel; köszönetét mond a vendéglátó 
Szent Benedek-rendnek a Nagyszállodá gyógytermének gyűléseink céljaira 
történt átengedéséért; ugyancsak meleg kartársi köszönetét nyilvánítja azok
nak, akik fáradságot és költséget nem kímélve, ügyeink iránt való érdeklő
désük kimutatására és a rendi szolidaritás ápolására a közgyűlésen meg
jelentek, s a közgyűlést bezárja.

Kelt mint fent.
Mailal Gyula dr.'S. k., elnök. vitéz Eszteryomy Ferenc s. k., főtitkár.

Hitelesíti:
Kengyel Miklós s. k.
Majtényi Károly s. k.

Pénztári jelentés
az 1935. évi október 5-i balatonfüredi közgyűlésre.

Közlönyünk szeptemberi számában megjelent zárszámadásom adatai 
között legfeltűnőbb a tag- és előfizetési díjak nagy összege (a köri ‘20%-kal 
együtt); 10.075 pebgö, 'majdnem ezer pengővel múlja felül a múlt évit és 
harmadfélezerrel;a harmadévit, de 57 pengővel több az 1930/31.-inéi is, mely 
pedig a világháború Után a rekordot tartotta.

Ennek több különleges oka volt. Egyfelől a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium a 400 pengő államsegélyen kívül előfizetett utólag — június
ban — 12 állami középiskola részére 144 pengővel. Másrészt több testület és 
egyesek is függőben maradt tag- és előfizetési díjaikat több évre menöleg 
rendezték. Így Budapesten a III. k. Árpád-rg. (Novák Kálmán ig.) 3 évit, az 
Erzsébet Nőiskola 16 tagjából 10-en 4 évit (Radák Olga ig. úrnő szíves támo
gatása folytán), vidéken a makói rg. 5 tagja 4 évit (Buday Géza dr. ig.), 
a kőszegi ev. Igimn. 9 tagja 3 évit (Arató Artúr ig.) küldött be egy év alatt.

A vidéki körök a folyó évben is kitűnően működtek. Így a miskolci kör 
4 középiskolája 82 taggal teljesen rendezte az évi tagdíját (Kósch János 
pénzt;), a debreceni kör 5 középiskolája 67 (-}- 5 külön) taggal szintén 
(dr. Kiss Miklós). A szabolcsi kör 72 tagja (Valent József) még a fiatal óra
adó tánárok nagyobb számának bevonásával is (9 ú. n. 2 pengős tag) vezet. 
A vasmegyei kör 6 középiskolában 61 taggal (Szombathelyen v. Kondor 
József dr., Szentgotthárdön Nagy Ferenc). A győri kör 4 középiskolája 
47 (-f- 3 külön) taggal (Győrben Lacza Béla, Pápán dr. Földy József). 
A soproni kör 4 középiskolája 36 taggal (Leitner József). Ha még hozzá
vesszük a ceglédi rg. t.-testületét (18 tag), mint egy régi kör maradványát 
(Szeleczky Mihály), akkor kereken 400 vidéki kartársunk vidéki köri szer
vezetei járnak elől az egyesületi életben. Épp ezért kívánatos volna, hogy 
alkalmas helyeken folytassuk a t. körök megalakítását. Erre legmegfelelőbb 
helyek lennének először Szeged, Pécs, Kecskemét, Eger, Kaposvár, Székes- 
fehérvár és Szolnok, a Tiszántúl Békéscsaba. Tehát még legalább 8 tanári 
kört kellene szervezni a szomszédos városok középiskoláinak bevonásával. 
Enélkiil egyes elszigetelt, főleg állami középiskolák igen gyengén vagy sehogy- 
sem kapcsolódnak bele az Országos Középiskolai Tanáregyesület életébe, mint 
a balassagyarmati, csongrádi, hatvani, kaposvári, sümegi stb. reálgimnázium 
példája bizonyítja. Szerzetes-iskoláink csak a köri székhelyeken csatlakoz
nak az Országos Középiskolai Tanáregyesülethez; hasonló áll az ág. h. ev. 
középiskolákról. Külön ki kell emelnem a ref. középiskolákat, amelyek — 
egy-két kivételt nem számítva — teljes tanári karukkal szerepelnek tagjaink 
sorában és pedig jórészt tagdíjhátralék nélkül: összesen 240 taggal. Az új 
tankerületi főigazgatóságok sokat tehetnének a magyar középiskolák egye
sületi megszervezése körül, melynek nemcsak anyagi, hanem még inkább 
szellemi előnvei vitán felül állnak.
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A pestvidékieket legcélszerűbb volna a budapesti tanári körbe bevonni 
és ennek működését szakosztályok szerint intenzívvé fokozni.

Az egyesület taglétszáma a következő: alapító és tiszteleti tag 27.
Tisztelet- és cserepéldányt kap 68, rendes tag 1439, pártoló tag 20, 

2 pengőért kapja a Közlönyt 26, előfizető 120. Összesen 1690.
Tagdíját megfizette 293 fővárosi, 734 vidéki testületi tag, 165 külön- 

címszalagos és 94 előfizető; nem fizette meg 101 fővárosi, 86 vidéki testületi, 
61 különcímszalagos tag és 26 előfizető.

Mint látjuk, az eredmény lehetne jobb is, főleg a fővárosban; de ha 
ajánlott vidéki köreinket megszervezzük, ha előfizetőkiil az összes közép
iskolákat megnyerjük, ha nyugalomba vonult és elhúnyt kartársaink helyére 
minél több fiatal kartársat beléptetünk s lehetőleg minden intézel teljes 
tanári karóval szerepel tagjaink között, akkor egyesületünk nemcsak nevé
ben, hanem erkölcsi súlyánál fogva is a magyar tanárság legelső képviselete 
marad úgy itthon, mint kifelé: a középiskolai tanárok nemzetközi szerve
zetében.

Végül hálás köszönetünket tolmácsolom a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumnak a 400 pengő államsegélyért, a 144 pengő előfizetési díjért, 
valamint kedves munkatársaim, a köri pénztárosok, a testületi megbízottaink 
útján összes tagtársainknak, hogy ezt a kedvező eredményt elérhettük.

Németh József, pénztáros.

Gondnoki jelentés az 1934— 35. évről.
Június hó folyamán, tíz nappal a folyó egyesületi évi számadások le

zárása előtt, részletes képet adtam egyesületünk választmányának egyévi 
gazdálkodásunkról. Az akkori pénztári helyzet és az évvégi zárlat közölt alig 
van lényeges eltolódás. Költségvetési előirányzásainkhoz a lehetőség szerint 
ragaszkodtunk, a megszabott kereteket csak kényszerűségből léptük át s ma 
a következő végleges adatokkal szolgálhatunk a mélyen tisztelt Közgyűlésnek:

1. Az Árpád-kollégium számláján 1810 P bevételt irányoztunk elő. 
Az eredmény kedvezőbben alakult, mert 829 P 90 fillérrel többet vettünk be 
s így összbevételünk 2639 P 90 fillért tett ki.

A kollégiumra évente 6390 P kiadást szoktunk előirányozni. Ezt a költ
ségvetési keretet az idén át kellett lépnünk, 169 P 68 fillérrel többet költöt
tünk, mert villanyszámlánk és adónk emelkedett, két szekrényt, egy ágyat és 
takarókat kellett vásárolnunk. A kollégium fenntartása a Tanárok Háza alap
jának mindössze 3917 P 78 fillér tényleges kiadásába került, mert mint 
fentebb említettem, a kiadások többi részét fedezte a 2639 P 90 fillért kitevő 
bevétel.

A kollégium természetben 10.740 P értékű lakást is ad a tagoknak s ha 
a készpénzkiadás és a lakásérték összegét a tagok számával, vagyis 39-cél 
elosztjuk, nyilvánvaló, hogy egy-egy kollégiumi tag évente 443 P 52 fillér 
jótéteményben részesül.

2. Balatonfüredi üdülöházunk a legköltségesebb, de egyúttal a legked
veltebb jóléti intézményünk. Itt az előző években sohasem lehetett megtartani 
a költségvetési előirányzást, mert előre nem látott kiadások címén mind- 
úntalan, szinte meglepetésszerűen nagy összegeket kellett kifizetnünk. Vagy 
a vízhiány, vagy egy kútfúrás, vagy a szennyvízgödrök kihordása következe
tesen fel szokta borítani a költségvetést. Mi ebben az egyesületi évben meg
nyitottuk új Üdiilőházunkat is, szóval nagyobb üzemre rendezkedtünk be, 
azonban a fürdőtelep csatornahálózata nem készült el s így az egészségügyi 
költségek, a pöcegödrök kihordása 661 P 95 fillér nem várt kiadást okoztak. 
Lényegesen többet kellett kiadnunk villanyvilágításra is, ami 663 P 56 fillérbe 
került. Berendezési tárgyakra is elköltöttünk 305 P 04 fillért, egy baleset 
folytán 884 P 47 fillér kiadás is a nyakunkba szakadt. A mostani évtől kezdve 
15 éven át mintegy 520 P fenntartási járulékot kell fizetnünk a vízvezetékre 
és a csatornázásra. Ekként Balatonfüreden a folyó egyesületi évben 6436 P

Tanáregyesületi Közlöny. 5
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90 fillért kellett kiadnunk fenntartási költségek címén. Még ezen felül is volt 
kiadásunk, mert a régi épület vízvezetéki és csatornázási berendezésére 
5500 P 80 fillért fordítottunk.

Tekintve azonban azt, hogy a perköltség visszatérült s hogy üzletbérek
ből és szobadíjakból 6317 P 68 fillér bevételünk is volt, örömmel kell meg
állapítanunk, hogy ebben az évben az Üdülőház a saját bevételeiből fenn 
tudta magát tartani.

3. Házbérszámlánk a várakozásnak megfelelően alakult. Üres lakásunk 
nincs, amit annak tulajdoníthatunk, hogy az időközben megürült lakásokat 
korszerűen átalakítottuk. Ez az átalakítás 1577 P 35 fillérbe került. Egyébként 
kiadásaink a normális keretek között mozogtak, de vízdíjszámlánk mintegy 
75 P-vel emelkedett. Sajnálatos tény, hogy a pincében és az udvarban le
fektetett vas- és ólomcsöveink már eloxidálódtak s gyakran szorulnak javí
tásra. E címen 640 P 42 fillér előre nem látott kiadásunk volt s egészen 
bizonyos, hogy a csövek egy részét tovább már nem lehet javíttatni s a közel
jövőben igen jelentős kiadás előtt állunk.

Számadásaink alapján megállapítható, hogy ha a lakások korszerű át
alakítására és a vízvezeték javítására 2210 P-l nem kellett volna kiadnunk, 
akkor a budapesti székház kényelmesen tudta volna az Árpád-kollégiumnak 
minden kiadását fedezni, sőt még mintegy 2000 P házbérjövedelem meg is 
maradt volna a 18.288 P lakbérbevételből.

4. Egyesített számadásainkat táblázatos kimutatásokban ez évben is 
közzétesszük a Közlönyben, azért jelentésemben aprólékos számadatokkal 
nem bíbelődöm; a számokat úgy sem lehet egykönnyen megjegyezni. Nem 
mellőzhetem azonban el, hogy Zárszámadásunk és Vagyonmérlegünk leg
fontosabb adataira rá ne mutassak:

Zárszámadásunk szerint 32.275 P 78 fillér készpénzt viszünk át a követ
kező évre, ami takarékos gazdálkodásunk eredménye.

Vagyonmérlegünk 572.474 P 02 fillér tiszta vagyont tüntet fel, amely 
ingatlanokban, leltári tárgyakban és készpénzben van megőrizve.

Mindnyájunk hálájával és köszönetével említem meg azt is, hogy a 
nm. VKM. ebben az évben 12.000 P adománnyal segített bennünket jóléti 
intézményeink fenntartásában.

Anyagi ügyeinkről szólva, kötelességszerűen szíves tudomására hozom 
a mélyen tisztelt Közgyűlésnek, hogy egyesületünk számvizsgálói és a nm. 
VKM. számvevőségének tagjai tételről-lételre felülvizsgálták az 1933—34. és 
1934—35. évi számadásainkat. A számadásokat és egész gazdálkodásunkat a 
legteljesebb rendben találták, amiről a felvett jegyzőkönyvek tanúskodnak. 
Ezek alapján arra kérem a mélyen tisztelt Közgyűlést, hogy nekem, mint az 
egyesület gondnokának, az említett évekre szóló felmentvényt megadni 
kegyeskedjék.

5. Anyagi ügyeink után röviden az Árpád-kollégium belső életéről kívá
nok szólni.

A kollégiumnak az 1934—35. tanévben 13 leány- és 26 férfitagja volt. 
A tagok kellően alkalmazkodtak a Házirendhez és súlyosabb rendzavarással 
nem foglalkoztatták a Jóléti Bizottságot, amely ülésein a kollégium ügyeit 
behatóan meg szokta tárgyalni. Általában véve a tagok kifogástalan maga
tartást tanúsítottak, kötelességeiket pontosan végezték és eredményesen vizs
gáztak. Minden évben akad azonban egy-két ifjú, aki nehezen tűri a kollé
giumi fegyelmet és korlátozást s inkább eldobja magától a kedvezményt, a 
jótéteményt, csakhogy szabadon élhessen. Két ilyen fizető tagunk megvált 
tőlünk, de mint értesültünk róla, vizsgálataikkal adósak is maradtak.

Örvendetes jelenség, hogy a tagok nagyrésze évek óta lakik a kollégium
ban s megszakítás nélkül itt végzi el egyetemi tanulmányait. Egyesek az 
egyetem elvégzése után is itt akarnak lakni, hogy könnyebb elhelyezkedés 
végett még egy diplomát szerezhessenek. Ez kétségtelenül arra vall, hogy 
szeretik ezt az otthonukat, amely éveken át melengette őket.

A kollégiumi élelmezés ez évben is kifogástalan volt. E tárgyban az 
egész év folyamán egy alkalommal sem érkezett hozzánk panasz. Az élelmi-
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szerek olcsósága miatt a havi 30 pengős befizetésekből megtakarításunk is 
van, bár 250 élelmezési nap helyett 280 napon ál rendszeresen főztünk és 
egyfogásos vacsora helyett 68 napon át háromfogásos ebédet adtunk. Heten
ként kétszer a vacsorához is kaptak a kollégium tagjai gyümölcsöt vagy 
tésztát.

Mindezekkel szemben sajnálatos tényként említjük fel és részben a 
zsúfoltság rovására írjuk, hogy ifjúságunk nem igen kíméli a berendezési 
tárgyakat. Az így okozott kár évente mintegy 150 pengőt tesz ki, amit meg
téríttetünk velük.

A kollégium fennállása óta ilyen apróbb bajok minden évben fordultak 
elő, azonban nem ronthatták meg azt az egészséges szellemet és összetartást, 
amely már otthonos és megingathatatlan a kollégiumban.

A fentiek alapján tisztelettel kérem jelentésem szíves tudomásulvételét.
Balatonfiired, 1935. évi október hó 5-én.

Édes Jenő s. k., gondnok.

A Tanárok Nevelőháza alapja 1934—35. évi számadásai.
Jegyzőkönyv.

132/1935—36. T. H. Kelt Budapesten, 1935. évi szeptember—október 
havában az Országos Középiskolai Tanáregyesület Tanárok Nevelőháza 
hivatalos helyiségében (VIII. kér., Csepreghy-utca 4. szám, III. emelet), az 
Országos Középiskolai Tanáregyesület Elnöksége megbízásából az Árpád- 
kollégium igazgatójának folyó évi szeptember havában kelt írásbeli felkérése 
alapján a Tanárok Nevelőháza 1934—35. évi könyvelésének, zárószámadásá
nak és vagyonmérlegének felülvizsgálata alkalmából.

Jelen vannak alulírottak.
Mindenekelőtt megállapítást nyert, hogy a pénztárkönyv és az egyes 

számlák megnyitó tételei az 1933—34. évi vagyonmérlegből helyesen hozattak 
át. Abból a célból, hogy az összeállított 1934—35. évi zárószámadás adatainak, 
valamint a vagyonmérlegnek helyessége megállapítható legyen, az évközben 
előfordull vagyonváltozási tételek helyes könyvelési szempontból tételről- 
tételre felülvizsgáltattak. Ezen alkalommal megállapítást nyert, hogy az egyes 
vagyonváltozási tételek helyesen könyveltettek el, az egyes számlák szabály
szerűen zárattak le és a gyüjtőkimutatás helyesen állíttatott egybe. A gyűjtő- 
kimutatás alapján összeállított 1934—35. évi vagyonmérleg valódi, mivel az 
mind formai, mind anyagi tekintetben megfelel a rendelkezéseknek.

A vagyonban beálló változásokat a külön mellékletként idecsatolt 
n) számlák összesített kimutatása, b) zárszámadás és ej vagyonmérleg tar
talmazza.

A számadási könyvek adatai szerint a gazdálkodás a Tanárok Nevelő
háza természetének megfelelően nyugodt mederben folyt és a vagyonkezelés 
a takarékossági elvek figyelembevételével gondos.

A zárószámadás és vagyonmérleg adatainak szakszerű mérlegelése a jövő 
szempontjából az alábbira enged következtetni: Bár a mérleg a zárlat idő
pontjában kedvező helyzetképet mutat, mégis e kedvező eredmény csak 
látszólagos azért, mert a Tanárok Háza tulajdonát képező Csepreghy-utcai 
bérház, mely körülbelül 35 éves épület, általános, alapos tatarozásra szorul, 
mely célra a vagyonmérlegben kifejezetten tartalékolás nincs és így a vagyon- 
álladékban idők folyamán a leggondosabb gazdálkodás ellenére is apadás fog 
beállani, mivel tartalékolást eszközölni nem lehet s a jövőben arra remény 
nem is lehet. A tartalékolást kizárja az, hogy a bérház, az Árpád-kollégium 
és a balatonfüredi üdülőtelep jövedelmei éppen hogy csak a saját kiadásai
kat fedezik. Hozzájárul a helyzet nehézségéhez még az is, hogy az Árpád- 
kollégium felszerelése felújításra szorul, mely körülményt a leltári vizsgálat 
megerősített, továbbá a bérházban levő lakásoknak további korszerű át
alakítása, mely előbb-utóbb elkerülhetetlenül szükségessé válik.

5«
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Ezen év keretében már lehetséges volt a balatonfüredi üdülőház rész
letes elszámolását érdemben felülvizsgálni. Az üdülőház ezévi gazdálkodása 
a helyi viszonyok és a takarékossági követelmények alapján gondos, az el
számolás szabályszerű.

A vizsgálatot befejezettnek tekintjük és a fentiekben voltunk bátrak az 
1934—35. évi gazdálkodásról, könyvelésről, zárószámadásról és vagyon
mérlegről szakvéleményünket megadni. A jegyzőkönyvet két példányban 
állítottuk ki, melyet felolvasás után aláírtunk. A jegyzőkönyv egyik példányát 
az Egyesület vezetőségének megőrzés végett átadjuk, a másik példányt pedig 
magunkhoz vesszük.

Budapest, 1935. évi október hó 2-án.
Gáldy Béla s. k., tanügyi főtanácsos, az OKTE alelnöke; Rados Ignác s. k.; 
Édes Jenő s. k. gondnok; Novák Kálmán s. k. ellenőr; Hofbauer Géza s. k. 
szakvéleményt adó; Kresslbauer Gyula s. k. szakvéleményt adó; dr. vitéz 

Temesy Győző s. k.; dr. Kresznerics Károly s. k.

Pénztárszámla.

So
r szá

m Megnevezés Utalás Bevétel Kiadás
P f P f

i Áthozat 1933— 34. é v r ő l................ 1.859 47
2 Balatonfüredi üdülőháztól ........... Bf. 6.317 68
3 Pénztárszámlán befizetett lakbér Hb. 15.725 —

4 Megtérítés költségszámlán ........... Költs. 1 24
5 Kivét Pesti Hazaiból .................... Ph. 16.650 —

6 Kivét Postatakarékból ................ P. 1.000 —

7 Felvételi díjak ................................. T. 40 —

8 Árpád-kollégium bevételei ........... Koll. 2.639 90
9 Beutalás Postatakarékpénztárba P. 5.482 92

10 Kollégium kiadásai ........................ Koll. 6.557 68
11 Tartásdíj számlának ........................ T. 2.376 —
12 Visszatérítés tartásdíj számlán T. 70 —

13 Segélyszámiénak ............................. s . 1.000 —

14 Balatonfüredi üdülőháznak . . . . Bf. 11.937 70
15 Házbérszámlának ............................. Hb. 14.558 35
16 K öltségszám lának............................. Költs. 1.967 55
17 Egyenleg (átvitel 1935— 36. évre) 283 09

Ö sszesen ........... 44.233 29 44.233 29

Pesti Hazai Takarékpénztár betétkönyve.

So
r sz
ám Megnevezés Bevétel Kiadás

P í P f

i Készpénzáthozat 1933— 34. évről . . . . 14.821 48
2 Átutalás Postatakarékpénztárból........... 27.350 —
3 Kamat ............................................................ 479 08
4 Kivét pénztárszámlának ........................ 16.650 —
5 Terhelés jutalékért ...................................... 8 10
6 Egyenleg............................................................ 25.992 46

Összesen ........... 42.650 56 42.650 56
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М О К Т  ÁR gondnoki számla.

So
r sz
ám Megnevezés Tartozik Követel

P f P f

i Készpénzáthozat 1933— 34. évről . . . . 3.287
2 Kamat ............................................................ 125 80
3 Terhelés jutalékért ...................................... 19 80
4 Egyenleg............................................................ 3.393 —

Összesen ........... 3.412 80 3.412 80

Tartásdíj szám la .

So
r sz
ám Megnevezés Bevétel Kiadás

P f P f

i K ivét pénztárszámláról ............................. 2.376
2 Visszatérítés pénztárszám lán.................... 70 —

3 Felvételi dijak pénztárszám lán................ 40 —

4 Élelmezési díjak postatakarékp. számlán 2.621 —

5 Egyenleg (követelés 1935— 36. évre) . . 215 —
Összesen ........... 2.661 2.661 —

Postatakarékpénztári 24.583. sz. csekkszámla.

I й Megnevezés Bevétel Kiadás
P f P f

i Készpénzáthozat 1933— 34. évről . . . . 8.271 12
2 Beutalások pénztárszám láról.................... 5.482 92
3 V. К. M. adománva ................................. 12.000 —

4 Oktatófilm lakbérbefizetései .................... 2.563 —

5 Felvételi és tartásdíjak ............................. 2.621 —

6 Kamat ............................................................ 34 99
7 Pártoló tagdíjak .......................................... 12 —

8 Átutalás Pesti Hazainak ........................ 27.350 —

9 K ivét pénztárszámlának ......................... 1.000 —

10 Díjmegterhelés ............................................... 27 80
11 Egyenleg, átvitel 1935— 36. é v r e ........... 2.607 23

Összesen ........... 30.985 03 30.985 03

Segélyszámla.

So
r sz
ám Megnevezés Bevétel Kiadás

P f P f

i Középiskolai tanárok segélye.................... 629
2 Főiskolai hallgatók segélve .................... 371 —
3 Egyenleg............................................................ 1.000 —

Összesen ........... 1.000 — 1.000
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Árpád-kollégium számlája.
So

r szá
m Megnevezés

Bevétel Kiadás

P f P f

i Személyzet bére .......................................... 1.800 _
2 Szappan és takarítószerek........................ 280 75
3 Szén, fa, koksz .......................................... 1.560 92
4 M o sá s...................... . . . ................................... 297 50
5 Orvos és gyógyszer........... . ........................ 179 19
6 Társadalom bizt. járulékai ........................ 525 31
7 Féregirtás, nagytakarítás ........................ 350 —
8 Szemétpénz ................................................... 120 —
9 Nyom tatványok .......................................... 100 —

10 Villanyvilágítás ............. ............................ 941 41
11 G ázszám la....................................................... 100 —

12 A d ó ..................................................................... 135 70
13 Javítások, új beszerzések ........................ 166 90
14 Vendégszobák hozadéka............................. 1.269 52
15 Mosókonyha megtérítése ........................ 6 90
16 Kollégiumi tagok lakbérfizetése ........... 990 —
17 Visszatérítések .............................................. 373 48

2.639 90
18 Egyenleg. . .  . ................................. •............... 3.917 78

Összesen ........... 6.557 68 6.557 68

Balatonfüredi üdülőház számlája.

So
r szá

m

Megnevezés Bevétel Kiadás
P f P f

i Szsnnvvízgödrök kihordásáért ................ 661 95
2 Mosás és takarításért ................................. 255 30
3 Cselédbér és ellátásért ............................. 730 --- -
4 Villanyáram és vezetékjavításért........... 663 56
5 V isszatérítésekért............................... .. 330 —
6 A dóért................................................................ 706 —
7 Irodaszerek, postaköltségekért ................ 122 13
8 Gondnok tiszteletdíja, útiszámlák . . . . 212 19
9 Tűz- és szavatossági b iztosítás................ 132 70

11) Kert - és udvargondozásért .................... 194 30
11 Javításokért ................................................... 146 89
12 Rádiónyugtákért .......................................... 16 80
13 Berendezési tárgyakért ............................. 305 04
14 Perköltségekért.............................................. 884 47
15 Vízvezeték és csatornázásért.................... 975 57
16 Építkezésért ................................................... 5.500 80
17 Elszámolásra adott elő legért.................... 100

1 Üzletbérekért .............................................. 758 53
2 Visszatérítésekért pénztárszámlának. . . . 178 —
3 Nyugszékekért ............................................... 14 —
4 Ócska anyagokért ...................................... 8 —
5 Szobadíjakért .............................................. 5.359 15

6.317 68
6 Egyenlegért ................................................... 5.620 02

Összesen ........... 11.937 70 11.937 70
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Házbérszámla.
So

r sz
ám Megnevezés Bevétel Kiadás

P f P f

i A d ó ..................................................................... 10.800
2 Biztosítási díjak .......................................... 170 72
3 Lépcsőház világítása ................................. 174 78
4 Vízdíj számla ................................................... 858 18
5 Kéményseprés és é g e té s ............................. 117 50
6 Tető és tetőcsatorna javítása ............... 48 10
7 Szemótpénzért ............................................... 72 —
8 Okm ánybélyegekért...................................... 15 40
9 Lakások korszerű átalakítása ............... 1.577 35

10 Javítások ....................................................... 640 42
11 Apró beszerzések, vegyes kiadások . . . . 83 90

Tényleges bevétel . . . . 14.558 35

12 Kollégiumi helyiségek lakbérvesztesége 10.740 —  '
13 Pénztárszámlán befizetett lak b ér........... 15.725 —
14 Postatakarékpénztár útján fizetett lakbér 2.503 —
15 Kollégiumi lakások ér ték e ........................ 9.540 —
16 Gondnoki lakás értéke ............................. 1.200 —

17 Egyenlegért ................................................... 3.729 65
Összesen ........... 29.028 — 29.028 —

Költségszámla.

So
r szá

m Megnevezés
Bevétel Kiadás

P f P f

i Telefon ............................................................ 183 33
2 Irodaszerek, portóköltség ......................... 155 35
3 Útiszámlák ................................................... 102 08
4 Könyvelés és ellenőrzése............................. 1.000 - -
5 Bfenyvesi telek költségei ........................ 244 66
6 Házavatás költségei ................................. 121 96
7 Újévi ajándékok, borravalók ................ 68 —
8 Ügyész tiszte letd íja ...................................... 04 17
9 Könyvek fu v a r ja .......................................... 28 . --

10 Visszatérítés telefonálásért .................... 1 24
11 Egyenleg............................................................ 1.966 31

Összesen ........... 1.967 55 1.967 55

I  ngatlanszámla.

So
r sz
ám Megnevezés

Tartozik Követel

P f P f

i Balatonfenyvesi telek (7726 aranykor.) 8.962 16
Balatonfenyvesi telken épített kút . . . . 110 —

2 Csepreghy-u. 4. sz. bérház .................... 317.888 55
3 Balatonfüredi régi üdülőház .................... 105.250 —

Balatonfüredi új üdülőház .................... 48.831 28
Összesen ........... 481.041 99
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Tanárok Nevelőháza Alapja

So
r szá

m A )  B e v é t e l P f

i Készpénzáthozatok 1933— 34. évről :
a)  Postatakarékpénztárban.................. . 8 .27M 2
b) Moktár gondnoki szám lán ............. . 3.287-
c) Pesti Hazai Takarékpénztárban . . 14.821-48
d) Pénztárszámlán ............................... . 1.859-47 28.239 07

2 Kamatok :
a)  Postatakarékpénztárban.................. 34-99
b) Pesti Hazai Takarékpénztárban . 479-08
c) Moktár gondnoki szám lán ............. 125-80 639 87

3 Visszatérítések :
a) Telefonért költségszámlán ............. 1-24
b) Mosókonyhától koll. számlán ......... 6-90
c) Élelmezési számlától koll................. 373-48
d)  Balatonfüredi ü dü lőháztó l............. 178— 559 62

4 Felvételi díjak pénztárszámlán ............. 40 —

5 Felvételi és tartásdíj postaiak.-b a n ......... 2.621 —
6 V. К. M. ad om án ya................................... 12.000 —
7 Pártolótagdíj postatakp.-ban .................. 12 —

8 Balatonfüredi üdülőház bevételei :
a)  Üzletbérekből ................................... 758-53
b) Szobadíjakból ................................... . 5.359-15
c) Nyugszékekért, ócska anyagért 22— 6.139 68

9 Tjakbérbevétel pénztárszámlán .................. 15.725 —

Lakbérbevétel postatakarékpt.-ban 2.563 —
Kollégiumi helyiségek értéke ............. 9.540 —
Gondnoki lakás é r té k e ........................... 1.200 —

10 Vendégszobáktól, koll. számlán ............. 1.269 52
KoÜ. tagok lakbérfizetése...................... 990 —

Összes bevétel ................................. 81.538 76

A Tanárok Nevelőháza Alapja

So
r szá

m Vagyon —  Aktíva P f

i Készpénzátvitelek 1935—36. évre ............................. 32.275 78
2 Ingatlanszámlán ................................................................ 481.041 99
3 Értékpapírszámlán ............................................................ 374 88
4 Kollégium in gó leltára ....................................................... 30.323 41
5 Balatonfüredi üdülőház ingóleltára ............................. 24.536 51
6 Budapesti bérház ingóleltára ...................................... 2.625 81
7 Kamatmentes kölcsön (Bf.) .......................................... 500 —
8 Házbérkövetelés ................................................................ 233 —
9 Bírói l e t é t .............................................................................. 789 64

Összes vagyon ........... 572.701 02
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1934— 35. évi zárszámadása

So
r szá

m B) K i a d á s P f

i Bankköltség és jutalékok :
a)  Pesti Hazai Takarékpénztárban . 8-10
b) Moktár gondnoki szá m lá n ............. 19-80
c) Postatakarékpénztárban.................. 27-80 55 70

2 Házbérszámla kiadásai
a)  Tényleges k ia d á so k ........................... . 14.558-35
b) Koll. helyiségek lakbérvesztesége . . 9.540—
c) Gondnok tiszteletdíja (lakás) . 1.200— 25.298 35

3 Árpád-kollégium kiadásai ...................... 6.557 68
4 Segélyszámla kiadásai ............................... 1.000 —

5 Költségszámla kiadásai ........................... 1.967 55
6 Tartásdíj számla kiadásai ........................... 2.446 —

7 Balatonfüredi üdülőház kiadásai ............. 11.937 70

8 Készpénzátvitelek 1935— 36. évre
a) Pénztárszámlán ............................... 283-09
b) Pesti Hazai Takarékpénztárban . . 25.992-46
c) Moktár gondnoki szá m lá n ............. . 3.393—
d)  Postatakarékpénztárban.................. . 2.607-23 32.275 78

Összes kiadás ................................. 81.538 76

1934— 35. évi vagyonmérlege.

So
r sz
ám Tartozás — Passzíva p f

i Tartásdíj számla követelése .......................................... 215 _
2 Pártoló tagdíjak O. K. T. E. ja v á r a ........................ 12 —
3 Egyenleg, mint tisztavagyon .......................................... 572.474 02

Összes tartozás ........... 572.701 02
Budapest, 1935 június 30. A könyvelésért :

Édes Jenő s. k., gondnok.
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Értékpapírszámla.
s

Megnevezés Tartozik Követel
P f p f

i 1900 forint n. é. Egyesült Fővárosi
414%-os sors. záloglevél .................... — 01

2 800 К  n. é. Egyesült Fővárosi 4%%-os
sors. zá log levé l.......................................... — 01

3 10.000 К  n. é. 5 y2%-os IV. magyar
pénztárjegy ............................................... 8 ,-- -

4 19.700 К  n. é. 6% I—V. hadikölcs. 0-12 23 64
5 211.400 к n. é. 5y2%  ArIII. hadi-

kölcsön ..........................................  0-08 169 12
e 12.800 К  n. é. öi/2% II—VII.

hadikölcsön .................................  0-08 10 24
7 13.700 К  n. é. 6% I—V. hadikölcs. 0-12 16 44
8 14.300 К  n. é. 6% VI— VII. hadi-

kölcsön ..........................................  0-08 11 40
9 10.000 К  n. é. 514% töri. V. hadi-

kölcsön ........................................... 0-08 8 —
10 1440 К  n. é. 4%% koronajáradék . . . . — 01
11 2900 К  n. é. 4% koronajáradék...........

8 db Győri Waggon részvény, á 16—
— 01

12 128
Árfolyamérték . . . . 374 88

Jelentés a Segítő Alap működéséről.
Anyagi erők kimerülése folytán elsorvadásra ítélt Segítő Alapunk új 

életre kapott az Egyesület 1934. évi közgyűlésének nemes határozatából, 
amelyben indítványomra kimondotta, hogy az Egyesület bevételeinek öt szá
zalékát a Segítő Alap táplálására juttatja. Ez a határozat éppen az utolsó 
percben történt, mert amíg 1934-ben még kisebb adományok is érkeztek 
(a kúnszentmiklósi ref. gimnázium 1810 P-t, a pesti izr. reálgimnázium 
14-40 P-t, a budapesti VII. kér. áll. Szent István-reálgimnázium 4 P-t, a 
Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete 100 P-t és a megszűnt Pestvidéki 
Kör 260-88 P-t, összesen 397-38 P-t adományozott), addig az 1935. évben 
a közgyűlés napjáig mindössze a budapesti II. kér. Toldy Ferenc-reáliskola 
adott 15 P-t. Az 1934. évi közgyűlésünk említett határozata alapján Egyesü
letünk pénztára Segítő Alapunknak 1934 december 18-án 150 P-t és 1935 
szeptember 17-én 417-29 P-t utalt át s így Alapunk az esetlegességektől 
menten most már rendszeresen és tervszerűen végezheti nemes feladatát. 
Az eddigi tapasztalatok azonban azt bizonyítják, hogy ez az összeg kevés 
lesz, ha Segítő Alapunkat méltó tényezővé akarjuk emelni. Ez teszi szük
ségessé azt a határozatot, amely az Egyesület minden bevétele, tehát a 
minisztériumi segítség 5%-ának is idejuttatását mondja ki. Így évenként 
körülbelül több mint ezer pengő áll majd az Alap rendelkezésére. Ez az ösz- 
szeg remélhetőleg elegendő lesz arra, hogy a Segítő Alap önhibájukon kívül 
nehéz helyzetbe sodródott tanárcsaládoknak sorsán gyors segítséggel könv- 
nyíthessen. Köszönet a nemes, megértő határozatokért.

Segítő Alapunk a lefolyt egyesületi évben 1935 október 5-i zárlattal 
segélyre 460 P-t utalt ki.

Adminisztrációs költségeink csak postakiadásokból állanak és 1935-ben 
— leszámítva a Földhitelintézet 7-52 P-t tevő őrzési díj, illeték és kezelési 
költség címen felszámított megterhelését és a postatakarékpénztár 1-56 P 
kezelési díját — 1 P-t tettek ki.

Az Alap vagyona 1935 október 5-én a következő: a Magyar Földhitel
intézetnél letétben őrzött, majdnem teljesen elértéktelenedett 213.000 К név-
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értékű hadikölcsönkötvények, 700 К névértékű magyar koronajáradékkötvé- 
nyek és a 26.800 К névértékű Magyar Földhitelintézeti záloglevelek mellett 
2 darab Magyar Nemzeti Bank részvény; ugyancsak a Magyar Földhitel- 
intézetnél levő 905. sz. folyószámlánkon van 121 P követelésünk. A m. kir. 
postatakarékpénztárnál 37.008 sz. számlánkon van 331-50 P követelésünk; 
készpénzben pedig van 197-96 pengőnk.

Dl. Nagy Pál, a Segítő Alap elnöke.

EGYESÜLETI ELET.
A Tanárok Özvegyeit és Árváit Segítő Országos Egyesület 1935 május 

óla a következő adományokat kapta; A budapesti I. kei', áll. Verbőczy István- 
reálgimnázium 166 pengő 50 fillér, az újpesti áll. reálgimnázium 10S pengő 
77 fillér, a budapesti IX. kér. áll. Fáy András-reálgimnázium 86 pengő 24 fillér, 
a bonyhádi ág. ev. reálgimnázium 35 pengő, a budapesti VII. kér. ág. ev. 
gimnázium 30 pengő, a ceglédi áll. reálgimnázium 30 pengő, a jászberényi 
áll reálgimnázium 28 pengő 99 fillér, a karcagi ref. reálgimnázium 20 pengő 
19 fillér, a debreceni ref. gimnázium 20 pengő, a nyíregyházi ág. ev. reál- 
gimnázium 20 pengő, a kúnszentmiklósi ref. reálgimnázium 16 pengő, a 
mezőtúri ál. leánylíceum 16 pengő, a budapesti VI. kér. áll. reálgimnázium 
15 pengő 88 fillér, a győri áll. leánylíceum 10 pengő, a jászapáti kir. kát. 
reálgimnázium 7 pengő, a nagykállói áll. reálgimnázium 6 pengő 74 fillér, 
a sárospataki ref. gimnázium 5 pengő, a miskolci áll. reáliskola 5 pengő; 
kisebb adományok; 3 pengő 60 fillér.

A közgyűlést az idén is december 8-án délelőtt 11 órakor tartjuk a 
Zrínyi Miklós-gimnázium tanácskozótermében. Dr. Lengyel Miklós.

FIGYELŐ.

Beszámoló
a nyári latin nyelvi és irodalmi továbbképző tanfolyamról.

A Budapesti m. kir. Középiskolai Tanárképzőintézet Elnöksége 
az idén 1925 óta im m ár a 15. tanfolyam ot rendezte a középiskolai 
tanárság  továbbképzésének érdekében. M inthogy az új középisko
lai törvény a la tin  nyelvnek sokkal jelentékenyebb szerepet bizto
sított, m int a korábbi reformtörekvések, az Elnökség az idei tan 
folyam ot a latin  nyelv és irodalom  céljainak szentelte.

A tanfolyam  1935 jú lius 1-étől jú lius 20-ig ta rto tt és azon 
ösztöndíjjal 9 budapesti és 34 vidéki, ösztöndíj nélkül pedig 7 fővá
rosi és 9 vidéki, összesen tehát 59 középiskolai szaktanár vett részt 
fa pályázóknak körülbelül 7s része). A tanfolyam  ünnepélyes meg
nyitásán az előadótanárokon kívül m egjelent а V. K. Min. kép
viseletében dr. Vajdinger Gyula m iniszteri tanácsos, a Tanárképző- 
intézet nevében pedig dr. Melich János egyetemi tanár, alelnök. 
Dr. Melich János üdvözlő szavai u tán  dr. К  ornis Gyula egyetemi 
tan á r m utato tt rá a szünidei tanfolyam oknak jelentőségére és cél
kitűzéseire, továbbá a la tin  nyelvnek nemzeti ku ltú ránk  szempont
jából való rendkívüli fontosságára.

A jú lius 20-án ta rto tt rövid záróünnepélyen a leckeigazolvá
nyok kiosztása u tán  dr. Melich János alelnök emelkedett szólásra. 
Beszédében — a 15. tanfolyam  befejeztével — röviden áttek in tette
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az 1925 óta rendezett eddigi tanfolyamok történetét és kérte a 
részvevőket, hogy a szerzett okulásokat gyümölcsöztessék a m agyar 
ku ltú ra és a m agyar középiskola becsületének és hírnevének 
javára.

A három hetes tanfolyam on 8 előadótanár 9 előadássorozatban 
ism ertette az utóbbi évtizedek latin  nyelvi és irodalm i ku tatásai
nak eredm ényeit s a középiskolai la tin tan ítás gyakorlati követel
m ényeit és m ódszertanát, 4 kiváló archaeológusunk pedig a fővá
rosi múzeumoknak róm ai és népvándorláskori anyagát, valam int 
a legújabb pesti és óbudai feltárásokat.

Az előadások — a tanárok betűsoros csoportosításának rend
jében — a következők voltak:

1. Dr. Alföldi András e. tanár A z irodalom és a m űvészeti 
em lékek összefüggésének megvilágítása a császáreszme szemszögé
ből című négyórás, vetíte tt képekkel szemléltetett előadásban a 
monarchikus eszme fejlődéséről, a principátus érzelmi-szubjektív 
gyökereiről, a császáreszmék törvényes a lapra való helyezkedésé
ről és az irodalm i és művészeti szim bolikának a politikai való
ságba való átültetéséről beszélt a császári jelvények fejlődéstörté
netének kapcsán.

2. Dr. Finály Gábor tanker, kir. főigazgató A reáliák a közép
iskolai latin tanításban  címen 4 óra keretében igen tanulságosan 
ism ertette a reáliáknak szerepét a nyelvtanításban, valam int az 
ezen kérdéssel foglalkozó szakirodalm at, m ajd iskolai auktorokból 
vett alkalm as szemelvényeken (Vergilius Aeneisén, Ovidius Meta- 
morphoseonján, Livius X X I. és X X II. könyvén, Sallustius Cati- 
linaján, Cicero De im perio Cn. Pompei-jén, H oratius művein és 
P lin ius levelein) gyakorlatilag  is bem utatta a reáliák jelentőségét, 
a tárgyalásra  kerülő anyag terjedelmének alsó és felső határait, 
valam int a számonkérés módozatait.

3. Dr. Förster A urél e. tan ár „H oratiusról“ ta rto tt 6 órás elő
adásában a X X. század elejének H oratiusképéről tárgyalt, az utolsó 
tíz év m agyarázó és átértékelő kísérletei alapján. Ism ertette 
Heinze, Plcssis, Ussani kiadásait, B irt, Campbell, Fenney F rank , 
K iinger és W itte in terpretációit, majd H oratius költői személyi
ségének, életpályájának, politikai állásfoglalásának, kettős költői 
arcu latának  („Musarum sacerdos“ és „Epicuri de grege porcus“), 
Maecenasszal és Augusztusszal való kapcsolatának, költői önérze
tére és egész világszemléletére vonatkozó vallom ásainak igen ala
pos filológiai taglalása u tán a horátiusi ódával és általában a 
Horatiusszal kapcsolatos formaproblém ákkal foglalkozott, részben 
Heinze és Reitzenstein alapján.

4—5. Dr. Huszti József e. tan ár két 10—10 órás kollégium ot is 
tarto tt, a) A z újabb filológiai irodalom ismertetése tekin tettel a 
középiskolai latin tanításra című előadássorozatának a célja volt: 
„végigkísérni hallgatóit a középiskolai latin  tan terv  fontosabb 
olvasm ányanyagához kapcsolódó újabb tudományos irodalm on és 
m egállapítani, hogy az újabb tudományos eredményekből m it és 
hogyan lehet értékesíteni a középiskolai latin  oktatásban“. Leg
először a Róma legrégibb történetére vonatkozó olvasm ányanyagot 
vizsgálta felül a legújabb történeti k ritika szemszögéből és be
m utatta a római annalisztika fejlődését és történetszemléletét az 
újabb kutatások m egvilágításában. Róma alapításának és a ki rá-
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lyok korának krónikás története összeomlott ugyan, de azért a 
szépítő-füllentő legendáknak is megvan a maguk nevelőértéke. 
Majd a H oratius A rs poetica-jára vonatkozó újabb kutatások ered
ményeiről számolt be és főleg a szerkezeti problémával foglalko
zott. Tanulságul azt a következtetést vonta le az előadottakból, 
hogy a klasszika-filologia távolról sem az a problém ában, lezárt, 
minden kérdésében az unalomig agyontárgyalt évezredes tudo
mány, am inek ellenségei fel szeretik tüntetni. Sőt! Rengeteg izgató, 
életszerűen jelentkező problém ája van még ma is és lesz bizonyára 
az idők végezetéig, hisz egy hatalm as, évezredes ku ltú ráró l van 
szó, melynek legtöbbet v ita to tt kérdéseiben is még szám talan a 
m egfejtésre váró homályos részlet.

b) A  latin tanulm ányok a nagyobb ku ltúr államokban tekin tet
tel a magyar viszonyokra  eímű másik előadássorozatának az volt 
a  célja, hogy „bemutassa az egyes nagyobb kultúrállam okban a 
klasszikus, főleg a latin  tanulm ányok sorsát s rám utasson azokra 
a  mélyebb összefüggésekre is, amelyek e tanulm ányokat esetleg 
az illető közösségek távolabbi, sokszor politikai jellegű célkitűzé
seihez kapcsolják. Az ism ertetés kiterjedt az iskolapolitikára és a 
tudom ányos mozgalm akra egyaránt. Az egyes mozzanatoknál, ahol 
erre alkalom  nyílt, a megfelelő m agyar analógiákra való rám uta- 
tás k ísérte a fejtegetéseket“. Először a klasszikus tanulm ányoknak 
németországi sorsát vizsgálta, igen részletesen, a XX. század ele
jétő l egészen napjainkig. Elmésen m utatott rá  a nemzeli szocializ
m usnak e kérdésben elfoglalt elvi álláspontjára , valam int egész 
iskolapolitikájára és tudományos problém alátására. E  fejtegetések 
igen meggyőzően igazolták a klasszikus tudom ányok életrevaló
ságát, rugalm asságát, a legszélsőségesebb áram latok esetében is 
diadalm as alkalmazkodóképességét. Az évezredes hajót nem nyel
ték el a leghevesebb, legellentétesebb irányú  szélviharoktól felkor
bácsolt hullámok sem; egykettőre a hullámok hátára  nyomakodott 
s dagadó vitorlákkal, büszkén, modern vértezetben siklik tova leg- 
máibb napjainknak zagyva káoszában.

A németországi események ism ertetése és mérlegelése u tán a 
fasizmusnak, majd Franciaországnak iskolapolitikájával foglalko
zott. Különösen az előbbit tá rg y a lta  igen kimerítően. M ussolini 
hihetetlenül szuggesztív egyénisége e téren is valósággal csodákat 
művelt. A Nemi-tó lecsapolása, az antik Rómának minden képze
letet felülmúló m értékű kiszabadítása a rátelepedett évszázadok, 
sőt évezredek sírjából-vakságából nemcsak bám ulatos technikai 
teljesítm ény, hanem egyúttal és elsősorban hatalm as és eleven 
m egszólaltatása a modern korunkban sok tekintetben elném ított 
antik  kultúrának. A latin  gondolatnak franciaországi viszontag
ságai u tán  a klasszikus tanulm ányok m agyarországi sorsfordula
ta it  ism ertette nagy őszinteséggel és tudományos részletességgel. 
R ám utatott az egymást felváltó középiskolai reform ok klasszikus 
elgondolásainak m otívum aira, a megalkuvásokozta m ulasztásokra 
s a legújabb állapotnak, az egységes középiskolának a hum anisz
tikus tanulm ányok és nevelés szempontjából mutatkozó hiányaira 
és előnyeire. Élvezetes, fordulatos, szellemes fejtegetéseit a leg
nagyobb érdeklődéssel kísérték a tanfolyam  hallgatói s azt a meg
nyugtató meggyőződést m erítették belőlük, hogy a hum anisztikus
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nevelés gyökerei elpusztíthatatlanok, m ert az emberiség legneme
sebben m agyarázott érdekeit szolgálják-táplálják.

6. Dr. К  erényi K ároly  e. tan ár Görögrómai vallástörténet a 
középiskolai tanításban című 4 órás kollégiumában az antik  ku l
tú ra  megismerésének fontosságáról, e ku ltú ra  lényegéről, az antik  
vallásnak és ku ltúrának  egymáshoz való viszonyáról, valam int az 
antik  vallásnak, m int külön ism eretanyagnak (vallási régiségnek) 
a középiskolai auktorokkal kapcsolatos tárgyalási m ódjáról be
szélt igen érdekes és eredeti beállításban.

7. Dr. K isparti János tanker, kir. főigazgató D idaktikai törek
vések a latin nyelv és irodalom tanításában című 10 órás igen érté
kes és gyakorlati jellegénél fogva rendkívül hasznos előadássoro
zatában a la tin  nyelvi oktatás m ódszertanával foglalkozott. Leg
először a la tin  nyelv és irodalom tan ításának  célját ism ertette, 
m ajd a különböző: történeti, esztétikai és m űvelődésismereti irá 
nyokat, s a latin  nyelvnek a m agyar középiskolákban k ialakult 
helyzeti jelentőségét. Az induktív, deduktív módszer, a m unkáltató  
oktatás, a kezdő latin  tanítás, a mondat érzékeltetése, az analógia
érzék felkeltése, a  nyelvtanítás és a nyelvtan, a szókincs, a m agyar
ból la tin ra  és a latinból m agyarra való fordítás didaktikai szem
pontjai, iskolai és házi feladatok, extem porale pensumok, a szóról- 
szóra való és a színvonalas fordítás, az előírt prózaírók és költők 
olvastatásának szempontjai, a kurzórius olvasás, a róm ai nép gon
dolatvilágának az olvasmányok alapján való szükséges és el- 
m ulaszthatatlan összefoglalása voltak m indvégig lebilincselő fej
tegetéseinek további tárgykörei.

8. Dr. К  ornis Gyula e. tan ár Filozófia a középiskolában című 
6 órás előadássorozata volt a tanfolyam nak egyetlen idegentárgyú 
kollégiuma, melynek az volt a célja, hogy a középiskolai tan ár
sággal megkedveltesse ezt az annyira fontos, de nálunk meglehető
sen elhanyagolt szintetizáló stúdium ot. Az előadó a filozófia pro- 
pedeutika jelentőségével és az ifjúság  lelki fejlődésében képviselt 
kiváló szerepével foglalkozott bevezetőben, majd az egyes tárgyak  
oktatásában jelentkező filozófiai elemekkel, u tána pedig kim erítő 
részletességgel a filozófia önálló oktatásával, tárgyaival, történeté
vel, tankönyvi problém áival és tan ítási módszereivel A m indvégig 
előkelő színvonalú és mélyenszántó előadás bizonyára sok új bará
tot szerzett a bölcseletnek tanárságunk körében.

9. Dr. Szidarovszky János egyetemi előadó tan ár N yelvtudo
mány és nyelvtanítás tekin tettel a középiskolai latin tanításra 
című 6 órás kollégiuma a szaktanárok nyelvészeti ism ereteit kí
vánta kiegészíteni a legújabb kutatások értékes eredményeivel. 
Az előadó beszélt a filológiának és filozófiának a nyelvtudom ány
nyal való viszonyáról, a középiskolába bevonható nyelvtudom ányi 
elemek alsó és felső határairó l, m ajd részletesen fejtegette a la tin  
hangtan egyes jelenségeit (hang és betű, kiejtés, quantitas, hang1 
súly, hangtörvények, analógia), u tána pedig szótani és m ondattani 
problém ákat tárgyalt (szófajok, jelentésváltozások, szóképzés, 
összetétel, etimológiai szócsoportok, akció, idő, igemódok és nemek 
stb.). Hogy m ennyire érdekelték ezek a nyelvészeti fejtegetések a 
hallgatóságot, legjobban bizonyítja az a körülmény, hogy egyes 
kérdések körül részint az óra keretében, részint azon kívül, az óra
közi szünetekben, élénk eszmecsere indult meg. Különösen sokat
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feszegették a magas hangzók előtt álló c-nek és a ti szótagnak 
olvasási problém áját. A hallgatóság javarésze az előadó tan á rra l 
egyetemben azt a nézetét nyilvánította, hogy — ha m ár egyszer 
a tudom ány kétségtelenül m egállapíto tta ezen betűknek klasszikus 
hangértékét — országosan és hivatalosan á t kellene térnünk a he
lyes kiejtésre, hiszen az iskola nem a közép- és újkori, hanem a 
klasszikus la tin  nyelvet, irodalm at, k u ltú rá t tan ítja .

Az egyetem múzeum körúti épületében a délelőtti órákban 
ta rto tt fenti előadásokon kívül a délutánok folyamán 6 ízben mú- 
zeumbemutató előadások is voltak a Nemzeti és az Aquincumi Mú
zeumban, valam int az utóbbi évek archaeológiai feltárásainak  pesti 
és óbudai színhelyein. Dr. Fettich Nándor a népvándorláskori 
anyagot, dr. A lfö ld i András és dr. Paulovits István  a Nemzeti 
Múzeumnak főleg róm aikori anyagát, dr. Nagy Lajos pedig az 
Aquincum i Múzeum gazdag pannóniai emlékeit, továbbá a római 
eastrum nak Erzsébet-téri, a katonai tábor am fiteátrum ának és 
fürdőjének óbudai m aradványait, valam int a legújabb feltárások 
ókeresztény emlékeit ism ertette.

Ezeket a múzeumi sétákat nemcsak roppant érdekeseknek 
találtam , hanem a tanfolyam  kitűzött céljának szempontjából rend
kívül tanulságosaknak — merem mondani — egyenesen nélkülözhe
tetleneknek is. Aki egy letűnt világ k u ltú rá já t tan ítja , annak a 
nyelv és az irodalom és a reáliák eszközein kívül elsősorban az 
emlékek és m aradványok szuggesztíverejű bizonyságtételeit kell 
igénybevennie, hogy m indjárt kezdetben m élygyökerü és m ara
dandó érdeklődést tudjon kelteni. Aki lá tja  a róm ai emlékeknek 
azt a csodálatos és beszédes gazdagságát, mely m úzeum ainkban 
elénk tárul, annak egész más fogalm a lesz az antik kultúráról. 
Annak lelki szemei előtt eleven valósággá színesedik az am fi
teátrum  ujjongó közönségével és szörnyű látványosságaival, a 
castrum  páncélos, kemény fegyelmével és büszke vexillum aival, a 
róm ai fürdő, bazár és templomok a m aguk mozgalmas minden
napi életével, a pannóniai limes dacos őrtornyaival. Csak az érzi 
meg közvetlen közelben forró, eleven leheletét annak a hatalm as 
kultúrának, mely a barbárság  előretörése előtt i t t  évszázadokon 
át virágzott s amelynek politikai hatalm át a barbárság a maga 
zord, de egészségesebb erkölcseivel mégis megdöntötte a nélkül, 
hogy az évezredes antik  k u ltú rá t m agát is teljességgel eltem et
hette volna. Ú jra kivirágzott az az összeomlott romok alól és él, 
v irágzik m a is tovább a romok fölé építkező újabb népek modern 
kultúráiban.

H a  m ár most a tanfolyam  tanulságait — a krónikás célkitűzé
sein túlmenően — összegezni akarjuk, a következő m egállapításo
kat tehetjük:

1. Az Orsz. Tanárképzőintézet a legdícséretesebb m unkát végzi 
ezeknek a tanfolyam oknak a rendszeresítésével. A nnyira tanulsá
gosak, annyira szükségesek ezek a tanfolyam ok, hogy a középisko
lai tan ítás nívójának emelése érdekében kötelezőkké kellene őket 
tenni olyanformán, hogy minden tan á r ötévenként egyszer köteles 
legyen ra jtu k  részt venni. Felbecsülhetetlen mind az iskola, m ind a 
társadalom , mind a tudom ányosság szempontjából az az értékgya
rapodás, melyhez ezen tanfolyam ok révén ju tna  a m agyar tanárság. 
Annyiszor írunk és beszélünk a hazai tanárképzés hiányairól, de
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a szünidei tanfolyam oknak ezen szempontból kínálkozó jelentősé
gére alig m utatunk rá. Több, sokkal több tanfolyam ot kellene ren
deznünk, mégpedig lehetőleg nép)/heteseket és egyes szakoknál 
időnként külfö ldieket is. El sem tudom például képzelni, hogy va
laki tökéletes latin  tan ár lehessen a nélkül, hogy ne já r t  volna a 
róm ai fórumokon, a V ia Appián, a Capitoliumon, Pompeiben. 
A tanárság  m aga is érzi e tanfolyam ok szükségességét, hisz az 
idén is az annyira irigyelt szünidő egy jelentékeny részének fel
áldozásával három annyian jelentkeztek, mint am ennyit a pénzügyi 
lehetőségek mellett fel lehetett venni. Nem hiszem, hogy a sovány 
kiilöndíj ösztökélte volna a folyamodókat, hiszen láttam , hogy 
sokan a szó szoros értelmében rá  is fizettek. Azért a díjazást — bi
zonyos minimum m egállapítása m ellett — legalább is a törvényes 
nap id íjak  m értékére kellene emelni.

2. A tanfolyam  részvevői között feltűnően kevés volt az idő
sebb korosztályú tanár. M iért? Hiszen köztudomású, hogy az idő
sebbeknek sokkal inkább van szükségük ism ereteiknek felfrissíté
sére és niodern kiegészítésére, m int az alig  2—3 évvel ezelőtt vég
zett fiatal kartársaknak. Ez utóbbiak sokkal kevesebb ú ja t halla
n ak  az előadásokon, m int az előbbiek, tehát kevesebb haszonnal is 
hallgatják  a tanfolyam okat. Igaz, hogy tapasztalataikat több éven 
keresztül gyümölcsöztethetik, de ez nem lehet irányadó szempont, 
m ert az anyagiaknak elsőbbségét jelentené az iskolának nemzeti 
és kulturális szempontból szent és parancsoló érdekeivel szemben.

3. Az előadásokat úgy kellene összeválogatni, hogy azok az 
illető szaktárgy újabb tudományos eredményeinek közlése mellett 
főleg gyakorla ti term észetű ism eretnyu jtásra  legyenek alkalm a
sak. A szaktudomány mellett tehát mindig képviselve legyen a 
gyakorla ti didaktika is, hisz az előadók nem tudósoknak, hanem 
elsősorban tanároknak, pedagógusoknak prelegálnak. Még a szak- 
tudom ányokkal foglalkozó előadásokban sem a szigorú filológiai 
szempont a legfontosabb, hanem főleg az iskolának gyakorlati 
szempontjai. A legtöbb előadó ezt mindvégig figyelembe is vette, 
de hallo ttunk m ár olyan, a bibliográfiai adatok özönébe fűlt 
tip ikusan  filológiai előadásról is, amelyből a hallgatónak sze
m ernyi gyakorla ti okulása sem lehetett.

4. M egtörtént, hogy a különböző előadók ellentétes didaktikai 
elveket hirdettek. Nem akarunk  nagyképűen csodálkozni ezen az 
egészen természetes jelenségen. De ha sokszor legkiválóbb szak
embereink sem értenek egyet a  legfontosabb pedagógiai szak
kérdésekben, akkor viszont ők se csodálkozzanak azon, h a  az 
egyszerű középiskolai tan ár sem oraculum  és sokszor jobban 
bízik a m aga kipróbált módszerében, m int az ellentétes irán y ítá 
sokban. Nincs szánalmasabb látvány az iskolában, m int a  vá lta 
kozó főnökök ellentétes u tasításainak  madzagján ráncigáit tanár. 
Az ilyen egyéniségéből kihüvelyezett pedagógus nyugtalanná 
válik, kapkod és tehetetlenül hánykódik-bujkál a meder merev 
szik lapartja i között. Sohasem fogom elfelejteni boldogemlékű 
M átrai Rudolf tankerü leti kir. főigazgató megjegyzését az egyik 
főigazgatói értekezleten: „Nem sokat adok a módszereskedésre. 
Nem a módszer a fontos, hanem az eredmény.“

Az egyik kiváló előadó hangsúlyozottan ajánlotta, hogy „leg
alább, de legalább is 35 percet“ fordítsunk óránként a következő
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óra anyagának iskolai előkészítésére. Attól félek, hogy ez a gya
korlatban — különösen a magasabb létszámú osztályokban — ki
vihetetlen. M ert szám ítsunk csak egy kicsit! Heti 5 órának alapul 
vétele m ellett ez azt jelenti, hogy a körülbelül kéthónaponként ta r 
to tt osztályozó értekezeletekig egy-egy tanuló szám ára a számon
kérésre (hatvanas létszám mellett), 50 perces órák esetében, össze
vissza csak nyolc perc, 40 perces órák esetében pedig alig  1(4 perc 
esik, feltéve, hogy az egyes órákból csak 2—3 perc morzsolódik le 
a csöngetéstől az érdemleges m unka megkezdéséig. 8, illetőleg 
Vk perc! És ez is csak részletekben, m ert hisz a tanulónak érte- 
kezlettől-értekezletig többször is kell felelnie. Ki merne ilyen 
körülmények m ellett nyugodt lelkiism erettel osztályozni, el
tekintve attól, hogy az ilyen gyér és k u rta  számonkérés m ellett 
az osztálynak javarésze kicsúszik a tan ár kezeiből. Nem tudom , 
meg merjek-e próbálkozni az én hatvanas osztályaim ban ezzel a 
módszerrel? M ert a számokkal nem lehet pörbe szállni.

5. Iskoláink felszerelése — főképen az utóbbi évtizedekben 
létesült gimnáziumokra, illetőleg reálgim názium okra gondolok — 
sok helyen még nagyon szegényes. Mindent el kellene követni, 
hogy klasszikus szertáraink, folyosóink, osztályterm eink minél 
előbb megteljenek szemléltető képeknek, szobroknak, tárgyaknak 
egész tömegével, könyvtáraink pedig elsőrendű szakkönyvekkel. 
A jó illusztráció sokszor többet jelent a legkitűnőbb m agyarázat
nál. V etíte tt képeknek, alkalm as film felvételeknek sem volna 
szabad hiányozniok egyetlen gimnáziumból sem és a szak tanár
nak minél sűrűbben kellene az oktatásnak ezen rendkívüli fon
tosságú eszközeihez folyamodnia.

6. Ahol az iskola székhelyén múzeum is van, ott a legszoro
sabb kapcsolatot kell terem teni a két kultúrintézm ény között. 
M indkettőnek felbecsülhetetlen haszna lesz belőle. De a múzeum- 
látogatásnak sohasem szabad puszta és lélektelen szemléletté 
zsugorodnia, hanem a néma kövekből, torzókból, cserepekből, 
obolusokból eleven életet kell elővarázsolnia a megértésnek, sze
retetnek és lelkesedésnek varázsvesszejével.

7. Igen! A m ondat egészének az értelmébe, leikébe kell 
furakodnunk. De e célból nem elegendő az állandó iskolai előkészí
tésen alapuló munka. Időközben ki kell vennünk a tanuló hóna 
alól a mankókat, hadd próbáljon a maga lábán is járni, a maga 
furakodó m unkájával férni a  m ondatnak az ism ert szavak és 
szerkezetek mögé rejtőzött leikéhez. Ez nélkülözhetetlenné teszi a 
non lectum -okat és e célból egy alkalm as szövegeket tartalm azó 
külön olvasókönyvnek a kiadását. Igen jó szolgálatot tesz e téren 
a Juven tus  o lvastatása is. Én hajlandó volnék hetenkint egy órát 
— akár a rendes órák keretén belül, akár azokon kívül is — 
áldozni a Juven tus m egkedveltetésére és állandó olvastatására. 
Meg vagyok győződve, hogy ezen gyakorlati m unkára szánt idő 
bőven m egtérülne értékes és m aradandó okulásokban s a tanulót 
legalább némileg kiemelné a holt nyelv zsibbasztó, elkedvetlenítő 
bilincseiből.

Hálás köszönet az Országos Tanárképző Intézet Elnökségé
nek a rendkívül értékes és tanulságos tanfolyam  megrendezéséért. 
Köszönetemet azzal az őszinte és tiszteletteljes kéréssel tetézem,

6Tanáregyesületi Közlöny.
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hogy a jövőben minél gyakrabban nyerhessünk alkalm at hasonló 
tanfolyam okon való ism ételt részvételre a m agyar középiskolák 
színvonalának érdekében.

'  (Szombathely.) ü r . Púvei Ágoston.

Középiskolai tanárok tanulmányútja Németországban.
A M agyar-Német Főiskolai Útbaigazító Iroda a nyáron négy 

utazást rendezett: kettőt egyetemi hallgatók részére Észak-, illetve 
Dél-Németországba, egyet főiskolai és egy m ásikat középiskolai 
tanárok  részére. Utóbbin 18-an vettünk részt. Csoportunk július 
hó 10-én indult B udapestről és a Drezda—Lipcse—N aum burg— 
Jéna —W eim ar — E rfu rt — Nordhausen — Brocken —W ernigerode — 
Hildesheim—Hannover—H am burg (Stellingen, Blankenese)—Lübeck 

ravem ünde—W arnem ünde—Rostock—Berlin (Potsdam)—Breslau- 
útvonalon át jú lius 26-án érkezett vissza a fővárosba. A költség 
fejenkint 235 pengő volt. Az ellátás m indenkit kielégített. Veze
tőnk: dr. Grund Henrik, a szegedi egyetem német lektora, fáradsá
got nem kímélve, lelkiismeretesen, körültekintően és ügyesen töl
tö tte  be nehéz tisztét. A Deutsche Akademische Auslandstelle 
b e r lin i. központja irán y íto tta  vidéki szervezeteit. M indenütt hely
beli kartársak , egyetemi hallgatók, vagy hivatásos vezetők kalau
zoltak. Íg y  aránylag  rövid idő a la tt is bám ulatosan sok élmény
ben volt részünk. Természeti szépségek, a m últ és a jelen művé
szetének remekei, a  tudás és tan ítás műhelyei, a technika vív
m ányai felfrissítő változatosságban kerültek egym ásután elénk.

M egtekintettünk egy ú jfa jta  iskolát (Hamburg, Berufsschule 
U ferstrasse) és több egyetem különböző intézményeit. A berlini 
M agyar Intézetben örömmel láttuk, hogy német kutatók m agyar 
tudom ányos m unkákat olvasnak. Lipcsében a Deutsche Bücherei 
igazgatója? előadásban ism ertette az intézetet. Eddig 35.000 ném et
nyelvű folyóirat található  ott, 14-íéle jegyzéket adnak ki. Bekül
dött tudom ányos kérdésre, kis költségért, újabban ők maguk 
elvégzik' a k u ta tást és megadják a feleletet levélben külföldre is. 
Az odautazó kutatók egész napon át dolgozhatnak, étterem  is áll 
benn rendelkezésükre.

A jénai Zeiss-Planetarium  csillagos ege a megtévesztésig hű, 
az elqadás valósággal templomi áh ítato t válto tt ki belőlünk. Mély 
hatást te tt reánk a drezdai egészségvédő kiállítás is, amely 1928 óta 
óriásit fejlődött. Az egészséges és beteg test működését nemcsak 
táblásatokban, képekben m utatja , hanem részben mozgásba is 
hozható, nagyszerű m intákban. Igen érdekes a gyerm ekápolásra 
és a, fajnem esítésre vonatkozó anyag is. Lipcse város gépkocsin 
v itt k i bennünket az általa épített családi házak közé (Klein
siedelung). Az odatelepített családos m unkanélküli 3200 m árkás 
házát (két szoba, konyha, 1000 m- kert, közművek) havi 25 m árká
val töriesztheti. Közlekedésben is lá ttunk  ú ja t: a berlini Alexan- 
der-téren például a forgalom  öt szintben bonyolódik le: Hochbahn, 
utcaszint és három földalatti nagym éretű állomás egymás alatt. 
Egyes helyeken, ahol a forgalom nem állandó, fotocella van el
helyezve a mozgásba hozható lépcső kezdetén. A még álló lépcsőn
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felfelé induló utas testével egy szem pillantásnyira elfogja a lépcső 
élével párhuzam osan haladó fénysugarat és ez a kis megszakítás 
elegendő arra , hogy m egindítsa a lépcsőt. Több alkalommal ki ki 
szakja, vagy érdeklődése szerint tanulm ányozhatta a különböző 
tudományos és egyéb intézményeket (egyetemi intézetek, dahlemi 
botanikus kert).

A berlini pártszervezet teá t adott tiszteletünkre. Egyes helye
ken (pl. Naumburg, Nordhausen) különösen szíves és kedves volt 
a fogadás.

Paulsen a jezsuiták m esteri jellemzése közben megjegyzi, 
hogy „liebenswürdig ist niemand, der ohne menschliche Schwäche 
ist.“1 A pezsgő életerejű Ü j-Németország talán  a világ legjobban 
iskolázott és megszervezett nemzete, de fejlődése inkább irigyeket 
és ellenségeket fog szerezni, m int barátokat. Eddig is tudtuk, 
hogy Németország a rend, pontosság, alaposság hazája, de az 
Üj-Németország a gyerm ekkortól (H itler-Jugend) gépies f egy el- 
művé te tt embertömegeivel és értelmes géprengetegeivel nemcsak 
lenyűgöző, majdnem  félelmetes.

M ostani nehéz helyzetünkben sokan elítélik a külföldön való 
utazást, pedig a jól előkészített és ny ito tt szemmel való utazás a 
tanulás legkönnyebb módja. „K raft durch Freude“, ahogy a 
ham burgi kikötőben indulásra váró hajóóriás oldalán hirdette a 
felírás. Németország m unkásainak is m egadja egy norvég ú t lehe
tőségét, hogy a város lázas m unkájában elfáradt szervezetük fel
üdülhessen. Nekünk is szükségünk van erre, nemcsak magunk, 
növendékeink érdekében is. H a tan ításunkba olyan elemet tudunk 
beleszőni, ami egyúttal személyes élményünk, a legnagyobb 
érdeklődést keltjük, hatásunk m aradandó lesz. If jú  nemzedékek 
fogékony lelkében busásan kam atozik az az élmény-mag, am it 
utazásainkon gyűjtöttünk.

Egy ilyen utazás egyúttal a legjobb alkalom a rra  is, hogy a 
különböző vidékek, iskolák tan ára i megismerjék és megbecsülni 
tanu lják  egymást.

Ezen az éppen olyan tanulságos, m int kellemes úton a veze
tőn kívül a következők vettek részt:

F ilarszky Erzsébet (Bp. ev. Veres Pálné-lg.), Gammer Béla 
(Szeged, Szt. Erzsébet-lg.), Gammerné Serafin  M argit dr. (Sze
ged, Szt. Erzsébet-lg.), Jablonowsky P iroska (Bp, Veres Pálné-lg.), 
Jakucs István  (Debrecen, ref. koll.), Jakucs Istvánná, Je lita i 
József dr. (Bp, Toldy-r.), Jelita iné Lajos M ária dr. (Bp, II. áll. 
tanítónőképző), K iss Miklós dr. (Debrecen, Fazekas Mibály-r.), 
Kováts Gyula dr. (Bp, Fáy-rg.), K un Jud it, Nötel E lza (Bp, 
Veres Pálné-lg.), Peczina E ndre (Mezőkövesd, Szt. László-rg.), 
S trasser Ju d it (Győr, Apponyi-lg.), Székely-Doby Zoltán (Bp, 
Szt. László-rg.), Thomayné Szegfy Erzsébet (Győr, Apponyi-lg.), 
Tokaji Nagy Béla dr. (Bp, Vörösm arty-r,). Dr. Jelita i József.

F. Paulsen: Gesch. d. gelehrten Unterrichts. I.2 408.
6 *
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Visszalapozunk.
A tanáregylet harm adik rendes közgyűlését 1870 augusztus 

8—10. napjain  Pécsett ta rto tt a közönség, hatóság, egyletek és 
társulatok ünnepélyes fogadása és vendégszeretete mellett. 
A pesti tanárok hajón mentek le M ohácsra és onnan új tagokkal 
szaporodva, vasúton érkeztek Pécsre. A rendezőbizottság egy része 
eléjük utazott, a többiek pedig nagyszám ú intelligens közönséggel 
a pályaudvaron lobogóval, zeneszóval fogadta az érkezőket; a 
szállásadók sajá t fogataikon vitték  a vendégeket haza. Az ünne
pélyesen k iv ilág íto tt Czindery-kertben a Pécsi D alárda a tan á r
egylet tiszteletére díszestélyt rendezett, melyet a gyönyörű hölgy
koszorú és a dalárda elsőrangú előadásai tündériessé varázsoltak. 
Feltűn t egy ragyogóan k iv ilág íto tt kioszk egy-egy Platon-, 
Cicero-, Börne-idézettel és végül Széchenyi István  mondásával: 

.„A tudományos emberfő mennyisége a  nemzet valódi hatalm a.“ 
I t t  fogadta Pécs sz. kir. város közönsége és hatósága nevében a 
polgárm ester a tanáregyletet. M ásnap a közgyűlést Ney Ferenc 
elnöki beszéde nyito tta  meg. K im utatta , hogy „a nevelés a terem 
téssel rokon működés, m ert a szunnyadó tehetséget éber meg
figyelésünk és következetes ráhagyás, ébreszgetés á lta l napvilágra 
hozzuk. A talán  örök szenderben m erülve m aradandóit külön
leges irányú  lelki munkásságot, a világot m ajdan bám ulatra 
ragadó tehetséget a semmiségből idézzük elő. A nevelés tesz sza
baddá, emberré.“ Bejelenti, hogy az egylet három év a la tt célt 
ért. Megszűnt a különböző középiskolák részéről tám asztott lét
jogosultsági harc. S ikerült a  korm ány bizalm át m egnyernünk: 
felterjesztéseink az alapszabályok módosítása, a tankönyvek b írá
lása ügyében, készséges elintézésben részesültek. Más fontos kér
désekben a korm ány megkérdezte véleményünket, így az egylet 
tekintélye, hatásköre emelkedik, szélesbiil. A kezdetben 136 tag 
ból álló egylet ma közel 5Ü0 tagot számlál. A tankönyvek bírálá
sával a m inisztérium  az egyletet bízta meg. A Közlöny posta
díjának leszállítását egy évre m egnyertük a kereskedelmi minisz
térium tól. A vonatok igazgatóságai a közgyűlésre utazó tanárok
nak 50%-os kedvezményt adtak.

A gyűlés u tán  díszebéd volt, u tána a város mulatóhelyén, 
Tettyén a  pécsi lövészegylet fogadta a tanárokat taracklövések
kel és zenével, este pedig k iv ilág íto tták  a várost tiszteletükre. 
Másnap, szakosztály-ülések után, a bányaigazgatóság lá tta  ven
dégül az egyletet, melynek tag ja i ittlé tük  emlékére mintegy 
150 frto t adtak össze, hogy kam ataiból az a bányászgyermek kap
jon évente egy aranyat, aki a m agyar nyelv tanulásában a leg
nagyobb előmenetelt tette. Bubreg Mihály, Pécs város polgár- 
m esterét az egylet tiszteleti tag jává  választotta. T isztújításkor 
elnökké ismét N ey Ferencet, alelnökké Bartl A nta lt, első titk á rrá  
Hofer K árolyt, szerkesztőnek Szamosi Jánost választották. Este 
a Nemzeti Kaszinó táncestélyt rendezett tiszteletükre.

A Máv-igazgatóság megengedte, hogy a tanáregylet tag ja i a 
nagy szünidő a la tt az egylet elnökétől k iállíto tt igazolvánnyal 
féláron utazhatnak. A műegyetem kebelében fennálló reáltanári 
képezdében hét tan ár a la tt anny ira  megnövebedett a hallgatók 
száma, hogy a tan- és rajzterm ek elégtelennek bizonyultak. Jókai
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a Tud. Akadém iában nyelvészeti kérdést pendített meg: ki akarja  
vetni a használatból a hosszú ű-t és í-t. Közlönyünk aján lja  neki, 
hogy adja a kérdést valódi nyelvész kezébe. A Pesti Napló egy 
országos m inta-rajztanoda és rajztanárképezde felállítását sürgeti.

Az országos köznevelési egyesület ez évi közgyűlésén a 
m. kir. tudom ányegyetem  reform járól szóló törvényjavaslato t tá r 
gyalták. E m lékiratban kérték az országgyűlést, hogy a m iniszteri 
tö rvényjavaslat azon tervezete helyett, mely szerint a pesti m kir. 
tudományegyetem en  levő róni. kath. theológiai fakultás mellé 
még külön prot. és gör. kel. theológiai fakultás lenne állítandó -- 
az országgyűlés az egyesület elnökének, Schwarz Gyulának a köz
gyűléstől is elfogadott ind ítványát tegye magáévá: különítse el a 
róni. kath. theológiai fakultást a tisztán kath. célokra szánt alap ít
ványokkal együtt a tudományegyetem többi fakultásától és szer
vezze meg a tudom ányegyetemet vallásfelekezeti színezet nélküli 
állam intézetté.

A pesti tudományegyetemen felállított középtanodai tanár- 
képezde megkezdte működését 1870 december 5-én.

Eötvös József báró kultuszm iniszter halála alkalmából 
1871 február 2-án a közlöny szerkesztője. Szamosi János, gyász
keretes vezércikkben m éltatja a m agyar tanszabadság és a szak- 
tan ítás megteremtőjének érdemeit. Az özvegynek Ney Ferenc 
elnök küldött részvéttáviratot.

Az új miniszternél, dr. Pauler Tivadarnál, m árcius 19-én tisz
telgett az egylet. Ney Ferenc elnök beszédében rám utatott, hogy a 
m inisztert a tanárok sorából emelte oly magas polcra a tudomány 
ereje. A m iniszter ígérte, hogy szívén viseli az egylet felvirágoz
tatását, minden fontos iskolai ügyben tanácsát fogja kérni és fel
szólítja az egylet tag ja it, hogy még akkor is legyenek vele szem
ben őszinték, ha  nézeteik eltérnek az övéitől.

Szamosi János szerkesztő elutazása következtében a Közlönyt 
m ájustól augusztusig H ofer K ároly  szerkesztette.

A Pester Lloyd m ájus 2-i számában egy cikk kifogásolta, 
hogy a tanár egyletnek joga van öt tagot küldeni a közoktatási 
tanácsba, ez a középiskolai ügy belső tag jainak  felerésze, holott 
ez a m agánegylet a tanároknak csak töredékét foglalja magában. 
Ezt a kérdést a 2. szakcsoport ülésén Mészáros Nándor kezdemé
nyezésére tárgyalták  és kim utatták , m ennyire téved a cikk írója. 
Az egylet nem m agánegylet, hanem hatóságilag megerősített 
címénél fogva is országos. Tagjainak száma 527. Nincs a hazában 
vallásfelekezet, nemzetiség, bárm ily rangú és rendű középiskola, 
mely benne képviselve ne volna. A korm ány m éltányolja az egylet 
működését, államsegélyben részesíti, a középiskolai rendeleteket 
csakis az egylet közlönyében teszi hivatalosan közzé, a tan terve
ket vélem ényadásra hozzá leküldi, a tankönyveket álta la  bírál- 
ta tja . Ezeket az érveket Ney Ferenc egy cikkben teszi közzé a 
P ester Lloyd-ban.

A Budapesti Közlöny 144. száma közli egy, a közoktatásügyi 
m inisztérium  mellé felállítandó országos közokt. tanács tervezetét. 
Eszerint a m inisztérium  a közoktatás terén mitsem fog határozni 
anélkül, hogy eljárásában szakavatott tanférfiak  véleményére ne 
támaszkodnék. A tanáregyletnek ezáltal egyik régtől táplált óhaja
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teljesül. Azt is természetesnek találjuk, hogy m agánérdekű sze
mélyi ügyek nem kerülnek a tanács elé.

A Közlöny IV , évfolyam ának 726 oldalából 300-at vesznek el 
a tankönyvbírálatok. G yakran személyeskedő hangjuk és nem 
ritkán  tarta lm uk  m iatt sem érdemeltek volna meg ennyi nyomda- 
festéket. v itéz  Szabó István Andor.

FORGÁCSOK.
Tanerő. Senki sem tudja, honnan jö tt ez a szó. Egy évtized

del ezelőtt nem igen ism ertük, nem tudjuk, azért-e, m ert még meg 
sem született, vagy pedig azért, m ert összetételi fogyatékossága 
m iatt nem  m ert előbújni, hanem  szerényen m eglapult valahol. 
Egy idő óta azonban egyre gyakrabban találkozunk vele s a nem
régen még félénk és szerény szócska egyre igényesebb és követe
lőzőbb lesz; m indenkit m aga alá ak a r gyűrni. E leinte elnyomta 
a tanító elnevezést, most pedig lassan elrág ja a középiskolai tan ár 
szónak a gyökereit is és ha sokáig garázdálkodni hagyjuk, még 
az egyetemi tan ár is tanerő  lesz.

A közelmúltban még csak a hivatalos leiratokban, főleg a 
székesfőváros tanügyi ügyosztályának rendeletéiben szerepelt a 
tanerő, de újabban m ár az újságokban, sőt üzleti hirdetésekben 
is ott éktelenkedik ez a  rosszul hangzó elnevezés; nem sokára m ár 
a levelekben is Kedves Tanerőnek fognak minket szólítani. K eserű 
vigaszunk, hogy a baj nemcsak m inket fog elérni, hanem a többi 
tisztviselőket is és a  pénzügyiek neve pénzerő, a belügyi tá r 
cához tartozóké belerő, a külügyieké külerő, a hadügyieké haderő, 
a bíróké jogerő lesz. Tán akkor közös erővel visszavetjük ezt a 
mechanizáló, lóerőre emlékeztető kifejezést. —ó.

A szépírás az ú j középiskolában. Nagyon örvendetes, hogy a 
szépírás helyet kapott az ríj gim názium  tantervében. Az elemiből 
a gim názium ba lépő tanulónak nagy szüksége van rá, hogy legye
nek továbbra is órái, melyeken az írásnak szépségére, olvashatósá
gára, tisztaságára esik minden figyelem. Közéletünkben a szépírásra 
nem vetnek nagy súlyt. H a a nyugat művelt nemzeteinek leveleit az 
írás szempontjából összehasonlítjuk a mi leveleinkkel, föltűnő a 
különbség a mi rovásunkra. M intha nálunk nem is a könnyen 
olvashatóságra, hanem valami egyéni írásstílu sra  törekednének. 
Sőt m intha az olvashatatlan írásban valam i rendkívüli intellek
tuális nagyságot akarnának  sejtetni. Az olvashatatlan  aláírások 
különösen divatosak. Sokan oly egyéni és u tánozhatatlanságra 
törekvő aláfirkantásokat agyainak ki, m intha a váltóham isítás 
megakadályozása volna a legnagyobb gondjuk. Pedig  a szépírás 
valam ikor nagyjaink  szép írásaitó l éppenséggel nem volt idegen. 
Petőfi és A rany  gyöngybetűi ismeretesek, de szépen, olvashatóan 
ír t  Csokonai, Kazinczy, Széchenyi, W esselényi, Vörösmarty, 
Katona, Kossuth, Deák, Kemény, Jókai és még sokan mások. 
Eszünkbe ju t, am it Goethe önéletrajzában a szépírásról Gellerttel 
kapcsolatban ír. G ellert a lipcsei egyetemen a benyújto tt dolgo
zatok írásá t különös gonddal b írálga tta , s azt mondotta, hogy szí
vesen tan ítana szépírást, m ert gyakran észrevette, hogy a szép

I
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írás szép stílust von maga után. Jó l tudjuk, hogy a gépírás sok 
esetben fölmenti ma az embert a kézírástól, de azt is tudjuk, bogy 
a kézírásra mégis mindenkinek szüksége van. Nemcsak a  Nem
zeti Színház szerepeit Íra tják  kézírással, nemcsak a bankok köny
veit is, hanem  a mindennapi élet is lépten-nyomon to lla t ad az 
ember kezébe. Az iskola padjaiban pedig csak kézírás folyhatilc 
és am it egy-egy órán 50—60, sőt több diák ír, azt mind egy tan ár
nak kell elolvasnia. Az ő szemét is kím éli a szép írás. (kk.)

Egy kis nyelvészkedés. Ü jabban nyelvlélektani alapon azt 
tan ítjuk , hogy a beszéd mondatokból, a mondat' pedig m ondat
részekből áll, — mégis változatlanul m egm aradt két régi szokás. 
Az egyik: beszédrészeknek nevezzük a szófajtákat. A másik: szó
rendnek m ondjuk a mondatrészek rendjét. De nemcsak mi, hanem 
tankönyveink is! Nem lenne jó erről egy kicsit vitatkozni!

K eresztúry Kálmán.

HÍREK.
P in té r Jenő előadása a szegedi egyetemen. M int ism eretes, 

a kormányzó ú r  őfőméltósága a szegedi egyetem bölcsészeti k a rá 
nak kezdeményezésére P in té r  Jenőnek, a m agyar irodalom törté
netírás terén k ife jte tt kiváló m unkásságáért az egyetemi ny. ren 
des tanári címet adományozta. P in té r Jenő bemutatkozó előadá
sát a  szegedi egyetemen f. hó lt-én  ta rto tta . Az előadás díszes 
keretek között folyt le. Megjelentek az egyetem rektorával élü
kön az összes karok dékánjai, a bölcsészeti k a r tan ára i m ajd
nem teljes számban. Bevezetésül Zolnai Béla, a bölcsészeti kar 
dékánja ism ertette P in té r Jenő irodalom történetírói érdem eit és 
m unkásságának korszakos jelentőségét, m ajd P in tér Jenő ta r
to tta  meg előadását Im re Sándorról, a kolozsvári egyetem első 
irodalom történet-tanáráról. A nagyszámú hallgatóság feszült 
figyelme mellett ra jzo lta  meg Im re Sándort, az embert, a tudóst, 
az úttörő, nagyhatású professzort és a korabeli tudom ányos 
viszonyokat. Az előadást követő nagyszabású társasvacsorán, 
— amelyen a bölcsészeti k a r a Budapestről lerándult irodalom- 
történetírókat, középiskolai igazgatókat és tanárokat vendégül 
látta — Zolnai Béla dékánnak felköszöntőjére válaszolva P in té r 
Jenő m eghatva köszönte meg az egyetem elismerését és kijelen
tette, hogy ezt tudományos működése legszebb ju talm ául tekinti. 
R ám utato tt azokra a sohasem feledhető tudományos érdemekre, 
amelyeket a középiskolai tanárok  a m agyar irodalom történetírás 
terén szereztek és büszkén emelte ki, hogy az ő személyében is 
középiskolai tan á rt ért az egyetem kitüntetése.

B alatonfüredi közgyűlésünk hivatalos részéről több közle 
ményben számolunk be, de nem hagyhatjuk  em lítetleniil azokat a 
kísérő körülm ényeket sem, melyek a tanárság  összegyülekezésének 
jelentőségéhez hozzájárulnak. A közgyűlést megelőzőleg sokan 
aggodalommal fogadták a választm ány elhatározását, hogy a köz
gyűlést B alatonfiireden ta rtju k  meg, olyan helyen, ahol nincs kö
zépiskola. A tények rácáfoltak az aggodalm akra. Az Egyesület
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tag jai oly nagy számmal jelentek meg Balatonfüreden, hogy Cso- 
konai-villánk teljesen megtelt, sőt kénytelenek voltunk a polgári 
iskolai tanárok szívességét igénybevenni és tagtársaink egy részét 
az ő házukban helyezni el éjjeli szállásra. A kartársnők közül is 
olyan sokan vettek részt vidéki közgyűlésünkön, mint eddig soha
sem. Ami a közgyűlésnek égjük célja, hogy tag társaink  személyes 
érintkezés ú tján  kiegyenlítsék nézeteiket és tartós személyi kap
csolatokat teremtsenek, soha annyira megközelíthető nem volt, 
m int Balatonfüreden. A közgyűlés tag ja it eddig is m inden város 
tanársága lekötelező szívességgel fogadta, de B alatonfüredre tag
társa ink  hazulról haza mentek. M indenütt m ásutt a legbarátságo
sabb vendéglátás m ellett sem tudtunk attól a feszélyező érzéstől 
megszabadulni, hogy vendéglátóink házirendjét megbontjuk — 
B alatonfüreden az otthon önrendelkezésének érzete töltött el. Tag
társa ink  nem széledtek el egy város forgatagában, hanem  egy ott
honos fürdőhely m eghitt közelségében m aradtak. Az egj-üttlét 
sikere jórészben annak a kitűnő rendezésnek, elszállásolásnak és 
ellátásnak tudható be, m elyet Konrád Ferenc kartársunknak, 
üdülőházunk gondnokának, K cnrád Ferencné és Ürhegyi Jenőné 
úrnőknek köszönhetünk. A közgyűlési vendéglátás két napján igen 
nagy m unkát végeztek és az egyéni kívánságokkal szemben is 
olyan előzékenyek, kedvesek voltak, hogy m indegyikünk hálás 
szívvel gondol reájuk. A balatonfüredi tartózkodás kellemessége 
természetesen nagyiban függött az időjárástól. Október elejébe e 
részben nem lehet nagy reményeket vetni. De a szerencse kedve
zett. Az egész Balatonvidéket nyári verőfény világ íto tta  meg és 
kirándulásra, csónakázásra hívogatta vendégeit. A nap oly mele
gen sütött, hogy tag társaink  közül többen megfürödtek a Balaton
ban. Minden körülmény összejátszott, hogy közgyűlésünk hivatalos 
teendői mellett megfeleljen azoknak a várakozásoknak is, melye
ket a tanárság  társas összejöveteléhez fűztünk. Tagtársaink egy 
részének csak most ny ílt alkalm a, hogy meggyőződjék róla, mily 
nagy kincset jelent szám unkra balatonfüredi üdülőházunk. Ezt 
Egyesületünk tag jainak  összetartása, ereje és buzgalm a terem tette 
meg s ezeket az erényeket ápolta balatonfüredi közgyűlésünk is. 
Az intézményeket létesítő alkotó erő a legnagyobb kapcsoló erő. 
Meg vagyunk róla győződve, hegy Árpád-Kollégium unk és Cso- 
konai-üdülőházunk sikere fokozza erőnket újabb jóléti intézmé
nyek megteremtésére. *

Állami felügyelet az autonóm felekezetek középiskoláinál. A magyar 
királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1935. évi VI. t.-c. életbelépteté
sének idejéig az 1883 : XXX. t.-e. 46. §-a alapján az autonóm felekezeti közép
iskolák meglátogatásával és ezekben az állami felügyelet gyakorlásával

1. a dunamelléki református egyházkerületben: a budapesti ref. gimná
ziumhoz, a budapesti Baar-Madas leánylíceumhoz Ady Lajos tanügyi fő
tanácsost, a gvönki ref. reálgimnáziumhoz dr. Balassa Brúnó székesfehérvári 
tanker, kir. főigazgatót, a kecskeméti ref. gr. Tisza István-, a kiskunhalasi 
ref. Szilády Áron- és a kúnszenliniklósi ref. Baksay Sándor-reálgimnáziumok- 
hoz, továbbá a nagykőrösi ref. Arany János-gimnáziumhoz és végül a kecske
méti ref. leánylíceumhoz dr. Jámbor György tanügyi főtanácsost;

2. a dunántúli református egyházkerületben: a pápai ref. gimnáziumhoz 
dr. Balassa Brúnó székesfehérvári tanker, kir. főigazgatót, a csurgói ref. reál- 
gimnáziumhoz vitéz dr. Závodszky Levente pécsi tanker, kir. főigazgatót;

3. a tiszáninneni református egyházkerületben: a miskolci ref. reál-
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gimnáziumhoz és a ref. leánygimnáziumhoz, valamint a sárospataki ref. 
gimnáziumhoz dr. Tamedhj Mihály miskolci tanker, kir. főigazgatót;

i. a tiszántúli református egyházkerületben: a debreceni, a hajdú- 
böszörményi Bocskay és a mezőtúri ref. gimnáziumokhoz, továbbá a hajdú
nánási, a karcagi és a kisújszállási Horthy Miklós ref. reálgimnáziumokhoz, 
végül a debreceni ref. leánygimnáziumhoz vitéz dr. Bessenyei Lajos debreceni 
tanker, kir. főigazgatót, a békési és a szeghalmi Péter András ref. reál- 
gimnáziumokhoz, valamint a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor ref. gimná
ziumhoz és ref. leánylíceumhoz dr. Kisparti János szegedi tanker, kir. fő
igazgatót;

5. a bányai ág. h. ev. egyházkerületben: a budapesti VII. kér. ág. h. ev. 
gimnáziumhoz és a budapesti IV. kér. ág. h. ev. Veres Pálné leánygimnázium
hoz Ady Lajos tanügyi főtanácsost, az aszódi ág. h. ev. Petőfi reálgimnázium
hoz dr. Kemenes Illés budapestvidéki tanker, kir. főigazgatót, a békéscsabai 
ág. h. ev. Rudolf reálgimnáziumhoz és a szarvasi ág. h. ev. gimnáziumhoz 
dr. Kisparti János szegedi tanker, kir. főigazgatót;

6. a dunántúli ág. h. ev. egyházkerületben: a bonyhádi ág. h. ev. reál- 
gimnáziumhoz dr. Balassa Brúnó székesfehérvári tanker, kir. főigazgatót, 
a soproni ág. h. ev. reálgimnáziumhoz és a kőszegi ág. h. ev. Gvurátz Ferenc 
leánylíceumhoz dr. Liber Béla szombathelyi tanker, kir. főigazgatót;

7. a tiszai ág. h. ev. egyházkerületben: a nyíregyházai ág. h. ev. Kossuth 
Lajos reálgimnáziumhoz és a nyíregyházai ág. h. ev. leánygimnáziumhoz 
vitéz dr. Bessenyei lMjos debreceni tanker, kir. főigazgatót;

8. a Ferenc József Orsz. Babbiképzőintézet gimnáziumi tagozatához 
Ady Lajos tanügyi főtanácsost bízta meg.

Címadományozás. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter 
előterjesztésére a Kormányzó úr öfőméltósága Gödöllőn, 1935. évi augusztus 
hó 13. napján kelt legfelsőbb elhatározásával Bruck Ferenc budapesti Vili. 
kér. állami Madách Imre gimnáziumi nyugalmazott rendes tanárnak a közép
iskolai igazgatói címet adományozta.

Áthelyezés. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
Kormányzó Úr öfőméltóságának folyó évi július hó 29. napján kelt legfelsőbb 
elhatározása alapján dr. Bezdek József székesfehérvári Ybl Miklós reáliskolai 
igazgatót középiskolai tanári szolgálatra a budapesti V. kér. állami Berzsenyi 
Dániel reálgimnáziumhoz beosztotta és az intézet vezetésével dr. Goschi Péter 
c. gimnáziumi igazgatót, intézeti rendes tanárt megbízta.

Előléptetés. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter elő
terjesztésére a Kormányzó Ür Öfőméltósága Folkmann Ervin miskolci királyi 
katolikus gimnáziumi rendes tanárt és Timkó Károly tatai kegyestanítórendi 
katolikus gimnáziumhoz beosztott királyi katolikus középiskolai rendes tanárt 
1935. évi július hó 1 - löl számított hatállyal a királyi katolikus középiskolai 
tanárok létszámába az állami középiskolai és a velük egy tekintet alá eső 
többi tanár részére megállapított és az állami rendszerű VI. fizetési osztály 
3. fokozatának megfelelő 10. fizetési fokozatba előléptette.

Áthelyezések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Тута Lajos 
sümegi állami Kisfaludy Sándor reálgimnáziumi rendes tanárt a budapesti 
V. kér. állami Berzsenyi Dániel reálgimnáziumhoz; — Vezér Mór egri állami 
Dobó István reáliskolai rendes tanárt a budapesti VI. kér. állami Kemény 
Zsigmond reáliskolához; — Intze István pestszenterzsébeti állami Kossuth 
Lajos reálgimnáziumi rendes tanárt a budapesti II. kér. állami Toldv Ferenc 
reáliskolához; -— Terebess János békéscsabai állami Lorántffy Zsuzsánna 
leánylíceumi rendes tanárt a budapesti VI. kér. állami Kemény Zsigmond 
reáliskolához; ■— Patonay József, a tatai gr. Eszterházy M. kegyesrendi reál- 
gimnáziumhoz beosztott kir. kát. középiskolai rendes tanárt a budapesti 
II. kér. kir. egyetemi kát. reálgimnáziumhoz; — Szetei Endre újpesti állami 
reálgimnáziumi rendes tanárt a budapesti VII. kér. állami Madách Imre 
gimnáziumhoz; — Pálosiné Hajdó Margit mezőtúri állami leánylíceumi
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helyettes tanárt a budapesti VI. kér. állami Mária Terézia leánygimnázium
hoz; — Majtényi Károly nagykállói Szabolcs vezér reálgimnáziumi rendes 
tanárt a sümegi állami Kisfaludy Sándor reálgimnáziumhoz; — Szerető Géza 
budapesti VII. kér. állami reálgimnáziumi rendes tanárt a budapesti III. kér. 
állami Árpád reálgimnáziumhoz; •— Ronda László budapesti III. kér. állami 
Árpád reálgimnáziumi rendes tanárt a budapesti VII. kér. állami Szent István 
reálgimnáziumhoz; — Römer Kamilló mátyásföldi egyesületi reálgimnáziumi 
rendes tanárt a saját kérelmére a budapesti VII. kér. állami Madách Imre 
gimnáziumhoz; — dr. Tóth Lajosné dr. Bitzó Sarolta állami leányginmáziumi 
rendes tanárt a budapesti VII. kér. állami Erzsébet Nőiskola leánylíceumá
hoz; — dr. Jenny Ilona áll. leánygimnáziumi rendes tanárt a budapesti 
VI. kér. áll. Mátyás Terézia leánygimnáziumhoz; — dr. Pauka Tibor szolnoki 
áll. reálgimnáziumi rendes tanárt a budapesti VI. kér. áll. Kölcsey Ferenc 
reálgimnáziumhoz; — Kassa Jenő győri állami reáliskolai rendes tanárt saját 
kérelmére a mátyásföldi egyesületi Corvin Mátyás reálgimnáziumhoz; -— 
Machouits Viktor helyettes tanárt a budapesti VIII, kér. áll. Zrínyi Miklós 
reálgimnáziumhoz helyezte át. — Gratzl Ferenc kisvárdai áll. reálgimnáziumi 
rendes tanárt az Országos Szociálpolitikai Intézethez ideiglenesen beosztotta.

Evangélikus leánygimuázium-avatás Nyíregyházán. A folyó tanév kez
detén, szeptember 9-én ismét egy szép, modern, igazi iskolaépülettel lett 
gazdagabb hazai közoktatásunk, melyet Nyíregyháza társadalma áldozatkész
sége s az iskolavezetők buzgósága, minden egyházi vagy állami támogatás 
nélkül, pusztán a maga anyagi erejéből hozott életre. Az iskola szép, tágas, 
nagy udvaron, egy városi park végénél épült. Az újonnan épült főépület 
alagsorában a tornaterem, magasföldszintjén négy osztályterem, igazgatói 
iroda, első emeletén a másik négy osztály s a tanári szoba van elhelyezve. 
A szertárak, rajzterem és egyéb szükséges termek az összeépített szomszédos 
két házban vannak. A fő azonban az, hogy minden terem higénikus, világos, 
tiszta, napsütéskor csupa verőfény, a falak világos derűs színűek. Nagy és 
nemes terve még az iskolának, hogy egy hasonló nagy épületszárny kiépíté
sével, mellyel a mostani épület L-alakot nyerne, egy internátusnak s egy 
jobb tornateremnek is helyet biztosítana.

Magyar neveléstudományi folyóiratok 1935-hen címmel Keleti Adolf 
tájékoztat a Néptanítók Lapjában a Budapest Székesfőváros Pedagógiai 
Könyvtárába járó magyar folyóiratokról. Ezek közül 26 a fővárosban, 17 vidé
ken, 3 megszállott városban jelenik meg. A folyóiratok a következők: Alföldi 
Népművelés (Hódmezővásárhely), Borsodmegyei Tanügy (Miskolc), Cselekvés 
iskolája (Szeged), Dunántúli Népművelő (Szombathely), Erdélyi Iskola 
(Kolozsvár), Erdélyi Magyar Tanító (Nagyvárad), Evangélikus Népiskola 
(Sopron), A Gyermek (Bp.), Gyermeknevelés (Bp.j, Gyermekvédelem (Bp.), 
A Hajdúság kultúrája (Bp.), Izr. Tanügyi Értesítő (Bp.), Jász-Nagykún- 
Szolnok Vármegyei Népművelés (Szolnok), Jövő Ütjain (Bp.), Katolikus 
Iskola (Pécs), Katolikus Nevelés (Bp.), Katolikus Tanítónők és Tanárnők 
Lapja (Bp.), Kereskedelmi Szakoktatás (Bp.), Kisdednevelés (Bp.), Magyar 
Gyermeknevelés (Székesfehérvár), Magyar Gyógypedagógia (Bp.), Magyar 
Középiskola (Bp.), Magyar Művelődés (Bp),  Magyar Népiskola (Újpest), 
Magyar Paedagógia (Bp.), Magyar Tanító (megszállt Komárom), Magyar 
Tanítóképző (Bp),  Magyar Ünnep (Szeged), Mezőgazdasági Népoktatás 
(Gyöngyös), Nemzeti Közoktatás (Bp.), Nemzetnevelés (Bp.), Népnevelés 
(Győr), Népoktatási Szemle (Bp.), Néptanítók Lapja és Népművelési Tájé
koztató (Bp.), O. K. T. E. K. (Bp.), Drsz. Polgáriisk. Tanáregyesiileli Közlöny 
(Bp.), Pedagógiai Szeminárium (Bp.), Protestáns Tanügyi Szemle (Bp.), 
Rajzoktatás (Bp.), Siketnémák és Vakok Oktatásügye (Bp.), Szabolcsi Tanító 
(Nyíregyháza), Tanítók Lapja (Debrecen). Tanítók Szövetsége (Bp.), Test- 
nevelési Tanárok Közlönye (Bp.), Zempléni Tanító (Sátoraljaújhely).

A Fővárosi Pedagógiai Könyvtár. A pedagógiai és pszichológiai tan
folyammal kapcsolatban bemutatták nekünk a Fővárosi Pedagógiai Könyv
tárt is, ezt a megbecsülhetetlen értékű és hatóerejű kultúrintézményünket,
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amelyre méltán büszke lehet székesfővárosunk. A bemutatáskor megállapítot
tam, hogy voltak, akik nem tudtak erről a könyvtárról s nagyon megörültek, 
mikor látták, hogy itt a szak- és segédkönyvek gazdag gyűjteménye áll ren
delkezésükre. Ma, amikor lecsökkentett javadalmazásunkból egyáltalában 
nem telik szakkönyvek vásárlására, de az iskolák könyvszerzése is csak igen 
szűk keretek között mozog, úgy gondolom, szolgálatot teljesíthetek, ha rá
irányítom kartársaim figyelmét a könyvtárra s még inkább ennek újabb, 
minket érdeklő beszerzéseire.

A könyvtár történetéből röviden csak a legkiemelkedőbb mozzanatokat 
közlöm. Mikor székesfővárosunk tanügyi osztálya elhatározta iskoláink fej
lesztését és új iskolafajok megteremtését, tekintélyes mennyiségű szakkönyvet 
szereztek be és 1912-ben megnyitották a könyvtárt a fővárosi tanügyi ható
ságok és tanítóság részére. Eredetileg tehát házikönyvtárnak szánták iskola
fejlesztő céllal. 1925-ben átcsoportosították, kibővítették, 1927-ben pedig a 
nem fővárosi tanszemélyzet részére is hozzáférhetővé tették. Ettől kezdve 
rohamosan fejlődött a könyvtár felszerelése is, forgalma is.

Az alapítás dr. Bárczy István nevéhez fűződik, a fejlesztés lendülete 
pedig dr. Szendy Károly jelenlegi polgármester, továbbá dr. Babarczy István 
báró és dr. Purébl Győző tanácsnokok érdeme.

Néhány adat a fejlődés szemléltetésére: 1926-ban 10.188 kötetet használt 
3274 olvasó, 1934-ben 122.000 kötetet használt 26.278 olvasó. 1926-ban a napi 
átlagos forgalom 11—12 olvasó 35—36 kötettel, 1934-ben 96 olvasó 444 kötet
tel. Gyarapodás szempontjából az 1929. év volt a legtermékenyebb, ekkor 
9750 kötet volt az új beszerzés. A leromlott gazdasági viszonyok sajnosán 
éreztették hatásukat a könyvtár életében is: 1932-ben már csak 1960, 1933-ban 
pedig csak 1800 kötet a gyarapodás. Némi emelkedést mutat az 1934. év: 
vétel útján 2380 kötettel gyarapodott a könyvtár. Ma a könyvállomány 
modern pedagógiai anyaga 75.000 kötet, a múzeális értékű külön gyűjtemé
nyekkel együtt pedig hozzávetőlegesen számítva az egész könyvállomány 
120.000 kötet.

A gazdag szakkönyvállomány mellett igen értékes a folyóiratkészlet is: 
321 szaklap áll az érdeklődők rendelkezésére a körülbelül 30 személyt be
fogadó kellemes, világos olvasóteremben. E lapok közül 154 magyar, 167 
pedig idegennyelvű: ebből 122 német, 17 francia, 22 angol, 5 olasz és 1 latin
nyelvű. A szaklapok, folyóiratok, szemlék beszerzésének a tétele megközelíti 
a hétezer pengőt.

Említettük, hogy 1934-ben a napi átlagos forgalom "96 olvasó volt 
444 kötettel. Ezzel szemben Európa egyik leggazdagabb szakkönyvtárának, 
a kopenhágai egyetemi könyvtárnak a téli (tehát nem az évi!) napi átlaga 
csak 100 kötet. Németh Béla.

KÖNYVSZEMLE.
Pintér Jenő dr.: A budapesti tankerület 16. számú értesítője. 1934—1935.

Ez az Értesítő Budapest 48 középiskolájának hűséges, nélkülözhetetlen 
krónikája. Az év nevezetesebb eseményeinek tömör felsorolása mellett külö
nösen érdekesek statisztikai adatai. Itt a számok nagyon beszédesek. A buda
pesti tankerületi főigazgatóság hatáskörébe az idén is 40 középiskola (22 fiú 
es 18 leány, fenntartóik szerint 16 állami, 1 kir. kát., 10 róm. kát., 2 izr., 
6 községi, 1 egyesületi és 4 magániskola, iskolafaj szerint 3 gimnázium, 
14 reálgimnázium, 5 reáliskola, 11 leánygimnázium és 7 leánylíceum tartozott. 
Az osztálylétszám 3-mal 487-re emelkedett. A tanítást 1049 tanár látta el, 
120-szal több, mint tavaly. Bang szerint volt közöttük 44 igazgató, 720 rendes 
tanár, 42 helyettes tanár, 51 óraadó helyettes, 26 gyakornok, 16 ideiglenes 
testnevelési tanár, 72 kisegítő óradíjas tanár, 54 a rendkívüli tárgyak tanítá
sára ideiglenesen alkalmazott tanár és 24 egyéb csoportba osztható tanár.

A tanulók száma is, mint évek óta történni szokott, további gyarapodást 
mutat. 21.023 tanuló (13.973 fiú és 7050 leány) iratkozott be, vagyis 377-tel 
több, mint az előző évben. A tanulók vallási százaléka csaknem változatlan: 
a fiúknál r. kát.: 61%, gör. kát.: 1%, ref.: 9%, ev.: 3%, izr.: 25%, egyéb: 1%;
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a leányoknál г. kát.: 53%, gör. kát.: 1%, ref.: 7%, ev.: 35%, izr.: 35%, egyéb 
0-5%. A tanulók magaviseleti százaléka kis javulást mutat; a fiúknál példás 
67%, jó 32%, szabályszerű 1%; a leányoknál példás 91%, jó és szabály- 
szerű 9%. Az előmenetel a fiúknál az előző évhez képest csak annyiban vál
tozott, hogy az egytárgyas bukás egy százalékkal növekedett az elégségesek 
rovására (jeles rendű 11%, jó rendű 26%, elégséges rendű 46%, egy tárgyból 
elégtelen 12%, többől elégtelen 5%; a leányoknál kissé romlott, de így is van 
jeles rendű 19%, jó rendű 43%, elégséges rendű 33%, egy tárgyból elégtelen 
3-5%, többől 1-5%. A magántanulók száma újabb csökkenést mutat, nem érte 
el az ezret sem (977). A budapesti tankerület hatáskörén kívülálló 8 közép
iskolában 6 igazgató és 128 tanár működik, 63 osztályuk van (2-vel több) és 
2622 tanulójuk volt. Ezek mind a a magaviselet, mind az előmenetel tekinte
tében szebb eredményt mutatnak a többi iskolákhoz képest.

Részletesen beszámol az Értesítő a tanulmányi versenyekről is. Ez volt 
a tizenharmadik. Az idén is országos érdeklődés mellett folyt le. 34 budapesti 
és 18 vidéki iskola tanulói mérkőztek. A magvas, sokszor fogós tételek nem
csak azt bizonyítják, hogy a középiskolás növendékek pompás felkészültség
gel indulnak majd ki az életbe, hanem hogy van képességük az életben any- 
nyira nélkülözhetetlen találékonyságra, rögtönzésre is. A tanulmányi verseny 
babérjai nemes vetekedés tárgyai iskolának, tanulónak egyaránt.

Az Értesítőt a Középiskolai Rendeletek Tára zárja be a szokott körül
tekintő összeállításban. N.
Marczcll Ágoston: Egyetemes történelem  évszámokban. Kókai 
Lajos kiadása. Budapest, 1935. 115 oldal. Ára 3-60 P.

Kétségtelen, hogy valamely esemény m int történeti tény meg
határozása szempontjából a legfontosabb az illető esemény időbeli 
fixírozása. Amíg nem tudjuk, hogy valam ely esemény mikor tö r
tént, nem állhatunk jót teljes biztonsággal annak hitelességéért és 
a m ikor kérdésre való válasz nélkül az egymás mellé sorakozó és 
egymásba kapcsolódó láncszemekből, melyek a történeti események 
fejlődésvonalát alkotják, nem állíthatunk össze véglegesen össze
függő láncot. Sajnos, m a m ár akadnak olyan historikusok is, akik 
a történetkutatásnak  m ai szintetizáló irán y á t félreértve csekély 
figyelmet fordítanak a kronológiára és azt hirdetik, hogy néhány 
kronológiai adat is elegendő egész korok láncszerűen egymásba 
fonódó események lerögzítéséhez, miközben elfelejtik azt a nagy 
igazságot, hogy „ha nem á llap íthatjuk  meg a tudományos k ritika  
minden eszközével a történeti események kronológiai egym ásután
ját, nem tekinthetjük az illető eseményt a tö rténeti tényekből szi
lárdan  összefűzött lánc tagjának. A lánc több laza részre szakad 
szét, amelyek alkalm as összekötő tagok h íján  sohasem állíthatók 
össze egy egésszé“. (Mahlernek, a kiváló m agyar kronológusnak 
a m egállapítása.) Ennek az álláspontnak kell érvényesülni a mo
dern tö rténetkutatásban is anélkül, hogy a pozitivizmus hibájába 
esnénk, hiszen ennek az elvnek a szigorú betartása még nem lehet 
akadálya a  szintetizálásra való törekvésnek, sőt véleményem sze
rin t éppen ennek a szintetizáló törekvésnek van feltétlenül szük
sége kronológiailag biztosan m eghatározott adatokra, amelyeknek 
m int fixpontoknak az összekötése ad ja  a fejlődés hullám vonalát.

Hogyan áll a dolog m ár most a középiskolai történettanítás
ban! Kell-e a tanulóktól követelnünk évszámokat és mennyit? 
E rre  vonatkozólag az U tasítások nem adnak határozott útbaigazí
tást. Csupán azt emelik ki, hogy „számok és nevek tömegével nem 
szükséges tú lterheln i a tanulót, de helyes történettudás az időrendi 
és földrajzi adatok biztos gerince nélkül nem képzelhető. A  leg-
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főbb évszámok bizonyos sorát a tanulónak okvetlenül tudnia kell“. 
„A synchronisztikus egybeállítások és vonatkoztatások folytonos 
gyakorlása is rendkívül fontos.“ Igen nagy szolgálatot te tt volna 
a  történettanításnak a kultuszkorm ány az egységes eljárás szem
pontjából, ha az 1924. új tan terv  megjelenésével egyidejűleg szak
emberektől szerkesztett időrendi kánont adott volna ki, mely az 
iskolák szám ára átveendő adatokat összefoglalta volna. A tan 
könyvírókat aztán szigorúan kellett volna u tasítani, hogy ameny- 
nyiben ezektől a kiválogatott, a kánonban lefektetett adatoktól el
térnek, könyvüket nem engedélyezik. Ez nem jelentette volna a 
szabadság megkötését, hiszen az események csoportosításában és 
feldolgozásában a tankönyvírók szabadon érvényesíthették volna 
egyéni felfogásukat és ügyességüket. Ezzel az eljárással el lehetett 
volna érni azt, hogy a tankönyvek anyagában nem lenne ma annyi 
eltérés az adatok mennyisége és minősége tekintetében. Nem aka
rok i t t  most ezekre a visszásságokra kitérni, hiszen erről meg
győződhetik mindenki, ha  történelm i tankönyveinket ebből a szem
pontból összehasonlítja, csupán azt emelem ki, hogy még az alap
vető kérdésekben (mint például a m agyar k irályság m egalapításá
nak idejében, vagy a honfoglalás lefolyásának mikéntjében és más 
szám talan ehhez hasonlóan fontos tényben) is eltérő vélemények 
jelentkeznek, pedig a tankönyvnek exakt, biztos adatokra tám asz
kodó vezérfonalnak kell lennie, hiszen a tudományos kutatásnak 
m ár m egállapított eredményeit tartalm azza, azok pedig nem lehet
nek három-négyfélék. Ez semmiesetre sem alkalm as módszer az 
egységes tudás és felfogás k ialakítására, sőt zavarólag hat a tudo
m ányosan m egállapított igazságokba vetett hitünk m egszilárdu
lására.

Ebből a szempontból Marczell m unkáját hézagpótlónak tartom 
és ha a benne levő hibákat a történettanárok  közös erővel ki fog
ják igazítani, oly könyv áll m ajd rendelkezésünkre, amely való
sággal logaritm us könyve, biztos eligazítója lesz tanárnak, tanuló
nak és a művelt közönségnek egyaránt. A szerző könyvét nem 
m egtanulásra szánta, hanem  -— am int az előszóban kiemeli — tisz
tán a történeti folytonosság, az áttekintés, helyesebben a vizuális 
— történeti-egységi — kép kialakításának elősegítésére. Ezt szem 
előtt ta rtv a  a korok jellegzetes intézményeit, irányító  eseményeit 
és mozgalmait úgy csoportosítja, hogy azok áttekintése u tán  a ta 
nuló lelkében határozott, világos korkép alakulhat ki. Ennek pedig 
egyedüli biztosítéka a fontosabb eseményeknek évszámmal való 
megjelölése, e nélkül a korok, az irányító  események kontúrjai el
halványulnak, bizonytalanokká válnak, a tanulók csak határozat
lan, homályos képet alkothatnak m aguknak a korok mozgató esemé
nyeiről.

Főtörekvése, hogy könnyen áttekinthető ra jzát ad ja  az álla
mok fejlődésének, szem előtt ta rtv a  az U tasításoknak azt a figyel
meztetését, hogy „nem kiragadott, egyedül m egvilágított részletek, 
hanem a fejlődések összefüggően egységes, napjainkig terjedő képe 
kell hogy a  végeredménye legyen a történettan ításnak  és ennek 
kell a tárgy  tanulm ányozásából kidomborodni“. Kétségtelen, hogy 
a tö rténettanításban a nagy szempontok kiemelése és hangsúlyo
zása, a  fejlődés menetének biztos m egállapítása, a sorsdöntő nép
mozgalmak okainak a tanulók elé tá rá sa  a legfontosabb, hogy a
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tanulók a korokról és az emberiség szellemi, társadalm i és gazda
sági haladásáról egységes képet nyerjenek. A szerző m unkájának 
a megszerkesztésénél a r ra  törekedett, hogy a tanuló a fejlődés me
netét világosan lássa és megértse. M inthogy technikai okok lehe
tetlenné tették, hogy synchronisztikus módon egy1 táblázatban 
állítsa össze az államok fejlődését, külön-külön táblát szentel azoknak, 
csak a keleti népek történetét, a népvándorlás korát és az északi 
államok fejlődését á llítja  össze synchronisztikus alapon egy-egy 
táblázatban. Azonkívül egy táblázatban nagy vonalalakban adja 
az európai államok történeti áttekintését, hogy a rra  m int alapra 
ráépítse külön-külön táblákon az egyes állam ok részletes fejlődés- 
történetét. M unkája áll egy bevezetésből és 15 táblából. Célja első
sorban az, hogy kartársainak  és a tanulóknak olyan kézikönyvet 
nyújtson, amely minden fontosabb kérdésben eligazítja őket anél
kül, hogy nagyobb, részletesebb és ma nehezen megszerezhető 
könyvekhez kellene nyúlniok.

Ilyen összeállításra a közelmúltban történt m ár kísérlet. 
Szkalka Lajos kartá rsunk  szerkesztett ilyen tabellákat, amelyeken 
századokon belül rögzítette le a fontosabb eseményeket. Marezell 
m unkája ennél részletesebb, alaposabb és áttekinthetőbb. Elisme
rem, hogy a szerző a többezerre rúgó adatok tömegének a kiválo
gatásával és összeállításával óriási m unkát végzett, nagy kár azon
ban, hogy minden gondossága mellett, ta lán  ra jta  kívül álló okok
ból is, kronológiai hibák csúsztak be ebbe az első kiadásba; de ez 
nem csoda, hiszen ha elővesszük a szakkönyveket és u tána nézünk 
bennük az egyes adatoknak, azok igen sok eseménynek a kronoló
giai ad a ta it egymástól eltérően tá rják  elénk. Mennyi u tán járásra  
és m ennyi k ritikai m eggondolásra van szükség ahhoz, hogy ezek
ből a  helyeset kiválasszuk. E rre  egy ember szorgalma, türelme, 
figyelme és gondossága nem is elég. A hibák nagy része sajtóhiba, 
másik része úgy csúszott bele az egyes táblázatokba, hogy a szerző 
különböző források alapján dolgozva, nem vetette össze elég gon
dosan az egyes táblákon felsorakoztatott eseményeket. Ilyen nagy 
és sok figyelmet igénylő m unkánál ez nem is csoda. A m unkát me
legen ajánlom igen tisztelt kartársaim nak, kérve őket, hogy a benne 
felfedezett hibákat közöljék a szerzővel, hogy a második kiadásban 
ezek elkerülhetők legyenek és így biztos adatokon felépített értékes 
történelmi vázlatot kapjunk.

Az áttekinthetőség szempontjából kívánatos volna az uralko
dók évszám ait kissé kijjebb írni, hogy azok m int keretévszámok 
ne zavarják  a történeti fejlődés kimagasló eseményeit megrögzítő 
adatait. Helyes csak az a vázlat lehet, amelynek pontjait össze
kötve, m egkapjuk a fejlődés hullám vonalát. K ár, hogy a szerző 
nem csatolt függelékül még két táblát, amelyek közül az egyik 
E urópa állam ainak háború u tán i történetét jelző vázla tát ta rta l
m azta volna synchronisztikus összeállításban, a másik pedig az 
Európán kívüli eseményeket. Elismerem, hegy a szerző a főbb 
adatokat az egyes állam oknál feltünteti, de ez nem elég; az a kor, 
amelyben élünk, olyan fontos, hogy részletesebb ism eretére nagy 
szüksége van minden történelem tanárnak, hisz csak így tud ja 
m ajd tan ítványait a ma problém áiban eligazítani, a jövő küzdel
meire és fe ladataira  őket céltudatosan előkészíteni és nevelni.

V itéz dr. Pálit János.
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Ballai Károly: A magyar függetlenségi nyilatkozatok története.
Budapest 1935. 268 1.

B allai testes aktapublikációja az 1849-i függetlenségi ny ila t
kozaton kívül az 1707-i abrenuntiatio  és az 1921-i detronizációs tö r
vény okm ányaira terjed  ki. Még kevésbbé jelzi a cím, hogy az 
Am erikai E gyesült Államok 1776-i függetlenségi nyilatkozata és az 
1789-i francia  nemzetgyűlésnek az ember és polgár jogairól szóló 
nyilatkozata is helyet kapott e forráskiadványban. E  heterogén 
okmányok ugyan m agukban is érdeklődést váltanak ki s a bőkezű 
kiadót dicséri az ízlésesen kiállíto tt m unka 20 hasonmásmelléklete 
is, de csak az önálló kötetként kilátásba helyezett tö rténeti feldol
gozás oszlathatná el kételyünket, hogy mind e dokumentumok és 
éppen főleg ezek alapján, a m agyar függetlenségi mozgalmak tö r
ténete m egírható volna. Dr. Táborslty Oltó.

A magyar öntudat kistükre. A felsőkereskedelmi iskolai tanárok Nemzeti Szövetségének kiadása. Budapest, 1935. 127 1.
A könyv előszavának célkitűzése: a tankönyvek kiegészítéseként a 

diákok kezébe olyan összefoglaló munkát adni, amely a magyar nép 
szellemi és anyagi érlékeit megismerteti, hogy ezzel fokozza és öntudatosabbá 
tegye nemzeti érzéseit. A könyv több szerző műve, élükön dr. Hézser Auréllal, 
aki több fejezetet dolgozott ki. A könyv tájékoztat a magyarság világhelyzeté
ről, az emberiségnek tett szolgálatainkról, íróink, művészeink külföldi hatá
sáról, földrajzi felfedezőinkről, matematikusainkról, fizikusainkról, techni
kusainkról, természetrajzi, élettani, vegytani felfedezőinkről. Foglalkozik 
sportbeli kiválóságainkkal is. Külön fejezetek adnak képet népünk és földünk 
sajátosságairól, népünk jelleméről, a magyar föld értékeiről. Tárgyalja az 
ország megcsonkításának okait és következményeit, a nemzetiségi kérdést és 
kitűzi jövő feladatainkat. A könyv nagyon jó szolgálatot tesz nemcsak az 
iskolának, hanem ennek közvetítésével a nagyközönségnek is. —á—

Kárpáti Aurél: A menekülő lélek. (A V ajda János-T ársaság ki
adása.)

Nem érdektelen kérdés, hogy a napisajtó k ritikai részében 
m iért a d ram aturg iai fejezetek a magasabb színvonalúak. A ke
vésbbé beavato tt olvasó előtt sem titok  m a m ár, hogy a vers-, 
novella- és regénybírálatokat jórészben vagy kiadói érdek, vagy 
baráti kapcsolatok irán y ítják ; ezzel szemben a  színház term ésé
vel foglalkozó cikkek — arány lag  — megőrizték tárgyilagosságu
kat és függetlenségüket. B izonyára több oka is van e jelenségnek s 
ezek között nem mellékes például az, hogy a színi b írála tokat a 
nézők egész tömege a színielőadással csaknem egyidejűleg olvassa 
s a k ritik a  ekkép ellenőrzés a la tt áll. Az bizonyos, hogy napisaj
tónkban legszebb hagyom ánya a  szín ibírálatnak van. E  m űfaj 
m ár tárgyánál fogva is inkább napilapba, m int folyóiratba kíván
kozik, hiszen az utóbbi helyen többnyire lekésik az első előadások 
nézőközönségének érdeklődéséről s m ire m egjelen: időszerűtlenné 
s érdektelenné lehet. Ami a színibírálatok hagyom ányát illeti, elég, 
ha négy évtized ,előtti időre tekintünk vissza. A napisajtóban 
ekkor P éterfy  Jenő  neve m ellett egész sor igen nagym űveltségű 
m űbíráló nevével találkozunk. A dram aturgiai részt azóta is kép
zettebb szakem bereire bízza a napisajtó, m íg a vers- és regény
k ritik á t szinte felelőtlenül engedi át készíiletlenebb ú jság írók
nak is.

Mai drám abírálóink között több „szakképzett“ s jeles tollú
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író  akad s komoly törekvéseivel ezek közül is k itűnik  „A mene
külő lélek“ szerzője. K árpá ti b írála ta inak  szembeötlő vonása lelkes 
tárgyszeretete, tudásának alapossága s mesterségének megbecsü
lése. Ezek erkölcsi vonások, melyek mellé esztétikai értékek sora
koznak fel kritikusi h ivatottságának igazolására. Ilyenek: finom 
elemzőképessége, a rejtettebb költői szépségek irán t is fogékony 
művészi érzéke, az emberi szellem legjobb termékein nevelt ízlése 
és éles megfigyelő ereje. Mindez képessé teszi, hogy mélyen nézzen 
bele — m int e könyvben is — a shakespearei és ibseni hősök lei
kébe, egy-egy jeles színész ábrázolásába s több más érdekes d ra
m aturgiai problémába. B ár könyve legnagyobb részében a d rá
m ával kapcsolatos kérdéseket teszi tanulm ány tárgyává, egy pár 
fejezetében jelentős írói arcképeket is ad. így  Kazinczyról, K is
faludy K árolyról és K atonáról ír t  tanulm ányai széleskörű iro 
dalom ism eretre valló összefoglalások. Igen szépek az orosz 
regényírókról ír t  m élyreható fejtegetései is s ezek közt kiválik 
a  Dosztojevszkiről szóló m agvas tanulm ány. Fejtegetéseiben és 
érvelésében általában sok új érdekes és term ékenyítő gondolat 
van. M indezt elism erésre méltó írói készséggel viszi az olvasó 
elé, úgy, hogy ennek az élvezetes, eleven okfejtéseken kívül nagy 
öröme lehet az író tiszta  nyelvében s üde és m agyaros stílusában. 
Csak ritk án  történik  meg vele, hogy ötletet vél gondolat
nak, így például m ikor az irodalm i fejlődés elvét azon az alapon 
tagadja, hogy a remekművek nem fejlődnek. M ikor az irodalom 
történetben fejlődésről van szó, nem a remekművek egymás
közti értékviszonyára, hanem egy-egy nemzet irodalm ának kiala
kulására, a stílus, nyelv, ízlés, műfajok, verselés, irodalm i élet 
stb. fejlődésére gondolunk. Egy-egy remekmű éppúgy nem teszi 
az irodalm at, m int ahogy egy-egy fa nem erdő. De m int a  fák, 
m aguk az írók, sőt a kritikusok is fejlődnek. Szép bizonyítéka 
ennek ez az értékes könyv, mely szerzőjét érettsége és ízlése tel
jesen „kifejlett“ fokán mai irodalm unk egyik legjelesebb bíráló
ján ak  m u ta tja  be. K em ényfу  János.

A  szerkesztésért fe le lő s : D r. K A R D E V Á N  K ÁRO LY , a k iad ásért: N É M E T H  JÓ Z SE F.

Kir. M agyar Egyetem i N yom da, 1935. B udapest V i l i ,  M úzeum skörút 6. — (F . : T h iering  R ichard.)

Tiboldi József művei: A  szavalókórusok szervezésének és 
tanításának módszere. G yakorlati példákkal. — Szavalókórusok 
gyűjtem énye: I—II. füzet hazafias, II I . vegyes, IV —V. vallásos 
tárgyú  költemények előadási u tasítással ellátva. — Dalos zseb
könyv  (101 dal), a legszebb m agyar népdalok, hazafias dalok és 
indulók gyűjtem énye, különös tekintettel a kirándulásokra. — 
K ét- és háromszólamú hazafias dalok, népdalok, kurucdalok. — 
Négyszólam ú vegyeskarok  I —IV . füzet. — N égyszólamú férfi
karok  I —V III. füzet. — E gy füzet á ra  2 P. M egrendelhető a szer
zőnél: Pestszenterzsébet, Vas Gereben-utca 11. szám és minden 
könyvkereskedésben.
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Középiskolai értesítők szemléje.
1. Reformmozgalmaknak hangos zaja veri fel a közélet és tá r 

sadalm i közösség minden zugát és az egész világ közvéleménye 
megegyezik abban, hogy az új kor vajúdó eszméit csak egy új 
nem zedék friss ereje és töretlen akarata  tud ja valóra váltani. Az 
egész világon m egindult a harc az ifjúság  körül s ennek a harc
nak hullám ai hevesen ostrom olják az iskolának régi tantervekkel 
körülbástyázott falait is.

Hogy a megújuló iskola és a m egújulásra kényszerülő tá rsa 
dalom harca hogy dől el, még nem tudjuk. Azt látjuk, hogy ahol 
a feltörekvő új szellem a nemzeti és állam i élet új form áit hozta 
létre, m int Olasz-, Német- és Oroszországban, ott az ifjúság  neve
lése és az iskola is átalakult. Nálunk  1883-ban a középiskolai tö r
vények a 67-es kiegyezés u tán i iskolareform okat kodifikálták, s 
akkor a társadalm i reformok megelőzték az iskolát, Eötvös, Tre- 
fo rt intézkedései a kor szellemének igényét kielégítő iskolát terem 
tettek.

Ma más a helyzet. Az összeomlás rom jaiból életre kerülő m a
gyar lélek még bizonytalanul hánykolódik az ezeréves nemzeti 
hagyom ány és továbbfejlődés követelő igényei közt, azonban sem 
állami, sem társadalm i, sem gazdasági téren lényeges változás nem 
történt, s az elmúlt 15 esztendő alatt a középiskola állandó reform- 
törekvéseknek színhelye.

Hogy nálunk az iskola reform ja megelőzi a társadalm i re fo r
mokat, a jövő ú tjainak  megjelölésében és kiépítésében, óvatosságra 
kell hogy intse a közvéleményt.

2. Ennek a belső ellentétekből kiéleződő sajátos helyzetnek 
képét v ilág ítják  meg a középiskolák értesítői. Az iskolák élete 
részben még a régi keretekben folyik, de a keretek közt m ár a 
régi kitaposott ösvények mellett és ösvényeken keresztül ríj u ta 
kat tapos a korszellemtől á thato tt új tanári nemzedék.

Az iskola egészséges m egújulása csak belülről lehetséges, eh
hez azonban az kell, hogy az iskola élete nyugodt legyen. Az iskola 
legyen az utolsó hely — mondja a bp. ciszt. g. igazgatója —, ame-

7Tanáregyesületi Közlöny.
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lyet kísérleteknek feláldoznak. A m induntalan felvetődő alkalmi 
újítások, váratlanul beálló anyagbővülések, a tanm enet folytonos 
m egbolygatása, az évnyitás és évzárás évről-évre tartó  bizony
talansága im m ár tíz éve nyug talan ítják  a középiskola életét. Hiszi, 
hogy a most életbelépő reform  m egadja az iskolának azt a bizton
ságot és szilárdságot, mely m úlhatatlan  feltétele a szellemi élet 
vezetésének.

3. A szellemi élet vezetője a tanár. Nem a falak, nem a tan- 
terv, nem az órarend teszi az iskolát, bár ez mind fontos feltétel, 
hanem a tan ító  személyisége, aki lelkének gazdag kincstárából te
líti és fejleszti a gondjaira bízott ifjúságnak viaszpuha lelkét. 
A m agyar tan ár lelkikincstárának gazdagságát dicséri a  pro- 
grammértekezések nagy száma és értékes tartalm a. Felsőbb rende
letre majdnem  minden iskola közöl értekezést, beszédet vagy köl
tem ényt a 2000 éves Horatius méltó megünneplésére. Az értekezé
sek ism ertetik H. életét, költészetét, erkölcsi elveit, a m agyar iro
dalomra való eleven hatását. „H. költészetében oly m agaslatra 
emelkedett, am elyre csak a természetes kinyilatkoztatás fénye mel
lett az emberi szívbe ír t  természeti törvények irányításával emel
kedhetett.“ (Magyarlaki 1. dr., a pécsi ciszt. g.) M atkovics László
S. I. (kalocsai jezs. g.) szerint „az ifjúság vallásmeggyöződését, 
tiszta erkölcsi felfogását erősíti, ha pogány íróktól is hall keresz
tény elveket“. A bp. VI. rg. Szem kő Aladár 4, Szántó Soma 3, a 
debreceni zsidó rg. pedig K ardos László 3 szép H. fordítását közli. 
Schemer L. dr. Philippi, Világos, Trianon címen pompásan köti 
össze a 3 dátumot, s m egállapítja, hogy az állami vezetésben, a tá r 
sadalmi osztályokban, az erkölcsi életben a három korszak állapo
ta i hasonlóak, s H oratius az, aki az új életre való indítás riadó já t 
fú jta, s ma is tanítónk lehet. Fogéi Sándor dr. (bp II. rg.), Márkus 
Jenő dr. (bp. X. Sz. László rg.) la tin  értekezéseket közölnek, Sto- 
dolni A. (gyöngyösi rg.), Szabó S. (balassagyarm ati rg.) H. hatását 
m u tatja  be a m agyar irodalom ra, Jirka  A. dr. pedig általában a 
m agyar szellemi életre, s érdekes adatokat közöl a középkor II. 
kultuszáról. M ikó Aladár (mezőtúri g.) la tin  ódát, Barcza Kornél 
Ave nunquam  m oriture címen latin  verset ír  (pápai benc. rg.). 
Pedagógiai szempontból nagyon tanulságos Poócza Géza cikke 
(szombathelyi 11.), am ely azt az előadását m u tatja  be, melyet tan ít
ványai bevonásával ta rto tt H.-ról. Faludi F. (szekszárdi rg.) az év
végi összefoglalás ó rá já t m u tatja  be a tanulók feleleteivel. Helye
sen m ondja TJjváry Gyula (jászberényi rg.), hogy lehetnek a 
klasszikus műveltségnek ellenségei, de azt el nem v itathatják , 
hogy a m agyar lelkiséget szinte, ezer éve hálózza be a klasszikus 
műveltség hatása  és H oratius jelentős helyet foglalt el apáink 
műveltségében.

Helyszűke m iatt lehetetlen a sok szép előadásnak értékes 
gondolatait folytatni, az bizonyos azonban, hogy a V III. o. latin  
tanárnak  nagy hasznára és mindenkinek nagy gyönyörűségére fog 
szolgálni, ha értesítőink H oratius-cikkeit olvasgatni fogja. A cik
kek szerzői megérdemlik, hogy névszerint felsoroljuk:

Á d á m  K .  (bp. közs. 11.), B a l y  K .  (bp. angol lg.), B a l a s s a  L .  (kispesti rg.), 
B á n ó c z y  E .  (nagykőrösi g.), B a r a c s k a  Gxj. (kecskeméti ref. rg.), B o r b á s  G. 
(bp. V. r.), B o r b é l y  R .  (gödöllői prém. rg.), B o r s o s  I. (mezőtúri rg.), B o d ó  I. 
(csurgói rg.), B ö r ö c z  M .  (pécsi c. g.), D a n c z e r  B.  (bp. III. rg.), D a r á z s  G.
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(újpesti rg.), U e á k i  S.  (bajai rg.), E r n y e i  I. (szegedi rg.), F a r k a s  I. (bp. VII. 
rg.), F ö l d i  B .  (bp. IV. r.), G a á l  L .  (karcagi rg.), G u e l m i n o  I. (bp. II. rk. rg.), 
H a r d y  E .  (pécsi lg.), H á r i  F.  (nagykállói rg.), H o r v á t h  L .  (bp. II. rg.), 
J á v o r  J.  (kőszegi b. g.), K e r t é s z  Á.  (bp. izr. rg.), K i s s  M. I. (bp. ang. lg.), 
K i s s  T .  (bp. VI. lg.), K o v á c s  A.  (szegedi p rg.), K o v á c s  G. (bp. IX. rg.), 
K ő v á r i  A.  (kaposvári lg.), K r o n b e r g e r  M .  (nyíregyházi lg.), K u c s e r a  B.  (bp. 
Veres P. lg.), L e s i  V.  (csongrádi rg.), L e n g y e l  M. (bp. Vili. rg.), M á t y á s  S. 
(hódmezővásárhelyi rg.), M é s z á r o s  E .  (pécsi r.), N a g y  E.  (szolnoki 11.), N a g y  S. 
(bp. VII. rg.), N e o g r á d y  G. (keszthelyi rg.), O p p e l  I. (ceglédi rg.), P a p p  I. 
(gyöngyösi rg.), P a u k a  T.  (szolnoki rg.), P o l g á r  A.  (rákospalotai W. int.), 
P o l g á r  I. (székesfehérvári c. g.), P r ö h l e  l .  (soproni ág. 1.), K e m p o r t  E .  (bp. 
ev. g.), S a l y á n s z k y  G y .  (kispesti rg.), S á n t h a  0. (egri c. g.), S á r k ö z y  S.  (szom
bathelyi g.), S z a r k a  E .  (jászapáti Vg.), S z e p e s i  B.  (sátoraljaújhelyi g.j, S z i  
l á g y i  S.  (békéscsabai 11.), S z i v á k  J.  (kiskúnlélegyházai rg.), T i m a f f y  L .  (bp 
reál lg.), r ö r n á r  E .  (szombathelyi, g.), V e s z p r é m y  D .  (egri lg.), V é z n e r  K .  
(bp. p. g.), V i d  O.  (bp. IV. lg.), Z s o l d o s  J.  (bp. izr. lg.).

A Horatius-eniléküimepeken kívül középiskoláink II . Rákóczi 
Ferenc fejedelem halálának 200 éves fordulóját is megünnepelték. 
Néhány értesítő közli az elhangzott előadásokat. Ezek: Balanyi Gy. 
(bp. piar. g.), Glatz К --né (bp. V III. 11.), Pozsgay R. (kecsk. 
piar. rg.), K iss K . (csongrádi rg.), K ontraszti D (sátoraljaújh. 
piar. rg.), Szabady B. (győri benc. rg.), Nádor J. (szarvasi g.). 
Részletkérdést dolgoznak fel: Szabó G. II. R. F. a m agyar iroda
lomban (bp. Red. lg.), — II. R. F. lelki fejlődése (bp. N otre D. 11.), 
Gáspár P. II. R. F. és a  k irá ly  (bp. II. érs. rg.), Bende M. J. 
(bp. ang. lg.) ódát közöl a fejedelemről. Rákócziban, mondja 
Gáspár Pál dr., a m agyar történelem  legnagyobb tragikttm a tes
tesü lt meg. A nemzet sorsát többre becsüli birtokai megmentésé
nél is — többre a királyhoz való hűségénél. A legönzetlenebb 
m agyar ú r lebocsátaná kihúzott kard já t a  k irá ly  előtt, h a . . .  
elismerhetné őt k irá ly n a k ...  Csodálatos, hogy egy írónk sem 
lá tta  meg II. R. F.-ben ezt a  tragikum ot.

Három  értekezés tá rg y a lja  a m agyar középiskola általános 
problémáit. K iss Albin, a pécsi ciszt. g. igazgatója egy am erikai 
pedagógusnak, W . L. Coxnak nevelési rendszerét ism erteti, aki a 
középisk. tantei-vnek radikális m egváltoztatását kívánja. Tagadja 
a form ális nevelés lehetőségét, az értelem nek nincsenek általános 
képességei, hanem csak ismeretei. A nevelés rendje: első a kéz
ügyesség, második a szív és érzelem nevelése, harm adik az érte
lem kiképzése. Ne legyenek az iskolában osztályok, hanem csak 
tanfolyamok, s ezeket szabadon választják a tanulók. Oly egyéne
ket kell nevelni, akiknek természetbeli m egnyilatkozása törvényes 
jogforrás. Az iskolák a tanulók önálló tevékenységét segítsék elő. 
— Róder Pál igazgató (szekszárdi rg.) fo ly tatja  az előző években 
közzétett fejtegetéseit „Pedagógiai problém áink“ címen. Most az 
osztályfőnöki órák jelentőségét m éltatja első helyen, s azt 
kívánja, hogy a tan ár az ezeken megkezdett m unkáját egészítse 
ki egyéb kínálkozó alkalm ak felhasználásával. — A félévkor 
ifjúság tanulm ányi íveket bocsátott ki, a beérkező vallom ásokat 
két tan ári és egy szülői értekezleten tárgyalták . — R. érdekes be
számolót ad a nevelési tényezők harm óniájáról szóló szülői érte
kezletről és hangsúlyozza, hogy az iskolának a korszellemmel 
szemben nem szabad m egalkuvást hirdetni. — Az iskolában köve
tendő módszer dolgában az „alkotvatanítás“ híve s a módszeres
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eljárások tökéletesítése céljából az idén is ta rto ttak  „bemutató 
órákat“.

Belohorszky F. dr., a nyíregyházi ev. rg. tanára  „A m agyar 
középiskola új ú tja in “ címmel nagyon szépen tá rg y a lja  a modern 
középiskola égető kérdéseit és tanulságos gondolatait a cselekvő 
tanítás, az erkölcsi nevelés és a szociális nevelés gyakorla ti meg
valósítására haszonnal olvashatja minden tanár, akit a m agyar 
iskola jövője érdekel.

Szunyogh X . F. (bp. benc. rg.) 55 oldalas kim erítő értekezést 
í r t  „A keresztény család m egújítása Szent Benedek szellemében“ 
címen. A nagyon értékes cikk a keresztény család ideálját ra j
zolja meg és gyakorlati módon sorolja fel, m it tehet és m it kell 
tennie az iskolának, hogy a családi nevelés segítségére siessen.

Bognár Cecil bencés tan ár a bp. P a tr. Hung. lg. és az eszter
gomi lg. értesítőiben ír  a család és az iskola viszonyáról, ugyanígy 
P árkányi N. a bp. V. 11. értesítőjében. Tanulságos cikk Pálos 
Bernardin: Szülők és gyermekek (egri lg.). Brisits Fr. Anyák és 
fiúk cikke (bp. ciszt. g.) az anyák különböző típusait m u ta tja  be 
színes és lebilincselő előadásban. A régi anyák, úgymond, nagy
asszonyok voltak, kezükben imádeágos könyv, kertjükben illatos 
virág. A ma asszonyának lelke kikapcsolódott a hagyományból, 
izgalm asan keres valam i újat, tú l az anyaságon, hitvesi köteles
ségén, az anyaságot nem ismeri, a hitvességet pedig a felszabadult 
életérzés korláttalanságával fogja fel. Ez az anya tehetetlenül áll 
a gyermek lelke előtt. — Szegedi T. a bp. N otre D. 11.-ban finom 
ra jzát adja az ideális női léleknek. A 36 oldalas cikket a leány
iskolák tanára i nagy haszonnal olvashatják. — Országh J. (mis
kolci rk. g.) a szülői elfogultság eseteit s különösen káros hatásá t 
vizsgálja. — Fridrich J. (bp. ang. lg.) a játékot, m int a nevelés 
egyik eszközét, m éltatja. — Ki kell emelnem Révay József szegedi 
piar. tan ár 60 oldalas gyönyörű cikkét, amely „Levelek az önneve
lésről egy diákhoz“ címen külön is megjelent. A diák lelkét meg
értő és szerető tan árn ak  e levelei nagyon formás és gondolatok
ban gazdag intelmek sorozata, telve nagy szellemek életbölcsesé- 
get hirdető mondásaival és példáival. T árgya a jellem alakulás, 
mértékletesség, rend, igénytelenség, szorgalom, őszinteség, igazsá
gosság, tisztaság, alázatosság, s általában azon erények, melyekre 
az ifjúnak szüksége van, hogy jellemes, Istent és a kötelességet 
szerető férfi képe kialakuljon.

K ülön ism ertetést érdemel dr. F inály Gábor a bp. VI. rg. 
értesítőjében megjelent 30 oldalas értekezése, mely 16 statisztikai 
táblázatban dolgozott fel az intézet első 25 évre terjedő és a 
tanulók előmenetelére vonatkozó adatait. Végső m egállapítása az, 
hogy a középiskola rostáló berendezése mindenféle különleges 
intézkedés nélkül is állandóan és szükségszerűleg működik a 
tanuló egész pályája  alatt. A tanári b írála t szabadságának bizto
sítására azonban szükséges volna, F. szerint, hogy a középiskola 
magasabb színvonaláról lem aradt tanulók számára megfelelő isko
lá t állítana a tanügyi hatóság.

Az értesítőkben közölt statisztikai adatok száraz adatai beszé
desekké csak kellő m agyarázat által válnak. Nagyon kívánatos 
és tanulságos volna, ha minden intézet igazgatója nemcsak le
közölné, hanem  kom m entálná is a néma számok értelmét. Az iskola
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vezetőinek, tanárainak , de a  felettes hatóságnak is érdeke, hogy 
tisztán álljon előttük az iskola képe, ezért az egyes iskolák m ár 
k ísérletet tesznek az iskola „szociális képének“ m egalkotására. 
M ár em lítettem , hogy a szekszárdi rg. ifjúságtanulm ányi íveket 
szerkesztett, melyek a diákszociográfia, lélektani tanulm ányok, 
statisztika stb. cé lja it szolgálják, a székesfehérvári r.-ban pedig 
Nádas József ism erteti az intézetükben meghonosított „Tanul
m ányi kérdőívek' eredményeit. Az egyes tanulókról megrajzolt 
képek az egész intézetnek és az egyes osztályoknak átlagos szociá
lis képét m utatják . M egtudjuk, hogy éppen ott folyik erősebb 
munka, ahol több a  tehetség és szorgalom, hogy az erősebben 
munkálkodó osztályok m agaviseleté is jobb, hogy a körülm ények
től függ, m elyik a nehéz tá rg y  stb.

A szeghalmi ref. rg. I. osztályában Bujdosó Ernő  dr. végzett 
lélektani kísérleteket, s táblázatos kim utatásban számol be az 
eredményről. Cikke elején a lélektani vizsgálatok szükségességé
ről beszél. „Ma m ár semmiféle pedagógiai dilettantizm us nem 
m eri állítani, hogy a tanulók alapos ism erete nélkül lehet a tan í
tás-nevelésben pozitív eredm ényt elérni. A tan ár nem támasz- 
kodhatik egyszerűen emberism eretére.“ — Pénzes Zoltán a salgó
ta rján i rg.-ban 45 lapon az am erikai ism eretteszteket ism erteti, 
melyek ugyan nem helyettesíthetik  teljesen az osztályozás mai for
m áját, de reális mérőeszközt nyú jtanak  az egyes tanulók és az 
egész osztály általános előmenetelének elbírálásához.

U gyancsak a szeghalmi ref. rg. egy nagyobb (49 lap) cikket 
hoz Nagy Miklós igazgató tollából „Üjrendszerű tankönyvkiadás“ 
címen. Á llítja, hogy a most használatban levő tankönyveink rosz- 
szak a diák, a szülő, a tanár, a kiadó szempontjából. A tankönyv- 
kiadás reform ja a közoktatásügy reform jának egyik része. T ilta
kozik a tankönyvkiadás monopóliuma ellen, bár szám ításait ilyen 
alapon végzi. Hosszasan b írá lja  a tankönyvkiadás mai rendszerét, 
fe lá llítja  a jó tankönyv kritérium ait, s a tankönyvkiadás gyakor
la ti m ódjára javasla to t tesz. — Arató István  igazgató (a kőszegi
11.) „A szakterem-rendszer és a vele kapcsolatos ú jításaink“ címen 
figyelemreméltó eszközét m utatja  be az eredményes szemléltető és 
m unkáltató tanításnak. — A kecskeméti 11. értesítője m egállapítja, 
hogy a latinnélküli leányiskola  nagy népszerűséget élvezett, m ert 
csak két idegen nyelvet tan íto tt, s a művészeti tárgyakkal a női 
lélekhez simuló ism ereteket és ügyességeket adott. Megjegyzi azon
ban, hogy a latinnélküli középiskola nevelhet a modern m űvelt
ségben jára tos értelmes lányokat, de nem adhat nekik történelm i 
alapon nyugvó műveltséget, ami nélkül a nő nem lehet verseny- 
képes a  k u ltú ra  értékeinek felhasználásában. — V irányi E. (sze
gedi r.) a finn és észt közoktatásügy állapotát, intézm ényeit ism er
teti éles megfigyeléssel s hazai viszonyainkat bíráló megjegyzé
sekkel.

A „Magyarosan“ jelszóval megindult mozgalom szellemében írt dolgo
zatok: Hajdú K.: Jó magyarság (bp. VII. rg.), Bolgárné Pataky E.: Nyelvében 
él a nemzet (szegedi 11.), Kiss Magyarosabban beszéljünk (miskolci r.), 
Szenészy Gy.: Az iskola szerepe a magyar nyelv érdekében (nyíregyházi lg.). 
Bolgárné hangsúlyozza, hogy „a javítást önmagunkon (!) kell kezdeni“. — 
Hein Tádé (soproni benc. g.) Harsányi Kálmánról, Miklós R. (szombathelyi 
prém. g.) 50 lapon a Krisztus követése magyar forrásairól értekezik. -—
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B a c s a  M á r i a  (bp. Erzs. 11.) ügyesen foglalja össze a modern segédeszközök
nek, a vetítés, gramofon, játék, ének, rajznak szerepét az idegennyelvi okta
tásban. Ezek által a tanulók érezni fogják, hogy a nyelvtanulás nem nyűg, 
hanem érdekes, szép munka, melyet jókedvvel lehet végezni. — Tanulságos, 
értékes értekezések: N é m e t h  L .:  A francia klasszikus dráma Magyarországon 
(mátyásföldi rg.). — F e s t  S á n d o r : Kapcsolatok Anglia és Magyarország közt 
az Árpádok korában. Bizonyítja, hogy Anonymus Geoffroy Péter győri 
püspök. — K l e m p a  K .:  Calderoni és Shakespeare (keszthelyi rg.). — G é m -  
m e r n é  S z e r a f i n  M .:  Olasz-magyar kapcsolatok (szegedi 11.). — N a g y  /.: Be
számoló Nyugat- és Észak-Európában végzett tanulmányutamról (debreceni 
ref. g.). — N é m e t h  J á n o s :  Amerikai utam (mezőtúri ref. g.). — T o k a j i  
N a g y  B .:  A földrajzi önképzőkör (bp. Vili. r.).

P é j a  G y .:  Makó és környékének felszíne (makói rg.). — G e r g e l y  A.: 
Repülés az isk. tanulás szolgálatában (jászberényi rg.). — G a á l  L.: Aj. ezer
éves Firdussi (karcagi rg.). — T o r n o r  /.: A munkáltató természelrajztanítás 
(békéscsabai rg.). — K i b e c z  G y u la :  A kozmikus sugarakról (bp. ev. g.). — 
F e r e n c z y  V.: Magyar érdemek a váltakozó áram villamosításában (győri 
benc. g.). — B e r e n d  /.: A parallelaszög (sümegi rg.). — S z é k e l y  A'.: Az elek
tromosság és mágnesség a forgó elektron megvilágításában (bajai ciszt. rg.). 
— S i m o n f y  I.: A rádió fizikai alapjai (szombathelyi prém g.) — C z ó g l e r  
K á l m á n  (szegedi r.) értekezése: Adatok a szegedvidéki vizek puhatestű 
faunájához — tudományos körökben széleskörű érdeklődésre tarthat számot 
a több éven folytatott vizsgálatok alapján nyert új adatok és a belőlük vont 
következtetések miatt. — B a b a y  B é l a  a matematikai tanítás célja a reál- 
gimnáziumban című szülői értekezleti előadásában (kiskunhalasi ref. g.) 
végigvezet azon művelődésbeli értékek közt, melyeket a lélek a matematiká
val való foglalkozás révén nyer. Megismertet a való világgal s ezen át vezet 
egy nem érzékelhető más világba. — G ü n t h e r  M.  (bp. Erzs. II.) az énektanítás 
terén levő reformmozgalmakat ismerteti.

Iskolatörténeti dolgozatok: S c h e r m a n n  E.:  Kelcz Imre, a kőszegi árva
ház megalapítója (kőszegi benc. rg.). — A l b e r t  /.: Alber János és biblikus 
vitája (magyaróvári rg.). — R a s k ó  K . :  A szarvasi ág. h. g. alapítása (szarvasi 
g.) — P. B e á k  F .:  Ferences múzeum (esztergomi fér. rg.). — F o r g á c s  J 
A gyöngyösi gimn. tört. (gyöngyösi rg.). — G e r e c z e  A.:  Reáliskolánk az egy
séges magyar gyorsírás szolgálatában (kecskeméti r.) — A békési ref. gimn. 
története (békési ref. rg.). — A négyszázéves Orsolya-rend (bp. Örs. lg.). — 
Z o l t a i  L . :  A debreceni rk. templom, kegyesr. tanítórend társháza, plébániája 
300 éves tört. (debreceni piar. rg.). — P a t o n a y  I.: Medgyesi Somogyi I. és a 
magyar kegyesr. tanítórend (tatai rg.). — H o r v á t h  A.:  A magyar prém. rend- 
tartomány megalakulása (szombathelyi prém. g.).

4. Az intézet ünnepségein elhangzott beszédeket is leközlik 
egyes intézetek. Különös figyelm et érdemelnek azok a beszédek, 
m elyeket az intézeten kívülálló vezetőállású tekintélyek mondtak 
el az ifjúság  előtt. Ezek közül kiem eljük a következőket: Sebes 
Ferenc, a piar. rend főnöke, Bottenbiller Fülöp  ny. á llam titkár, 
M agyary Zoltán á llam titkár (a bp. piar. g.), L iszt Nándor dr. (deb
receni piar. rg.), dr. Kovács Alajos (egri ciszt. g.), dr. Szivessy  
Lehel (szegedi piar. g.).

Nagyon szép szokás, hogy az intézetből eltávozott, nyuga- 
lombavonult vagy szolgálati jubileum ot ülő kartársakró l meg
emlékezéseket, érdemet méltató cikkeket írnak  a kartársak. Ilye
nek: Ács Sándor (szekszárdi rg.), fíallagi M alvin  (bp. V. lg.), Csetri 
K . c. ig. (bp. VI. rg.), Erdős Tivadar ig. (gyöngyösi rg.), Fodor 
Árpád  (bp. X . rg.), Gasparics Lajos ig. (kiskunfélegyházi rg.), 
Garzó Béla (kecskeméti rg.), Glatz K. ig. (bp. VII. rg.), Gombos 
Albin  (bp. tanárk.), Haug Mária (székesfehérvári lg.), H'erczeg Á r
pád (újpesti rg.), Haltenberger M ihály dr. ig. (bp. V. 11.), Jéger 
József (békéscsabai rg.), Kalkbrenner A ntal ig. (bp. X. rg.), Kármán
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Ferenc (bp. gyak.), K iszely  Géza (csurgói rg.), Kovács Gergely ig. 
(bp. V II. rg.), K rizsán Gyula (bp. X. rg.), K ryw aU  Ottó (bp. VI. 
r.), Priváry Géza (VII. rg.), Palásti Gyula (bp. V. lg.), Matolcsy 
László (gyöngyösi rg.), M ildner Gyula (bp. VI. rg.), Rózsa Sándor 
(csurgói rg.), Stuhlm ann P atrik  (gödöllői rg.), Szabó Gábor (bp. 
V. r.), Sehvirián József (szekszárdi rg.), W öllek Géza igazgató 
(szolnoki 11.). , ,

5. Nagy a halotti megemlékezések száma. A székesfehérvári 
tankerület értesítői fájdalom m al emlékeznek meg a m ár nyuga
lomban lévő Vass Bertalan  és a h irtelen  elhúnyt M átrai Rudolf 
főigazgatók haláláról. Em léklapot kaptak: Aliquander Lajos (bp. 
IV. r.), Czinyédy Barna  (miskolci rg.), Dornby Lajos kecsk. rg.), 
Fejes Zoltán (szentgotth. rg.), Fitos V ilm os  (nagykőrösi g.), Futó  
Jenő  (hódmezővásárhelyi rg.), Egler Dózsa (győri benc. g.), Gom- 
bocz Zoltán (bp. tanárk.), Haller György (bp. П. rg.), Hollendon
ner Ferenc (bp. VI. rg.), Hollósy Béla  ig. (bp. I. lg.), Jókayné Matz 
Fr. (bp. V III. 11.), Kerekes Sándor (csurgói rg.), Lehel István  (bp.
IV. r.), M attyasovszky Kaszián  dr. (bp. benc. rg.), Mészáros Sándor 
(debreceni r.), Mentovich Ferenc (nagykőrösi g.), Madzsar Gusztáv 
(gyöngyösi rg.), P á lffy  József (debreceni r.), Philipp István  (szé
kesfehérvári ciszt, rg.), Oravecz István  (aszódi rg.), Sánta Béla 
(nagykőrösi rg.), Schmollinger A nta l (kisvárdai rg.), Sim on M ihály, 
Sinczky Géza, S tiller János (gyöngyösi rg.), Stepanek Ernő (kis
kunhalasi rg.), Stern Abrahám  (bp. izr. rg.), Szántó Soma  (bp. VI. 
rg.), Tevely M ihály ig. (bp. II . rg.), Vargha György dr. (bp. V. r.), 
W eszely Ödön dr. (bp. IV . r.), Zelenka Gyula (szekszárdi rg.).

6. Kétségtelen dolog, hogy a  tan ítás és nevelés sikerét veszé
lyezteti, az iskola belső életét állandóan zavarja, ha az épület és 
a felszerelés nem felel meg céljának, ha szűkek és hiányosak a tan 
term ek és előadóhelyiségek. Az erre vonatkozó panaszokat évről- 
évre olvassuk a bp. I., II., III., IX . áll. rg., V. áll. r., kispesti, nagy- 
kállói, csongrádi, szekszárdi rg., székesfehérvári, pécsi r. értesítő
jében. Az utóbbi két intézetnek nincs is sa já t épülete. A dombóvári 
rg. fenn tartását úgy biztosítja, hogy a város a dologi kiadásokra 
évi 6000 pengőt, s a tanulók 10—20 pengő évi hozzájárulást fizet
nek. A nyíregyházi ev. lg. örömmel jelenti, hogy megkezdte új 
épületének építését, s a bp. ev. lg. is rendes elhelyezést kapott, de 
kénytelen volt in terná tusá t m egszüntetni. A csurgói ref. rg. 29.604 
pengőt ford íto tt épületeinek m egújítására.

7. Az intézetek büszkén emlékeznek meg, ha valam ely előkelő
ség meglátogatja. Hóman B álint m iniszter m eglátogatta a  kalocsai 
jezs. gim názium ot fennállásának 75 évi ünnepségén, a  bp. red. 
M argit lg.-ot pedig Schuschnigg K urt dr. osztrák kancellárral és 
kíséretével kereste fel. R ust Bernát ném et bír. m iniszter Szily K ál
mán állam titkár, Farkas Gyula  egyet, ta n á r társaságában a  bp. 
ciszt. g.-ot lá togatta  meg. Előkelő vendége volt az egri ciszt. g.-nak: 
Janssens Ferenc, a ciszt. r. róm ai generálisa, a bp. II . rg.-nak: dr. 
Otto Forst de Battaglia  francia tanár, a  bp. Erzsébet nőiskolának 
V  okiét atis A lg ír des litván  tan á r és Erling K ofsted  norvég tanár. 
A bp. ang. lg.-ot A nna főhercegasszony tün te tte  ki látogatásával.

8. Hóman m iniszter törvénye kódexbe ik ta tta  a nevelőiskola  
elnevezését. Am ikor ma, m ondja a miskolci g., az emberiség ször
nyű lecsúszását látjuk , s a m agyar életközösség erkölcsi és gazda
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sági válsággal küzd, az ifjúság  megmentése csak úgy lehetséges, 
ha az iskola igazán nevelőintézetté alakul át. Ennek a belső á t
alakulásnak első lépése, hogy az új középiskolai törvény határo 
zottan vallás-erkölcsi alapon akarja  a középiskola feladatait meg
oldani. (Szegedi piar. g.) Ám: „milyen végzet, k iált fel a bp. ciszt. 
g. igazgatója, tudást adni egyéniségre nevelő erő nélkül, s milyen 
gazdátlan, önm agával m egvert sors: lelkim űveltség nélkül csak 
intelligenciának lenni. Ezt a sziszifuszi követ az iskola a mai rend
szer m ellett sohasem tu d ja  sem fölemelni, sem elhengeríteni.“

A kívánatos ríj rendszer kialakulásának második lépése az 
osztályfőnöki óra intézményes bevezetése. Az értesítők egyértelmi- 
leg vallják, hogy az intézkedés bevált, s folytatni kell, m ert nem
csak „sokkal bizalmasabb viszony keletkezett az osztályfő és a 
tanulók közt az óra közvetlensége nyomán ébredt jóérzés következ
tében (székesfehérvári r.), hanem szerencsésen hidalták át az elemi 
és középiskola közti szakadékot (bp. V II. rg.). — A nyiregyházi 
ev. lg. szerint az o. órák csak akkor eredményesek, ha teljesen az 
öntevékenység szolgálatában állanak. A tém át az osztály válassza 
ki, beszélje meg, a tan ár csak vezessen, irányítson. A szegedi piar. 
g. attól fél, hogy felső osztályokban kiaknázatlanul m arad vagy 
laikus m oralizálásokban m erül ki. A mezőkövesdi rg. szerint az
o. ó. pótolni fogja a hiányos házinevelést társadalm i és egészség- 
ügyi követelményekben.

Az erkölcsi nevelés nehézségeire m utat rá  a bp. III . rg., ezek: 
„a magas tanulói létszám, a tananyag állandó növekedése, a tá r 
sadalmi együttm űködés hiánya, a súlyos gondokkal küzdő család 
felügyeleti hiánya, a nagyváros rontóhatása.“ „M agának az élet
nek: a  nyom tatott betűnek, utcának, k irakatnak, a szórakozó
helyeknek m egreform álása nélkül senki se várjon igazi eredményt 
az iskolától, amihez hozzájárul az is, hogy a mai család sem biz
tos erkölcsi hátvédje az iskolának.“ (Egri ciszt. g.) A miskolci g. 
a „nevelőtanár“ típusának  k ialakulását várja , s a „tanár nem 
sokáig m aradhat m ár a nemzetnek csak „napszámosa“, aki talicska
asszociációk m iatt m intha kirekesztődött volna a tervezés és épí
tés közvetlen m unkájából“. Szükséges volna minden iskolában egy 
nevelési szeminárium, mely minden nevelési kérdésben a szülők 
rendelkezésére áll (egri ciszt. g.). — Az ilyen nevelési tanácsadó 
intézménye m ár sikeresen működik a bp. izr. rg.-ban. — A szeg
halm i ref. g. szerint „a gondokkal terhelt szülők vállairó l csak 
akkor vehetjük át felelősséggel a nevelés m unkáját, ha a mai 
kaszárnyarendszerű iskolák helyett eollege-rendszerű nevelésre 
térünk  á t“.

A fegyelmi ellenőrzésre ellenőrző könyvek  szolgálnak; ezek
kel azonban a tanulók sokszor visszaélnek. (Bp. II I . rg.) A folyo
són, udvaron, karszalagos diákok segédkeznek a rend fen n ta rtá 
sában. A bp. I. rg. k iok ta tja  a tanulókat az utcán, villamoson való 
viselkedésre, s 1 órakor a villamos megállónál felügyelő tan ár 
van jelen. A diáksapka  a bpesti intézeteknél általános, ч mozga
lom indult meg felsőbb rendeletre, hogy a diákok m agyaros 
form aruhát hordjanak. A bp. I. rg. két tanuló jának  a M agyar 
D ivat vezetősége m agyaros form aruhát ajándékozott. „Az iskolá
nak nem kívánatos olyan diák, aki szégyeli a m aga diákvoltát és 
nem hordja a diáksapkát.“
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A hazafias nevelés ügyét nagyon ak tuálissá tette a naciona
lizmus eszméjének világszerte előretörő lendülete. A m agyar isko
lának m indig ékessége volt a  hazafias érzés ápolása, de a mai 
idők szellemét nem elégíti m ár ki a m últ idők hazafias ünnepé
lyekre szorítkozott felbuzdulása. A pécsi ciszt. g. szerint „a hazai 
múlthoz való ragaszkodást tervszerű m unkával kell ápolni az 
iskola falai közt. Szembe kell szállni azonban a nacionalizmus 
túlzásai ellen. „E téren a h it és a ra jta  nyugvó erkölcsi eszmé
nyek nélkül súlyos tévelygések áldozata lennénk; mellőzhetetlen 
követelmény, hogy örök értékek tegyék annak fundam entum ait, 
a fa ji sajátságokat az emberi méltósághoz illő elemeiben kell 
belekapcsolni az emberiség nagy családjába.“ Az évmegnyitó 
ünnepségen a tanulók tisztelegve vonultak el a zászló előtt. 
A bp. I. rg. minden osztályában részleteket olvastak fel Olay F. 
„Mit tan ítanak  rólunk az oláhok“ c. könyvéből. — A bp. V. 11. 
két díszes albumot készített a csonka ország művészeti kincseiről 
külföldi propaganda céljaira. — A szegedi piar. g. érdekesen fejti 
ki, hogy a háború és forradalm ak mételye és a külpolitikai hely
zetünk egyaránt követeli a magyar erő kifejlődését. A nyagi erő
forrásaink hiányában szükséges a m agyar iskolának olyan milita- 
rizálása, hogy azok a katona-lelkűség ébresztői és nevelőivé 
legyenek.“

Nagy terhe az iskolának a vidékről vasúton, kerékpáron 
bejáró tanulók. Aszódon a vasúton bejáró tanulókat tan ár fogadja 
a vasútnál. Az egri ciszt. g. nem vesz fel ilyen tanulót, a kis- 
várdai, lijpesti, esztergomi rg. viszont napközi otthont rendezett 
be számukra. Az esztergomi bencés g.-ban külön tan ár van meg
bízva a diákszállások felügyeletével.

A takarékosság erényét is intenzíve ápolják az iskolák. 
Takarékperselyeket állítanak  fel, felhívják a tanulók figyelm ét a 
m agyar ip ar tám ogatására, a könyvnap jelentőségére, hazai üdülő- 
és fürdőhelyek pártolására.

Az új kor egészséges szelleme jelentkezik az ifjúság  szociá
lis érzékének felkeltésében. A leányintézetek Vöröskereszt Egye
sületeiben élénk szociális tevékenység folyik, de megkezdődött 
a m unka m ár egyik-másik fiúir tézetben is. E lsőrendű m unka 
folyik a bp. benc. rg. M ária K ongr. szociális osztályában. Célja a 
mai nyom or megismertetése, a mai gazdasági és erkölcsi válság 
tanulm ányozása elméletben és gyakorlatban. Szociális könyveket 
olvasnak, szegényeket, betegeket látogatnak, adom ányokat gyűj
tenek és osztanak. A ceglédi rg.-ban is m ár 4 éve van család- 
gyámolító munka. E gyik évben az I. osztály lá to tt el egy 14 gyer
mekes családot lakással, fával és némi pénzzel. Ma m ár 8 osztály 
8 családot gondoz. Az intézet e m unkáját átvette a bp. Szt. Vince- 
rend és a kecskeméti rg. is. — A bp. Örs. lg., V. 11., VI. lg. s 
mások gyűjtö ttek  a délvidéki kiüldözöttek részére. A bp. V II. rg. 
18 szabolcsmegyei szegény elemi iskola részére 36 drb 5 kg-os 
karácsonyi csomagot küldött. A miskolci g. önképzőkörében a 
Rer. Nov. és Quadragesimo Anno szociális tárg y ú  körleveleket 
olvasták. A kecskeméti ref. rg. tanuló i négyes csoportokban 
tanyalátogatást végeztek. Vallásos, ism eretterjesztő előadásokat 
rendeztek szavalatokkal, zeneszámokkal. A bajai ciszt. g. folyosó
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ján  „Trianoni láda“ áll, ide gyű jtik  az értékesítésre váró hu l
ladékokat.

9. A jól megrendezett iskolai ünnepségek nevelő hatása vitán 
felül áll. A rendes iskolai ünnepélyeken kívül a m últ évben 
Horatius 2000 és II. Rákóczi Ferenc 200 éves emlékét ülte meg a 
m agyar középiskola. Az értesítők adataiból m egállapítjuk, hogy 
az utóbbi ünnepség messze elm aradt H oratius megünneplése 
mögött. — Művészi teljesítm ényt nyú jto ttak  a fővárosi intézetek 
(I. rg., II. rg., III. rg., VI. rg., V III. rg., IV., V., VI. r. s mások) 
nyilvános hangversenyei, melyeknek jövedelme az intézetek szociá
lis cé lja ira szolgál. — Kiem eljük a szegedi 11.-t, mely ünnepséget 
rendezett, midőn az olaszországi m agyarbarát egyesületnek, az 
Amici deirüngheriának  bronzérmét a VKM. az intézetnek ado
mányozta. — Érdekesség, bogy a II . rk. rg. cserkészcsapata 
karácsonyesti ünnepségét a várbeli elöljáróság a la tti pincebar
langban tarto tta , m íg a II I . rg. H oratius-ünnepsége az aquincumi 
am phitheatrum  stílszerű kövei közt folyt le. — Kiskunfélegyházi 
öregdiákok 15 évfolyam ának együttes találkozója em léktáblát 
á llíto tt Móra Ferencnek, az intézet nagyszerű volt tanítványának. 
— Az ünnepségek kapcsán még azt jegyzem le, hogy Trianon  nap
járól alig ta láltam  megemlékezést.

10. A győri r. örvendetes jelenségnek ta rtja , hogy „a szülők 
többsége m indjobban keresi az összeköttetést az iskolával, fia ik 
kal együtt élik az iskola életét, résztvesznek a diákmisén, ünne
pélyeken és érdeklődnek az iskola m unkája irán t“. U gyanekkor a 
győri bencés g. szerint a legtöbb szülőt csak fia előmenetele 
érdekli, és szükségesnek ta r t ja  a szülők lelkiism eretének ki
nevelését.

Ez a  céltudatos m unka folyik a szülői értekezleteken. Az 
iskolák a r ra  törekszenek, hogy a  szülőkkel való érintkezést 
mennél közvetlenebbé tegyék. E rre  szükség is van, m ert a szülők 
sokszor idegenkedéssel fogadják az iskola részéről tám asztott 
igényeket, idegesen hallgatják  a  gyermek hanyagságáról, viseleté
ről szóló közléseket. E lőadják, hogy a megélhetés nehézségei m iatt 
az érdemjegyek m egállapításánál döntően érvényesülnek a k ari
ta tív  szempontok, m ondja a szegedi piar. g. — Az iskola és szülői 
ház között szakadék van. de nem az iskolának kell alkalmazkodni 
a családnak sokszor ta rth a ta tlan  nevelési módjához, hanem  a csa
ládnak kell igazodni az iskola nevelési rendjéhez. (M átyásföldi rg.) 
A szeghalmi ref. g. szerint a szülők attól félnek, hogy őszintesé
gük a gyermekek elbírálásának rovására megy.

A bp. iskolák a gyerm ekhét keretében szülői értekezletet ta r 
to ttak  a családi nevelés és az iskola viszonyáról. — A debreceni 
ref. g. I. o. tanulóival, szüleik jelenlétében lefolytato tt egy osz
tályfőnöki órát. Több intézet (pl. sátoraljaújh . piar. rg., salgó
ta rján i rg., jászberényi rg. stb.) a szülői értekezleteket osztályon
ként ta rto tta . A nyíregyházi rk. g. igazgatója az I. o. szülei előtt 
m egm agyarázta a középiskola nevelő és tanító  eljárását.

11. A vallás- és közoktatásügyi m inisztérium  a középiskolák
ról szóló 1934. X I. i.-c. intézkedését nem h a jto tta  még végre a 
m últ tanévben, m ert egyrészt nem volt készen a tanterv, m ás
részt a parlam ent még nem tá rg y a lta  le az ú j iskolafelügyeleti 
törvényt, mely a Hóman-féle nagy elgondolású középiskolai
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reform oknak szerves része. Azonban az V. osztálytól kezdve az 
intézetek választhattak a görög vagy modern nyelv tanítása  közt. 
Az év elején az intézetek szülői konferenciákon kérdezték meg a 
szülőket e tekintetben, s a végleges helyzet még nem alakult ki. 
Egyes intézetek (például a váci kegy. r.) erősen ragaszkodnak a 
görög nyelvhez, modern nyelvet a németen kívül nem tan íto t
tak, m ásutt (a pesti izr. rg.) megosztva olasz és angol nyelvet 
tan íto ttak . A bp. V II. rg., felsőbb rendeletre, francia helyett az 
olaszt vezette be. A legtöbb reáliskola és 11. pedig külön tanfolya
mokban tan íto tta  m ár a latin nyelvet. A nagykőrösi ref. g. sze
rin t a szülők azért íra tták  be a rendkívüli görög tanfolyam ra 
fiaikat, m ert szükségét lá tták  annak, hogy modern nyelvet tanuló 
fiaik  főiskolai pályára zökkenés nélkül lépjenek.

Az elemi és középiskola viszonyáról a szegedi piar. g. azt 
mondja, hogy a két iskola közt az átm eneti nehézségek korántsem  
oly nagyok, m int am ilyenre azt a közvélemény duzzasztotta. — 
A győri rg. tan árk ara  pedig 49 látogatást végzett 91 osztályban, s 
a megbeszélésen m egállapították, hogy a sokat em legetett „ür“ m ár 
nincs meg a két iskola közt. A középiskola is egyéni munkába- 
szorítással dolgozza fel az anyagot, tárgyon, rajzban szemléltet, 
ak ár csak az elemi iskola. Ha van ür, annak oka, hogy a közép
iskolai diákot m ár nem egy „tanító bácsi“ neveli, hanem  3—4, 
eléggé félelmetesnek ra jzolt „tanár ú r“, kiknek különböző módsze
rü k  van. Bizonyos, hogy a tanító  más módszert alkalmaz az isko
lában, m int a tanár. Ma m ár az elemiben is megszűnt a játékos 
tan ítás, viszont a középiskola is iparkodik a gyermekhez leszállni.

Az iskola belső reform ját segíti elő a nevelésben az osztály- 
főnöki órák behozatala, a tan ítás síkján pedig a m unkáltató taní
tás mind nagyobb elterjedése. Egyes intézetekben felsőbb rende
letre  folyik a term észetrajzi, fizika tárgyában  a m unkáltató tan í
tás, de jelentős eredményeket m utatnak fel az önkéntes vállalko
zások is. Az intézet összes tárgyaiban  érvényesített m unkáltató 
tan ítás  csak a bp. Domokosné Űj Iskolájában  folyik. Domokos 
Lászlóné és Blaskovich Edith  dr. 176 oldalas tanulm ányukban meg
írták  6 év a la tt szerzett tapasztalataikat. Az I. részben Domokos 
Lászlóné foglalkozik a fejlődő gyermek s az alkotó gyermek 
tém ájával, ism erteti az Üj Iskola fejlődéstani a lapra fektetett tan í
tási menetét és gyakorlati példákon m u ta tja  be a gyermeki alko
tás külső és belső feltételeit. A könyv II. részében dr. Blaskovich 
Edith, a Történelem és irodalom új módszere címen az iskola új 
tan ítás gyakorlati m egvalósulását m u tatja  be. — Az értesítő hű 
és szemléletes képet ad az iskolában folyó értékes munkáról. — 
D r. Balogh Ilona  Közvetlen szemlélés és földolgozás a fö ldrajztaní
tásban c. dolgozatát érdemes elolvasni a szakembereknek, s n a 
gyon tanulságos a tanulók céltudatos és rendszeres m unkásságát 
feltüntető, s a  „m agyar kenyér“ eszmekörét felölelő M unkakiállí
tás részletes ism ertetése s az egyes osztályokban való életről való 
beszámolások. — Pedagógiai m úzeum ot s vele kapcsolatosan ál
landó tanügyi kiállítást rendezett be a  bp. áll. Erzs. nőisk. 11., mely
nek célja az öntevékenységre alapozott oktatás szemléletes ele
m einek állandó bem utatása tanárjelöltek, tanárok részére.

12. A jobb tanulm ányi eredmény elérése am bíciója minden 
iskolának. Az egyes intézetek örömmel állap ítják  meg az előre
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haladást, mások különböző, rendesen az iskolán kívüli okra vezet
ték vissza a gyenge eredményt. A Verbőczy-rg. az általános jobb 
eredm ényt annak tudja be, hogy a  szülők B uda intelligens család
jaiból kerülnek ki, az ilyen családokban a tanulók értékes tám o
gatást kapnak a tanulásban is, a m ásik ok pedig az, hogy az alsó 
két osztályban nincs latin, továbbá, hogy a növendékeket k iok tat
ják  a  helyes tanulás m ódjára. Viszont a bp. IV. r. igazgatója arról 
panaszkodik, hogy a szülők nagy része részvétlenséggel nézi az 
iskola és a tanártestü le t emberfeletii türelm et kívánó küzdelmét. 
A bp. II. r. is azt mondja, hogy a  tanulók tekintélyes része nem 
való középiskolába és a középiskolai követelményeknek nem tud 
vagy nem akar megfelelni. A szentesi rg. is felszólal a kevésbbé 
tehetséges tanulóknak a középiskolába való tódulása ellen. Egyéb 
bajok: a túlságba v itt sportolás, a tanulók vasúton való bejárása, 
a délutáni elfoglaltsággal járó  időveszteség, az év késői nyitása 
és korai bezárása. — A pécsi ciszt. rg. azt v á rja  az ríj Tantervtől, 
hogy az anyag  lecsökkentessék.

Nagy fogyatékossága az értesítőknek, hogy a  statisztikai- táb
lázatok — egynéhány kivételével — nem közlik az általános 
tanulm ányi eredm ényt százalék szerint, így  nem volt módomban 
összehasonlítást tenni. Nagyon tanulságos volna az is, ha az igaz
gatók azt is közölnék, hogy az átlagon alu l m aradó vagy az 
átlagot felülmúló eredménynek mi vo lt az oka.

13. Élénk és tudatos m unka folyik a testnevelés és sport terén. 
Az elért eredmény a  sportteljesítm ényekben válik nyilvánossá, 
s a céltudatos központi irány ítás évről-évre emeli a testnevelés 
nívóját. Készletes beszámolót más cikkben adunk, i t t  csak a bp. 
ciszt. g. megjegyzését közöljük: Az iskola olyan atlé tikát akar, 
melytől megszépül és ünnep lesz az ember. Nem k íván ja  az 
atlétika értékrendjét kisebbíteni, de necsak a testet, hanem a 
lelket is szebbé tegye.

Az egészségügyi állapotokat m egnyugtatóknak mondják az 
általános beszámolók. Ahol azonban az ifjúság  egészségével szak
szerűen foglalkoznak, ott a  vizsgálatok eredménye éppen nem ki
elégítő. A balassagyarm ati rg. iskolaorvosa, több orvos bevoná
sával tüzetesen megvizsgálta az intézet 234 tanulóját, s köztük 
csak 82-öt (35%) ta lá lt egészségesnek, míg 179 tanulót szakorvosi 
kezelésre u talt. A fogkezelés költségeit a szegény tanulóknál a 
Segítő Egyesület viselte.

Némely intézetben tejakció  folyik, ami abból áll, hogy néhány 
gazdag fiú rendszeresen fogyasztja a 60 filléres drága tejet, s a 
fogyasztás révén néhányan ingyen kapják a tejet. Valam elyik 
értesítő  szerint inkább a szegény, éhes tanulóknak kellene tejet 
adni, m ert akik ma te je t isznak tízórára, azok reggelire bősége
sen táplálkoznak.

Az iskolai kirándulásokról pontos beszámolókat olvasunk. 
M eglátogatják a közeli és távoli városokat, amelyek kultúrin téz
ményeit, gazdasági üzemeit tanulmányozzák, felkeresik természeti 
szépségeinket, a M átra-, a  Biikk-hegységet, D unántúlt, a Balaton- 
vidéket. K ülföldre ritkán  mennek, (a bp. V II. g. 18 tanulóval 
Olaszországba, bp. ang. lg. 25 tanuló ja  Máriácellbe), m ert nagy a 
szegénység, de úgy látjuk, hogy a külföldi kirándulások 5—10 
pengős költségeinek megfizetésére sem igen vállalkozik 20—40
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tanulónál több egy intézetben. Nagy tömeget mozgósítanak a 
főváros különvonatos iskolai kirándulásai; Székesfehérvárra, 
T atabányára, Egerbe, Debrecenbe 3730 részvevő jelentkezett. Ism é
telten megjegyzem, hogy tanulságos volna az egyes kirándulások 
költségeit is közölni más intézetek tájékoztatására. — A k irán 
dulásokra nézve a bp. eiszt. g a r ra  figyelmeztet, hogy necsak a 
term észet és a tudom ány eredményeivel, hanem kísérő jelensé
geivel is ism ertesse meg a tanulókkal: lássa a gazdasági válságo
kat, m unkanélküliséget, a m egállóit gyárakat, a tömegnyomort és 
baraklakásokat, a dőzsölő és éhező fővárost, lássa egyszóval a 
szociális kín  változatait.

14. A tanárok száma az egyes intézetekben kielégítő, csak a 
csongrádi rg. értesítője említi, hogy november 23 óta, a tan ár 
betegsége m iatt, nem volt to rnatan ítás. Nem megfelelő sok helyen 
a  szakarány. A  pápai ref. g. büszkén említi, hogy „minden tan ár 
sa já t szak tárgyait tan íto tta“. Aggasztó tünet azonban, hogy 
nagyon szaporodik az ideiglenesen alkalm azott (óraadó, óraadó- 
helyettes, helyettes, rendelettel foglalkoztatott, s újabban gyakor
nok címmel és jelleggel ellátott) tanárok száma. A felekezeti 
iskolák különösen szeretik az „óraadók“ alkalm azását.

Külön tanulm ányt érdemelne annak feltüntetése, hogy a 
középiskolai tanárok az iskolán k ívü l m ily érdemes m unkásságot 
fejtenek ki. T agjai a tudományos és ku ltu rális  egyesületeknek, 
fővárosi, megyei törvényhatóságnak, városi képviselőbizottságnak 
tagjai, előkelő szerepet játszanak a kát. akcióban és a különböző 
protestáns irodalm i és társadalm i egyesületekben, m indenütt ott 
vannak tudásukkal, lelkes m unkásságukkal, ahol ingyen kell dol
gozni a közért.

T iszteletet érdemel az a tan ári m unka is, amely a különböző 
intézeti egyesületek  vezetésében nyilatkozik meg. Lelkesedéssel 
vesznek részt a tanárképzés nehéz és felelősséggel teljes m unkájá
ban a budapesti, debreceni, szegedi és pécsi tanárképző m ellett 
működő középiskolák vezető tanárai.

A Vitézi Rend tiszti vitézei közt 156 tan á r van.
Állandó panasz, hogy a középiskolai tanárok hiányos didakti

kai kiképzésben részesültek a múltban. Ezt igyekeznek pótolni a 
módszeres konferenciák, melyeken az igazgató vagy tanárok az 
egyes tárgyak  módszeréről értekeznek. Több iskola m a m ár úgy
nevezett „bem utatóórákat“ ta rt  (bp. ev. lg., nagykállói, csongrádi, 
debreceni ref. g., szekszárdi rg.). A nyíregyházi középiskolák tan á
ra i (és külön az igazgató is!) minden hónapban összejönnek és 
megbeszélik az iskolák aktuális kérdéseit (bejáró tanulók ellenőr
zése, jégpálya, korzó, mozi, országzászló stb.).

A középiskolai tanári rend 3000 aktív  tag ja  közt felsőbb hely
ről kitüntetésben részesültek:

A bp. értesítők külön emléklapon emlékeznek meg Pintér 
Jenő  dr. főigazgató újabb kitüntetéséről: egyetemi nyilvános ren
des tan ári kinevezéséről. Erődi Harrach Béla ny. főigazgatónak
II. o. m agyar érdem keresztet adományozott a kormányzó, Pechány 
A dolf dr.-t, a II. rg. volt tanárát, korm ányfőtanácsossá nevezte ki. 
Igazgatói címet kaptak: Csetri K ároly  (bp. V I. rg.), Glosz Ernő 
(bp. V III. rg.), Gesztiné W olkenberg Ilona  (bp. Veres P . lg.). Her- 
czeg Árpád  (újpesti rg.), Irsik  József (bp. VII. g.), Szabó Gábor
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(II. rg.), Vargha Zoltán (bp. Y. r.). — Az ev. egyh. felügyelője 
Kubacska András dr. bp. ev. g. tanárnak  adott igazgatói címet. — 
Igazgatói m egbízást kaptak: A nta l Im re  nagykállói rg.), Banner 
Benedek (békéscsabai 11.), Csengő Nándor (gyöngyösi rg.), Fördős 
László (miskolci r.), Fuderer József (kecskeméti r.), Farkas István  
(balassagyarm ati rg.), K eresztéig Ernő  (szombathelyi lg.), Korom- 
pag Sándor (bp. I. lg.),, K urucz Ggörgg (szolnoki 11.), Párkányi 
N orbert (bp. V. 11.), Péter Pál (miskolci lg.).

15. Felsőbb rendeletre az értesítők közlik a tanulók számának 
k im utatását az utóbbi 10 évben. Á ltalában növekedést m utat a lé t
szám, de az utóbbi 2—3 évben m ár nagy az ingadozás. A bp. ciszt. 
g. aggasztónak m ondja a középiskolába való özönlést. M ert nem a 
szellemi ku ltú ra  u tán i vágy h a jtja  őket, hanem  más. A tömeg
iskoláztatás folytán lecsúszik a középiskola színvonala, az igazi 
tehetséget hátraszo rítja  az átlagos képesség. Az egri ciszt. g. azt 
szeretné, ha „a gim názium  a  tehetségnek volna küzdőtere és nem 
a lelkierőtlenek menedékhelye“. — A vidék középiskoláinak lét
száma a környék lakosainak elszegényedése m iatt fogy. (Bajai ciszt. 
lg.) Szomorú jelenség a nemzet jövőjére, hogy míg a m agyar falu 
egészséges testű  és lelkületű gyermekei gazdasági okokból kiszo
ru lnak  az iskolából, addig a városi proletárcsaládok gyengetehet
ségű fiai nagyszám ban tódulnak a könnyen megközelíthető közép
iskolába. A  selejtezést pedig a buktatás nem oldja meg, hiszen 
ritkaság  az, hogy ism étlőtanuló elbukik. Egyébként a gyenge elő
meneteld IV. osztályosokat nem veszik fel szakiskolába, így min
dent elkövetnek, hogy az V. osztályba feljussanak. (Pestszent- 
erzsébeti rg.)

A tanulm ányi eredmény fokozását szolgálja a bp. V. rg. igaz
gatójának ama kísérlete, hogy m egvalósította a jeles tanulók rend
jét. T ag ja it m inden évben díszes album  örökíti meg fényképükkel 
és egy-egy jól sikerült dolgozattal. A rend tag jai az intézet stili
zált és aranyszalaggal k ö ríte tt kis címerét viselik.

Az V. r.-ban a Hofer Károly-féle nagy érdemérmet egy, s a 
kis érdemérmet 3 tanuló kapta. A bp. VI. rg. legjobb tanulója 
Kölcseg-érmet kapja. — Az intézeti szellemi versenyre érdekes 
adat, hogy a pécsi jezs. g. V. o. la tin  köre versenyre h ív ta  a VII. 
osztályt, s az utóbbi csak egy ponttal győzött.

Ifjúság i lapot szerkesztenek: a bp. I. rg. (Verbőczy-diák), IV. 
r. (Eötvös-diák), az ríjpesti rg. és 11. közösen (Újpesti diákok), a 
miskolci g. (Fráter), a debreceni r. (Tavasz), a kalocsai jezs. g.-nak 
három  ifjúság i lap ja  van (Regnum,. Kollegium, Vakációs levelek), 
bp. X. rg. (Gaudeamus), a bp. V III. 11. önképzőköre földrajzi lapot 
ad ki, mely nagyrészt a m egszállott területeket ismerteti.

A miskolci g. osztályaiban az Osztálgkrónikás örökíti meg az 
osztály eseményeit. A szeghalmi ref. g. V III. osztálya Diákalbumot 
adott ki nyom tatásban. A balassagyarm ati rg.-ban egy fiú  élete 
veszélyeztetésével k im entett egy fiú t az Ipolyból, Mussolini 2 köny
vet küldött elismeréskép.

Idegennyelvű levelezés több intézetben élénken folyik (bp.
II I . r., II . izr. rg., bp. izr. rg., bp. Lázár P . 11., bp. Domokosné 11., 
nagykállói, bajai rg., bp. bencés rg.). A levelezés kapcsán két bp. 
bencés rg. tanuló külföldre kapott meghívást. Érdekes, hogy a kül
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földi m agyarokkal való levelezés nem sikerült. — A bp. V. rg. az 
intézet m últjának m egörökítésére és ébren tartására  intézeti nap
tárt szerkesztett, s az intézet műkincseiről levelezőlapot adott ki.

16. Tanulságos képet nyújtanak az ifjúsági egyesületekről 
közzéadott jelentések. A szokásos egyesületeken kívül aero-körök 
működnek bp. bencés rg., V I. rg., X. Széch. rg., bajai, jászberényi 
rg.-ban; mezőkövesdi rg.-ban állatvédő egyesület van; bp. ev. lg.- 
ban szép magyarsággal beszélők egyesülete; a bp. V III. r. földrajzi 
köre ism erteti a m egszállott területek  földrajzát, aktuális földrajzi 
eseményeket és gazdaságföldrajzi előadásokat tart. Az önképző
körök szakítanak a hagyom ányos egyoldalúsággal, mely az iro
dalm i feladatokra szorítkozott és m indinkább előtérbe lép a szak
szerűség. — A győri benc. g. olvasóköre naponként 5—7 óra közt 
ny itva ta rto tta  olvasószobáját. — A bp. ref. g. gyorsíróköre  m ár 
9 éve ta r t ja  elsőségét az ország összes középfokú iskolái előtt. •— 
A kispesti rg. pedig m ár hétszer v itte  el az első d ijat az országos 
dalosversenyek során. — A szolnoki rg. önképzőköre sajtó alá ren
dezte Verseghy F. „Rátóti M átyás“ c. époszát. — Az ifj. segítő
egyesületek  az általános gazdasági bajok m ia tt nagyon kis kere
tekben működnek.

A cserkészet működéséről külön cikkben számolunk be.
17. Az iskola és a társadalom  együttműködésének előmozdítói 

az öregdiákok egyesületei. Igazán intenzív életet élnek a szerzetes 
iskolák egyesületei, amelyeknek élén a társadalom  legmagasabb- 
állású egyénei állanak, s amelyeknek állandó szervezetei különö
sen a segélyezés terén tűnnek ki. A bp. piarista diákszövetség  2000 
tagot számlál. 518 főisk. hallgató intenzíve részt vesz az iskola éle
tében, külön helyiség áll rendelkezésükre. Megjelennek az iskola 
ünnepségein, havi összejöveteleket, közös lelkigyakorlatokat ta r 
tanak és segítik az a rra  rászoruló tagjaikat. Nagy erőt fejt ki a 
ciszterci, a bencés, a jezsuita diákok szövetsége. A reform átus 
intézeteknél ki kell emelni a  sárospataki, nagykőrösi, pápai diák- 
szövetségek működését. — A szentesi öregdiákok m egfestették az 
intézet volt tanárjának , Pólya Ferencnek arcképét. — A nagy
kőrösi öregdiákok minden év jún ius havának utolsó vasárnapján 
ta r tjá k  összejöveteleiket, s ekkor vannak a különböző év járatok 
találkozói is.

Évről-évre nagyobb keretben ta rtják  meg az intézetből kilépő 
V III. osztályosok ballagását. Az aszódi ev. rg.-ban minden távozó 
zöld szalagot kap. Ezeket a szalagokat előbb egybekötik, az osztály
főnök m egérinti vele a bibliát, kenyeret és bort, s úgy tűzi a fiúk 
mellére. — A nagykőrösi ref. g. sa já t gépén film felvételt készített 
az évvégi ballagás egész lefolyásáról.

18. Szemlém végeztével jóleső érzéssel állapítom  meg, hogy a 
m agyar középiskolák értesítői hú  és szemléletes képét adják az 
elsőrendű nemzeti m unkának, amelyet a m agyar tanárság  hiva
tása  m agaslatán a legszentebb és legönzetlenebb idealizmusával 
végez. Ezek az értesítők nemcsak adatokat közölnek, hanem az 
intézetek falai közt folyó lüktető mozgalmas életnek változatos és 
tanulságos film jét pergetik le az olvasó előtt. Az adatok ügyes 
összeállításával beszámolót adnak azoknak, kiket érdekel a jövő 
intelligens társadalom  előkészítése, s egyben nevelik is a szülőket, 
kik legértékesebb kincsüket bízták az iskolára. Bihart Ferenc.
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A magyar faj alkotóereje.*
„A m agyar népnek nincs csekélyebb hivatása, m int képviselni 

E urópában ázsiai bölcsőjében rejtőző, eddigelé sehol ki nem fe j
lett, sehol érettségre nem viru lt sajátságait.“ Ezért „H ivatásunk 
nem csekélyebb, m int a világot egy új nemzettel gazdagítani meg“. 
Valam ikor Széchenyi Istvánnak ajkairól hangzottak el ezek a sza
vak. A világ a „legnagyobb m ag y arén ak  a m agyarság h ivatásá
ról vallott szavaiért a m agyar nemzettel szemben nagy követel
ményeket állít fel.

Azért gyújtom  meg most a megemlékezés szövétnekét, hogy 
a jelenből és a közelmúltból bevilágítsak régm últ időkbe, ki ak ar
ván m utatni, megfelelt-e a m agyar nemzet ama követelményeknek?

Felidézem a m agyarság kim agasló értékeit. Lássuk, hogy az 
isteni végzet által keletről idesodort nemzet miként illeszkedett bele 
egy új világrész nagy kultúrközösségébe? Érezzük, hogy számbeli 
kicsinységünk m iatt sincs okunk szégyenkezni a nagy nemzetek 
társaságában. Lássuk és érezzük, hogy az új haza, az új környezet 
nem m ásíto tta meg a mi lényegünket. A m agyar m egm aradt 
annak, am i volt: nyílt, becsületes barátnak, idegennel szemben 
m indig lovagiasnak és vendégszeretőnek. Vitéz és hős katonának. 
Hazaszeretetben példaképnek. Derűs kedélyűnek és szemlélődének. 
Minden nemes és jó végzésére, tudományok, művészetek ápolására, 
fejlesztésére, nagy eszmék, gondolatok, mozgalmak m egindítására, 
továbbvitelére alkalmasnak.

Teszem pedig ezt azért, m ert voltak a m últban és vannak a je 
lenben idegenek és idegen m entalitású m agyarok, akik a m agyarság 
hivatásái'ól nem ugyanazt vallják, m int Széchenyi István. Éppen 
most van harm inc éve, hogy a M agyar Tudományos Akadémia 
másodelnöki székéből elhangzottak a következő súlyos m egállapí
tások: „a jelleménél fogva passzivitásra hajlandó m agyar, amed
dig csak lehet, tartózkodik a m unkától, a fáradságtól, a k itartó  
erőfeszítéstől“. „Hiányzik nálunk sok azokból a tulajdonságokból, 
amelyek szigorú, megfeszített és k itartó  gondolkodáshoz, am i nél
kül pedig tudományhoz eljutni nem lehet, m egkívántató. M élyre
ható, absztrakt, elméleti szellemmunka, elvont problémák fölötti 
fejtörés, béketűrést s fáradságot igénylő ku tatás: a m agyarnak 
általában nincs ínyére.“ Az is m egállapíttatott a M agyar Tudo
mányos Akadémia másodelnöki székéből, hogy „a nagy kultúr- 
népekkel egyenlő vonalon álló és az azokéval egyform arangú 
tudom ányos m unkássággal bíró nemzetnek m agunkat nem nevez
hetjük“, és hogy a m agyar „nem teremtő“.

H a ezekkel a m agyarságot lelkiségében és jellemében egyaránt 
sértő vádakkal szembe akarunk nézni, kissé vissza kell lapoznunk 
nemzeti történelmünkben. A kérdésre: m iért nem teremtő a m a
gyar? Takáts Sándor: A régi M agyarország jókedve című köny
vében így felel: „A szentséges Lipót császár idejében odafönt 
Becsben az u rak  azt tarto tták , hogy a m agyar nem való tisztvise
lőnek, mivel könnyen rebellál; katonának sem alkalmatos, m ert 
hűtlen és m egbízhatatlan; városi lakónak sem jó, m ert palléro- 
zatlan és a németekkel meg nem fér. Ezért tehát a m agyarnak

A szerzőnek balatonfüredi közgyűlésünkön tartott felolvasása.
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foglalkozásul az adófizetést és a földmívelést szabták. Elég erős 
az ebadta, törje a földet és fizesse az adót. S hogy az adófizetésben 
a szegény m agyar elegendő változatosság nélkül ne szűkölködjék, 
annyiféle adót sóztak a nyakába, hogy elmondásuk a Szent Iván 
énekénél is hosszabb lenne. Pallérozatlan nemzet lévén a m agyar, 
hogy a finomabb erkölcsökkel is megismerkedjék, két évtizeden át 
hozzá, az ő falvaiba kvártélyozták a német hadak ezreit. S bár 
ezek mindenét fölélték, mindenét elvették, de legalább m űvelődött 
az ebadta rebellis m agyarja!“

Most, m integy 250 év távlatából nem nehéz m egállapítani, 
hogy Lipót császár főtanácsadó urainak, — az élen a m agyargyű
lölő Lobkovitz herceggel és Kolloniccsal — nem volt igazuk. Hiszen 
a m agyarság am erikai gyorsasággal varázsolta a Duna két p a rt
já ra  E urópa egyik legszebb városát. Pallérozatlanságában meg
rak ta  az egész világtól megcsodált, tőlük is lemásolt egészségügyi 
intézményekkel; a tudom ányt, a művészetet szolgáló múzeumokkal. 
Persze Lipót császár idejében a m agyarság nem m utathatta  meg, 
hogy kitűnő városlakó. Abból az egyszerű okból, hogy például 
Budán, ősrégi m agyar városában nem volt szabad letelepednie. 
E lfoglalták azt a háborús tömegek siserehadai; rácok és németek. 
Nem a jóérzésű idegenek jöttek ide, hanem  a csalók, a tolvajok, 
a sikkasztok és a házasságtörők. Tőlük kellett művelődnie a pal
lérozatlan m agyarnak.

És am íg a török háborúk és a hosszú török megszállás alatt 
vérét vesztett m agyarság jóform án fejét sem hajthatta  le hazá
jában, az erélytelen és könnyen befolyásolható Lipót császár 
A usztriában m egalapítja a boroszlói, az innsbrucki és az olmützi 
egyetemet. Szomorúan tehetjük hozzá: a mi pénzünkön is.

És am ikor a velünk szövetséges nyugati állam ban a magasabb- 
fokú kultúrának hatalm as fellegvárai épültek, a mi hazánkban 
„Csabai Mátyás, a nagytudom ányú kassai tanár, azt ír ja  1557-ben, 
hogy gyermekkora óta sohasem volt még annyi része a nyom or
ban, m int kassai tanítósága korában“. Ebben az időben „Sok he
lyen olyan nyom orúságos volt a tanító  javadalm azása, hogy mel
lesleg kénytelen volt borbélykodni, asztalosm unkát végezni, sőt 
pálinkát m érni és hentesszéket ta rtan i“. H á t hogyan lett volna 
ebben az időben a m agyar alkotói!

És mégis, am int a m agyarság ki tudta magából term elni az 
idők követelményei szerint az államalkotót, a törvényszerzőt, a 
második honalapítót, a hódítót, a tudom ányok mecénását, éppen 
úgy ki tud ta term elni magából a tudomány, a művészet, az iro 
dalom, a nemzetgazdaság, a haditudom ány nagy reprezentánsait. 
És m ondhatjuk, hogy világszerte elismert nagy értékeinket a m a
gyar nemzet magából term elte ki. Ők jóban-rosszban, szerencsében- 
balsorsban ennek a hazának voltak hűséges fiai. I t t  éltek, i t t  hal
tak, s a m agyar föld adta száraz kenyeret nem cserélték fel az 
idegentől kínált kaláccsal. H a akadt is olyan, akit az érvényesülés 
vágya, a jobb megélhetés lehetősége idegenbe sodort, az ott is 
büszkén vallotta m agát m agyarnak.

A sok közül em lítsük meg a pápai születésű Csernák Lászlót 
(1740—1816). ő  a deventeri (Hollandia) líceum tanára  volt. M ate
m atikai m unkásságával a nagy Gauss m agasztalását érdemelte ki.

Tanáregyesületi Közlöny. 8
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M agyar szárm azására annyira büszke volt, hogy müveinek cím 
lap ján  sohase engedte el a „Pannonius“ jelzőt.

A X V III. század egyik legnagyobb kémikusa volt Born Ignác 
(1742—'1791). A kém ia tan ításának  módszerében még a nagy Lavoi- 
siert is megelőzte. Selmecbányán ő rendezte be a róla elnevezett 
arany-am algám ozási kohót, m int elsőt az egész világon. Ennek a 
nevezetes alkotásának a csodájára já rtak  nemcsak egész E urópá
ból, de még Amerikából is. Born híre  olyan nagy volt, hogy az 
első nemzetközi vegyészkongresszust 1786-ban Selmecbányán ta r
tották meg. Born Ignác, — bár élete legnagyobb részét P rágában 
és Bécsben tö ltö tte el — büszkén vallotta: igenis én károlyfehér- 
vári (gyulafehérvári) erdélyi m agyar vagyok.

A pozsonyi születésű Endlicher László (1804—1847) zseniali
tását mi sem bizonyítja jobban, m int az, hogy kitűnő teológus, 
m ajd klasszika-filológus, kínai nyelvész, m agyar történelm i fo rrás
kutató, végül botanikus. Mint ilyen, a bécsi egyetemnek a tanára 
és a növénykert igazgatója. Genera p lantarum  című műve a leg
zseniálisabb botanikai m unkák egyike. A benne lefektetett új, te r
mészetes növényrendszer Endlichert a m últ század legnagyobb 
botanikusai közt is az elsők közé emelte. A bécsi tudományos aka
démia m egalapításában olyan érdemei vannak, hogy talán  mindig 
büszkén vallo tt m agyarsága ütötte el az első elnöki széktől.

Vannak a m agyarságnak idegenből szárm azott nagy értékei 
is. Ezek idegen nevük m egtartása mellett is teljes értékű m agya
rokká lettek. M unkásságuk jótékony harm atként üdítette a m agyar 
ku ltú ra  lassan terebélyesedő fá já t, amely ennek hatása a la tt új, 
erőteljes hajtásokat fejlesztett. És ez legkevésbbé sem válik szé
gyenünkre. am inthogy a nagy francia nemzet sem restelheti, hogy 
tudósainak, nagy politikusainak jórészét Elszásznak köszönheti.

Idegenből származott értékeink egyik legnagyobbika a porosz 
szárm azású Paterson Hain János, Eperjes város X V II. század
beli, messze földön híres fizikusa. A barlangi medve és a b a r
langi oroszlán pontos leírásával egyike az őslénytan m egalapítói
nak. K iváló üvegöntő, kitűnő lencsecsiszoló és mikroszkóp-szer
kesztő. Á llítják, hogy ebbeli m unkásságával megelőzte Leeuwen- 
hoekot és a mikroszkóp igazi feltalálója ő. H a m unkásságát fel
karoló egyetemen tevékenykedhetik, m a a világ egyik legnagyobb 
feltalálója gyanánt emlegetnék. Így  pedig elveszett az ism eretlen
ség tengerében.

Velem egykorú szaktársaim nak még bizonyára élénk emlé
kezetében él egy jóságos arcú, kékszemű, ősz egyetemi tanár, aki 
a földtan és a földtörténet szép, exakt és filozofáló tudom ányát 
csepegtette lelkűnkbe. E lv itt bennünket széles nagy M agyarorszá
gon mindenhová, hogy a helyszínen ismertesse meg velünk a mi 
gyönyörű m agyar hazánk minden re jte tt kincsét, geológiai felépí
tését, egységét. Tudatossá tette bennünk azt, ami az anyatejjel 
m ár úgyis sajátunk volt. K iterjedt tudományos m unkássága való
ságos propagálása volt a m agyar hazának a külföld előtt. Ez a 
lelkes tudós Koch Antal volt. Idegen neve m ellett is örök büszke
sége a m agyar hazának.

Még nagyobb dicsősége a m agyar hazának Semmelweis Ignác 
Fülöp  (1818—1865), az emberiség egyik legnagyobb jótevője, „az 
anyák megmentője“, a gyerm ekágyi láz kóroktanának és elhárí-
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tása  m ódjának a felfedezője. Német neve színm agyar lelket takar. 
Az is m aradt élete végéig. Büszke, hajthatatlan , igazában fana
tikusan hívő m agyar. Hiszen éppen ebben re jlik  tragikum a. A bécsi 
szülészeti klinikán, ahol működését megkezdi és világraszóló fel
fedezését teszi, kigúnyolják, üldözik, m unkássága elé új. meg új 
akadályokat gördítenek. Bécsből kiüldözve hazajön. Egyetemi 
tan ár lesz, de olyan intézetben, amelynek betegekkel zsúfolt három 
szobája a fertőző betegségek melegágya. Ugyanekkor Bécsben két, 
fényesen berendezett szülészeti klinika működött. Semmelweis a 
támadásokkal szemben m ár hazulról védekezett. Érveit és adata it 
Spaeth bécsi tan ár még 1863-ban is gonosz gúnnyal a „csikós 
ostorpattogásához“ hasonlítja. Bécsi szülészprofesszor kortársai 
„pesti bolond“-nak nevezték őt. Később agyonhallgatták. A sok 
lelki m eggyötrés a döblingi tébolydába ju tta tta  az emberiség egyik 
legnagyobb, legnemesebb szívű jótevőjét. Semmelweis sohasem 
érte meg elismertetését. De mi megértük, hogy most m ár úgy a 
szülészet, m int a sebészet Semmelweis elvei szerint já r  el. Sőt mi 
még mást is megértünk. 1905-ben Semmelweisről egy mű jelent 
meg Bécsben Schürer v. W aldheim  tollából. A műben ez olvas
ható: „Kein Zweifel, Semmelweis fühlte sich als Ungar, als Sohn 
der ungarischen Nation. Dies ändert aber nicht an der Tatsache, 
dass er als Sohn deutscher E ltern, dem deutschen Volke entsprun
gen ist.“

Előbb őrületbe hajszolták ezt a nagy m agyart, majd, m iután 
az idő mindent őrlő malmán is diadallal ment keresztül, m aguk
nak követelik. Régi nóta, de m indig új gyanánt szólal meg. Íme! 
A m agyarság most készül a Liszt-évre, hogy világhírű  nagy flát 
ünnepelje. A bevezető rádió Liszt-hangversennyel kapcsolatban az 
angol rádió-újság több, m int hárommillió olvasójának hirdette, 
hogy Liszt Ferenc m agyar volt. A M agyar Nemzeti Múzeum tele 
van a legbeosesebb Liszt-emléktárgyakkal. Ezeket a nagy művész 
m aga ajándékozta a múzeumnak. Ott vannak levelei. Az egyik
ben azt írja : „M agyar akarok m aradni bölcsőmtől a síromig.“ És 
mégis vannak balhit-terjesztők, hogy Liszt Ferenc nem volt m a
gyar. Ezeknek talán még a XIV . m agyar rapszódiára is hiába 
hivatkozunk, m int L iszt Ferenc m agyarsága m ellett legszebb, leg
szentebb vallom ására.

Pedig, hogy Herman Ottó szavaival éljek: „Ilyen körülm é
nyek közt legalább is védelemről kell gondoskodnunk, annál in
kább, m ert létezik egy védőfegyver, mely amiképen hozzánk méltó, 
olyképen ellenállhatatlan is. E  fegyver: a balvélemény ellenkező
jének tettekkel való bebizonyítása!“

Hogy a m agyar tartózkodik a fáradságtól, a k itartó  erőfeszí
téstől, a rra  ugyancsak rácáfol Körösi Csorna Sándor! Egy isme
retlen ország bércei közül egy ism eretlen nemzet nyelvével, néhány 
garassal a zsebében gyalog indul el a nagy világba egy nagy cél 
felé. Azt a legfényesebben m egoldja és ezzel a nagy angol nemzet 
bám ulatát és elismerését v ív ja  ki. Tettével egyrészt a béketűrés
nek, a fáradságos kutató m unkának soha el nem érhető példáját 
adja, m ásrészt az egyszerű, tudós jellemnek örökké m agasan álló 
eszményképét. M ert em berfölötti m unkával végzett és elért ered
ményeiért sohase fogadott el sem anyagi javakat, sem kitüntetést.

V ájjon a passzivitásra hajlandó jellemet m utatja-e Puskás
8 *
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Tivadar (1845—1893) élete? Erdély bércei közül indul el a bizony
talanságba a m indig m agába mélyedő, finoman elemző ifjú. Játszva 
tanul nyelveket. N yugtalan vére keresztül-kasul h a jtja  a világon. 
Angliában vasútépítő, Am erikában ezüstbúnya-tulajdonos. New- 
Yorkban Edison m unkatársa, Párizsban és Budapesten a telefon- 
hálózat megalkotója. Erdélyben petróleum  után kutat, párizsi vil
lájában a kormányozható léghajó megalkotásán fáradozik. Egyszer 
többszörös milliomos, Párizs telefonberendezésének korlátlan u ra ; 
másszor bukott bányatulajdonos, koldus. A m últ század egyik leg
zseniálisabb feltalálója. Edison is elismeri róla, hogy „ő volt a 
világon a legelső ember, akiben a telefon-központ gondolata meg
született“. M ert Puskás T ivadar a „Beszélő ú jság“ (Telefon H ír
mondó) feltalálója. De ő ta lálta  fel a telefon-beszélgetést lehetővé 
tevő központi kapcsolót. Az ő találm ánya a villamos autó. Nagy 
alkotásai közül m aradandó a párizsi és a budapesti telefonhálózat. 
H ervadhatatlan  érdeme, hogy az első Telefon Hírm ondó Budapes
ten szólalt meg 1893 február 15-én. A nagy feltaláló még megérte 
zseniális találm ánya sikerét. De nem sokáig örvendhetett neki. 
A lázas alkotás izgalma idő előtt megőrölte. Egy hónap múlva, 
m árcius 16-án világgá vitte a „Beszélő ú jság“, hogy Puskás T iva
dar, a Telefon Hírmondó m egterem tője nincs többé.

Idézzük m agunk elé a m agyar Pasteurt, Hőgyes Endrét 
(1847—1906). A jóform án minden kultúrigényt nélkülöző alföldi 
városból: Hajdúszoboszlóból kerül fel a budapesti egyetemre. Innen 
eljut Párizsba, a nagy P asteur laboratórium ába. V ájjon  m aga 
mellé vette volna-e a nagy felfedező a névtelen m agyar ifjút, ha 
észre nem veszi benne a kiváltságos tehetséget, a nagy akaraterőt? 
Hőgyes Endre lankadatlan kísérleteinek eredménye, hogy meg
jav ítja  P asteu r veszettség elleni oltóanyagát és ezzel a halálozási 
százalékot tetemesen csökkenté, P asteu r 5—6%-át 0-5%.-, legfeljebb 
1%-ra. Módszerét a csalhatatlan Pasteur — nagy jellemhez mél
tóan — készségesen elfogadta. Hőgyes Endre 1889-ben „A veszett
ség elleni im m unitás m echanism usáról“ ír t  dolgozatával v ilághírre 
te tt szert. Megérdemelné, hogy az ő nevét Pasteuréval együtt emle
gessük. A  budapesti Pasteur-intézet az ő kezdeményezésére jö tt 
létre.

Csak néhány lapnyi irodalm at hagyott hátra  Jurányi Lajos 
egyetemi tan á r (1837—1897). V izsgálatai a sejt osztódására vonat
koznak és eredményei annyira számottevők, hogy Ju rá n y it az euró
pai szaktekintélyek sorába emelték.

A pá thy István  (1863—1922) idegszövettani vizsgálataival a 
belga akadém ia nagy díj á t nyerte el és ezzel a tudom ány csar
nokában a nagy angol Harvey-vel került egy sorba. Nincs olyan 
egyetemi város a világon, hol ne ismernék legnagyobb hidro- 
biológusunkat: Daday Jenőt (1855—1920).

Szándékosan nem soroltam fel a még most is élő nagy érté
keinket, m ert azok közéleti szerepléséről, tudományos m unkássá
gáról nagyon nehéz objektív véleményt mondani. Em beri gyarló
ságunk és az illető irán t való barátságos vagy ellenséges érzüle
tünk akaratlanul is befolyásolja ítéletünket.

A m agyar géniusz szikrái folyton kigyulladnak és ragyog
nak, bevilágítva nemcsak a m agyar eget, hanem messze országokét 
is. Egy nemzet, amely Ir in y i Jánost, két Bolyait, Kempelen Far



kast, Hell Miksát, Jed lik Ányost, Segner Andrást, Eötvös Lórántot, 
Teleki Sámuelt, Széchenyi Bélát, M agyar Lászlót, X an tus Jánost, 
Reguly Antalt, két H unfa lvyt, Lóczy Lajost, Zsigm ondy Vilmost, 
Sem sey Andort adott a világnak, nem érdemli meg, hogy nemzeti 
értékeit lekicsinyeljék és fa ji alacsonyabbrendűséggel vádolják, — 
itthon, a m agyarság jóvoltából m agas pozíciókban ülő, idegen 
m entalitású magyarok.

Még a tiszta igazság is fájdalm asan érint bennünket, am int 
fájdalm as minden népnek, ha nemzeti önérzetében m egbántják. 
Legalább is ezt bizonyítják egykori nagy m iniszterünknek, T refort 
Ágostonnak eme íro tt szavai: „A censor egyik cikkemben kitörölte 
a sváb költészeti iskola — schwäbische Dichterschule — fölemlí
tését, m ert abban a bécsi körök kigúnyolását látta.“ Nekünk pedig 
különösen fáj ez az idegen gondolatvilág. Mert ezeréves m últúnk
ban mindig vitézül forgattuk a kardot. Védelmet adtunk hazánk
ban a gyengének, a földönfutónak, a hontalannak. M ialatt a jöve
vények az általunk lerótt pénz- és véradóból művelődtek, mi meg
m aradtunk „pallérozatlan m agyaroknak“. A keblünkre ölelt idegen 
ritkán volt hálás. Olvassuk csak el Gáspár Árm innak  ..Erdélyért“ 
című kétkötetes művét, ezt a szörnyű m agyar ja jk iá ltást —- kelet
ről. Gondoljunk a m agyar állam súlyos pénzén Budapesten fenn
tarto tt horvát in tem átusra. Benne minden évben nagyszám ú hor- 
vát ifjú  kapott ú ri nevelést, hogy kiművelődve m ajdan m eghalljuk 
a m agyar ja jk iá ltást — délről. Csak egy-két éve, hogy a m agyar 
ja jk iá ltás  keserű hangja m egrázta lelkünket nyugatról. E rre a 
nemzet virága, az egyetemi ifjúság  adta meg a választ — zajos 
tüntetést rendezve egy m agyar pénzen kiművelt egyetemi tan ár 
ellen — magyarellenes viselkedése miatt.

És am íg a m agyar egy Basire Izsákért, akinek négy hazát is 
adott végzete, feláldozza a m agyar teremtő őserő legeszrnényibb 
megszemélyesítőjét: Apáczai Csere Jánost, és meleg szeretettel 
dédelgeti az idegent, szégyenteljesen tűri, hogy sa já t fa jtá ja  szeretet, 
megértés nélkül, száraz kenyéren tengődve égesse el isteni tiizét.

Példáért nem kell a távol századokba menni. Még sokan ismer
tük  a m agyar botanika két világító mérföldkövét: Borbás Vincét és 
Sim onkai Lajost. Mindkettő magától és magából alkotó őserő. 
Borbás a T átra  flórájának és a m agyar honi о к puszták növényzeté
nek, Simonkai E rdély  flórájának m egírásával szerzett a nagy vilá
gon elévülhetetlen érdemeket. Ez a két zseniális tudós a botanikai 
tudom ány Parnasszusára megérkezve is, — m int egyszerű közép
iskolai tan ár ró tta  le életét. És h a  még a „scientia am abilis“-t 
taníthatták  volna! De számtant, rajzoló geometriát, talán  még éneket 
is kellett tanítaniok.

Ezek után igazat kell adnunk a nagynevű Almási Balogh Pál 
orvosnak, amikor Humboldt Sándorról ta rto tt akadém iai emlék
beszédében ezeket mondja; „Nálunk a géniusz szikrái elnyomva, el
ferdítve, eltom pítva ham vadnak e l . . .  még akkor is, ha a talentum, 
legyőzve az előtte torladozó nehézségeket, szabad szétpillantásra 
vergődik az értelmiség fényes mezején; nem nyílik pálya, melyen 
a dicsőség örökzöld koszorúi mosolyognának elébe, melyen elisme
résre, m éltatásra, pártolásra számíthasson.“

Pedig a külföld tudósai sem kitűnőbbek a magyarénál. A német 
alapos, de aprólékos. Az angol nagyvonahí. A francia finomkodó.



A  m agyarban mindegyikből van valami. A legaprólékoeabb részlet- 
m unka mellett is elmélyedő és filozófiai m agaslatra emelkedő. Olyan 
az egyénisége és a tudom ánya, mint hazája és napsugara: szín- 
pompás és változatos. De ilyen a m agyar paraszt is, a m agyar tudós
nak, művésznek, költőnek ős termőanyaga. Különösen a megfigyelés
ben, a kigondolásban, a kézügyességben remekel. Herman Ottó, aki 
kitűnően ism erte nemcsak az egyszerű m agyar pásztor- és halász
népet, de a németet és a többi nemzetet is, azt írja , hogy „Az egy
szerű, tipikus m agyar emberek egytől-egyig valóságos biológiai 
tehetséggel bírtak, mely a szakembert meglepte, bám ulatra ragadta.“ 
A népies elnevezések legtöbbjében, a hozzáfűzött m agyarázatokban 
„jut érvényre az észlelés bámulatos finomsága, mely csalhatatlanul 
m u tatja  a nép természetrajzi szellemét“.

A Szent István-héten nemcsak bennünket, hanem a nálunk 
időző külföldieket is gyönyörűséggel töltötte el a „Gyöngyös bokréta“. 
Szereplői egyszerű parasztok. Paulin i Béla és Kokas K álm án tanító 
mondja, hogy az aratásból, a cséplőgéptől mentek este a próbára és 
a megerőltető testi munka után, belső ösztöntől hajtva, lelki tú l
órázás volt este tizenegyig. És m ásnap nem volt munkaelhanyagolás. 
Lankadatlanul folyt tovább az aratás, a cséplés kemény m unkája.

De ne dicsérjük önmagunkat. Inkább adjuk át a szót egy derék 
bajor botanikusnak, P. v. Schultesnek. Egyik, 1815 m ájus 20-án kelt 
levelében ezt ír ja  a mi nagy Kitaibel Pálunknak: „Kedves jó bará
tom, én ismerem ezt a nyom orult E urópát a Dnyeeztertől a Pirenaeu- 
sokig és állítom  önnek és bárkinek, hogy nem ismerek különb népet, 
m int a m agyar.“ Dr. Méhes Gyula.

FIGYELŐ.

Gondolatok a közgyűlés után.
— A  „harmincévesek“-hez. —

Közlönyünk legutóbbi számából minden egyesületi ta g tá r
sunk értesülhetett a szépen sikerült balatonfüredi közgyűlés ese
ményeiről. A közreadott jegyzőkönyvek, tiszti jelentések és beszé
dek alapján azok is véleményt form álhatnak Egyesületünk életé
nek erről az ünnepi mozzanatáról, akik nem lehettek jelen az ülé
seken. Az alábbiakban egy jelen volt szemlélő tesz néhány szerény 
észrevételt az ott felvetődött gondolatok m egvilágítására.

Dr. M adai Gyula elnökünk emelkedett szellemű m egnyitó
beszédéből és a pénztáros jelentéséből örömmel vettük tudomásul, 
hogy sorainkban elevenen él az összetartozás tudata: E gyesüle
tünk felszólítására kegyeletes filléreinkből 2439 P  gyű lt össze 
rövid idő a la tt hősi halo tt kartá rsa ink  emlékének megörökítésére. 
A rendi öntudatnak erre  a fényes tanuságtevésére joggal büszkék 
lehetünk! A „kari összetartozásnak és egymás megbecsülésének“ 
nemes hangulatában zajlo tt le a tanárság  ezévi nagy találkozója 
s m indnyájan, akik résztvettünk eseményeiben, lelkűnkben meg- 
acélosodva, rendi öntudatunkban megerősödve jö ttünk  vissza 
Füredről.
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A közgyűlés során javaslatok, hozzászólások hangzottak el 
a  tanárság  egy táborba való töm örítésének szorgalmazásáról. Volt, 
ak i Gáldy Béla tavaly i „riadó“-ját ak a rta  m egismételtetni, hogy 
a  még szunnyadó tanári lelkiism ereteket felrázza. Szerintünk az 
ilyen értelm ű felszólításokat elsősorban az igazgatókhoz kellene 
intézni. A testü leti szellem ápolása révén ők fokozhatják Egyesü
letünk életerejét. H a a be nem iratkozott idősebb k artá rsak a t 
nem tek in tjük  is, a fiatalabb évjáratok tag ja i — első alkalm azta
tásukkor — örömmel fogják hallani az igazgatótól, hogyha tagokul 
még nem óhajtanak is belépni, kineveztetésükig évi 2 P -ért meg
kaphatják  Egyesületünk Közlönyét és szívesen láto tt vendégei 
minden tanáregyesületi összejövetelnek. Meg fogják érteni, hogy 
öntudatos tan ár nem nélkülözheti szakközlönyiink útm utatásait, 
h írszolgálatát s csak a tan ári közösség e m egnyilvánulásának á t
élésével válhatik  ő is a rend céltudatos munkásává. T apasztalat
ból tudjuk, hogy az újonnan beosztott kartá rsak  ily  felvilágosítás 
u tán  a tanári rendbe való beleolvadás jóleső érzésével csatlakoz
nak sorainkhoz.

Közgyűlésünkön sajnála tta l tapasztaltuk  több intézetnek te l
jes távolm aradását. H a másképen nem lehetséges, legalább köz
költségen kellene ilyen esetben a testü let képvisel tetéséről gon
doskodni. Az egy-két szemtanú elbeszélése az egész testü let érdek
lődését fölkelti az időszerű kérdések, az újabb tanulságok iránt.

Ezek a gondolatok azért ju to ttak  eszünkbe, m ert fájó érzéssel 
lá ttuk  az ifjabb tan ári nemzedék, a „harmincévesek“ h iányát: 
a ÍOO főt meghaladó vendégseregben 2—3 fiatalabb k a rtá rsa t lá t
tunk. Pedig  Egyesületünk soraiban nekünk fiataloknak ott a 
helyünk: az „utánpótlást“ elvi és gyakorlati szempontok követe
lik. A fiatalabb kartá rsak  álljanak az idősebbek mellé, tanuljanak  
bele sorsunk nagy kérdéseibe, ism erjék meg nemes hagyom ányain
kat, régi szerzett jogainkat (óraszám, korpótlék, osztályfőnöki 
díj, stb.) és ezek védelmére lépjenek egykor a m aiak helyére. 
A m agyar középiskola jövője és Egyesületünk élete függ attól, 
hogy a zászlót kik és milyen irányban  viszik tovább. Ennek az 
iránynak és a jövő ú tja in ak  kijelölése pedig a mai vezetők 
feladata.

A fő titkár jelentéséből kiviláglik, hogy nem felel meg a való
ságnak a helyettes k a rtá rsak  sokat hangoztatott panasza, hogy az 
Egyesület nem képviseli elég hatásosan a kezdők érdekeit. Meg
nyugvással hallottuk, hogy a tisztikar minden lehetőt m egtett a 
kinevezések sürgetése és a vasú ti igazolványok szorgalmazása 
terén. A közelmúlt eredményeiben (tömeges előléptetések, arc
képes igazolványok, tanárgyerm ekek tandíjügye, stb.) E gyesüle
tünk  gondoskodásának jelentős része van. E zt meg kell végre 
mondanunk, jogos önérzettel, a gáncsoskodók elném ítására. Ha 
minden középiskolai tan á r — fiatalja-öregje egyaránt — soraink
ban lesz, Egyesületünk még nagyobb súllyal fogja képviselni é r
dekeinket. K érésünkkel tehát forduljunk az igazgatókhoz és az 
újonnan kinevezett főigazgatókhoz, hogy a testületi szellem foly
tonossága érdekében a hatáskörükbe kerülő fiatalabb tanárok kö
zött viseljék gondját az Egyesület jövőjének. Dr. Sipos Lajos.



Terjed-e a német nyelv Budapesten ?

Első p illan a tra  ta lán  különösnek tűn ik  fel a kérdés mindazok 
előtt, akik középiskoláinkban német nyelvet tanítanak, hiszen 
em berfeletti m unkát végeznek, hogy a tan terv  követelményeivel 
lépést tartsanak . A kiegyezés u tán i időkben könnyebb volt a né
met nyelv tanárának  a helyzete, m ert egész M agyarországon sok 
volt a ném etül beszélő család, a német nyelv közéletünkben, főkép 
a kereskedelemben és iparban  igen nagy szerepet játszott, Buda
pestnek pedig valósággal vissza kellett m agyarosodnia. Német 
nyelvi és irodalm i tan tervűnk m a is nehezen szabadul a Bach- 
korszak emlékeitől s m iniszterünknek ma épp az a törekvése, hogy 
a német nyelvi tan ítást m agyar láb ra  állítsa. E  téren különösen a 
német irodalom történet tan ításában  kell m ajd gyökeres változta
tásokat keresztülvinni. V áltoztak az idők s a  német nyelvnek tere 
nálunk összébbszorult a magánéletben is. És mégis mindezekkel 
szemben különös jelenségeket látunk. V alam ikor szemet szúrt, 
hogy Budapestnek egy ném et színháza volt s legfeljebb még egy
két orfeum, a Városligetben egy német színkör szolgálta a német 
múzsát, de egy m agyar sem ontott könnyet, m ikor a német szín 
ház leégett, a német orfeumok és színkörök működését pedig meg
szüntették. Ma ellenben 77 mozi szólal meg németül. M indmeg
annyi ném et színház. Jó l tudjuk, hogy a mozik ném et program m - 
jának  rendeleti intézkedések fognak h a tá r t szabni, diákjaink 
nyelvtudása u tán  pedig megítélhetjük, m ily nagy szüksége van a 
közönségnek a m agyar film feliratokra, de a mozik német jellegét 
mégis meg kell állapítanunk. Azt is tudjuk, hogy kívülről felénk 
irányulnak  oly tapogatózások a  német nyelv felkarolására, sőt 
ném et érzület felkeltésére, melyeket erélyesen vissza kell u tasí
tanunk, ezeknek jórésze azonban nem m ireánk tartozik, vagy 
egyénileg intéződnek el.* De nem m ehetünk el szó nélkül azon kü 
lönös jelenség mellett, hogy fővárosunkban napról-napra szapo
rodik a ném etnyelvű óvodák száma. Érthető, hogy akkor, m ikor 
a középiskolában a német nyelv tanulása szűkebb terü le tre  szorul, 
még ha azon nagyobb intenzitás is van kilátásba helyezve, a szü
lők igyekeznek gyermekeik ném etnyelvű tanításáról gondoskodni. 
Úgy gondolják, legyen a m agyar mindenekelőtt a legközelebb eső 
világnyelv birtokában, m ert az kulcsot ad kezébe, hogy a nagy
v ilág  társadalm i és tudom ányos törekvései m egnyíljanak előtte. 
Több foglalkozási ágban az érvényesülés ú tjá t is egyengeti. Nem 
lá tjuk  ezekben az óvodákban a germanizáció rémét, a D rang nach 
Osten előszelét, még csak azt se hisszük, hogy ezekben a német 
nyelv m egtanításának nagy sikere várható. De kérdjük: helyes-e, 
hogy m ikor a m agyar gyermek először lép nyilvános közösségbe, 
akkor ott a ném et nyelv fogadja s egy ném etül beszélő vagy be
szélni igyekvő kis társadalom  első benyomásai vésődjenek a lei
kébe? Éppoly kevéssé ta r tju k  ezt helyesnek, m int azt, hogy ma
gyar szülők először ném etül beszéljenek gyermekeikkel. Igaz, hogy 
ez a német nyelvtanulás legbiztosabb ú tja, de következményeiben

* Például előfordul mostanában, hogy azt a németnyelvű tanárt, aki 
évekkel ezelőtt németországi egyetemen tanult s német diákegyesület tagja 
volt, az egyesület mint németet akarja körébe vonni.
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a m agyar nyelvnek a családból való kiveszését és a nyilvános 
életre szorítkozását jelentené. Lényegében véve az óvoda és a szü
lői ház nyelve ugyanazon megítélés alá tartozik, hiszen az óvoda 
a szülői házat helyettesíti. Az óvodábajáratásnak csak ott van 
helye, hol a szülői ház nem képes a gyerm eket az iskolaköteles 
korig kellőkép foglalkoztatni s felügyelet a la tt tartani.

De fe lve theti' az ember a kérdést: nem tanulhat-e a gyermek 
egyszerre két nyelvet? N agy-M agyarország területének nem egy 
vidékén két, sőt három  nyelvet tanul meg a gyermek, mielőtt 
iskolába kerül s az emberek felnőttkorukban többé-kevésbbé tisz
tán beszélik ezeket a nyelveket. Nem jelentheti-e a német óvoda 
azt a német környezetet, m elyet a vegyeslakosú vidékek term é
szetesen nyújtanak? Vagy azt a környezetet, melyet egy német 
nevelőnő társasága valósít meg? Bizonyos, hogy a gyerm ek leg
könnyebben iskolába já rá sa  előtti korban tanu l meg az anyanyel" 
vén kívül más nyelvet, ha környezete ezt természetes társas érin t
kezés ú tján  közvetíti számára. De óvodában, hol 20—30 m agyar 
gyerm ekkel egy-két németül beszélő óvónő foglalkozik, vagy nem 
érnek el számbavehető eredményt, vagy pedig iskolaszerűén fog
lalkoznak velük és akkor eltérnek az óvoda céljától és iskoláz
tatással terhelik  azokat, akiknek még játszaniok kell. M inden
képen visszataszító jelenség, hogy m agyar gyermekek német óvo
dába járnak , am int nem helyeselhető, hogy m agyar gyermekek 
a ném et birodalm i középiskolának tanulói lehessenek. Tiltakozik 
ez ellen minden jó érzésünk s az a törekvésünk, hogy minden 
m agyar em bert a m agyar kultúrközösségnek nemcsak meggyőző- 
déses, de belőle nőtt tag jává tegyünk. Aki idegennek ne csak tu d 
jon, hanem érezzen is minden más kultúrát.

Mit tegyen tehát a m agyar társadalom , hogy ifjúsága a né
met nyelvet elsajátítsa? Meggyőződésünk az, hogy elsősorban a 
középiskolában kell a német nyelv tanulását erősíteni. Ismétlésbe 
bocsátkozunk, de az igazságot nem lehet eléggé hangoztatnunk. 
Ha a középiskolának m egadjuk azokat a feltételeket, melyek mel
le tt a nyelvtanulás iskolában elérhető legmagasabb céljait el
érheti, akkor a társadalom  nem fog német óvodákkal kísérletezni. 
Azzal tisztában vagyunk, hogy a középiskola nem fog senkit se 
folyékony és tökéletes német beszédre m egtanítani, hanem a né
met beszédet csak m egindíthatja. De meg kell tan ítan i d iák jait 
arra , hogy szótár segítségével megértsenek német könyveket és 
tud janak  ném etül fogalmazni. A főcél akkor m áris el van érve: 
a német szellemi mozgalmakról tudom ást szerezhetnek, tudom á
nyosságával érintkezhetnek, sőt ra jta  keresztül az egész világgal 
kapcsolatot terem thetnek. Akiknek szükségük van a német beszédre, 
keressenek alkalm at, hogy ezt itthon németül beszélők társaságá
ban gyakorolják s küldjünk ki m entül több egyetemet végzett 
fiatalem bert Németországba és A usztriába a német beszéd elsajá
títására . (Természetszerűleg más országokba is a kultúrkapcsola- 
tok megteremtésére, de mi most fejtegetéseinkben csak a német 
nyelv ügyét ta rtju k  szemünk előtt.) T rianoni elszigeteltségünk
ben nagy szükségünk van a nagy nemzetekkel való eleven kap
csolatra.

De szétdaraboltságunknak van egy távolabbi következménye. 
Az elszakított országrészek ifjúsága több nyelvet tanul meg a
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viszonyok kényszerítő hatása alatt. H a visszanyerjük régi h a tá 
rainkat, idegen nyelvtudás tekintetében előnyben lesz az elszakí
to tt területek ifjúsága. Rem éljük: még ifjúsága. A csonka haza 
ifjúsága nem egy helyü tt e részben nem fogja vele a versenyt 
felvehetni. De nem fogja a visszakerülök érvényesülését irigyelni, 
hanem örülni fog, hogy az érdek szálaival szorosabbra fűződnek 
hozzánk s am ellett az ő k ilátásai is megsokszorozódnak. Mi azt 
akarjuk  ugyan, hogy a  mi ifjúságunk m entül szorgalm asabban 
tanuljon idegen nyelveket, a németet is, legelső hivatásuk mégis 
az, hogy a m agyar nyelvet, m agyar k u ltú rá t a m aga tisztaságá
ban, a m agyar érzületet, akarato t a m aga erejében megőrizzük 
N agy-M agyar ország számára.

Messziről indultunk el: terjed-e a német nyelv Budapesten? 
A kérdésre feleletet keresve, sokfelé vet p illantást az ember, végül 
is a rra  az eredm ényre ju t, hogy a német nyelv nem hódít tért, 
csak e nyelvtudás szükséges vo ltát érezve, nem m indig járunk  
helyes írton s céljainkat s módszereinket revízió a lá  kell vennünk.

(kk.)

Visszalapozunk . . .
Az 1871—2. tanév elején hálásan állap ítja  meg a szerkesztő, 

hogy a m iniszter a tanáregyesület tantervét léptette életbe. Ezzel 
az egylet négyéves működésének sikerét elismerte. A tan terv  az 
egész m űvelt külföld által elfogadott alapelvekből indul ki és 
hazánkban is több oldalról helyeslésre talált. Íg y  az ág. h. ev. gim 
náziumok egyetemes tanári értekezlete Ácsán kimondta, hogy a 
tanáregyesület em lékiratának elveihez és irányához határozottan 
csatlakozik.

Hofer K ároly emlékbeszédet mondott a közgyűlésen br. Eötvös 
József tiszteleti tag  felett. Eötvös volt M agyarország első alkot
mányos közoktatási minisztere. A nevelés és tan ítás terén M agyar- 
ország és Erdély első szaktekintélyét h ív ta meg minisztériumába. 
A forradalm at követő abszolutizmus Eötvös elvei helyett az O rga
nisations-Entw urf germanizáló tan tervét igyekezett m egvalósítani. 
1866 február 18-án a budapesti tan ári egylet Eötvöst tiszteleti tag 
jának választotta, 1867-től kezdve pedig ism ét őt tisztelhette mi
niszteréül. M ikor a budapesti tanáregylet a reálgimnázium  tan 
tervében bifurkációt ajánlott, a m iniszter pedig trifurkáció t te r
vezett, az egylet eltérő nézeteit em lékiratban terjesztette fel. 
Közönséges ember ezért neheztelt volna, de Eötvös nem vonta meg 
ezért bizalm át tőlünk, a  tankönyvek b írá la tá t az egylet kérésére 
az egyletre bízta, lakáspénzhez ju tta tta  a tanárokat és fizetésüket 
is felemelte. Tanárokat és tanárjelö lteket küldött évről-évre kül
földre, felá llíto tta két egyetemünkön a középiskolai tanárképez- 
déket. Népiskolai törvényjavaslatáról a németországi sajtó is el
ismerte. hogy előrehaladottabb a szász és porosz törvényhozások 
műveinél.

Nem tartozik egyesületünk történetéhez, de a vallási villon
gások ellen védekező szerkesztő nem minden tendencia nélkül 
vette be K áro ly  Gy. H. cikkét a Kassai m agyar társaságról: 
A katolikus Török Lajos gr., kassai tankerü leti főigazgató a pro
testáns Kazinczy Ferencet aján lja  maga mellé a nemzeti iskolák
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igazgatójául. A kassai m agyar társaság  m egalapítója egy m agyar 
kálvinista, egy jakobinus és egy jezsuita. Tervrajzukban meg is 
m ondják: „Lehetünk jó polgárok, igaz hazafiak anélkül, hogy Ró
mának, K álvinnak vagy L uthernek ellenségei legyünk“. A debre
ceni kört éppen a felekezeti merevség bu k ta tta  meg.

A bécsi közoktatási ankét a vallásoktatást az osztrák gim ná
ziumok felső osztályaiban heti egy órára szorította és az é re tt
ségi tárgyak  közül törülte. A tornázást kötelezőnek nyilvánította.

A m iniszter leiratban kérdi a tan ár egy lettől, hogy a görög 
nyelv tan ításá t nagyobb mértékben óhajtja-e. Az egylet örömmel 
veszi a bizalom ez újabb nyilvánulását és a kérdés m egvitatását 
a közgyűlésre bízza.

Az egylet negyedik közgyűlésén, Pesten, P au le r T ivadar mi
niszter, Joannovich György állam titkár és 105 tag  jelent meg. Az 
egylet tag ja inak  száma 538. — A görögöt az V. osztálytól kezdve 
ta rtják  szükségesnek. Kérik, hogy a szabadkézi ra jznak  legalább 
a reáliskolákban legyen befolyása az általános osztályzatra. — 
A tanáregylet osztatlan helyeslésével találkozott, hogy a korm ány 
a tanári vizsga  letételétől teszi függővé a rendes tanárságot. — 
Dr. Hóm ann Ottó ind ítványát a vidéki fiókegyletek felállítása 
ügyében egyhangúlag elejtették. — Felolvassák a tiszteleti tagnak 
m egválasztott dr. P au ler T ivadar m iniszter köszönő levelét, mely
ben hangsúlyozza, hogy a felső oktatás sikere a  középiskolák h a tá 
sától függ. M unkájához az egylet tám ogatását kéri és így fejezi 
be: K iváló tisztelettel alázatos szolgája Dr. P au ler Tivadar.

A középiskolai „tanuló“ kifejezés helyett ebben az időben 
gyakran  találkozunk még ezzel a szóval: tanonc.

A szerkesztő kikel az ellen, hogy a Pesti Naplóban a tanár- 
egyesület tag jai kisebbítik az egyletet.

A m iniszteri rendelet kimondja, hogy, m int azt a közgyűlés 
kívánta, a szabadkézi ra jz tanjegye a  reáltanodákban az általános 
osztályzat meghatározásánál számbavétessék.

V itéz Szabó István vándor.

FORGÁCSOK.
Irodalm i jelenség. Egy kiváló tudósunk, a budapesti egyetem

nek fiatal tanára, k it elvesztettünk a világháború vérzivatarában, 
m ondotta egyszer a következőket. Vannak nálunk elegen olyanok, 
akik kiszemelnek m aguknak valamely tudományos területet, azt 
bekerítik, beleállnák s azt m ondják: „Ez az enyém. A nagy világ 
helyett e té r lesz otthonom. B irok vele, megvédem azt a kártevő 
vadaktól és kényszerítem  nékem term em “. A kártevő vadak pedig 
mindazok, akik u g y an arra  a tudományos terü le tre  merészkednek 
s azt meg akarják  m unkálni. Eddig mondta, de tovább is van. 
A m agukat ősfoglalóknak érző ilyen gondolkodású kutatók aztán 
ham ar egym ásra találnak, egymás b itorlását közösen védik, szóval: 
m agánérdekeken alapuló véd- és dacszövetséget kötnek. Aki az ő k i
sa já títo tt terü le tükre lép, azt kiadványaikban, folyóirataikban 
agyonhallgatják, vagy k ritikájukkal levágják. H a különösképen 
érzik álláspontjuk védhetetlenségét, az álnévvel való visszaélés 
leeresztett sisakrostélya mögül veszik célba ellenfelüket. Szeren-
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cséré csak szórványos jelenségekről van szó, szeplőkről irodalm i 
életünk tiszta  arcán. Az ilyen szeplők keletkezésének kedvez szűk 
határok közé szorított csonkaságunk, de nagyobb m ájfoltok el
hatalm asodásának gá ta t vet, hogy most m ár négy egyetem körül 
s tőlük függetlenül is, főkép középiskolai tanárok m unkássága 
folytán fejlődik tudományos életünk, vele tudományos folyóirat- 
irodalm unk és könyvkiadásunk. A monopóliumok kora lejárt.

(kk.)

EGYESÜLETI ÉLET.

Jóléti intézményeink.

I.
Az OKTE-nek jelenleg három  jóléti intézménye van, úgym int 

az Árpád-kollégium, a balatonfüredi Csokonai-iidülőház és a Segítő 
Alap. Közvetlen összeköttetésből vagy a Közlöny hasábjairól tag 
ja ink  legnagyobb részben ism erik jóléti intézményeink szervezetét 
és működését, egyesek azonban a legszükségesebb tudnivalókat 
sem tud ják  róluk, m iért is helyénvalónak látszik, hogy a Közlöny
ben egyesületünk jóléti intézményeiről egyet-mást ú jra  elmondjunk.

Az Árpád-kollégium  főiskolai hallgatók otthona, szervezeti 
szabályzata szerint ingyen ad az igényjogosultaknak lakást, fűtést, 
világítást, ágyneműt, mosást, szükség esetén orvost és gyógyszert. 
H avi 30 P  befizetése ellenében a tagok reggelit és vacsorát kap
hatnak  a kollégiumban. A tagok száma jelenleg 40; 18 leány és 
22 fiú. T anár gyermeke 39, de közülük 3 nem igényjogosult. Ez 
utóbbiak havonta 15 pengő m egtérítést fizetnek be a pénztárba az 
élvezett kedvezményekért,

A kollégium  1935—36. tanévre felvett tag ja i a következők: 
A lleram  E telka (Kaposvár), Alleram  M árta (Kaposvár), Bakos 
M agda (Szombathely), B író M arianna (Kaposvár), Bencsik M ária 
(Győr), Bónis Irén  (Békéscsaba), F uderer Z ita (Kecskemét), Gazsó 
M árta (Nyíregyháza), Gazsó Olga (Nyíregyháza), Geronnay-Kossow 
Edith (Sopron), Halász M argit (Szombathely), K atona M árta 
(Gyöngyös), K im er M ária (Miskolc), Mráz Viola (Sopron), Ray- 
m an K ata lin  (Esztergom), T átraa lja i Gabriella (Szentgotthárd), 
V arga M árta  (Győr), V értényi Dóra. (Makó).

A lleram  Rezső (Kaposvár), Bíró Endre (Kaposvár), Bodor 
A ladár (Budapest), Bezzegh Zoltán (Szombathely), Bezzegh László 
(Szombathely), dr. Boleszny László (Kiskunfélegyháza), Búza 
László (Szeged), Fábián  Gyula (Szombathely), H augh K ároly 
(Nagykálló), Hencz György (Makó), Jo lsvay  Lajos (Miskolc), 
K irá ly  Róbert (Hajdúböszörmény), K im er Dezső (Miskolc), Nagy 
K álm án (Jászberény), dr. Papp László (Gyöngyös), vitéz Péchy 
Béla (Szarvas), Sántha György (Kecskemét), Sántha Zoltán (Kecs
kemét), Schwartz Ignác (Sopron), Schweighoffer dános (Nagy- 
tálya), T átraalja i E ndre (Szentgotthárd), Lepsényi István  (Nagy
kálló).

A szülők lakóhelyét a kollégium tag jainak  neve mögött szán
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dékosan tün te ttük  fel. Egyik-m ásik vidéki kartá rsnnk  ugyanis 
olyan állítást kockáztatott, hogy az egyesület a fővárosi kollégá
kért van, azoknak van belőle haszna. Aki a fentebbi névsort á t
nézi, meggyőződhetik az ilyesféle állítások kom olytalanságáról.

G yakran fordulnak hozzánk azzal a kérdéssel, hogy ki az 
igényjogosult és hogy mik a kollégiumba való felvétel feltételei. 
H abár az egyes tan á ri testületeknek minden évben Tájékoztatót 
és Felvételi íveket szoktunk küldeni, amelyek az érdeklődőket m in
den tekintetben útbaigazítják, ehelyütt is közöljük, hogy a kollé
giumi felvételért jún ius hó első felében  kell a Jóléti Bizottsághoz 
folyamodni. A  felvételre igényjogosultak mindazon állami, községi 
és felekezeti tanárok főiskolán tanuló gyermekei, akiknek szülője 
olyan középiskolában működik, amely a beiratási járulékokat a 
Tanárok Nevelőháza A lapja  javára küldötte be.

A kollégium fennállása óta egy vendégszobát ta rto tt fenn és 
ezt napi 1 pengőért vidéki kartá rsaink  rendelkezésére bocsátotta. 
E leinte elég volt ez az egy vendégszoba, m ert leginkább csak a 
kollégiumi tagok látogatóba érkező szülői vették igénybe, utóbb 
azonban híre  ment, hogy központi fekvésű székházunkban olcsón 
meg lehet szállni, s újabb vendégszobákról kellett gondoskodnunk. 
Ma 3 vendégszobánk van. Ezekben egyszerre 7 személy szállhat 
meg. K ét vendégszobát a földszinten rendeztünk be, hogy idősebb 
vagy gyengélkedő tag jainknak  ne kelljen a II I .  em eletre feljárniok. 
Az új vendégszobákban a vendég az első napon 1 P  50 fillért, a 
folytatólag eltöltött éjjeliért pedig csak egy-egy pengőt fizet. Télen 
a fűtésért 50 fillért szám ítunk fel. A vendégszobák feltétlenül tisz
ták, berendezésük teljesen új és kényelmes. K ülön bejáratuk  van, 
s így  a vendégek jövés-menésükkel nem zavarhatják  egymást. 
Csak egyesületi tagoknak vagy hozzátartozóiknak adunk szállást.

Mivel székházunk a központi klinikák m ellett van, a speciális 
orvosi v izsgála tra érkező vidéki k artá rsak  rendszerint nálunk 
szállnak meg. A tanév folyamán egyébként csekély a vendégszobák 
forgalma, m ert a vidéki tan ár más ügyben ritkán  jön Budapestre. 
Nagyobb élénkség csak akkor m utatkozik az igénylésekben, ha 
kartá rsa ink  egy-egy gyűlésre vagy kettős ünnepre jönnek fel a 
fővárosba. Ilyenkor az előrelátók 8—10 nappal előbb lefoglalják 
a szobákat, a többi igénylő pedig rendszerint az utolsó percben 
jelentkezik, úgyhogy idejekorán értesítést sem tudunk nekik kül
deni. A  szobát legcélszerűbb megcímezett válaszos levelezőlapon 
kérni. Semmiféle célja nincs az ilyesféle tudakozódásnak: „Kap- 
hatok-e szobát a jövő héten!“ Ebből nem tudhatjuk, hogy a szobát 
melyik nap ra  ta rtsu k  fenn. Míg az ilyen tudakozódásra válaszo
lunk, azalatt m ár új igénylők jelentkeznek, akiket el nem u tas ít
hatunk. E zért a gyors és akadálytalan elintézés érdekében kívá
natos, hogy tagjaink érkezésük idejét s a k íván t időtartam ot 
velünk pontosan közöljék. Nem adhatunk szállást olyanoknak, akik 
minden előzetes értesítés nélkül éjjel 11—12 óra között érkeznek 
s kím életlenül felverik a napi m unkájában elfáradt személyzetet, 
sőt a kollégiumi igazgatót is. A k i előzetes bejelentés után éjjel 
érkezik, az a házfelügyelőtől veheti át a vendégszoba kulcsát. 
A vendégszobák á rá t a személyzet veszi át, de a vendégnek a saját 
nevét és a fizetett összeget ellenőrzés végett be kell írn ia  a vendég
könyvbe.
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N yáron 23 szoba áll tag jaink  rendelkezésére. Hosszabb tartóz
kodás esetén díjm érséklést nyú jtunk  és 2 gyerm ekért csak 1 sze
mély díját szám ítjuk fel. Az elm últ nyáron 275 igénylő szállt meg 
nálunk feleségével és gyermekeivel együtt, akik összesen 1007 éjt 
töltöttek szobáinkban.
(Folytatjuk.) Édes Jenő  gondnok.

JEGYZŐKÖNYV
az Országos Középiskolai Tanáregyesület 1935. évi október hó 5-én tartott 

közgyűlést megelőző választmányi üléséről.
Jelen voltak: dr. Madai Gyula elnök, Bernolák Kálmán, vitéz Eszter- 

gomy Ferenc, dr. Kardeván Károly, Németh József, Édes Jenő, Konrád 
Ferenc, Marczell Ágoston, Benesik Gergely (Győr), Borbély Gyula, Budaker 
Károly, Dsida Ottó, Fehér Géza (Győr), Fejes Zsigmond, dr. Fodor János, 
Gazdag Lajos, Gál Kálmán, dr. Goschi Péter, Halász Viktor (Szombathely), 
dr. Happ József, Kiss Teréz, Kósch János, dr. Kun Sándor, dr. Marcsek Tibor, 
Marczinkó Andor, dr. Márkus Jenő, dr. Méhes Gyula, Óváry Imre, dr. Petrich 
Béla, dr. Pósch Károly, vitéz Szabó István Andor, vitéz dr. Szőnyi Sándor 
(Cegléd), Szőts Gyula, vitéz dr. Temesi Győző, Torday Lajos, Vadai Ferenc, 
dr. Vasáry Dániel.

Madai Gyula elnök megnyitván a választmányi ülést, örömének ad ki
fejezést elsősorban azért, hogy ily szép számban jöttek össze a tagok, de 
méginkább örül annak, hogy a inai választmányi ülésünket itt, Balatonfiire- 
den, a saját otthonunkban tarthatjuk meg, így gyönyörködhetünk a tanár
ság fáradozásainak a gyümölcsében. Ezután rövid visszapillantást vet az 
elmúlt esztendő eseményeire. Az elnökség elsőrangú feladatának tekintette 
— úgymond — hogy a státusbeli veszteségekért a lehetőségekhez képest 
más téren szerezzen a tanárságnak kárpótlást. Ez részben sikerült is. Így 
például némi eredményt könyvelhetünk el a tanárgyermekek tandíjkedvez
ménye tekintetében s ezt a nagyméltóságú minisztérium kétségtelen jóindu
latának tulajdoníthatjuk. Az eddigi nevelési járulékok ellenértéke fejében 
12.000 pengő segélyt kaptunk. Kívánatos volna, hogy ez a segély felemelt 
mértékben a jövőben állandósuljon: így pár év alatt jelentős tőkét gyüjthet- 
nénk össze, amelynek kamataiból a segítségre szoruló kartársakat fennaka
dás nélkül támogathatnánk.

Sajnos, az osztályfőnöki díjak visszaszerzésére fordított fáradságunk 
eredménytelen maradt, bár megnyugtatóan hathat a miniszteri leiratnak az 
a kitétele, hogy a folyósítás nem elvi okokból, hanem csak fedezet hián 
maradt el. — Örömmel jelenti továbbá az elnök, hogy a hősök emlékműve 
felállításának az ügye szépen halad előre. Kiküldött bizottságunk a bölcsé
szeti kar műértő tagjaival kiegészülve, alapos bírálat alá vette a beérkezett 
pályaműveket, de még nem döntött véglegesen, hanem egyik-másik terven 
még változtatásokat kíván. Beméli, hogy ez hamarosan megtörténik s így 
rövidesen megadhatja a felhatalmazást a kiválasztott művésznek a kivitele
zésre. Ha minden számításai szerint sikerül, akkor a jövő év tavaszán a 
bölcsészeti kar múzeumkörúti kertjében állni fog a hősi halált halt tanárok 
emlékműve, hogy kapcsolatot teremtsen a múlt és a fejlődő generáció kö
zött. — Házi örömünk, hogy az egyesületet és vezetőségét a legutóbbi időben 
kitüntetések érték. A Kormányzó Úr Öíőméltósága dr. Pintér Jenőt, dr. Ke- 
menes Illést, dr. Liber Bélát, dr. Závodszky Leventét, dr. Kisparti Jánost, 
vitéz dr. Bessenyei Lajost, dr. Tamedly Mihályt és dr. Balassa István Brúnót 
tankerületi főigazgatókká nevezte ki. Tanügyi főtanácsos lett Bernolák Kál
mán, Ady Lajos, dr. Jámbor György, Strasser Sándor, dr. Lerseh Ernő, 
dr. Marczinkó Ferenc és dr. Lengyel Miklós. Tanügyi főtanácsosi címet 
kapott Gáldy Béla és dr. Zibolen Endre. Gimnáziumi igazgatói címet kapott 
dr. Kardeván Károly. A kitüntetések alkalmával a kitüntetetteknek a választ
mány őszinte örömét és szerencsekívánatait tolmácsolja. — Még egy rend
kívüli eseményt kell közölnie a választmánnyal, olyan eseményt, mely köz-
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vetve is méltó büszkeséggel töltheti el a tanárságot. Két kartársunkat az 
a ritka szerencse és kitüntetés érte, hogy fiaikat a Kormányzó Úr gyűrűjével 
(sub auspiciis gubernatoris) avatták doktorrá. Az egyik apában — Torday 
Lajosban — egyesületünk régi és nagybuzgóságú választmányi tagját tisztel
jük, akinek itt, a választmány színe előtt fejezi ki á tanárság legmelegebb 
szerencsekívánatait, de a másik boldog apának is — Szabó Mártonnak — 
legőszintébb örömünk kifejezését tolmácsolja. Isten áldása kísérje nagyszerű 
fiaik további munkásságát, hogy majdan a hazának minél értékesebb szol
gálatot tehessenek. A két apának dicsősége és boldogsága annál nagyobb 
lehet, mert az avatandók kiválasztásánál figyelemmel voltak az apák foglal
kozására is, s éppen ezért a fiák révén apáikon át az egész tanári rendünkre 
sugárzik a legmagasabb kitüntetés fénye.

Torday Lajos mélyen megilletődve, szép szavakkal mond köszönetét 
az elnöknek kartársi és baráti üdvözlő szavaiért, egyben helyeslés közben 
azt a kérelmét terjeszti az elnökséghez, hogy hasson oda az illetékes ténye
zőknél, hogy a tanárgyermekek az elhelyezkedésnél megfelelő figyelemben 
és támogatásban részesüljenek, ahogyan azt például a katonák, a bírák, 
vasutasok és postások gyermekeinél látjuk. Madai Gyula örömmel hallja a 
kérésnek újonnan való felvetését és ígéri annak közvetítését.

Ezután Madai Gyula felkéri vitéz Esztergomy Ferenc főtitkárt jelentése 
megtételére.

A főtitkár mindenekelőtt bejelenti azoknak az előkelőségeknek, egye
sületeknek és intézményeknek a nevét, akik, illetve amelyek a közgyűlésre 
képviseletet küldtek, ismerteti továbbá azoknak az írásbeli üdvözletét, akik 
képviseletről nem gondoskodhattak, s felolvassa azoknak a választmányi 
tagtársaknak a nevét, akik a közgyűlésről való elmaradásukat kimentették. 
Bejelenti, hogy az elnökség a folyó évi szeptember hóban lefolyt igazgató- 
sági ülés határozata értelmében üdvözlő iratot intézett az újonnan kineve
zett tankerületi főigazgatókhoz, továbbá dr. Vajdinger Gyulához miniszteri 
ügyosztályfőnökké és Kőrösy Lászlóhoz miniszteri tanácsossá történt kineve
zése alkalmából. Üdvözlő sorainkat valamennyien szép szavakkal köszönték 
meg. A következőkben beszámol a Hősi Emlékmű bizottságának eddigi 
működéséről, a meghirdetett pályázat jelen állásáról, valamint az emlékmű 
várható felállításáról. Ismerteti a vkm. 36.939'ЭЗб. sz. rendeletét, amelyben 
a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr sajnálattal arról értesít, hogy 
az osztályfőnöki díjakat fedezet hiányában nem állíthatja vissza. Egy másik 
rendeletet is kaptunk 31.542/935. sz. alatt: eszerint az okleveles középiskolai 
tanárokat a minisztérium polgári iskoláknál a fennálló rendelkezések értel
mében nem alkalmazhatja. A választmány sajnálattal értesül a két rendelet 
tartalmáról.

Az egyesületbe felvételüket kérik: Kálmán Géza, Szentmihályi Gyula, 
Komáromy Béla, dr. Római Pál, Németh István és Kucsera Rezső. Pártoló 
tagul jelentkeznek: Farkas Sándor székesfővárosi tisztviselő, Bello vies Flóra 
tanítónő (Baja), Jánosi Máténé (Baja), Kerényi Leona (Baja), Nagyné Sóós 
Ilona, ref. lelkész felesége (Ócsa), dr. Müller Gyuláné, polgári iskolai tanár 
felesége (Budapest), Rákos Hermin (Baja), Tomka Istvánná (Budapest), Vida 
Anna tanítónő (Baja), Gál Zoltán, Prém József és Semjén Gyula. Kilépésüket 
jelentették: Glósz Ernő nyugdíjas (Budapest), Putnoky Imre (Budapest, 
Zrínyi-rg.), Hessky Iván (kegyesr., Tata), Gáspár Margit dr. (Nyíregyháza), 
Rőder Ede dr. (Nyíregyháza). — A választmány a belépéseket örömmel, a 
kilépéseket sajnálattal veszi tudomásul.

Ezután Édes Jenő házgondnoki jelentését, Németh József pedig egye
sületi pénztárosi jelentését ismerteti. Mindkettő kedvező és megnyugtató 
adatokat tartalmaz s így a választmány azokat örömmel tudomásul veszi 
s új költségvetési tervüket is helybenhagyja.

Ezután Madai Gyula pár közvetlen és meleg szóval köszönti a főtitkárt 
előlépésé alkalmából és leendő munkásságára az Isten bőséges áldását és 
segítségét kéri. A választmány az elnök szavait helyesléssel fogadja.Az indítványok során Borbély Gyula kartársunk szóvá teszi a buda
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pesti VI. kerületi Kemény Zsigmond-reáliskola tanári karának a működését. 
Az intézetnél állandóan 70—80 gyakorló tanárjelölt van beosztva s ezeket 
az intézet tanári testületé vezeti be a tanítás módszerébe. Kívánatos volna, 
hogy az intézet tanárainak ezért a felelőséggel teljes és nagy gonddal végzett 
tudományos munkásságáért gyakorló iskolává minősíttessék, tanárai pedig 
a fennálló gyakorló iskolák tanáraival egyenlő elbánásban részesüljenek. 
Többek hozzászólása után a választmány az elnökséget bízza meg az ügy 
szorgalmazásával. Németh József pénztáros két veterán, sok érdemet szer
zett nyugalmazott kartársat, dr. Rados Ignácot és dr. Theisz Gyulát tisztelet
beli tagul ajánlja s kéri a választmányt, hogy javaslatát elfogadja. A választ
mány a pénztáros érvelése alapján indítványát helyesléssel fogadja s elhatá
rozza, hogy azt pártolólag a közgyűlés elé terjeszti.

Dr. ^Fodor Jánosnak öt indítványát terjeszti elő a főtitkár. 1. Küldjön 
ki a közgyűlés az 1934. évi I. t.-c., az úgynevezett végelbánási eljárásnak 
a megfigyelésére egy többtagú bizottságot, hogy az majd 1937-ben megtehesse 
a maga észrevételeit. A választmány az indítványt helyesnek találja és a 
bizottságba Gáldy Béla elnöklete alatt Fodor Jánost, Zibolen Endrét, Szőnyi 
Sándort, Méhes Gyulát, Vasáry Dánielt és Temesy Győzőt jelöli ki. 2. Máso
dik indítványa fölött, amely a 3 és 4 éves testnevelési főiskolát végzett torna
tanárok helyettes éveinek a kedvező beszámítását célozta, a választmány 
napirendre tért. 3. A korpótlékok helyett tanárok számára működési pótlé
kok rendszeresítésének a kérelmezését javasolja. A közgyűlés elé viszik.
4. Kéri az egyesület, hogy a tanárság 5%-a jusson be az V. rangosztályba. 
A választmány úgy határoz, hogy a fennálló rendelkezések értelmében a 
keretek kitöltését fogja az elnökség útján tett felterjesztésben kérelmezni.
5. Az ötödik indítvány a diákegyenruhák miniszteri szabályozására vonat
kozott, ezt azonban az indítványttevő az elhangzott felszólalások alapján 
visszavonja, s választmány az elnökséget bízza meg a kellő lépések meg
tételével.

Végül a főtitkár tesz még két indítványt: 1. Indítványozza a választ
mány a közgyűlés előtt Édes Jenő részére mintaszerű és takarékos ügy
kezeléséért köszönet megszavazását. 2. Szavazzon meg a közgyűlés nagyobb- 
mérvű segélyezés gyakorolhatása végett a jóléti alapnak az egyesület be
vételeiből 5%-ot. Mindkét indítványt helyesléssel fogadja a választmány.

Erre az elnök felszólítja a választmány tagjait, hogy vegyenek részt 
néhai Lóczy Lajos sírjának a megkoszorúzásában, ahol Temesy Győző mond 
emlékbeszédet.

Több tárgy nem lévén, az elnök megköszöni a választmány megjelent 
tagjainak szíves érdeklődését és az ülést bezárja.

K. m. f.
Marczell Ágoston s. k. 

titkár.

Budapesti Tanári Kör.
A Kör október 28-i ülésén fíernolák Kálmán elnöklete alatt dr. Galamb 

Ödön adott elő a gyorsírás és helyesírás viszonyáról.
A gyorsírás tanításával a középiskolába új írásrendszer tanítása került. 

Felmerülhet az a kérdés, vájjon az új írásszabályok alkalmazásának gyakor
lása nem befolyásolja-e a tanulónak helyesírási készségét. Hasonló esettel 
van dolgunk az idegen nyelvek tanításakor. Az idegen nyelvek stílusfordu
latainak megfigyelése s a magyar nyelv kifejezésmódjaival való egybevetése 
végső eredményben a magyar stíluskészséget is öntudatosabbá teszi, az idegen 
nyelvről való szabatos fordítás gyakorlása pedig kitűnő alkalmat ad éppen 
a magyar stílus fejlesztésére. — A gyorsírási írásszabályok vagy egyáltalán 
nem befolyásolhatják a tanuló közönséges írását, vagy csak kivételesen. 
Ha a gyorsírásnak a helyesírásra való hatását kutatjuk, vizsgálat tárgyává 
kell tennünk azt a kérdést is, hogy milyen általában a helyesírás és milyen 
természetűek, milyen okokból erednek a helyesírást nem tudó tanulóktól
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vagy felnőttektől leggyakrabban elkövetett helyesírási hibák. Az előadó meg
vizsgálta dr. Radnai Béla gyorsírószakiskolája 84 növendékének, valamint 
a maga tanítványainak, a Zrínyi Miklós-gimnázium IV. a. osztálya 67 tanuló
jának helyesírási dolgozatait. Utóbbiaknál a szöveg száz szótagnyi részére 
átlag 4-28 hiba esett, a szakiskolai növendékeknél pedig 4-4. Ezekben az 
általános helyesírási hibacsoportok egybeesnek a gyorsírási írásmódok bizo
nyos csoportjaival. A közölt helyesírási hibaeseteket tehát majdnem kivétel 
nélkül gyorsírási eredetűeknek lehetne tekintenünk, ha nem tudnók, hogy 
éppen azok, akik ezeket elkövették, gyorsírást sohasem tanultak.

K i s s  J ó z s e f  kegyesrendi tanár azt állapíthatta meg a tanulók helyes
írására vonatkozó vizsgálataiban (Az Egységes Magyar Gyorsírás Könyvtára. 
26. sz.), hogy a gyorsíró tanulók helyesírása általában jobb és megbízhatóbb, 
mint a nem gyorsíróké. Nem szabad egyszerűen azt mondanunk, hogy a 
gyorsírás rossz helyesírást tanít, hanem azt kell mondanunk, hogy a gyors
írás a maga céljaira a közönséges írás helyesírásától eltérő szabályokat tanít, 
de állandóan ébren van a gyorsíró törekvése arra, hogy a közönséges írásba 
való áttételkor a helyesírás szabályait tiszteletben tartsa.

W a g n e r  J ó z s e f  egyetért az előadóval: a tanulók rossz helyesírásáért 
nem lehet a gyorsírást felelőssé tenni. Sok nagy embert ismerünk, aki hadi
lábon áll a helyesírással, sőt lángész is akad, például Beethoven feljegyzései
ben igen sok a hiba. A tulajdonnevek írására reformokat ajánl a gyorsírás
ban. — P o l g á r  Ö d ö n :  A gyorsírás nem hogy ártana a tanulók helyesírásának, 
hanem ezt tudatossá teszi. A napilapok különféle helyesírásában látnak 
inkább sok ellentmondást a tanulók. Például Az Est-lapok nem az Akadémia 
helyesírását követik. — F a r k a s  I s t v á n :  Nem kell félteni a 12 évig gyakorolt 
helyesírást a két évig tartó gyorsírás hatásától. A különbségekre úgyis fel
hívjuk a tanulók figyelmét. A gyorsírás rovására tolnak olyan hibákat is, 
melyeket VIII. o. tanulóink követnek el, pedig nem tanultak gyorsírást. —- 
C s e h é l y  A l a d á r :  A helyesírást vizuális típusú tanulók könnyen megtanulják, 
az akusztikálisak nehezen. A gyorsírás némely kezdeményezését, pl. ly helyett 
j, a legközelebbi helyesírási reform valószínűleg magáévá fogja tenni.

Dr. T r a e g e r  E r n a  miniszteri tanácsos, kormánybiztos köszönetét mond 
a Kör elnökségének, hogy tárgysorozatába felvette a gyorsírás ily hivatott 
szakemberének, dr. Galamb Ödönnek előadását. A gyorsírás nem befolyásol
hatja a helyesírást. Mikor javaslatot tett az egységes magyar gyorsírás életbe
léptetésére, nagynevű nyelvészektől, mint Gomborz Zoltán. Melirh János, 
kért tanácsot és azok is megnyugtatták, hogy egészen más lelki tényezők 
működnek a gyorsírásnál, mint a helyesírásnál. Helyesírásunk egyébként 
nem egységes. Az előadó nagy érdeme, hogy meggyőzte hallgatóit: a gyors
írásnak nem lehet rossz hatása a helyesírásra. Külföldön ezt a kérdést már 
a múlt század ötvenes éveiben letárgyalták és hasonló eredményre jutottak. 
Amíg a gyorsírást oly lelkes tanárok tanítják, mint a mostaniak, addig nem 
kell félni, hogy a gyorsírás bármily szempontból is árthatna a tanulóknak.

Az elnök megköszönte a kormánybiztos úr elismerő szavait, az értékes 
előadást és a felszólalásokat. ,

v i t é z  S z a b ó  I s t v á n  A n d o r ,  titkár.

HÍREK.
Szolgálati beosztás. A m agyar k irály i vallás- és közoktatás

ügyi m iniszter a Kormányzó Ú r Ő Főm éltóságának Budapesten, 
1935. évi október 26. napján kelt legfelsőbb elhatározása alapján 
dr. Néveri János nyíregyházi kir. kát. gimnáziumi igazgatót 
sa já t kérésére középiskolai tan ári szolgálatra a budapesti II. kér. 
k irá ly i egyetemi katolikus reálgimnáziumhoz beosztotta és a nyir-

T a n á r e g y e s ü l e t i  K ö z lö n y .  9
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egyházi k irály i katolikus gimnázium vezetésével Szabó Kálmán  
jászapáti k irály i katolikus reálgim názium i rendes tanárt, nevezett
nek egyidejű áthelyezése mellett, megbízta.

Áthelyezés. A m agyar k irály i vallás- és közoktatásügyi mi
niszter Polák Im re  soproni állam i leánygim názium i rendes tan á rt 
a pestszenterzsébeti állami Kossuth Lajos-reálgim názium hoz he
lyezte át.

Hóman Bálint és Szekfű Gyula: Magyar Történet. Az Egyetemi Nyomda 
kiadásában most jelent meg a Magyar Történet második kiadásának IV. kötete. 
Hóman Bálint és Szekfű Gyula nagy művének első kiadása, mely a mai kor 
műveltségének és igényeinek megfelelően dolgozta fel nagy szintézisben a 
magyar történetet, a sorozat utolsó kötetének megjelenésekor teljesen el
fogyott. Az Egyetemi Nyomda a mű iránt megnyilvánuló szükségletnek ki
elégítésére most a második kiadás megjelentetését valósítja meg. A második 
kiadás az eddigi hét, illetőleg a név- és tárgymutatót magábanfoglaló nyolca
dik kötettel szemben, öt vaskosabb kötetben készül el olymódon, hogy az 
első kiadás anyaga ebben az öt kötetben oszlik el. Egyébként az új kiadás 
minden kihagyás nélkül tartalmazza az elsőnek teljes szövegét, sőt miután 
az első kiadás megjelenése óta a tudományos irodalomban több nevezetes 
adat és felfogás merült fel, ezeknek felhasználásával az új kiadás ki is bővült. 
Külön kiemelendő, hogy az első kiadás köteteinek végén levő irodalmi utalá
sok. melyek együttvéve a Magyar Történetnek sehol máshol eddig nem talál
ható teljes bibliográfiáját nyújtják, szintén bevétettek a második kiadásba, 
sőt az azóta megjelent kritikára és irodalomra vonatkozó felvilágosító és 
polemikus részletekkel is bővültek. Az új publikáció legelső kötete a Szekfű 
Gyulától megírt XVI. és XVII. századot, illetőleg a XVII. század első felét 
tartalmazza, a most megjelent kötet ugyancsak Szekfű Gyulától Mária Terézia 
korszakával fejezi be. Az Egyetemi Nyomda megváltoztatta az első kiadásnak 
monumentálisba hajló nagy formátumát és ehelyett könnyen kezelhető 
nyolcadrét köteteket ad ki, melyeknek külseje és beosztása a magyar nyomda- 
technikának kimagasló teljesítménye. A zöldszínű félbőrkötéses sorozat ára 
a korábbi kiadás árához képest lényegesen alacsonyabb; mindössze 78 pengő. 
Ez a tény is bizonyára hozzá fog járulni a legtökéletesebb magyar történet 
széleskörű elterjedéséhez.

Lóczy Lajos sírjának megkoszorúzása. B alatonfüredi köz
gyűlésünkről a  tanárság  egy csoportja elzarándokolt a  közeli 
Arács község temetőjébe és m eglátogatta a Balaton nagy tudósá
nak, Lóczy Lajosnak sírjá t. Vitéz dr. Temesy Győző mondott ke- 
gyeletes megemlékezést a m agyar tenger szerelmeséről s az
0 . K. T. E. nevében hatalm as fehér rózsacsokrot helyezett el Lóczy 
Lajos sírhalm ára, S tein Aurélnak, v ilághírű  földrajztudósunknak 
a Him alayából küldött v irágai mellé.

Kirándulás a tihanyi KISOK-telepre. B alatonfüredi közgyű
lésünk alkalmából Neidenbach Em il reálgim názium i tanár, a 
K ISO K  m iniszteri biztosa, m eghívta a tanárságot Tihanyba, a 
K ISO K  telepére. A szíves m eghívásra dr. Madai Gyula vezetésé
vel nagyobb tanári csoporttal m eglátogatta a tihanyi diáküdülőt 
és elragadtatással szemlélte meg új vonalú, egészséges épületeit, 
kitűnő felszerelését. Elismeréssel adóztak dr. L iber B éla szombat- 
helyi főigazgatónak, a KISOK volt m iniszteri biztosának, aki ezt 
a  nagyszerű intézm ényt életre h ív ta  és benne három  év a la tt 
huszonnégynapos csoportokban 700 középiskolai tanulót üdültetett 
teljesen ingyen.
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Névmagyarosítás. Dr. Schindler Gyula, a budapesti Veres 
Pálné leánygim názium  tanára, belügym iniszteri engedéllyel a 
maga, valam int M argit leányának családi nevét Körm öczyre  vál
toztatta. A belügym iniszter egyben megengedte, hogy a névváltoz
ta tást kérő sa já t személyére nézve a Körmöczy-Schindler nevet 
használhassa.

HALOTTAINK.

t  Waldapfel János.
Életének 70. évében, október hó 5-én, Budapesten meghalt 

W aldapfel János! Az ifjabb tanárnem zedék szívébe m ár nem 
nyilall e h ír fájdalm a, az idősebb a  m aga tan ári kialakulásának 
egyik vezető szellemét s ira tja  meg. Az ifjabb nemzedék mint 
kiváló tudósunkat, pedagógiai irodalm unk számottevő tag já t is
m erheti — m int ilyen is régen elhallgatott m ár — az idősebb taná
rok az ő tudományos működését arányaiban sokszorosan felül
múló személyes hatását, a M esternek ra jtu k  nyugvó p illan tá
sát m a is érzik, m ikor örökre lehunyta szemét. M ert W aldapfel 
János m int a budapesti gyakorló főgimnázium pedagógiai veze
tője pazarul osztogatta tudom ányosságának és bölcseségének 
kincseit a rábízott tanárjelö ltek  között. S ta lán  éppen azért 
ért rá  kevesebbet a nyom tatott betűre bízni, m ert többet for
m ált az élő emberben. Nemcsak a teoretikum okon foglalkozott 
a jelöltekkel, nemcsak óráin m int kitűnő tan á r m utato tt irányító  
példát, hanem órái előtt és u tán  egész délelőtt kész volt velünk el
beszélgetni. S mi körülvettük őt és a szaktárgyainkról, azok mód
szertanáról, általános pedagógiai kérdésekről, az emberről és v ilá
gáról sok-sok felvilágosítást kaptunk tőle, gyakran tüzes v iták  for
májában. M ert W aldapfel Jánosnak igen széleskörű ismeretei vol
tak  és szívesen tan íto tt vitatkozó ellentmondásokon keresztül. E re
detileg matematika-fizikából szerzett oklevelet, de jobban vonzotta 
az irodalom  és a német nyelvből és irodalomból is te tt szakvizsgá
latot, doktorátusának tárgyaiu l pedig a filozófiát, pedagógiát és 
esztétikát választotta. Az iskolában németet és filozófiát tanított. 
K itűnően ism erte a  klasszikus nyelveket, több modern nyelven be
szélt és olvasott, érdeklődésének köre folyton tágult, úgyhogy a 
vele való érintkezés a jelöltekre nézve az általános pedagógiai kér
déseken és szakszempontokon tú l is rendkívül gyümölcsöző volt. 
A hozzá való csatlakozásában a kényszer senkit sem vezetett, 
hiszen akkor a gyakorlóévét bárhol, gyakran mint helyettes tanár, 
m agántanítással is meg lehetett szerezni, de vonzott az ő nagy 
tudása, eszmegazdagsága, szeretete, lelkesedése. Hosszú tanári pá
lyákra  bevilágított az ő szellemének fénye és nem egy irodalm i 
alkotáshoz ő adta a  gondolatot s az irány ítást. Boldog volt, ha 
m agát ajándékozhatta.

H ivatásának ta rto tta , hogy iskolájában K árm án pedagógiai 
hagyom ányait ápolja. Hogy m it te tt K árm án elméletének tovább
fejlesztése és a gyakorlatbavitele körül, azt bizonyára a  Pedagó
giai Társaság, melynek lelkes tag ja  és a  Gyakorló középiskola, 
melynek kiváló tan á ra  volt, fogják m egállapítani és méltatni.

9*
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Egyesületünk is alkalm at fog találni, hogy m int Közlönyünk szer
kesztőjét m utassa be. Mi csak azt akarjuk  most kiemelni, am it a 
m agyar tanárok közvetlenül, m int egykori gyakorló jelöltjei kö
szönhetnek neki. Nem annyira  neveléselméletekkel, nem is csak 
gyakorlati tanácsaival s példaadásával hato tt ránk, hanem  első
sorban mély erkölcsiségével, igazságszeretetével, szárnyaló idealiz
m usával s m agyar nacionalizmusával. Á téreztette velünk azt a 
nagy felelősséget, mellyel m int tanárok az ifjúsággal szemben ta r
tozunk. Ez mai fiatalságnak m ár nem sokat mond, de tarta lm ában  
nagyon sok ú ja t je len tett azoknak a tanárjelölteknek, akik akkor 
még többnyire dogm atikusan előadó, az ifjúságtól hűvös távolság
ban álló tanároktól tanultak. Nemcsak a tettnek, hanem a kimon
dott szónak felelősségét is érezte s minden szavát a  lelkiism eret 
m érlegére tette. Éreztette, hogy a tan ár nemcsak az egyénnek, ha
nem az egész nemzetnek is felelősséggel tartozik. W aldapfel János 
a nemzeti eszmét te tte  a  tan ítás tengelyévé. Nem egyszer mon
dotta, hogy a m agyar nemzet a nyugat k u ltú rá já t védve nem 
ju to tt ahhoz a feladathoz, hogy új eszméknek legyen szülője, mégis 
épp végzetes harcaiban egy nagy eszmének első megtestesülése, 
irodalm ában és törekvéseiben rendületlen képviselője lett: a 
nemzeti eszméé. E zt az eszmét sohase engedje elhomályosulni a m a
gyar tan á r — m ondotta — m ert ez az eszme ta rto ttta  meg s fogja 
m egtartani a m agyar nemzetet. Óva in te tt a hum anizm us és világ- 
boldogítás jelszavával fellépő fiatal társadalom tudom ányok éret
lenségeitől, ezeknek alapjában véve műveletlen, nagyhangú, nem
zetköziségben gyökerező álprófétáitól és nagyjaink  nemzeti hagyo
m ányaira m u tato tt vissza. A világháborúban kijelentette: bárcsak 
ifjú  és egészséges volna, hogy elkeseredetten harcolhatna a m a
gyarság igazáért. A liberalizm us mohóságát elítélte és azoknak a 
gyakran türelm etlen jelölteknek, akik h ittá rsa i voltak, nem egy
szer m ondotta, hogy történelm i há tté r nélkül nekik mindenki más
nál nagyobb érdem eket kell szerezniök, ha m int a m agyar nemzet 
ifjúságának  tanítóm esterei akarnak érvényesülni. De nagyon mély 
volt a fájdalma, m ikor a legjobb igyekezet is félreértéssel ta lá l
kozott. A forradalm ak idejét mindvégig m int rendületlen m agyar 
nacionalista élte végig, de a m egpróbáltatások ideje a la tt idegzete 
m egrendült. F á rad t volt s ]925-ben nyugalom ba vonult. Sokat ol
vasott még, sokat gondolkodott, néha ír t  is valam it, de vissza
vonult a közélettől és v á r ta  a halált. M ikor u to ljá ra  beszéltem 
vele, azt mondotta: gyermekeinek első kötelességévé tette, hogy 
mihelyt meghal s róla valahol megemlékeznek, igazíttassák ki a 
M agyar Irodalm i Lexikon téves adatát, mely szerint 1919-ben lett 
a tanárképző-intézetben a tan ítástan  előadója. Nem, őt nem a for
radalom , hanem a m agyar nemzeti állam 1916-ban á llíto tta  a rra  
a helyre s m ár 1914-ben a K özoktatási Tanácshoz osztotta be a 
közoktatásügyi reform  előadójául.

Mélyen m eghajtjuk lobogónkat W aldapfel János szelleme 
előtt! Kardeván Károly.

Halálozás. — f  Bujk Béla középisk. ig., nyug. gimnáziumi 
tanár, életének 79. évében folyó évi szeptember hó 2-án Karcagon 
meghalt.

t  Harasztosi Király Sándor, a hajdúnánási reform átus reál- 
gimnázium rendes tanára, az igazgatótanács tagja, egyházmegyei
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világi főjegyző, életének 53. és tanári szolgálatának 32. évében 
egy párnapos rövid, de súlyos szenvedés u tán  szeptember hó 4-én 
H ajdúnánáson meghalt.

t  Dr. B artha György, a budapesti kegyesrendi gimnázium 
rendes tanára, kegyesrendi áldozópap, a nagybecskereki kegyes- 
rendi háznak és gimnáziumnak házfőnök-igazgatója, életének 59., 
szerzetességének 43., áldozópapságának 35. évében, október hó 31-én 
Budapesten meghalt.

t  Balogh Sándor, a Kaposvári Egyesült Leánygimnázium 
nyugalm azott tanára, október hó 13-án, 66 éves korában, Kapos
váro tt meghalt.

f  Kovács Ferenc, a nagykőrösi ref. A rany János-gim názium, 
valam int a nagykőrösi dunam elléki ref. tanítóképző-intézet nyu
galm azott tanóra, október hó 6-án, 80 éves korában meghalt.

t  Somogyi József, a szegedi m. kir. állam i K lauzál Gá bor- 
reálgimnázium  igazgatója, tanári működésének 34., igazgatóságá
nak 7., életének 57. évében, október hó 31-én rövid szenvedés után 
meghalt.

t  Makoldy Viktor, gimnáziumi igazgató, a budapesti II. kér. 
áll. M átyás király-reálgim názium  tanóra, augusztus hó 13-án, éle
tének 53. évében meghalt.

KÖNYVSZEMLE.
Bakóczi K ároly: Német költőkből. L íra i anthológia. Székelyudvar
hely, 1935. 244 lap.

Több m int harm inc évvel ezelőtt sokat sétált együtt két fiatal 
tanár. Mind a  kettő t a líra i költészet érdekelte. Az egyik le 
akarta  fordítani a m agyar költőket németre, — a másik m agyarul 
ak a rta  m egszólaltatni a ném et múzsa gyermekeit. Az utóbbit a 
tan ári h ivatás E rdély  bércei közé vetette, b a rá tjá t pedig a D unán
tú lra . M indketten hívek m aradtak  kitűzött programmjukhoz. 
Az erdélyi tolmács most bocsátotta ki több m int harmincéves 
m unkájának gyümölcsét. 120 német poétát szólaltat meg m agyarul 
vagy 400 verssel. A dunántúli ism ertető sok szépet ta lá l a kötet
ben; különösen a borongós hangulatot, elégikus fájdalm at kifejező 
költemények átültetése igen sikerült. (Eichendorf, Lenau, Storm, 
M eyer Konrád Ferdinánd stb.) A szerző, nagyon helyesen, nem 
törekedett teljességre, de mégis elég jó kronologikus képet kapunk 
az egész német líráról, a m innesángerektől egészen S tefan Geor- 
géig, Bilkéig, sőt még W erfelt és W ildganst is szóhoz ju tta tja  
Bakóczi. A modernekből természetesen sokkal többet hoz, m int 
a régiekből. Bevezetésül a fordító igen okos kis tanulm ányt közöl 
sa já t mesterségéről. A fordítás művészetéről Radó Antal köny
vén kívül m agyarul még nagyon is keveset írtak . E zért nagy 
haszonnal olvashatja Bakóczi bevezetését mindenki, aki m űfordí
tással foglalkozik.

A fordítás nehéz művészet. Nehezebb fordítani, m int eredetit 
írni! Igaza van a szerzőnek, am ikor azt mondja, hogy a fordított 
versnek m agában is meg kell állnia. Magában, összehasonlítás 
nélkül! Nem szabad ra jta  észrevenni, hogy nem eredeti költemény.
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Ez pedig igen nehezen érhető el. A legtöbb fordításon idegenszerű
séget érezünk. Az idegenszerűség veszélyes zátonyát Bakóczi sem 
kerüli el mindig. Némely verse alakilag hű fordítás ugyan; csak 
az eredeti hangulata, zam ata veszett el az átü ltetés alatt. Néha 
egy-egy rosszul m egválasztott szó is elég, hogy kizökkentse az 
em bert az eredeti mű zenéjéből, hangulatából.

Tévedés ritkán  fordul elő. Ilyen például Stefan George 
„A kert illa tja“ című versében a német „Eppich und E hrenpreis“ 
szavaknak „borostyán és kitüntetés“ szavakkal való visszaadása. 
Az Ehrenpreis botanikai német neve a veronikának.

Minden író előtt Bakóczi közli a születésének és halálának 
dátum át. Nagyon sok író t élőnek tüntet fel, aki pedig m ár régen 
meghalt. íg y  a többiek közt: Schnitzler, Johannes Schlaf, Arno 
Holz, K arl Henckell, Stefan George, Hans Benzmann, Hugo von 
Hofm annsthal, W ildgans, R ilke stb. Ügy látszik, hogy Székely
udvarhelyen a szerző nem tudott német folyóiratokhoz, újabb 
német anthológiákhoz és könyvekhez ju tn i, m ert másképen nem 
lehet ezt a ripvanw inkli a lvajárást m egmagyarázni.

A könyv igen sok m indenfélét hoz, „wer vieles bringt, wird 
manchem etwas bringen!“

Nekem igen nagy örömet hozott, mert, íme, harm inc év után  
értesülök a  kötet útján, hogy ifjúkorom  b a rá tja  m egvalósította 
egyik legszebb álm át: a  ném et-m agyar megértés templomához 
néhány szépen k ifarago tt szobrocskát és oromdíszt ajándékozott. 
Tanítás közben pedig igen nagy hasznát veheti ennek a tan u l
ságos összehasonlításokra alkalm at szolgáltató verses képeskönyv
nek minden német tanár. Lám  Frigyes.

Dr. Szerecz Im re: Angol szemmel Keszthelyen, százhúsz évvel 
ezelőtt. Sujánszky László könyvnyomdája, Keszthely, 1935, 80 1.

R ichard B right M. D. jeles angol orvos a  bécsi kongresszus 
alkalm ával ellátogatott hozzánk és m agyarországi tapasztalatairól 
terjedelm es ú tle írást írt. Könyvéből, mely 1815-ben jelen t meg 
Edinburghben és Londonban, szerzőnk leford íto tta azokat a része
ket, melyek K eszthelyről és környékéről szólnak. B rightnek elő
kelő összeköttetései voltak s alkalm a volt kiváló férfiakkal, így 
Keszthelyen gróf Festetics Györggyel, országunk berendezkedé
séről értesüléseket szerezni és ny ito tt szemmel nézett körül. Főkép 
a keszthelyi Georgicon szervezetével foglalkozik részletesen, de 
beszél a m agyar pallosjogról, a m agyar főurak börtöneiről, egy 
színpadi jelenetről is, melyet lá to tt s a m agyar vendégszeretetről. 
A szerző három  eredeti ra jza is rendkívül érdekes. Nagyon helyes 
eljárás, hogy kutatók elsősorban azzal a tárgykörrel foglalkoznak, 
melyet a m aguk kultúrkörnyezete n y ú jt s azt érdekli. Szerzőnk, 
m int a  keszthelyi középiskolánk tanára, igen érdemes m unkát vég
zett B righ t útleírásának gondos fordításával és kiadásával. —y.

Gedő Simon: Az irodalmi olvasmány a német nyelv tanításában.
(Budapest, K ir. M agyar Egyetem i Nyomda, 1935. 18 lap.)

Egyetértünk a szerzővel abban, hogy minden tárgyalásra  szánt 
olvasm ány klasszikus értékű legyen és köszönettel vesszük a  fel
sorolt prózai olvasmányok és verses művek szép gyűjtem ényét, de 
nem tudjuk, mindenki elfogadja-e m ajd azt a páratlan  m agassá
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gokba tűzött célját, amelynél fogva nyolcadikos tanulóival K antot 
akarja  olvastatni. Vigyázzunk! Éppen a Tanáregyesületi Közlöny 
m ájusi számában ró tta  meg egy kartá rsunk  az U tasításokat, 
am iért oly elérhetetlen messzeségbe helyezték a nyelvtanítás cél
ját! A szerző a tanulók életkora szerint osztja el az olvasm ányokat 
— általában helyesen; de mi azt hisszük, ha A ronstein kitűnő 
m ódszertanának errevonatkozó fejezetét elolvasta, még egyéb 
szempontot is talál - elsősorban a  10—13-ik életévig, majd a 
13—16-ig életévig terjedő korra. Különösen az utóbbiban érdekes a 
gyermek lelkülete: ilyenkor kell igazán vigyáznunk, hogy áb rán 
dokban és kalandos tettvágyakban tobzódó lelke hevét legmeg
felelőbb olvasm ányokkal m érsékeljük vagy tereljük  helyes 
irányba.

E lism erés ille ti a szerzőt gondos m unkájáért. Sajnos, a mai 
idők hangulata a gyakorlatiasság felé hajlik  és még örülhetünk, 
ha a klasszikusok helyett újabbkori íróink legjava terméséből 
válogathatjuk össze nyelvi anyagunkat és nem köznapi tá r 
salgó-anyagot nyújtó német tucatkönyvekből.

Dr. Petrich Béla.

Harsányi Lajos; Válogatott költeményei, összeállíto tta Bánhegyi 
Jób dr. Szent István-T ársulat. Könyvnap. 223 lap.

H arsányi Lajos nevéhez a vallásos líra  megújhodása fűződik. 
Ú ttörője volt ezen a téren a szimbolizmusnak. Első, 1908-ban meg
jelent verskötetének m ár a címe is („Űj vizeken“) Ady Endre 
hatását m utatja . H arsányi azonban csakham ar tudatos ellenlábasa 
lett Adynak, am it a „N apkirály rokona“ című könyvével hang
súlyoz, — ő a diadalm as világnézetet, a vallásos optimizmust h ir
deti a H alál Rokonával szemben. Ady szelleme ellen Ady stílu 
sával ind ít hadat. Az impresszionizmus villantató  technikájával 
dolgozó szimbolista költő szokatlan új nyelvével forradalm así
to tta  a tespedő vallásos lírát, m ert nem a kalendárium  ünnepeit 
és szentjeit énekelte meg a bevált sablonok szerint, kenetteljes 
orrhangon és évszázados fráziskonzervekből álló, avasodott szó
készlettel, hanem sajá t érzéseit, hangulatait, tépelődéseit, vívódá
sait öntötte pompás új színekben tobzódó olyan új és szokatlan 
versekbe, amelyek sehogyan sem felelnek meg azoknak a köve
telményeknek, amelyeket az iskola prozódiája a kötött nyelvvel 
szemben felállított. Verseinek is adys akusztikája volt. H arsányi 
ezzel iskolát terem tett. Ady új nyelvét bevitte a templomba. 
Sokan utánozták. De ő ham ar h á ta t fordított m agam agának. Ott
hagyta a modern lázasságot, egy évszázaddal hátrafelé ugro tt 
Berzsenyi Dániel mellé, horáciuszi ódákat ír t  és vergiliuszi buko- 
likákat. K ereste és meg is ta lá lta  az antik  derűt, a klasszikus nyu
galm at. Gyönyörű tájképeket fest szíve szerelméről: a D unántú l
ról. A F erto  vidékét zengő színes hangulatképei legértékesebb 
alkotásai. Csakham ar lerázza a klasszikus álmok járm át és bele
avatkozik a  politikába. Legitim ista verseinek nagy a sikere, de 
ezek, szerintem, kétes értékű tiszavirágok. Azután, az egész embe
riség sorsán aggódva, hatalm as arányú m em entókat dörg oda a 
világnak — és ezek a Menetekelek grandiózus szavalmányok. 
Ezek az iskolakönyvekbe kívánkozó példák a folytonosan erős- 
bödő fokozásra, nagy stílusbravúrok és m indenütt, ahol felolvas
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sák vagy szavalják, tünem ényes visszhangot váltanak ki a hall
gatók leikéből. Különösen, ha m aga a szerző m ondja el őket. Har- 
sányi i t t  igazi vátesz.

í r t  ő hosszabb lélekzetű m űveket is, így a H ágia Sophiát, a 
legmonumentálisabb vallásos ihletű m agyar költeményt, és a  De 
P rofundis című megható verses gyónást.

Bánhegyi Jób most ad ta  ki a  könyvnapra finom ízléssel 
összeválogatott gyűjtem ényét a poéta verseinek, még pedig tá rg y 
körök szerint csoportosítva a költeményeket, nem pedig krono
logikus sorrendben közölve őket. Ez csak annak furcsa, aki a 
költőnek régi olvasója. A költőnek, szerintem, nincsen joga, hogy 
a m ár egyszer nyom tatásban m egjelent művein bárm it is változ
tasson. Egy-két költeményen H arsányi annyit változtatott, hogy 
egész m ás értelm et nyert egy-egy szakasz. A régi „Lesart“ m in
dig frissebb és üdébb!

A könyv kincsesbánya; ta lálunk benne költői szépségeket, 
hatalm as prédikációkat, politikai vezércikkeket, elmélkedéseket, 
mindezt versben. Újabb műveiben m ár tú lteng a reflexió, fogy 
a  naív érzés.

Gyermekkoromban napokig-hetekig el-elm ulatgattam  egy tíz- 
k rajcáros kaleidoszkóppal. Folyton új és új színcsodákban gyö
nyörködtem. A kaleidoszkópot most a verskötetek pótolják. B át
ran  állítom, hogy nagyon sokban nem találok annyi mindenféle 
tarka  csillogást, tűzijátékhoz hasonló színes szószökőkutat, sister- 
gősen cikkcakkozó világító rakétákat, m int ebben a kötetben, 
amelyhez Bánhegyi Jób igen tanulságos és mélyenszántó beveze
tést írt. Lám  Frigyes.

Beküldött könyvek.
Fiatal írók antológiája, összeállította Bíró Pál. Bp., 1935. Új Magyar 

Vetés kiadása.
Sándor Pál: Thália, papjai. Történelmi színmű. Pápa, 1933. Főiskolai 

könyvnyomda.
Ortutay—Buday: Székely népballadák. Egyetemi Nyomda.
Weszely Ödön: A korszerű nevelés alapelvei. Egyetemi Nyomda. 1935.
Balogh Károly: Lovagköltők dalai. Fordítások középfelnémet eredetiből. 

Egyetemi Nyomda. 1935.
Szakáig Dezső: Hogyan tanítsuk a szavalókórust? Stádium r.-t.

Petri Mór: A megifjodás varázsigéje s egyéb versek. Szőllősi Zsigmond.
1935.

Havas István: Egy évtized a polgári iskolai küzdelmek élén. Bp., 1935.

A szerkesztésért felelős : D r. K A R D EV Á N  K Á RO LY , a k ia d á s é r t: N É M E T H  JÓ Z SE F.

K ir. M agyar Egyetem i N yom da, 1935. Budapest V i l i ,  M úzeum skörút 6. — (F . : T hiering  R ichard.)
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Az életrenevelés.

A nevelés történetében igen sokat szereplő fogalom az életre- 
nevelés. Igaz viszont, hogy alig van tisztázatlanabb fogalom ennél, 
m ert még abban sem sikerült megegyezésre jutni, mi az életrenevelés 
lényege, sem abban, mi annak a módja. M indannyian érezzük, hogy 
a nevelésben szereplő két tényező között, az egyén és az élet között 
nincs meg a szükséges összhang, annak a létrehozása mindezideig 
senkinek sem sikerült. Ennek bizonyára sok oka van. Egyik fontos 
oka az a tény, hogy nem ism erjük pontosan az egyén igazi szükség
leteit s nem ism erjük m agát az életet sem. Mit kívánnak és m it 
kívánhatnak az emberek az élettől s milyen feleletet tud  adni az 
élet az emberek kívánságára? Teljesen tisztázatlan az életnek min
denki részéről elfogadható értelme. Az élet értelme sok mindentől 
függ. F ügg főleg a világnézettől. Más az élet értelme a hívő keresz
tény szemében, más a kom m unista szemében, ismét m ás egy kis
polgári hedonista szemében. Az élet lebegett Kempis Tamás előtt, 
amikor „Krisztus követése“ című művét m egírta, hasonlóképen 
M acehiavelli, A Fejedelem író ja  előtt is, mégis mennyire különböző 
célok, elvek és eszközök lebegtek előttük!

M indent összevetve m egállapíthatjuk, hogy amikor életreneve- 
lésről beszélünk, akkor az élet szót abban az értelemben használjuk, 
mint az egyén érvényesülésének a színhelyét.

Az egyén az élettel szemben anyagi természetű és nemanyagi 
természetű szükségleteket akar érvényesíteni. Hogy melyek fonto
sabbak, az kissé nehezen dönthető el. Első tekintetre úgy látszik, 
m intha az anyagi természetű szükségleteket becsülné mindenki a 
legtöbbre, hiszen látszólag mindenki az anyagiak után veti magát. 
A valóságban azonban nem egészen így áll a dolog. Szám talan 
ember van, aki a szükséges anyagiak birtokában elégedetlen, m ert 
szükségletei más, nem anyagi természetű célokra irányulnak s nem 
tud ja  azokat kielégíteni.

Az egyén szükségleteit sok körülm ény határozza meg. Leg
nevezetesebbek ezek közül 1. születési adottsága, vagyis: m ilyen 
típusú  emberek közé tartozik; 2. neveltetése s végül 3. társadalm i

10T a n á r e g y e s ü l e t i  K ö z lö n y .
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szükségletei, az ezekből folyó jogos kívánalm ak és kötelességek. 
Ezeknek a körülményeknek a számtalan változata teremti, fejleszti 
és m ódosítja az egyén szükségleteit.

Az egyén az élet részéről számtalan nehézséggel találkozik, 
m ialatt jogos vagy jogosnak vélt szükségleteit ki akarja  harcolni. 
Mert harc nélkül a szükségletek kielégítése senkinél sem megy. 
Még ha bizonyosfajta szükségletek látszólag maguktól is adódnak, 
m ás területen föllépő szükségletekért minden bizonnyal harcolni kell. 
A harc módja különféle. Lehet az mosoly, hízelgés, ravaszság, erő
szak s erkölcsileg a legelsősorban tekintetbe jöhető: a munka. 
A m unka azonban, bármennyire a legértékesebb eszköz, mégsem 
vezet egyedül célhoz. Okvetlenül szükséges mellette még a körül
ményekhez való alkalmazkodás is. Az összes szóbakerülhelő eszközök 
tisztességesek és megengedettek, vagy nem tisztességesek s így a mi 
szempontunkból természetesen meg nem engedettek.

Ha az egyén szám ára a szükségletek kielégítése harc nélkül 
nem lehetséges, még inkább tolul érdeklődésünk előterébe az a kér
dés: m it tartalm az tehát az életi Mi az élet valóságának az össze
tételei Milyen erőkkel áll szemben az egyéni Mi az élet jelentősége 
az ember szempontjából? Az egyiknek jelenti a puszta megélhetést, 
a másiknak a vagyont, ismét másnak a hatalm at, dicsőséget stb. 
De bárm it is jelent az ember számára, semmiképen sem egyszerű 
dolog, banern tényeknek, erőknek, érdekeknek óriási tömkelegé. 
A köztük való eligazodás pedig igen nehéz és a fölöttük való uralom  
még nehezebb. Meddő dolog lenne az élet tényét azzal próbálni ki
meríteni, hogy alkotó tényezőinek összességét felsoroljuk. Meg kell 
elégednünk, ha nagyon durva vonásokkal rajzolhatjuk meg a 
kereteket.

Az ember az életben kétségtelenül eszmékkel és gondolatokkal 
találkozik. Az eszmék és a gondolatok óriási hatalm at jelentettek 
mindenkor s hatásuk alól sohasem vonhatta ki m agát halandó 
ember, akár m egértette azokat, akár nem. A történelem ezernyiezer 
példát n y ú jt erre,'elég  legyen csak a francia forradalom  eszméire 
hivatkozni, hogy az eszmék életformáló ereje kitűnjék. A maguk 
idejében vérözönbe borították Európát, trónokat döntöttek le és 
nemzetek életét változtatták meg. Pedig logikailag nem is voltak 
teljesen igazolhatók. Csakhogy az élet nem logika, hanem sokkal 
inkább valóság és élmény. Ugyanez a kép táru l elénk, ha a mai 
időket nézzük. Ma feltartóztathatatlanul a közösség jegyében me
gyünk előre. Már eddig is sok erős egyéniség esett ennek áldozatul 
6 még sokkal több fog esni. Az eszme terjedése azonban semilyen 
módon sem állítható meg, még ha sok belső ellentmondást is 
tartalm az.

A második hatalom , am elyre az ember az életben rádöbben: a 
szó. A szó, a beszéd, a nyelv s a rá ju k  épülő kultúra. A  szó az élet
ben a legnagyobb hatalom. Ezt m ár évezredek óta tudta az emberi
ség s a legtöbb korban ennek kifejezést is adott. S ez egészen m agá
tól értetődő dolog. A szó legtöbbet tartalm azhat az egyén lelki vilá
gából e a legnagyobb hatással is van a másik egyénre. Szóval fejez
hetem ki m agam at a legjobban, szóval bírhatok rá  valakit cselek
vésre, például forradalom ra is. Azzal dicsérhetek, azzal sérthetek. 
Sokszor jobban, m int cselekedetekkel, m ert a szót az emberek a leg
többször megértik, a cselekedet megértéséhez nincs meg m indig a
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kellő intelligenciájuk. A szó, sajnos, sokszor fontosabb a szaktudás
sal párosult m unkánál is. H ány példát lehet a rra  felhozni, hogy 
embereket szóval tartottak, félrevezettek, megdolgoztattak és ki
használtak! A szó mesterei m indig tudtak kellőképen érvényesülni 
s  ez az érvényesülés annyira ment, hogy azt a hitet keltette, hogy 
a  szó mesterei alak ítják  az életet. Ha ez a hiedelem túlzás is, mégis 
annyi igazság van benne, hogy a szó valóban nagy hatalom. Ezzel 
m agyarázható a propaganda nagy ereje és az állandó jelszavak le
nyűgöző hatalm a is. Eleven példa erre a kommunista propaganda 
átü tő  ereje. Ez esetben nem lehetett példára hivatkozni, itt minden 
a szó és az ideológia hatalm án fordult meg. Az orosz kísérlet előtt 
senkisem látott kommunista példát s a propaganda mégis hatott. 
Ugyanazzal a m agyar nyelvvel, amellyel százan és százan segítettek 
hazát építeni, majdnem sikerült ugyanazt a hazát lerombolni. A sza
vak hangsúlya, jelentése, értelmezése, a mondatok kapcsolata és 
színezése játsszák a legnagyobb szerepet.

Elhatározó befolyást gyakorolnak az emberre más em bertársai, 
az emberi cselekedetek és a szociális viszonyok. Ezek az élet eleven 
valóságai, hatásuk lépten-nyomon tapasztalható annyira, hogy em
beri sorsok esélyei sokszor teljesen tőlük függnek. A siker vagy 
sikertelenség titka nem egy esetben azon fordul meg, hogy valaki 
ért-e az emberekkel való bánásmódhoz, az emberkezeléshez vagy nem. 
A szociális helyzet pedig általában megszabja az egyén gondolkodás- 
módját, modorát, a dolgok értékelésének a mikéntjét. S hozzá még 
az a súlyos hátránya van, hogy ezeken alig lehet változtatni, mert 
a  velük kapcsolatos érzelmi elemek túlságosan kötnek.

Semmiestre sem hagyható figyelmen kívül a társadalom  többi 
alakulatainak az emberre való hatása sem. A jelen esetben elég, ha 
a  sok közül kettőre h ívjuk fel a figyelmet. Ez a kettő a hatalom  és 
a vagyon. A hatalom, a vagyon és az ezeken megszerezhető élvezetek 
nagyon sok embernél az élet értelmét teljesen kimerítik. Eltérést 
gyakran csak abban tapasztalunk, hogy a hangsúly a háromm al 
szemben kor szerint módosul. Fiatalabb korban az élvezetek uralkod
nak, később következik a hatalom, legvégül pedig a vagyon jön az 
értékelés sorrendjében. Legtöbbször azonban együtt szerepel a három. 
A nnyira hatalm ában ta rtja  ez a három  tényező az emberek érdeklő
dését, hogy közel fekszik a gyanú, hogy az emberek nagy sokasága 
az életrenevelésen nem ért egyebet, m int az ezeknek a megszerzésére 
irányuló képességek kifejlesztését. Mégpedig alighanem a rá juk  
fordíto tt fáradsággal fordított arányban, azaz minél kevesebb 
fáradsággal minél többet.

U toljára m aradt a felsorolásban a természet, a technika és a 
belőlük nyerhető értékek. Ezek részben az előbb tárgyalt életvaló
ságokkal kapcsolatosan lépnek az egyén elé, részben önállóan. Miut 
az élet valóságának tárgyilagos oldalai, az emberi ész és akarat szá
m ára nem a legnehezebben megoldható feladatot jelentik, ha m aguk
ban jelentkeznek. M inthogy azonban az életnek sokrétegű valóságá
tól alig különíthetők el, éppoly nehezen használhatók fel, m int az 
élet bármely más oldala.

Az élet nagy birodalm ának milliónyi tényét azért kényszerítet
tük bele öt csoportba, hogy világosan lássuk, mik azok az erők és 
tények, amelyekre az életrenevelésnél tekintettel kell lennünk. A fel
sorolás nem teljes és nem tökéletes, bizonyos eligazodást mégis nyújt.

10*
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Miben áll tehát az életrenevelóe? Véleményünk szerint nem más, 
m int az egyén előkészítése, hogy a fentvázolt körülmények között 
helyezkedjék el, a sa já t egyéniségét köztük a lehető legjobban érvé
nyesítse, a körülményeket a m aga szám ára a legjobban értékesítse, 
úgy, hogy a nevelés általános célja m indig érvényben maradjon. 
A  nevelés céljának a m eghatározása közismerten v ita  tárgya. A sok 
m eghatározás közül az egyén szempontjából a következőt ta rtju k  a 
a legelfogadhatóbbnak: a nevelés célja az ösztönök világából való 
kiemelés és az értékek világába való fölemelés. A nevelés az egyén 
erejére támaszkodik, de nem hagyhatja figyelmen kívül a kívülről 
jövő segítséget sem. Ennek a meghatározásnak az értelmében irány
adó elvül elfogadhatjuk, hogy az életrenevelés nem lehet önző, anyag
elvű és hedonista. Nem lehet elsősorban azért, m ert a nevelés álta
lános céljával és lényegével ellenkezik, de nem lehet az élet valóságá
ban sem. Ilyenre eddig sem volt példa, m ert abban az esetben, ha ez 
az elv általánossá válnék, az emberek nem tudnának egymástól élni, 
általános bellum omnium contra omnes keletkeznék. Ebből m agya
rázható, hogy a legerkölcstelenebb aljasságok is nevelői mezbe 
öltözve valamilyen ideális célú form át igyekeznek választani. Tehát 
egészen jogos az a követelmény, hogy az életrenevelést m indig 
magasabbrendű szempontok szerint kell irányítani.

H a m ár most ezt az elvet alkalmazzuk, amikor az egyént az 
eszmékkel és a gondolatokkal szemben való állásfoglalásra neveljük, 
főleg az a kötelesség hárul ránk, hogy kimutassuk, mely eszmék és 
gondolatok értékesek és időállók. Ugyanis csak ezek érdem lik meg 
a megbecsülést és a szolgálatot, az ellenkezők pedig a mellőzést, sőt 
a mindenáron való kiirtást. Az eszmék és gondolatok értékelése nem 
könnyű feladat, s alig is lehetne rá  vállalkozni, ha nem volnának 
megfelelő tám aszpontjaink. Közmegegyezés szerint ilyenekül el
fogadhatók 1. a tekintély, — ez lehet vallási, társadalm i, családi —; 
2. a történelem. Ennek ez esetben az a feladata, hogy m egvizsgálja, 
mely eszmék társadalom fenntartók és melyek nem azok. Az élet 
szempontjából az eszméknek az adja meg az értékét, vájjon érvé
nyesülésük esetén lehet-e rá juk  emberi élet kifejlődésére alkalmas 
társadalm at építeni. Ennek a megvizsgálása pedig a történelemre 
tartozik, m ert az eszmék élete és hatása a történelem tanúsága sze
rin t megismétlődik. Az eszmék értékelésénél támaszkodhatunk to
vábbá a lelkiismeretre és a jóízlésre.

Nem kevésbbé fontos az életrenevelés szempontjából a szavak 
kellő értékelésére való rászoktatás. Sőt ennél megállni nem is sza
bad, m ert ez még csak passzív m agatartást jelentene s nem biztosí
taná az egyén szám ára az élet befolyásolásának és alakításának a 
lehetőségét. Ennek elérése céljából a nevelésnek a rra  is kell töre
kednie, hogy a szóhasználat művészetét elsajátíttassa. Nem szónok
lásra való nevelésről van ez esetben szó, hanem arról, hogy az ember 
eszméi és gondolatai szám ára a megfelelő szót meg tud ja  találni, 
másokat törekvései igazságáról meg tudjon győzni s legyen kellő 
ügyessége és bátorsága, hogy csak azt a szót mondja ki, amely elvi 
meggyőződésének megfelel. Ha ez utóbbi nem volna lehetséges, 
akkor hallgatni tudjon, azonban a szó hatalm ával vissza ne éljen. 
Az életrenevelésnek ezen a területen az lenne a megbecsülhetetlen 
érdeme, és bátran  m ondhatjuk, századok óta valóban komoly ered
ménye, ha elérné, hogy az emberek ne éreznék m agukat a rra  kény
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szerítve, hogy a szavakat sok esetben gondolataik elrejtésére hasz
nálják. E ttől azonban alighanem még messze vagyunk. Egyelőre 
meg kell elégednünk, ha növendékeinket ráneveljük arra, hogy, 
amint mondottuk, a szavakat értékelni tudják. Szokják azt meg, 
hogy minden közületnek megvan a maga szóhasználati módja. 
Az egyház, a tudományos egyesület, az országgyűlés, az iskola, a 
munkásszervezet még a közkeletű szavakat is sajátos hangsúllyal és 
értelemmel tud ja ellátni. A köziiletek tag jai pedig úgy vannak be
állítva, hogy a szavakat az állandóan megszokott jelentésben hasz
nálják. A szavak értékelésére és azoknak a nevelőktől szándékolt 
használatára való nevelés m ár évszázadok óta folyik. Az ókori és 
a modern nyelveknek a nevelés szolgálatába való állítása egyebek 
mellett a vázolt célt is szekálja . Az eszközök is m ár régiek. A szavak 
m agyarázata, olvastatás, vitatkozás, iratás, szónoklás sth. mind rég
óta ism ert eszközök. A fejlődés menete is inkább azt kutatja, mi
képen lehetne a régi eszközöket a növendék természetéhez közelebb 
hozni.

Az emberi élet nagy területét jelentik az emberi cselekedetek és 
az emberekkel kapcsolatos szociális viszonyok is. Igen lényeges, hogy 
az ember ezekkel szemben az életnek megfelelő, a m ellett azonban 
erkölcsileg kifogástalan állást tudjon foglalni. A ránevelésnél né
hány szempontot okvetlenül figyelembe kell venni. Az egyik az, 
hogy az emberi cselekedetek gyakran nem fedik a szándékot, továbbá, 
hogy a külvilágnak szánt cselekedetek mások, m int a m agánhaszná
latra szántak. Ezt a kettősséget meg kell m utatni a növendéknek, 
azonban az abban rejlő erkölcstelenséget is. Á ltalában ezen a téren is 
nagy haladásról számolhatna be a nevelés, ha legalább rövid lépés
sel fokozatosan előbbre vihetné az emberiséget. Az életnek ezen a 
területén hangsúlyoznunk kell az emberkezelés szempontjának a 
figyelembevételét is. Pontosságáról m ár szó volt. Kiegészítésül meg 
kell emlékeznünk, hogy van ennek egy valós oldala, am ikor hatalm i 
jogon kezeljük az embereket, nem véve figyelembe semmi emberi 
érzést, csak a tehetetlenség tényét, valam int szóvá kell tennünk a 
félrevezetés célzatával történő emberkezelést is. Nem szorul külön 
bizonyításra, hogy az ilyen emberkezelés nem lehet nevelés tárgya, 
m ert hiányzik belőle minden erkölcsi alap és magasabbrendű szem
pont. Csak az emberi önérzettel számoló és magasabb célt néző 
emberkezelés jöhet tekintetbe.

A szociális viszonyok közt való tájékozódásra szolgáló nevelés
nél vizsgálat alá esik a cél és a szociális kérdés ténye. A cél az egyén 
beleilleszkedése a szociális viszonyokba úgy, hogy azok fokozatosan 
igazságosabbakká és erkölcsösebbekké legyenek. Á ltalános tapasz
ta la t az, hogy ez az életrenevelésnek nagyon nehéz oldala. A szó 
ciális kérdés összességéből ugyanis főleg két oldalt kell kiemelnünk. 
Egyik oldal a szociális intézmények és berendezések világa, a másik 
a szociális érzületé. Szociális intézményeket is nehéz alkotni, mert 
beleütköznek az ember ősi ösztönébe, az önzésbe. Fáradsággal, anyagi 
eszközökkel és megfelelő hatalommal mégis csak lehet eredményeket 
elérni. Mindez azonban nem jelenti a szociális érzület megvalósítását 
is. A szociális érzület egészen külön lap ra  tartozik, és sokkal nehezeb
ben lehet rá  szert tenni, m int bármilyen lényegbevágó szociális intéz
ményekre. Születési adottság, mély emberi belátás és finom lelki
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ism eret kell hozzá. H ány m agát szocialistának valló emberben nincs 
szociális érzés, hanem csak merőben önző és egyéni érdeket hajszoló.

A szociális érzésből az emberi belátásra és a lelkiismeretre 
vonatkozó rész nevelhető. A nevelésnek az igazságosság, a részvét és 
az emberszeretet erényeit kell szem előtt tartania, azonkívül azt a 
csodálatos érzést, amely minden derék m agyar emberben testvért lát. 
A nevelés célravezető eszközei a kellő felvilágosítás, a becsületes 
meggyőződésből fakadó példa és a különféle szociális gyakorlatok. 
Az élet szociális oldalának a nevelésére ma annál is inkább szükség 
van, m ert világfordulóhoz értünk, amikor az egyénnek meg kell 
találnia a m ódját, hogy a közösségbe értékesen és hasznosan be
illeszkedjék.

Az élet valóságához hozzátartozik a hatalom  is. H a a nevelés 
az élettel szemben meg akarja  tenni a kötelességét, nem térhet ki 
m unkája közben a hatalommal szemben való állásfoglalás elől sem. 
Hatalm on természetesen nem kizárólagosan politikai hatalm at kell 
érteni, hanem az emberi élet terén mutatkozó minden hatalm i tényt. 
A nevelés szempontjából ez esetben is elsősorban a felvilágosítás 
jöhet szóba, mely a hatalom  lényegének felismerésére és a gyakor
lásánál szükséges felelősségérzetre neveli az ifjú t; m ásodsorban 
annak a hangsúlyozása, hogy a hatalom  gyakorlásánál is az erkölcsi 
elveket kell szem előtt tartani. A nevelés ennél tovább alig mehet.

Alig van nehezebb oldala az életrenevelésnek, m int az a m aga
tartás, amelyet a növendéknek a gazdasági javakkal, a természet 
kincseivel és a technika alkotásaival szemben kell elfoglalnia. Első 
tekintetre mindenki meglepődik, m i ebben a nehézség, hiszen általá
nosan elfogadott nézet szerint az az életrenevelés lényege, hogy a 
felsorolt javakból az egyén a legkedvezőbb körülmények között a 
legtöbbet szerezhesse meg. A nehézség tehát csak abban lehet, meg 
tudja-e m utatni a nevelés az erre szolgáló eszközöket vagy nem. 
Eddigi fejtegetéseink éppen azt akarták  kidomborítani, hogy az élet 
nemcsak anyagi értékekből áll, továbbá, hogy az anyagi értékek 
megszerzése sok erőtől, helyzettől és körülménytől függ. Viszont 
a nevelésnek az anyagi érdekek fölött álló szempontok szerint kell 
eljárnia. A  valódi nehézség tehát a következőkben van. Minden 
nevelőnek számolnia kell azzal a ténnyel, hogy az embernek a földön 
kell élnie s hogy a földi javak minden ember előtt értékesek. Éppen 
azért feladatát csak akkor teljesíti jól, ha a növendékeket ezeknek 
a megszerzésére, használatára és kellő megbecsülésére ráneveli. 
E  közben könnyen abba a veszedelembe kerül, hogy a növendékek 
önzőkké válnak, m ert az önzés minden emberben természeti alap- 
hajlandóság. Nagyon óvatosan kell tehát a nevelésnek eljárnia, hogy 
a való élet ta lajátó l el ne szakadjon és a nevelés céljának is meg
feleljen.

Ilyen irányú  nevelésünk közben elsősorban a rra  kell ügyelnünk, 
hogy az egyén az élethez szükséges javakat meg tud ja  szerezni.

A javak megszerzésének a módja a nevelés külön fejezete. 
A határozott iránym utatás a szaknevelés körébe tartozik, az általá
nos nevelés viszont csak az általános készségek fejlesztésével foglal- 
kozhatik értelmi és akarati irányban. Ehhez já ru l a testi ügyesség 
elsajátítása s főleg a m ár többször említett erkölcsi elveknek az 
érvényesítése. Ez utóbbiak közé tartozik annak a megvizsgálása is, 
milyen a kívánatos viszony az egyén és a javak között, valam int
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az egyén és mások javai között. Az első esetben az egyénnek az az 
érdeke, hogy a javak  megszerzésére irányuló törekvései közben 
egyéniségét el ne veszítse, a javakban fel ne olvadjon s u ralm át 
felettük megtartsa. A második eset azt a területet jelenti, am elyre 
a mások érdekeivel való törődés és a közösség érdekeinek a figye
lembevétele tartozik.

Az életnek ezzel a kérdéscsoportjával: az egyénnek, a közösség
nek és az élet javainak egymáshoz való viszonyával a nevelés ma 
nagyon sokat foglalkozik. Nem elégszik meg a megszokott úttal, az 
életnek és az élet ezernyi változatának főleg értelmi úton való meg
közelítésével, hanem gyakorlati feladatok elé is á llítja  a növendéket, 
hogy tevékenységgel és m unkával tanulja meg a közös munka értel
mét. E ttől v árja  a nevelés a javak  helyes értékelését, a mások érde
keinek a m éltánylását és a nemzeti közösség elsőbbségének az el
ismerését.

K iindulási pontul azt a tételt választottuk, hogy az életre- 
nevelés problémája nagyon bonyolult. Könnyebb azt hangoztatni, 
m int megvalósítani. Amióta nevelés van a világon, az m indig az 
életre irányult. Csak az élet értékelése volt időnkint más és más. 
Az élet más oldalai kerültek koronkint előtérbe s azokat különböző 
eszközökkel igyekeztek megvalósítani. Dr. Zibolen Endre.

Népiskola és középiskola.

A m agyar közművelődésnek két legfontosabb, hatásaiban leg 
szélesebb kört érintő szerve az elemi iskola és a középiskola. Mind
kettő önmagában zárt egységet alkotó intézmény, önálló, egymástól 
független, autonóm szerv, amely elm életileg csak a közös cél, a nem
zeti közműveltség szolgálatában hozható egymással vonatkozásba. 
M indkettő más tan terv  alapján, sok tekintetben más tanító  és nevelő- 
eljárás szerint, ezideig más-más tanügyi hatóság felügyelete alatt 
dolgozik s a két különálló épület, amelyben a m agyar kisvárosokban 
az elemi iskola és a középiskola helyet foglal, ilyen módon mintegy 
jelképe lesz a két iskolatípus egymástól való független különállásá
nak. E két közoktatásügyi egység társadalm i szerepe is más és m ás: 
míg egyik a nemzet egészének alapkultúráját megteremteni hivatott, 
a m ásik a nemzet pusztán szellemi m unkát végző vezetőrétegének, 
a m agyar középosztálynak műveltségét alak ítja ki.

Annak a szempontjából közelítve azonban e két iskolatípushoz, 
akiért minden iskola van; a gyermek szempontjából — kétségtelen, 
hogy e két közoktatási szerv nem bástyázhatja m agát körül ön
állásának jelszavaival, nem állhat szemben egymással jogféltő 
merevséggel s autonóm iájának tudatában sem zárkózhat el az egy
mással való együttműködéstől. Minden nevelőeljárás alapfeltétele 
a nevelőtényezők összhangja. A nevelőtényezők ellentétei, széthúzásai 
csak a m unka teljes eredménytelenségéhez, a nevelőeljárás teljes 
csődjéhez vezethetnek. S e tétel nemcsak az egyesek, hanem az egész 
nemzet életére vonatkozólag áll. Az oktatási szervek diszharmóniája, 
sőt puszta együtt-nem-működése k izárja egy egységes, szilárd, biztos 
alapon nyugvó nemzeti kultúra kialakulását. A család és az iskola 
egym ásrautaltságát a pedagógia nem győzi hangoztatni. Az eszkö
zök egész sora szolgálja máris e két nevelőtényező összehangolását;
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az elemi és a középiskola egymásközötti kapcsolatainak kim élyíté
sére azonban a legutóbbi időkig csak vajm i szerény kísérletek 
történtek.

Kétségtelen azonban, hogy az elemi és a középiskola együtt- 
m unkálkodása mind az egyes gyermek, mind pedig az egész m agyar 
ku ltú ra szempontjából elodázhatatlan feladat. Minden gyermek az 
elemi iskola szellemi tornáján át küzdi fel m agát a középiskoláig, 
az elemi iskola elvégzése feltétele minden középiskolai tanulm ány
nak s így e két iskolatípus az egész nemzeti ku ltúra kincsesházában 
nem két egymással egészen lazán egybekapcsolt lakosztálynak, 
hanem az épület két szorosan egym ásrautalt tagozatának tetszik, 
amelyeknek kapcsolata az egész épület harm óniáját és egyensúlyát 
biztosítja. Az a puszta tény, hogy az elemi iskolán vezet keresztül 
a gyermek ú tja  a középiskoláig, egy nagy egységgé form álja e két 
iskolatípust s az egymáshoz való kölcsönös alkalmazkodás követel
ménye elé állítja  mindkettőt.

Általános pedagógiai szempontból kétségtelen nagyhorderejű, 
elsőrendű fontosságú feladat azoknak a különbségeknek az á th ida
lása, amelyek a gyermek szám ára az elemi és a középiskola között 
m agától értetődőleg adódnak. A fejlődés nem tű r ugrásokat és 
m egrázkódtatásokat, haladás, miként a történelemben, az egyén 
életében is csak állomásról-álíomásra történhetik. Csak aki közvetlen 
közelről szemlélheti a gyermek kedélyvilágának alakulását, tud ja  
felfogni, mekkora m érvű érzelmi visszahatásokat vált ki a bontakozó 
emberi lélekben az újdonságok, a szokatlanságok, a változások nagy 
sorozata, amellyel az elemi iskola u tán  a középiskola a gyermeket 
meglepi. Az új környezet e zsenge napokban valósággal lenyűgöző 
hatású. Jelen ti a tanárok sokaságát, szemben a magányosan álló 
tanítóval, akivel a gyermek eddig kapcsolatban állott, a szaktanítást 
az osztálytanítás helyett; jelenti a vastag könyvek sokaságát, a 
nagyobb feladatokat, nagyobb fegyelmet és szigorúságot; jelent új, 
eddig ismeretlen diáktársakat, akik közül a nyolcadik osztályos 
sokszor külső megjelenésében is háromszor akkora, m int az elsős; 
jelent új iskolai szokásokat, amelyekbe a kisdiáknak bele kell 
törődnie; jelenti nem egy alkalommal a szülői háztól való meg
válást is, új, ismeretlen embereket, akiknek rokonszenvéért a gyer
meknek birkóznia kell s jelenti a falu csendje u tán a városi élet 
zajos hullámverését. Csoda-e, hogy akad értékes, mélyebb kedély- 
világú gyermek, akit a benyomások e tömkelegé készületlenül ér 
s az újdonságok útvesztőjében eltéved.

Azok a zajtalan, csöndes, de annál mélyebb belső megrázkód
tatások, amelyek ilyen körülmények között a gyermeket érik, egy 
közös okra vezethetők vissza: a gyermek nevelését intéző tényezők 
bizonyos m ulasztásaira, az együttműködés és egym ásrautaltság 
gondolatának szem elől tévesztésére. A  középiskolában e válságos 
hetekben nem m indig van a kisdiáknak megfelelő támasztéka s az 
iskola nem mindig siet elébe a prevenció eszközeivel; másfelől az 
elemi iskolában és a szülői házban a gyerek nem m indig kapja meg 
a változásokhoz a megfelelő előkészítést s nincs m indig tájékoztatva 
az új környezetben betöltendő helyzetéről.

Logikusan m erül fel hát előttünk a kérdés, m it tehet az elemi 
és mit a középiskola a közöttük kétségtelen fennálló eltérések á t
h idalására s elsősorban is hogyan segítheti á t a gyermeket azon
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a krízisen, amely az iskolaváltás természetes következménye. Az elemi 
iskola feladata e részben elsősorban a m egrázkódtatásokra való elő
készítés volna. Nem túlságosan nagy feladat a gyermekben a közép
iskola irán t érdeklődést ébreszteni, m egism ertetni annak szerkezeté
vel, általános szokásaival s kedvet kelteni benne a középiskola iránt. 
M inderről a gyermeknek m ár az elemi iskolában beszélni kell, 
beszélni megfelelő módon úgy, hogy kíváncsiságát felcsigázzuk s 
a rá  váró zökkenőre előkészítsük, nem pedig úgy, hogy az előtteálló 
feladatoktól visszarettenjen. Bizalomra kell hangolni őt m ajdani 
tanárai iránt, akikben éppen olyan hozzá közelálló jó emberét kell 
a kisdiáknak megsejteni, m int tanító ja volt — nem pedig eleve el
riasztani tőle a középfokú iskola szigorúságának, fegyelmének, 
magas követeléseinek emlegetésével. Egy két ilyen irányi! beszélge
tés nélkülözhetetlen azoknak, akik az elemi IV. vagy V. osztálya 
u tán középiskolában tanulnak tovább, nélkülözhetetlen különösen 
akkor, ha az egyszerűbb szülők műveltsége hasonló irányú  felvilá
gosításokkal szolgálni nem tud. Az ilyen beszélgetések a m agyar 
műveltség egy fontos szervét hozzák közel a gyermekhez és így az 
általános műveltség szempontjából is jól megférnek az elemi iskola 
keretei között, gyakorlati szempontokat mellőzve önmagukban is 
értékes ismereti anyagot jelentenek.

A másik körülmény, amelyet az előkészítés m unkájával kap
csolatban felvethetünk, abból a különbségből következik, amely a 
középiskolába lépés pillanatában a tanítónak a tanítvánnyál szem
ben beállott helyzetét a tanárnak új kisdiákjához való viszonyától 
megkülönbözteti. Amazok m int jó ismerősök búcsúznak egymástól, 
ezek m int idegenek jönnek össze, nagyobbrészt első alkalommal 
életükben. Egy-két előzetes szóbeli információ, egy-kétsoros írásba- 
foglalt jellemzés (természetesen nem sablonos ajánlólevél), amelyet 
a tanár, különösen az osztályfőnök a gyermek régi ismerősétől, a 
tanítótól kap, nagym értékben m egkönnyítheti nemcsak a közép
iskola, hanem az új körülmények közé került gyermek helyzetét is. 
A gyermek lelki alkatának ismeretében ugyanis a tan ár következ
tetni tud az új viszonyokra való reakcióinak módjaira, tudhatja, 
melyik gyermeknél kell résen lennie, kapcsolatai a gyermekhez ön
kéntelenül szövődnek szorosabbra s a kezdet nehézségeiben többet 
tud neki nyújtan i, m intha teljes bizonytalanságban kellene helyze
téről tapogatóznia. A gyakorlati élet eddigi példái sok esetben igen 
értékesnek m utatják az elemi iskolának a gyermekről adott in
formációit,

A középiskola feladata általános nevelési szempontból ism eret
len ríj diákjával szemben, hogy mintegy a gyermek elébe siessen 
s igy bizonyos foki! alkalmazkodással segítse át a kezdet válságán. 
Ilyen tekintetben égető hiányt pótol a felsőbb tanügyi hatóságok 
újabbkeletű rendelkezése, amely a középiskolai tanárok hospitálását 
az elemi iskolában kötelezően előírja. A kisdiáknak az ilyent elemi 
iskolai látogatás az első találkozást jelenti m ajdani nevelőjével, 
a tanárban viszont a benyomások egész sorát bontakoztatja ki, rá 
eszmélted őt azokra a különbségekre, amelyek az elemit a közép
iskolától elválasztják és így lélektanilag érthetővé teszi az iskola
változással együttjáró  megrázkódtatásokat. E kétségtelenül fontos 
tanügyi intézkedés természetes kiegészítéséül kínálkozik a tanítók 
középiskolai látogatásának elrendelése, amely a két iskolatípus
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ellentéteinek kiegyenlítését a kölcsönösség elvének alkalmazásával 
még hathatósabbá tehetné. A kisdiák és a tan ár viszonyának köz
vetlenebbé tételét és az iskolaváltással kapcsolatos nehézségek el
oszlatását szolgálják továbbá a középiskola első osztályában a leg
utóbb bevezetett osztályfőnöki órák is, amelyeknek feladata egyebek 
között, hogy a gyermeket a középiskola életébe bevezessék, fegyelmi 
intézkedéseivel, tanulm ányi eljárásaival megismertessék s a gyer- 
meklélek kérdéseire választ, problém áira megoldást keressenek.

Általános nevelési szempontokon kívül azonban az oktatás 
szűkebb munkaterülete is m egkívánja az elemi és a középiskola 
m unkájának összehangolását. A  tanárt, aki az elemi iskolába el
látogat, elsősorban az elemi iskolai órák közvetlen hangulata lepi 
meg, az a fesztelenség, amely a tanító és a gyermekek viszonyában 
fennáll, s amelyet a középiskolában csak egyes kivételes alkalm ak
kor sikerül m aga körül megteremteni. Az elemi iskolai osztály - 
tanítás a tanító egyéniségét rendkívül közelhozza a tanulók leikéhez, 
a napról-napra folyó közös munka, az állandó együttlét szoros 
szálakkal fűzi össze a nevelőt kis neveltjeivel s a nevelői hatások 
érvényesülésére, a tanító  egyéniségének kibontakozására páratlan 
alkalm at nyújt. A tanító  sokkal jobban ismeri tanítványait, m int 
a tanár, nemcsak m ert állandóan velük van, hanem, m ert minden 
tárgy ra  egyedül tan ítja  őket s a tan tárgyak  koncentrálására így 
sokkal több m ódja esik, m int a tanárnak. Közvetlenebbek és mozgal
masabbak az órák is, a tanulók fesztelenebből nyilatkozhatnak meg, 
nem egyszer karban felelnek a tanító  kérdésére s így a bizalmas 
viszony jó ta la ja  lesz a tanító  oktató eljárásának. Bizonyos azonban 
az is, hogy a középiskola m indjárt az első osztály első tan ítási nap
jaiban egészen más pedagógiai légkörbe vonja a tanulókat. Minden 
ó rára  más és más tanár megy be, mindegyiknek külön-külön kell 
a tanulókkal ismeretséget kötnie, a különböző tanórák m unkáját az 
egymástól való függetlenség jellemzi és a tantárgyak közötti kon
centrációra csak egészen különleges szervek és intézmények adnak 
módot (az osztályfőnökség intézménye, látogatások, az osztálykönyv, 
módszeres értekezletek stb.). A hangulat is komolyabb és a fegyelem 
szigorúbb. A tanulók spontán megnyilatkozása határozottan a h á t
térbe szorul. Kétségtelen, hogy ezen a ponton különös h iányát érez
zük az átmenetnek. M int hogyha arra  volna szükség, hogy az elemi 
iskola felsőbb tagozatában kissé szőkébbre kellene fogni a tanulók 
szólásszabadságát, míg viszont a gimnáziumban tágítani kellene \ 
azon. Igen kívánatos volna, ha a gimnázium kezdőosztályaiban a 
rokontárgyak tanítása közös tanár kezébe ju tn a  s ezáltal is tér 
nyílna az osztály tanítás és szaktanítás eltérésének áthidalására.

Általában ezen a ponton elsősorban a középiskolára vár súlyos 
feladat. A tan ár az, akinek le kell ereszkednie a gyerm eki lélek egy
szerűségéhez és alkalmazkodni kell tudni a gyermek világához. 
Különös nehézséget okoz számos esetben az a körülmény, hogy a 
középiskola tanterve nem látszik tekintettel lenni az elemi iskolai 
tantervre és a gyermeklélektan eredményeire s bizonyos tantárgyak 
kebelében vagy elhanyagolja azokat az ismereteket, amelyeket a 
gyermek m ár az elemi iskolában megszerzett, vagy minden átmenet 
nélkül olyan ismeretek á tadására kell vállalkoznia, amelyek a gyer
mek értelmi fejlettségét m eghaladják. íg y  például a földrajzi és 
természetrajzi oktatás a középfokú iskolákban teljesen elhanyagolja,
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vagy legalább is nem ta rtja  kellő mértékben számon, hogy a gyer
mek ilyen irányban m ár az elemi iskolából hoz magával bizonyos 
ismereteket; e tantárgyak keretében kétségtelen szükség van arra, 
hogy a gyermek elemi iskolai ismereteire hivatkozzunk s ezáltal is 
tudatosítsuk benne az elemi és középiskola között fennálló term é
szetes összefüggéseket. De ugyancsak a földrajz, valam int a mennyi
ségtan a gimnázium első osztályában m indjárt a bevezető fejezetek
ben bizonyos alapfogalmak ismertetésében olyan magaslatokra téved, 
amelyek a gyermekiélek szám ára egyelőre még megközelíthetetlenek. 
Mi a szám, mi a mennyiség, mi a számrendszer — vagy mi a délkör, 
m i a hosszúsági kör s ehhez hasonló kérdések pontos és szakszerű 
m eghatározása még általános műveltséggel bíró felnőtt ember szá
m ára sem könnyű feladat s e definíciók m egtanulásában a gyermek 
m integy arra  van kényszerítve, hogy a gondolatok és a fogalmak 
helyett a tankönyvnek szám ára jelentésnélküli szavait gépiesen 
tanu lja  meg és tegye magáévá. A tanári m unkának ezeket az alap
fogalmakat bizonyos óvatos tartózkodással kell a gyermekektől 
számonkérnie, nem annyira precíz fogalmazáséi feleletek form ájá
ban, m int inkább azáltal, hogy a fogalom átértéséről igyekszik bizo
nyítékokat szerezni. Ezen a ponton határozottan ta la jta lan  m agas
ságok kecsegtetik a tanárt, m int szakembert és riasztják  vissza az 
egyszerű gyermeki értelmet. Az idevonatkozó feladatok megoldása 
azonban csak bizonyos tantervi, illetve tankönyvi egyszerűsítések és 
módosítások által mehet végbe.

Egyazon község elemi és középiskolái között bizonyos gyakorlati 
módszeres megegyezések is nagyban megkönnyíthetik az elemi 
iskola u tán  a középiskolában tanuló diák m unkáját. Közös dolgozat- 
jav ítási jelek, osztályozási eljárások, azonos módszer a dolgozatok 
előkészítésében, bizonyos konvenciók az elemzés nyelvtani eljárásá
ban, a helyesírás tanításéban a tanár és a tanító között egyiktől 
sem kívánnak nagy áldozatot, a gyermeknek azonban nagy segítsé
gére lehetnek. A helyesírás terén a tanár és a tanító közös feladata 
lenne azoknak a sajátos helyesírási hibáknak lejegyzése és összesí
tése, amelyek a közös lakóhelyre nézve jellemzők és a nyelvjárásban, 
vagy egyéb különös helyi okokban lelik m agyarázatukat. Egy ilyen 
közös hibajegyzék az elemi és a középiskola kezében egyaránt hasz
nos alapja lehetne minden helyesírási gyakorlatnak. Nem kevésbbé 
áll ez a szorosabb értelemben vett nyelvtanra vonatkozólag is. 
Az elemi iskola a jelek szerint mindinkább kifelé ju t abból az áram 
latból, amely az elmúlt évek folyamán hatalm asodott el s a nyelvtan 
lehetőség szerinti mellőzését, az elemi iskolából való kiszorítását 
lá tta  feladatának. Mindinkább ráeszmél arra, hogy a gyakorlati 
nyelvtani ismeretek m ár csak a helyesírás elsajátítása szem pontjá
ból is nélkülözhetetlenek s még inkább azok, ha megfontoljuk, 
hogy a gyermeknek például a gim názium  első osztályában 
az első tanítási hetekben a latin órán egyszerre kell farkasszemet 
néznie az egész m ondattannal, az alany, tárgy, birtokosjelző, a részes 
és egyéb határozók fogalmával, nom inativusszal, genitivusszal s a 
kisdiák egyéb vérfagyasztó szörnyetegeivel. A hangsúly itt a gya
korlati nyelvtani tudáson, nem pedig szőrszálhasogató m eghatáro
zások mechanikus számonkérésén volna, am int azt az elemi iskola 
mindinkább felismeri. E  felismerés kétségkívül alapvető fontosságú 
a gyermek középiskolai nyelvi tanulm ányait illetően.
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Végül nagy nehézsége a középiskolába járó  gyermeknek, ame
lyen pedig m ár az elemi iskola keretei között meg kellene kísérelnie 
az átju tást, hogy az elemi iskola módszere a gyermeket az élőszóból, 
a beszédből való tanuláshoz szoktatja hozzá, míg a középiskolai 
tanulm ányok elképzelhetetlenek a könyvtanulás, a tankönyvek hasz
nálata és a belefoglalt ismeretek egyéni munkával való elsajátítása 
nélkül. A középiskolába lépő diák nem tud tanulni, pedig a hittan, 
földrajz, term észetrajz és részben minden egyes tantárgy a tanulás 
komoly igényével lép föl vele szemben m indjárt a kezdet kezdetén. 
A  mondottakból következik, hogy ez igények részben jogosulatlanok 
s az átmenet az élőszóból való tanulásból a könyvtanulásra csak 
fokozatos lehet. Ebben az irányban azonban nemcsak a középiskolá
nak kell engedményeket tennie, hanem az elemi iskolának is kell 
a gyermeket olyan feladatok elé állítani, amelyek a könyvtanulás 
titkaiba fokozatosan bevezetik. Tanulni tanulni sokkal nehezebb fel
adat, m int a tanulás módszerének birtokában fogni hozzá bármiféle 
ismeret elsajátításához. Ezt az eszközt csak mindkét iskolatípus 
közös m unkája és összefogása adhatja a gyermek kezébe.

E néhány megjegyzésen keresztül csak homályosan bontakozhat 
ki előttünk a széles problematika, amely a gyermek iskolaváltozta
tásának természetes következménye. E  problémakör megoldása két
oldalú feladat, elképzelhetetlen akkor, ha akár az elemi, akár a 
középiskola e feladatokat nem lá tja  a magáénak. Egyik sem zárkóz- 
hatik el tőle azonban, hogyha átérti annak a* gondolatnak az igaz
ságát, hogy nem az élet van az iskoláért, hanem az iskola az életért, 
nem a gyermek a tanárért és a tanítóért, hanem a tan ár és a tanító 
a gyermekért. Az életnek és a lelkiismeretnek a törvényei pedig 
mélyebbek minden írásos törvénynél, sőt minden más törvénynek 
alapjául szolgálnak.

(Mezőkövesd.) Dr. Sándor látván.

Az Ady-kérdés és a középiskola.
Ady Endre tanításának problematikus volta, ágy gondolom, 

az Ady-ismerők előtt bizonyításra nem szorul. Ady a m agyar 
irodalom egyik legproblematikusabb egyénisége. Költészete szinte 
páratlan végleteket m utat. F a ji érzés, szerelem, Isten-hit megéneklése 
egy helyütt a legmagasabb esztétikum fokán — máshol a zabolátlan, 
fegyelmezetlen, szinte deliriumos sorok. Életének számos mozzanata 
az erkölcsi törvények mellőzését m utatja.

Midőn a V III. osztályban a m agyar irodalm i oktatás során a 
tanár eljut ahhoz a korhoz, mely a líra  terén Ady korának lenne 
nevezhető, úgy gondolom, feltétlenül kérdőjelek merednek eléje. 
Sokan úgy alakítják át ezeket a kérdőjeleket ponttá, hogy egyszerűen 
nem tan ítják  Adyt. Legföljebb elolvastatják a ,,Föl-földobott kő“ 
című versét, mely minden V III. osztályos olvasókönyvben benne van. 
Ez természetesen a legegyszerűbb és legkényelmesebb eljárás, de 
semmiképen sem kielégítő. A kérdőjeleket nem lehet ilyen egyszerűen 
átalakítani ponttá. Ezekkel szembe kell néznünk és alaposan meg 
kell vizsgálnunk őket. Még ez esetben sem biztos, hogy határozott 
ponttá tud juk  változtatni valamennyit.

V izsgáljuk meg kissé a főbb problémákat. Ezek elseje term é
szetesen az, hogy tanítsuk-e egyáltalán A d yt a középiskolában1
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Az Ady-ismerőknek vagy nem ismerőknek általában két táborát 
különböztethetjük meg. A szenvedélyes A dy-rajongókat s az Ady- 
megvetőket. Az előbbiek szélsőségesen felmagasztalják, kritika nél
kül, illetőleg helytelen kritikával olvassák: minden szép, minden 
érthető, minden zseniális, ha m ellette ott van Ady neve. Túlságba 
vitt Ady-kultusz fejlődik így ki, mely természetesen, mint minden 
túlzás, nem helyes.

Hasonlóképen elvetendő azonban az a szintén minden objektív 
kritikát mellőző állásfoglalás is, mely eleve mereven elzárkózik 
Ady megismerésétől. S ami még súlyosabb; kritizálja Adyt anélkül, 
hogy verseit ismerné.

Ezt a két kritikátlan  tábort azért említem meg, m ert ezek ki
fejlődésének legkiválóbb talaja  az a középiskola, ahol Ady Endrét 
nem tanítják. E szélsőséges irányok képviselői a középiskolában 
alkotják meg téves nézeteiket Adyról.

V ájjon m iért, mi ennek az oka! Minden nyolcadikos gim na
zista ismeri Ady nevét, hallott róla egyet-mást innen is, onnan is 
— valószínűleg nem irodalommal komolyan foglalkozók ajkáról — 
s lelkében kialakul a sok elkapott, felelősség nélkül elhangzott ítélet
foszlányból Ady Endre képe. Természetesen kíváncsi lesz a „Holnap 
hősére“ s olvasni kezd. Nem mindegy, mi kerül a kezébe. Ha szép 
versekhez ju t hozzá s ismerősei körében is vannak Ady-rajongók, 
kiváló alkalm at nyer arra, hogy ő is azzá váljék. De mi lesz, ha 
történetesen a „Menekülő élet“ című kötet kerül először a kezébe! 
Egyrészt veszély fenyegeti erkölcsi érzékét, másrészt könnyen kész 
lehet egy olyan ítélettel, mely a költőtől való merev elzárkózást 
eredményez. Feltehető az az eset is, hogy a tanuló alaposan bele
merül az Ady-versek olvasásába, aminek következményei szintén 
károsak lehetnek. Eszembe ju t Bergson mondása, hogy az ember 
egy nagy morális lehetőség!

Szembe kell néznünk egy pszichológiai ténnyel: a tiltott, a meg 
nem engedett az ifjú  lélek szám ára mindig bizonyos vonzóerővel bír. 
Amit a fiatalság elől elzárnak, amiről tudja, hogy szándékosan k i
hagyták a tanítás folyamán, az érdekessé, izgatóvá válik. A tanuló 
olvasni, kutatn i kezd s, amint m ár említettem, kritikátlanul meg
alkotja véleményét Adyról. Gyakran voltam csendes résztvevője 
Ady-vitáknak s így fentebbi észrevételeimet tisztán tapasztalatra 
építettem.

Em lített bajokon és hiányokon a középiskolának kell segítenie. 
Segítésről természetesen csak tan ítás form ájában lehet szó. Adyt 
tehát tanítani kell, elsősorban pszichológiai szempontból.

De Ady tan ítása  nemcsak ebből, hanem egy másik szempontból 
is szükséges. Ez a szempont a helyes irodalom tanítás, vagy mond
hatnám  úgy is, hogy a tanításban szükséges hézagtalanság elve. 
A XX. század lírá ja  Adyval köszönt be. Üj stílus, új levegő árad  
verseiből. A zseni merészségével „új időknek új dalaival“ tör be 
s önmaga is érzi, hogy költészete fölött az utókor sem fog egy
könnyen napirendre térni, de „ha elátkozza százszor Pusztaszer, — 
mégis győztes, mégis új és m agyar“. Üj lehetőségeket tá r  fel tehát 
Ady, amelyeket u tána csekély kivétellel századunknak majdnem 
minden lirikusa bizonyos mértékig kiaknáz. Az életnek és az énnek 
értékelése divatba jön s a stílus újsága visszhangra talál. A huszadik 
század lírája  nem függetlenítheti m agát Adytól. Éppen ezért az
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irodalom tanításban hézag, sőt ü r tám ad, ha Adyt nem helyezzük el 
a rra  a helyre, amely őt objektív elbírálással az irodalomtörténetben 
megilleti. A dyt tehát tanítani kell irodalomtörténeti, illetve didak
tikai szempontból is, különben hézag tám ad tanításunkban.

Egyesek erre azt az ellenvetést mondhatnák, hogy Ady tanítása 
az ifjúságra, az erkölcsi nevelés szempontját tekintve, káros. Mi 
lehet a feleletünk erre az ellenvetésre!

A nnyi bizonyos, hogy a harmonikus nevelésnek három  jellemző 
tényezője, az erkölcsi, értelmi és esztétikai nevelés seholsem ju th a t 
egymással karöltve annyira  érvényre, m int éppen a m agyar iroda
lom tanításában.

Ezen szempontok érvényrejuttatása irodalm unk tanításának 
egész folyam án lényeges nehézségekbe nem ütközik. Ady az első 
ütközőpont. A tanár az erkölcsi nevelés szempontjából nehézséggel 
ta lálja  m agát szemben. Ez bizonyos. De elháríthatom -e ezt a nehéz
séget azzal, hogy nem tanítom Adyt, m ert világnézete nem építő
hatású az ifjúság  erkölcsére! Ez a legkönnyebb és a legkényelmesebb. 
Másrészt önmagában re jti a cáfolatát. Mert milyen ürüggyel akarok 
Ady tan ítása  elől k itérn i! Azzal, hogy veszély fenyegeti az ifjú 
ságot. Csakhogy ezt a veszélyt nem úgy fogom elhárítani, hogy nem 
tanítom  Adyt. Ha valóban le akarom  győzni a nehézséget s meg 
akarom óvni az ifjúságot a káros behatástól, tanítanom  kell Adyt. 
Természetesen ezen a ponton merül fel a nehéz kérdés: hogyan 
tanítsuk A dyt! Nem kezdhetjük a tan ítást azzal, hogy Ady E ndré
ről fogunk tanulni s ezzel m ár el is kezdjük: született 1877-ben, 
meghalt 1919-ben, életének főbb mozzanatai a következők, stb. stb. 
Ebbe az elnyűtt keretbe nem helyezhetjük el Ady E ndre élethű, 
kifejező arcát. Öt be kell vezetnünk a középiskolába. Ha ezt a veze
tést jól és lelkiismeretesen végezzük, a tanulók erkölcsi érzéke nem 
hogy k árt szenvedne, de nemesülni, finomodni fog. Éppen Ady tan í
tásával kapcsolatban kiváló alkalom  nyílik arra , hogy a tanulók 
lelkében az em bertársaink irán t szükséges m egértést felkeltsük s 
mereven elítélő hajlam aikat tom pítsuk. — Az egész A dy-tanítás- 
ban ezt a  bevezetőórát tartom  a legfontosabbnak. A tan ár feladata 
a tanulók fogékony lelkiiletét megértő és elfogulatlan olvasóvá 
tenni A dyval szemben. E rre  egy egész órát fo rd íthat anélkül, hogy 
Adyról bővebben beszélne. — A V lII-ikban  rendes tan tárgy  a 
pszichológia. A lélektannak az irodalom ban is nagy szerepe van. 
Utóbbinak az előbbivel való koncentrációja az irodalm i oktatás 
során gyakran  érvényre ju that. Ady bevezetését a középiskolába 
szintén egy ilyen koncentrált irodalmi-pszichológiai óra keretében 
képzelem.* Körülbelül a következőképen:

Sorolja fel valaki irodalm unk nagyobb költőit. K inek kedve
sebbek a versek, m int a próza! K inek a költészete tetszett a leg
jobban és m iért! Az osztályban ezzel kapcsolatban pártok kelet
keznek, a vélemények megoszlanak. Van-e olyan írónk, akinek 
élete, jelleme, cselekedetei ragadták  meg figyelm eteket! K ik  vol
tak  ezek! Eszménynek tekinthetők a te tte ik! M iért! — Összhang
ban van-e ezen írók élete költészetükkel! M iért! Ebből a beszél
getésből leszűrjük a tanulságot: a magánélet nem választható el

* Jelen tervezetem négy Ady-óráról számol be. Időhiány esetén azon
ban két óra, például az 1—2. összevonható és így az anyag három óra 
keretei közé sűríthető.
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az irodalm i munkásságtól. Minden írónak életmódja, erkölcsi élete 
felfedezhető m unkáiban. De vájjon hogyan kell ezt érteni? Nem 
szabad soha semmiről merev, egyoldalú nézeteket vallanunk. P ró 
báljunk csak behatolni az emberi élet m egnyilvánulásainak lehető
ségei közé. V ájjon erkölcsileg kifogástalan, látszólag harm onikus 
életű írók költészete nem m utathat fel kevésbbé tiszta és kevésbbé 
esztétikus kilengéseket? H a igen, mi lehet ennek az oka? Milyen 
tényezők befolyásolják a lelki élet alakulását, állandó és momentán 
m egnyilvánulásait? Csapások, m egpróbáltatások (testi-lelki), írók
nál, kik különösen fogékonyak minden behatás iránt, nagy szere
pet játszanak a hangulatok, stb. — Hogyan kell tekintenünk eze
ket a kilengéseket? Megértéssel. Nem tévesztendő össze az egyetér
téssel! Ha tehát kezünkbe kerü l m ajd Petőfinek, Vajdának, Revicz- 
kynek, vagy bárki m ásnak olyan írása, mely más világba vezet, 
m int azok a költemények, melyeket együtt olvastunk i t t  az iskolá
ban — milyen érzéssel fogjuk tekinteni azokat? Azt fogjuk-e gon
dolni, hogy az iskolában hamis képet szereztünk a kérdéses íróról? 
Ugy-e nem ezt fogjuk gondolni? Miért? — M egértéssel kell fogad
nunk azoknak a gyengeségeit, akiktől annyi érték, szépség szár
mazott.

Találkoztunk-e irodalm i tárgyalásaink  folyamán olyan íróval 
is, kinek élete semmiképen sem felel meg egészséges, józan erkölcsi 
felfogásunknak? V ájjon el lehet-e képzelni ilyen írót is? Elérhet-e 
ez a költő is életének bizonyos helyzetében az erkölcsi ségnek és 
esztétikum nak olyan m agaslatára, hogy zsenialitásával m aradandó 
művészi alkotásra képes? — Tény az, hogy ilyen író lehetséges. 
H allottunk-e m ár ilyenről? Ilyen író volt Ady Endre. K i m it olva
sott tőle, m it tud róla? Ez utóbbi kérdést azért tartanám  különösen 
fontosnak, m ert ezáltal a tan ár képet nyer a tanulóknak Adv-isme- 
retéről, felfogásáról. Ezek alapján könnyebben tud ja  az esetleges 
kilengéseket tom pítani, s a tanulók ferde nézeteit helyesbíteni.

Ez a beszélgetés adná az első óra, illetőleg a bevezetés anya
gát. A második órán ism ertetném  Ady életét röviden, P in té r 
könyve alapján. A bevezetéshez kapcsolódva, Ady általános jellem 
zéséhez a következőket fűzném hozzá.

Ady a nagy végletek embere. Felőrölt, felzaklatott idegű em
berek sa já tja  ez a végletesség. Átkot szór fajára, áldja Párizst, s 
félti a T isza-partját, de a fajszeretet visszahúzza, m int „föl-föl
dobott kő“ visszatér, m int kicsiny országának beteg fia. Van, hogy 
gyermeki h itte l szeretné az Istent hangosan dicsérni, érzi szent 
áhitatban, elhagyatott voltában az Úr érkezését, a fényest és nagy
szerűt s ez az érzés felejthetetlen élményévé válik. Végtelen tiszta, 
finom élmény hangja ez. De tud véglegesen profán lenni, midőn 
Isten t m int C ethalat emlegeti. — Hasonló végleteket tá r  fel sze
relmi lírája. Ugyanaz az Ady, ki a Léda-dalok s egyéb verseiben 
az érzékiség rabjaként áll előttünk, meg tudta írn i a „Fehér lyány 
virágkezeit“. Fehér vers ez, erkölcsi és esztétikai m agasságok len
gik át.

Életének és költészetének elfaju lásaiért nem vagyunk hivatot
tak elítélni őt. Célunk az írók s így az egész irodalom  megértése, 
nem pedig elítélése. Gondoljuk meg Ady körülm ényeit: gyenge 
gyerm ekkorában bort adtak neki, hogy erősödjék. E gy Arany, egy 
Petőfi nem szívott magába kora gyermekségében ilyen lelket és
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testet ölő mérget. Csodálható-e tehát, hogy ilyen körülmények 
között Ady rabja lesz az alkoholnak. Akit pedig ez kerít hatalm ába, 
az többet já r  mélységekben, m int erkölcsi magasságokban. A zseni 
talentum ának s vesztett erkölcsi csatáinak eredőjeként alakul ki 
a „Holnap hőse“, ki „ifjú szívekben él“. Valóban az ifjú  írói nem 
zedék az ő nyomába lép, stílusa, szimbolizmusa, énszeretete fo rra
dalm at jelent az irodalom ban s a közéletben egyaránt. A szocialis
ták szellemi vezérüknek tekintették. Pedig Ady nem ezt akarta, ez 
nem az ő forradalm a volt, m int m aga mondta kevéssel halála előtt 
1919-ben. — M indig az aurea mediocritáson kell haladnunk s akkor 
eljutunk Ady helyes ismeretéhez és értékeléséhez.

A következő harm adik órán Ady-verssket olvasunk. Természe
tesen az olvasásnál nem követjük azt az u tat, melyet Ady jellem 
zésével kapcsolatban m egtettünk. Tudniillik ott ism ertettük Ady 
két végletes irodalm i m egnyilvánulását. Az iskolában azonban 
mégis csak a legszebb versek közül olvasunk. Elég, ha a tanuló 
hallott az iskolában arról, hogy Adynak vannak kevéssé vagy ép
pen nem szép versei, melyek összhangban vannak életével. Ha a 
tanuló saját kedvteléséből belemerül Ady verseinek olvasásába, 
nem fogja .megcsalatva érezni magát, de viszont valószínűleg Adyt 
sem fogja mereven elítélni. I tt  említeni meg, hogy a tanulók figyel
mét fel lehet hívni P árkány i N orbert Ady-antológiájára, mely 
m agyarázatos kiadás az ifjúság szám ára készült (1926. Athenaeum 
kiadás).

Mely Ady-verseket olvassuk tehát az iskolában! Ezeket tém a
körük szerint a következőkép csoportosíthatnám : I. Isten. II. Ma
gyarság. III . Szerelem, élet, Párizs. IV. Egyéb egyéni élmények. 
Ezeket a harm adik és negyedik órán tárgyalnánk. Az idetartozó 
versek a következők lennének: I. Isten témakör. 1. K risztus kereszt 
az erdőn, 2. Im ádság háború után. 3. Ádám hol vagy! 4. Az Isten 
balján, 5. Az Ür érkezése, 6. Kis karácsonyi ének. II. Magyarság
témaköre, 7. M agyar Messiások, 8. Föl-földobott kő. III . Szerelmi 
élet, Párizs témaköre. 9. Bolyongás Azur-országban, 10. Párizsban 
já r t  az ősz, 11. Add nekem a szemeidet, 12. Fehér lyány virágkezei.
IV. Egyéb egyéni élmények. 13. Góg és Magóg, 14. Új vizeken járok, 
15. Fehér lótuszok, 16. Haza megyek a falumba, 17. Szeretném, ha 
szeretnének, 18. Az Illés szekerén, 19. Közel a temetőhöz, 20. Sírni, 
sírni, s í rn i . . .  Ezek szerint tehát húsz Ady-verset olvasnánk; ha az 
idő rövid, különösen ha csak három  Ady-órára vagyunk utalva, ez 
a szám minden zökkenő nélkül csökkenthető, teszem tizenötre.

A költemények tárgyalásának  menetét előre nehéz m egállapí
tani, ez m indig a tanulók egyéniségétől s az osztály irodalm i 
készültségétől függ. Á ltalában azonban a költemények agyon- 
m agyarázásától óvakodjunk. A tan ár inkább a növendékeket beszél
tesse; s m int a bevezető órán, úgy itt  is engedjen szabad folyást 
a tanulók vélem énynyilvánításainak, s finom tap in ta tta l vezesse 
tan ítványát az objektív k ritika ú tjára .

Könyv nélkül m egtanulhatják a tanulók a Góg és Magóg 
kezdetűt, vagy a Föl-földobott kő cím űt és az Űr érkezését.

Ady tan ításával kapcsolatban még csak egy kérdést szeretnék 
megemlíteni. Ez az Ady-irodalom kérdése. Távolról sem gondolok 
arra , hogy a tanulók középiskolai pályafutásuk a la tt akár egy Ady- 
tanulm ányt is olvassanak. De úgy gondolom, egy valam it lelkére
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köthet a tan ár növendékeinek. Ez pedig' ugyanaz, m int a bibliai 
intelem, bogy óvakodjatok a ham is prófétáktól stb. Szóról-szóra 
u. a. Az Ady-irodalom kiterm elt ugyanis néhány ilyen ham is pró
fétát. Mit csinálnak ezek Adybólf Előbb pőrére vetkőztetik, majd 
legszennyesebb idézetfoszlányait aggatják rá  s P ilá tusként jelen
tik ki: ime a ti költőtök, ime Ady Endre. Ilyen idézetmódszer sze
rin t minden ember többé-kcvésbbé visszataszítóvá fajulna. U. i. 
ugyanaz a verssor a vers szerves összefüggésében egészen más 
jelentésű, mint önmagában, erőszakkal elvonva onnan, ahová ta rto 
zik. Ezt sem ártan a  kissé m egm agyarázni a tanulóknak.

Az Ady-kérdés sokkal mélyebb és komolyabb probléma, sem
hogy egykönnyen napirendre lehetne térn i fölötte. Meggyőződésem 
azonban az, hogy a legnagyobb veszély k itérni előle s a legigazibb 
nevelés szembenézni vele. A tan ár csak egyenes úton haladhat, 
mellékutcákon á t az akadályok m iatt nem tehet kerülőt. A tanulók, 
ha valam it értékelnek tanárjuk  m unkásságában, akkor az annak 
egyenes, jellem es m agatartása olyan helyzetekben, olyan nehézsé
gek között is, melyek megoldása az ő elbírálásuk szerint sem közön
séges feladat. Győrbiró Irma.

FIGYELŐ.

Az elsőosztályosok problémája.
A gim názium i új Tanterv ezidei bevezetése az első módszeres 

konferencián bizonyára sok tan ári szobában szőnyegre hozta egy 
mindig nyílt kérdésünket: az elsőosztályosok problémáját. Nálunk 
(pécsi gyakorló reál), a többek közt, a következő kérdés fogalma
zódott meg: m i az oka annak, hogy tanulóink az első osztályban 
elég jól megállják helyüket, de a másodikban erősen letörnek?

A kérdés úgy megkapott, hogy jónak láttam  egy kicsit bőveb
ben foglalkozni vele. Először is arró l próbáltam  meggyőződni, 
hogy tényleg visszaesnek-e tanulóink a második osztályban'? Ügy 
gondolom, az iskolai letörést, vagy visszaesést legjobban jellemzi 
a bizonyítványok érdem jegyeinek középértéke. Tudom, hogy osz
tályozási eljárásunk igen erősen kritizálható, de mi ezidőszerint 
mégis csak ezzel fejezzük ki az elért eredm ényt és összehasonlí
tásra, még esetleges hibái mellett is, alkalmas. A mellékelt s ta 
tisztika az utolsó tíz év eredményeiről számol be. (I. kim utatás.)

1. A pécsi gyakorló reáliskolában a tanulmányi érdemjegyek kőzépértékének változása.

A tanév, amelyben a tanulók első osztályosok voltak:
1925-26 1926-27 1927-28 1928-29 1929-301 1930-31 1 1931-32 11932-33j 1933-34 1934-35 4Ö

A tanulók száma és az érdemjegyek középértéke:
ей

О

99 2'48 02 2'44 54 2‘37 43 2'34 61 216 110 2'24 120 210 79 2-07 74 211 69 Г93 I.
88 2'43 50 2'39 49 2-24 41 2'28 58 210 116 2'30 110 210 75 Г97 72 1-96 — — II.
79 2'43 41 2'47 45 2'31 42 2'48 58 2'22 99 2-33 113 2'27 83 212 — — — — III.
76 2'59 37 2-41 43 2'41 41 2-53 55 2’34 94 2'42 107 2‘28 IV.
47 2'53 34 2'44 34 2'28 23 2'35 42 218 55 2'40 — V.

T a n á r e g y e s ü l e t i  K ö z lö n y . 11
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Ez ugyan kevés adatot tartalm az ahhoz, hogy általános érvé
nyű igazságokat állapítsunk meg, de azt elég szépen m utatja, hogy 
a felvetett kérdés nem lehet helytálló. Az utolsó tíz évben csak 
egyszer rom lott a második osztály középértéke (az 1930—31-bon 
indult osztálynál), de viszont ebben az osztályban történ t meg az 
a kivétel is, hogy az osztály létszáma nem fogyott, hanem sza
porodott: 110-ről 116-ra. Ezek szerint nyugodtan állíthatom , hogy 
a tanulm ányi előmenetel nálunk az utolsó évtizedben a második 
osztályban nem romlott, hanem elég szépen javult.

M egnyugtatásul még azt is megtettem, hogy hét számtani pél
dát egyidőben írásban kidolgoztattam  egy első és egy második 
osztályban. Az eredm ényt a 2. k im utatást adja.

2. Számtan példák kidolgozása írásban.

Osztály A dolgozatok 
száma

Hibátlan
dolgozat

Értéktelen
dolgozat

Egy dolg.-ra 
eső téveszté

sek száma1

Egy dolg.-ra 
eső hibák 

száma2

I. 37 810% 2Г62% 2’54 Г16
II. 31 9'67% 12'90°/o 1-70 0-96

' Tévesztések: elnézés, egyszeregy, összeadás fejben, maradék elfelejtése. 
2 Hibák: az osztás és szorzás végrehajtásában.

Ez a kis statisztika m egerősíti ugyan fenti megállapításom at, 
de nem vehető értékesnek, m ert kevés számú tanulóról szól és nem 
ugyanazon tanulók fejlődését m utatja.

K iinduló kérdésünk egy másik állítása, hogy az első osztály
ban tanulóink m egállják helyüket. Ez pedig azt jelentené, hogy 
az a bizonyos „szakadék“1 az elemi- és középiskola között ma m ár 
nem is olyan veszedelmes, vagy legalább is visszafejlődésben van. 
S tatisztikánk ebben a tekintetben is örvendetesen tájékoztat ben
nünket, m ert az 1925—26. tanév 2.48 középértéke lassan, de egész 
határozottan  fe lja vu lt az elmúlt év 1.93 értékig.

A m agam  részéről ezt az eredm ényt nemcsak m egnyugtató
nak, hanem természetesnek is találom. Az elemi- és középiskola 
között nem is szabad valam i különleges szakadéknak lenni, m ert 
a hivatalos és természetes célkitűzés mind a két iskolában azono
san: a valláserkölcsös, hazafias és általános m űveltségű honpolgár 
nevelése. A differencia csak abban jelentkezhetik, hogy az elemi 
iskola végcélja egy sokkal alacsonyabb kultúrnívó, m int a közép
iskoláé. Ezért az elemi módszerét és tananyagát inkább a konkrét
hez és praktikushoz köti, a középiskola pedig m ár az első osztály
ban hajlik  az absztrakt és a teoretikus felé. A m últban ezen ellen
te tt fogalmakhoz kötött „beirányítottság“ volt olyan egyoldalú 
a két iskolában, hogy lehetett szakadékról beszélni, de ma m ár 
a gyerm ek helyesebb ismerete meghozta az áthidaló közös neve
zőt. Az áth idalás m ár gyakorlatilag is folyik, ezért meddőnek ta r 
tom részletes fejtegetését. Inkább rám utatok két olyan első osztá
lyos problém ára, amelyek a mi portánkon belül is elintézhetők.

1 Lásd O. K. T. E. K. 1935. évf. 21. old.
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Előbb azt próbáltam  igazolni, hogy tanítványaink a második 
osztályban nem esnek vissza tanulmány  dolgában. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy egyáltalában nincs „letörés“. A másodikban 
igen gyakran a lelkesültség, az igyekezet, a közvetlenség és a biza
lom intenzitása csökken. Am int mondani szoktuk: elvesztették ked
vességüket, k inyílt a szemük, bezárkóztak előttünk. Ezek a kifeje
zések olyan sűrűn  hangzanak el közöttünk, hogy öntudatlanul is 
asszociálhatjuk az értelm i tevékenységgel és talán ebből m agya
rázható kiinduló kérdésünk hibás része is.

A másodikosok ezen „változásai“ elsősorban a lassan meg
induló lelki serdülés problém ájával hozhatók összefüggésbe. Gyak
ran azonban oly korai és oly szembetűnő ez az aktivitásbeli le
törés, a spontáneitásbeli el-csendesedés, vagy bizalmi elfordulás, 
hogy nem tek in thetjük  egyszerű természetes fejlődési jelenség
nek. Azt hiszem, hogy gyakran ott van a baj forrása, hogy nem  
m indig sikerül az elsősök „beállítását“ szerencsésen megfogni.

Az elsősök beállítása oly sokrétegű feladat (szakszerűség, 
több tanár, tankönyvhasználat, módszer, heterogén tanuló anyag, 
stb.), hogy annak teljes kim erítésére ezúttal nem gondolhatok. 
Csupán egyik legsúlyosabb tényezővel: a tanórák alatti fegyelm e
zéssel foglalkozom, m ert ebből szárm azhatik leginkább, hogy a 
, beállítás“ helyett „beletörést“ érünk el.

B árm ilyen metódussal is dolgozunk tanóráinkon, ma m ár 
általános az a törekvés, hogy a tanuló intenzív spontán és egyéni 
m unkával szerezze meg ismereteit. Ehhez azonban szükséges, hogy 
a tanuló feloldódjék, vagyis felszabaduljon minden olyan gátlás
tól, amely m unkájában há trá lta tja . De am int a tanuló az iskola 
padjai közt is annyira felszabadul, hogy önfeledten nekifog a 
m unkának, akkor egyúttal felszabadul az egészséges gyermek 
derűs kedélye, hum or irán ti érzéke, sőt a m unkában le nem fog
lalt minden testrésze mozgással, hanggal, zörgéssel reflexszerűen 
kíséri m unkáját. Ezzel kész a fegyelem meglazulása. Ez a term é
szetadta fegyelmezési nehézség a fejlődő lélek és fizikum  akció és 
funkcióképességének túltelítettségében  gyökeredzik.

A jól beidegzett pedagógus fül szinte meg tudja állapítani 
a m unka tem póját a m unkát kísérő nyüzsgésből. Ebből azonban 
nem akarom  azt következtetni, hogy fogadjuk el az osztály zaját 
m int a m unka „nemes m uzsikáját“, vagy nem tekinthetjük olyan 
elkerülhetetlen velejárónak, m int a fűrészgép búgását. Sőt, neve
lési célnak kell tekintenünk, hogy beidegződjék az energiáknak 
egyirányú koncentrációja. De, ha azt hisszük, hogy ez mór a tíz 
éves elsősnél 40—45 perces idő tartam ra megvan, akkor olyan 
passzivitásba szoríthatjuk a tanulót, amelyből nevelési haszon 
nem származik.

Az osztály m unkáját zavaró fegyelmezetlen m agatartás két
féle természetű, Vannak fegyelmezetlenségek, amelyek a m unká
tól való húzodozásnak és a közös m unka alól való kibújásnak 
következm ényei. (Csendes lelki elkalandozás, padalatti babrálga- 
tás, a szomszéd piszkólása, a tan á r tudatos bosszantása és más 
sokféle dologkerülő szórakozás.) Ezeket a kiváló nevelő egyéniség, 
vagy a jó módszer m inim álhatja, de teljesen el nem kerülheti. 
Az ilyen fegyelmezetlenségeket nem tű rjük  meg, hanem a m unka
kötelesség, a jó modor, a közösség irán ti kötelesség nevében irto-

11*
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gátjuk, esetleg büntetjük. K erü ljük  azonban a cinikus hangot, a  
szükségtelen kázuscsinálást, az erős kipellengérezést, a tanári 
tekintélyre való hivatkozást, még inkább a személyes sérelem ki
fejezését, vagy éreztetését.

Más szemmel nézzük azokat a munkazavarásokat, amelyek a 
munkát, vagy az igyekvést kísérik reflexszerüen. Ilyenek a gon
dolatok és érzések önkénytelen kifejezései, a szomszédok meg
beszélései, a szögletes és darabos tanulók szellemeskedései, az osz
tálybölcsek sokszor rossz modorú ellenvetései, a fontoskodók te r
hes érdeklődései és sok m ás izgés-mozgás. Ezek az egyéni „munka- 
koefficiensek“ nevelhetők és irányíthatók. K ár elfojtással, vagy 
türelm etlen kiirtással a spontán m unkát veszélyeztetni. Ezeknek 
a fegyelmezetlenségeknek meg kell látnunk az igazi okát és te r
mészetét. Nem szabad kifáradnunk a zavartalan m unkát biztosító 
utasítások ismételgetésében. Egyeseket külön-kiilön is tám ogat
nunk kell néha a fegyelmezett munkában. Egy-egy négyszemközti 
felvilágosítás is sokat segíthet a hiba kiküszöbölésében. M egértést, 
türelm et és k itartást kíván tőlünk ilyen szemmel nézni a  tanulók 
iskolai m unkáját, de nagy értéket adunk, ha a tanulók hozzá
szoknak a gátlásnélküli, fegyelmezett, csoportban való munkához.

A második probléma abból származik, hogy ma m ár igen 
nagy társadalm i réteg szükségszerűen ragaszkodik hozzá, hogy 
gyermeke a középiskolát elvégezze. Sok elsős tanulónál m ár az 
első intő-konferencián kitűnik, hogy a szellemi fejlettségi fők 
nem felel meg a követelményeknek. Ilyenkor megkezdődik az 
instruálás, preparálás, csakhogy megszerezze a tanuló a minimá
lis tudást. A lényeg azonban ilyenkor egy-két elfogadható felelet 
kiszorítása. Szinte fájdalom  néha látn i azt vergődést, igyekezetei 
és eredménytelenséget, amelyet tanuló, szülő és tan ár végigszen
ved. A kegyelem-elégséges, vagy ismétléssel megszerzett tovább
ju tás  (a m a m ár m inim um ra redukált követelmény mellett) leg
többször meg is van. „Eredm ényről“ azonban ritkán lehet beszélni. 
Igen sokszor a tanuló fejlődése 8 évig tartó gátlások közé kerül 
és szenved tőle tanuló, család és osztály.

Ilyen gyengén induló tanulók helyzetén talán  segítene egy 
előkészítő osztálynak  nevezhető évfolyam szervezése, ahová a 
rendes első osztályból az első negyedév u tán  át lehetne taná
csolni a gyenge tanulókat. Az előkészítő osztályban jobb pedagó
giai adottságú és képzettségű tanárok  a rendes anyag körébe ta r 
tozó témák körül, de m inden megkötöttség nélkül igyekeznének az 
egyéni gyengeségeket elhárítani. Hiszem, hogy a tanuló tovább
fejlődésében a megerősödést jobban lehetne ezzel biztosítani, m int 
instruálással, vagy ismétléssel.

Céltalan volna részletkérdésekbe belemenni, csak azt említem 
meg, hogy legalább ott kellene kísérletként megpróbálni, ahol 
tanárképző intézet van, hogy a tanárjelö ltek  is haszonnal figyel
hessék az ott folyó munkát. Masszi Ferenc.
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A fo g a lm a z á s ta n ítá s  g y a k o rla ti eszközei.*
Akik e csonka ország' szélein teljesítik  nemzetnevelő felada

tukat, kettős kötelességet vállalnak. Ők egyrészt a m agyar kultúra 
fáklyahordozói az idegen ajkú — bár m agyar érzésű — lelkek 
között, másrészt minden eszközt meg kell ragadniok, hogy a reájuk  
bízott ifjúságba beléoltsák a m agyar nyelv szellemét és annak 
szeretetét. K ikre hárulhat a felelősség nagyobb teherrel, m int 
éppen a m agyar nyelv tanáraira , akiknek ha verejtékes munka 
árán  is, de teljesíteniük kell e magasztos feladatot!

Eszközeink, amelyek rendelkezésünkre állnak, csak a követ
kezők lehetnek: 1. A nyelv rendszerének megismertetése, 2. a fogal
mazási és stíluskészség kifejlesztése, végül 3. nemzeti irodalm unk 
alkotásainak megismertetése s főkép azoknak élvezése.

Mai vizsgálódásunk csak a fogalmazás és stíluskészség ki- 
fejlesztésére terjed ki. Talán nem kell külön hangsúlyoznunk 
a fogalmazás és stílustan ítás fontosságát a középiskolában, amely 
az iskolán kívül is a mai életnek egyik legfontosabb követelménye. 
S mégis általános a panasz a tanulók e készségeinek gyengesége 
m iatt, amelynek következményeit érezzük a középiskola felsőbb 
osztályaiban, a dolgozatírásban egyaránt.

Elméleti úton e tárgyat bőven iparkodtak kifejteni, mi a 
fogalmazás és stílustanításhoz inkább az iskolában eltöltött 12 év 
tapasztalataival akarunk hozzászólni s ha célunk felé csak egy 
lépéssel is, de előbbre jutottunk, akkor minden fáradozásnak bő
ségesen megvan a jutalm a.

Ha az 1927. évi m agyarnyelvi U tasításokat vizsgáljuk, a fogal
m azástanításra vonatkozóan inkább csak általános útm utatásokat 
találunk. Ilyenek: „A fogalm azást m ár korán meg kell kezdeni.“ 
„A tanárok gondolkozzanak arról, hogyan tegyék a dolgozatírást 
termékennyé, illetőleg, hogyan b írják  önkéntes kifejező tevékeny
ségre a tanuló szellemét, képzeletét és érzésvilágát.“ „Kívánatos, 
hogy az intézet m agyar tanára i együttesen kidolgozzák a fogal
m azástanítás menetét, a tételek körét és fokozatos sorrendjét s ezt 
idővel tapasztalataik nyomán tökéletesítsék.“ (Utasítások. 33—34. 1.) 
De, hogy gyakorlati úton hogyan ju thatunk  el mi ehhez, arró l az 
U tasításokban keveset kapunk, nekünk kell az „elmélet“ szabályait 
„életté“ varázsolnunk.

I. A fogalm azástanításhoz három  dolog szükséges. „1. A gon
dolat belső (oki és okozati) összefüggésének m egállapítása; 
2, egym ásutánjuk elrendezése, 3. az elrendezett gondolatoknak 
nyelv ú tján  helyesen és szépen való kifejezése.“1

E  munkának vannak előfeltételei. Kellenek gondolatok, melye
ket elrendezek, de egyúttal ezek helyes és szép kifejezéséhez ism er
nem kell a nyelv alapelemeit, törvényeit.

Az elemi iskola a nyelv alapelemeinek és törvényeinek ism er
tetésével nem foglalkozik. E  dolog helyes vagy helytelen voltának 
bírála ta  nem a mi feladatunk. A  középiskola I. osztályában a rra  
kell törekednünk, hogy a tanuló gondolat- és ism eretkincsét fel

* A Szombathely és Vidékének Tanári Körében tartolt felolvasás.
1 Haszlinger József: Fogalmazástanítás az alsó osztályokban. A szom

bathelyi áll. főreáliskola értesítője. 1913—14. 8. 1.
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em eljük a rra  a fokra, hogy a nyelv szerkezetének, törvényeinek 
elsajátításával, azoknak helyes alkalm azásával, ki tu d ja  m agát 
fejezni.

A )  S ezt a m unkánkat — túlzás nélkül m ondhatjuk — m ár 
meg kell kezdenünk a középiskola első osztályának szinte első 
m agyarnyelvi órájával. Eszközünk csak az lehet, am i a gram m a
tikai tan ítás m unkája: „az elemzés.“ „Analitikus elemzéssel, a kész 
befejezett m ondatnak a tanulóval részekre bontásával az ifjú  
rá jön  arra , hogy a gondolat kettős pillére az alany és az állítm ány, 
hogy az alany bővítésére szolgál a jelző, tehát annak m egválasz
tása, találó alkalm azása a fogalmazás egyik nagyon lényeges 
kelléke.“2

Viszont a szintetikus elemzéssel, am ikor a tanuló a tan ár irá 
nyításával és kérdéseivel önmaga ra k ja  össze a m ár ism ert mon
datrészeket, hogy belőlük egy kerekded mondat formálódjék ki, 
m ár elju to ttunk a fogalmazáshoz. „ Itt a tanuló a szavakat maga 
keresi, a kifejezéseket ő válogatja össze, ő fűzi egybe egy kerek 
egésszé.“3

Mindezen munkánknak kezdetben csak ism ert olvasm ány 
tárgykörében szabad mozognia, m ert csak ismertből, az adottból 
szabad rátérnünk az ismeretlenre. A begyakorlás kezdete egyszerű 
mondatokban történjék. H ogy mennél nagyobb legyen m ondat
alkotásaink köre, nagyon ügyeljünk az olvasmányok megválasz
tására. Legyenek azok becses tartalm úak, értékes stílusúak, ame
lyekből az if jú  lelke erkölcsi és esztétikai eszmékkel gyarapszik. 
Sajnos, ezen a téren olvasókönyveink sok-sok kívánnivalót hagy
nak m aguk után.

Elsősorban vonatkoznak ezek a történeti szemelvények régies 
stílusára, ahol folytonosan m agyaráznunk kell a korabeli írók, 
vagy a későbbiek jó-rossz m unkáját, fordítását, ahol a részletek 
nehezek, nagyon sokszor .még unalm asak is. Ideje volna, ha ezen 
a téren történnék m ár valam i változás. Ugyanezeket m ondhatjuk 
a sok fáradozást egyáltalában meg nem érdemlő görög tárgyú  
olvasmányokról is. (Pl.: Perzsák és görögök háborúi.)

B) Második lépésünk legyen a m egtárgyalt olvasmány vázá
nak összeállítása. Ez nagyon fontos azért, hogy a tanuló meglássa, 
mikép épül fel minden írói alkotás, m egism erje azt, ami a fogal
m azásnak két nagyon fontos kelléke, a belső összefüggésnek 
s a gondolatok elrendezésének módját.

C) Azért k ívánjuk  a hangulatos, nemes érzéseket tartalm azó 
változatos, találó kifejezésekkel feldíszített olvasmányokat, hogy 
a tanuló ezeket mondatba foglalja, más szövegben felhasználhassa 
s így a m ár elrendezett gondolatokat a nyelv ú tján  helyesen és 
szépen kifejezze.

II. Amíg tehát m egtartjuk  a logikus sorrendet: 1. Szöveg 
másolása, 2. tollbamondás, 3. emlékezetből való írás, a 4. és 5. dol
gozatnál m ár eljuthatunk a fentebb említett utakon egyszerű 
tényeknek egyszerű mondatokban való megfogalmazására, először 
közös iskolai munkával, m ajd némi önállósággal. így  megyünk

2 Konda László: A magyar fogalmazástanítás alapvonalai. A győri m. 
kir. áll. Révai Miklós-reáliskola értesítője. 1924—25. 7. 1.

3 Konda: Id. m. 6. 1.
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lassan összefüggő tényeorozatnak összefüggő m ondatsorozattá való 
fogalm azására. A tárgy  lehet tartalom elm ondás, szemlélt kép- 
leírás, közös, alkalm ilag egyéni élmények közlése is. „Nincs alkal
m asabb eszközünk a fogalmazási készség fejlesztésére, m intha 
tanulóinktól egyéni élmények, egyéni benyomások, egyéni m eg
figyelések és tapasztalatok előadását kívánjuk. íg y  emeljük őket 
a  helyes látás, tiszta bírálóképesség és világos áttekintés lépcső
fokain a szabatos fogalmazás és előadás művészetéhez. Ráeszmél 
a tanuló a körülötte hullámzó élet elvontabb, de egyéni fejlődésére 
nagyon kiható jelenségekre, így szerez meg sok nemes erkölcsi 
eszmét, így érkezik el a középiskola és az élet nagy kapcsolatának 
tudatos átértéséhez.“4

Hogy a m indennapi élet eseményei, kisszerű élményei mennyi 
tárgyat, alkalm at szolgáltatnak a fogalm azástanításra, legyen 
szabad felhívnom a kedves K artársak  figyelmét a szekszárdi 
m. kir. állam i Garay János-reálgim názium  1926—27. értesítőjére, 
ahol Gockler György tanárkolléga „Miről írju n k “ tanulm ányában 
többszáz címet ad, m int dolgozattételeket, élményeket az iskolai 
életből, a környezetből, foglalkozások, jellem- és életképekből össze
állítva. K itűnő munka, nagyon jó eszköz különösen kezdő tanárok 
részére.

Eddig kifejtett gondolatainkat a következőkben foglalhatjuk 
össze: a fogalm azástanításban m egindulunk 1. az analitikus és 
szintétikus tartalom elm ondással, 2. m indig m egkívánjuk a gondo
latok belső, logikus egym ásutánját s 3. az elrendezett gondolatokat 
a lassan, de tudatosan gyűjtö tt, találó, szép kifejezésekkel fogal
m aztatjuk meg.

Ily  lassú, de tudatos m unkával m ár az első év végén rávezet
jük  a tanulót arra, hogy az új gondolatot az új szakaszba írju k  
— természetes, a közös m unka  elengedhetetlen követelmény m a
rad  —-, sőt öntudatosíthatjuk a bevezetés, tárgyalás és befejezés 
készítésének szükségét, m int minden fogalm azás elengedhetetlen 
követelményét.

III . Az idei iskolai évben abban a helyzetben vagyok, hogy a 
fogalm azástanítás fentebb em lített elveit két osztályban, a II. és
III. osztály m agyarnyelvi tanításában alkalmazhatom. Az eddig 
ism ertetett eszközöket m agam  próbáltam  ki, nehéz m unkával bár, 
de célomat elértem. A nehézséget abban találtam , hogy a tanulók 
nem tudták, hogyan induljanak meg valamely tárgy  vagy élmény 
leírásában, vagy elbeszélésében. Nem tudtak, ahogy ők mondták, 
„bevezetést“ készíteni.

Célomra a leggyakorlatibb eszközt kellett felhasználnom. 
Kőszegen orezágosvásár volt. Előző napon megmondtam tanulóim 
nak, hogy délután nézzenek szét a  vásárban. Örömmel vállalkoz
nak m indig ilyenre. M ásnap az egész órát csak ennek szenteltem. 
Első kérdésem volt, hogy mit lá ttak  tegnap. Egym ásután minden 
jelentkező elmondta a maga tapasztalatát. M ikor m indegyik k i
beszélte m ár m agát, megkérdeztem, hogy tudnák ezt leírni. E rre  
m ár kevesebb jelentkező akadt. Lelohadt a lelkesedés. Megkérdez
tem tőlük, mi volt a vásár előzménye. A környékből sok ember 
kocsival, gyalog érkezik, a környező utcákban kígyózik a hosszú

4 Konda László: Id. m. 20. 1.
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kocsisor. Mi volt a vásár legkiemelkedőbb pontja? Valamennyi a 
vásári kikiáltókra gondolt, akik hangos lármával, p rim itív  reklám- 
verseikkel kínálták áruikat. Mi volt a vásár után? Jö tt a szegény 
utcaseprő, mérgelődött sok-sok m unkája miatt.

Mikor ezeket közös m unkával m egállapítottuk, levontuk a 
tanulságot. Hányféleképen írhatunk  le valamit? Az egyik szem
füles rá jö tt az elméletre is. 1. Ügy írhatunk  le valam ely dolgot, 
ahogy azok keletkezésük sorrendjében egymás mellett, vagy egy
más után feltűnnek (vásárosok érkezése). 2. A leírást vagy az 
eseményeket „in medias res“ kezdjük el, a cselekmény kellős köze
pén. 3. Az események elbeszélését a végén kezdjük el, s így 
megyünk visszafelé, csak a főbb dolgokat emelve ki. Előre felhív
tam  a figyelmüket, hogy a két utóbbi mód nehezebb, de értéke
sebb. Azután kitértem közös m unkával a szerkesztés általános 
szabályaira, a bevezetés rövidségére, a tárgyalásban az összefüg
gés fontosságára, amelyet m ár az olvasmányok vázlatainak készí
tésénél m indig megköveteltem, s a befejezésben az összefoglalásra 
s annak hatásos m ódjára.

Otthoni feladatuk a kőszegi országosvásár volt. A következő 
óra legnagyobb része még ennek a hárm as szentpontnak meg
m agyarázásában, a dolgozatok felolvastatásában telt el, de öröm
mel láttam , hogy a leírás m indhárom  form ájára bőven akadt 
vállalkozó. A gyengébbek és hanyagabbak természetesen csak az 
első módon való kidolgozásra vállalkoztak.

Ezen előzmények után  a dolgozat címe volt: „Adjatok, ad ja
tok, am it Isten adott!“ (a Kenyérkő c. költemény alapján). Néhány 
szóval összefoglaltattam az olvasmány gondolatmenetét a vázlat 
alapján s az előző órán m egtárgyalt leírási módokat. Örömmel 
tapasztaltam , hegy a dolgozat reményen felül sikerült. Sok élve
zetes, szép dolgot olvastam. Azóta minden dolgozat ilyen alapon 
épül fel, természetesen m indig előzetes közös munkával. S a 
tapasztaltak alapján egyelőre többet nem is kívánok Tudják azt, 
hogy inkább rövid legyen mondatszerkesztésük, a jelen időhöz 
lehetőleg ragaszkodjanak, a kifejezések választékosságára ügyel
jenek, vigyázzanak a helyesírásra. I t t  van a legtöbb nehézség, az 
idegen anyanyelvűek nehezen igazodnak el helyesírásunk lab irin 
tusaiban. A szó szoros értelemben javítom  dolgozataikat, a hosszú 
mondatokat rövidre fogom, kifejezéseik helyébe találóbbat, szeb
bet teszek, hogy mindezen követelményeket láthassák sa já t m un
kájukban.

IV. A II I . osztályban olvasm ányainkat A rany idillikus ra j
zával, a „Családi kör“-rel szoktam elkezdeni. A költemény szer
kezetét alaposan szemügyre vesszük. I. Az est leszálltának jelei.
II. Az udvar, a p itv ar rajza s az ott lefolyt események. III. Meg
jön a gazda, vacsora. IV. Béna harcfi zörget. V. Beszélgetnek. 
Végül átveszi a tücsök csendes birodalm át.

Közös m unkával rájövünk arra , hogy a költemény kerek 
elbeszélés, amelynek van bevezetése, tárgyalása és befejezése. 
Az események úgy következnek egym ásután, m intha betekinte
nünk a falusi ház kapuján alkonyaikor, m it látunk először az 
udvaron, m ajd beljebb menve a pitvarban, a konyhában s végül 
a szobában. A leírás m ódja olyan, ahogy az események következ
nek időrendi sorrendben. De kezdhetnők ott is az események
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elbeszélését, am ikor a gazda fá rad tan  hazatér: ,,Pen dűl a kapa 
most, létévé a gazda“ stb. De m egindulhatnónk az események 
végéről is. Csendes a falu, az éjjeli őr egyhangú léptei hallat
szanak, a tücsök ciripelése hallik stb.

íg y  ju to ttunk  el közös m unkával ugyanoda, m int azt m ár 
bőven tárgyaltuk  a II. osztályban. Dolgozat volt: „Este a falun“, 
a Családi kör alapján. Dolgozatírás előtt szintén a m ár előbb 
em lítettekre hívtam  fel a figyelmet. A dolgozat ugyanúgy szépen 
sikerült. A költemény szebb kifejezéseit találóan fűzték bele az 
események sorába s így változatos, szép volt stílusuk is.

A dolgozatok címét is célomnak megfelelően választom ki. 
Például: „Óh, áldott, óh, áldott a kezeírása“ (Mátyás anyja c. 
költemény alapján). „Héttoronynak egy sötét zugában, Török 
Bálint üldögél m agában“ (Arany: Török Bálint), „Vitéz fiaim nak- 
bocsáss, kegyelmezz meg!“ (Gyulai Pál: Pókainé) stb. Egy-két 
egyéni élm ényt tartalm azó dolgozatot felvált valamely szép köl
temény tartalm a. I t t  m ár kevesebb időt fordítok a dolgozat elő
készítésére, inkább stílusuk kicsiszolására törekszem. Ennek leg
jobb eszköze lesz a IV. osztályban A rany örökbecsű alkotása, a 
Toldi. S hogy lássák a tanulók a stílus finom ságának szükséges
ségét, a dolgozatcímek itt is inkább hangulatosak, magából a köl
teményből kiszakított verssorok. Például: „Ne menj édes szolgám, 
jaj, ne menj messzére!“ (Toldi, IV. é. a.), „Jöttem  kegyelmedhez 
búcsúvevő szóra“ (VI. é. a.), „Özvegy édesanyám van nekem is 
otthon, tudom én sajnálni a jó öregasszonyt“ (VII. é. a.), „Megárt 
a  bor, vigyázz!“ (X. é. a.), „Így szerette any ját a daliás gyer
mek“ (XII. é. a.) stb.

A IV. osztály anyaga, a stílus öntudatosítása azonban m ár 
kiesik tárgyalásunk köréből.

Mindezek nem új gondolatok, nem is adnak csillogó ered
ményt. De a középiskolának nem is ez a célja. A középiskola 
fogalm azástanításának végső feladata: „az ismeretek mélyére ható 
belátás s e belátáson megedződött gyakorlat“.

E rre  is, m int középiskolai tanításunk oly sok mozzanatára, 
alkalm azható Goethe F austjának  örökérvényű igazsága:

.,Was glänzt, ist fü r  den Augenblick geboren,
Das Echte bleibt der Nachwelt unverloren!“

Ami külsőleg csillog, az csak a szemet kápráztatja, a valódi 
érték  m egm arad örökké az utókor számára!

Dr. Su lyok Efrém , Kőszeg.
Irodalom:

Haszlinfjer József: A fogalmazástanítás az alsó osztályokban. Szombat
helyi áll. főreálisk. ért. 1913—14. — Kulcsár Gyula: Vezérkönyvecske a fogal
mazásnak alsó fokon való tanításához. Zalaegerszegi áll. íőgimn. ért. 1913— 
1914. — Konda László: A magyar fogalmazástanítás alapvonalai. Győri m. 
kir. áll. Révai Miklós-reálisk. ért. 1924—25.
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Eszperantó a középiskolában.
Hosszú harc u tán  a m agyar eszperantisták április hónapban 

nagy örömmel vették tudomásul, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
m inisztérium  1910/1935. számú rendeletével megengedte, hogy a 
vezetése a la tt álló fiú- és leány középiskolákban önként jelentkező 
tanulók szám ára ingyenes eszperantótanfolyam ot tarthassanak . 
E rre  a tanfolyam ra a rendkívüli tá rgyakra  vonatkozó rendelke
zések is érvényesek. Az eszperantó tan ítására  csak az illető intézet 
hozzáértő tan ára  vállalkozhatik.

Az eszperantótanítás ügye a  fenti m egszorítások ellenére is 
nagy lépéssel haladt előre.

Mi, lelkes eszperantisták, arró l álmodni sem merünk, hogy 
.a mai tan tárgyaktó l túlzsúfolt tantervbe az eszperantót egy-két 
évre, ha heti egy-két órával is, kötelező tan tárgyként beillesszék. 
Sőt örülünk annak, hogy csak önként jelentkezők vehetnek részt, 
m ert csak olyanokat tanítunk, akik tanulni akarnak. M ódunkban 
lesz egy elitcsapatot kiszemelni, mely ambíciójával, kemény m unká
jával a többieket is m unkára fogja serkenteni.

Nagy m egszorítást jelent, hogy a 'nyelvet csak intézetbeli tan ár 
tan ítha tja , m ert kevés eszperantóval foglalkozó tan ár van. K étség
telen azonban, hogy az ellenőrzés és a felelősség kérdése így ki
fogástalanul nyert megoldást, de ez egyúttal a nyelv gyors elterje
désének kerékkötője.

Gondoskodni kell tehát arról, hogy minél több az ügy irán t 
érdeklődő tanárnak  alkalm a legyen a — sajnos — csak főváro
sunkban működő eszperantó egyesületek (M agyar Országos Eszp. 
Egyesület, E szperanta Rondo Amika, M agyar Eszperantó Peda
gógiai Egyesület) keretein belül ta rto tt néhányhetes tanfolyam on 
résztvenni.

A usztriában m ár a m últ év m ájusában ta rto ttak  25 ország 
200-nál több résztvevőjével nemzetközi konferenciát, mely az esz
perantó és a középiskola ügyét tárgyalta . Az előadók (Stollwerk, 
dr. W ollmann, Petritsch, dr. W üster) mind a középiskolai eszpe
ran tó tan ítás szükségességét hangsiílyozták. A résztvevőket fogadta 
M iklas elnök és Schuschnigg kultuszm iniszter is.

Mi csak most értünk el oda, hogy a középiskolában rendkívüli 
tan tárgykén t tan íth a tju k  az eszperantót, midőn más országokban 
rendszeres *t-ádióleadás folyik. Lille, Lyon, Marseille, Huizen, Tal
linn, L jubljana, Bécs, Nice-Juan-les-Pins, Liszabon, Párizs-Eifel, 
Hilverzum, P rága, B rünn, Kassa, Stockholm részben állandó heti, 
részben időleges eszperantó-program m al szolgálják a nemzetek köl
csönös megértésének ügyét.

A m iniszteri engedély szorgalmazása a lelkes eszperantó ve
zetőkön kívül elsősorban H. M ihalik József tan ár érdeme, aki a 
M agyar Eszperantó Pedagógiai Egyesület keretén belül m ár rég  
harcol az eszme megvalósításáért.

Nekünk m agyaroknak különös előszeretettel kell az eszperantó 
ügyét felkarolnunk, m ert kis országunk ügyét ezen nyelv ú tján  
is ism ertté tehetjük a világ előtt. Nemcsak európai, hanem világ- 
viszonylatban is közismert m agyar eszperantisták, m int Baghy 
Gyula, dr. Kalocsay Kálm án, Kökény Gyula, B alkányi Pál, Bleier
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Vilmos, hívták fel országunk sorsára olyanok figyelmét, akik az 
eszperantó nélkül sohasem vettek volna rólunk tudomást.

A holland kultuszm iniszter m ár 1931 szeptember 1-én elrendelte 
az eszperantó fakultatív  tan ítását a kereskedelmi iskolákban és 
az eszperantó-tanítókat a többi óraadókkal egyform án díjazza, ha 
ötnél több tanuló jelentkezik. Mi, akiket szomorú anyagi helyze
tünk mellett is a szent eszme tüzel s lelkesít, nem gondolunk d íja 
zásra, hanem örülünk, hogy té r nyílik arra , hogy ifjú  lelkünk szent 
idealizmusát, a felebaráti szeretetet ennek a nyelvnek az ú tján  
is á tp lán tálhatjuk  a fogékony gyermeki szívekbe.

Az eszperantó közismerten könnyű nyelv. E sorok író ja nyelv
tan á t két óra a la tt sa já títo tta  el VI. gim nazista korában. A nyelv
tan  kivételnélkülisége és a szavak germán-rom án nyelvcsaládbeli 
eredete teszi könnyűvé e nyelvet. Középiskolai diáknak, aki m ár 
tanult németet, franciát, olaszt vagy angolt, a szótanulás sem okoz 
problémát, m ert könnyűszerrel felismeri a szavak gyökét. Sőt 
a gondos tanári u talás m ellett erősödik más nyelv irán ti érzéke is. 
Eszperantóul beszélő felnőtt m unkást készítettem elő magánvizs- 
gára  németből s franciából. H ihetetlen könnyedséggel tanu lta  a 
szavakat, m ert az eszperantó nagy segítségére volt. Középiskolai 
tanulásnál e két nyelv segíti elő az eszperantó szókincs elsajá tí
tását. Gander Andor.

FORGÁCSOK.
Az igazgatói állás méltósága. Nem éppen mai tapasztalat, 

hogy az állam i középiskolák igazgatói állása idősebb tan ár sze
mében nem nagyon kívánatos. Az odajutás módja inkább csak 
fiatalabb tanárnak  jelent anyagi előnyt, idősebbnek sokszor h a tá 
rozott veszteséget. A kit büntetésből helyeznek á t más városba, 
annak költözködési költségét az állam m egtéríti. De a megbízott 
igazgatónak, ha állomáscseréről van szó, kérnie kell az áthelyezést 
s így ennek költségét maga viseli. Az új helyén természetbeni 
lakást kap, tehát eddigi lakbérét azonnal megszüntetik, ellenben 
a régi helyen esetleg még egy fél évig köti a lakbérszabályzat. 
Célszerű volna itt is a katonatiszteknél gyakorolt e ljárást alkal
mazni, hogy t. i. a k incstár vállalná a m egürült lakás értékesíté
sét. — Az igazgatói megbízás egy-két évig, néha tovább is tart. 
Kérdeni: emeli ez az állás és az egyén erkölcsi tekintélyét! Az 
arravalóság  megítélésére sokkal rövidebb idő is elegendő. A kine
vezés u tán pedig az új igazgató a rangsorban hátrább kerülhet 
az igazgatói státusban, m intha tan ár m aradt volna. Csak így tö r
ténhetik meg, hogy egy egyetemi városban levő állam i közép
iskolai igazgatói állást is kifejezetten anyagi okokból több, való
ban rá te rm ett tan á r e lhárítja  magától. Dr. Ilorvay Róbert.

Használt tankönyvek. Használt tankönyvek m indig voltak és 
lesznek forgalomban. Sok szegénysorsú tanuló gyakran m ár 
használhatatlannak látszó könyvekből szedte a tudom ányt s ma 
a nagy anyagi lerom lás szomorú időszakában éppen ezért távol 
áll a tanártól, hogy a használt tankönyvek ellen vétót emeljen. 
De azért szót kell emelni az újabb időben még a jómódú szülők
nél is lábrakapott szokás ellen, hogy bár minden m ásra könnyen
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és szívesen költekeznek, mégis gyermeküknek a segítőegyesület
ből kérnek vagy az an tikváriusnál vesznek használt tankönyveket. 
Ez a szokás egyébként nemcsak nálunk, hanem a külföldön is 
dívik. A párisi Le Jou rna l egyik m unkatársa például leírja, hogy 
egy könyvkereskedőhöz beállít egy utolsó divat szerint öltözött 
hölgy kisfiával és tankönyveket kér. Mikor az eléje rakott köny
veket megnézi s m egtudja, hogy mennyibe kerülnek, rögtön d rágá
nak ta lá lja  s azt mondja a fiának: „Jó lesz neked használt tan 
könyv is.“ Az újságíró állítólag megkérdezte: „Asszonyom, ha 
ennek a gondozott kisfiúnak új ruhát vesz s ezért véletlenül sokat 
kérnek, gondol-e akár egy pillanatig  is arra, hogy mástól levetett 
ruhát vegyen?“

Ügylátszik, hogy Franciaországban is úgy van, mint nálunk. 
Mástól levetett ruhá t jómódú gyermek nem vehet fel, hiszen ki 
tudja, ki viselte, nem volt-e ragályos beteg a régi tulajdonos, 
nem fenyegeti-e valam i veszedelmes kór a kis gyermekét? De a 
tankönyvnél mindez nem számít! A tehetős szülők nyugodtan 
adják gyerm ekük kezébe a sokszor rongyos, piszkos és ki tudja 
milyen veszedelmes bacillusokkal fertőzött könyvet. c.

Beszédrészek, szófajták, szórend. „Egy kis nyelvészkedés“ 
címen K eresztúry K álm án kartá rsunk  felhívta a figyelm et a 
m agyar nyelvtannak nyelvlélektani alapon történő tan ítása  m ellett 
is „változatlanul m egm aradt két régi szokás“-ra. Az egyik: beszéd- 
résznek nevezzük a szófajtákat, a másik: szórendnek mondjuk a 
mondatrészek rendjét.

Az első szokást m anapság már, nem hinném, hogy lehetne 
általánosítani. Beszédrészről, úgy gondolom, legfeljebb az I. osz
tályban beszél a tan ár mindössze néhányszor, akkor is csak fel
világosításul odavetve az elemi iskolát csak az im ént elhagyott 
diákjainak, hogy összekapcsolja az elemiben tanu lt fogalm akat 
a középiskolai új elnevezéssel. A tanulók csakham ar megszokják 
a „szófajta“ elnevezést, és azontúl nem esik szó soha többé „beszéd
részről.“ Röviden: az én tapasztalatom  szerint az első „régi szo
kás“ a tanári gyakorlatban nem . m aradt meg „változatlanul.“

Az iskolai nyelvkönyvek túlnyomó része pedig m ár egyáltalá
ban nem használja a „beszédrész“ elnevezést. íg y  nem használják 
dr. Alszeghy Zsolt — dr. Sík Sándor, dr. Nagy I. Béla, Szinnyei 
József, dr. Trócsányi Dezső nyelvírók, Négyesy László M agyar 
N yelvtana használja, de csak úgy zárójelesen, felvilágosításként, 
m integy összekötésül az elemi iskolai és a középiskolai fogalom 
megjelöléseknek. Rendszeresen azonban ez a könyv is a „szófajta“ 
elnevezéssel él.

A másik szokás: szórendnek nevezzük a mondatr’észek rend
jét. Szerintem nem nagy vétség a nyelvlélektani alap ellen. Ennyi 
ráértést megengedhetünk, nem okoz még félreértést. Azután meg a 
szó szó nem term inusza semmiféle nyelvtani kategóriának, körébe 
beletartozhatik a „szófajta“ is, a „mondatrész“ is, am int ezt a „szó
tan “ elnevezés is m utatja. Megvan az az előnye a szórend névnek, 
hogy rövid. Bizonyára ez is oka általános elterjedésének.

Az előbb em lített nyelvtanok következetesen ezt használják. 
Négyesy László M agyar N yelvtanában csak egy helyütt van záró
jelbe téve ez a m agyarázat: „mondatrész.“ így : „Amely szót 
(mondatrészt) legjobban ki akarunk emelni, azt az ige elé tesz-



157

szűk. Egyébként pedig Négyesy is a szórend elnevezést használja 
mindenütt. vitéz Fehérváry Dezső.

Ly helyett j? Közlönyünknek novemberi füzete szerint (121. 1.) 
a Budapesti T anári Körben a gyorsírás és a helyesírás viszonyáról 
ta rto tt előadás megbeszélése során az egyik hozzászóló úgy ny ilat
kozott, hogy „a gyorsírás némely kezdeményezését, például ly 
helyett j, a legközelebbi helyesírási reform  valószínűleg m agáévá 
fogja tenni“. Nem tudom, m ire alap ítja  felszólaló k aitársunk  ezt a 
h itét de hogy m ás is ugyanezt ne higgye, meg kell jegyeznem, hogy 
nincs semmi olyan jel, amelyből a r ra  lehetne következtetni, hogy 
csakugyan rem élhetjük ennek a helyesírási ú jításnak  m egvalósítá
sát, Ahol hivatalosan szabályozzák a m agyar helyesírás kérdéseit, 
ott egyáltalában nem gondolnak az ly  betűjegynek j-vel való fel
váltására, m ert nagyon jól tudják, hogy ez nem olyan egyszerű 
dolog. Legutóbb a Magyarosan című folyóiratban volt erről szó 
(III. évf., 16. 1.). Nagy J. Béla.

EGYESÜLETI ELET.

Balatonfüredi Csokonai-üdülőházunk.
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület balatonfüredi Cso- 

konai-üdülőházának nyáron örvendetesen nagy a látogatottsága. 
Az 1935. év nyarán  187 lakója volt, az I. időszakban 61, a 11.-ban 73, 
a III.-ban 53. Föltűnő azonban, hogy ezek között mindössze 4 nyug
díjas tan ár volt, Ügy látom, hogy nyugdíjas kartársaink üdiilő- 
bázunkat értéke szerint nem méltányolják. Pedig, nem is szólva a 
szeptember 1-től június közepéig terjedő időről, am ikor az üdülő
házban alig 3—4 lakó volt egyszerre, a főidényben is (az I. és II. idő
szakban) volt hely nyugdíjas kollégáink befogadására. De mert a 
működő tanárok rendszerint csak a vakációs időkben látogathatják 
az üdülőházat, azt vártuk, hogy a nyugdíjasok nagyobb számmal 
jelentkeznek az év többi szakában is. Csalódtunk. A részvétlensógnek 
okát abban találom, hogy nyugdíjas kartársaink nem ismerik üdülő
házunkat s azokat az előnyöket, melyeket tagtársainknak nyújt.

Balatonfiireden a pedagógus m egtalálhatja mindazt, amire 
fáradságos m unkája u tán  szüksége van: a beteg gyógyulást a szén
savas fürdőkben, napsugárban, üdítő vízben és az egészséges a szó
rakozások különféle fajtá it. A meleg hónapokban a Balaton vize és 
partja , a csónakok és vitorlások ra ja , a pompás tenniszpályák, ki
rándulások gyalog, hajón és autóbuszokon, film- és kabaréelőadá
sok, hangversenyek és tekepálya-játékok teszik változatossá és 
élvezetessé az i t t  tartózkodást.

De van Balatonfüreden a főidényen kívül is élet. A szanatóriu
mot egész éven át nyitva tartják , a források szünet nélkül ontják 
a szénsavas vizet. H a pedig lehull a hó és kemény jégréteg terpesz
kedik a B alaton vizén, a lankás helyeken vígan folyik a ródlizás, a 
Balaton jegén fakutyáznak vagy korcsolyáznak az idősebbek, v ito r
lás ezánakon száguldoznak a fiatalok. Az esti órákban a K isfaludy- 
színházban pereg a fdm, a Tiborfürdő meleg előcsarnokában ú jsá
gok, a szanatórium ban és az egyik vendéglőben forró tea vagy kávé 
v árja  a téli sport kedvelőit.
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A Csokonai-üdülőház is legalább öt személy jelentkezése 
esetén egész éven á t nyitva van s örömmel és meleg vendég- 
szeretettel v árja  és fogadja kartársaink t. Van üdülőházunkban 
32 vízvezetékes, kényelmes ágyakkal és pamlagokkal fölszerelt, 
jól fűthető szobánk (külön szoba 1-50—1-60 pengő, közös szoba 
két személynek 2 P , három  személynek 2-10 P, négy személynek 
2-40 P ; a fűtési díj szobánkint és naponkint 50 fillér). Van villany
világítás, meleg kádfürdő (ä 1 P), rádió, a régi és új épület előtt 
tágas kertünk, melyben nyáron virágok nyílnak és a bokrokon kívül 
több, m int 100 lombos és tűlevelű fa ontja az oxigént és nyú jt dús- 
lombozatú koronájával hűs árnyékot és ideggyógyító nyugalmat. 
Ad az üdülőház olcsó áron jóízű és bőséges ellátást (reggeli: kávé 
vagy tea két süteménnyel és vajjal, háromfogásos ebéd, kétfogásos 
vacsora napi 2-80 P, diétás megegyezés szerint). Összefoglalva a 
m ondottakat: egy m agános személy napi lakása és ellátása: 4-30 P, 
közös szobában két személyenként 3-80 P, három  személyé: 3-50 P, 
négy személyé 340 P. K artársaink  a gyógydíjnak a felét fizetik. 
A szénsavas fürdő ára a főidényben 3 P, az év többi szakában 
2-2-50 P.

Érdekes és hálás feladat megfigyelni kartársaink életét a be
utalás ideje alatt. F árad tan , kimerülve, sokan sápadtan és betegen 
érkeznek az üdülőházba. Néhány nap és lassankint kezd visszatérni 
arcukra az életerő p írja , szemükbe a derű fénye, fá rad t idegeikbe 
a nyugalom  és -lelkűkbe a megelégedettség boldogító érzése. Napról- 
napra vidámabb, élénkebb lesz az élet. Napról-napra beszédesebbek 
lesznek kartársaink. Egyik részük a kertben a padokon vagy 
nyugvószékeken ülve folytat nyugodt beszélgetést, másika egy-egy 
vidám, adomázó társuk köré csoportosulva jóízűen kacag. A teríte tt 
asztalok mellett is élénk zaj és jókedv árad végig az éttermen és 
a terraszon. De mikor beköszönt a beutalás utolsó napja, fájó  szív
vel válnak meg a kedves otthontól, aminek bizonysága a gondnokhoz 
intézett sok-sok levél, melyben meleg szeretettel gondolnak vissza 
az üdülőházban tö ltö tt napokra és hálával emlékeznek meg azok
ról a kiváló férfiakról, akik a tan ári otthont Balatonfüreden m eg
terem tették.

De egy ilyen intézm ényt nem elég megszerezni, azt fenn is 
kell ta rtan i és fejleszteni is kell. A fenntartás sok pénzt emészt 
föl, a fejlesztés is sokba kerül, különösen akkor, am ikor altruisz- 
tikus intézményről van szó. Üdülőházunk altru isztikus módon já r  
el, am ikor olcsó pénzen ju tta t tag jainak  lakást és ellátást. De 
velünk szemben, am ikor vállalnunk kell a terheket, fizetnünk kell 
a kiadásokat, senki sem altru ista . A házbéradót (évi 1300 P), a 
vízvezetéki hozzájárulást (évi 1000 P), a nyári alkalm azottak bérét 
és biztosítási d iját (évi 675 P), a vízdíjat (évi 250 P), a v illanyvilá
gítási d íja t (évi 250 P), a fenn tartási költségeket (évi 150—200 P), 
a mosás költségeit (évi 150 P) irgalm atlanul behajtják  ra jtu n k  az 
illetékes tényezők, egyetlen fillért sem engednek el a terhekből.

M ár most hogy terem tsük elő a csaknem 4000 P -t kitevő 
összeget? H onnan terem tsük elő az üdülőház fejlesztéséhez szük
séges pénzt? M ert fejleszteni is kell az üdülőházat és biztosítani 
kell a szórakozási lehetőségeket. A m últ nyáron felvetődött a gon
dolat és m egnyilvánult az a kívánság, hogy építsünk tekepályát 
az iidiilőház kertjében, szerezzünk be különféle kényelmi berende-

T
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zést, vegyünk játékkártyákat, dominót, sakktáblát. Mindezt hon
nan, miből, m ikor a főidényen, m ájus és június kivételével, kong 
az üdülőház az ürességtől.

A működő tanárság  m egtette a m agáét. N yugdíjas k a r tá r 
sainkon a sor, hogy az egész év folyamán, fökép április, május, 
jún ius, szeptember és december hónapokban töltsék meg az üdülő
házat és ta lá ljanak  módot ai-ra, hogy üdiilőbázunk fejlődése ne 
akadjon meg.

N yugdíjas k a rtá rsa in k at kérem, u taltassák  be m agukat az 
üdülőházba egyelőre két hétre. Meg vagyok róla győződve, hogy 
szívesen ott időznek majd több hétig  is. A beutalásra vonatkozó
lag részletes felvilágosítást készséggel nyú jt a Csokonai-iidülőház 
gondnoka (Budapest, V., Pannonia-utca 46., II. 1.).

K o m á d  Ferenc.

Jóléti Intézményeink.

II.

Az Árpád-kollégium nak a Közlöny legutóbbi számában meg
jelen t ism ertetése után a balatonfüredi Csokonai-üdülőházról 
akarunk egyet-mást elmondani.

Öt évvel ezelőtt az elnökség százezer pengőért vásárolta meg 
a  balatonfüredi ingatlant, am elyre azóta igen jelentős összegeket 
fordított, hogy az üdülőház céljainak mindenben megfelelhessen. 
A 800 négyszögöles kertben levő régi v illa nem volt alkalm as arra, 
hogy benne egyszerre több egyént zavartalanul elhelyezhessünk, 
azért m indjárt a vétel után tízezer pengős költséggel szálloda- 
szérűén átalak íto ttuk . A szobák nagysága megengedte, hogy az 
épület földszintjén folyosót csináljunk, amelyről az előzőleg egy
m ásba nyíló szobák külön bejárato t kaptak. íg y  nyolc nagy és 
nyolc kisebb szobát alakítottunk, amelyekben az első nyaraltatási 
évben 48 személyt fogadhattunk be. A nagy érdeklődés folytán az 
üdülőházat bővítenünk kellett. E gy  régi gazdasági épület helyén 
55.000 P  költséggel modern új épületet em eltünk és rendeztünk be 
s ma egyidejűleg 75 kartársunknak  biztosíthatunk kényelmes 
nyaralást.

Kezdetben a régi épület alagsorában volt a konyhánk s a föld
szinti társalgóban tála lták  az ebédet, vagy szép időben a park  fái 
a la tt teríte ttek  asztalt. Ma az új épületben tágas konyha áll ren
delkezésre, amelyhez külön tálaló és mosogató helyiség csatlako
zik. Egész berendezésünk annyira megfelel az egészségügyi köve
telményeknek, hogy az évről-évre történő ellenőrzés alkalm ával a 
hivatalos közegek minden alkalommal m intaszerűnek minősítik. 
Űj ebédlőnk világos, nagy földszinti helyiség, amely m ellett egy 
fedett terrasz is van. E  két helyen kényelmesen elférnek az összes 
beutalt tagok.

Az építkezés m ellett tekintélyes összegeket adott az egyesület 
évente a berendezés fejlesztésére is. Az első két évben sok bajt 
okozott a vízhiány. Hogy ezt megszüntessük, 3500 P -ért kutat íú ra t- 
tunk  és önműködő m otort szereltettünk fel. Ez a berendezkedé
sünk ham arosan feleslegessé vált, m ert B alatonfüred község víz
vezetéket és csatornát épített. E költséges m unkálatokat a község
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csak a villatulajdonosok hozzájárulásával tud ta elvégeztetni és 
nekünk is 15.000 P  hozzájárulást kellett adnunk. Ezen összeg' le
fizetése a villatulajdonosokat nem m entesítette a további terhektől. 
A vízdíjon kívül évente még mintegy ezer pengőt fizetünk fenn
ta rtási és am ortizálási költségekre.

Mindezt csak azért em lítjük e helyen, hogy tag ja ink  láthas
sák, mennyi m indenről kell a Jó lé ti Bizottságnak az üdülőházzal 
kapcsolatban gondoskodnia. A megnövekedett üzem, a berendezé
sek pótlása, a fenntartási költségek és adók évente öt-hatezer- 
pengő terhet jelentenek az egyesületre nézve. H a ehhez hozzá
szám ítjuk a befektetett tőke be nem folyó kam atait is (szerényen 
9—10 ezer pengőt), igazán azt kell mondanunk, hogy a balaton
füredi üdülőhöz jóléti intézmény, am elyet az egyesület nagy áldo
zatok árán tart fenn.

A 80—£0 filléres szobadíjakból, az 1 P  50 filléres különszobák 
árából a kiadásoknak csak egy része térül meg, s így senki sem  
tarthatja drágának az üdülőházban való tartózkodást. Igaz, hogy 
tanártársaink  m a nehezen tud ják  megfizetni a legalacsonyabb 
szobaárakat is, különösen akkor, ha több családtagot visznek m a
gukkal, de az egyesület tartaléktőke hiányában nem szállíthatja 
lejjebb a m ár am úgy is alacsony árakat. A  társegyesületek és ha
sonló alakulatok az elm últ évben drágábban n y ara lta tták  tag ja i
kat, m int mi s így kétségtelen, hogy legolcsóbban a Csokonai- 
Üdülőhöz nyú jto tt megfelelő kényelmet.

Az üdülőházban étkezni is lehet. A napi étkezés á ra  eleinte 
3 P  20 fillér, m ajd 2 P  80 fillér, legutóbb pedig 2 P  40 fülér volt. Az 
elm últ nyáron beállott drágaság és az étkezés ára  nehéz helyzetbe 
hozta balatonfüredi szerződéses vállalkozónkat, U rhegyi Jenőnét, 
aki eddig közmegelégedésre lá tta  el teendőit. A Jó léti B izottság 
m éltányolva a gazdasági lehetetlenséget, ríj szerződést kötött a 
vállalkozóval, ném ileg emelte az árakat, hogy az üdülőház nívója 
a tanárság  nagyobb megterhelése nélkül fenntartható  legyen.

Évközben számosán fordulnak hozzánk tudakozódásokkal, 
hogy m ikor kell az üdülőházba való bejutást kérni. E  tárgyban 
röviden csak annyit közlünk, hogy a nyári főidényre való felvé te lt 
május havában kell az egyes tanári testületeknek megküldöli jelen t
kezési íveken kérni. Minden más kérdésben az üdülőház gond
noka, K om ád Ferenc tanártársunk  (Budapest, V., Pannónia-u. 46.) 
szívesen szolgál felvilágosítással.

Legrégibb, de — sajnos — legszegényebb jóléti intézm ényünk 
a Segítő Alap. Nemes h ivatását nehezen tud ja betölteni, m ert 
hadikölcsönben fektetett vagyona elértéktelenedett. Évente pár 
száz pengő gyűl össze a pénztárában a felvételi díjakból, a tag 
díjak százalékából és kegyes adományokból. Ez az összeg igazán 
csekély arra, hogy a megszorultakon érdemlegesen segíthessünk, 
vagy hogy tag jainknak  kölcsönt adhassunk. G yakran történik, 
hogy tanártársaink  családtagjaik betegsége vagy elhalálozása 
alkalm ával a legszükségesebb pénzt sem tudják előterem teni és 
kölcsönért folyamodnak hozzánk. Nehéz szívvel kénytelenek va
gyunk a kérésüket m egtagadni, m ert nincs miből s ma még az 
egyesület egyik jótékonysági intézménye sincs berendezve köl
csönök folyósítására. Idővel ta lán  erre is gondolhatunk.

Édes Jenő, gondnok.
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Budapesti Tanári Kör.
A Kör november 25-én a székházban B e m o l á k  K á l m á n  elnöklete alatt 

felolvasó ülést tartott. Az elnök bejelentette, hogy pénztárosunk, Horváth 
Béla igazgatói megbízást kapott a szentgotthárdi gimnáziumban. Javasolta, 
hogy helyére eddigi ellenőrünket, Zipser Sándort, ellenőrnek pedig Márkus 
Jenőt válasszuk meg. Javaslatát a Kör egyhangú lelkesedéssel fogadta el.

Dr. D é k á n t )  I s t v á n  egyetemi ny. r. k. tanár előadása következett: 
H a r c o k  a  p e d a g ó g i a i  e l v e k  k ö r ü l .  — Előadása könyvalakban is megjelenik, 
ezért itt most nem ismertetjük.

Elsőnek dr. H a j d ú  J á n o s  szólalt fel. Elismeréssel szólt az éleselméjű 
előadásról. A középiskola kellemetlenül érzi a nagy űrt az elmélet és gya
korlat közt. Az előadó megmutatta, miként lehet ezt az űrt kisebbíteni. — 
Dr. S z e n t g y ö r g y i  A r t ú r  igazgató örömének adott kifejezést, hogy a várt 
elméleti, nehézstílusú előadás helyett ilyen élvezetes estében volt része. 
Kéri az elnökséget, hogy az előadót egy második előadásra is kérje fel. — 
Az e l n ö k  ezt szívesen megteszi, kiemeli az előadónak az iskolaszerűség 
elvével szemben elfoglalt állását, megköszöni az előadónak és a felszólalók
nak működését. v i t é z  S z a b ó  I s t v á n  A n d o r ,  titkár.

HÍREK.

Kinevezés. A kormányzó dr. Horváth Jenő  egyetemi nyilvá
nos rendkívüli tan ári címmel felruházott egyetemi m agántanárt, 
jogakadém iai nyilvános rendes tanárt, a budapesti II. kerületi 
reálgim názium  és a vele kapcsolatos Ferenc József Nevelőintézet 
megbízott igazgatóját jogakadém iai nyilvános rendes tan ári minő
ségének épségben ta rtá sa  mellett a Ferenc József Nevelőintézet 
főfelügyelőjévé  kinevezte.

Kinevezés. A Kormányzó dr. Garant Jenő  Mohács—Pécs vasúti 
főfelügyelőt és Neubauer K onstantin  volt állatorvosi főiskolai ny. 
rk. tan á rt tanügyi tanácsosokká nevezte ki.

Áthelyezés. A m agyar k irály i vallás- és közoktatásügyi m i
niszter a Kormányzó Ür Ő Főm éltóságának folyó évi november 
hó 2. napján kelt legfelsőbb hozzájárulása alapján dr. Fógcl Sán
dor budapesti X. kér. állam i Széchenyi István  reálgimnázium i 
igazgatót, a budapesti V. kér. állam i Bolyai reáliskola megbízott 
igazgatóját, a budapesti V kerületi állam i Bolyai reáliskola igaz
gatói á llásá ra  helyezte át.

Igazgatói megbízás. A m kir. vallás- és közoktatásügyi m i
miniszter Faludi Ferenc szekszárdi állam i Garay .Já no s - re á lgirnn á- 
ziumi rendes tan á rt nevezett intézet igazgatói teendőinek végzésével 
megbízta.

Áthelyezés. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Bényi Ferenc dombóvári kir. kát. Eszterházy Miklós nándor-reál- 
gim názium i rendes tan árt a hatvan i állam i gróf Klebelsberg Kuno- 
reálgimnáziumhoz; — Baitz Károly  szombathelyi állam i leány
líceum i rendes tan á rt a budapesti III . kér. állam i Árpád reálgim 
náziumhoz helyezte át.

Miniszteri engedélyezés. A Vajthó László szerkesztésében 
megjelenő M agyar író k  sorozatában kiadott irodalom történeti és

12T a n á r e g y e s ü l e t i  K ö z lö n y .
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széptani tanulm ány, dr. Nagy Sándor: A rany Toldija, m iniszteri 
engedély értelmében ifjúsági könyvtárak részére beszerezhető.

Helyesbítés. Gratzl Ferenc, az Országos Szociálpolitikai In té
zethez ideiglenesen beosztott középiskolai tanár, folyó évi 89.909— 
1935. számú rendeletben másolási hiba folytán szerepel „rendes“ 
tanárként; nevezett „óradíjas helye ttes‘ tanár.

K atolikus főigazgatók kinevezése. M agyarország bíboros her
cegprímása, m int a K át. Középiskolai Főhatóságok elnöke, dr. Ber
kes Ottó jászói prem ontrei-rendi főigazgatót, P. Buzna V iktor  
Jézus-társasági gim názium i tanárt, dr. Jászai Rezső kegyes tan ító 
rendi tb. rend főnöki tanácsost, rendi főigazgatót, K iss Albin  
ciszterci-rendi főigazgatót, ped. főtanácsost, dr. Kocsis Lénárd  
Szent Benedek-rendi főigazgatót, s dr. Stuhlm ann Patrik  jászói 
prem ontrei-rendi főigazgatót, c. tanker, főigazgatót katolikus 
főigazgatóvá nevezte ki.

Olcsóbb lett a Napkelet. A Napkelet, Torm ay Oecile kitűnő 
folyóirata előfizetési árát évi 12 pengőre szállította le. Huszonhat 
pengőről mérsékelte a Napkelet előfizetési árá t erre az igazán 
csekély összegre. E  mellett minden igyekezetével azon van, hogy 
számait mennél tartalm asabbá, változatosabbá, érdekesebbé és 
magasabb színvonalúvá tegye. A mai m agyar irodalom legjobb 
nevű m unkásai írnak benne. Figyelemmel kiséri a hazai és kül
földi szellemi és társadalm i élet minden m egnyilvánulását, elő
fizetői tehát folyton hű képet kapnak a  szellemiség minden jelen
tősebb eseményéről. Az Országos Ifjúság i Irodalm i Tanács is 
alkalm asnak találta  arra , hogy az ifjúsági könyvtárakba beszerez
hető folyóiratok jegyzékébe felvétessék. Szerkesztősége és kiadó
hivatala: Budapest, VII., Rózsa-utca 23.

Megalakult a Szegedi Pedagógusok Köre. Mióta Szeged egyetemi és 
főiskolai város lett, pedagógusainak érdeklődése fokozottabb mértékben 
irányult a neveléstan és oktatásügy elméleti és gyakorlati kérdései felé. 
Imre Sándor, Mester János, Várkonyi Hildebrand és Somogyi József pro
fesszorok nemcsak az egyetemen, illetve a Polgáriiskolai Tanárképző Fő
iskolán foglalkoztak a tanárjelöltek képzésével, hanem számos nyilvános 
előadásban is felhívták a szakemberek, valamint a érdeklődő közönség 
figyelmét a pedagógia korszerű problémáira. A magyar oktatásügy általános 
átszervezésével kapcsolatban a szegedi tankerület vezetését Kisparti János dr. 
vette át, akinek működése, a jelenlegi tanügyi kormányzat kitűzte eszmé
nyek megvalósításának szellemében jelentős mértékben hivatott hozzá
járulni ahhoz, hogy Szeged a magyar pedagógiai közvéleményben továbbra 
is megtartsa azt a helyet, amelyet mint jellegzetes „iskolaváros“ a múltban 
elfoglalt. A világháború után bekövetkezett területi változások következtében 
talán egy magyar város sem veszített annyit iskolaügyi tekintetben, mint 
Szeged. Leginkább megsínylették ezt a súlyos csapást Szeged középiskolái. 
A legfelsőbb tanügyi kormányzat ugyan nem feledkezett meg a közelmúlt
ban Szegedről, de támogatásának gyümölcseit főleg és szinte kizárólag az 
alsó- és a felsőfokú oktatás élvezte. A mindjobban mélyülő történeti távlat
ban feltáruló kép alapján elfogultság nélkül állapíthatja meg a tárgyilagos 
vizsgálódás, hogy a jelzett kétirányú támogatás érvényesülése csak annál 
szembetűnőbbé tette a szegedi középiskolák boltvágányra állítottságát. Itt 
nem részletezhető okok és tünetek ellenére is, a szegedi középiskolák, a 
maguk erejére hagyva, igazgatóik és tanáraik megfeszített munkájával, 
csöndben, az oktatás és nevelés ügye iránt vállalt kötelességérzettől áthatva, 
olyan munkát végeztek az elmúlt másfél évtizedben, amely nem bővelkedik
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talán külsoleges sikerekben, tetszetős látszateredményekben, de amely munka 
kemény végvári kultúrkiizdelem volt. A nyugalomba vonult Kaufmann 
György dr. tankerületi főigazgató higgadt, bölcs megértésen és megfontolt 
tapasztalatokon alapuló működése e küzdelmes években az egyetlen célra
vezető, helyes irányban érvényesült munka volt, amely előkészítette a talajt 
a nyugodtabb építés számára.

Az új kormányzati célkitűzések alapján tisztázódó helyzet megértése 
a közelmúltban mind aktívabb fellépésre késztette a szegedi pedagógusok 
összességét. Jelentős eredmény volt ezen a téren a szegedi gyakorló polgári 
iskola igazgatóságának szerkesztésében megjelent folyóirat (Cselekvés Isko
lája). Majd Várkonyi Hildebrand egyetemi tanár kezdeményezésére az el
múlt 1934/35. tanévben 3—4 hetenkint felolvasó- és vitaüléseken gyűltek 
össze Szeged minden rendű és rangú pedagógusai. Az érdeklődés fokozódása 
arra késztette az ad hoc választott tavalyi intézőbizottságot, hogy a kör- 
vonalozódó egyesület megszervezésének kérdésével is foglalkozzék. Az elő
készítő tárgyalások megejtése után folyó évi október hó 20-án mintegy más
félszáz szegedi pedagógus — a kisdedóvók képviselőitől egyetemi tanárokig 
— kimondotta a „Szegedi Pedagógusok Körének“ mint önálló és alap
szabályszerűen működő tömörülésnek megalakulását. A kör elnöke Várkonyi 
Hildebrand dr. egyetemi ny. r. tanár, ügyvezető alelnöke Kratofil Dezső, 
a gyakorló polgári iskola igazgatója, főtitkára Virányi Elemér dr., állami 
reáliskolai tanár. A társ- és alelnökök, a tisztviselők és a választmány sorá
ban Szeged pedagógusainak számos tagja foglal helyet. Választásuk azzal 
az elvszerü megállapodással történt, hogy lehetőieg minden iskolatípus és 
lehetőleg minden szegedi iskola is képviseletet nyerjen a kör vezetőségében. 
A kör rendes tagja lehel minden Szegeden működő vagy nyugdíjas alsó- és 
középfokú, szak- és középiskolai, valamint egyetemi, illetve főiskolai tanár 
és tanító, beleértve az állástalan diplomásokat is. A pártoló tagok közé fel
vehetők a középiskolai és polgári iskolai gyakorló tanárjelöltek. Előadások, 
vitaülések és megbeszélések gazdag programmját dolgozta ki a kör vezető
sége, felölelve az értelmi és erkölcsi nevelés körébe vágó aktuális problémák 
egész sorát. Említésreméltó, hogy az egyesület tagjai közé eddig már tizen
négy egyetemi, iletve főiskolai tanár lépett be. u—i—r.

HALOTTAINK.
t  Háinos Nándor ny. kegyesrendi intézeti tan ár az általa 

alap íto tt Ifjúság i Testnevelés felelős szerkesztője, életének 60-ik 
évében, november hó 13-án Budapesten váratlanu l meghalt.

t  Kenyeressy Sándor a szeghalmi reform átus egyház P éter 
A ndrás reálgim názium ának tanára, életének 29., tanári szolgála
tának  4. évében, hosszú szenvedés u tán november hó 14-én meghalt.

KÖNYVSZEMLE.
Antoine Hekler: L’université de Budapest. Die U niversität B uda
pest, F ritz  Linder Verlag, Basel, 4°, 152 1.

A budapesti Pázm ány P éter Tudományegyetem 300 éves fenn
állásának jubileum ára, a külföldi olvasóközönség, valószínűleg 
főkép a külföldi egyetemek s a külföldi vendégek tájékoztatására 
készült ez a szép kiállítású, képekkel gazdagon díszített könyv. 
A szöveg párhuzam osan francia  és német nyelven íródott. Hekler 
Antal mindenekelőtt a Pázm ány Péter-egyetem  történetét m utatja
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be 35 lapon. Tájékoztat a pécsi, óbudai, pozsonyi, budai egyetem- 
alap ítási kísérletekről, m ajd rá té r Pázm ány egyetemének alap í
tására. A  török veszedelem idején célszerűnek m utatkozott N agy
szombatot az egyetem  helyéül kijelölni, de m ár az alapítóoklevél 
is ideiglenesnek nyilvánítja  ezt az elhelyezést, az egyetemnek 
1777-ben B udára, a k irály i palotába tö rtén t áthelyezése tehát össz
hangban van az alapító szándékával. Az áthelyezéssel kapcsolat
ban 1780-ban kiadott kiváltságos okirat is hangsúlyozza, hogy a 
budai egyetem nem ú j alapítás, hanem a nagyszom batival egy
azon egyetem. M ár 1784-ben Pestre költözött az egyetem, hogy a 
Pozsonyból B udára helyezett kormányszéknek helyet adjon, a 
hittudom ányi kar viszont Pozsonyba helyeztetett, de 1786-ban az 
is visszakerült Pestre. Az egyetem ekkor m ár négy karból állott. 
A lapításakor 1635-ben csak a hittudom ányi és bölcsészeti kar volt 
meg, a jogtudom ányi kar 1667-ben csatlakozott hozzá és az orvosi 
karra l 1770-ben egészült ki. Hekler azután napjainkig továbbkíséri 
az egyetemet történeti ú tján , m ajd az egyes fakultásokat külön
böző intézeteikkel, könyvtáraikkal külön m utatja  be. A dolog 
természeténél fogva az egyes karok bem utatása különböző terje
delmű: a hittudom ányinak és joginak 3—3 lap, az orvosinak 38, 
a bölcsészetinek 22 lap ju t. Az utóbbi kettőnél az intézetek nagy 
száma terjedelmes adatközlést tett szükségessé és sok illusztrá
cióra adott alkalmat. Hekler felsorakoztatja azokat a tudósainkat 
is, kiknek m unkássága a tudom ányok történetében világviszony
latban is nagyjelentőségű és a külföldön is elismerésre talált. 
Sajnálkozással emlékezik meg azokról a tudósainkról, akiknek 
kutatásairó l a szűkkorlátú m agyar nyelvism eret folytán külföldön 
nem vettek tudom ást s eredményeiket néha hosszú évek m últán 
ú jra  fel kellett fedezni. Most m ár gondoskodunk róla, hogy ez 
többé elő ne fordulhasson. (Néha itthon sem ism ertetjük egy-egy 
kiváló tudósunk működését, az Irodalom történeti Közleményekben 
például még egy szó sem esett P in té r Jenő nagy m agyar irodalom- 
történetének hét kötetéről.) Ezek u tán  a könyv az egyetemi diák- 
intézményekkel, egyesületekkel, testneveléssel foglalkozik, m ajd 
Budapest valam ennyi tudom ányos könyvtáráról számol be.

A könyv szorosabb értelemben vett célját ezzel elérte volna, 
de a még m indig nem eléggé ism ert Budapestnek és a m agyarság
nak jó szolgálatot tesz a szerző, hogy ezt az alkalm at is meg
ragad ja Budapest kultúrintézm ényeink bem utatására. Felsorakoz
ta tja  tehát valam ennyi budapesti főiskolánkat, múzeumunkat, 
tudom ányos intézetünket, foglalkozik színházi és zeneéletünkkel, 
ső t még fürdőinkre is rám utat. Mindezzel m egrajzolja azt a m ű
velődési környezetet, mely a Budapesten tanuló diákot tanulm á
nyaiban tám ogatja. Nem takarékoskodik a szebbnél szebb fénykép- 
felvételek közlésével, melyek között Budapest nagyobb középüle
teinek legtöbbje m egtalálható s még „Budapest la  nuit. — Buda
pest bei Nacht“ címen is közöl egy nagyon szép képet. H a mi a 
külföldhöz szólunk, m indig kissé külföldi követeinknek érezzük 
m agunkat, m ásrészt nem is annyira  anyagi, m int inkább erkölcsi 
érdekeinket szolgálva, idegenforgalm unkat akarjuk  előmozdítani. 
H ekler [Antal könyve kultúránknak bizonyára sok barátot szerez 
külföldön és további érdeklődést kelt iránta . K ár, hogy a német 
szöveg elején néhány rút, részben kellemetlen hiba fordul elő:
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die Herden der ungarischen K u ltu r (les foyers de culture hongroise) 
(8. 1.); des Türkengefahrs (8. 1.); die Titeln, Siegeln (23. 1.); musste 
der königliche P a la s t gelehrt werden (24. 1.); bei einen? . . .  H eer
schau (32. 1.). Kardeván Károly.
Trencsényi József: Q. H oratius Flaccus. Versek. Fordíto tta. Bp. 1935

Trenoséni József H oratius 31 ódáját, 3 epódusát és 1 epistolá- 
já t fordíto tta le eredeti versform ákban. A levél s az epódusok 
könnyebben gördülnek; az előbbinek tarta lm a prózaibb, az utób
biak form ája könnyebb. Az ódák form ailag hű fordításánál nagy 
nehézség a tarta lm i hűség megőrzése m ellett a költő hangulatát, 
szárnyalását is éreztetni. Ehhez nem csekély költői adom ány kell 
s nem véletlen, hogy a H oratius-fordítások közül a legkiválóbb 
költők átültetései a legsikerültebbek. Trenoséni József fordítása 
form ai és tarta lm i hűségre törekszik és sok jól sikerült darab ja 
van (I., 31, II., 3, II., 10 stb.). N. S.
H oratius noster. M agyar H oratius. Összeállította: W aldapfel Imre. 
Bp. 1935. Officina-könyv.

H oratius 32 ódájának és 5 epódusának szövege s különböző 
m agyar költőktől való fordítása, nagyjából időbeli sorrendben. 
Célja a m agyar H oratius-fordítások fejlődésének bem utatása Tus
nádi Péter XVI. századi fordításától kezdve napjainkig. Tanulsá
gos látni, m int törik  m űfordítóink a m agyar nyelvet a klasszikái 
tömörség igájába. A fordítások legnagyobb részt az eredeti fo r
mákhoz is hívek, az ettől való eltérés régebben kivételes; legújab
ban m intha a modern versform a győzne, m int amely alkalmasabb 
a költőt hozzánk közelebb hozni. W aldapfel ideálja V irág  Bene
dek m agyar H oratiusa, melyet régebbi irodalm unk egyik első
rendű remekének, klasszikus alkotásának mond. Érdekes, hogyan 
találkoznak H oratius kultuszában a legkülönbözőbb irodalm i irá 
nyok, ízlések és korok nagynevű képviselői: Kazinczy, Csokonai, 
Vörösm arty, A rany, Babits, hogy az óklasszikai iskolát ne is 
említsük. A kötetet bevezető m agvas és eredeti szempontú Hora- 
tius-tanulm ányt Kerényi Károly, a befejező tanulm ányt H oratius 
m agyar fordításainak történetéről W aldapfel Im re írta . A könyv 
értékes emléke a m agyar H oratius-jubileum nak. N. S.
Didaktika. Fináczy Ernő dr. egyetemi előadásai. K éziratából sajtó 
alá rendezték tan ítványai: B alassa Brúnó, Nagy J . Béla, Pro- 
liászka Lajos. Budapest. Studium , 1935.

A m agyar tudom ányosság szegényes pedagógiai irodalm ában 
nyereséget jelent F ináczy D idaktikája, mely a szerző halála  u tán  
jelent meg. Sok panasz hangzik el pedagógiai körökben a közép
iskolai tanárok hiányos pedagógiai és didaktikai képzése m iatt, 
s ennek a bajnak nem éppen a legkisebb baja az, hogy a m agyar 
irodalom híjával van olyan műveknek, amelyekből gyakorla ta  
kezdő fokán levő fiata l tan ár kellő okulást m eríthetne, s amelyek 
a tanügyi körökben elism ert kiváló pedagógusok tekintélyének 
szuggesztív erejével és a m agyar tan ár sajátos lelkiségét számba- 
vevő módján ism ertetnék és kedveltetnék meg az oktatás mód
szeres feltételeit és szabályait.

F ináczy könyve nem já r  a modernség csillogó eredetiséget 
reklámozó útjain , nem épít fel új rendszert, nem csatlakozik vakon 
a külföldi didaktikusok merész elméleteihez, nem tö r lándzsát a
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modern iskolareform ok igazsága mellett, hanem bőséges és alapos 
tanulm ányai közben szerzett és általánosan elism ert és gyakor
latba átm ent elméleteket vagy részletigazságokat dolgoz fel és 
foglal rendszerbe úgy, hogy az a m agyar iskola igényeit kielé
gítse. Ez a könyv kiválóan alkalm as a tanárv izsgálatra  készülő 
tanárjelölteknek, de jól és haszonnal olvashatják az iskola m in
den rangú  m unkásai is.

A D idaktika anyaga öt fejezetre oszlik. Az első fejezet a 
d idaktika történeti kialakulásáról ad áttekinthető tájékozást és 
az idevágó irodalom  standardm űveit sorolja fel. A m agyar iro
dalm at K árm án Mór és Mázy Engelbert képviselik. A második 
fejezet az oktatás fogalmát, feladatát fejtegeti, m egállapítja az 
általános vagy nevelőoktatás és a szakoktatás közti különbséget, 
beszél a didaktikai formalizmus és m aterializm us egyoldalúságá
ról. Az oktatás — Fináczy m eghatározása szerint — tervszerű, 
nevelő eljárás, mely a ku ltú ra  javai által a növendék egész lelki 
életét átform álja, beleneveli az emberiség és nemzetiség kultúr- 
közösségébe, s nemcsak átvenni, hanem  azt gyarap ítan i és tovább
adni is képes. Az oktatás anyagának kiszemelését a nevelés fel
adata  szabja meg. Nem tudományos rendszert kell az iskolában 
adni, hanem  oly ism eretanyagot, amelyből ne hiányozzék köz- 
m űveltségünk egyetlen alkotóeleme sem. A ku ltú rjav ak  ta n tá r
gyak szerinti m egállapítását W illm ann Ottó nagyhírű  D idaktiká
nak alapján végzi, de a rány talanu l röviden végez a történelm i 
tanulm ánnyal, s viszont nagy részletességgel tá rg y a lja  a klasz- 
szikus nyelvek szerepét a m űveltség egészében.

Fináczy élesen szembeszáll azokkal, akik azt várják , hogy a 
középiskola beszélni tanítson idegen nyelven. „Az Ollendorf-féle 
fecsegéseket az oktatás középpontjába helyezni ott, ahol szellemi 
ku ltú ráró l van szó, a nevelőoktatás feladatának teljes félreism e
rése volna. Éppen ezért szerinte nem jöhet szám ításba sem a 
román, sem a tót, sem a szerb nyelv, m ert ezeknek nincs semmi 
klasszikus irodalma.

A negyedik fejezet az oktatás anyagának elrendezése és össze
kapcsolása címen a helyes tan terv  követelm ényeit tárgyalja . Vizs
gálja, hogy az anyag részeinek miként kell egym ásután kapcso
lódnia (successio), s micsoda anyagrészeket kell az oktatás egyes 
szakaszain egyidejű kapcsolatba hozni (szimultaneitas). E  fejezet 
bőven boncolja Ziller művelődéstörténeti fokozatainak elméletét 
és a tan terv i koncentráció követelményeit. Elism erőleg szól az 
1879. évi gim názium i tanterv  hum anisztikus tárgyaiban  érvénye
sülő koncentrációról és sajnála ttal említi, hogy ez a koncentráció 
későbbi reform ok kapcsán megbomlott, s azt is m egállapítja, hogy 
a reáliák tan tárgyaiban  még m a sincs meg a kellő koncentráció. 
Azt hiszi, hogy a földrajz volna az a tárgykör, mely a hazából ki
indulva, egységbe fűzné a most még külön tan tárgykép  tan íto tt 
különböző reálism ereteket.

Az oktatás anyagának technikai feldolgozása és előadása a 
tá rg y a  az ötödik fejezetnek. Az oktatás lélektani a lap ja i címen 
legfontosabb szerepet szán az érdeklődés kérdésének. Nagyon sa já
tosnak ta r t ja  Fináczy, hogy H erbarto t nem tekintve, a német 
lélektan majdnem semmi tudom ást nem vesz szellemi létünknek 
arró l a fontos tényezőjéről, melyet érdeklődésnek neveznek-. Az
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oktatás menete címen bőséges k ritikai megjegyzésekkel kíséri 
Z iller form ális fokozatainak elméletét. Z. elméletének legfőbb 
fogyatkozása az, hogy term inológiája nem sikerült, amennyiben 
az oktatás két első fokozatát jelöli oly kifejezésekkel, melyeket 
H erbart az egész oktatás m enetére alkalm azott, továbbá ellenmon
dás van abban a feladatban is, melyet Z. az első fokozatnak szánt. 
Nem lehet analízisről beszélni, m ikor még az új tá rg y a t nem 
ism eri a tanuló.

Fináezy könyvének tanulm ányozásától várjuk  a középiskola 
módszeres tan ításának  előbbrevitelét. Bihari Ferenc.

Fischer Júlia: A nevelés gondolata Bessenyei György munkáiban.
Szeged, 1934. 96 lap.

A címül ír t  dolgozat a szegedi egyetem pedagógiai intézeté
ben, Im re Sándor irány ítása  mellett készült. íg y  az értékes tárgy- 
választásért a professzort illeti elismerés. H ála Vajthó László gon
doskodásának, a Magyar Irodalm i R itkaságok kiadványai (Tart- 
menes utazása, H unyadi és Bessenyei kisebb költeményei) ismét a 
testőríróra terelték a tudósok figyelmét. A Bessenyei-irodalom 
jelentős kutatásokkal gyarapodott az utóbbi években s ezek vilá
gánál mind jobban kezd kibontakozni az A yis tragédiája szerző
jének igazi nagysága. Ü jjáértékelt arcképéhez értékes adalékot 
szolgáltat F ischer Jú lia  értekezése is, m ert éppen ezekből a sorok
ból világítanak felénk a bihari remete nemzetnevelő gondolatai.

Bessenyei sohasem írt ugyan rendszeres nevelési munkát, 
pedagógiával sohasem foglalkozott még olyan mértékben sem, 
mint francia mesterei. Író i m unkáságát azonban a célzatosság, a 
használni akarás, a nemzet emelésének vágya h a tja  át. Ilyen ér
telemben minden sor írása  a nemzet jobbátételének, nevelésének 
szolgálatába szegődik. Szerinte közért dolgozni kész lelkületet kell 
a nevelésnek az emberben kifejlesztenie, egyedül az erény boldo
gít az életben, tehát „erényesnek kell lennünk, hogy boldogok le
gyünk“. Ez a gondolat erősen emlékeztet a francia felvilágosodás 
tan a ira  s egyben u tal Bessenyei m estereire is. Egész életében 
küzdött az újabb szellemű iskoláért, a gyakorlati irányú  neve
lésért, a m agyar nyelv jogaiért s anyanyelvűnkön a műveltség
nek széles rétegekben való elterjesztéséért. Az Akadémia eszméjét 
is ilyen gondolatokkal vetette fel, „jám bor szándéka“ szerint a 
„m agyar társaság“ lett volna h ivatva nyelvünk kiművelésére és 
népünk művelődésének irány ítására .

Fischer Jú lia  összeszedte az idevonatkozó gondolatokat Bes
senyei minden írásából. Az így összegyűjtőit gondolatokat egy
séges vonalba illesztette s ilyen módon egy kerek nevelési rend
szert szűrt le a testőríró  munkáiból. S ta lán  éppen itt emelhetünk 
kifogást ellene: túlságosan kicsiszolt pedagógiai elméletet tu la j
donít írójának, holott Bessenyei sohasem gondolt ilyesmire. Túl
zásnak ta rtju k  a későbbi nagy írók műveiben található hasonló 
gondolatoknak Bessenyei ha tásá ra  való visszavezetését is. Sokkal 
elszigteltebbek voltak az akkori viszonyok között az író és gondol
kodó emberek, semhogy a b ihari remete közvetlen hatásáról le
hetne beszélni. A m agyar nyelv jogaiért való küzdés minden hazafi 
életművében benne volt a X IX . század elején, aki ezt leírta, az ál
talános közhangulatnak akott kifejezést.
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Az alapos forrástudom ányok után  készült és német kivonat
tal is ellátott munka nyeresége a m agyar nevelés m últját kutató 
irodalomnak. Dr. Sipos Lajos.
Prónay Lajos: A magyar nyelvi olvasmányok módszeres tárgyalása. A tanítás 
problémái, szerk. Vajthó László, Budapest, 1935. 19 lap.

A gyakorlat talajából kinőtt útmutatásokat kapunk ebben a világos 
nyelven megirt tanulmányban; a gyakorlatnak azonban az elméletből kell 
kisarjadnia és az elméletet kell igazolnia.

Teljesen igazat kell adnunk a szerzőnek abban, hogy az olvasmány
tárgyalás terén nem a mennyiség a fontos, hanem a tervszerű feldolgozás. 
A módszeres eljárásban rejlő nevelőértéket nem szabad semmiféle más szem
pontnak feláldoznunk. Nyelvtani fejtegetésekkel egyáltalában nem szabad az 
olvasmány érzelmi hatásától a tanulók figyelmét elvonnunk; a nyelvtani ki
aknázásra csak akkor kerülhet sor, ha az olvasmányt annak rendje-módja 
szerint megbeszéltük, sőt nevelő mozzanatait is kiemeltük.

Az olvasmány tárgyalását valóban az érdeklődés felkeltésével és a kellő 
hangulat megteremtésével kell kezdenünk; de ilyenkor nem szabad az egész 
történetet előre elmondanunk, inkább csak utalnunk egyik-másik legfonto
sabb mozzanatára. A kellő hangulat megteremtése a történeti vagy helyszíni 
háttér megfestésével történhetik legjobban. Ezt követi a tárgyalandó olvas
mányrész felolvasása: a tanár bemutató olvasása. Itt is igazat kell adnunk 
a szerzőnek: mosolytkeltő túlzásoktól tartózkodnunk kell; olvasásunk azon
ban legyen világos, természetes, színező és meleg; nem baj, sőt igen helyes, 
ha a tanuló érzi a tanár lelkesedését. Ezután következik a tárgyi és nyelvi 
nehézségek elhárítása; nem jó, szerintem, lia ezt a tanár az olvasmányrész 
elolvasása előtt maga végzi el: célszerűbb a tanulókkal megkerestetni a meg
magyarázandó szókat és kifejezéseket; így sokkal több alkalom nyílik ön- 
tevékenységük kifejtésére. Szerintem csak dicsérni lehet a szerzői, amiért az 
olvasmány tartalmi megvitatásához az író kifejezésformáit igyekszik a tanu
lókkal felhasználtatni. Sőt a legjellemzőbb kifejezéseket, szóformákat tollba
mondás alapján be is kellene Íratnunk a diáriumba. Hiszen egyik főcélunk 
a tanuló szókészletének a gyarapítása.

A Zalán futása tárgyalásakor is, úgy hiszem, leghelyesebb, ha rövid 
ráhangolás vagy érdeklődésfelkeltés formájában vezetjük be a munkát. 
Hiszen a legfontosabb maga a költemény; azt kell legelőször megismerni. 
A költemény keletkezésének, zajos sikerének történetét megvitathatjuk a 
költemény tárgyalása közben nyújtott adatok felhasználásával munkánk végén.

A szerző a munkáltató-oktatás elvének is áldozni óhajt és ezért néha 
egy-egy tanulóra bízza az olvasmány megvitatásának irányítását a tanártól 
kapott útmutatások alapján. Ezt talán meg lehetne tenni néha, de sűrűbb 
alkalmazása nem volna üdvös. A tanár meg a tanulók közös munkája teremti 
meg a legszebb munka-hangulatot.

Szerzőnk jeles tanulmányával kapcsolatban csupán ezt a néhány meg
jegyzést óhajtottuk megtenni. Különféle utakon érhetjük el célunkat, ez való 
igaz; de akkor viszont eljárásunk minden egyes lépését a legaprólékosabb 
gondossággal indokoljuk meg önmagunk előtt is.

A szerző tanulmányát, mint gondolatébresztő jeles munkát, melegen 
ajánljuk kartársaink figyelmébe. -—t—

Beküldött könyvek.
Iván János: Földbirtokreform és társadalmunk, 1890—1914. Bp. 1935.
Berta István: Egyház és állam viszonya Magyarországon a középkor 

végén. Bp. 1935.
Ifj. Vayer Lajos: Pázmány Péter ikonográfiája. Bp. 1935.
Havas István: Egy évtized polgári iskolai küzdelem élén. Bp. 1935.
Waldapfel József: ötven év Buda és Pest irodalmi életéből 1780—1930. 

Bp. 1935.
Obermüller Ferenc: A miliő-iskola. Esztergom. 1935.

A szerkesztésért fe le lős: D r. K A R D EV Á N  K ÄRO LY , a k ia d ásé r t: N E M E T H  JÓ Z SE F.

Kir M agyar Egyetem i N yom da, 1935. B udapest V i l i ,  M úzeum ,körűt 6 — ( F. : T h iering  R ichard.)
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A fasizmus pedagógiai elvei.
A X IX . század a tudományban és közéletben a nagy autonómiák 

százada. A renaissancéval indul meg az a folyamat, amely a szellemi 
és társadalm i életben az atomizálódás bélyegét viseli magán. Ezen 
vonás alól a pedagógia sem mentes. Tudom ányunk legjobbjai fá ra 
doztak az elm últ hosszú évtizedek alatt az autonóm neveléstudomány 
megteremtésén. Olyan célokat és módszereket tűznek a gyakorlat 
emberei elé, amelyek tér- és időkorlátokat nem ismernek. E gyarán t 
érvényesek minden népre, fa jra  s nemzetre és hozzá még mindenféle 
körülmények között. Utópia, elérhetetlen ábránd! Szellemi légvár, 
amely a legkisebb társadalm i és politikai m egrázkódtatásra össze
omlik s eltűnik. A világháborút követő nagy átalakulások az auto
nóm irányú pedagógiát kiesi területre szorították. Követői időről- 
időre tartanak  ugyan még nemzetközi összejöveteleket. (Így leg
utóbb, 1934-ben, Kómában volt, a legközelebbi Oxfordban lesz.) 
Azonban m aguk a vezérek is belátják, hogy a nevelés célkitűzésében 
és az annak megvalósításához szükséges és vezetőeszközök meg
választásában egyre jobban az államhatalom kezébe jut. Tehát ezen 
a téren is érvényes, amit annyi helyen és alkalommal tapasztalunk: 
századunk az előzővel szemben a nagy megkötöttségek és függések 
százada. Ennek beszédes bizonyítéka az olasz, az orosz és a német ú j 
közoktatásügy, amelyek közül különösen tanulságos az elsőt kissé 
közelebbről tanulm ány tárgyává tenni.

A tények és adatok egyszerű, rideg felsorakoztatása természe
tesen egym agában még nem sokat mond. Ezért szükséges röviden 
a fasizmus term észetrajzát is adnunk, hogy ezáltal az okozati össze
függések jobban kidomborodjanak és az új közoktatásügy vonásait 
annál inkább megérthessük.

A m últ század utolsó harm adában megteremtett U nita Ita lia  
semmivel sem jellegzetesebb állam, m int bármelyik európai testvére. 
Felette is a liberalizmus csillaga ragyog. Inkább keret, m int tartalom . 
Féltékenyen őrködik polgárai szabadsága felett. Igazi jogállam, m in
den szellem nélkül. Az emberi társadalom  gazdasági és művelődési 
életére édes-kevés irány ítást gyakorol. Állambölcselők Platóntól

13Tanáregyesületi Közlöny.
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kezdve Hegelen keresztül az olasz Croeeig az ilyen államot agnoszti
kusnak nevezik. A szabadverseny form ájában minden társadalm i 
életnyilvánulás éli a maga külön világát. Hogy azután évről-évre 
«számos ezren kénytelenek kivándorolni idegen földre, m ert a régi 
haza nem nyú jt megélhetést, hogy a nép fiainak nagy százaléka 
egészségtelen életmódot folytat s a művelődés áldásainak talán még 
a m orzsáit sem élvezi, azzal a kapitalista s vele ikertestvér liberalista 
állam  nem sokat törődött. Igazságtalanok lennénk, ha azt monda
nánk, hogy mindez egy olasz áflainférfiúnak sem okozott különösebb 
fájdalm at. Távólról sem! Corradini és Carducci írásaiból hatalm as 
erő áramlik. Sóvárgás egy jobb s boldogabb Itá lia  után. Mindez 
azonban kevés. Szükséges ehhez egy új társadalom - és államszemlélet. 
S  az előbbiekkel párhuzam osan ez is jelentkezik. H atározott formát 
ölt Croce, Gentile és Rocco bölcseleti rendszerében. A kutatók szere
tik  visszavezetni forrásaihoz, a ném et idealista filozófia nagym este
reihez: Fichtéhez s elsősorban Hegelhez. T agadhatatlan: rendszerük 
nagy azonosságot m utat az alpesekeniuneni szellemekéhez. B ár más 
oldalról az is igaz, hogy Platóntól kezdve a szkolasztika nagy mes
tere in  (főleg Aquinói Szent Tamás) át a renaissance M achiavelliig 
nem egy gondolat talál szintézisre benne.

Mi m ár most ennek az új társadalomszemléletnek fő vonása1? 
Az embernek, az anyagelvű, m aterialista világnézettel ellentétben 
vannak szellemi megnyilvánulásai. Az egyének azonban rövidéltűek, 
a  csalódok elhalnak. Hol ölt m ár most formát az állandóan váltakozó 
nemzedékek eszmeközössége? A nyelv, a dal, a sorsközösségek öröme 
és fájdalm a pedig él. Ugyan miben? Csak egyben — a sorsközösség
ben élőkből kisarjadzó államiságban. Minden állam ennek következ
tében élő organizmus, amelynek nemcsak területe, teste, hanem vele 
egyenlő értékű szelleme is van. Ha az utóbbi beteg, akkor az állam 
ügyre jobban szellemtelenné válik. Az elmúlt században az olasz 
állam  is ilyen volt. Száműzni engedte az erkölcsöt a jogból, a hum á
numot. a politikából, az egyházat az iskolából, a szellemet a művészi 
meglátásból s végül az életelvet az élő természet jelenségeinek 
m agyarázatából. Ha azonban az állam  élő organizmus, akkor, m int 
m inden szervezetben, a részek egymással szoros függésben vannak. 
Minden élő első feladata önmagának fenntartása. Ezekből az előz
ményekből most m ár kettő következik. Az állam öncélú, élő valóság 
•s nem intézmény, m int eddig. Polgárainak a szabadsága pedig csak 
addig terjedhet, am íg az az állam előnyét szolgálja. M intha Dantet 
hallanók, am int M onarchiájában mondja: homo pro patria debet 
exponere se ipsum. Az állam azonban öncéiúságának igazán és telje
sen csak akkor felelhet meg, ha alkotó tag jainak  mindenféle szellemi 
« gazdasági tevékenységével szemben érvényesíti megkötő, a függő
séget kifejező hatalm át. íme, így születik meg azután a totális állam ! 
Ebben a gazdasági tevékenység m ár nem öncél, hanem csupán eszköz 
az állam minél sikeresebb fennm aradása érdekében. A fasizmus a 
to tális és organikus államszemléletet tette magáévá. 1922—1925-ig 
még a régebbi idők politikai irányaival közösen gyakorolta az állam- 
kormányzást. M ussolini 1925-ös, emlékezetes róm ai bevonulásával 
azonban egyeduralm at teremt. A most m ár diadalm as fasizmus 
társadalom - és államszemléletét csakham ar átviszi a valóságba, a 
gyakorlati életbe. H íres jelszava: Tutto per lo Stato, nulla fuori 
dello Stato, nulla contra lo Stato, azaz minden az államé, kívüle s
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ellene semmi, rövidesen a nevelésoktatás terén is érezteti hatását. 
Az elmúlt évtized alatt Gentile, m ajd fáradhata tlan  m unkatársa, 
Padellaro s az új nevelésügyi (a fasizmus a régi közoktatásügyi 
minisztériumot átszervezte célját és hivatását jobban kifejező neve
lésügyi minisztériummá) miniszter, Ercole nevéhez fűződik a fasiszta 
iskola megteremtése.

A századforduló olasz iskolájának célkitűzése semmiben sem 
különbözött a többi nemzetétől. Az erkölcsös személyiség kialakítása 
itt is az oktatásügy középpontjában állott, azzal a különbséggel, 
hogy ezt a célt a nagyszámú magán-, főleg szerzetesi, m ajd városi 
és állami iskolák, amelyek tanítószemélyzetének közel 40%-a a 
szabadkőműves-páholyok tag ja  volt, más- és másképen értelmezte. 
Ehhez járu lt még a különleges olasz nehézség. A félsziget klímája, 
főleg délen, annyira enyhe, hogy az emberek éltük túlnyomó részét 
a szabadban töltik. A megélhetés sem okoz valam i különösebb gon
dot. Ennek következtében nem csodálkozhatunk, ha a fasiszta lírai
mat megelőző kormányok közoktatásügyi szervei elsősorban azon 
fáradoztak, hogy az ifjúságot valam i módon az iskola falai közé 
tereljék. A Rómától délre fekvő tartom ányok ijesztően nagy analfa
béta-statisztikája mindennél jobban bizonyítja, hogy bizony erre 
égetően szükség volt. A gyermekbíróságok jegyzőkönyvei telve van
nak sötét lapokkal. Az ifjú, 14—15 éves bűnösök között nem egy 
olyan akadt, aki szobát még belülről nem látott. Valami menedék
helyen született s a nagyvárosok, például Nápoly feledhetetlenül 
érdekes, mély sikátoraiban nőtt fel. Ilyen körülmények között m agá
tól érthető, ha az iskola belső élete, az ifjúsági szervezetek, a tanítás 
módszertana messze elm aradtak a középeurópai iskolák hasonló meg
nyilvánulásától.

A fasizmus ezt az állapotot, ha máról-holnapra nem is, de 
rövidesen megszüntette. Kezdetben erős ellenőrzés alá vette a m agán
iskolákat. Kötelezővé tette az állam  által jóváhagyott tankönyvek 
alkalmazását, m ajd szemmi segítségével megfigyeltette, hogy a ben
nük közölt anyagot a maga teljességében elvégzik-e és ha igen, 
akkor megfelelő-e a tan ítás módszere és szelleme. Ugyanekkor a 
különféle iskolák tanító i szám ára gyors egym ásutánban rendezik 
az átképző-tanfolyamokat. Mindez azonban csak szükségintézkedés. 
Ezért 1934 januárius 1-ével az összes iskolákat államosítják. Közelebb 
hozzák ezáltal az iskolát és az alább ismertetendő ifjúsági szerveze
teket. Az összekötőkapcsot az új eszmékkel telített nevelő-tanító 
személyében találják meg. A tanügyi közigazgatás egyszerűsítése s 
a könnyebb adminisztráció céljából Róma, Milánó, Nápoly és 
Palerm o székhellyel külön tanügy i központokat létesítenek. Ezzel 
együtt új szellem vonul be az iskolákba. A cél többé m ár nem a libe
ralizmus eszménye; az erkölcsös személyiség, hanem a testben és 
lélekben erős, öntudatos olasz állampolgár. Az új olasz iskolát erős 
cselekvő és kollektív, ha úgy tetszik, társadalm i szellem jellemzi. 
A testnevelést s a társadalm i érzelmekkel rendelkező, m agát a közii- 
letért mindenkor feláldozni kész állam polgár nevelését főleg az if jú 
sági egyesületek vállalták m agukra. Az igazi fasiszta jellemnevelés 
az Opera Nationale Balillában érvényesül. Külön szervezete van, 
önálló központi vezetéssel, minden körzetben külön elnökkel, aki az 
iskolával való együttm űködést figyeli és irány ítja . Kezdetben szá
mos nehézséggel kellett megküzdeniök. A helyzet azonban egyre
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könnyebbé válik, m ert az új tanítók és tanárok m ár maguk is a 
balilla-szervezetekben nevelkedtek. Az Opera Nazionale Balilla m ajd
nem külön iskola az iskola mellett. Van könyvtára, mozgószínháza. 
Tagjai külön tanulm ányúinkat végeznek, dal- és hang4rersenyeket 
rendeznek s műkedvelő színielőadásokat tartanak . Újításuk való
sággal forradalom gyanánt hatott. Míg a régebbi olasz kormányok 
jelszava volt: az ifjúságot a zárt falak közé, ahol fegyelmet s rendet 
tanul és ismeretet szerez, addig a balillák a szabadból a még tága
sabb szabadba vezették. Elképzelhetjük az idősebb nemzedék csodál
kozását, amikor fiaikat hátizsákkal megrakodva s nehéz túrista-fel- 
szereléssel látták kivonulni a mormogó tenger s a kék tavak mellé, 
vagy fel a magas hegyek világába. Az olasz az idegen tú ris tá t min
dig szerette, mert pénzt hozott az országba, de ő maga erre sohasem 
vállalkozott. Az új nemzedék ezen a téren is most m ár másképen 
gondolkodik. Ma az északi nagyvárosok utcáin télen éppúgy tolonga
nak a fiatalok hóléceikkel, akár Közép-Európa városaiban. A balilla- 
szervezetek 8—21. év között felölelik mindkét nembeli ifjúságot, 
mégpedig a fiúk 8—12 között igazi balillák, 12—18 között avan- 
gardisták, 18—21 között praem ilitarik csoportját alkotják. A leányok 
megfelelő szervei 8—12 között a piccole italianek s azon tú l (ne feled
jük, hogy délen a leányok korábban mennek férjhez) a giovanni 
italianek.

Az olasz statisztika a 8—21. év közöttiek számát 5-5 millióban 
állapítja meg. Ebből 3-3 millió a balillák tagja. A balillákba csak 
egészséges testszervezetűeket vesznek fel. A neveléssel erős jellem
képzés párosul. Nem sport-akrobatákat akarnak nevelni, hanem 
edzett, cselekvő eszmétől s társadalm i érzelmektől áthato tt embere
ket. A balilla-szervezetekben, m int általában az új olasz közoktatás- 
ügy egész vonalán, erős szelekció érvényesül. Vezetőiket önmaguk
ból nevelik. Aki leteezi az első vizsgát, az capi squadra néven m ár 
altisztként szerepel. Az altisztekből az egyhónapos róm ai tanfolyam 
elvégzése és külön vizsga letevése után capo centurio lehet, aki rang
fokozatban közvetlenül a balilla-tiszt alatt áll. A vizsgák meglehető
sen szigorúak. A jelöltek egyharm ada átlag elbukik. Ezeken a tago
zatokon (tehát balilla, avangardista és praem ilitari) mindenkinek 
át kell mennie, aki később a fasiszta-párt tagja akar lenni és így 
álláshoz akar jutni. A  kedv fokozásához nagyban hozzájárul, hogy 
minden évben a legjobb 300 balillát felveszik a róm ai Accademia 
d’educazione fisicaba, ahol államköltségen tan ítta tják . Ezekből lesz
nek a balilla-tisztek. A testnevelés mellett az ifjúsági szervezetek 
nagy gondot fordítanak a jellemképzésre. Külön lelkészi szervük is 
van, a Cappellani deli’ Opera Nazionale Balilla.

Miként említettük, a balilla-szervezetekben csak teljesen egész
séges testszervezetű fiatalság foglalhat helyet, ami, tekintve a meg
lehetősen kemény testedzést, szinte természetes. A vézna és testileg 
meg nem felelő gyermekekről azonban szintén tö rtén t gondoskodás, 
hogy a Duce szavaival élve „ők is pozitív szociális értékké“ fejlőd
jenek. Az új iskolai törvény ugyanis kötelezővé teszi minden iskola- 
köteles számára, m ihelyt átlépi az iskola küszöbét, az orvosi vizsgá
latot, Akiket az orvos a balilla-szervezetekbe meg nem felelőknek 
talál, azok orvosi vezetés a la tt gyógytornában részesülnek. Az ezt 
vezető, irányító  fiatal orvosnemzedék kiképzését, miként a balilla- 
vezetőkét, szintén az Accademia d’educazione fisicaban végzik.
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A nagyarányú, a fiatalság' minden fa jtá já ra  kiterjedő testnevelés 
tehát a fasizmus kultúrpolitikájának  egyik alappillére. Egészsé
gessé ak a rja  tenni az állam i gondolat hordozóját, a népet. Áldásos 
hatása a fasizmus uralm ának első évtizede u tán  m ár mindenfelé 
m utatkozik. Az egyik külföldi utazó, aki Nápolyi évről-évre fel 
szokta keresni, a fasizmus legszebb v irágának  nevezi azt a jelen
séget, hogy a déli m etropolis barátságtalan , színekben azonban 
gazdag utcáiról a csavargó fiatalság végleg eltűnt.

A testneveléssel egyenlő lendületű a szellemi nevelés. A fasiz
mus i t t  is új utakon jár. Az olasz ku ltú ra  elsősorban városi. E urópá
ban nincs még egy állam, amelynek annyi városias jellegű települése 
lenne. Viszont az is igaz, hogy kevés európai államban volt a falusi 
népesség annyira kultúrálatlan, m int éppen a kétezeréves művelő
déssel dicsekvő Olaszországban. Az új állam korm ányzat ezekre a 
töretlen, szűzi mezőkre fordította tevékenységét. A felnőtteket az 
O pera Nazionale Dopolavoro vette munkába. V ándortanítók, gazda
sági szakoktatók, mozgókiállítások járták  be az addig elhagyott 
vidéket s tan íto tták  meg a lakosságot a célszerűbb és haladottabb 
földművelés titkaira. A Mussolini-féle híres búzacsatának sikere 
nem utolsósorban ennek a mozgalomnak köszönhető. Jóval jelentő
sebb azonban az új elemi iskolák építése s azoknak a kor minden 
technikai vívm ányával, például rádióval való felszerelése. Az elemi 
oktatást különben a régi megkötöttséggel szemben nagyfokú rugal
masság jellemzi. Az Utasítások bevezetőjében olvassuk a következő 
gondolatokat. A tan terv  és a hozzá készült U tasítások csak irányítóul 
szolgálnak. Az állam csak azt ír ja  elő az oktatónak, hogy minden 
évfolyamon mit vár a m unkájától, de teljesen a szabad választására 
bízza, hogy az ahhoz szükséges eljárásokat megválassza. Ezek az 
eljárások és módszerek különböző okok következtében egészen mások 
lehetnek. Módosulhatnak a megoldandó feladat, a tanulóanyag minő
sége, az oktató képzettsége és a tanító készsége szerint. Minden eset
ben azonban az oktatót arra  késztetik, hogy évről-évre ne ragasz
kodjék szolgailag valam i kézikönyvhöz, hanem a közvetlen forrás
ból merítsen. Ezért méltassa figyelemre a hagyom ányt, amely a 
néptestben, m int örök nevelő tényező érvényesül. M agánviseli még 
az ősök hangjának csengését és ízét. Mellette különösen a vallás, 
a művészet és a tudomány nagy alkotásai jönnek még számításba. 
Tagadhatatlan, hogy az U tasításoknak ezek a célkitűzései nehéz hely
zet elé állítják  az olasz nevelőket s éltető szellem s mélyről jövő 
hivatásszeretet nélkül nem is oldható meg. Állandóan képeznie kell 
magát, ha azt akarja, hogy m unkájának az iskolában visszhangja 
legyen. Félműveltség, felületes tudás és közepes fajsúlyú könyvek 
tanulm ányozása tanításán is meg fog látszani.

Hasonlóan merész célkitűzéssel él a tan terv  az anyag kiválasz
tásá t illetőleg. Az elemi tagozaton tüntetőén mellőz m indenfajta, 
csupán könyvszerű ismeretet. Az idősebbek nem kis meglepődésére 
érvényt szerez a népnyelvnek és tájszólásnak, aminek használatát 
pedig a régi iskola a műveletlenség bélyegével illette. Ez eljárása 
helytelen volt, m ert nem vette észre, hogy mennyi erő és frisseség 
jellemzi éppen a népdalokat. A népnyelv tudatos használata hivatva 
van visszavezetni a népet az alkotóerő ősforrásához, a néplélekhez. 
Ne feledjük, hogy egy-egy népies közmondásban több erkölcsi tanul
ság rejlik, m int gyakran a tudálékos könyvek hosszú s unalmas
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mondatokkal teletömött oldalain. Érdekesen nyilvánul meg- különben 
ez a néphez való fordulás az elemi iskolai oktatás más területein is. 
Bizonyítékul hivatkozunk az U tasításoknak a női kézimunka tan ítá 
sára vonatkozó soraira, Ezek megkövetelik a tanítónőtől, hogy a 
harm adik osztály elvégzése u tán  h ív ja  fel növendékei figyelmét a 
honi eredetű kézimunkákra, amelyek kell, hogy ism ét nagyobb tisz
telet és beosülés tárgya ivá váljanak. Szükséges, hogy a lélek- és 
szellemnélküli gépmunkákkal szemben ú jra  felfedeztessenek. Annál 
is inkább, m ert a m agas fejlettségű iparral rendelkező külföldi álla
mok is egyre gyakrabban keresik az olasz népművészet remekeit, 
így a velencei csipkéket, az um briai és toszkánai varrottasokat, a 
szárd és kalábriai szőnyegeket és az egyszerű szicíliai szőtteseket. 
Nincs Itáliának olyan helye, ahol a női kézimunkának ne lenne meg
becsülésre méltó m últja. Ennek a jellegzetességét és különlegességét 
igyekezzék a tanítónő megismerni. K utassa á t ezért a környék régi 
s ilyen vonatkozású tárgyait, például a templomok oltárterítőit és 
zászlóit. Holtbizonyos, hogy értékes ornamentikus m otívum okat fog 
találni, amelyek iskolai felhasználása sokkal, de sokkal többet ér, 
m int holmi exotikus m inták szolgai utánzása. Az U tasításoknak ez 
a kívánsága különben m áris m egtermetté méltó gyümölcsét, A hiva
talos látogatók nem győzik m agasztalni a kézimunkákat, amelyek 
nemcsak nagy türelemről, hanem mély szeretetről is beszélnek. 
Sokkal jelentősebb azonban gyakorlati vonatkozásuk mellett az 
erkölcsi hatásuk. A  gyermek, akarva nem akarva, közösséget érez 
a múlttal. Közvetlenül tapasztalja, hogy minden valódi és igaz szel
lemi érték időtálló, s m indnyájunknak őseink művészi örökségét, 
hagyom ányát, m int valam i szent dolgot tisztelnünk kell.

Az új elemi oktatásban nemcsak a szellem változott meg, hanem 
a tanító és növendék egymáshoz való viszonya is. Az egész vonalon 
a barátság köntösét öltötte m agára. Az új iskolában ennek következ
tében a tanítónak nemcsak szabad, hanem kell is mesélnie. S ez 
helyes! Aki mesélni tud, az tud  igazán tanítani. De a tanítónak 
ezenfelül já tszan i is kell tudni. A játékról szóló összes könyvek 
eddig elfeledték megemlíteni, hogy csak a növendékekkel együtt 
játszó nevelő képes egyedül azok lelkén uralkodni. Ha a növendék 
látja, hogy tan ító ja  igazi játszótársa, egyszerre megszűnik minden 
félelme és bizalm atlansága. A gyermek ugyanis a játékot mérkőzés
nek, lovagi tornának minősíti. Benne a szenvedélynek és lelkesedés
nek, valam int, a lendületnek is bizonyos határok között kell m arad
nia, amelyet áthágni nem szabad. A legtöbb játékban ezek a szabá
lyok nincsenek megírva s mégis az Íratlan törvények kötelező erejé
vel hatnak. A  fasizmus előtti idők iskolája a növendékeknek a törvé
nyek előtti eme önkéntes meghódolását nem használta ki eléggé. 
Az üdülést és játékot, m int az iskolai fegyelem m eglazulására való 
kiváló alkalm at értelmezték. Természetes, hogy az ú j iskola gondos
kodott arról, hogy a játék terén is ebben a gépies civilizációban az 
ősi, népies játékok jussanak érvényre. Mindezek bizony hatalm as 
újítások s ezért nem lepődhetünk meg A. F errie r m ondásán: Itá lia  
az elemi oktatás terén az egész világnak m intaképül szolgálhat.

Gentile nagy reform ja a középiskolákra t s  kiterjedt. Az új 
állameszmével különösen a jövő értelmiségét, szellemi vezetőrétegét 
akarták átitatni. Ennek nevelőintézetei pedig a klasszikus és term é
szettudományos líceum (liceo classico et scientifico), amely nagyjá-



175

ban a mi gimnáziumunknak és reáliskolánknak felel meg, továbbá 
a tanítóképzők (istituto m agistrale). Valamennyiben a tanulm ányok 
befejeztével kötelező az államvizsga. A főiskolákra készülő ifjúság
nak m ár a reformok előtt is érettségi vizsgálatnak kellett magút 
alávetnie. A bizottság azonban akkor az illető intézet tanáraiból 
alakult. Az új törvények itt is változást hoztak. Ezentúl a bizottság 
tag jai csak idegen intézetek tanárai lehetnek s az elnök mindenkor 
egyetemi tanár. Az érettségi vizsgálat (esame di m aturitá) állapítja 
meg a jelöltek szellemi érettségét, fejlettségét. Ebből a célból inkább 
szintétikus, m int analitikus e ljárást alkalmaz. Nem összefüggés- 
nélküli kérdések pergőtüzét zúdítja a jelöltre, hanem nyugodt, 
inkább szórakoztató módon igyekszik egy-egy körre vonatkozó, egy
séges jellegű ismeretekről képet szerezni. A jelöltek meglehetősen 
nagy százaléka bukik el a vizsgálatokon. Aki kétszer megbukott, 
v izsgálatra többé nem jelentkezhetik. Természetesen a közép
iskolában a tan ítás szelleme s módszere is más, m int a század- 
fordulón. A tárgyak közül központi helyre ju to ttak  az úgynevezett 
nemzeti tárgyak, főleg az olasz és a történelem. A honinyelv tan í
tásában a régebbi gramm atizáló és filologizáló irányzatot háttérbe 
szorította az új, am ely a nyelvet élőnek tek in ti és benső élményeink 
szolgáját és pompás kifejező eszközét lá tja  benne. íg y  tehát a tan ítás 
célja a nyelv form ájáról annak tarta lm ára  tolódott át. Tanítása főleg 
analitikus eljárással történik. A történelem tanításban az addigi 
adat- és bizonyítéktanítással szemben előnyomult a történelm i korok 
és korszakok jelentőségének vázolása és az okozati összefüggések 
kiemelése. E gyúttal közelebb ak arja  hozni a m últat, különösen az 
Im perium  Romanum világát. Ezáltal a m ai nemzedéknek öntudatos 
történelmi hátteret igyekezik adni. Mindezt pedig főleg szintétikus 
eljárással gondolja elérhetni. A régi iskola mnemotechnikus és 
verbálisztikus módszerét az újban felváltja a cselekedtető és kifejtő. 
Ez is hivatva van segíteni az ú j nemzedék lelki vonásának kialakí
tását, amely nem akar többé az élet ezer meg ezer jelenségével szem
ben egyszerűen szemlélődő s passzív lenni, hanem az egész vonalon 
tudatos. Igyekszik tehát az eléjetáruló problém ákat m egérteni s 
azokba cselekvőleg belenyúlni.

A reform  alól a szakiskolák sem mentesültek. Ezek újjászerve
zése Ercole nevéhez fűződik. A meglehetősen sokféle szakiskolát 
néhány típusba vonták össze. Tananyagukat egyszerűsítették, m á
sodszor meg gyakorlatiasabbá tették. Az utóbbit olymódon érték el, 
hogy főleg az olasz gazdasági élet kívánalm aira voltak tekintettel. 
Ezen a téren azután nem egyszer m ár anny ira  mentek, hogy egye
nesen a helyi vonatkozásokat veszik figyelembe. Ennek a meglehető
sen nagy tantervi szabadságnak természetes előfeltétele volt a bizo
nyosfokú autonómia. A régi szakiskolákkal szemben ezt is meg
kapták.

Az olasz közoktatásügy tehát a fasizmus hatása alatt az egész 
vonalon mélyreható átalakuláson ment keresztül. A fasizmus tízéves 
uralm a kevés még ahhoz, hogy történelm i jelentőségét lemérhessük. 
H atását azonban szülőhazájában és külföldön is érezhetjük.

Ismeretes, hogy minden nevelőnek és pedagógiai rendszernek 
megvan a m aga eszménye, hogy azt ne m ondjuk: a bálványa 
Spencer a természetre, Comte a hum anitásra, Rousseau a szabad
ságra, F reud  a szexualitásra, Dürkheim  és Dewey a társadalom ra,
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W undt a kultúrára, Emerson pedig az individuum ra esküszik. 
Kérdés most m ár; van-e a fasizmusnak is valamiféle nevelő ideálja? 
Ez a kérdés m ár csak azért is jogosult, m ert igazat kell adnunk 
korunk sokat hányatott öreg pedagógusának, Foerster Frigyes Vil
mosnak, hogy a nevelőeszmény tanulm ányozása egyúttal a nevelés
tudomány alapja is. A fasizmus eszményeit nem egyedül és kizáró
lag a tudományból m erítette. Sokan állítják, — mondja E. Clapa- 
réde —, hogy a tudomány eszményeket szül. Nagy tévedés! A tudo
m ány ugyanis megmagyarázza a jelenségek folyam atát, de soha
sem határozza meg, hogy azok milyen irányt vegyenek. A kémia 
például m egism ertet a dinam it robbantó tulajdonságával, de a rra  
m ár nem tan ít meg, hogy azt a bányaüzemben, vagy valam iféle 
merényletre használjuk. Hasonlóan vagyunk az élettannal. Meg
ism ertet bennünket például a morfium minden tulajdonságával és 
hatásával, de azt sohasem mondja meg, hogy azzal a beteget meg
öljük-e, vagy pedig csak a fájdalm át csillapítsuk. Ez a megállapítás, 
továbbmenve a tudom ányok során, érvényes a lélektanra is. Számos 
fejezete hasznos ú tm utatást ad a helyes tanulásra vonatkozólag, de 
a  nevelés célkitűzéséhez m ár vérszegény. H a tehát a tudom ány 
egyedül nem képes egyetemesen érvényes nevelőeszményt teremteni, 
akkor azt máshol kell keresnünk. A gondolkodás mellett segítségül 
kell még hívnunk azokat a történelm i erőtényezőket, amelyek által 
a gondolatok tetté válnak. A fasizmus is a gondolat mellett elsősor
ban tett. Naggyá, hatalm assá akarja  tenni Olaszországot. Ez pedig 
politikai cselekedet nélkül nem valósítható meg. Éppen ezért nevelői 
eszményeiért is a politikai mezőkön v ív ja  a csatát. Az áj rendszer 
uralom rajutásával Itáliában  alkony borult a rra  a neveléstudo
m ányra, amely akár az egyetemes vagy kultúrülozófiára, akár a 
lélektanra vagy szociológiára akarta építeni alapjait. Visszatért a 
pedagógia ősi forrásához: a néphez, az államhoz, a polishoz. Azon
ban az állam területet benépesítő, a népet alkotó két tényező: az 
egyén és társadalom  között is megtalálta a szerencsés kapcsot. 
A fasizmus P laton nézetét vallja, aki az egyént és társadalm at két 
fadarabhoz hasonlítja, amelyet addig dörzsöl az ember egymáshoz, 
m íg szikrát fognak. Az organikus, szerves államszemléletben m ind
kettőre szükség van. Az egyéni és társadalm i ösztönök azonban 
korlátlanul szabadjukra engedve rom lást okoznak. Szükséges mind
kettő megfékezése, helyes egyensúlyban tartása. Ez pedig szintén 
állam i feladat, tehát politikai cselekedet.

Ebben az elgondolásban tagadhatatlanul sok van a keresztény
ségből. Az Evangélium társadalomszemlélete is a suum cuique. 
Ezért nem lepődhetünk meg azon, ha  a fasizmus ham ar békejobbot 
nyú jto tt a Vatikánnak. A krisztusi tan ítás örök érvényét a fasizmus 
nevelőrendszere is elismerte, am ikor a kötelező vallástanítást el
rendelte az egész vonalon. Sőt tovább ment. Hon Bosco halhatatlan 
művének, a szalézi iskoláknak szellemét számos vonatkozásban á t
vette. Ezzel is tanúbizonyságát adta, hogy igazán nevelni csak az 
E vangélium  szellemében lehet. Ennek elismerésével azonban a 
fasizmus cseppet sem lett kisebb.

Dr. Kari János.
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A g y a k o rla tia s sá g  elve a  f ra n c ia  n ye lv  k ö zép isk o la i 
ta n ítá s á b a n .

A m agyar közvéleményben m induntalan felhangzik az a kíván
ság, hogy a modern nyelvek tanításában a m agyar középiskola több 
gyakorlatiasságra törekedjék. Ennek az óhajtásnak a legtekintélye
sebb szószólói bizonyára azt értik a gyakorlatiasság elvén, hogy a 
mindennapi élet szükségleteit visszatükröztető nyelvi anyag felhasz
nálásával a tanulók tanáruk irány ítása  mellett állandóan társalogja
nak, nyelvtannal lehetőleg keveset bíbelődjenek és a régibb vagy 
újabb írók klasszikus szövegeinek tervszerű — és éppen ezért nevelő
értékű — tárgyalásáról m ondjanak le. Mikor a gyakorlatiasság 
elvének hangoztatását hallom, m indig ijedten gondolok a közép
iskolai modernnyelvi tan ításra ; az iskola, a szülői ház, az emberi 
test, a város, a falu, az aratás, a szántás, az utazás és a mindennapi 
élet únásig ismert tárgyköreiről folyna a szakadatlan társalgás, a 
lélek s a szív üdülése és nevelődése nélkül. A nevelő-iskola nyelv
iskolává alakulna át, a tudományos képzésben részesült tanárok 
nyelvmesterekké. J a j  volna nekik még csak álmodniok is arról, hogy 
Daudet klasszikus szépségű elbeszéléseit vitassák meg francia nyel
ven tanítványaikkal! De talán csak rémlátások gyötörnek!? Vizsgál
juk meg a problémát kissé közelebbről!

A gyakorlati szellemű tanítás követelménye m indig ú jra  meg 
ú jra  felbukkan; és ha talán nem is baj figyelmeztetőnek, veszedel
mes volna parancsoló szabálynak. A háborút megelőző években 
mondotta egy kiváló államférfiúnk, hogy Goethét, Schillert tanulják 
hónapokon, sőt éveken keresztül, de egy vasúti jegyet nem tudnának 
németül megváltani. Megboldogult Bleyer Jakab ezzel szemben azt 
fejtegette, hogy alapos nyelvtani ismeretek nélkül nincsen nyelv
tudás és erősen óvott m indenkit a szálló-portás nyelvismereteinek 
művelt emberhez nem méltó öntudatlanságától.

Ha a gyakorlati tanítás kérdését jól meg akarjuk érteni, egy 
rövid pillantást kell vetnünk az évszázadok folyamán alkalmazott 
módszer történeti fejlődésére.

A legrégibb időktől, tehát fennm aradt legelső modernnyelvi 
tankönyveink korától, a XVI. századtól kezdve egészen a múlt század 
második feléig, az úgynevezett gram m atizáló módszer dívott. A leg
régibb nyelvoktatók a nyelvet mesterséges képződménynek tekintet
ték, pompás mechanizmusnak, amelynek részeit szét lehet szedni és 
azután megint összerakni — persze szigorú törvények és szabályok 
szerint. Meg kellett tehát találn i ezeket a törvényeket, példákkal 
m egvilágítani és azután a tanulókkal m egtanultatni. A törvényeket 
alkalmazni is kellett; erre szolgáltak azok az apró és többnyire szín
telen anyanyelvi mondatok, amelyeket a tanulók a megfelelő idegen 
nyelvre lefordítottak; de francia szövegeket is olvastak, sőt a hozzá
juk fűződő szavakat is megtanulták előre.

Ezt az eljárásm ódot Aronstein felépítő, konstruktív vagy össze
tevő (szintetikus) módszernek nevezi; ez uralkodott hosszú év
századokon keresztül; Meidinger, Seidenstücker, M ager és mások 
közelebb hozták nyelvi anyagát az élethez, itt-ott változtattak rajta, 
sőt a nyelvtant is hátrább szorították kissé (Ahn), de lényegében
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nem változtattak ra jta . A nyelvet nem beszélték a tanulók, hanem 
újraépítették.

A „grammatizáló“ eljárásnak egy m ásik változata volt az 
analitikus módszer. Jaeotot nevéhez fűződik a meghonosítása. 
Jaeotot abból a gondolatból indult ki, hogy a tanulónak legelőször 
az idegennyelvű szöveget kell m aga előtt látnia, részletesen meg
vizsgálnia és azután utánoznia. A tan ár felolvassa a mondatot, mi
közben a tanuló figyel, m ajd a m ondat minden egyes szavát tárgyi 
és nyelvi szempontból megmagyarázza. A tanulónak is elemeire 
kell a szöveget felbontania és hosszú gyakorlás alap ján  utánoznia. 
Ezt az eljárást in terlineáris módszernek is nevezték, m ert a tanuló 
a  tan á r vezetésével az idegennyelvi mondat minden egyes szava 
fölé odajegyezte az anyanyelvi megfelelőt az idegennel egyező 
nyelvtani formában. Ilyen  módon:

E t quelques - uns de eeux de Jérusalem  disaient:
Und etwelche - eine von diejenigen von Jerusalem  sagten:
N’est - ce pas celui qu’ils cherehent ä faire m ourirl 
Nicht ist - dies Schritt derjenige welchen sie suchen zu machen 

sterben. (Aronstein idézete.)
L átjuk  ebből az egy példából is, hogy milyen szörnyűségek 

tám adnak ilyen eljárás alkalm azásakor, m ilyen megcsúfolása az 
anyanyelv törvényeinek. Mégis sok híve akadt mind a felnőttek 
körében, m ind az iskola világában. Hiszen a m a is olyan igen ked
velt Touissaint—Langenscheidt-féle módszer is lényegében Jaeotot 
analizáló eljárásán alapszik, holott Jaeo to t „Enseignement univer- 
sel“-je, e módszer szülőanyja, 1823-ban jelen t meg. A m agyar-osztrák 
m onarchia egykori külügym inisztere, Kálnoky, tudatosan vagy ön- 
tudatlanul Jaeo to t elve szerint tan u lt meg újgörögül. E lővett egy 
athéni újságot és a vezércikktől kezdve szóról-szóra haladva m in
dent megnézett szótárában, anélkül, hogy nyelvtanhoz nyúlt volna. 
B izonyára nagy segítségére volt ógörög nyelvtudása.

A módszerek két másik nagy csoportja a külső és belső szem
léleten épül fel. Az előbbinek legfontosabb elveit m ár Comenius 
D idactica M agna-jában m egtaláljuk. Comenius szerint a tárgy i és 
a  nyelvi oktatásnak együtt kell haladnia és éppen ezért a tanuló 
környezetéből kell kiindulnia, vagyis a tárgy i képzetet rögtön össze 
kell kapcsolnia az idegennyelvi képzettel. Ezen alapszanak a külön
féle szemléltető módszerek. Legismertebb alkalmazóik a Lchmann- 
testvérek. A nyelvi anyag tekintetében a tanuló közvetetten kör
nyezetéből indulnak ki, m ajd képek ú tján  végzik a szemléltető 
oktatást. Népszerűvé Berlitz tette ezt az eljárásm ódot; a felnőttek 
tan ítására  alkalm asnak bizonyult, de az iskola nem használhatta, 
legfeljebb egy-két elvét tehette magáévá. (Ed. Hölzel képei.)

A belső szemléltetés módszerének m egalapítója Francois Gouin. 
Szerinte a nyelv élmény, történés, bizonyos eseményeknek egymásra- 
következéee; ennek az elvnek a segítségével m egalkotja tízes 
„sorait“, melyekben egy nagyobb eseményt legapróbb részeire bont 
fel és azután a részeket logikus időrendi egym ásutánban m ondatja 
el tanítványaival. Gouin csak a tanuló füléhez fordul; nem gondolja 
meg, hogy a fül hibás felvevő és még az akusztikus típusúaknál 
sem megbízható. E ljá rá sá t az alsófokú tan ításban  segítő és élén
kítő eljárásként ma is jól alkalm azhatjuk, de m int módszert el kell 
vetnünk.
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Noha sokat kísérleteztek különösen a német pedagóguson 
különféle módszereikkel, melyekben tulajdonképen a nyelvtan és 
az anyanyelvről idegen nyelvre való fordítás állott a gyakorlás 
középpontjában, a tan ítás terén nem  sok sikert tudott a német 
iskola felm utatni. Sok volt a panasz, de segíteni senki sem tudott.

Végre akadt egy tudós férfi, aki több félénk kísérletezés után 
a legnagyobb határozottsággal lépett fel a ném et középiskolákban 
dívó gram m atizáló módszerek ellen. Ez a férfi, W ilhelm Yiötor, a 
m arburgi egyetem tanára, 1882-ben m egjelenteti „Quousqüe tandem “ 
aláírással „Der Sprachunterricht muss um kehren“ című korszak- 
alkotó röp iratát. A hatás páratlan  volt; valóságos lav inája  indult 
m eg a nyelvdidaktikai m unkáknak, cikkeknek, tanulm ányoknak és 
am i a legfontosabb, friss szellő árad t be a dohos tantermekbe.

Viötor az akkor m ár jelentős eredm ényekre támaszkodó hang
fiziológiai és fonetikai tudom ány vívm ányait ak a rja  a középiskolai 
nyelvoktatásban értékesíteni. Nagy erővel m utat rá  a rra  a nekünk 
m ár oly természetes tényre, hogy a nyelv nem betűkből, hanem 
hangokból áll, tehát a  nyelv csak úgy lesz igazán nyelv, ha 
beszéljük. ‘ »

K ikel a nyelvtan tan ításának  túltengése ellen. Nem szabad a 
szabályokat deduktív, hanem csakis induktív  eljárással m egtanítani, 
tehát a példákon és a tapasztalati tényeken keresztül kell a tanuló
nak m agának a törvényszerűségig eljutnia.

Idegen nyelvű szövegek alapján mennél többet kell a nyelvet 
beszélni. Idegen nyelvből anyanyelvre csak elvétve, anyanyeivről 
idegen nyelvre pedig egyáltalában nem szabad fordítani. Ism erjük 
Viötor h íres szavait: „Das Übersetzen in  fremde Sprachen ist eine 
Kunst, die die Schule nichts angeht.“ Tehát ott tám adta meg leg
nagyobb erővel a régi módszereket, ahol legtöbbet vétkeztek.

Viötor jelentősége kétségtelen; elveit mé£ ma is híven követ
jük, noha túlzásaiból m ár régen kiábrándultunk. Főhibája, hogy 
az egész nyelvi ok tatást egyetlenegy célnak rendeli alá: a nyelv 
tudásának, amely a középiskola eszközeivel nem igen érhető el.

Viötor elveiből táplálkozott az úgynevezett direkt módszer, 
melynek hívei egyre jobban a gyakorlati és hasznossági szem
pontot tolták előtérbe. Az anyanyelvet száműzték a tanításból, az 
idegen nyelvből az anyanyélvre való fordítást, am ennyire lehetett, 
mellőzték az artikuláció egységének megóvása érdekében, az idegen 
nyelvre való ford ítást pedig teljesen száműzték a modern nyelvek 
tanításából. A direkt módszer elveit nálunk is alkalm azták az 
1900-as évektől kezdve, különösen a felsőbb leányiskolákban. 
A tan ár szemléltetett, kézzel-lábbal m agyarázott, olvasott és olvas
ta to tt, de főleg beszélt és beszéltetett, néha-néha talán egy-egy 
nyelvtani jelenségre is felhívta a tanulók figyelmét. Az eredmény 
az lett, hogy a tanulók egy része otthon szóról-szóra m egtanulta 
a szöveget, másik része semmit sem tudott, harm adik része hom ály
ban tapogatózott és papagáj módra ism ételt meg nem érte tt mon
datokat; csak egy kis rész, az igen eszesek és az otthonról hozott 
tudással büszkélkedők tudtak haladni. Még ina is ta láln i elvétve 
olyan tanítást, ahol meglehetősen nehéz szövegeket sokszori olvas- 
tatással, a szavak értelmének idegen nyelven való megfejtésével 
akarják  megértetni. Az eredmény gyakran a legteljesebb homály; ha 
ford ítta tn i akarnánk egy-egy részt az így feldolgozott olvasmányból,
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azt látnánk, hogy a  tanulók az eredeti olvasmánynak egy gondolatát 
sem tudják jó m agyarsággal és pontosan tolmácsolni.

H am ar rá  kellett jönniük az iskola embereinek, hogy ilyen el
járással nem lehet boldogulni. A tanulók nem tanu ltak  meg beszélni, 
bárm ennyit gyakorolták is a társalgást és szinte sohasem tudták, 
m it miért mondanak. Hiányzott tudásuk biztos alapja: a nyelvtan; 
holott kétségtelen, hogy a nevelőiskolában tudatosságra kell töre
kedni; „papagáj“-módszert nem szabad követnünk.

A nagy felbuzdulás hullám ai lassan-lassan elsim ultak és a 
Viötor elveinek egyoldalú alkalm azásán tám adt öröm m ám ora is 
elszállt. Németországban, de az e téren még messzebbre kanyarodott 
Franciaországban is kezdték átlátni, hogy az egyetem re előkészítő 
középiskola nem nélkülözheti a modern nyelvek tanításában a 
tudományos alapot, a nyelvtant és figyelemmel kell lennie az ide
gen nép irodalm ának term ékeire is, tehát esztétikai és művelődés
rajzi szempontokat is érvényesítenie kell.

Olyan tanításm ódot kellett találni, amely a merev gram m ati- 
záló és a majdnem  teljesen gyakorlati irányú, nyelvtant és iro 
dalm at elvető, direkt módszer között tátongó szakadékot áthidalja.

M egszületett a reformmozgalom túlzásaiból a ma is érvényben 
levő és igen jól alkalm azható közvetítő vagy kiegyenlítő módszer, 
mely voltaképen egészséges és józan kompromisszum eredménye; 
mindent átvesz a reformmozgalom elveiből, ami hatásosan alkal
mazható; elfogadja azt a helyes elvet, hogy a  hangokból kell ki
indulni a nyelvtanításban, tehát beszélni kell a modern nyelvet, 
de óvakodik a fonetikai tanítások túlzásaitól. A tan ítás alapja az 
egymással összefüggő mondatokból alkotott olvasmány, ebből álla
p ítja  meg induktive a nyelvtan főbb szabályait és ennek alapján 
végezteti a beszédgyakorlatokat is. A nyelvi anyagot a tanuló 
életéből, a mindennapos tapasztalatok világából veszi, m ajd később 
az illető nép történetéből és életkörülményeiből. A beszédgyakorla
tok nemcsak az olvasmányokhoz kapcsolódnak, hanem szabadon 
választott témák körül is mozoghatnak.

A nyelvtan és fordítás tekintetében a kiegyenlítő módszer 
határozott álláspontot foglal el; szinte azt mondhatnók, hogy az 
alsó fokon a nyelvtan fokozatos felépítésének szükségessége ha tá
rozza meg az olvasmányok minőségét és sorrendjét, az elérendő 
nyelvtani ismeretek szabják meg a tan ítás folyam atát, m ert hiszen 
az olvasmány alapján induktive ju tunk  el hozzájuk. A fordítást 
szükségesnek ta rtja : egyrészt megkívánja az idegen nyelvből az 
anyanyelvre fordítást, hogy a tanuló egészen tisztán lássa az ere
deti szöveg eszmei és érzésbeli tarta lm át, valam int az egyes szók 
kapcsolódásának mikéntjét. Megkívánja továbbá az anyanyelvről 
idegen nyelvre fordítást egyrészt a nyelvtani szabályok hatéko
nyabb begyakorlása, másrészt a két nyelv egyezéseinek, de külö
nösen eltéréseinek biztos m egállapítása és bevésése céljából. Szük
ségesnek ta rtja  m indenekfölött az idegen nyelv állandó szóbeli 
használatát.

Ez a közvetítő módszer dívik m a iskoláinkban és tagadhatat
lanul jó eredményeket érlelt — am ennyire zsúfolt osztályokban és 
aránylag  csekély óraszámmal lehetséges volt,

Lássuk m ár most, mennyire érvényesült e módszer alkalm azá
sakor a gyakorlati szempont. Tegyük vizsgálódásaink tárgyáu l a
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reálgim názium  négy felső osztályát. Az ötödik meg a hatodik osz
tályban a tanulók rövid — néha hosszabb olvasmányok alapján is — 
beszélgetnek tanárukkal franciául; az olvasm ányt módszeresen dol
gozzák fel, lefordítják, m egvitatják társalgás form ájában, m ajd el 
is m ondják tartalm át, m egállapítják a szöveg alapján az új nyelv
tan i ism eretet, begyakorolják és a r ra  törekszenek, hogy az órát még 
külsőségeiben is franciává tegyék. Valóban teljesen megfelel itt 
a  jó tan ítás a gyakorlatiasság követelményeinek. Az olvasm ány
anyag a m indennapi élet köréből kerül ki; de persze ügyel a tan 
könyvíró a rra  is, hogy az olvasmányok formásak, sőt gyakran jeles 
írók műveiből valók legyenek. A hatodik és a hetedik osztály között 
m ár bizonyos ü r tátong: a tanulók egyszerre a X IX . század irodal
mából vett „képekkel“ ta lálják  m agukat szemben; sokszor olyan 
szövegekkel, amelyek igen nehezek és a való élettel nem hozhatók 
kapcsolatba. (Lamartine, Alfred de Vigny, Leconte de Lisle stb.) 
A nyolcadik osztályban még erősebb ez az eltávolodás a napi élet
től. Corneille s Racine nyelve néha elég nehéz és m ajdnem  mindig 
elvont, gondolat- és érzésvilága magasan — a  való élettől messze — 
szárnyaló. Mit kellene itt tennünk1? Száműzzük a hetedik meg a nyol
cadik osztály anyagából az irodalm i értékű szövegeket és iktassunk 
helyükbe olyanokat, amelyek színtelen nyelven az utazás, a nyara
lás, a sportolás stb. legapróbb részleteit és kellékeit ism ertetik  meg 
a tanulóval1? Én azt hiszem, hogy ezt nem szabad megtennünk, mert 
ezzel vétenénk a középiskola szelleme, m agasabbrendű céljai, a 
gyerm ekifjú  vágyai és a tan ár méltósága ellen.

A középiskola az egyetemre készít elő, tehát tudományos céljai 
vannak: nem mellőzheti sem a nyelvtant, sem azt a sok nevelő
értéket, amelyet egy nép örömei, szenvedései, vágyai, küzdelmei 
az irodalom alkotásaiban felhalmoztak. A pályaudvar, a sportpálya, 
az emberi foglalkozások tárgyalása ta lán  gazdagítaná a tanuló szó
készletét, de sivárrá  tenné a lelkét és az az ifjú, aki a m aga tizen
hetedik és tizennyolcadik évében a gondolatok és nemesebb érzé
sek rajongója, akinek lelkében az intellektuális örömök korszaka 
v irrad t fel, a francia órán semmiféle neki kedves táplálékot sem 
kapna. Ilyen nyelvtanítást nem szabad a középiskolának céljául 
kitűznie, de nem szabad a másik végletbe sem esnie: nem szabad 
megengedni, hogy — m int régen igen gyakran, de ma is elvétve 
m egtörtént — a tanulók egy egész féléveu át Racine B ritannieusát 
vagy m ás klasszikus író művét p reparálják  és fordítsák. Nem sza
bad többé előfordulnia, hogy csak egy óra is francia nyelvi tá rsa l
gás nélkül teljék el; nem szabad többé előfordulnia, hogy a tan ár 
egy egész órán Montesquieu, Rousseau és Voltaire jelentőségét 
m agyar nyelven v itassa meg az osztállyal. Még sokáig fo ly ta that
nám annak felsorolását, hogy m it nem szabad és m it kellene tenni 
és végül is m ódszertant írnék és eltávolodnám kitűzött célomtól. 
Az újabb tanárnemzedék, hála Istennek, m ár erősebb elméleti és 
gyakorla ti pedagógiai és főleg didaktikai nevelésben részesül; nem 
kell attól tartan i, hogy ilyen módon vétsenek a tan ítás helyes 
szabályai ellen.

Mit lehetne tenni a tudományos és esztétikai nevelés és a 
gyakorlati nyelvtanítás szempontjainak (e két felső osztályban való 
kiegyenlítése) céljából? Én azt hiszem, olymódon segíthetnénk a 
bajon, hogy egyrészt az irodalom tanítás mai elég szerény mértékét
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is (irodalmi képek bem utatása) lejjebb szállítanék, másrészt meg
kívánnék a legnagyobb szigorúsággal, hogy minden olvasmánnyal, 
még lírai költeménnyel kapcsolatban is, beszédgyakorlatokat foly
tasson a tanár, harm adszor pedig jó segédkönyv segítségével egé
szen gyakorlati tém ákat vitasson meg időnként tanítványaival, 
vagyis beszélgessen velük néha-néha gyakorlati természetű kér
désekről. . :

A her értik osztályban m eghozhatjuk esetleg azt a nagy áldo
zatot, hogy nem foglalkozunk Corneille Cid-jével és Racine Phédre- 
jével vagy bárm ely más tragédiájával, sem Moliérenek verses for
mában í r t  darabjaival. A tanuló a francia szellem egy fontos oldalá
val nem ism erkedik meg, műveltségében hézag támad, az való igaz, 
viszont az így m egtakarított időt nyelvileg gyakorlatibb értékű, 
de szintén m űvelődésrajzi és esztétikai jelentősegű szövegek tá rg y a
lására fordíthatja. Mme de Sévigné, La Fontaine vagy ak ár a nagy 
m oralisták, Pascal, La Rochefoucauld, La Bruyére műveiből vett 
szemelvények igen alkalm asak arra, hogy gazdag tarta lm uk és 
eléggé gyakorlati értékű nyelvük segítségével mind a nevelés, mind 
pedig a gyakorlati nyelvtanítás kívánalm ainak eleget tegyünk.

A X V III. század irodalm i termékeiből bízvást olvashatunk 
Montesquieu (Lettres persanes), Diderot (Le neveu de Rameau),
J.-J. Rousseau (Emile, Ju lie  ou la  Nouvelle Héloise), Voltaire 
(regények, elbeszélések), Gil Bias, Beaum archais műveiből. Minde- 
nik írónak idézett műveiben találhatunk irodalm i értékű és nyelvi 
szempontból jól kiaknázható Szövegeket. A X IX . század írói közül 
m ár megneveztem azokat, akiknek a nyelve nehézségeket okoz. 
M erítsünk a nagy prózaírók műveiből és válogassuk ki a költőkéiből 
a legszebbet és a legm aradandóbbat. Távol legyen tőlem, hogy ezzel 
a költők alkotásainak értékét lejjebb akarnám  szállítani. Ellenke
zőleg! Hosszú pályám on mindig csak érdeklődéssel találkoztam, ha 
Lam artine, Musset, Vigny, Báudelaire, Verlaine költeményeit tá r 
gyaltam  és dolgoztam fel tanítványaim m al. De ha m ár hang
súlyozni akarjuk a gyakorlati szempontot, akkor ezen a téren kell 
némi áldozatot hoznunk.

A gyakorlati cél elérésére szolgáló második eszköz az állandó 
francianyelvű beszélgetés az Iolvasmányokkal kapcsolatban, sőt a 
jól feldolgozott és jól megértett költeményeket is vitassuk meg 
franciául. Minden társalgás m egerősíti a tanulót a nyelv aktív 
tudásában és gyakorlati alkalmazásában.

A harm adik segítőeszköz lehetne a jó társalgó-könyv, am ely
nek egyes fejezeteivel kapcsolatban a tan ár időnként elbeszélgetne 
tanítványaival.

A legradikálisabb megoldás pedig az volna, ha elejtenék az 
irodalm i tan ításnak  még a legkisebb m értékét is és teljesen a 
gyakorlatiasság szem pontjait szolgáló olvasm ányokat állítanánk 
össze a hetedik és a nyolcadik osztály részére. De még ebben a 
végső és csak nehezen elfogadható esetben is elismert nagy írók 
műveihez kellene folyamodnunk nyelvi anyagért, m ert hiszen a 
gyermek lelkiiletének művelése, finomítása és nemesítése van olyan 
fontos szempont, m int a gyakorlati nyelvhasználaté.

Az élet, a legnagyobb mester, úgyis m egtanítja erre a tanulót 
és annál könnyebb lesz m ajd a dolga, mennél gondosabb és alapo
sabb volt az iskola m agasabbrendű tanítása. Sokszor nyílik alkalm a
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a tanárnak  arra , hogy végzett növendékeivel az iskolában szerzett 
francia tudás későbbi felhasználásáról beszélgessen. A kárhány 
olyan gyengébb tanuló is, aki élete során kikerült Franciaországba 
meg Belgiumba, igen jól fel tud ta  használni a középiskolában 
szerzett nyelvi tudását, sőt csodálkoztak ism ereteinek tudatosságán.

Az iskolai nyelvtanítástól általában igen sokat - várunk. Azt 
szeretnők, ha heti négy-ötórás gyakorlással zsúfolt osztályokban 
szinte olyan nyelvérzéket fejlesztenénk ki a tanulóban, m int 
am ilyenre anyanyelvének állandó használata te tte  képessé. Jó l tud
juk, hogy ez lehetetlenség. A középiskolának be kell érnie azzal a 
szerényebb céllal, hogy a tanulóknak biztos alapot nyújtson nyelvi 
tudásuk tovább-fejlesztésére.

Röviden összefoglaljuk fejtegetéseinket: A gyakorlatiasság 
elvét a francia nyelv szempontjából fontosnak tartjuk . Soha egy 
órának sem szabad elm úlnia anélkül, hogy a tanulók a letárgyalt 
olvasm ánnyal kapcsolatban vagy akár szabad tém áról ne társalog
janak. Az iskola magasztosabb szempontjait, az esztétikai, érzelmi 
és akarati nevelést és a tudományos alapvetést azonban mégsem 
szabad ennek az egy szempontnak a kedvéért feláldoznunk. A m a
gyar középiskola, híven ősi hagyományaihoz, csakis nevelőiskola 
lehet, az egyetem re előkészítő, de az élettel is erős kapcsolatot tartó  
tudom ányos szellemű intézmény. Dr. Pctrich Béla.

FIGYELŐ.

Tisztító vihar Toldi körül.
Császár Elem ér folyóiratának, az Irodalomtörténeti Közlemé

nyeknek 1935. évi 3. számában egy bírálat jelent meg Szabó Dávid 
tollából A rany Toldija  című könyvemről. A kritikai szabadság híve 
vagyok, a bírálótól még jóindulatot sem várok. Az a tény, hogy 
Szabó Dávid, a sa já t bevallása szerint, szigorúan b írálta  meg köny
vemet, merőben hidegen hagy. Ámde a bírálónak olyan nézetei és 
m egállapításai vannak, melyek, ha cáfolatlanul maradnak, a Tohli- 
kultusz kárára válnak. Az ügy pedagógiai és tudományos érdekére 
való tekintettel kértem meg a Közlöny szerkesztőjét, hogy enged
jen tért folyóiratában tárgyilagos válaszomnak. Hogy ki az a 
Szabó Dávid, nem tudom; lehet, hogy kezdő ember, m ert a szer
kesztő egy-két kritikusi tulajdonságát utánozza, viszont erős kon
zervativizmusa idősebb egyéniségre vall. (Irodalm i álnév. A  szer
kesztő.) Mindegy. Legalább az ellenérzés gyanúja alól felmentve, 
ő is el fogja ismerni, hogy tisztán csak a bírálatában foglaltakra 
szorítkozom.

Nem tesz jó szolgálatot a bíráló a Toldi iskolai kultuszának, 
m ikor ezeket írja : „Nem hiszem, hogy le tudnák kötni fejtegetései 
az ifjúság  figyelmét, — az egyébként is megtalálja, am ire szüksége 
van, Lehr Albert kisebb T'oWi-konimentárjában“, azaz közkézen 
forgó magyarázatos iskolai kiadásában.

Senki sem tud ja  Lehr tankönyvének történeti értékét jobban 
méltányolni, m int én, ki áttanulm ányoztam  a vele párhuzamosan 
megjelent To/détamilHiányokat s láttam , milyen közhelyeket és



184

naivságokat tartalm aznak. Lehr tankönyve korszakot alkotott, m in
táu l is szolgált - negyven évvel ezelőtt. De m ár kezdetben egy
oldalú volt, azóta pedig az idő teljesen eljárt fölötte. Egyoldalú
ság á ra  legyen szabad a legilletékesebbnek, Yoinovich Gézának a 
m egállapítását idéznem: „T o ld i . . .  művészi és erkölcsi értékeire az 
iskolai kiadás alig m utat rá, csak nyelvtani példatárul tekinti.“ 
(Arany János életrajza. Bp., 1929. 112. 1.) Ez nem teljesen Lehr 
hibája, ki kiváló nyelvész volt, hanem a körülményeké, hogy nem 
tám adt ellensúlyozására egy megfelelő tehetségű esztétikus, ki 
viszont Toldi széptani értékeit fejtette volna ki. íg y  történt, hogy 
Toldi iskolai olvastatása legfőbb eredményének még Beöthy Zsolt 
is azt állapította meg, hogy „belőle tan ítják  valam ennyi iskolánk
ban a legtisztább m agyar nyelvet“. De a legtisztább m agyar szel
lem, mely belőle árad, nem hathatott egész teljességében, m ert Toldi
nak, m int maga A rany mondja, vannak rejtettebb szépségei is, 
ezek megfelelő ú tm utatás nélkül jóform án észrevétlenek maradnak. 
Mondanom sem kell, hogy az új pedagógia, a  nyelvi cél épségben 
tartása  mellett, a széptani és erkölcsi értékekre helyezi a sú ly t s ily 
irányban szólnak a legújabb Utasítások is.

Hogy pedig mennyire eljárt Lehr tankönyve felett az idő, erre 
nézve idézek egy egészen újkeletű feljajdulást: „Ma a tanuló A rany 
János halhatatlan  remekét, a Toldit, botrányosan rom lott szövegű 
kiadásban olvassa, mely A rany eredeti helyesírását követi. . .  Lehr 
Albert ToM i-magyarázatairól sok jót mondanak azok, akik 40 évvel 
ezelőtt olvasták. Nincs benne talán kegyeletsértés: a m agyarázatok 
elsőrangúak, de pedagógiai szempontból lépten-nyomon kifogásol
hatók. A bevezetés hosszadalmas és elkalandozó, a szöveg agyon
m agyarázott.“1

A Lehr-féle tankönyv ma m ár pedagógiai anakronizmus. Mód
szere azon időből való, mikor a tanulók a természetrajzot a föld
rajzba olvasztva tanulták  s mindenki természetesnek találta, hogy 
Toldi ol vas ás a kapcsán a tanulók a műfajokról, különösen az 
époszról, szerkezetről, jellemzésről, stílusról, verselésről tanuljanak 
s Toldi széptani tulajdonságai az általános szabályok példáiul szol
gáljanak.

Ez a módszer m a m ár a múlté. Csak az iskolai Toldi-kiadás 
konzerválja, m int kísértetet. De ez nem a kitűnő szerző hibája, ki 
m ár több m int egy évtizede pihen, hanem a kiadócég mulasztása, 
mely nem dolgoztatta át a könyvet az Utasítások szellemében e 
nem bízta a szöveg gondozását sem felelős szakemberekre. Így van 
aztán, hogy Arany klasszikus szövegét éktelen sajtóhibák rú títják  
el. Az ilyenek: lekle, kék egek úszván, piát (pint), m agtanít még 
türhetők, mert első pillantásra észrevehetők. De m it szóljon ahhoz 
az ember, hogy a józan eszű, de szakértelemmel nem rendelkező kor
rektor ezek helyett: könnyeden, szélveszes, fickándott, szomorún, 
tudokál, ezeket szedeti: könnyedén, szélvészes, ficánkodott, szomo
rún, tudákol. (Képzelhetni, milyen nagyot néznek a tanulók, mikor 
a tan ár a fülüknek oly természetesen hangzó szomorún-1 a szokat
lan szomorán-та jav ítta tja .) S m it szóljunk ahhoz, hogy szórövidí- 
téseivel, kihagyásaival, betoldásaival a költemény ritm usát tönkre-

1 Bencze István: A magyar nyelv középiskoláinkban. Magyar Szemle, 
1935. 167. 1.



185

teszi. Volna helyett ezt olvassuk; volt, megszerezi helyett megszerzi, 
olykor hiányzanak a csalt, de és ha szók. Viszont máskor a 11-es 
szót ágú sorok helyett mintegy kárpótlásul 13-asokat kapunk, m ikor 
belekerül egy számfeletti a névelő s úgy indult helyett ez van: úgy  
elindult. A  jegyzetek megtévesztő sajtóhibái közül csak egyet emlí
tek. Az ősiségi törvény a 189. lapon így van szedve: ősrégi törvény.

Lehr tankönyvéből hiányzanak a következők.
A költemény céljának említése. (Cím és Előhang jelzi: kiváló 

testi és lelki jellemkép festése egy oselekvény tükrében. E  nélkül 
nem m agyarázható meg az V., VI. és IX . ének, melyek a cselek- 
vény szempontjából nem szükségesek.

A eselekvény indítékainak s ezen indítékok működésének meg
állapítása.

Milyen lélektani folyam atok költői ábrázolása a eselekvény? 
(I—VI. Miklós akarati törekvésének kialakulása, VII—XII. a ha tá
rozatlan törekvés tetté érlelődése. Ezzel párhuzam osan Miklós előbb 
elmélkedő, azután cselekvő.)

Miklós jellem alakjának összeállításában a nemzeti (pl. önérzet, 
lovagiasság) és erkölcsi (pl. vallásosság, lelkiismereti érzékenység) 
vonások kiemelése s általában Toldinak a m agyar lovag eszmé
nyévé való emelése.

György jellem alakjának bővebb elemzése több szempontból. 
a) Mint Miklós jellemének negatív ja ; b) Miklóséval azonos gyökerű 
tulajdonságai m iért és hogyan fa ju ltak  el.

Ha a kompozíció A rany művészetének főérdeme, úgy kívá
natos Toldi szerkezeti szépségeinek bő elemzése, annál is inkább, 
m ert a banális hárm as tagoláson kívül egyéb szerkezeti jelességei 
is vannak. (PL: A bonyodalomban van be- és kibonyolítás. Toldi 
erőpróbái fokozódó jelentőségűek. A eselekvény szabályosan két 
részre oszlik s ezeken belül az egyes énekek egymásnak megfelel
nek s fokozatot alkotnak.)

A természeti képek, tárgyak, stílusbeli és nyelvi kifejező esz
közök csodálatos harm óniája a cselekvénnyel. (Pl. az V. énekben.)

A eselekvény népies és régies színező elemeinek pompás össze
függése. (Arany a népiest alapelemnek tekinti, melyre a régies 
rakódik. Amaz állandó, ez időleges.)

A parasztról való felfogásnak a középkorba helyezése s u talás 
a felfogásnak e tekintetben való megváltozására.

A költemény nemzeti alapeszméjének (a m agyar vitéz testi és 
erkölcsi felsősége az idegen fölött. Beöthy.) kifejtése, a testi erőt 
a szellemire változtatva, a jelenre és jövőre való vonatkoztatása. 
Ezzel kapcsolatban Toldinak a nemzeti szellembe való mély be- 
gyökerezésének fejtegetése.

Az erkölcsi alapeszme kifejtése s utalás a költői igazságszol
gáltatás hiánytalan teljességére. (Ez Lehrnél csak a kérdések közt 
van s m agyarázata nem helyes, m ert h iányt éreztet.)

Toldi eredetiségének erős kiemelése. (Pl. a bika megfékezése; 
Ilosvai p ár sorából egész ének alakul, a hiitös szolga említéséből 
Bence alakja.)

Nyelvében a vidékies elemek elkülönítése.
Szövegében a mai helyesírás szabályainak alkalmazása. (Jelen

legi szövege felemás helyesírási). Az ilyeneket: tehetd, fér ifi, oztán, 
köny, rósz stb. igen helyesen, m ár Lehr eltüntette.)

T a n á r e g y e s ü l e t i  K ö z l ö n y . 14
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Ezek szerintem  a főbb pótolni valók; a részletekben is sok van, 
de ezek felsorolására, sajnos, nincs terem.

Mindezekre részletesen azért terjeszkedtem ki, m ert könyve
met elsősorban iskolai segédkönyvül, Lehr hiányainak pótlására 
írtam , s csak azután érettebb tanulóknak s a közönségnek. S ajná
lom, hogy Szabó Dávid nem értette meg könyvem célzatát, s cir
culus vitiosus-szal a tanulót az avult tankönyvhöz u tasítja . Vájjon, 
ha szabad kérdeznem, nem a tankönyv, a m indig kéznél levő szel
lemi kalauz avultságával, egyoldalúságával s hiányosságával fiigg-e 
össze az a panasz, melynek e Közlöny hasábjain adott kifejezést 
egy tanár, hogy Toldi irán t nem érdeklődnek eléggé a IV. osztályos 
tanulók? Ami, ha igaznak bizonyulna, Toldi iskolai olvastatásának 
csődje volna. Mondanom sem kell, hogy nem a költemény hibájából.

Nem tett jó szolgálatot Szabó Dávid a 7’o/di-kultusznak a 
tudom ány és közönség körében sem, midőn a következőket mondja; 
„A tudom ánynak sem volt szüksége erre az összefoglalásra: Voino- 
vich Géza A rany-életrajzának Toldiról szóló fejezete elvégezte ezt 
a  feladatot szűkszavúságában is teljesebben. . .“ H a ezzel egybe
vetjük azt, am it b írálata elején mond, hogy „Toldytól kezdve. . .  
Voinovichig nagyon sok okosat és szépet írtak  a T old iró l... utánuk 
újat és okosat mondani bajos“, akkor Szabó Dávid körülbelül azt 
á llítja , hogy a ToMi-kérdésben a filológiai és esztétikai előmunká
latok befejeződtek, sőt a műhöz méltó tudományos és művészi 
összefoglalás is megvan.

Nem akarom, hogy félreértessem s azt a h itet keltsem, hogy 
könyvem értékét akarom v itatn i Voinovichéval szemben. Nem. 
Csak azt akarom  kim utatni, hogy a ToMi-irodalom és esztétika 
kutató és összefoglaló m unkája Voinovich művével éppenséggel 
nincs befejezve. S itt meg fog bocsátani nekem Voinovich, ha állí
tásom  igazolására kritikai boncolás alá veszem kitűnő könyvének, 
A rany János életrajzának Toldiról szóló részletét (I. kötet 99—140. 
lap), de Szabó Dávid állítása kényszerít rá.

Voinovich Toldi-fejezete elsősorban a Toldiról szóló filológiai 
és széptani irodalom kritikai feldolgozása. Ezen irodalom kimerítő 
bibliográfiája m ár előtte megvolt; pl. a Magyar irodalmi lexikon 
Arany- és Toldi-cikkei végén. Az anyagot, Voinovich előtt, m ár én 
is feldolgoztam s egy részletét Toldi keletkezése és fogadtatása 
címen közöltem is (Uránia. 1917). Voinovich könyvében új A rany 
kiadatlan leveleinek egy-két idevágó részlete, melyekhez egyedül 
csak ő férhetett.

Voinovich Toldi-feldolgozása m ár csak azért sem tekinthető 
teljes irodalomtörténeti, széptani és nyelvészeti monográfiának, 
m ert Toldival nem öncélból, hanem A rany életének és egyetemes 
költészetének szempontjából foglalkozik, egy nem is különálló feje
zetben. Ez magyarázza meg, hogy a műre fordított 41 oldalból 10 
esik a Toldi-monda eredetének kérdésére, mert ez alapjául szolgál 
Toldi estéje és Toldi szerelme tárgyalásának is. Toldival össze
függően a K isfaludy-Társaság pályázatától Toldy Ferenc b írá la tá 
nak megjelenéséig foglalkozik, tehát később és külön fognak elő
jönni; Toldi további kiadásai, végleges irodalmi elhelyeződése, for
dításai, a m agyar irodalom ra és képzőművészetekre gyakorolt ihlető 
hatása, Salamon és Greguss irodalm i v itája népiességéről.

Tárgyaló form ája: Toldi genetikus fejtegetése tetszetős, de
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összefoglalása nincsen kockáztatott állítások és hiányok nélkül. így  
Toldi kompozíciója kialakulásának elképzelése (102. 1.) minden bizo
nyíték nélkül való. A mese fejlesztésének s okozatos összefüggésé
nek elmondásában erősen nélkülözzük a vezető lélektani eszme érez
tetését. I t t  helyén lett volna Ilosvai hiánytalanul felhozott (felhasz
nált és elvetett) adatai mellett az Ilosvai nyújto tta analógiákat is 
említeni, valam int a népmese szemmellátható alakító hatását Toldi 
második részére (Y II—XII.).

Nem egészen elfogadható állítása, hogy György elmosódott 
mellékalak (109. 1.), csak költői ökonómiával annyiban van meg
alkotva, amennyiben Miklós sorsára hat. m int Toldi valamennyi 
mellékalakja. M intát is kaphatott hozzá A rany egy rosszindulatú, 
irigy és kapzsi parasztban, csak úri ruhá t kellett ráadni.

Az sem egészen helyes megjegyzése, hogy jelzőre alig szorul 
(113. 1.). K iváló kedvvel használja az állandó jelzőket, m int édes 
álom, gyászos özvegy, zúgó szélvész.

Szerintem egyes eredményeket túlságosan leegyszerűsít. Így 
Toldi népiességének kérdését. Toldiban motívumban, felfogásban, 
jelenetben, eseményben jóval több a régi szín, m int Voinovich 
mondja, s nem mindegyiket lehet népmeséinek vagy népiesnek is 
tekinteni. Am int Miklós a csehet sanyargatja, valóban pusztai 
legényre vall, de merőben középkori az istenítélet eszméje, mely őt 
küzdelmében vezeti. S ajá t lelkiismerete, m int szigorú bíró előtt, 
küzd, s az eredmény dönti el erkölcsi felmentését vagy elmarasz
talását. Vagy pl. a parasztról való felfogás Toldiban élesen kor
festő s merőben ellenkezik A ranynak elveivel, s a negyvenes évek 
irodalmi és politikai demokrata szellemével. Sőt Toldiban követ
kezetesen kapcsolódik a népies és régies szín, amiben lehetetlen 
költői szándékosságot nem látni. Való, hogy a form ai (előadás-, 
stílusbeli és nyelvi) elemekben, bizonyára a pályázat feltételének 
megfelelően, több a népies. A rany Toldi népiességét köntösnek 
mondja; a széptan feladata m egállapítani, meddig fedi ez a köntös 
stílusosan a költemény testét. Kényes kérdés, m ert összefügg a mű 
értékével, mely a tárgy  és a kifejező eszközök teljes harm óniáját 
követeli.

Túlságosan egyszerűen állap ítja  meg Voinovich^Toldi nyelvét 
népiesnek. Vannak abban szép számmal régies elemek (néhány a 
szövegben még idézőjellel is ki van emelve, m int Uosvai-kölcsönzés; 
pl. ,á lta lá t“, tehát mellőzni nem lehet). Toldi nyelvének elemzésében 
rá lehet m utatni még a vidékiességre, az egykorú nyelvre, A rany 
egyéni nyelvhasználatára s költői szabadságaira.

H iány bőven akad. Nincs említve a költő célja; a cselekvény 
lélektani, nemzeti és erkölcsi eszméi; Miklós jellemének fejlődése. 
Toldi kompozíciójának jellemzésére megelégszik egy br. Kemény 
Zsigmond Toldi-cikkéből vett idézettel. (Ennek rövidre fogott tá r 
gyalása könyvemben 8 oldal.) Az előkészítés (népmeséi hatás), meg
lepetés és ellentét m űfogásainak említése. Az erő és ifjúság  voná
sainak Toldi minden elemében való megállapítása. Toldi stílusának 
bámulatos képgazdagsága, e képeknek alföldi táj- és életfestő jel
lege s a tárggyal való gyönyörű harm óniája az Előhang találó 
pásztortűz hasonlatától a budai begyek visszakurjongatásáig  stb.

Nem tartom  Voinovich művében hiánynak, de egy teljes Toldi-
14*
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m onográfiának mégis foglalkozni kell a következő kérdésekkel: 
Toldi mely részeire vonatkoznak A rany kritikájának  m egállapí
tásai: az eleje igen nehézkes (ezt Voinovich kellő alap nélkül a ver
selésre vonatkoztatja, 115. 1.), sok helyütt igen elszélesedik s néhol 
nagyon is alant jár. Ez utóbbira a Toldy Ferenc em lítette példákat 
majdnem m ind kivédte Arany, s csak azon sorokat jav íto tta  ki, 
melyekben az óbégat és világ ökre foglaltattak, de ezek a javítások 
is a kéziratban m aradtak s a nyom tatott szövegbe nem kerültek. 
V ájjon miért? — M iért történik a bikakaland s a Bencével való 
temetői találkozás éjjel? Nappal mindkettő, még a szép holdvilág 
ellenére is, természetesebb volna, a bika okozta veszély s ezzel Mik
lós érdeme nagyobb, Bence felismerése valószínűbb. (Oka van.) 
M iért van a lakomái előkészület rajza a lakoma helyett, holott ez 
utóbbi közvetlenül hat a cselekvényre s korfestőbb is. (Nem egé
szen, Homeros m ódjára, a kész dolog helyett a készülése.) M iért 
van a Toldi-ház ra jza a VI. ének elején, holott a II . és III . énekben 
m ár bőven szerepelt kívül is, belül is, udvarával is. Tapintatosan 
meg lehet említeni Toldi egyetlen hibáját, a X I. ének 5. szakában 
e sornak: „Akkor bú tt fel a nap az ég karim áján“ valószínűtlen 
előzményhalmozását. Ezenkívül Toldinak igazában nincs hibája; 
Kemény megjegyzését Miklós „ildomos fillentésé“-ről (X II, 5) jó
formán az író  irán ti kegyeletből ta rtja  számon az irodalom; a 
tengerimorzsolás idővétsége pedig csak árta tlan  szeplő a költemény 
tökéletes testén.

De nem folytatom  tovább. Azt hiszem, elfogadhatóan sikerült 
kim utatnom  azt, hogy a Toldi-kérdés kutató és összefoglaló m un
kája terén még korántsem m ondhatjuk el Voinovich m unkája után 
Vörösm artyval azt, hogy megfizettük mind, mivel csak tartozónk.*

Szabó Dávid részletes kifogásai részint könyvem céljának meg
érteni nem akarásából, részint pedig onnan erednek, hogy bizonyára 
nem foglalkozott annyi éven keresztül és oly elmélyedéssel Toldi
val, hogy megérthetné legkisebb elemének is a jelentőségét és érté
két önmagában és az egészhez való viszonyában. Könnyen meg
cáfolhatok, de attól tartok, hogy aprólékosságuk m iatt a közönséget 
nem érdeklik.

A fentieket összefoglalva: Szabó Dávidnak az a meggyőző
dése, hogy Toldi ügye az iskolában Lehr m agyarázatos kiadásával, 
a tudom ányban pedig Voinovich összefoglalásával nyugvóponton 
van s elve: quieta non movere. Azt hiszem, meggyőzően rám uta t
tam, hogy ez a nyugalom az iskolában Toldi egyoldalú felfogását, 
igen sok széptani, nemzeti és erkölcsi értékének többé-kevésbbé 
való elejtését, a  tudom ányban pedig Toldi nem egy problém ájának 
megoldatlanságát, több sajátságának egyoldalú felfogását, ki nem 
elégítő értelmezését és számos jellemző tulajdonságának és értéké-

2 Voinovich művének Toldiról szóló részébe egypár pontatlanság s 
emlékezeti tévedés is becsúszott. A Sastollut Kisfaludy Sándornak tulajdo
nítja Károly helyett (100. 1.). Azt mondja, hogy Toldi megszólítja az élet
telen tárgyakat, mint a cimbalmot (111.), holott metonimiával a cimbalmost 
szólítja meg. Rám nézve bántó tévedése, midőn azt írja, hogv az Akadémiá
nak Petőfi János vitézének Arany Toldijára gyakorolt hatása című pálya
tételére kitűzött jutalmát (1913) egyedül Kéky Lajos nyerte el, holott egyenlő 
mértékben Kéky és én nyertük.
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nek ismeretlenül m aradását jelenti, mindkét esetben a Toldi-kultusz 
nagy kárára. Szabó Dávid ugyan azt mondhatja, hogy a Lehr-féle 
Toldi-kiadás avultsága s a Voinovich-féle Toldi-összefoglaláe k i
m utatott hiányossága még nem bizonyítja azt, hogy könyvem jó. 
Előrebocsátva azt, hogy a fentiekben hiányzóknak, vagy megoldat
lanoknak jelzett részletek nálam  megvannak, válaszom a következő. 
Könyvem értékét egyedül az elfogulatlan és megértő bíráló és 
olvasó illetékes megítélni, akikhez ezennel tisztelettel fellebbezek. 
S ha kezdetben, megvallom, nagyon rosszul esett, hogy több m int 
két évtizeden á t szeretettel folytatott tanulm ányom , megfigyelésem 
és elmélkedésem gonddal leszűrt s hivalkodás nélkül összefoglalt 
eredményeiről Szabó Dávid oly megértés nélkül, oly igaztalanul 
szólt, most utólag még hálás is vagyok neki, hogy alkalm at adott 
Toldi mai iskolai és tudományos helyzetképének élesebb m egvilá
gítására s néhány eszméltető gondolattal kultuszának előbbre 
vitelére. j)r Nagy Sándor.

Visszalapozunk.
Szamosi János 1872 okt. 10-én, ötévi szerkesztői m unkásság 

után búcsúzik; Kolozsvárra megy egyetemi tanárnak. Örökébe 
Névy László lép.

Az V. közgyűlés Budapesten folyt le 1872 aug. 4—7-ig P au ler 
T ivadar m iniszter jelenlétében. A beteg elnök, Ney Ferenc levél
ben m enti ki magát. K ifejti, hogy a tanférfiúnak  minden körül
mények között liberálisnak kell lennie. — A m inisztérium  felhívta 
az egyletet, hogy a közoktatási tanácsba kebeléből öt tagot válasz- 
szón. — Volf György előadásában kikel az ifjúsági véderő ellen. 
H atása a tanu lásra  és fegyelem re egyaránt káros. Amely fiú  a 
gyermek-katonák közé áll, elfordul a tanulástól. K atonaruhájá t 
sokan m egbámulják, az újságok nyakra-főre dicsérik. Mindez pén
zen m egvásárolható, elbizakodottá, hatalm askodóvá teszi a gyere
ket. A sok haszontalan üres cifraság, dobszó, puskadurranás, 
zászlók és az egyenruha oly hiúvá teszik, hogy m indenkit lenéz. 
A gyermekek exerciroztatása nem egyéb dresszuránál, csupán 
külső képességek elsajátítása, m ellette a  szellem üres marad. Az 
állato t tessék dresszirozni, de a gyerm eket nevelni kell. Ehelyett 
a tornázás rendszerítését a jánlja. — Kérészi István  a sárospataki 
tanári k a r nevében az ifjúság i véderőt időrabló s fegyelem tekin
tetében veszedelmes dolognak ta rtja . — Mészáros Nándor a  negyed
éves b izonyítványok  helyett félévieket ajánl, a tanévet pedig két 
félévre óhajtja  beosztani. A nyilvános vizsgálatokat nem ta rtja  
jónak, m ert azt megítélni, hogy milyen előmenetelt tettek  a növen
dékek, az nem a közönség, hanem a tanárok dolga. — Szamosi János 
szerint Németországban elszörnyedtek még a gondolaton is, hogy 
nálunk a vizsgán az elnök is ír jegyet és hogy a tan ár jegye ellen 
panaszt lehet tenni felsőbb helyen. Ezt Németországban nem 
ismerik, m ert o tt megbecsülik a tanárt. — Az érettségi vizsgálat 
keletkezését Németországban kell keresnünk. M ár L uther M árton 
panaszkodott, hogy sok éretlen tanuló ju t az egyetemre. Az ére tt
ségi mai alakjában 1849-ben kerü lt A usztriába és onnan hozzánk.
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Az érettségit a tanuló a sa já t intézetébe tehesse, de a  korm ány 
képviseltesse m agát azon. — P au er Im re az állam i felügyelet k i
terjesztését sürgeti mindennemű gim názium ra. — Petrovich Ferenc 
nem helyesli a szavaltatást az érettségi vizsgálaton. A közgyűlés 
is nevetségesnek és eltörlendőnek ta rtja  e szokást. — H ofer K ároly 
ind ítványára  elfogadják, hogy a reáliskolában is legyen érettségi 
vizsgálat. — Elnökké Say Móricot, alelnökké Mészáros Nándort, 
ti tk á rrá  Felsm ann Józsefet választják.

A tankönyvbírálatot a m inisztérium  átteszi a közokt. tanács 
teendői közé.

Bodnár Zsigmond cikkezik a középtanodákról. Eégi gim ná
zium aink 1850-ig majdnem kizárólag a latin nyelv ism eretére 
szorítkoztak. A Bach-korszak sokat nyomovgatta hazánkat, de a 
tanügy emelésével mégis hasznot ha jto tt nemzetünknek. 1867 után 
Eötvös reform ja tú lsókat akart. Terve szerint a gimnázium és 
líceum 9 évre gyarapodva, egy kis egyetem lett volna, melyben 
theologia, philosophia, némi medicina és ju risp ruden tia  is volt. 
A testgyakorlato t ő tette kötelezővé. A reáliskolák megnyíltával 
el kell ism ernünk, hogy oly középiskolák is lehetnek, melyek á lta 
lános műveltséget adnak klasszikus nyelvek nélkül is. A francia 
próza a görög m ellett minden nyelv prózájának m intaképül szol
gálhat. A gimnázium és reáliskola mellett tisztán nemzeti iskola
típusként a polgári iskolát ajánlja.

1869-ben az iskolaköteles gyermekek 48%-a, 1871-ben 57%-a
já r t  iskolába. Utóbbi évben gimn. tan ár volt 1642, reáliskolai 267.

A József-műegyetem kebelében fennálló reáltanári kepezdé- 
ben ez évben heten nyertek végbizonyítványt.

A törvényhozás által külföldre leendő küldetésre engedélye
zett összegből 73 tan á r és jelölt részesült ösztöndíjban.

A testnevelési tanárok neve: tornam ester.
A közoktatási tanács a nyelvek tanárainál az órák m axim u

m át heti 16, a többieknél 18-ban óhajtja meghatározni.
A kereskedelmi iskolai tanárok képesítését a korm ány a 

József-műegyetemnél levő reáltanodái tanárvizsgáló bizottságra 
ruházza.

Oroszországban a középiskolai igazgató egyhavi szabadságot 
adhat, az iskolaszolgát felfogadhatja és elbocsáthatja.

A kolozsvári egyetem  két tanszékére nem akadt tanár.
Budapesten a gimn. és reáliskolai tanárképezdét összeolvaszt

ják.
T refort m iniszter bejelenti a képviselőházban, hogy állam- 

gim názium okat óhajt felállítani, melyek tökéletesebbek lesznek, 
mint a most létező gimnáziumok, m ert az állam nak módjában 
van, mellőzve a felekezeti tekinteteket, nagyobb körben m egválo
gatni a tanárokat. Az ily gimnáziumok m intául szolgálhatnak 
m ajd e üdvös versenyt fognak előidézni. — Ehhez szerkesztőnk 
hozzáfűzi, hogy az állam i tanintézeteknek mintaszerűeknek kell 
lenniök; a felekezeti féltékenységnek méltóbb tárgya lesz az állami 
iskolák tökéletessége, m int az eddigi pókhálós előjogok őrzése.

A francia gimnáziumokban  a vallás nem kötelező tárgy. 
A városi gimnáziumokban semmiféle vallásoktatás sincs, ezt a 
szülőkre bízzák. A reáliskolai növendékeket a gim nazisták lenézik,
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szatócsoknak csúfolják. A középiskolai tanulm ányi verseny a 
m iniszter jelenlétében történik. A tanárok legjobb növendékeiket 
egész éven á t e versenyre idom ítják, m ert a győztesek tanára it elő
léptetik, kitüntetik. A latin beszéd győztesét felm entik a katonai 
kötelezettség alól.

Téglás Gábor a M agyar Tanügy-ben szomorú képet fost az 
erdélyi ref. középiskolákról. Tanárok helyett teológusok tan íta 
nak. Az érettségi színvonala hihetetlenül alacsony. Minden tehetős 
szülőt köteleznek, hogy gyerm ekét p rivá tó rá ra  járassa, ahol a 
praeceptor (felsőbb tanfolyam é ifjú) kényelmesen csibukozva be- 
könyvnélküiözteti a m ásnapi leckéket. A tan ítás évente 7 hónapig 
ta r t  a szüreti, karácsonyi és húsveti 3—3 hetes, a félévi vizsgálatot 
követő és a pünkösdi 2—2 hetes szünidőkkel.

Petrovich Ferenc a házi nevelés gyarló voltát nőnevelésünk
ben keresi. Hasznos ism eretek és szívképzés helyett piperecikkek 
készítése és idegen nyelvek tanulása nőnevelésünk súlypontja. 
F rivo l francia regények hajadonaink szellemi táplálékai. Ezekben 
a  tetszelgés kalandszom jjá válik, mely a családi körön kívül 
keresve a boldogságot, elperzseli azt, ami a német és angol nőt 
oly dicsőn jellemzi, az igénytelenséget és háziasságot. A fényűzés 
szükségletei napszámossá alacsonyítják le a férjet. Ahol a pénz
szerzés eszközeiben nem válogatnak, ott hiányzik a jóravaló házi 
nevelés első feltétele: a tiszta öntudat, a benső nyugalom, a józan 
szigor.

K özépiskoláink elhelyezését Felsm ann József ismerteti. 158 
gimnáziumunk és 40 reáliskolánk van. Noha gim názium aink ma 
m ár reáliskolák tógában, mégis feltűnő adat: Poroszországban 
minden 138 ezer lakosra esik egy reáliskola, M agyarországon fél
millió embernél többre esik egy. Négy olyan megyénk van, m ely
ben nincs középiskola; Erdélyben 3, Horvát-Szlavónországban 3.

A Dunagőzhajózási T ársaság a közgyűlésre utazó tanároknak 
félárú jegyet ad. Az ehhez szükséges igazolványt az egyesület csak 
azon tag ja inak  adja ki, kik megfizették tagsági díjaikat.

A középiskolai törvényjavaslat szerint az állami iskolákban 
a  hittani oktatás a szülők, illetve hitközségek és egyházi elöljáró
ságok tiszte, ezért a hitoktatók az állam tól d íja t nem követelhet
nek. Az igazgatót őfelsége, a rendes tanárokat az illető tanári tes
tü le t m eghallgatása után, a m iniszter nevezi ki. A törvényható
ságoktól vagy községektől fenn tarto tt középiskolákban az állami 
középiskolák tanterve szerint kell tanítani, az azok szám ára enge
délyezett tankönyvek használandók s a fegyelmi e ljárásra  nézve 
is az állami középiskolák szám ára m egállapított szabályok alkal
mazandók. A törvény felsorolja a §-okat, melyek a nem-állami 
középiskolákra is kötelezők. Ezen intézeteket a tankerü leti fő
igazgató, vagy a m iniszter m egbízottja bárm ikor m eglátogathatja. 
A miniszternek joga van a törvénynek meg nem felelő nem
állam i középiskolát bezáratni. (Folytatjuk.)

vitéz Szabó István Andor.
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FORGÁCSOK.
Malomkövek között. A középiskolai tanárró l van szó, alá úgy 

érzi m agát ma, mintha malomkövek között morzsolódnék. A  közép
iskola elsősorban gazdasági okoknál fogva túl van zsúfolva, a 
tanárnak  tehát súlyos kötelessége a szelektálás, kissé vaskosabb szó
val: a selejtezés. H a csak annyit selejtez ki, m int békeidőben, 
tulajdonképen nem felelt meg feladatának, m ert ma aránytalanul 
nagyobb számban tódul az ifjúság  a középiskolába, m int régen. 
H a azonban erélyesebben selejtez, akkor baj van a százalékkal, a 
szülők is felszisszennek és ellenséges hangok hallatszanak az ú jsá
gokban is a középiskola ellen. A tanár tanítson meg mindenkit, aki 
beiratkozik — kívánják — azért tanár s legyen tekintettel az egyéni 
képességekre. De ta rtsa  szem előtt a szociális szempontot is. A sze
gény gyermek művelődési környezete.ne legyen akadálya a hala
dásnak. A tan ár tehát folyton azon a módszeren gondolkodik, mely- 
lyel a diák legkönnyebben fogja fel az előírt tananyagot. A leg
jobb módszerek m egrövidítik a  diák házi m unkáját, de meghosz- 
szabbítják a tan ítás m unkáját, a tanár tehát nem képes az előírt 
anyagot elvégezni. Másrészt, ha  lehetőleg mindenki szám ára egyen
geti a középiskolai pályát, a legjobb módszer m ellett is leszállítja a 
színvonalat és rázúdulnak a főiskolák; selejtezetlenül felkészületlen 
tömegeket kapunk. A módszeres, osztályfoglalkoztató, m unkáltató 
tan ítás 5—6 délelőtti órán a legjobb agyat is kifárasztja, m ind
inkább előtérbe lép tehát a kívánság, hogy ily kimerítő m unkával 
a diák az órán tanuljon meg mindent s délutánja szabad legyen 
cserkészet, játék, sport — hozzátesszük — a zene számára. A szel
lemi és testi nevelés egyensúlya álljon helyre. De hol m arad idő 
a szellemi öntevékenység érvényesülésére? És am it a felnőtt ember 
sem ér el, hogy az 5—6 órán hallottakat megjegyezze, eléri-e a 10—18 
éves diák? H a délutánját a testi nevelés nem egyszer teljesen le
foglalja, hogy feleljen meg másnap az előírt szellemi tananyagból? 
Mit követelhet tőle a tanár? A hanyagsággal szemben pedig az 
erkölcsi eszközökön kívül semmi rendszabály nem áll rendelkezé
sére, s e lvárják  tőle, hogy az ő érdeklődéskeltése, buzdítása minden 
akadályon győzedelmeskedjék.

Forrongó korszakban élünk, melyben a középiskola színvonala, 
vele a selejtezés mértéke ingadozik, a szellemi és testi nevelés ki
egyenlítődése még nem történt meg és a tanár különböző irányok
nak, sokszor csak jelszavaknak annál érdesebb malomkövei kö
zött morzsolódik. Nincs más hátra , m int hogy minden új irányt, 
minden jelszót, minden tapasztalatot elfogulatlanul, tudományos 
vizsgálat tárgyává tegyünk, nemzeti jövőnk mérlegére helyezzünk 
és szívós akarattal keresztülvigyük, hogy ennek eredménye és 
semmi idegen befolyás ne vezesse a középiskolát. A végső mérlege
lést a kultúrpolitikus végzi, de a közvetlen tapasztalatok mérlegét 
a középiskolai tanár ta r t ja  kezében. Munkájához a megértés és a 
védelem  nyugalm ára van szüksége. (kk.)
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EGYESÜLETI ÉLET.

Jegyzőkönyv
az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek 1935. évi december hó 20-án 

tartott választmányi üléséről.
Felterjesztések, eljárások. Anyagi helyzetünk. Az emlékmű ügye.

Pedagógiai Szakkönyvek kiadásának a tárgyalása.
Távolmaradását kimentette: vitéz Fraknóy József, Haszler Károly, 

Kárpáti Győző, Marczinkó Ferenc, Petrich Béla, Szemerey Gergely és 
Szerető Géza.

Jelen voltak: Madai Gyula elnök, mint iilésvezetö, Baros Gyula, Berno- 
lák Kálmán, Blaskovich Izabella, Borbély Gyula, Busákné Rácz Mária, 
Dongó Orbán, Elekes István, Esztergomy Ferenc, jkvíró, Édes Jenő, Finály 
Gábor, Gál Kálmán, Fodor János, Gáldy Béla, Gáspár Pál, Gyertyánffv Ernő, 
Halász László, Happ József, Incze István, Kardeván Károly, Konrád Ferenc, 
Kopp Tibor, Korber Ernő, Korpás Ferenc, Lersch Ernő, Loisch János, 
Marczinkó Andor, Marczell Ágoston, Márkus Jenő, Méhes Gyula; Németh 
József, Pogány Erzsébet, Posch Károly, Rados Ignác, Rózsa Kálmán, Samu 
János, Sebes Gyula, Szőts Gyula, v. Temesy Győző, Torday Lajos, Vasáry 
Dániel, Zibolen Endre és Zipser Sándor.

1. Madai Gyula elnök melegen üdvözli az egybegyűlt választmányi 
tagokat és az ülést megnyitja.

Bejelenti a választmány tisztelt tagjainak, hogy a közgyűlési, illetve 
választmányi határozatokat az elnökség végrehajtotta. Különböző tárgyú fel 
terjesztéseink fekszenek a minisztériumban. Az egyikben tiltakoztunk a tan- 
könyvkiadók ama beállítása ellen, mintha a tankönyvek drágaságát a tanári 
tiszteletpéldányok idéznék elő, továbbá nyomatékosan sérelmeztük a meg
hallgatásunk nélkül történt döntést és elhárítottuk U2 t az erkölcsi árnyékot, 
amelyet az e tárgyban kiadatott rendelet kapcsán borítottak reánk; egyben 
rámutattunk a tankönyvek drágaságának igazi okaira. — A megszüntetett 
korpótlókok helyett a másutt újonnan rendszeresített képesítési pótlékok ki
utalását kértük a tanárság számára, beható érveléssel hívón fel a miniszter 
úr figyelmét kérelmünk méltányos voltára. — Külön beadványt szenteltünk 
annak a másik jogos tanári igénynek, hogy a kathedrai tanárok számára 
nyíljék meg újra az V. fizetési osztály s hogy a rendelkezésre álló helyeket 
mindenkor haladék nélkül töltsék he az arra érdemes kartársakkal.

Személyesen eljárt az elnök a főtitkárral együtt az ügyosztályon egyéb, 
régibb keletű ügyekben is és felelevenítette a tanárság folyton meg-megújuló 
kívánságait. így újból felhívtuk felettes hatóságunk jóindulatú figyelmét arra 
az ismételten kifejezésre jutott körülményre, hogy a címadományozásoknál 
és kitüntetéseknél a vidéki kartársak is mindenkor aránylagosan részesülje
nek ezekben a kedvezményekben, mert éppúgy rászolgálnak azokra, mint 
a fővárosiak. — Kértük, hogy a miniszter úr terjessze ki a kari kedvezményt 
az internátusi díjakra is, úgy értve, hogy tanárok jól lanuló gyermekei a 
tandíjkedvezményekhez hasonlóan internátusi fizetségeik tekintetében is 
bizonyos engedményeket nyerjenek és élvezzenek. — Szóvátettiik végül a 
karácsonyi segélyek dolgát is, hogy koronként kifejezésre juttassuk, e tekin
tetben is vannak teljesítetlen kívánságaink.

Az elnök ezután tudatja, hogy a vezetőség megfestette néhai Sajó 
Sándornak, egyesületünk tb. elnökének, a tanárság büszkeségének az arc
képét s azt jövő évi február hó 1-én, az elhalálozás napján, a nagy tanárhoz 
méltó ünnepély keretében szeretné leleplezni. Kéri a választmánytól, hagyja 
jóvá ezt a tervet s adjon az elnökségnek felhatalmazást az emlékünnepély 
megrendezésére.

A választmány egyhangú helyesléssel elfogadja az elnök előterjesztéseit.
2. Következett a főtitkár jelentése a folyó ügyekről. Mellőzvén azokat 

a mozzanatokat, amelyeket az elnök érintett, jelentését röviden a követke
zőkben foglalta össze:
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A nmeit. vkm. értesített, hogy a Kormányzó Ür a közgyűlésünkről 
küldött hódolatunkat szíves köszönettel fogadta. Ugyancsak a vkm. 400 pengő 
Közlöny-segélyt utalt ki s ezt a pénztárosunk már meg is kapta. Indítvá
nyozza hálás köszönetünk kifejezését. (Általános helyeslés.)

A Vili. kér. elöljáróság folyó évi december 16-án megejtette a szokásos 
hatósági vizsgálatot. Ez az irattár és a pénztár kezelésének a megtekintésére 
terjedt ki. A hatóság emberei az ügykezelést rendben találták.

T a n .  e d l y  M i h á l y  főigazgató megköszönte az igazgatóságunk határozata 
értelmében kinevezése alkalmából címére küldött üdvözlő sorainkat és ugyan
csak meleg köszönetét fejezte ki R a d o s  I g n á c  és T h e i s z  G y u l a  az egyesület 
tiszteleti tagjai közé történt megválasztásáért.

A Váci Piarista Diákszövetségnek Kornis Gyula és Kisparti János 
tiszteletére rendezett lakomáján N a g y  P á l  és S z ö t s  G y u l a  igazgató, a Tanárok 
Nemzeti Szövetségének december 6-án tartott közgyűlésén M a d a i  G y u l a  elnök 
és G á l d y  B é l a  alelnök képviselte az egyesületet. — Tudomásul szolgál.

3. Az egyesület tagjai közé való felvételét kéri: T a m e d l y  M i h á l y  fő
igazgató, G y u r k ó  J á n o s  (Jászapáti), S z i r b i k  F e r e n c  (Sárospatak), F ö v e n y  e a s y  
M a r g i t  (Miskolc), H a r s á n y i  M a r g i t ,  T ó t h  M á r i a  (Budapest), N e v e l ö s  Á g o s t ,  
C s a n á d i i  S á n d o r  (Sopron), B u c s i s  G y u l a  (Zalaegerszeg), R o n d a  L á s z l ó  és 
W ä l d e r  V i l m a  (Budapest); végül Z e l e n k a  G y n l á n é ,  tanár özvegye, pártoló 
tagul jelentkezik. — Egyhangúan felvétetnek.

Kilépését jelentette: W e n k  E n d r e  (Szeged), amit a választmány sajná
lattal vesz tudomásul.

4. É d e s  J e n ő  házgondnok jelenti, hogy pénzkészletünk 1145 P 93 f-rel 
nőtt a folyó évben. További gyarapodás nem remélhető, mert a házbér
bevétel éppen csak a kollégium kiadásait és az adókat fedezi. A kollégium 
belélete a szabályszerű keretek között folyik, az ifjaknál így a félév végén 
szorgalmuk növekedése állapítható meg. A vendégszobák forgalma emelkedést 
mutat s ez a jelenség igazolja az uj vendégszobák megnyitását.

Ezután N é m e t h  J ó z s e f  tájékoztat röviden egyesületi pénztárunk jelen 
állapotáról s megállapítja, hogy készpénzállományunk 1559 P 62 f. Ezenkívül 
a hősök emlékművére befolyt 2459 P, ezt hiány nélkül a kegyeletes célra 
tartogatjuk.

A választmány az ügykezelő tisztviselők jelentését tudomásul veszi.
5. Ehhez kapcsolódva a z  e l n ö k  egy pénzügyi természetű dolgot hoz 

szóba: a hősi halált halt tanárok emlékművének a kivitelezését, illetve az 
ehhez szükséges és eddig megadott p é n z b e l i  f e l h a t a l m a z á s  k i t á g í t á s á t .  
A költségeket annak idején 4000 P-ben állapította meg a választmány s a 
pályázatot ilyen keret mellett írtuk ki. Az emlékműbizottság egy elfogadható 
tervezetet választott ki, de végleges • elfogadását módosításokhoz kötötte. 
A módosított tervet a művész a választmányi ülés után mutatja be. Az a 
helyzet azonban, hogy a tervező szerint felállítására a 4000 P nem lesz ele
gendő. Minthogy az emlékműnek impozánsnak kell lennie és mi felelősséggel 
tartozunk a nagyközönséggel szemben, kéri a választmány hozzájárulását, 
hogy a bizottság az egyesület rendelkezésére álló állami segélyből az eddig 
kontemplált 4000 P-höz még 2500 P-t kiszakíthasson és erre a célra fel
használhasson — Mindenfelől helyeslés hallatszik, mire az elnök a javaslatot 
elfogadottnak jelenti ki.

6. A főtitkár a tárgysorozat második pontjaként D é k á n i )  I s t v á n n a k  
d i d a k t i k a i  k ö n y v e k  k i a d á s a  tárgyában az elnökséghez benyújtott kérelmét 
ismerteti. A kérelmező elérkezettnek és kedvezőnek látja az időt magyar- 
nyelvű és szellemű didaktikai ■ szak könyvek kiadására.

A vkm.-ban illetékes helyen ígéretet kapott a költségek jelentékeny 
fedezésére; ennek fejében az összes középfokú iskolák 2—2 példányt kap
nának a kiadásokból. A sorozat szerkesztésében „ P e d a g ó g i a i  S z a k k ó n y v e k ' 4 
címen jelennék meg, a kiadói jogot és terjesztést az egyesületnek ajánlja fel, 
ezt tartván elsősorban hivatottnak és alkalmasnak ennek a vállalására.

Tervezete: volna egy, esetleg két bevezető kötet, a) Pedagógiai elvek. 
(Bevezetés a nevelői gondolkodásba.) Nyomásra készen áll. b )  Pedagógiai 
lélektan (távolabbi programúi kérdése). Készen vannak: ej A magyar nyelv
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és irodalom tanítása. Sajtó alá adható 1936 őszén, d) A modern nyelvek 
tanítása, különösebb tekintettel a francia nyelvre, e )  A történelem tanítása. 
Mind a kettő nyomásra készen áll. f )  A földrajz tanítása (áprilisban kerülhet 
sajtó alá).

Szerzőkiil a tanárképzőintézet tapasztalt és tárgyuk didaktikáját elő
adott tanárait nyerte meg. Írói tiszteletdíjnak ívenként 80 pengőt szánt 
Egy-egy kötet terjedelme 5—6 ív lesz s körülbelül 900 pengőbe kerülne. 
A saját honoráriumát és a tiszta nyereséget egy külön alapba egyesítené 
a második kiadások, esetleg új kötetek költségeinek a fedezésére.

Az elnök életrevaló, eredeti vállalkozásnak látja Dékány István el
gondolását. Szintén tárgyalt az ügyosztállyal s itt megerősítették Dékány 
közléseit a sorozat financírozásáról. Az az érzése, ha elfogadjuk az ajánlatot, 
anyagi kockázatot nem vállalunk. Kéri a kartársak hozzászólását.

G á l á i ]  B é l a ,  F o d o r  J á n o s ,  v. T e m e s y  G y ő z ő ,  K o r b e r  E r n ő ,  K a r d e o á n  
K á r o l y ,  D o n g ó  O r b á n  lelkes, hozzáértő és értékes hozzászólásai alapján, 
amelyek minden oldalról, tehát szellemi, erkölcsi, jogi, anyagi, kivitelezési 
szempontból világították meg a kérdést, a következő felfogás alakult ki:

a tervet örömmel fogadjuk, de a részleteket egyelőre nem tárgyaljuk; 
ez a kiküldendő hármas bizoltság feladata lesz, amely a szerkesztővel pon
tosan letárgyalja a kiadás módozatait. Jelentése alapján fog a választmány 
véglegesen dönteni. — A hármas bizottság tagjai lettek: B e r n o l á k  K á l m á n ,  
S z ö t s  G y u l a  és M á r k u s  J e n ő .

Minthogy indítványt senki sem nyújtott be, ezzel a tárgysorozat ki
merült. Az elnök megköszöni a megkapó érdeklődést és a tartalmas tanács
kozást, kellemes karácsonyi ünnepeket kíván a kartársaknak s ezzel az 
ülést bezárja.

K. m. f.
űr. M a d a i  G y u l a  s. k. v i t é z  E s z t e r g o m y  F e r e n c  s. k.

elnök. főtitkár.

Miskolci Kör.
A Miskolci Kör folyó évi december hó 5-én népes közgyűlést tartott. 

A miskolci középiskolákon kívül meghívást kaptak a miskolci kerület közép- 
és középfokú iskolái is. A közgyűlésen közel kétszázan vettek részt s a 
gyűlés fényét és jelentőségét emelte, hogy megjelent Tamedly Mihály dr. 
főigazgató és helyettese, Róder Pál, valamint a főigazgatóság tisztikara is.

Pores Kálmán elnök a Kormányzó névnapjáról való megemlékezéssel 
nyitotta meg a gyűlést s a megjelentek állva hallgatták szavait. Ezután a 
királyi főigazgatót és helyettesét üdvözölte. Beszédében kiemelte, hogy' a 
miskolci kerület élére olyan férfi került, akinek szélesvonalú szervezőképes
ségét, európai látókörét az ország határán túl is ismerik és akit ezért meg
különböztetett tisztelettel fogad a miskolci tankerület tanársága a főigaz
gatói székben, tgéri, hogy a tankerület minden tanára a legjobb tudását és 
képességét fogja céljai érdekében rendelkezésére bocsátani. Ezután üdvö
zölte a tankerületből megjelent iskolák képviselőit. A Miskolci Kör tagjain 
kívül megjelentek Miskolcról: az állami felső kereskedelmi iskola, a városi 
női kereskedelmi iskola, az érseki r. k. tanítónőképző, az ev. tanítóképző, 
az izr. tanítónőképző; Egerből' a cisztercirendi Szent Bernát-gimnázium, az 
állami Dobó István-reáliskola, az érseki r. k. leánygimnázium, a tanítónő- 
és a tanítóképző-intézetek; Sátoraljaújhelyből a kegyes tanítórendi reálgim
názium, Sárospatakról a ref. gimnázium, Mezőkövesdről a kir. kát. Szent 
László-reálgimnázium, Hatvanból a Klebelsberg Kunó gróf gimnázium kép
viselői.

Az elnöki megnyitó után dr. Tamedly Mihály főigazgató köszönte meg 
az üdvözlést a maga és helyettese nevében. Hangoztatta, hogv nemcsak a 
kötelességérzet, hanem a lelki vágy is hajtja, hogy a középiskolának és taná
rainak ügyét teljes erejével felkarolja. Ezután tapasztalatainak gazdag tár
házából is jultatotl a közgyűlésnek, mert — mint mondotta — a messziről
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hazatérő az útitáskájában is visz valamit a szeretteinek. Végtelenül lebilin
cselő modorban ismertette ezután a németeknek az egyetemek tehermente
sítését célzó törekvéseit. Miután előadása Közlönyünkben megjelenik, rész
letes ismertetését mellőzzük.

Ezután a titkár tette meg jelentését, melyben megemlékezett Herman 
Ottó születésének százéves évfordulójáról és ezzel kapcsolatban indítványt 
tett, hogy tekintettel arra, hogy a nagy polihisztort Miskolc és vidéke adta 
a nemzetnek, a kerületi iskolák tartsanak Herman Ottó-emlékiinnepélyeket.

Koseh János pénztári jelentése után Fördős László reáliskolai igazgató 
tartotta meg gondos történeti előkészítésen felépített előadását a Lex- 
Hómanról.

Az elnök köszönetét mondott ezután a kiváló előadóknak és bezárta 
a közgyűlést. Óvánj Imre.

A Szabolcsi Kör díszgyűlése.
Tanári életünkben ritkán előforduló meleg ünneplésnek volt a szín

helye 1935 december 21-én a Szabolcsi Kör. Ezen a napon ünnepelte a Kör 
dr. Schöber Emil volt szatmárnémeti kir. kát. főgimnáziumi tanárt abból az 
alkalomból, hogy elérte doktori oklevele megszerzésének 50. évfordulóját.

Az ünnepélyt Zsolnai Vilmos ev. reálgimnáziumi igazgató, a Szabolcsi 
Kör elnöke nyitotta meg s rámutatott arra az úttörő munkásságra, amelyet 
Schöber kartársunk a növénytani és állattani gyakorlatok bevezetésével isko
lájában végzett. A Kör nevében üdvözölte benne a tudóst, a tanárt és a 
kiváló pedagógust.

A Pázmány-tudományegyetem aranyoklevelét dr. Székely Gyula szat
márnémeti apostoli kormányzó adta át az ünnepeltnek, a volt tanítványok 
soha el nem múló hálájának kifejezése mellett. A vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter képviseletében is megjelent vitéz dr. Bessenyei Lajos tan
kerületi kir. főigazgató a tanári hivatás magasztosságát hirdetve üdvözölte 
az ünnepeltben a tudomány és a művészet apostolát. Az összes szabolcsi és 
magyarországi pályatársak nevében Margócsy Emil nyíregyházi felső keres
kedelmi iskolai igazgató, c. főigazgató köszöntötte ünnepelt kartársunkat. 
Az ünnepi köszöntők sorát báró Kende György az egykori hálás tanítvány 
szeretetének szavaival fejezte be.

Az üdvözlésekre dr. Schöber Emil meghatott szavakban, még mindig 
fiatalos lelkének szónoki hevével válaszolt és elérzékenyülve búcsúzott el 
kartársaitól, barátaitól és tanítványaitól, akikkel elválaszthatatlanul örök 
láncszemként fogja a szeretet őt egybekapcsolni.

Az ünnepélyt követő társasebéden a szabolcsi társadalom képviselői 
részéről is melegen nyilvánult meg a tanár iránti tisztelet és nagyrabecsülés.

A Tanárok Özvegyeit és Árváit Segítő Országos Egyesület ezidei köz
gyűlését a Zrínyi Miklós-reálgimnázium tanácskozótermében, december 8-án 
délelőtt tartotta meg. A közgyűlésen dr. Lengyel Miklós elnökölt. A tiszti
karon és a csoportvezetőkön kívül sokan jelentek meg a tagok közül; a 
meg nem jelent tagok jó része pedig képviseltette magát.

Az egyesület a világháború gazdasági következményei miatt vagyonát 
majdnem teljesen elvesztette; volt egy időpont, mikor az elértéktelenedett 
korona járadékon és hadikölcsönkötvényeken kívül mindössze 7500 P volt 
a vagyon. A súlyos gazdasági válság nem tudta az egyesületet megölni. Ma 
a tartaléktőke jóval felette van a 32.000 P-nek. Az évjáradékot pedig 
12 P-ről 30 P-re emeltük fel. Még mindig jelentéktelen összeg, de karácsony 
előtt az özvegyek háztartásában szerepet játszik.

Az egyesület pusztán a tagdíjakból nem maradhatna fenn. Fennállását 
és az évjáradék megmaradását annak köszönhetjük, hogy néhány intézet 
évről-évre támogatja ezt a jóléti intézményt. A tartaléktőke csak így növe- 
kedhetik. Remélhető, hogy a támogatás nem marad el az eljövő években 
sem, hanem fokozódik.
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A vagyon nagyobbik l'cle takarékban van elhelyezve. Jelentékeny össze
get fektettünk részvényekbe. 100 darab Nemzeti Bank részvényünk van. 
Minthogy a részvény a megvásárlás óta jelentékenyen emelkedett, az egye
sületnek a kimutatott vagyonon kívül több mint 0000 P lappangó tarta
lékja van.

Az elnöki előterjesztés után Juth Béla főtitkár számolt be az elmúlt 
év nevezetesebb eseményeiről, majd Poór Sándor pénztáros részletesen be
számolt az egyesület anyagi helyzetéről. A fontosabb adatok a következők: 
A vagyon 1935 december 1-én: 33.718 P 62 fillér. Adományokból összesen 
1182 P 53 fillér folyt be; kamatokból pedig 1965 P; a tagdíjakból 4255 P 
jövedelem volt. A 33.718 P 62 fillér vagyonból le kell írnunk a most ki
osztásra kerülő karácsonyi segélyt; a tőke mégsem lesz kevesebb, mert a 
Nemzeti Bank részvényeit beszerzési áron számoltuk el. Nyugodt lélekkel 
adhatjuk meg a 30 pengős járadékot az idén is, mert ebben az esetben még 
mindig 2175 P-t csatolhatunk az idei év jövedelméből a tőkéhez.

A számvizsgálók jelentése után az elnök a közgyűlés nevében köszö
netét mond a pénztárosnak és a főtitkárnak, majd dr. Szekeres Kálmán 
főigazgató indítványára a közgyűlés elhatározta, hogy jegyzőkönyvi kivonat
ban üdvözli az egyesület megalapítóját és első elnökét, dr. Theisz Gyulát.

L e m / i j e l  M i k l ó s .

HÍREK.

Hóman Bálint nyilatkozata reformjainak végrehajtásáról.

A közoktatásügyi igazgatás életbelép.
— A vallás- és közoktatásügyi m inisztérium  1936. évi m unka

tervét is az elmúlt években alkotott törvények végrehajtása domi
nálja. Most kezdi meg működését az 1935. évi VI. t.-cikkel létesített 
á j közoktatásügyi igazgatási szervezet. A tanügyigazgatási kerü 
letek élére kinevezett nyolc tankerületi főigazgató a m inisztérium  
nevelésügyi és iskolafelügyeleti osztályának élén álló Kosa K ál
mán m iniszteri tanácsos állandó irány ítása  mellett m ár a tanév 
elején átvette h ivatalát, de az új rendszerre való áttérés csak 
januárban  következik be. Most lépnek munkába a népiskolai kör
zeti iskolafelügyelők, mintegy negyedfélszáz kiváló gyakorlati 
pedagógus, a m agyar néptanítói k a r működő tag jai közül. U gyan
csak most fognak m ajd munkához a közép- és középfokú iskolák 
új tanulm ányi felügyelői is. A főigazgatók és várm egyei tanfel
ügyelők mellett ezekre az iskolával állandó kontaktusban álló 
tan ítók ra  és tanárokra háru l az új szervezet intencióm szerint 
való kialakításának, nemzetnevelési elgondolásaimnak gyakorlati 
megoldása. Az új szervezet életbeléptetése kapcsán természetesen 
egész sor m iniszteri rendelet, szabályzat, u tasítás került és kerül 
kidolgozásra.

— Hasonlóképen végrehajtás a la tt áll az 1934. évi X I. t.-c., 
a középiskolai törvény. Az iskola adm inisztrációját és külső rend
jé t érintő rendeleteket m ár jobbára kibocsátottam. i936-ban kerül 
m egvalósításra az új tan terv  és utasítás, valam int a tankönyv
revízió is. Egyidejűleg előkészületbe vesszük az összes középfokú 
iskolák, különösen a gazdasági irányú szakiskolák tanulm ányi
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reform ját. A mezőgazdasági szakoktatás kérdésében végre sikerült 
az érdekelt két tárca  együttműködésének teljes b iztosítását meg
szereznünk. A megoldást Darányi Kálmán  íöldmívelésügyi minisz
terrel teljes harm óniában irán y ítju k  a kettős — pedagógiai és 
szakszerű — felügyelet egyedül helyes rendszerének elvi alapján. 
U gyancsak a  kettős felügyelet rendszere fog érvényesülni a most 
m ár tárcám  hatósága alá tartozó összes kereskedelmi és ipari 
szakiskolák irányításában.

Teleki Pál a Közoktatási Tanács élén.
— A közoktatás minden pedagógiai term észetű problém ájának 

megoldásában, illetőleg ennek előkészítésében állandóan résztvesz 
az új szervezetében 1936 januárjában  m egalakuló Országos Köz- 
oktatásügyi Tanács és a vele érintkezésben tankerü letenkin t m ű
ködő T ankerületi Közoktatási Tanácsok is. Az Országos Tanács 
m unkáját eddig Kemenes Illés ügyvezető-alelnök és Madzsar Imre  
fő titkár irány íto tták  legteljesebb megelégedésemre. Kemenes azon
ban most a budapestvidéki tankerü let élére került, M adzsar pedig 
nyugdíjba m ent s ezért az ügyvezető-alelnöki tisztre dr. Huszti 
József egyetemi tanárt, a kiváló pedagógust kértem  fel, fő titkárrá  
pedig dr. Lotzka Alajos gim náziumi igazgatót neveztem ki. A Ta
nács elnöki tisztségére, am it a régi szervezetben m aga a m iniszter 
viselt, gróf Teleki Pál egyetemi tan á rt sikerült megnyernem, aki 
a legnagyobb áldozatkészséggel vállalkozott a sok m unkával járó  
nobile officium ra. Személye, kitűnő képességei és velem minden
ben harm onikus elvi felfogása biztosítékát adja az újjászervezett 
Tanács eredményes működésének.

A felsőoktatás újjászervezése.
Az alsó- és középfokú oktatás átszervezésének m unkálataival 

párhuzam osan foglalkozunk a felsőoktatás, jogász-, orvos-, gyógy
szerész- és tanárképzés reform jának nagy problémájával. Ezl a 
nagyhorderejű kérdést tavasszal országos ankéton kívánom le- 
tárgyalta tn i és ez ankét eredményeinek feldolgozása u tán az összes 
egyetemek és főiskolák, valam int a Kornis Gyula elnöklete alatt 
álló Felsőoktatási Egyesület véleményének m eghallgatásával a most 
szervezés alatt álló Felsőoktatási Tanács fogja a megoldásra elő
készíteni. E  Tanács élére dr. Szüy Kálmán  állam titkár, egyetemi 
tanárt sikerült megnyernem elnökül. A titkári teendőkkel dr. Már- 
to n ffy  K ároly  miniszteri osztálytanácsost bízom meg, .míg az al- 
elnökök személyére nézve Szili) Kálmán, a Közoktatási Tanácsnál 
Teleki Pál javaslata alapján fogok dönteni. A m inisztérium ban a 
felsőoktatási reform  előadója dr. Fülei-Szánthó Endre miniszteri 
tanácsos.

Külföldi intézetek.
— Ugyanő készítette elő megbízásomból az 1934. évi V III. t.-c. 

értelmében most kibocsátásra kerülő új szabályzatokat az Országos 
ösztöndíjtanács, a Külföldi M agyar Intézetek, a Tihanyi M agyar 
Biológiai Intézet szervezetéről. Ezekkel egyidejűleg kerül kibocsá
tásra a M agyar Nemzeti Múzeum új szervezeti, ügyviteli és fegyelmi 
szabályzata, mit a múzeum igazgatótanácsa alkotott, A jövő évben
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kezdik meg működésüket az újjászervezett Külföldi M agyar Intéze
tek új igazgatói is: Bécsben Miskolczy Gyula egyetemi tanár. Kómá
ban Koltay-Kastner Jenő  egyetemi tanár, m íg Berlinben Farkas 
Gyula egyetemi tanár folytatja működését. A Külföldi Intézetek 
szám ára most létesített kuratórium  elnöke gróf Teleki Pál marad, 
de az Ösztöndíjtanács elnökségéről a Közoktatási Tanács elnökévé 
történ t kinevezése m iatt lemondott. Helyét dr. Bakay Lajos egye
tem i tan ár foglalja el, m íg a néhai Gombocz Zoltán halálával meg
üresedett alelnökségre dr. Heller Farkas egyetemi tan ár kerül.

— Az oktatásügyi kérdések u tán  szintén az 1936. évben kezdünk 
hozzá a népművelési törvény előkészítéséhez. A népművelés ügyét 
ugyanis a Kormányzó ú r ÖfÖméltóságának az országgyűlés meg
nyitásakor mondott beszédének intencióihoz képest törvényhozási 
irton k ívánjuk rendezni. Az előkészületi m unkálat kezdő stádium á
ban vagyunk, azért a részletekről még nem ny ila tkozhatn i.

Átszervezik a közalapítványok igazgatását.
— A népművelés és oktatásügy reform jával kapcsolatos az 

oktatófilmek ügye, aminek gondozására a  m inisztérium ban külön 
oktatófilmkirendeltséget szerveztem s e szerv m unkásságának ered
ményeként a középiskolákban m ár a jövő évben m indenütt meg
kezdődik az újrendszerű filmoktatás. A filmbemutatás nem külön 
előadások keretében, hanem az iskolai tan ítás keretében történik, 
egyes részletkérdések szemléltető m egvilágításával. A szemléltető 
oktatás tökéletességét kívánom előmozdítani múzeumaink és könyv
táraink anyagának fényképgyüjteményével. A diapozitív felvételek 
gyűjtésére és másolatok kikölcsönzésére létesítettem a K özgyűjte
mények Ism eretterjesztő Iro d ájá t s ennek élére dr. Szom batfalvy  
G yörgy  középiskolai igazgatót, a kiváló társadalom tudóst állítottam.

A vallás- és közoktatásügyi m iniszter m eglátogatta az Oktató
film -Kirendeltséget. Hóman B álint ár. kultuszm iniszter ú r  1935. évi 
december hó 19-én délután m eglátogatta az Oktatófilm -K irendelt
séget. A m agas látogatót ifj. dr. W lassics Gyula báró és dr. Kása 
Kálm án  min. tanácsos és a vallás- és közoktatásügyi m inisztérium  
osztályfőnökei, az Orsz. Közoktatási Tanács képviselői, dr. Felkay  
Ferenc szfőv. tanácsnok, a m. kir. belügym inisztérium  és az Orsz. 
Mozgóképvizsgáló-bizottság részéről több ú r kísérte.

A m integy 40 látogató kíséretében a m iniszter ú r  m egtekin
te tte  az O ktatófilm -Kirendeltség helyiségeit, érdeklődött munka- 
szervezete iránt, megszemlélte az iskolai vetítőgépeit és több isko
lai oktatófilm et nézett meg. A m iniszter ú r  és kísérete 2 órát tö l
tö tt el az Oktatófilm -Kirendeltségnél.

Kinevezések. A Kormányzó Simon Miklós győri reálisk., Vucs- 
kits  Jenő  miskolci ginm., Marton István  székesfehérvári leánygim ná
ziumi és dr. Haltenberger M ihály budapesti leánylíceumi igazga
tóknak a tanügyi főtanácsos, gimnáziumi igazgatói cimet, dr. Al- 
szeghy Zsolt budapesti tanárképzőintézeti gyakorló középiskolai, 
K im er Dezső miskolci reáliskolai, vitéz B akonyi Im re  szegedi 
reálgimnáziumi, Sziklai Aladár budapest X. kerületi reálgim ná
ziumi, dr. Szabó Ferenc budapesti V II. kerületi reálgimnáziumi, 
Posch K ároly  győri leánygimnáziumi, dr. Madai Pál debreceni
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reáliskolai, Grumáz Gerö pécsi leánylíceumhoz szolgálattételre 
beosztott állam i középiskolai, Ruzsonyi Béla szentgotthárdi reál- 
gimnáziumi, dr. Várady Zoltán budapesti I. kerületi reálgim ná
ziumi, dr. Girsik Géza budapesti II. kerületi reáliskolai, dr. Tóth  
Géza budapesti I. kerületi reálgimnázium i, Porcsalmy Zoltán ú j
pesti leánylíceumi, Kronberger Béla miskolci gimnáziumi, dr. 
Pétergál H enrik  budapesti II . kerületi reálgimnázium i, dr. Gulyán 
József sárospataki reform átus gimnáziumi, Csapodi Vera  buda
pesti leánygim názium i, Serédi Dénes esztergomi gimnáziumi, 
Schüssler A lbert kecskeméti gimnáziumi és Pesovár A m brus  
budapesti kegyestanítórendi kát. gimnáziumi rendes tanároknak a 
gimnáziumi igazgatói címet adományozta.

A Kormányzó Boncz Ferenc VI. fizetési osztály jellegével 
felruházott tanügyi titkárnak , Róder Pál, Józsy Ferenc és Kovács 
Géza állam i középiskolai igazgatóknak, Bartalis József és Oberle 
József állam i középiskolai igazgatói cimmel felruházott állam i 
középiskolai tanároknak, Koch Nándor állam i gyakorló közép
iskolai rendes tanárnak  és Benkő István  állam i középiskolai tan ár
nak a tanügyi tanácsosi címet adományozta.

A m agyar k irály i vallás- és közoktatásügyi m iniszter az 
iskolai filmoktatás ellátására a minisztérium kebelében létesített 
Oktatófilm Kirendeltség pedagógiai szakértői bizottságának tagjaivá 
az 1936/37. tanév végéig terjedő időre pótlólag Baransky E. László 
képzőművészeti főiskolai tanárt, dr. Bárczi Gusztáv iskolaorvost, 
dr. Bognár Cecil egyetemi c. ny. rk. tanárt, dr. Brisits Frigyes ciszt. 
reálgim názium i tanárt, Édes Jenő  áll. középiskolai igazgatót, vitéz 
Esztergomy Ferenc áll. gimnáziumi m. igazgatót, Horváth K ároly  
felsőmezőgazdasági iskolai igazgatót, K iss József állam i tanító
képzőintézeti igazgatót. K ubinyi Bertalan községi reáliskolai tanár, 
Marczell Ágost állam i középiskolai tanárt, dr. vitéz Pálfi János 
egyetemi m.-tanár, áll. gimnáziumi tanárt, dr. Petrich Béla áll. 
gyakorlógimnáziumi tanárt, dr. P itro ff Pál áll. gyakorlógimnáziumi 
tanárt, dr. Scropp Ferenc egyetemi m .-tanárt kinevezte.

Igazgatói megbízatás. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
m iniszter Ur Márton szegedi állam i Klauzál Gábor-reálgimnáziumi 
rendes tanárt, nevezett egyidejű áthelyezése mellett, a debreceni 
állami Fazekas Mihály-reáliskola igazgatói teendőinek végzésével 
megbízta.

Áthelyezés. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi m iniszter 
dr. Tölgyesy Ferenc kispesti állam i Deák Ferenc-reálgim názium i 
rendes tan árt a budapesti I. kér. állami Verbőczy István-reál- 
gimnáziumhoz helyezte át.

Bánffy Katalin leánygimnázium. A m. kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi m iniszter megengedte, hogy a szolnoki m. kir. állami 
leánygimnázium a „szolnoki m. kir. állami B á n ffy  Katalin-leány- 
gimnázium“ nevet használhassa.

Nyilvánossági jog. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz
ter a pestszenterzsébeti Kalmár Ilona m agán leánygimnázium
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A m. klr. vallás- és közoktatásügyi miniszter a budapesti
IX . kér. Patrona Hungariae-leánygimnázium I—VI. osztályainak 
a nyilvánossági jogot a folyó 1935/36. tanévre megadta.

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az esztergomi 
érseki róm. kát. Boldog M argit-leánygimnázium I—VI. osztályainak 
a nyilvánossági jogot a folyó 1935/36. iskolai évre megadta.

A  m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a budapesti
I. kér. kát. Notre Dame de Sion leánylíceum I —V III. osztályainak
a nyilvánossági jogot és az érettségi vizsgálat tartásának jogát a 
folyó 1935/36. tanévre megadta.

Megindul a KIÖK-bajnokság. A budapesti középiskolák ön
képzőkörei között a közel jövőben szellemi verseny indul meg a tan 
kerületi főigazgatóság ideiglenes engedélyével. A szervezet kiépíté
sét az Árpád-reálgimnázium tanára, dr. Biró Lajos Pál kezdte meg. 
akihez elsőnek csatlakoztak a Berzsenyi-rg., Kölcsey-rg., Kemény 
Zsigmond-reál, M átyás-rg. és a Szent István-rg. önképzőköreinek 
vezető tanárai.

A K IÖ K  (Középfokú Iskolák Önképzőköreinek Központja) m ár 
alapszabály tervezetét is elkészítette és a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz terjeszti fel jóváhagyás végett.

A versenyek célja, hogy játékos keretek mellett a középiskolai 
tanulóságot biztos fellépésre, fegyelmezett magaviseletre, vélemé
nyeinek gyors megfogalmazására, szabad előadásra és végül a 
m agyar irodalm i és művészi élet lelkes pártfogójává nevelje és 
képezze. Mellékes, de nem kisebb cél az iskolai önképzőkörök meg
reform álása, színvonalának és tekintélyének emelése.

A versenyre eddig 15 budapesti középiskolaa, 4 kereskedelmi, 
valam int több leányiskola önképzőköre jelentkezett. Egyelőre a 
KIÖK januárban  csak 12 fiúközépiskola között ind ítja  meg ezeket 
a versenyeket, még pedig két 6-os csoportban, egyfordulós csapat- 
bajnokság keretében.

A KIÖK vezetősége eziíton fordul az ország összes önképző
köreihez, hogy a szervezet végleges kialakulásának és egy országos 
önképzőköri alapszabályzat megszerkesztésének elősegítésére legye
nek szívesek beküldeni önképzőköri alapszabályzataikat, illetőleg 
rövid leírásá t az önképzőkörök szervezetének a középiskolai tanárok 
székházába, Budapest, V III. Csepreghy-u. 4, Édes Jenő igazgató ú r 
címére. Mindennemű felvilágosításért, az önképzőkörök versenyét 
illetőleg, a KIÖK ügyvezető igazgatóságához kell fordulni a fentebbi 
címen.

M egszüntették a koedukációt a német középiskolákban. A porosz 
iskolaügyi m inisztérium  visszavonta az 1933. évi rendeletét, mely- 
lyel annakidején megengedte a koedukációt. Eszerint tehát ezen
tú l  a porosz fiúk és leányok nem látogathatják  rendszeresen 
ugyanazokat a középiskolákat. Azok a leányok, akik eddig az 
előbbi rendelet a lapján közös osztályokat látogattak  a fiúkkal, 
továbbra m egm aradhatnak azokban, ha  nincs a közelben meg
felelő leányintézet, illetve leányközépiskola. Egyes kivételes ese
tekben a m inisztérium  egyébként is adhat engedélyt. A rendelet 
á llító lag  a férfi felsőbbrendűségen alapszik.

T a n á r e g y e s ü l e t i  K ö z l ö n y . 15
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Egészségesek a kőszegi diákok. Kőszeg város tisztifőorvosa, 
dr. Pallay József megvizsgálta a kőszegi iskolák d iákjait s a követ
kező eredm ényről számolt be. „A gimnázium és a tanítóképző felső 
osztályaiban feltűnően sok szépen fejlett tanulót vizsgáltam  meg. 
K iváló egészségi és testi fejlettség mutatkozik a két iskolában, úgy
hogy a nagyobb tanulók 90 százalékát minden különösebb orvosi 
vizsgálat nélkül be lehetne sorozni katonának. Ami pedig a leg
nagyobb örömömre szolgál és am it nem tudok elég nyomatékkai 
hangsúlyozni, a különböző intézetekben 2000 tanulót vizsgáltam meg, 
de egyetlenegy fertőzőképes tuberkulotikust sem találtam . Aki 
ism eri országunk és a világ tuberkulotikus statisztikáját, feltétlenül 
kell, hogy felfigyeljen erre a körülm ényre. Biztosra veszem: nincs 
az egész országban még egy város vagy község, amely ilyen kedvező 
tuberkulózis-statisztikát tudjon felm utatni. E  kedvező eredmény 
után  önkéntelenül is felvetődik a kérdés: mi az oka a kőszegi iskolák 
kedvező egészségügyi állapotának? E rre  azt kell mondanom: ez több 
kedvező körülmény eredője. Jav u lt az általános szociális helyzet. 
A táplálkozás és a ruházkodás szempontjából örvendetes javulás 
mutatkozik. Mindenesetre hozzájárultak ezekhez a különféle segély
akciók, tejakciók stb. Ezzel együ ttjár a higiénia általános emelke
dése, amely az intelligencia emelkedésének egyik m egnyilvánulása. 
Ugyancsak nagy szerepük van a kedvező egészségügyi helyzet ki
alakításában a tanárok és tanítók fáradhata tlan  munkásságának. 
A legtöbb iskolában kellemes hatást gyakorolt rám, hogy az órák 
közötti tízpercekben a tanulók a tantermeket kötelesek elhagyni, ha 
pedig az időjárás megengedi, az udvaron töltik el az óraközi szü
neteket“.

A VKM. Oktatófilm-Kirendeltség Közleményei. A megvalósulás 
p illanatában álló iskolai film oktatás ágas-bogas ügyei szükségessé 
teszik, hogy az iskolák a VKM . O ktatófilm -Kirendeltség  ügyeiről a 
saját érdekükben állandó tájékoztatást kapjanak. Ez vonatkozik a 
technikai, elméleti és gyakorlati pedagógiai, továbbá a szervezeti 
ügyekre. E kapcsolat m egvalósítására a VK M . O ktatófilm -Kiren
deltség Közlem ényei címén rövidesen egy időnként megjelenő, de 
időhöz nem kötött 18—24 oldalas értesítő jelenik meg.

Az Oktatófilm -Kirendeltség ezt az értesítő t minden állam i és 
minden olyan nem állam i iskolának ingyen  küldi meg, amely a 
film oktatás állam i rendszerében részt vesz.

A VKM. közleményei •természetesen minden a film oktatást 
szolgáló vélemények, hozzászólásnak is helyt ad, valam int a  kes- 
kenyfilm  am atőrfotografusok iskolát és iskolai m unkát érdeklő 
közleményeinek is.

HALOTT AINK.
t  Bontó Kai. József kegyesrendi áldozópap, érd. gimnáziumi 

rendes tanár, középiskolai igazgató, korának 70., szerzetesi életének 
53., áldozópapságának 46. évében december 6-án Budapesten meghalt,

f  Csigaházy Ernő Kálmán csornai prém ontrei kanonok, a keszt
helyi prém ontrei rendi kát. gimnázium rendes tanára, december
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hó 15-én szívszélliiidés következtében életének 63., rendi szolgálatá
nak 40. és tan á ri működésének 32. évében vára tlanu l meghalt.

t  M átyás Béla, a budapesti X. kér. állam i Szent László-reál- 
gim názium  tan ára  december hó 29-én, életének 43., tanári működésé
nek 15. évében rövid szenvedés u tán  meghalt.

f  M unkácsi dr. Joó Imre, a nagykőrösi ref. A rany János-gim - 
názium ny. tanára, aranydiplom ás doktor, jan u á r hó 12-én 75 éves 
korában, 30 éves tan ári szolgálata u tán i nyugalom bavonulásának 
22. évében hosszas és súlyos szenvedés u tán  meghalt.

f  Gruber Gyula, a soproni áll. Széchényi István-reálgim názium  
nyug. testnevelési tanára, emléklapos m. kir. tüzérhadnagy, jan u ár 
hó 7-én, életének 57. évében meghalt.

KÖNYVSZEMLE.
K ornis Gyula: Pázm ány személyisége. F ranklin-T ársulat. B uda
pest, 1935, 66 1.

A Pázm ány P éter Tudományegyetem 300 éves jubileum ának 
legszebb, m aradandó emléke ez a könyv. K ornis ú jra  áttanulm á
nyozta Pázm ány életét, irodalm i műveit, levelezését, hivatalos írá 
sait, hogy m egrajzolja személyiségét. Mindenekelőtt a személyiség 
fogalm át tisztázza. Szerinte az egyéniség az embernek veleszüle
tett, a természettől adott, ösztönös lelki alkata, mely az én-től még 
kim unkálásra vár. A személyiség ellenben a  m ár öntudatosan ob
jektív, időfelettinek érzett értékeket s ezekből következő célokat 
szabadon és felelősségérzéssel megvalósító egyéniség. Pázm ány 
világfelfogásának középpontjában a vallásnak, mégpedig a katoli
cizmusnak metafizikai értéke foglal helyet. Egész szellemi valója 
ennek diadalra ju tta tá sá t szolgálja. Megszokja a barokk korszak
nak hideg, észszerű, az érveket szinte more geometrico pontokba 
szedő okoskodási módját, m indig elsősorban az észhez iparkodik 
szólni, de távol áll a teológiai racionalizmustól. A tudom ány logi
kai értékét alárendeli a vallás gyakorlati értékének. A gráci egye
tem i tan á r az elmélkedés belső gyönyörét felcseréli a vallási és a 
forró politikai küzdelmek változatos és kockázatos örömével. P áz
m ány az agresszív X V II. század embere, aki cselekvésre, harcra, 
szervezésre, hatalom ra vágyik. Hazatérése u tán  — saját szavaival 
élve — „felm elegített tin táv a l“ ír ja  hitvitázó, szeges írásait. I t t  
ugyan nem  fogadjuk el Kornisnak azt a m egállapítását, hogy P áz
m ány a m agyar irodalm i prózának a m egalapítója, de kétségkívül 
korának legkiválóbb, legeredetibb stilisz tá ja  és prózánk fejlődésé
nek jelentékeny előmozdítója. M ikor Pázm ány hatalm at kap ke
zébe, főgondja a papság és a nemesség nevelése, ezt a célt szolgál
ják  iskolaalapításai, külföldi ösztöndíjai, de a tehetséges köznépi 
fiúk művelése is szívén fekszik. Személyiségének másik kútfeje 
igaz m agyarsága. Egyoldalú Pázm ány személyiségének az az ér
tékfelfogása — mondja K ornis — m intha a katolicizm usnak érde
két feltétlenül minden fölé, még a m agyarság érdekei fölé is he
lyezte volna: az ő szemében a katolicizmus és m agyarság érdeke

15*
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teljes összhangban olvad össze. Ellene van annak, hogy a főarak 
fiai tömegesen a jezsuita-rendbe lépjenek, m ert ilyképen kihalna a 
főnemesség. Gondoskodik róla, hogy a Pázm áneum  növendékei tú l
nyomó számban m agyarok legyenek. Tiltakozik a k ihalt m agyar 
monostoroknak külföldi szerzetesek kezébe ju tta tá sa  ellen. Büszke 
m agyar nemességére és ennek kiváltságai m ellett foglal állást. 
A protestáns Rákóczi Györgyöt békességre igyekszik révenni: „Azt 
akarnám  — írja  neki — ha ezt a kevés m agyarságot jobb üdőre 
tartanók  és egymást ne fogyatnák.“ A török ellen szívesen szövet
kezik protestáns uralkodóval.

Meggyőző erővel bizonyítja és fejtegeti K ornis Pázm ány nyílt 
őszinteségét, emberismeretét, emberszeretetét, jogtörténeti tudását, 
közjogi érzékét. Önérzete rendi elöljárójának kím életlen bánásmód
jával, m ajd m agával a pápával is szembeszáll, m ikor ez római kül
detésekor m egtagadja tőle a követi címet.

Ezekután K ornis Pázm ányt m int az ak a ra t hősét m u ta tja  be. 
M int minden nagyszabású alkotó állam férfi, Pázm ány is akarat- 
zseni. Nem egylodalúan elvont elm ejárású homo contem plativus, 
filozófia-professzor, hanem homo activus, aki a  kérdések megoldá
sának leggyorsabb ú tjá t választja: a cselekvést. A lkotásainak titka 
azonban nem az akaratnak  explozív ütőere, hanem szívós, rend
szeres k itartása , mely a cselekvések hosszú, de egyirányú, te rv 
szerű sorozatában nyilvánul. M unkabírása egyenest csodálatba ejtő: 
kora m agyarságának valóságos perpetuum  mobile-ja volt.

A m agyar szellem ősereje és nagysága szinte sűrítve jelen t
kezett Pázm ányban fa ja hibáinak viszonylag legkisebb keveréké
vel, foglalja össze K ornis vizsgálódásait. Nagy ember volt, m ert 
több ember lakozott benne: lángoló hevű pap, bölcs államférfi, al
kotó szellemű művelődéspolitikus, minden téren szervező talentum , 
lélekformáló szónok, éleseszű filozófus, ösztönös nyelvművész. 
A mohácsi vész után lassan kibontakozó kútfúrónknak jelentékeny 
tényezője volt Pázm ány működése, szellemét kitűnő jellemzésben 
összehasonlítja Richelieu és Bossuet szellemével. Magas hőfokú 
személyiség volt, kinek szuggesztív értékkisugárzása nemcsak kör
nyezetét, m int a viaszt megolvasztotta, hanem három  századnak 
történeti actio distanséval ma is legmélyebben hat nemzetére.

K ornisnak filozófiai elmélyedéssel és a jellemző konkrétum ok
nak éles v ilágításával m egírt jellem rajza a Pázm ány-irodalom nak 
egyik legelőkelőbb alkotása. K. K.

Keresztesi Mária: A magyar matematikai műnyelv története. Köz
lemények a debreceni tudományegyetem m atem atikai szeminá
riumából. X I. füzet. Debrecen, 1935. 197 oldal.

Nemzeti m űvelődésünkért vívott évszázados harcunkban leg
fontosabb a m agyar nyelvért való küzdelem. Ennek szolgálatában 
íródott ez a munka, am elyet örömmel köszöntünk és ott szeretnénk 
látn i minél több m atem atikát tanító  m agyar tan ár kezében.

K ét éve hasonló doktori értekezés jelent meg Németország
ban. W. Busch: Die deutsche Fachsprache der M athem atik. Ilire 
Entw icklung und ihre wichtigsten Erscheinungen mit besonderer 
Rücksicht au f J. H. Lam bert. Giessen: Diss. 1933. 39 S.

Keresztesi M ária többévi fáradságos m unkával összegyűjtötte 
a  m atem atika m agyar szókészletét. Fejlődésében nyolc korszakot
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különböztet meg-. Az Öskorszak az első m agyarnyelvű m atem atikai 
nyom tatvány, a Debreceni A ritm etika megjelenéséig (1577) tart. 
További határpontok: Apáczai Csere János M agyar Encyclopédiája 
(1653), M aróthi György A rithm etica-ja (1743), Dugonics A ndrás 
Tudákosság-a (1784), Pethe Ferenc Mathesis-e (1.8121, a M athemati- 
kai M űszótár (1834), Győry Sándor halála (1870).

Az egyes fejlődési korszakok jellemzésére cgy-két akkori 
összefüggő m atem atikai szövegrészletet is közöl. Korszakonkint 
csoportosítja a fellépő új szavakat és a feldolgozott irodalm at.

M atem atikai szókészletünk megítélésénél szerinte fontosabb 
nézőpontok: a) Szabatosság. Bizonyos esetekben háromszögről be
szélünk, m áskor háromoldalról, b) M agyarosság. K itevő, eg yü tt
ható, felü let bizony nem szerencsés szavak: „haragudhatunk, hogy 
lettek, de örüljünk, hogy vannak“. (6.) c) Hajlékonyság. Legyen 
könnyen ragozható, továbbképezhető, szükség esetén más szóval 
összetehető, d) Rövidség, e) Egyöntetűség. „Pl. a sugár helyett 
inkább mondjunk félegyenest, lévén egyúttal félsík  és féltér  is.“ 
„helyesebb a számelmélet m in tá jára függvényelmélet a függvénytan 
helyett. A megfelelő elemibb jellegű szakok számára pedig szám
tan  és függvénytan“. (7.) f) Egységesség.

Közlönyünk V. évfolyam ának 9. füzetébe Ábel K ároly vezető 
cikket ír t:  „A m ennyiségtani műszók érdekében“ (1872. 493—498). 
A kkor még nem alakult ki egységes eljárás, úgyhogy pl. a pozitív  
szó helyett a 1. célirányos, 2. állító, 3. tételes, 4. tétes, 5. tevőleges, 
6. igenleges szavak szerepeltek, irracionális helyett pedig: 1 . ész- 
szerűtlen, 2. okszerűtlen, 3. szertelen, 4. nevetlen, 5. végszerűtlen. 
Ez a m atem atikai szóhasználat szempontjából forrongó, bizony
ta lan  korszak, jelenleg m ár nyugodtabb, lassú fejlődésbe ment át. 
E lég sok olyan idegen szó akad — közte például az előbb em lített 
pozitív  és irracionális is — amely aligha helyettesíthető közmeg
elégedésre m agyar szóval. „Nemzeti m ivoltunkat nem veszélyez
teti, ha beleilleszkedünk a nyugati kultúrközösségbe a csak szak
em bereket érdeklő műszavak által. Annál szükségesebb azonban a 
m atem atikai fogalmazás: írásmód (például szórend, mondatszerke
zet) magyarosabbá és — a matematikához méltóan — értelmesebbé, 
szabatosabbá tétele. Ilyen irányban nagyon eok még a tenni
valónk.“ (43.)

A m unka „második része az összesen feldolgozott körülbelül 
120 könyv és 100 értekezés alapján készült szótár“. (51—194.1 „Ebben 
minden m atem atikai műszavunk (már am ennyire teljesség és pon
tosság ilyen dologban relatíve elérhető és szükséges) első alkal
mazója, illetőleg megalkotója m egtalálható, a szó előfordulásának 
lehetőleg legelső helyével együtt. Némelykor célszerűnek látszott 
későbbi előfordulási helyeket is megemlíteni. Félreértések elkerülése 
végett és tanulságos összehasonlítások kedvéért a szavak legtöbbjé
nél ott áll latin-, vagy modernnyelvű megfelelője, vagy mind a kettő. 
Szótárunk azt is m egm utatja, hogy némely műszó milyen jelentés
beli változásokon ment át, esetleg téves értelmezésekkel kapcsolódva 
össze.“ (5.)

Álljon itt m utatóba egy kis részlete (139): numerator, Zähler: 
numerator (D. A rit. 1577. p. 8.), olvasó (Arit. 1591. p. 144.), számláló 
(Apáczai Csere, 1653. IV. p. 34. Onadi, 1693. p. 149. Pethe, 1812. I. p. 
94. Petzval, Fels. Menny. 1850. p. 109.), felső, törtfelső  (Maróthi, 1743.



p. 169; Kerekes, Sorszám!. 1845. p. 42. Vályi, Analysis, 1899. p. 17. 
Dávid, Math. Phys. Lapok. 1906. p. 23), részes (Dugonics, 1784. L  
p. 57), hányitó  (Győry, Math. Műsz. 1834.), számoló (Vállas, M. Tud. 
Társ. Évk. 1836—38. p. 148.), számzó (Győry, 1836—40. I. p. 14.), 
számító  (Győry, Új M. Múz. 1850. II . p. 268.).

Mint ez a példa is m utatja , a szótárban a vezérszó nem a m a
gyar kifejezés, hanem a latin. Az utaló szók eligazítják a latinul 
nem tudót is. A latin  nyelv alkalm asabb a vezetésre: a tö rténeti 
fejlődés folyam án is az volt és holt nyelv létére biztosabban ritba- 
igazít, m int a folyton változó, élő nyelv. A  latin  vezérszó célszerű
ségét legjobban egy példa v ilág ítja  meg. H a azt akarjuk  tudni, 
milyen m ás elnevezéseink voltak a tört szóra, a fractio  vezérszónál 
egybegyűjtve ta lá ljuk  az egész elfelejtett társaságot.

Köztudom ású a számláló és nevező gyakori eltévesztése, azért 
szerencsésebb volna helyettük a felső és alsó elnevezés. Hasonló
kép a körnél a hüllő szó (Kerekes, 1827) jobban kifejezi, hogy h atá
rozott távolságról van szó, m int a sugár (Pethe, 1812).

Gyakorlati differenciálgeom etriájának most m egjelent első 
kötetében Dávid Lajoss a debreceni egyetem tanára, a normális 
helyettesítésére feleleveníti a  deréklő  szót, amely Keresztesi szerint 
a Német-M agyar Tudományos M űszótórban szerepel először 
1858-ban.

A szótárból m egtudjuk például, hogy az átfogó  és befogó el
nevezések Bolyai F arkas Tentamen-jében lépnek fel először 1832- 
ben, a derékszög Dugonicsnál 1784-bcn, a sík  Apáczai Csere János
nál 1653-ban, a zérus a Debreceni A ritm etikában 1577-ben cziphra  
alakban. (Talán nem érdektelen, ha  megjegyzem, hogy cifra , cif
rázni szavunk, éppen úgy, m int a német Z iffer  és a francia ch iffre  
a la tin  zephirum-bó\ származnak, amelyet Leonardo da P isa  veze
te tt be 1228-ban a zérus fogalm ára használt indus, illetve arab szó 
helyett.)

Nem találtam  a szótárban a következő kifejezéseket: elsőfokú  
függvény, kitevős egyenlet, körmérő függvény, központi szög, 
törött tört, törtet egyszerűsíteni, zárójel.

H iányoznak a szótárból Bolyai F arkas Ü rtanának következő 
kifejezései (zárójelben a megfelelő la tin  szó és az oldal száma): 
kér, keríték (circulus, 1.), eggylávú  (parallelus, 1.), féret (area, 24.), 
egypárzati sor (progressio geometrica, 33.), sor-jel (index, 33.), íz
szorzó (coefficiens, 39.), hármas, hármi (triangulum . 45.), eggyoldalú  
hármag (triangulum  aequilaterum , 45.). H iányzik továbbá eggy- 
pótléki közép (medium arithm eticum , Bolyai, A rith. 1830. p. 162.), 
élnem vontt (quantitas concreta, Bolyai, Arith. 1834. p. 17.), közaly  
(basis, u. o. p. 47.).

A szerző áttanulm ányozta az Akadémia kézirattárának  egy 
kötetébe (M. Nyelvt. Ivrét. 23. II.) foglalt m atem atikai szógyűjte
mény egy részét, t. i. B itnicz Lajos tan á r gyűjtését (1831, 1833). 
Bitnicz, aki az Akadémia m atem atikai osztályának rendes tag ja  
volt, egy levéllel (Szombathely, 1833 jún. 15) küldötte be anyagát 
Döbrentei „Táblabíró és Titoknok Ű r“-nak, íg y  kezdi levelét: 
..A’ m athesisi m űszótár rendbeszedve és letisztázva itt  megyen azon 
12 szógyűjteménnyel, mellyet T. Schedel Ür nekem általadott, va
lam int azon kettővel is együtt, mellyek e’ napokban érkeztek hoz
zám.“ Ezek a Math. M űszótárban részben fel nem használt gyiijté-
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sek mind ott vannak az Akadémia kézirattárában a Bitnicze m el
lett. A legfontosabbak: N yíry  István  (1831, 1832), Beregszászi Pál 
(1832), Győry Sándor (1844), Vállas Antal (1844), Taubner Károly 
(1845). Többi közt ott szerepel a szótárból szintén hiányzó egy- és 
többtitkosú  egyenlet (Nyíry, 1831).

V arga M árton: A’ gyönyörű természet’ tudománya. (Nagy
várad, 1808) c. m unkájának első kötetében is ta láltam  több új ki
fejezést: például egycrányosság (proportio, p. Vb), karé (arcus, 
P. VII.).

Ami az első előfordulást illeti: nemcsak a Math. M úszótárban 
(1834), hanem m ár Bolyai Farkasnál (Arith. 1830) előfordul egy-íz 
(monomium, p. XVI.), fertáj-szög  és torony (p. X VII.). Tizedes 
jegyek  szintén először nem Nagy, Szám. 1837, hanem Bolyai, A rith. 
1834. p. 55., egym éret nem Bolyai, A rith. 1843, hanem Bolyai, A rith. 
1834. p. 9.

Ezek az apró hiányok és pontatlanságok természetesen nem 
érin tik  a m unka értékét; B itnicz is ír ja  előbb em lített levelében: 
„mennyi telhetik  egyes embertől, mindenki tudja, ki illyennel 
bajlódott“.

Szeretnők, ha  ezt a hasznos és derék m unkát — amely a m ate
m atika m agyarországi történetével is kapcsolatban áll, ,„mert élet
erős m űnyelvet m indig tudományos szükséglet vált ki és fe j
leszt“ (4.) — mielőbb kiegészítené a m agyar m atem atikai szólásmód 
fejlődésének története.

A m atem atikai jelölések történetét behatóan tá rg y a lja  ugyan 
C ajori kitűnő kétkötetes m unkája: A history of m athem atical nota
tions. Chicago, 1928—1929), de abban a két Bolyain kívül alig ta lá 
lunk m agyar szerzőt. Kerekgedei Makó P á l is m int „Paulus Makó 
of A ustria“ szerepel a II. kötet 59. oldalán, m ert idézett la tin  könyve 
Bécsben jelent meg. Az eddig tekintetbe nem vett m agyarnyelvű 
irodalom  alapján is össze kellene tehát állítan i a m atem atikai jelö
lések M agyarországon való elterjedésének történetét.

Dr. Jelita i József.

Balázs Győző: A Sa jóvölgy pacsirtája.
„Ifjúkorom  óta sokszor, sőt mindig szerettem s szeretet nélkül 

az életnek most sem sok becset tn lad o n íto k . . .“ ír ja  Lévay József 
a Visszatekintésben. Nyugodtan nevezhetjük őt a szeretet költőjé
nek, m ert minden élménye a jó ember lelkének nemesítő tüzében 
alakul s kifelé szeretetté változik. H a olvasgatjuk költeményekbe 
öntött érzéseit, felénk száll tiszta világának jó illata. Egyik költe
ményében azt kéri az Űrtől, hogy h a lá la  után a túlvilágba emlékei 
is elkísérhessék. M ily szép, bölcsen nyugodt életet kellett élnie, 
hogy ilyen kívánságai lehettek! Nem a nagy fellobbanások h a r
sogó szavú dalosa Lévay, hanem  a kicsiny, de a M indenséget m in
den ízében betöltő szerény érzések énekese. Míg ott fönn a kék m a
gasságban sasok keringtek, ő, az egyszerű pacsirta, lentm aradt s 
apró örömök szólója lett.

Balázs Győző a költő rokonérzésével tá r ja  fel Lévay költésze
tének lényegét. Nem általános m éltatás ez a m unka — ettől féltünk 
is a könyv kézbevételekor — hanem igen finom lélekkel megérzett 
s kihámozott értékek csokra. Talán tudatosan, ta lán  egyéni hasonló
irányúságánál fogva önkéntelenül egy síkban szemléli s bontogatja
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ennek az egyszerűnek látszó, de éppen egyszerűségében meghatóan 
mély költészetnek szálait: a szeretet síkjában. Ehhez képest külön
böző címek alatt öt fejezetre oszlik a könyv: Lévay szeretete Isten, 
az emberek, édesanyja (külön), szülei és szülőföldje (hazája) iránt. 
Élénk színekkel, az igazi költészet füzénél felszított lobogással í r  
Balázs Lévayról. Nem száraz elmélkedéssel, hanem úgy, ahogy 
költő költőről szólhat, néha oly kitérésekkel, hogy olvasás közben 
Lévay háttérbe szorulását érezzük. Ilyenkor a könyv író ja  azokat 
az érzéseket m ondja el, amik benne olvasás közben tám adtak. De 
ilyen alanyi m éltatás m ellett is m indvégig lebilincselően szép.

Azon könyvek közé tartozik ez, amelyeket meg kellett írn i cs 
érdemes olvasni. Az Új M agyar írások  X V I köteteként jelent meg 
ez év tavaszán Cegléden. K om árom y Béla.

BEKÜLDÖTT KÖNYVEK.
A t á n y i  I s t v á n :  Északi hűség. Egyetemi Nyomda, Könyvbarátok Kis 

Könyve. — S c h m i d t m a y r  M á r i a :  Gyermekek Isten útjain. Szent István Tár
sulat. — Ö v e y e s  J ó z s e f :  összefoglaló kérdések a fizikából. Szent István Tár
sulat, 1935. — K o r n i s  G y u l a :  Pázmány személyisége. Budapest. Franklin, 
1935. —• D r .  O l a y  F e r e n c :  Kisebbségi népoktatás. Budapest, 1935. — B e c k  

G e r g e l y :  Csurgói könyvtár, II. kötet. Csurgó. — P á v e l  Á g o s t o n :  Felgyújtott 
erdő. A nemzedékek kiadása. 1936. — D r .  H a r s á n y i  I s t v á n :  A hazugság, mint 
nevelési probléma. Sárospatak, 1935. — G y ö k ö s s y  E n d r e :  Gyönyörű Magyar- 
ország. Budapest. Singer és Wolfner. — f í a á l  I s t v á n :  Amit rosszul tudunk. 
Kir. Magy. Egyetemi Nyomda. — D r .  S z a b ó  J á n o s :  A mai Amerika. Szent 
István Társulat. — D r .  G á s p á r  P á l :  A vezérlő fejedelem. Szent István Tár
sulat. — M é r e y n é  J u h á s z  M a r g i t :  Meótiszi ének. Kir. Magy. Egyetemi 
Nyomda. — D r .  L i p p a y  L a j o s :  A protestantizmus. Szent István Társulat. — 
D r .  K i r á l y  I s t v á n :  A tökéletesség útja. Az önnevelés gyakorlati kézikönyve. 
Hevesvármegyei cserkészbizottság. — D r .  F a r k a s  L á s z l ó :  Módszeres földrajzi 
kirándulás a Néprajzi Múzeumba, Vajtlió László A tanítás problémái sorozat
ban, Bpest, Kir. Magy. Egyet. Nyomda. — B a l á z s  G y ő z ő :  A szentpéteri üres 
fészek. Miskolc, 1935. — W a l d a p f e l  J ó z s e f :  Katona József és a filozófia. Bp., 
1935. Kir. Magy. Egyet. Nyomda. — D r .  B a l o g h  P á l :  Múzsa a hullámhosszon. 
Bp., 1936. Kir. Magy. Egyet. Nyomda. — D e s t e k  J e n ő :  Ego sum. Bp., 1935. 
Kir. Magy. Egyet. Nyomda.

A szerkesztésért felelős : D r. K A R D EV Á N  K ÁRO LY , a k ia d á s é r t: N É M E T H  JÓ Z SE F.

Kir. M agyar Egyetem i N yom da, 1936 Budapest V i l i ,  M úreum skörút 6 — (F . : T h iering  Richárd.)
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Sajó Sándor emléke.
Arcképének leleplezése alkalm ából az egyesület díszülésén.

A rcképgalériánk a tanáregyesület székházának a tanácskozó 
term ében nem volt teljes. H iányzott belőle az erkölcsi megbecsü
lésünk és a státusunk m egjavításáért az utolsó emberöltő folya
m án kifejtett küzdelmeink legharciasabb alakjának: Sajó Sándor
nak a képe. Pedig m indnyájan tudjuk, hogy az ő kim űvelt és me
rész szellemének rendünk történetében mindenkoron világítania, 
alakjának a  jövő tanárnemzedékek helyünkbe lépő tag ja it ihletnie 
kell. A jelenlegi vezetőség úgy érezte, ezt a h iányt feltétlenül el 
kell tüntetnünk, s ezért a r ra  h ivato tt művésszel m egfestette volt 
tb. elnökünknek az arcképét s azt folyó évi február hó 1-én, Sajó 
Sándor elhalálozásának a  harm adik évfordulóján kegyeletes ün 
nepség keretében leplezte le.

Az ünnepély méltó volt Sajó Sándor nagyságához és az egye
sület komolyságához. T anári életünk négy díszes tag ja  elevení
te tte  fel azon az egykori tanárvezér, pedagógus és költő nagyszerű 
a lak já t s ind ito tta  mélységes kegyeletérzésre a szépszámú hallgató
ságot. A tanártestü le tek  kiküldöttein kívül a m inisztérium , a M a
gyar Tudományos Akadémia, a Szent István  Akadémia, a K is
faludy T ársaság és a testvéregyesületek képviselői is megjelentek, 
hogy tanú i és részesei legyenek kegyeletünk és hálánk ünnepi le
rovásának. Jól esett látnunk és m egállapítanunk, hogy Sajó Sán
dor nevelő és Írói működése a tanárság  sorain kívül is hatással 
volt a ko rtá rsak ra  és haló porában is általános tiszteletet ébreszt 
fennkölt egyénisége iránt. Az elhúnyt jelenlevő hozzátartozói az 
ünnepély u tán  azzal a m egnyugvással és tuda tta l távozhattak, 
hogy drága halo ttjuk  nem hiába volt bálványozott feje a család
nak. Ü jra  igazolást nyert, hogy tüneményes dísze volt ő a tan á r
ságnak, bölcs és h ivato tt elöljárója az iskolának és érdemes, nagy 
költője nemzetének.

A megnyitó ünnepi beszédet, amely a la tt a lepel lehullott a 
megdicsőült tanárvezér arcképéről, Madai Gyula elnök mondotta. 
Éles és legjellemzőbb vonásaiban á llíto tta  lelki szemeink elé Sajó

16T a n á r e g y e s ü l e t i  K ö z l ö n y .
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Sándor szellemi po rtré já t és mi beszédének a hatása a la tt szinte 
önfeledten gyönyörködtünk Sajó Sándor kivételes nagyságának a 
szemléletében. Az avató beszéd m esterm ű volt; rokon költői lélek
ből és izzó m agyar szívből fakadt méltó hódolat a felejthetetlen 
kiizdőtárs előtt. Örök emlékezetül e beszámolóhoz csatoltan alább 
teljes egészében olvasható.

Az elnök u tán  Dongó Orbán igazgató Sajó Sándort m int pe
dagógust m u ta tta  be a hallgatóságnak.

Sajó Sándort, a költőt — mondotta — országosan ismerik, a 
pedagógust és tanár-vezért a szakkörökben sem teljesen. Pedig  Sajó 
tanári pályáján a főigazgatói rangig, a tan ári közéletben az
O. K. T. E. fő titkári tisztjéig  s a M. T. N. Sz. elnöki székéig emel
kedett. A pedagógiában nem tudós, hanem m ester volt. H ivatása 
betöltésére fennkölt gondolkodása, tiszta erkölcse, puritán  jelleme 
és széleskörű tudása képesítette. Izzó hazaszeretetét költeményei is 
m utatják ; hogy mennyi megértéssel tudott a gyermeklélekhez le
hajolni, azt közvetlen m unkatársai bizonyíthatják. E l volt telve a 
m agyar tan ár magasztos hivatásával s ism erte tanári rendünk 
kiáltó sérelmeit. Egy-egy tanulm ánya, m int „M agyar műveltség, 
m agyar iskola“, „S tílustanítás“, „Nemzetnevelés“ iránytszabó tan í
tási elveket és később m egvalósított tanügyi reform okat ta rta lm az
nak. A kőbányai áll. Szent László reálgim názium ot m int igazgató 
kezdő állapotából nagym éretűvé fejlesztette s a még hagyományok 
híján levő iskola elé hazafias és vallásos szellemben ő állíto tt fe
gyelem, előmenetel és világnézet szempontjából magasabb elveket. 
Nemcsak egyénisége, hanem  költészete is gyermek- és nemzet
nevelő értékű. M int tanárvezér tekintélyes és meg nem félem lít
hető harcosa — Beöthy Zsolt, Négyesy László és Gaál Mózes olda
lán — a  m agyar iskola és m agyar tan ári rend igazainak. F ő titk á r
ságának az ideje az O. K. T. E. v irágkora volt, am ely idő a la tt a 
tanárság  kezdett felemelkedni társadalm i súlytalanságából. P in té r 
Jenő  oldalán a kommunizmus u tán  keresztény-nemzeti alapon 
újjászervezte a középiskolai tanárságot. Sajó Sándorban a m agyar 
középiskolának érdemekben gazdag tanítóm estere, tan ári rendünk
nek valóságos kurucvezére dőlt ki sorainkból.

H arm adikul Bartha József főigazgató Sajó Sándor költői 
m unkásságát vázolta. D iákköri biztató kísérletek (Három év alatt) 
u tán  m ár kezdő tan ár korában (Fiatal szívvel) teljesen k ifo rro tt 
költői egyéniségként jelenik meg a nyilvánosság előtt. Csakham ar 
drám ai művekkel is megpróbálkozik, de — m ert kora ízlésének 
és szellemi áram latának nem hódol be — siker nem koronázza 
szárnypróbálgatásait. Pedig egyik-másik darab ja  feljogosít a rra  a 
feltevésre, hogy „a további gyakorlatban m esterré edződve, bizo
n y ára  még értékes alkotásokkal gazdagíto tta volna a m agyar 
drám airodalm at.“ V isszatér tehát a lírához s Útközben (1904), majd 
Gordonka (1910) c. köteteiben bocsátja közre enemű ríjabb term é
sét. Ezek révén vált Sajó sajátosan hazafias költővé, hogy az m a
radjon élete végéig. Bújában, kesergésében, balsejtelmeiben, sikon- 
gásában, vissza-visszatérő bizakodásában, büszkeségében, örömében 
a nemzet jobbik része a m aga érzéseire ism er s így a költő merész, 
tüzes, de m indig komoly, olykor megrázó erejű dalaival mély ha
tás t vált ki kortársaiban. Igazi ihlet, elragadó művészet, mélyen 
érző m agyar szív bájol el bennünket e verseiben. Aki ezeket ol-
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vassa, megérzi, hogy itt  nem csupán reflexiókat kap, hanem a leg
sajátosabb élmények lenyűgöző sora vonul el előtte.

A nemzet gyászos bukása idején a Tegnaptól — holnapig c. 
kötettel szökken a legm agasabbra. Ebben sok olyan költemény 
van am elyet nem lehet m eghatottság nélkül olvasni s amely örök 
értéke m arad a m agyar nemzeti lírának (M agyar ének 1919-ben). 
Végül előttünk, trianoni m agyarok előtt a legszentebb eszmének, 
az irredentizm usnak a szolgálatába szegődik tündöklő lan tja  
(Muzsikaszó), hogy ébresszen, ostorozzon, eszméltessen, tettekre 
serkentsen. S am ikor látja, hogy hiábavalóan riasz tga tta  nemze
tét, utolsó kötetének, a G yertyalángnak (1930) darabjaiban mély 
rezignáció ütközik ki, bár korábbi szilajsága, váteszi hite it t  is 
gyakran  tö r u ta t magának. K inek írjon, minek írjon? — kérdi ön
magától ez a nagy lélek. Azonban utolsó kötete is arról tanúskodik, 
hogy az ő dalaira

„Zokogva sírnak, lelkesülnek,
Akik még el nem férgesültek,
Ínségbe láncolt magyarok.“

Végezetül Marczell Ágost titk á r művészi szavalatában (Ma
gyarnak lenn i...)  m aga a költő szólt m agyar szívünkhöz.

Ezzel a szép és kedves emlékünnepély véget ért. Azoknak, akik 
jelen voltak, kellemes és m aradandó élményük m arad mindig. 
A remeklő előadók elejétől végig lekötötték figyelm üket és meg
kapó volt a hallgatóság egybeolvadása az előadókkal. O tt reszketett 
a levegőben, hogy itt valam i rendkívüli esemény folyik le: az embe
rek édesen és megilletődve szívták lelkűkbe az emlékezés tárgyilagos, 
gyönyörű szavait. A hallgatóság meg sem mozdult, a leikébe szem
látom ást mély és őszinte megilletődés lopózott, majd a végén a 
néma csodálat és hódolat érzete sugárzott á t az arcokon. Ügy érez
tük  valam ennyien: numen adest. Sajó Sándor halhata tlan  szelleme 
já r t  közöttünk, miközben a volt rendje és hazája jótevőjének k i
járó  tisztelettel áldoztunk példás élete és m unkássága előtt.

Sajó Sándor, te büszke és gerinces m agyar, munkás és harcos 
tanár, m éltán hírnévre ju to tt költő, emléked élni fog a m agyar 
tanárság  körében! Tanúskodik róla az itt  ism ertetett emlékünnepély.

Esztergom y Ferenc.

Sajó Sándor.
— Ünnepi beszéd 1936 február 1. —

T isztelt ünneplő Közönség!
Nemes hagyom ánya Egyesületünknek, hogy gyűlésterme szá

m ára a volt elnökök arcképét megfeeteti. Ez a szokás nem csupán 
a vászonra varázsolt ember földi vonásainak m egörökítését célozza. 
Van ebben a kegyeletes tényben valam i a róm aiak maneskultuszából. 
A képeknek ez a koszorúja a mi szám unkra nem csupán festék, szín, 
vászon, ráma, m űalkotás és szobadísz. Ezek a képek őrszellemek. 
Elvek, eszmények, irányok, hagyományok és célok lobogó oltártüzé- 
nek őrei!

Minden kép az Országos Középiskolai Tanáregyesületben tömö
rü lt m agyar tanárság  rendi történelmének egy darabja. Minden kép 
korszakot jelöl, tanári generációk státusharcának és kultúrharcának 
egy-egy korszakát.

16*
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Egyesületünk hatvannyolc esztendős. Ez a hét évtized nemcsak 
az általános gazdasági és technikai fejlődésnek, de az ország ku ltu 
rá lis fölemelkedésének is sorsdöntő epochája volt. A m agyar közép
iskolát a latin  szellemű, középkori keretm aradványok kalodájából ez 
a hét évtized szabadította ki. Ez terem tette meg a tudom ányosságá
ban sokoldalú, de szellemében tudatosan nemzeti és modern közép
iskolai nevelést. Ennek a hét évtizednek tanárnemzedéke nevelt egy 
olyan m agyar társadalm at, mely a nyugati kultúrák m agaslatán 
mozgó műveltségével versenyképesen tud beilleszkedni ma is Európa 
nagy szellemi együttműködésének koncertjébe.

A nemzet életszínvonala tehát fölemelkedett. A kultúra m unká
sainak, a tanárságnak életszínvonalbeli emelkedése azonban nem 
tarto tt lépést a nemzetével. M ár pedig nyilvánvaló, hogy az ország 
műveltségbeli s tandard já t csak olyan tanári rend képes biztosítani, 
amely szellemi felkészültségével s anyagi helyzetének m egalapozott
ságával elég erős és alkalmas a nemzetnevelés atlaszi feladatainak 
vállalására s kifogástalan ellátására.

A kormányok ezt az összefüggést nehezen ismerték fel. Ezért 
a felism erésért kellett a tanárságnak évtizedeken át harcot folytatnia 
s  a tűzvonalba sora legkimagaslóbb szellemeit állítan i be. íg y  kerül
tek a Beöthy Zsoltok, Négyesy Lászlók, Sajó Sándorok, Gaál Móze
sek a küzdő tanárság  élére. Önmagukban is időtálló értékei a m agyar 
szellemi életnek s dicsőségei a rendnek, mely őket a m agyar ku ltú rá
nak adta. Helyük akkor is it t  volna ezeken a falakon, értékeink e 
házi Panteonjában, ha rendi életünk mozgalmaiba dolgos és harcos 
tényezőül soha be nem kapcsolódtak volna. De ők ide jöttek. Ide 
hozták országos tekintélyük díszét, elméjük világító lángját. Beálltak 
katonának, pedig felmentést élvezhettek volna. De ők a  pályatársi 
sorsközösség sugallatának szavára hallgatva, vállalták a nyűgös 
munkatöbbletet, a gondot, a hatalm asok a jta ján  s szívén való zörge- 
tós tiborci alázatát, a seregvezetéssel járó  izgalmak és bántalmak 
keresztjét. S m iért tették ezt? Tették a tanárság  sorsához fűződő, 
nagy oktatásügyi érdekekért, nemzeti kultúránkért, a nemzetért!

Ma új képet helyezünk el a Pantheonban. Az a művészi munka, 
amelyről most levonjuk a leplet, Sajó Sándor képe. Az Országos 
Középiskolai Tanáregyesületnek előbb főtitkára, m ajd tisztelet
beli elnöke.

M unkásságának súlypontja az utolsó békeévekre, a  kongresz- 
szusi korszak mozgalmas éveire esik. A tanárság  ekkor döbbent rá  
a tisztviselői hierarchiában elfoglalt, sértő és h ivatását is mélyen 
leminősítő helyzetére. A keserűség és az önérzet fellángolt M agyar- 
ország tan ári táborában s ez a közönyösségre hajló, túlszerény tes
tület m áról holnapra hadrakelt sereggé változott! Rendkívül népes 
és izgalmas kongresszusokat rendezett Budapesten. iA tanárkérdést 
egy csapásra a sajtó, politika és közvélemény napi kérdésévé tette. 
Ennyi összetartást, harci kedvet és szervező erélyt a tanárság  addig 
sohase tanúsított. Az elnök Négyesy László volt, vezérkari főnöke 
Sajó Sándor. Még m a is látom  átszellemült, cédrusi a lak já t és 
hallom az ércnek kellemes és mégis riasztó zengzetességével fel
dübörgő hangját, mellyel a határozati javaslatokat felolvassa és 
megindokolja. A tömeg tombolt, m ert megérezte, hogy a szónokló 
ember több, m int fő titkár: rendkívüli lélek, vatesz, aki nem mond
hat mást, csak igazat s nem lelkesedhetik m ásért, csak olyan igaz-
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«ágért, amelynek gyökerei a közérdek ée az erkölcsi törvények tala
jába nyúlnak.

Az eredmény akkor nem állt arányban az erőfeszítés nagy- 
szerűségével. Az akkor mozgósított erkölcsi erők és igazságok azon
ban olyan hullám okat vertek a közvéleményben és az egyetemes 
tan ári lélekben, hogy mind a m ai napig érezzük, s még nagyon 
hosszú ideig érezni fogjuk előreeodró ée ihlető hatásukat. B árm it 
ért is el eddig a tanárság  s bárm it fog elérni a jövőben, eoha se 
feledjük, hogy az eredmények kiérlelésében Sajó Sándor forró, te r
mékenyítő s lendítő lelkének m indig része van!

De értünk mi válságos és mégis nagyszerű időket később is. 
1919-ben, a vörös rémnapok után. Az ország rom ban állt, a jogrend 
rom ban állt, a lélek rom ban állt. Az Országos Középiskolai Tanár- 
egyesület a tetszhalottak álm át aludta. S mi, tanárok, kivánszorog
tunk a tanteremből. Egyenként, m eggyötörtén és bosszúszomjasan. 
K erestük egymást. K erestünk vezért, aki bennünket táborba verjen 
és vezessen! Valami nagy-nagy sasm adárt kerestünk, amelynek a 
szárnya be tud takarn i és meg tud  védeni bennünket. Természetes, 
hogy a Sajó Sándor személyében leltük meg a sast. Ő lett a vezé
rünk. Ö lett a M agyar Tanárok Nemzeti Szövetségének elnöke. 
Ö állt a dobogóra s ugyanakkor a háttérben dolgozott egy lá tha
ta tlan  fűtő és rendező kéz, a P in té r Jenő keze. Hiszen vagy húsz 
év óta ez a kéz a tan ári mozgalmak iránym utató ja  és eszmei 
motorja. Ö volt most is a tak tikai agy, amely a célokat kitűzte, a 
vezérségre h ivatott egyéniségeket bölcs éleslátással kiszemelte s a 
dobogóra küldte.

Heteken, hónapokon át napról-napra egybesereglettünk. Gyűlé
seinknek úgyszólván nem volt célja más, minthogy lássuk Sajó 
Sándort, hallgassuk buzdító szavát, s mi tántorgó lelkünk az ő 
oszlopos leikéhez hozzátamaszkodjék. Akkor szakadt fel szemünk 
előtt a nagy, országveszítő köd, am ely eltakarta szemünk elől a fa ji 
öncélúság és keresztény gondolat ösvényét. Akkor tudtuk meg. m iért 
hulltunk szakadékba. Akkor tudtuk meg, m ily nagy volt a mi vak
ságunk és bűnünk, mikor vérünkön hizlaltuk Káint. Káint, akit egy 
Ábelnemzet nevében panaszol be az „Új Abel“, a költő Sajó Sándor, 
édes szülőjének, a Hazának:

Anyám! E Kain csúf szokásból 
Minden dolgomba belegázol.
Játékban, utcán, kint a páston 
E Kain sohse fogja pártom.
A taligánkat sohse húzza,
Mikor meg tolná, visszahúzza.
Zsebemből kicseni a gombot,
Tarisznj’ámból a kenyeret,
Amit én gyűjtve összehordok,
Ö széjjelszórja s kinevet.
Más kedvét ellenemre szítja,
Utcák kutyáit rám uszítja.
S örül, ha folyni látja vérem.
Nekem e Kain nem testvérem.

A Káinoknak ezt a fa jtá já t meg kell ölni. Ö mondja, a költő. 
S mi fogadalm at tettünk, hogy megöljük. Természetesen nem do
ronggal, de annál sokkal élesebbb és nemesebb fegyverrel: a ke
resztény és nemzeti szellemű nevelés hatalm ával. Az az eszmény,
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melyet a tanárság  a  forrongásnak ebben a lázas hónapjaiban a m a
g y ar pedagógia egére vetített, m a törvény. Nevelési eszményünkké 
le tt a  lázadás. Lázadás Trianon ellen s lázadás fa ji Géniuszunk le- 
dorongolásának s m egham isításának minden kaini kísérlete ellen. 
Igen. Sajó Sándor zokogó, ostorozó lelke s fenséges, háborgó köl
tészete eleven, hatóerőként működik m a is az új m agyar világ
nézeti lélekform álás műhelyeiben, a  m agyar iskolákban, a m agyar 
katedrákon.

Sajó Sándor nagy, közéleti egyéniségének képét őrizni fogják 
m ajd az annálesek. S hogy mi földi poreátorának vonásait is siet
tünk megörökíteni s azt a képet ilyen ünnepies külsőségek között, 
egy családias jellegű ünnep meleg hangulatában adjuk át rendelte
tésének, ezt benső érzelmi okok magyarázzák. A fáklyaemberek el
lobognak, azután eltűnnek. E l szoktak tűnni abból a körből, ahova 
addig fényüket vetítették. Sajó Sándor nem tű n t el. Velünk m aradt 
élete utolsó percéig. E ljá rt gyűléseinkre. Irány íto tt, m elengetett 
m inket. Vidéki kiszállásainkon szerepeket vállalt. Szobrot koszorú- 
zottt és színpadra szállt, hogy igricként szellemi lakom áinkat szép 
szárnyaló versekkel fűszerezze. Nagyon szerette jóléti intézménye
inket, nevelőházunkat, üdülőházunkat, s boldogan szemlélte és m un
kálta  azok fejlődését élete utolsó napjáig. Ezért te ttük  rá  ősz fejére 
néhány évvel ezelőtt a mi külön koszorúnkat: a  tiszteletbeli elnök
ség dekórumát.

A vezérembernek, a költőnek hódolunk és büszkék vagyunk reá. 
Sajó Sándort, a hasznos embert és hűséges kartá rsa t szerettük is. 
Hálánk örök záloga ez a kép!

Dr. Madai Gyula.

Egyéni és osztályszelekció Németországban.

Azt a németországi törekvést ismertetem, mely a főiskolák 
túlzsúfoltságának problém áját megfelelő rostálással a középisko
lában igyekszik megfogni és megoldani.

Az egyetemre hajdan egyedül jogosító gimnázium mellett 
Németországban nemcsak a reáliskola és reálgimnázium taposott 
ki széles útat a főiskolához, de a Német í ’elsőiskola (Deutsche 
Oberschule) is, mely német kultúrjavak különös ápolását állította 
célja központjába.

Hogy a tanuló a hum ánus és reális irányzat közt ne legyen 
kénytelen m ár tízéves korában választani, német pedagógusok az 
em lített négy típus mellé felállíto tták  a reform gim názium ot és 
reform reálgim názium ot, mely az alsó három  osztályban a reál
iskola és a Német Felsőiskola tan tervét követi és csak a negyedik 
évtől kezdve visz a gimnázium, illetőleg a reálgimnázium ú tjá ra . 
E  differenciálódás a tanulók hajlam ainak és képességeinek jobb 
érvényesülését k íván ja szolgálni. De nyilvánvaló, hogy ú j típusok 
kedvező klím ájában új rétegek szám ára nyílt könnyebb ú t a fő
iskolára.

Még többnek megkönnyítette ezt az az elgondolás, hogy a 
vezető társadalm at fel kell frissíteni alsó néposztályok) gyerm ekei
vel, hogy ez u tóbbiakat szociális tekintetekből felfelé kell segíteni. 
Ezt a célt szolgálja az 1922-ben létesült Felépítő Iskola (Aufbau-
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schule), mely a népiskola hetedik osztályára emeltetve, hatéves tan 
folyamon át vezet az érettségihez.

E mellett Poroszországban különösebb tehetségek középiskolai 
tanulmány nélkül is főiskolára bocsáthatók. A német lelkiismere
tességet mutatja az, hogy még a szociáldemokraták uralmának 
fénykorában is csak igen kevesen érhették el így a főiskolát.

De a gimnázium, reáliskola (leányok szám ára a líceum), a 
reálgimnázium , a reform gim názium , reform reálgim názium , a Német 
Felsőiskola és a Felépítő Iskola egyre aggasztóbb tömegben ontot
ták  a m aturánsokat. A  tanároktól elvárták, hogy az alsóbb nép
osztályok gyermekeivel szemben elnézők legyenek, legalább is az 
első négy évben, hogy pótolhassák a szárm azási miliő szűkén m ért 
ú travaló ját. Ezek m iatt az átlagos követelményt az egész osztály- 
lyal szemben csökkentették s így  előreju thattak  oly tehetségtelen 
középosztálybeliek is, akik szám ára az érettségi hajdan elérhetetlen 
volt. Ezek jobb összeköttetéseikkel a feltört igazi friss tehetségek 
állásbaju tását is megnehezítették.

Az inflációt követő látszólagos gazdasági konjunktúra egy 
ideig enyhítette a szellemi túltermelés hatását. A gondos német 
statisztika is igyekezett pontos kimutatásokkal már zsúfolt pályák
ról kilátásosabb helyekre irányítani az ifjúságot. Mihelyt a statisz
tika egy-egy pályán nagyobb számú állástalant mutatott ki, gon
doskodás történt arról, hogy ezeket oklevelük kelte szerint várako
zási sorrendbe iktassák.

A k itö rt gazdasági válság azonnal teljes mértékben éreztette 
az állástalan diplomások problém ájának súlyát. Orvosló intézkedé
sek gyors alkalm azását megnehezítette az, hogy a kultúrpolitika 
Németországban nem a birodalom, hanem az egyes államok hatás
körébe tartozott. De m ár a H itlert megelőző korm ányok megkísé
relték e ku ltu rális  decentralizáció káros hatásá t egységes központi 
irányítással kiküszöbölni. Addig, m íg a nemzetiszocialisták a 
porosz kultuszm inisztérium ot „tudomány-, művészet- és népnevelési 
birodalm i m inisztérium m á“ nem emelték, az egyes államok kultusz- 
korm ányai fölé emelkedő központi hatóság a birodalm i belügy
m iniszter volt.

A  birodalm i belügym iniszter közvetítésével 1932 m árcius 17-én 
a német államok egyezményt kötöttek,, mellyel az érettségi vizsgáló
bizottságokat a r ra  kötelezték, hogy gondosan vizsgáljanak meg 
minden jelöltet, alkalmas-e főiskolai tanulm ányokra. A kit erre 
alkalm asnak nem találtak, az azt a tanácsot kapta, hogy ne menjen 
főiskolára. H a mégis beiratkozott (akadályt ez elé nem gördítettek), 
az ilyen hallgató semmi kedvezményt nem kaphatott, sőt a v á ra 
kozási sorrendbe sem vétetett fel. Ez az intézkedés hatástalannak 
bizonyult.

Az 1933 április 25-i „a német iskolák és főiskolák zsúfoltsága 
ellen“ hozott birodalm i törvény elrendelte, hogy a tanulók számát 
a népiskolán kívül minden iskolában apasztani kell, egyrészt azért, 
hogy az alapos kiképzést az osztály túlzsúfoltsága ne nehezítse, 
másrészt, hogy az állástalan oklevelesek száma ne nőjjön korlátlanul.

Az e törvény végrehajtásával megbízott birodalm i belügy
m iniszter 1933 december 28-i rendeletével számbelileg is m egállapí
totta, hány mehet főiskolára az 1934 tavaszán érettségizők közül: 
összesen 15.000. (Az érettségizők száma kb. 40.000 volt.) E  számból
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az egyes állam okra a következő kvóta esett: Poroszország 8984, 
B ajorország 1670, Szászország 1339, W ürttem berg 611, Baden 674, 
T üringia 390, Hessen 340, H am burg 398, Mecklenburg 172, Olden
burg 122, Braunschw eig 122, A nhalt 87, B rém a 105, Lippe 40, 
Lübeck 34, Schaum burg Lippe 12. E számokban nem foglaltatnak 
bent a tanítói pályára lépők, de bentfoglaltatik a felvehető nők 
száma, melyet az összszám 10%-ában maximáltak. Addig a nőhall
gatók szám aránya 20% volt.

Az akkori szász kultuszm iniszter, H artnacke az 1339-es szám
ból az egyes iskolákra eső kvótát nem volt hajlandó a tanulók 
szám aránya szerint elosztani. H ivatkozott az 1932 m árcius 17-i 
államközi egyezmény szászországi kudarcára. 1932 tavaszán Szász
országban 3500 érettségiző volt, ezek közül csak 1002 kapott főisko
láról való eltanácsolást. A főbaj az volt, hogy a tanárok nem alkal
maztak egyform a m értéket: jeles tanulókról híres intézetek a matu- 
ránsok 50—60%-át eltanácsolták, m íg gyenge színvonalról ismert 
iskolák jóval kevesebbet, sőt néhol valam ennyi tanulót alkalm as
nak találták  főiskolai tanulm ányokra.

H artnacke m ár akkor felszólalt a sablonos részesítés ellen. 
1934-ben m int kultuszm iniszter érvényesítette azt az elvet, hogy az 
egyes osztályok szellemi színvonaluk mértéke szerint kap ják  a 
kvótát. E  színvonal m egállapítására a szász kultuszminisztérium 
referense, E rich  W ohlfahrt dolgozott ki vizsgaeljárást, melyet 
1934 tavaszán Szászország valam ennyi középiskolájában egységesen 
hajto ttak  végre.

„A form ális ügyességet egyoldalúan túlértékelő és a vizsgázó 
közreműködését terméketlen k ritikára  korlátozó“ intelligenciateszt- 
tel tudatos ellentétben, W ohlfahrt a vizsgázó term ékenységét igye
kezett kiváltani; a megoldásokban a gondolatmenet szellemi m un
káját, az uralkodó érdeklődést és hajlam csoportot akarta  megfogni 
és az értékelésbe bevonni. A feladatokat úgy kellett állítani, hogy 
azok lehetőleg ne követeljenek iskolatudást, vagy ha mégis, akkor 
ez az előtudás valam ennyi iskolatípus tanulójától elvárható legyen, 
sőt ennek h iányát is pótolhassa logikus következtetés. Egyik kérdés 
válasza sem lehetett csak helyes, vagy rossz: e két pólus között az 
értelem és képzelet szám ára az érvényesülés széles skáláját kellett 
biztosítani. A kérdések hosszú, változatos sora tapogatta  ki a 
tanuló érdeklődését és igyekezett megkapni összmennyiségét.

A kérdések három  vizsgacsoportba osztattak, m indhárom  m ás
más napon, de mindenkor a hét középső napján, n i első két reggeli 
órában került sorra. A vizsgák vezetői (az iskolaigazgatók) m in
den részletre kiterjedő egységes u tasítást kaptak. A feladatok meg
állapítása, kinyom tatása és szétküldése a titok tartás megőrzésé
vel történt.

A kérdések a következők voltak:
Első vizsganap, vizsgaidő 100 perc. I. Adott példa m in tá jára 

definiálandók e fogalmak: 1. ékszer, 2. mérni, 3. járm ű, 4. oklevél. 
— II . Hasonlókép definiálandók: 5. ügyesség, 6. tudomány, 7. nép.
8. személyiség. — III . A  következő négy hibás következtetésben hol 
van h ibái 9. Minden egyform a súlyú test egyform án esik. Vas és 
pap ír egyform a sebesen esnek. Vas és p ap ír egyform a súlyúak.
10. Egy pillangó szárnyrajzolata valóságos m űalkotás. Minden mű
alkotás csak szépségre törekvő alkotó akarat terméke. A pillangó
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szárnyrajzolata csak szépségre törekvő alkotó akarat terméke.
11. Igen jó termések élelmiszerekben túlkínálatot idéznek elő. Túl
kínálat élelmiszerekben áresést, áresés viszont a mezőgazdaságban 
fizetési nehézséget okoz. Tehát igen jó termések a mezőgazdaság
ban fizetési nehézséget okoznak. 12. Az emberi létezés feltételei
nek ellentmond az, hogy lábakkal felfelé, fejjel lefelé éljünk. 
Az antipódoknak azonban így  kellene élniök. Tehát nincsenek anti- 
pódok. — IV. Feleljen a következő négy kérdésre. De ne elégedjék 
meg általánosságokkal, hanem kísérelje meg a dolgok m agyarázá
sát: 13. Egy katonai puska csöve belül nem sím afúrású, hanem be
vésett csavaralakot m utat. Mik a vontcső előnyei a lövedéknek 
kevesebb ellenállást nyújtó sím ánfúrttal szemben? 14. M iért hűlünk 
le, ha forró nyári napokon zárt helyiségben asztali ven tilá tort 
helyezünk mozgásba! 15. Parázsló szénbe fújok s a parázs lánggá 
szítódik. Égő gyertyába fú jok s a láng elalszik. Hogyan m agyaráz
ható ugyanaz eljárás különböző hatása? 16. Egy ládába számos, 
körülbelü 8 m illim éter átm érőjű golyó van: egy része acél-, más 
része rézgolyó, mindkét fa jta  nikkellel van bevonva. Lehető gyor
san ki kell válogatni a rézgolyókat. Sorolja fel az erre  alkalmas 
különböző módokat és válassza ki a legham arabb célhoz vezető 
eljárást. — V. Egy kérdőlapra m ár rá írta , m ilyen pályára  óhajt 
lépni. Feleljen most lehetőleg behatóan alanti három  kérdésre: 
Milyen megfontolásból szánta el m agát a jelzett pályára? Mit tud 
e hivatásról, — a vele kapcsolatos munkáról, — azokról a tulajdon
ságokról, amelyeket m agával kell vinnie, hogy e pályán boldogul
hasson, — a szükséges kiképzésről és az érvényesülési lehetőségek
ről? H a h ivatásá t anyagi tekintetek nélkül választaná, milyen 
pályára lépne és m iért?

Második vizsganap, vizsgaidő: 120 perc. VI. 18. Adva van egy 
ábra, mely a szószországi közép- és főiskolák tanulószámának fe j
lődését m utatja  1925 és 1932 között. A középiskolákra vonatkozólag 
m ily tényeket olvas ki a görbékből? 19. Az alább megnevezett 
25 háztartási eszközt (megadott osztályozási példa nyomán) ren
dezze egységes csoportokba: vasaló, hajégető vas, kenyérgyalú, 
kenyérpirító, gőzfazék, jégszekrény, húsdaráló, főn (szárító), gáz
főző, m elegvíztartály, m elegítőpárna, kávédaráló, tűzhely, konyha
motor, varrógép, vasalódeszka, porszívó, vízforraló, szőnyegseprő, 
termoszpalack, ventilátor, párolótest, mérleg, mosógép, facsarógép. 
— V II. 20. Foglalja világosabb és rövidebb szövegbe fontos gondo
latok elhagyása nélkül a következő mondatot: „Ha közben mégis 
a birodalm i kancellár a r ra  a m egism erésre ju to tt volna, hogy nem 
tanácsos azokat a következtetéseket, melyeket függetlenül az orosz- 
országi fejlődéstől a háború tanításából a porosz politikára vonat
koztatva hasznos és szükségesként vont le, a békéig elhalasztani, 
hanem azoknak m ár most kell szilárd alakot adni; úgy mi, dacára 
annak, hogy e követelmények ellen komoly aggályaik vannak, nem 
fogunk azokhoz tartozni, akik őt em iatt gáncsolják.“ 21. Jellemezze 
találó melléknevekkel a következő hangszerek hangkarakterét: 
hegedű, cselló, trom bita, vadászkürt, szakszofon, fuvola. 22. Adva 
van két ábrán  egy modem és egy rokokó berendezésű szoba képe. 
Mily következtetéseket vonhat le e két helyiségből keletkezésük 
idejének szellemére.? — V III. 24. Az am erikai prohibíció tilt ja  
alkoholtartalm ú italok előállítását és fogyasztását. Véleménye sze
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rin t mi szól az alkoholtilalom mellett és ellene? 25. A gazdasági élet 
előrehaladó indusztrializálása mellékjelenségeket m utat, melyek 
némelyek szerint a kézműiparhoz való visszatérést teszik k ívána
tossá. Úgy a gyári, m int a kézipari gazdaságnak vannak előnyei 
és hátrányai. Véleménye szerint mely érvek hozhatók fel a g y ár
ip ar és a kézművesség m ellett1? — IX . 26. Adva van egy oktáv te r
jedelmű filozófiai szöveg (Fichte a ném et nemzethez ír t  8. beszédé
ből). Olvassa lassan el! A dja vissza élesen tagolt form ában a gon
dolat lényegét. Jelezze röviden az itt kifejeződő világnézet viszo
nyát а nemzetiszocializmushoz. (A vizsga legnehezebb feladata.)

Harm adik vizsganap, vizsgaidő 120 perc. X. 27. Mit válaszolna 
— kibúvó nélkül — egy hatéves gyermek ama kérdésére, m iért 
tű ri a jó Isten  azt, hogy gaz is nőjjön? (Erre a kérdésre költői 
mesékbe burkolt legjobb válaszokat leányok adták.) 28. Értesse 
meg egy 13 éves középiskolással, hogy értelme lehet olyasmit tenni, 
am it nem teszünk szívesen. (Kötelességérzet.) 29. Adjon egy 16 éves 
szakiskolai tanulónak — fontos gondolatmenetek elhagyása nél
kül — érthető választ erre a kérdésre: m iért nem pótolhatja még a 
nyelvek sokféleségét egyetlen világnyelv (pl. eszperantó). — X I. 30. 
M ily technikai előfeltételek kellenek ahhoz, hogy egy búvárhajó 
elmerülhessen, víz a la tt haladhasson s ú jra  a víz fölé emelked- 
bessék? 31. H a megbízást kapna, hogy 20 m éter magas árbocot 
állítson fel egy mezőn, hogyan vinné ezt keresztül, m ily segéd
eszközöket használna? Támassza alá feleletét rajzokkal. 32. Adva 
van egy 3X4 méteres szoba alaprajza. A szoba úgy van berendezve, 
hogy a küszöbön állva, a következő képet lá thatjuk . A szemlélővel 
szemben a fal mellett egy szófa áll, előtte ovális asztal és jobbra 
attól egy szék. Az ablakfalat cserépkályha fedi el. A kályha mellett 
eltekintve, egy állótükröt látunk, melyet csak részben takar el 
a kályha jobbszéle. Az állótükörben egy íróasztal keskenyebb oldala 
látható, ennek bal sarkán  egy íróasztallám pa áll. Az íróasztalon 
túl, a  falon egy kép látszik. E leírás u tán rajzolja be az alaprajzba 
a megnevezett tárgyakat. — X II. 33. Tételezzük fel, hogy a víz 
súlya csak egytizede valódi súlyának. Mily következmények adód
nának ebből? 34. Tételezzük fel, hogy egy orvosságot fedeznének 
fel, mely megszüntet minden testi fájdalomérzést. Mily hatása 
volna e találm ánynak? — X III. 35. Tegyük fel, hogy osztálytársai 
előtt hirtelen erről a tém áról kellene beszélnie: halad-e az emberi
ség? Az előkészülethez 20 perc van. H asználja fel ez időt az eszébe
ju tó  anyag gyűjtésére és tagolására úgy, hogy előadása kerek 
egészet adjon. 36. T árgyalja  ugyanígy  e tém át: m iért kell az 
állatvédelem? — XIV . Kitöltendő egy kérdőív, mely a vizsgázó 
hivatástevékenységét, kedvenc foglalkozását, em bertársaihoz való 
beállítottságát óhajtja m egállapítani.

A 3512 szász abitusiens közül csak 14 nem vett részt legalább 
két vizsganapon. A csak két napon vizsgázott 102 tanuló eredm é
nyét a kettőből adott középarányossal egészítették ki.

Különböző szakos tíz fiatal tan á r és egy pszichológus segített 
W ohlfahrtnak a  vizsgaanyag kiértékelésében, m ely körülményes 
mérlegelés alap ján  valam ennyi tanu ló ra nézve egy-egy pontegysé 
get hozott ki. A legrosszabb 20 és a legjobb 280 pontja közt a 158-as 
pontszám m ár csúcsteljesítménynek számított, m ert aki ennyit 
elért, osztálya kvótáját eggyel növelte. Minden osztályból annyi
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léphetett főiskolára, ahány tanulója elérte a 158-as pontszámot. 
Leányoknál, akiknek eredménye általában gyengébb volt, m int a 
fiúké, egy kvótaszám  elnyeréséhez 168 pont kellett, m ert m íg az 
ifjak  közül csaknem minden második, a leányok közül csak minden 
ötödik m ehetett főiskolára.

A vizsgaeredmények különböző statisztikai vonatkozásban áll
nak előttünk. Részletesen beszámol e vizsgáról és közli a legkitű
nőbb, valam int a legdőrébb válaszokat: „W. Hartnaeke, E l W ohl
fah rt: Geist und Torheit au f den Prim anerbänken, Dresden, 
1934. 161 1.“

Az egyes iskolatípusok közepes teljesítm énye így alakult: 
gim názium  65%, reálgim názium  51%, Német Felsőiskola 48%, fő
reáliskola 41%.

Egy másik kim utatásból megtudjuk, hogy a hivatásukban ön
álló szellemi m unkát végző apák gyermekei dolgoztak legjobban. 
Közepes átlagos teljesítményükkel vezető helyre a protestáns lel
készek (74%), főiskolai tanárok  (70%), középiskolai tanárok 65%), 
szabad akadémikus pályán lévők (62%), m agasabb hivatalnokok 
(60%) és a néptanítók (58%) gyermekei jutottak.

Egy harm adik táblázatból kiderül, hogy éppen ez apák gyerr 
mekei já rn ak  főleg gimnáziumba, am ire a reáliskola hívei nem 
m ulasztották el rám utatni.

A  vizsgázók kora és a teljesítm ény közt érdekes viszonyt tün 
tet fel a következő táblázat. Csúcsteljesítm ényt é rt el: a norm ális 
korúak, a 19’A évesek közül (a német középiskola 9 osztályos!) 47%; 
az egy évvel fiatalabbak közül 73%; az egy évvel öregebbek közül 
37%; a két évvel öregebbek közül 21%.

Ez az osztályszínvonal-vizsga m agára az érettségi v izsgálatra 
csak a stúdium kvóta m egállapításában volt hatással. De hogy e 
szám  keretében ki mehetett főiskolára, azt az érettségi vizsgabizott
ság  döntötte el, értékesíthetvén az iskolának sokéves tapasztalatait. 
E vizsgabizottsággal, nehogy befolyásoltassék, a W ohlfahrt-féle 
vizsga egyéni eredm ényeit nem is közölték.

U tólag azonban m egállapították, hogy az érettségi vizsga alap
ján  főiskolára bocsátottak 23%-a nem ért el csúcsteljesítm ényt a 
W ohlfahrt-féle vizsgán. Tekintettel arra , hogy a két vizsga k i
választásának célja m ás volt, ebben az aránylag csekély eltérésben 
a szász kultuszm inisztérium  nem látott lényeges hibaforrást, m ár 
csak azért sem, m ert egy m ásik ellenőrzés rendszere helyességét 
igazolta. A főiskolára bocsátottak közül 131 jelentkezett tanári 
pályára, de e pálya túlzsúfoltsága m iatt egy szász kultuszm iniszteri 
rendelet értelmében csak 31 volt a filozófiai k a rra  felvehető. A 131 
jelentkező közül hosszú, igen szigorú vizsgával választották ki a 
bölcsésznek! felvehető 31 hallgatót s ezek (egy kivételével) mind 
csúcsteljesítm ényt nyú jto ttak  a színvonal-vizsgán.

Az osztályszínvonal-vizsga legfontosabb eredménye az volt, 
hogy rám utato tt az egyes intézetek és osztályok közt feltűnő nagy 
színvonalkülönbségre. Ezt a különbséget a következő táblázat szem
lélteti: 10%-on alúli stúdium kvótát ért el 1 osztály, 10—19% köztit 1, 
20—29%-ot 20, 30—39%-ot 22, 40—49%-ot 17, 50—59%-ot 13, 60— 
69%-ot 9, 70—79%-ot 4, 80—89%-ot 1, 90%-nál nagyobb százalékot 
1 osztály.

M aga a két határeset is figyelm et érdemel: a legjobb osztály
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teljesítménye kilencszer volt nagyobb, m int a legrosszabbé. Ha a 
főiskolára bocsátás minden osztályban sablonosán (mintegy 40% 
arányában) történt volna, akkor ez a kvóta 44 osztályban feles
legesen magas, 28 osztályban m éltánytalanul alacsony lett volna. 
A vizsgaeredmény alap ján  H artnacke m egállapíthatta, hogy a 
középiskola legfelsőbb osztályában „bőségesen található olyan szel
lem, melynek együgyűsége és korlátoltsága e helyen aggályt keltő“, 
Sablonos elosztás mellett ezt a korlátolt szellemet akadálytalanul 
rászabadíto tták  volna a főiskolára.

A  szászországi kísérlet bennünket is gondolkozóba ejthet!
1935 m árcius 23-án a birodalm i kultuszm iniszter oly rendeletet 

adott ki, mely a középiskolai szelekciót új alapokra helyezte. 
,-A középiskolai kiválasztás terén az elmúlt idők liberális a lap tar
tása  az értelm i képességek egyoldalú értékeléséhez vezetett, el
hanyagolván a népvezető h ivatásban nem kevésbbé fontos testi és 
jellembeli erőket, valam int a faji értékeket. Ez a kiválasztási mód 
az egyoldalú intellektuális, koraérett tanulónak mértéken tú l ked
vezett, m íg a német ifjúságnak fajbiológiailag értékesebb, néppel 
összeforrt elemei gyakran elm aradtak.“ H itler óhajának meg
felelően ezentúl a kiválasztásnál a testi, jellembeli és szellemi szem
pontok egyform án érvényesíttessenek. „A középiskola feladata: 
a német ifjúságnak testileg, jellembelileg és szellemileg különösen 
jól m egáldott részét úgy nevelni, hogy később m agasabb, vagy 
vezető állásokban politikai, ku ltu rális  és gazdasági életük a lak ítá
sában hatékonyan közreműködhessenek.“ A középiskola kötelessége 
tehát az alkalm atlanokat és m éltatlanokat kiselejtezni, hogy az al
kalm asakat és méltókat annál jobban előrevihesse. Az állandó rostá
lásnál figyelembe kell venni a testi, jellembeli, szellemi és népi 
összmegfelelést.

A testi kiválasztás ta rtsa  távol a középiskolától azokat, akik
nek életerejét súlyos és gyógyíthatónak nem látszó betegség gyen
gíti, akik öröklött kórságban szenvednek. Távolítsa el azokat, akik 
a testedzéstől jav íthatatlanu l irtóznak, vagy akik akaraterő  hiánya 
m iatt a testedzésben semmire sem viszik. Ezek csak az orvos, vagy 
a sportoktató jav asla tá ra  tarthatók  meg az iskolában.

Jellembeli vizsgálat válassza ki az erkölcs ellen vétőket, a b a j
társi és közösségérzület jav íthata tlan  zavaróit, továbbá azokat, 
akik állandóan vétenek a fegyelem és a tisztességes nyíltság ellen. 
E ltávolítandó az oly tanuló, aki az iskolában, vagy azon kívül 
m agatartásával á rt a népközösségnek vagy az államnak.

A szellemi vizsga az osztály foka, a szellemi érettség és tudás 
alapján történjék. Ne a m egtanult tudásanyag összege legyen itt 
döntő, hanem az összérettség. Magasabb osztályba elvileg az bocsát
ható, aki a tancélt m inden tárgyban elérte. De általános elégséges
nél becsesebb, ha egyes területen magasabb teljesítm ény m utat
kozik. Ezzel szemben még más téren észlelt hiány is elnézhető, ha 
annak oka nem gondolkozás-képesség, vagy szellemi érettség hiánya.

Aki az első osztályban a tancélt nem éri el s ha őt az igazgató 
az osztálytanárok m eghallgatása alap ján  felsőbb osztályra alkal
m atlannak találja, annak el kell hagynia a középiskolát. Az ilyen 
a népiskolában tanul tovább s onnan három  év múlva (a hetedik 
elemi osztály után) a Felépítő Iskolába jelentkezhetik.
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Különösen szigorú rosta alkalm azandó a hatodik osztály végén.
Évvégi osztályozásnál „az igazgató, kötelességszerű mérlege

lésre bízatik, m ily messzemenőleg hajlandó figyelembe venni oly 
körülményeket, melyek a tanuló fejlődését átmenetileg há trá lta t
ták“. —- „A tanulónak az iskolában és a sporttéren megismert össz- 
egyéniségét kell tekintetbe venni.“ —• A bizonyítványban az osz
tályzat előtt „egy általános m egítélést kell adni a tanuló testi, jel
lembeli és szellemi törekvéséről és összeredményéről“. — „Hiányos 
szellemi teljesítm ények m iatt történő kirostálásnál teljes m érték
ben értékelni kell a testi és jellembeli képességeket. H a a tanuló 
kiváló vezértulajdonságot m utat fel, különös jó indulattal kezelendő.“

Komoly aggályok m erültek fel az ellen, hogy az osztályzásba 
a jellem értékeit, vagy fogyatkozásait is beszámítsák. In tő  hangok 
óvtak attól, hogy az értékelésben az egykorú diák társak  véleménye 
és ítélete is figyelmbe vétessék. Az iskola eddig is főcéljának ta r 
to tta  a jellemképzést és eltávolította fa la i közül azokat, akik kirívó 
jellembeli defektusokat m utattak. De ezen túlmenőleg van-e mód a 
jellemnek oly megközelítően biztos mérésére, m int ahogyan az 
értelem  megítélhető! A környezet által becsült érzületet lehet 
szimulálni, a tudást nem. A tanulóban az az örökségszerű értelm i 
fok, amelyen túlem elkedni m ár nem képes, felismerhető. De ki merné 
állítan i egy gyerm ek jellembeli gyengéjéről, hogy az az akarat erő
sítésével nem javítható  m ár! (L. W. H artnacke: Auslese nach Geist 
und Auslese nach Charakter. Die Erziehung. 11. évfolyam, 2. füzet.)

A rendelet legsebezhetőbb oldala a testi erőnek a szellemivel 
egyrangba helyezése. Feltűnő, hogy ez m ily kevés k ritikát váltott 
ki. Ennek m agyarázata csak egy lehet: senki sem kételkedik abban, 
hogy ezt a levest a  H arm adik Birodalom ban sem eszik oly forrón, 
m int ahogy megfőzték.

A főiskolai zsúfoltság enyhítése terén legkézzelfoghatóbb ered
m ény a m unkatábor intézményének köszönhető. Németországban 
m ár a háború előtt felism erték azt az aggasztó jelenséget, hogy az 
érettségi bizonyítvány és az önkéntességi jog a férfilakosságot két 
kasztszerű csoportra bontotta és élesen szembeállította egymással 
a műveltek és tartalékos tisztek elitosztályát az akadémikus m űvelt
séggel nem bírók és az altisztek szubaltern tömegével. Sokan m ár 
ekkor a német nép lelki egységének törését lá tták  e tünetben.

A m unkatáborban az érettségizetteket paraszt- és munkás- 
ifjakkal zárták össze, köztük bajtársi hangot honosítottak meg és 
minden m unka egyform a megbecsülését vitték köztudatba. Egy 
félév alatt a legtöbb m aturáltból kinevelték az osztályelőítéletet és 
akiket csak ez ösztönzött akadémikus pályára, azok közül igen 
sokan lemondtak a költséges főiskolai tanulm ányokról.

Hazánkban is látok ilyen, a nemzeti egységbe elválasztó árkot 
ásó jelenséget. Á rtatlan, kedves m agyar szokásnak látszik az, hogy 
az emberek nálunk m indenkit rögtön letegeznek. Azaz hogy mégsem 
m indenkit; a legkisebb rangú  „jobb“ ember is csak m ódjával él e 
szokással alacsonyabb rendűnek hittel szemben, nehogy a korpa 
közé keveredni lássék. Így kicsiben inkább groteszk tünet ez, bár 
a határesetekben jónak vélt m agázással tudtán kívül kiki naponta 
megsért, megaláz és kiközösít másokat. Az általános érvényű tege- 
zési kódex két kasztra  bontja értelm iségünk osztályát: azokéra, 
akiknek foglalkozása (vagy semmitevése) előkelőbb jellegű, — ezé-
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két azonnal tegezni kell, és olyanokra, akiknek „nem ú ri“ m unká
juk  m iatt csak a magázás já r  ki.

Csoda-e, ha  középosztálybeli ifjúságunk nem vágyik oly p á 
lyákra, amelyeken a „társaságból“ a személyragok is kiközösítenék?

Tamedly M ihály.

FIGYELŐ.

Az Országos Közoktatási Tanács új szervezeti szabályzata.
Az 1935. évi VI. t.-c. 15. §-a szerint ,,Az iskolai nevelést és okta

tást érintő kérdésekben a  vallás- és közoktatásügyi miniszter 
tanácsadó és véleményező szerve az Országos Közoktatási Tanács“. 
A törvénynek ez az intézkedése nem hív  életre új véleményező és 
tanácsadó szervet. Az első Országos Közoktatási Tanácsot még 
1871-ben király i jóváhagyással Pauler Tivadar vallás- és köz
oktatásügyi m iniszter szervezte meg. Első szervezetében e Tanács 
nemcsak a középiskolák és elemi iskolák oktatási kérdéseivel, 
hanem a főiskolák ily irányú  ügyeivel s tankönyvügyi kérdésekkel 
is foglalkozott. M unkaköre több ízben (1875, 1890, 1895) ment át 
változáson. 1921-ben adta ki a vallás- és közoktatásügyi m iniszter 
legutóbb szervezeti szabályzatát. Ez a szabályzat az 1895-i szabály
zattól lényegileg eltérést nem tartalm azott.

A vallás- és közoktatásügyi m inisztérium „Hivatalos Köz
lö n y é n e k  folyó évi II . számában megjelent az elől idézett törvé
nyes rendelkezésnek megfelelően átszervezett Országos Közoktatási 
Tanács szervezeti szabályzata. E  szabályzat lényeges intézkedéseit 
a következőkben ismertetem, reám utatva a Tanács eddigi szabály
zatától való eltéréseire.

A Tanács „állandóan figyelemmel kíséri a közép-, a  középfokú 
és szakiskolai, valam int a népiskolai nevelés és oktatás ügyeit, a 
miniszter felhívására vagy sajá t kezdeményezéséből oktatás- és 
nevelésügyi kérdések tekintetében véleményt mond és javaslatot 
terjeszt elő“. (1. §.) E  rendelkezés alapján m unkaköre bővül, m ert 
a nevelés és oktatás ügyeit állandóan figyelemmel kell kísérnie. 
Ily  irányú  feladatot az 1921. évi szervezeti szabályzat a Tanácsra 
nem rótt, különösen nem a nevelés ügyeit illetőleg, bár néhány év 
óta a Tanács állandó bizottságának tag jai felhatalmazást nyertek, 
hogy a budapesti közép-, középfoktí és elemi iskolákat látogassák 
és gondoskodás történt, hogy külön megbízás alapján a Tanács 
tag jai egyes vidéki iskolákat is látogassanak és tanulmányozzanak. 
A  Tanács elnöke az eddigi szervezet szerint a vallás- és közoktatás
ügyi m iniszter volt. Az új szervezetben a Tanács elnökét a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére az államfő nevezi ki 
s így azt a  m indenkori miniszterváltozástól függetleníti.

A Tanács alelnökét, ügyvezető alelnökét és szakosztályainak 
elnökeit a vallás- és közoktatásügyi miniszter nevezi ki. (3. §.) 
Eddig külön szakosztályok s így szakosztályi elnökök sem voltak; 
a Tanács ülésein eddig rendszerint az ügyvezető aleln ök elnökölt.

A Tanács tag jai: az elnök, az előbb felsorolt alelnökök és 
elnökök, az ügyvezető igazgató (titkár), a középfokú, közép- és
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elemi iskolák igazgatói és tanárai közül, valam int a neveléstudo
m ány művelői és a társadalom nak a nevelés- és oktatásügy irán t 
érdeklődő tag ja i közül kinevezett legfeljebb 80 tag, a . m. kir. keres
kedelem- és közlekedésügyi, iparügyi és földművelésügyi miniszter 
által kinevezett 5—5 tag, a 8 tankerü leti kir. főigazgató, az Országos 
Felsőoktatási, az Országos Testnevelési és az Országos Irodalm i és 
Művészeti Tanács elnöke vagy helyettese, a katolikus iskolai főható
ságnak, a reform átus egyház egyetemes konventjének és az ágos
tai hitvallású evangélikus egyház egyetemes közgyűlésének két-két 
képviselője. (4. §.) Eddig a Tanácsnak 50 kinevezett tag ja  volt, s 
nem voltak más minisztériumok által kinevezett tag jai sem. 
A Tanács munkakörének kibővítése s a különböző irányú szak
iskolák ügyeinek a Tanács ügykörébe való bevonása azonban e vál
toztatást nagyon indokolttá tették. K ár, hogy a különböző szak
testületek (tanáregyesületek) e jogcímen a Tanácsba többé nem 
jelölhetnek kiküldötteket, m iként ezt részükre a Tanács 1921. évi 
szervezetének 5. §-a biztosította.

Az igazgatási és ügyviteli teendőket az ügyvezető igazgató 
(titkár) végzi. (6. §.)

A Tanács a felmerülő ügyeket elnöki tanácsban, teljes ülésen, 
szakosztályokban és bizottságokban intézi. (7. §.)

Az eddigi nagyjelentőségű állandó bizottság, amely minden 
lényeges ügyet tárgyalt, ilyen form ában nem m arad meg. A szer
vezeti szabályzatból még nem állapítható meg, ügyköre miként osz
lik meg az elnöki tanács és a szakosztályok között.

Az elnöki tanács tag jai; az elnök, az alelnök, ügyvezető al- 
elnök, a szakosztályok elnökei, és minden szakosztályból kinevezett 
két-két tag. Az ügyvezető igazgató minden ülésen résztvesz.

A Tanács a következő négy szakosztályra oszlik: 1. általános 
nevelési és oktatási, 2. mezőgazdasági, 3. ipari oktatási, 4. kereske
delmi ‘oktatási szakosztályra.

Minden szakosztálynak a minisztertől kinevezett állandó elő
adója van.

A szakosztályokon belül minden iskolafaj szám ára bizottsá
gokat kell alakítani. (13. §.)

Ezeken felül különleges kérdések tárgyalására külön bizottsá
gok alakulnak. Ilyenek az ifjúsági, irodalm i, a tankönyvi, film- 
oktatási, iskolaegészségügyi stb. bizottságok. (11. §.)

A Tanács tagjainak kinevezése hat évre szól, azonban a ki
nevezett tagok 1/e-a évenkint sorshúzás ú tján  kiválik. Ugyancsak 
megszűnik tanári vagy tanítói pályán működött, nyugdíjba vonuló 
tagok tanácsi tagsága. (18. §.)

A 19. ■§ feljogosítja az elnöki tanács tagjait, hogy az ország 
tanintézeteit és nevelésügyi intézményeit meglátogassák és azok 
m unkáját tanulmányozás tárgyává tegyék. Ily  m unkával a Tanács 
elnökének javasla tára a Tanács többi tagja, sőt a Tanácson kívül 
álló szakértők is megbízhatók.

A Tanács új szervezetében fokozottabb mértékben szolgálhatja 
oktatás- és nevelésügyünk kérdéseinek kedvező megoldását.

Bernolák Kálmán.
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A külső tanügyi igazgatás összehasonlító adatai.
Az 1935. évi VI. t.-c. újjászervezte a m agyar tanügyi igazgatást. 

Nem lesz érdektelen a szervezet néhány középiskolai és általános 
vonatkozású adata azok számára, akik kultúrpolitikai tanulm ányaik 
közben szeretnek a számok tömkelegéből összevető kapcsolatokat 
kiolvasni. Különösen gondolkodásra serkentők az ilyen vizsgálódások 
akkor, ha tudjuk, hogy milyen nagyfontosságú nemzetnevelés! 
kérdések körül forognak, és hogy eredményeik milyen mélyen vág
nak bele közoktatásunk terebélyes fájának életébe.

A m egalakított 8 tankerület csonka hazánk 16,173.443 kát. holdnyi 
területéből a következő részeket foglalja el: Budapest 35.928 k. h. 
(0'2%); Budapest-vidék 3,064.190 (18'9%); Székesfehérvár 2,446.655 
(151%); Szombathely 1,757,278 (109%); Pécs 2,186.866 (13*6%); Szeged 
1,589.372 (9’8%1; Debrecen 3,155.495 (195%); Miskolc 1,937.659 (12%).

Lélekszám szerint a 8,688.319 lakos e területeken a következő- 
képen oszlik meg: Budapest 1,006.184 (11*7%); Budapest-vidék 1.847.598 
(21*3%); Székesfehérvár 989.545 (115%); Szombathely 819.548 (9*4%); 
Pécs 834.698 (9-5%); Szeged 848.916 (9*5%); Debrecen 1,428.875 (36*5%); 
Miskolc 912.955 (10*6%).

A 166 középiskola, amelyek között 58 állami, 10 községi, 6 kir. kát., 
42 róm. kát., 24 ref., 10 ág. h. ev., 4 izr., 8 m agán és 4 egyesületi, tan- 
kerületenkint így oszlik meg: Budapest 47 (28*3%); Budapest-vidék 
28 (16*8%); Székesfehérvár 14 (8*4%); Szombathely 18 (10*8%); Pécs 
9 (5*4%); Szeged 16 (9*9%); Debrecen 22 (13*2%); Miskolc 12 (7-2%).

A középiskolai 1608 osztály eloszlása ez: Budapest 543 (35%); 
Budapest-vidék 233 (14%); Székesfehérvár 132 (8%); Szombathely 158 
(9*8%); Pécs 90 (5-5%); Szeged 142 (8*8%); Debrecen 195 (12%); 
Miskolc 115 (7%).

Végül a 3134 középiskolai tanár így csoportosul: Budapest Í084 
(34*5%); Budapest-vidék 446 (14-2%); Székesfehérvár 241 (7*7%); 
Szombathely 327 (10*5%); Pécs 184 (5*9%); Szeged 265 (8*5%); Debrecen 
367 (11-7%); Miskolc 220 (7%).

E csoportosító sok szempontjából az egyes tankerületeket nagy
ság szerint táblázatos kim utatásban így lehet sorakoztatni:

Sor
szám

Terület Lélekszám Középiskolák Osztályok Tanárilétszám
s z e m  p J n t j á b ó 1

i Debrecen Bpest-vidék Budapest Budapest Budapest2 Budapest-vidék Debrecen Bpest-vidék Bpest-vidék Bpest-vidék3 Székesfehérvár Budapest Debrecen Debrecen Debrecen
4 Pécs Székesfehérv. Szombathely Szombathely Szombathely
5 Miskolc Miskolc Szeged Szeged Szeged
6 Szombathely Szeged Székesfehérv. Székesfehérv. Székesfehérv
7 Szeged Pécs Miskolc Miskolc Miskolc
8 Budapest Szombathely Pécs Pécs Pécs
Középiskolai nézőpontból tehát egy tankerület sincs, amely sor

szám át minden vonatkozásban m egtartaná. Vegyük azonban a sor-
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számokat pontszámoknak és csináljuk meg ezek összeadásából a 
helyezéseket, akkor nagyság szerint a következő sorrendet kapjuk. 
Első 9 ponttal Budapest-vidék, második 12 ponttal Debrecen, harm a
dik 14 ponttal Budapest, negyedik 25 ponttal Székesfehérvár, ötödik 
26 ponttal Szombathely, hatodik 28 ponttal Szeged, hetedik 31 ponttal 
Miskolc, nyolcadik 35 ponttal Pécs. Az összehasonlításból pedig a 
következő tanulságok vonhatók le. Budapest-vidék lélekszám tekinte
tében a legnagyobb, a többi szempontból pedig végig ta rtja  a máso
dik helyet, m inélfogva ha nem is tökéletes, de elég megnyugtató az 
egyensúlya. Debrecen 1 első és 1 második hely mellett a harm adiknál 
hátrább sohasem kerül, helyzete azonban mégsem kifogástalan, m ert 
nagy területéhez kevés a középiskolája. Budapest legkisebb területé
hez és nem is a legtöbb lakosához középiskoláinak és tanárainak leg
nagyobb számát mérve, azonnal eszünkbe ju t a világváros minden, 
gazdasági, művelődési és társadalm i téren megmutatkozó szélsősége. 
Székesfehérvár nagy területével és éppen nem kicsi lélekszámával 
m ár ki nem elégítő arányban van a középiskolák száma. Szombathely 
ellenben azáltal, hogy nem nagy területén legkevesebb lakosa szá
m ára oly sok iskola jut, egyike a legkedvezőbb helyzetet m utató tan 
kerületeknek. Szeged is közel van ehhez a m egnyugtató állapothoz, 
mert kisebb kiterjedése és sűrűbb lakossága aránylag jól el van látva 
középiskolával. Miskolc minden vonatkozásban az oszlop második 
felében van, ami maga sem m it sem jelentene, de viszonyai itt sem 
valami szerencsésen alakultaknak látszanak. Pécs területre nézve a 
nagyobb kerületek között van, egyéb szempontból azonban a leg
kisebb, vagy a legkisebb elé tartozik, így egyes adatai között erős 
ellentétek mutatkoznak.

A terület és a középiskolák viszonylatában tehát ez a sorrendi 
helyzet: Budapesté igen jó. Szombathelyé és Szegedé jó, Budapest- 
vidéké megfelelő, Debrecené, Miskoloé és Székesfehérváré gyengébb, 
Pécsé gyenge, — a lélekszám és a középiskolák viszonylatában pedig: 
Szombathelyé igen jó, Szegedé és Budapesté jó, Budapest-vidéké, 
Debrecené és Pécsé gyengébb, Székesfehérváré és Miskolcé gyenge. 
Egyszóval az első arányosításban 4, a másodikban pedig 5 tankerület 
igényel nagyobb figyelmet viszonylagosan a művelődési kívánalm ak 
szempontjából.

Tudjuk azonban, hogy a tankerületekbe beletartoznak az egye
temeken és főiskolákon kívül az összes tanintézetek, amelyek az illető 
földrajzi, helyesebben: közigazgatási területen vannak, tehát a kisded
óvodák, elemi népiskolák, gazdasági iskolák, tanonciskolák, gyógy
pedagógiai intézetek, polgári iskolák, képzőintézetek, felső kereske
delmi iskolák, kereskedelmi szaktanfolyam ok és a középiskolák, ame
lyek összes száma 10.240, tanerőik száma pedig — a tanonciskoláknál 
csak a főhivatású tanítókat számítva — 31.755. Ezek elhelyezkedése 
így oszlik meg: Budapest 1 város, Budapest-vidék 3 megye és Ív á ro s , 
Székesfehérvár 4 megye és 2 város, Szombathely 3 megye és 1 város, 
Pécs 3 megye és 2 város, Szeged 3 megye és 2 város, Debrecen 
5 megye és Íváros, Miskolc 4 megye és 1 város, vagyis a sorrend itt  
ez: Székesfehérvár, Debrecen, Pécs, Szeged, Miskolc, Budapest- 
vidék, Szombathely, Budapest.

H a m ár most az összes tanintézetek számát vizsgáljuk, ezt az 
összeállítást kapjuk: 1. Budapest-vidék (2132); 2. Debrecen (1615); 
3. Székesfehérvár (1393); 4. Miskolc (1187); 5. Pécs (1173); 6. Szombat-

17T a n á r e g y e s ü l e t i  K ö z lö n y .
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hely (1070); 7. Szeged (1058); 8. Budapest (612). Az összes tanerők 
száma szerint pedig ez lesz a sorrend; 1. Budapest-vidék (683.1);
2. Budapest (5619); 3. Debrecen (4535); 4. Székesfehérvár (3341);
5. Miskolc (3162); 6. Szeged (2984); 7. Szombathely (2800); 8. Pécs 
(2481). Meg kell itt azonban az osztályok számát is ügyelnünk, m ert 
kétségtelen, hogy a nagyobb, azaz párhuzamos osztályokkal működő 
iskolák tanerőinek száma is nagyobb. A 11.114 osztály tekintetében 
a következő eloszlást kapjuk: 1. Budapest (2904); 2. Budapest-vidék 
(2230); 3. Debrecen (1515); 4. Szeged (1072); 5. Miskolc (993); 6. Székes- 
fehérvár (990); 7. Szombathely (738); 8. Pécs (672).

Könnyebb áttekintést ad a következő rovatos egybeállítás:

1 2 3 4 5 6 7 8

Iskolák
száma

B udapesti
vidék

Debrecen Székesi
fehérvár

M iskolc Pécs S z ó r n i
bathely

Szeged Budai
pest

Tanítók
száma

Budapest»
vidék

Budapest Debrecen Székes-
fehérvár

M iskolc Szeged Szomí
bathely

Pécs

O sztályok
száma

Budapest Budapest?
vidék

Debrecen Szeged M iskolc Székesí
fehérvár

Szomí
bathely

Pécs

Kiolvasni ebből a táblázatból is sok mindent lehet, noha az 
osztályok között óvodaiak nincsenek, elemi iskoláink pedig nem sze
repelnek, de am int ezek csökkentik az egyes tankerületi adatokat, 
körülbelül ugyanabban az arányban növeli azokat egyrészt az óvónők 
(83 és 439 között) 6 a tanítók és tanítónők (1691 és 4378 között), m ás
részt az óvodák (73 és 327 között) és az elemi népiskolák (185 és 1261 
között) bentmaradó száma. Egyszóval m egállapíthatjuk, hogy Buda
pest vezet abban a tekintetben, hogy kevés iskolájában igen sok tan 
erőt foglalkoztat, ami ugyan az osztályok legnagyobb számával teljes 
arányban nincs, de még m indig eléggé fejlett kulturális viszonyok 
jele. Szegeden az osztályok számához képest m ór kevesebb a tanár, 
még kevesebb az iskola, s ez többek között a rra  is enged következtetni, 
hogy az egye9 tanintézetekben sok, tehát nem zsúfolt osztály lehet 
Budapestvidéken viszont annyiban más a helyzet, hogy a sok is
kolához és tanerőhöz viszonyítva valam ivel kevesebb az osztály. 
Debrecen, Miskolc és Szombathely teljesen egyenlő képet m utatnak: 
m ind a három  kerületben kicsivel kevesebb a tanerők és az ezeknek 
teljesen megfelelő osztályok arányszáma, m int az iskoláké, tehát a 
helyes egyensúlyhoz az ő helyzetük a legközelebb van. Más meg
határozás illik Székesfehérvárra, amelynek tanerői viszonyszáma az 
iskolákéhoz elég közel van, de az osztályokét erősen túlszárnyalja, 
azaz; a viszonylag sok tanerő és még több iskola magas létszámú 
osztályokra enged következtetni. Pécsett ehhez képest az osztályokon 
kívül a tanerők száma is aránytalanul kevés, am i az előbbinél egy 
fokkal kedvezőtlenebb helyzet jele. E  táblázat szerint egyébként a 
helyezési sorrend ez lenne: Budapest-vidék (4 pont), Debrecen (8), 
Budapest (11), Székesfehérvár (13), Miskolc (14), Szeged (17), Szombat
hely (20), Pécs (21). — ami itt sem azt jelenti, hogy a hátrább álló 
kerületekben rosszabbak a viszonyok, hanem csak azt, hogy az előbb 
álló e három  viszonylat pontaránya szerint nagyobb a többinél.

H á tra  van még, hogy az egyes tankerületek tanintézeteinek 
számát a terület és a lélekszám viszonyában megvizsgáljuk. E  három 
adat összefüggését a következő két táblázat m utatja:
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I.

Az ország összes
Buda»

pest
Bpt st»
vidék

Székes*
fehérv.

Szom*
bathely Pécs Szeged

Debre*
cen M iskolc

% - 0 t  f C g 1 a 1 e 1
tanintézeteiből 5'5 20-9 13-7 10-5 11-5 10-4 15-8 í i  6

területéből 0'2 189 151 10-9 136 9'8 19-5 12'—
lélekszámából 1P7 213 11-5 9'4 9'5 9-5 16-5 10-6

II.

Szempont : 1 2 3 4 5 6 7 8

Tanintézet B udapest-
vidék

Debrecen Székes*
fehérv.

M iskolc Pécs Szom*
bathely

Szeged B uda
pest

Terület Debrecen Budapests
vidék

Székes-
fehérv.

Pécs M iskolc ''zom*
b athely

Szeged Buda
pestLélekszám Budapest*

vidék
Debrecen Buda*

pest
Székes*
fehérv.

M iskolc Szóm*
bathely

Pécs Szeged

íg y  a nagyság szerinti helyezés a II. tábla szerint ez: 1. Buda- 
pest-vidék (4), 2. Debrecen (5), 3. Székesfehérvár (10), 4. Miskolc (14), 
5. Pécs (16), 6. Szombathely (18), 7. Budapest (19), 8. Szeged (22). 
Az I. tábla viszont azt mondja, hogy a terület és tanintézetek viszony
latában igen jó csak Budapest, jó Budapest-vidék és Szeged, éppen 
hogy megfelelő Szombathely és Miskolc, gyengébb Székesfehérvár, 
gyenge Pécs, és nem megfelelő Debrecen; a lélekszám és tanintézetek 
viszonylatában pedig legjobb Székesfehérvár és Pécs, jó Szombat
hely, Miskolc és Szeged, gyengébb Budapest-vidék és Debrecen, 
éppen nem megfelelő Budapest állapota. Összehasonlítva a két 
viszonylatot a kerületek belső egyensúlya és adataik arányossága 
szempontjából, az I. tábla szerint r.em érdektelen következtetésekre 
jutunk. Ugyanis Szombathely, Szeged és Miskolc a legkonszolidál
tabbak (tanintézet, terület, lélekszám körülbelül egyforma), Székes- 
fehérvár és Pécs a legszerencsésebbek (nagy terület, kevés lélekszám, 
ehhez sok tanintézet), Budapest-vidék m ár némi hátrányban van az 
előbbiekkel szemben (igen nagy terület, még nagyobb lélekszám, 
kevesebb tanintézet), Debrecen világos hiányokban szenved (leg
nagyobb terület, jóval kevesebb lélekszám, még kevesebb tanintézet), 
Budapest a leghátram aradottabb (legkisebb terület, nagy lélekszám, 
legkevesebb tanintézet).

Végezetül em lítsük meg, hogy ezt az egész hatalm as szervezetet 
az úgynevezett külső tanügyi igazgatás (főigazgatói és a főigazgatók 
hatósága alá rendelt tanfelügyelői hivatalok) keretében összesen 
219 személy (8 főigazgató vezetése alatt 3 tanügyi főtanácsos, 23 tan 
ügyi tanácsos, 28—28 tanügyi titkár, segédtitkár, fogalmazó, segéd
fogalmazó, 8 fogalmazó gyakornok, 24 beosztott igazgató és tanár, 
41 beosztott tanító) irány ítja .

Székesfehérvár. Dr. Kovács Géza.

17*
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Hogyan védekezzünk nyelvünk romlása ellen?
Alig száz éve, hogy Kazinczy nyelvújító m unkája végleg 

diadalt a ra to tt és m áris új nyelvújító apostolokra volna szükségünk. 
De míg Kazinczy csak meg akarta  szépíteni és fel akarta  frissíteni 
parlagon m aradt nemzeti nyelvünket, a mai nyelvújítókra sokkal 
nehezebb m unka vár: a tisztogatás m unkája. Em ber legyen a talpán, 
aki hozzáfog, m ert a rontó méreg ezer és ezer csatornán át fertőzi 
a nyelvet és a legkisebb sejtjébe is behatolt már.

De hogyan vágjunk neki a tisztogató m unkának? Kazinczyék 
óta bizonyos racionalista egyoldalúsággal szeretjük a nyelvet 
„művelni“, nyesegetni, tisztogatni, nem gondolva arra, hogy vég
eredményben a nyelv rom lása is erkölcsi kérdés és az emberi lélek 
általános m egrom lásával, elsekélyesedésével kapcsolatos.

A nyelvjavításnak természetesen vannak ráparancsolásszerűen 
elintézhető kérdései is. A kim ondott idegenszerűségek rendszeres 
és könyörtelen irtogatása éppoly m agától értetődő dolog, m int a 
napról-napra felburjánzó csúf és idétlen szólásoknak, a nyelv 
károm kodásainak a pusztítása. De biztosak vagyunk-e abban, hogy, 
ha irtogatjuk  is a káromló szavakat, a lélek nem kapható-e ú jab 
bakra? M egtehetjük azt is, hogy betűrendben is összeállítjuk az 
idegenszerűségeket, a nyelv minden csúfságát, de az a veszély 
fenyeget bennünket, hogy a csokorba szedett, kipécézett és esetleg 
meg is tanu lta to tt hibák könnyen elkerülik még az éberebb szem 
figyelmét is, m ert az élő nyelv szövetében nem ilyen rikítóak.

A nyelv rom lása ellen nem elég külső eszközökkel dolgozni: 
a lelket kell i t t  is ellentállóbbá és igényesebbé nevelni. A nyelv 
végeredményben azért rom lott meg (Kazinczyék előtt csak vér
szegény volt!), m ert megromlott az átlagem ber ízlése, megromlot
tak, elferdültek esztétikai igényei és elsekélyesedett a lelke. A sok 
idétlen szó azért nem bántja a fülét, m ert nem bán tja  m ár a lelkét. 
A hivatalos és tudományos nyelv m agyartalanságai könnyen ir t 
ható bozótok például a napisajtó m agyartalanságainak az őserdeje 
mellett. Az átlagos újságolvasó élvezettel fürdik a napihírek szeny- 
nyesében és m ert csak az idegek izgalm át keresi, és ugyancsak nem 
fog vele törődni, hogy „helyes“ m agyarsággal tálalják-e fel neki 
m indennapi szellemi táplálékát. Nincsenek nyelvhelyességi igényei, 
m ert nincsenek igazán kulturális, még kevésbbé erkölcsi igényei. 
Sejtelme sincs arról, hogy a teljes szépségében kivirágzott nyelv 
mögött hosszú történeti folyam at húzódik meg. A nyelv csak pilla
natnyi hangtani szükséglet szám ára, szavait maga akarja  meg
terem teni, m ert csak ezek mögött érzi gyökértelen, ellaposodott 
életének ízét, valamelyes értelmét.

A m agyartalanságok riad t és kapkodó irtogatása csak késői 
és múló hatású  racionalista próbálkozás: a lelket kellene tanulóink
ban is igényesebbé és ellentállóbbá formálni. És éppen ennél a 
pontnál, az erkölcsi és esztétikai ráhatás kérdésénél botlunk bele 
a középiskola régi hibájába, a régóta meggyökeresedett intellek- 
tualista  tévedésbe, hogy szeretünk a nyelvi oktatás terén is eleve 
kész, tudom ányosan rendszerezett ismeretekkel dolgozni. Aki csak 
egy kissé is közelebbről néz bele az iskola m agyar nyelvi ok tatá
sába, azonnal észre fogja venni, hogy a megbontott, szételemzett 
nyelvvel, az olvasmány szerkezeti (alsóbb fokon: nyelvtani), stilisz



229

tikai és m űfaji sajátságaival, általában jóval többet foglalkozunk, 
mint a m egbontatlan, élményszerűen ható olvasmánnyal. Az „Utasí
tások“ ugyan előírják, hogy a költeményeket és kisebb prózai 
olvasm ányokat a maguk egészében kell elolvasnunk, de jut-e pél
dául elég idő a szavaltatásra, beszéltetésre? De ha alsóbb fokon, 
a nagyobb óraszám révén mégis csak kínálkozik mód a szintétikus 
nyelvi szemléltetésre, nem végzetes csapás-e, hogy pontosan akkor 
lesz kevesebb a m agyar órák száma, am ikor a stilisztikai tudni
valókkal kapcsolatban beleütközünk az alkotó (írói, költői) egyéni
ség, a stílust, form át terem tő költői ihlet lélektanába. Könnyű te r
mészetesen azt mondani, hogy ne „nagyzoljunk“ és hagyjunk békét 
az írói „egyéniségnek“, hiszen gyerekekkel van dolgunk, akiknek 
sejtelmük se lehet még a „szép“ (szemléletes, fordulatos, eleven) 
stílusnak irracionális mélységekbe nyúló sajátosságairól. Abban a 
pillanatban azonban, mikor lemondunk arról az igényünkről, hogy 
valahogy mégis csak bepillantsunk az ihlet, az élmény, a művészi 
teremtés kohójába, akkor m ondjunk le az irodalom, de a fogalmazás 
tanításáról is, hiszen lélektani közhely, hogy mindkettő az egyéniség 
legrejtettebb forrásaiból szívja a táplálékát.

Az iskolai nyelvi oktatás tehát nem m ondhat le, de nem is 
akart még lemondani az olvasmány megtelítő, kisugárzó ösztönző 
erejéről (a „Toldi“ a legjobb bizonyíték rá), de hagyományos intel- 
lektualizm usának mégis csak engedményeket tesz, mikor úgyneve
zett rendszeres, azaz nem a tanuló által, hanem mások által leszűrt 
elméleti ismereteken és irodalom történeti értékítéleteken keresztül 
mégis inkább a racionalisztikus megközelítés ú tjá t választja. Mind
nyájan  tudjuk, hogy az elméletet mindenképen meg kell előznie az 
olvasmánynak, de aki számot vet azzal a sok lélektani tényezővel, 
amelytől a tanuló esztétikai megtermékenyülése függ és azután a 
rendelkezésre álló kevéske időre gondol, az nem fog azon csodál
kozni, hogy az irodalom tanítása, akaratunk ellenére i9, inkább а 
megtanulás, m int a megélés, átélés terére tolódik.

Azt mondhatná természetesen valaki — és a pozitivista be
állítottságú pedagógusok m ondják is —. hogy hát akkor bízzuk rá  
a tanuló ismeretgyiijtését, irodalmi megtelítődését a legmegbízhatat
lanabb, legkiszámíthatatlanabb valamire, a tanuló egyéni meg
érzésére?

A felvetett kérdés természete nem engedi meg, hogy hosszan 
vitatkozzunk arról, mikor kellene és kellene-e egyáltalán rendszeres 
elmélettel foglalkozni, csak arra  akarunk röviden rám utatni, hogy 
am i a m agyar nyelvi tanításban racionalisztikus úton is megköze
líthető — a logikus szerkesztés és a helyes m agyarság mikéntjére 
gondolok —, a rra  kár annyi „rendszeres“ nyelvtani, stilisztikai és 
poétikai ismeretet pazarolni, m ert az eredmény egyszerűbb títon is 
elérhető. H a pedig a „szép“ rejtélyét kergetjük a form ai és m űfaji 
sajátságokon keresztül, akkor még tízezer annyi elmélet sem fogja 
pótolni az élő olvasmány hatóerejét. A helyes szakaszolás, mondat- 
tagolás, szóval mondanivalóm logikus elrendezése és összekapcsolása, 
m int örök szerkesztési követelmény, a retorikai ismeretek halmozása 
nélkül is gyakorolható, éppígy a helyes m agyarságú beszéd is, a 
stilisztika idevonatkozó elméleti szabályai nélkül. A „szép“ és m ű
fajilag is jellemző alkotásnál azonban -— akár akarom, akár nem — 
irracionális u tak ra  terelődik a m agyarázat, de mivel nincs sok
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időm a „babram unkára“, inkább a tankönyv m eghatározásainak, 
leszűrt értékítéleteinek m egm agyarázására, illetve m egtanultatására 
törekszem.

Éppen itt  rejlik  az alapvető lélektani tévedés. Az irodalm i 
alkotás hatásterülete más, m int az induktív úton megközelíthető 
ismereteké. Az írói alkotás a maga egészében hat, form ájának és 
tartalm ának érzelmi, hangulati és gondolati (racionális) velejáróival 
együtt. Az elemzés, a megbontás és a kaptafára-húzni akarás itt 
veszedelmes munka. Az irodalmi oktatás tulajdonképen nem is adhat 
racionálisan körülhatárolt, végletes ismereteket, inkább csak ösztön
zést és esztétikai igényességet. Irán y t jelölő munka, azért kell hozzá 
a tartalm ilag  is, form ailag is jónak ösztönös megérzése. K i akar
hatna itt végérvényes értékítéleteket adni? A ratio számára leszűrt 
ismeretekhez m indig a személyes átélés melegének kell társulnia: 
m egfoghatatlan hangulatok, elmélázások, nagy érzelmi megrendü
lések ízének.

A nyelvhelyesség nem a több tanulás, hanem a több (mélyeb
ben átélt) olvastatós eredménye. Épp azért itt kell rám utatnunk 
arra  a szomorú jelenségre, hogy a nemzeti nyelv, az idegen nyelvek 
é9 reáliák ütközőpontjába kerülve, m ár régóta a hamupipőke szere
pére szorult, holott királynőnek kellene lennie. A királynői méltóság 
helyett a hamupipőke-sors örök tragikum át kell cipelnie: mindent 
el kell végeznie, a nyelvtan és a helyesírás szabályainak begyakor
lásától kezdve egészen a világirodalom  főbb irányzatainak, nagyobb 
alkotásainak az ism ertetéséig.

Hogy tudná ezt a mennyiségileg egyre duzzadó anyagot a meg
felelő lélektani úton, vagyis olvastatással elvégezni? Pedig olvas
ta tn i — alaposan és megfontoltan — a nyelvromlás elleni legtermé
szetesebb védekezés is, hogy visszatérjünk az alapkérdéshez. Olvas- 
tatás és nyelvromlás elleni harc csak látszólag messzefekvő dolgok. 
H a ugyanis meggondoljuk, hogy az olvasmány természetes alapja, 
melengető, érlelő fészke az előadó- és fogalmazóképességnek, tehát 
a mindennapi beszédben és írásban használt nyelvnek is, akkor 
m áris kitűnik az olvastatásnak és a nyelv megromlása elleni küz
delemnek szoros összefüggése, Olvastatni végeredményben annyi, 
m int anyagot, táplálékot szállítani a m agát kifejezni akaró gyer
meki léleknek. Nem megkötni, hanem ösztönözni! Az előadóképes- 
séget nem kész szövegek m egtanulásával fejlesztjük, hanem az 
olvasmányba való személyes, élményszerű behatolással. A kész szö
veg elmondása, még ha Beöthy Zsolt fogalmazta is meg ezt a szöve
get, nem az előadóképesség, hanem -— rossz m agyar szóval — a 
„leckeképesség“ fokmérője. „Szép“ szavakat nem vehetünk át más
tól, csak mi m agunk terem thetjük meg őket. Az előadókészség volta- 
kép élőszóval való fogalmazni tudás, lélektanilag tehát a rra  az 
álláspontra kell vele szemben helyezkednünk, mint a fogalmazással. 
Az a bizonyos „stílus“ nem szabályok m egtanulásán múlik, hanem 
élményeken, ösztönös képességen és épp azért egy fogalmazványba 
csak egyénileg, személyhez kötötten volna szabad benyúlni. H a csak 
a hibákra m utatunk rá  és — időhiány m iatt — általános javítási 
szabályokat állítunk fel, nem sokra megyünk. I t t  esetről-esetre, 
külön-külön, személyhez szólóan kell a mondatszövedékbe benyúlni, 
m ert a könnyen kiigazítható tárgyi tévedések és helyesírási botlások 
mellett a gondolkozás, gondolatfűzés és szóhasználat olyan m ódjai
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ról, sajátosságairól van szó, melyek tanulónként váltakoznak. Egy- 
egy dolgozatból sok minden kiolvasható, kellő ösztönnel megválasz
to tt feladat esetén, a tanuló egyéniségére vonatkozólag. Nagyon sok 
esetben a dolgozat hű tükre annak a környezetnek, amelyben a 
tanuló él és azoknak a titkolt olvasnivalóknak, amelyek a tanuló 
rejtett, de annál ösztönzőbb, döntőbbhatású lelki és nyelvi (stilisz
tikai) élményeit jelentik.

E gy szó, m int száz; az olvasmánnyal, a költői művel áll vagy 
bukik az irodalom tanítás ügye és így a nyelvhelyesség kérdése is. 
Igenis, adjunk elméletet is, de csak úgy és annyit, am ennyi és aho
gyan a tanulóé is lehet már. De m it érnek az elméleti ismeretek, 
m űfaji meghatározások, készen átvett értékítéletek, ha a tanulók 
lelkében csak m int képletek zsonganak és nem ég bennük, mögöt
tük a költő érzelmeinek, gondolatainak és szavainak meg nem bon
tott, el nem pazarolt tüze? M agyarul az fog helyesen beszélni, aki 
tisztelettel és áh ítatta l beszél ezen a nyelven. Azzal az áhítatta l, 
melyet Berzsenyi virtusim ádó lelkesültsége, Kölcsey nemes hum a
nizmusa, Vörösm arty m egrendítő jövőberémlése, Petőfi napfényes 
derűje és A rany szemérmes realizm usa fog a leikébe varázsolni. 
Enélkül az áh íta t nélkül nincs féltett, megbecsült nemzeti nyelv és 
nincs meg a lelkekben a nyelv megrom lása elleni ösztönös küzdeni 
akarás sem.

Hogy ennek az áhítatnak a felkeltésére — a tan ár ösztönző
képességétől függetlenül — nincs elég idő, azt jóform án mindenki 
belátja m ár. M ért takarékoskodik tehát még m indig a m agyar 
középiskola az idővel éppen annál a tárgynál, mely nemzeti m űvelt
ségünk legtáplálóbb forrása?

Jászberény. V ajta i (W aitsch) István.

A modern idegen nyelvek oktatásának új tervezete 
az osztrák leányiskolában.

Miként az egész fiúközépiskolai oktatás, úgy a leányközépiskolai 
is végre sok kísérletezés és kilengés u tán  határozott alakot nyert. 
M íg a üúk három típusú középiskolában (gimnázium, reálgimnázium 
és reáliskola) készülhetnek magasabb tanulm ányokra, addig a 
leányok az alsó fokon csaknem teljesen egyező két középiskola között 
választhatnak: az Oberlyzeum és a Frauenoberschule között. 
Lényegében eltérő különbség e kettő közt az, hogy az Oberlyzeum 
a reálgimnázium ot közelíti meg és a harm adik osztálytól kezdve 
latin  nyelvet tanít, m ert ez a középkori nyugati szellemi fejlődés 
közös alapjának nyelve, azonban az európai kultúrközösséghez ta r 
tozó egyéb nemzetekkel való szellemi kapcsolatok ápolására még két 
idegen modern nyelvet is tanít, még pedig az első osztálytól kezdve 
franciá t vagy olaszt, az ötödiktől kezdve angolt. A Frauenober- 
schule-nak sajátos célja előkészíteni azon feladatokra, amelyek a 
nőre sajátos természeténél fogva a családban és a társadalom ban 
várnak. Ezért a felső fokon jelentős szerephez ju tnak itt a lélektan 
és neveléstan mellett a háztartás és gazdaságtan tan tárgyai is heti 
S3 órában órában (Kinderpflege: 3, F ürsorge: 2. főzés stb.: 10, 
mindenféle kézimunka: 18 órában). A két idegen nyelv közül a 
francia vagy olasz az elsőben, az angol a harm adikban kezdődik.
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Az Oberlyzeumból tehát a második osztály u tán  (szelekció) köny- 
nyen léphetnek a Frauenoberschule-ba azok, akik inkább gyakorla
tias élethivatásra valók.

Nemcsak a német nyelv és irodalom, hanem a két kötelező 
modern idegen nyelv anyaga és tan ítási módja is teljesen egyező 
a kétfa jta  leányközépiskolában. Csak az óraszámban mutatkozik 
jelentéktelen eltérés (Anyanyelv az Oberlyzeumban heti 27, a 
Frauenoberschule-ban heti 26, első idegen nyelv [francia vagy olasz] 
Oberlyzeumban heti £8, Frauenoberschule-ban 27, második idegen 
nyelv [angol] Oberlyzeumban 17, Frauenoberschule-ban 18 óra.)

A modern idegen nyelvek tanításában a tanárnak már a kezdő 
fokon is lehetőleg az idegen nyelvet kell használnia és a tanulókat 
is arra kell szoktatnia, hogy lehetőleg az idegen nyelvet használják, 
a német nyelvet csak akkor, amikor nyelvi vagy tárgyi nehézségek 
leküzdésére okvetlenül szükséges. A fonetikus írást is használhatja 
a tanár, de összefüggő írásgyakorlatoknál sohasem.

A tanítás élénkítésére képek, képeslevelezőlapok, újságok, fali
naptárak, gramofonok, rádióelőadósok, filmek, színdarabok, tanulók 
levelezése szolgálhatnak.

M ár az első tanévtől kezdve gondosan megtervezett szó- és 
frázis-kincs megszerzésére és fokozatos fejlesztésére kell törekedni. 
Minden osztálynak meghatározott tárgykörök szerint kell azt el
sajátítania. Ilyen tárgykörök lehetnek: 1. Iskola, család, ház, ruház
kodás, táplálkozás, évszakok, időbeosztás; 2. az emberi test, betegsé
gek, játék és sport, város és falu, kert és mező. állatok és növények:
3. utazás és közlekedés, vasutak, tengeri utak, légi utak, idegen 
országok, földrajz; 4. egyes emberi életfolyamatok, kéziipar, h ivatá
sok, gazdasági élet, kereskedelem és ipar; 5. társadalm i és állami élet, 
haza, korm ány; 6. lelki élet, vallás és egyház, művészet és irodalom, 
színház, technikai vívmányok, találm ányok és felfedezések.

Ezen tárgyköröknek osztályonként való megválogatása a szak
tanárok feladata, de felesleges ismétlések elkerülése végett és a leg
fontosabb tárgykörök el nem hagyása céljából a szaktanári értekez
leteken közös megállapodásra kell jutuiok és a végzett anyagról a 
tanév végén írásban tartoznak beszámolni.

A szókincs megszerzése és fejlesztése alkalmas olvasmányokhoz 
kapcsolódik. Ritka és kivételes jelenségeket figyelmen kívül kell 
hagyniok. A szókincsnek életteljes, gyakran váltakozó összefüggé
seket feltüntető mondatokban folyó gyűjtése a felső fokon olykor 
m ár formális szempontok (szócsaládok) szerint is történik. Az olvas
m ány keretén belül gondosan tárgyalják  azokat a részeket, amelyek 
a szókincs gyarap ítására  és begyakorlására különösen alkalmasak. 
Ezt az eljárást a felsőbb fokon sem szabad elhanyagolniok. A nyelv
tan i ismeretek közlése is az olvasmányokhoz kapcsolódó szabály 
szerű gyakorlatok ú tján  folyik; az e célra alkalmas anyagot a tan
könyvnek kell nyújtania. A nyeltvani szakkifejezéseknek egysége
seknek kell lenniök.

Az olvasókönyv kultúrism eretet ad az illető idegen népről és 
országáról, a szakszerű, illetőleg teljes földrajzi, történelmi és gazda
sági ismeretet azonban az erre illetékes földrajz és történelem adja.

Az olvasmányok anyaga nem minimális, azonban csak két, leg
feljebb három változatot enged a tanár szabad választására. Művé
szeti szempontok, előadási mód, szerzők és korok szerint kell az
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olvasmány anyagot megválasztani. Az olvasmánynál a nyelvi és 
tárgyi feldolgozás a fő, nehezebb részleteket ford ítan i is lehet. 
Az egyes írók életéről és működéséről, az egyes művek a szerző
nek összes irodalm i termékeihez való viszonyairól, az irodalm i 
irányról, amelyhez tartozik, csak a valóban kiváló auktoroknál 
lehet megemlékezni, akkor is a lehető legrövidebb formában. Ezért 
mellőzendők az úgynevezett irodalom történeti „Leitfaden“-ek is.

A német nyelvnek az illető idegen nyelvhez való viszonyát, a 
közös irodalm i vonatkozásokat alkalom szerűen tá rgyaln i és érté
kesíteni kell. Fontos az a közreműködés is, am elyet az idegen 
nyelvnek tanára  a földrajz, illetőleg a történelem  tanárátó l nyer
het és viszont. A hazafias érzületet az idegen nép term ékeiben is 
meg kell éreztetni és ahol a r ra  alkalom  kínálkozik, párhuzam ba 
vonni a hazai és az idegen állam i és társadalm i berendezéseket, 
erkölcsöket, népszokásokat.

Az írásbeli tételek kitűzésénél döntő szempont a tanulók 
nyelvkészsége. Szótárt csak a két felső osztályban használhatnak, 
de előbb szoktatni kell őket a szótár helyes használatára. Osztá
lyozásra kerülő iskolai dolgozat többnyire csak kettő van fél
évenként. Dr. Fallenbüchl Ferenc.

Visszalapozunk.
Az 1873-i közgyűlésen dr. Say Mór elnöki beszédében beszá

molt az elm últ évi munkásságukról. A m iniszter megbeszélésre 
h ív ta  össze a középiskola legkiválóbb szakem bereit és eszme
cserére kérte fel őket, hogy fenntartandók-e a gimnáziumok mel
le tt a reáliskolák és hogy nem volna-e célszerű a két típus alsó 
osztályait egyesíteni. A reáliskolák teljesen külön m eghagyása 
m ellett szavaztak. — A m iniszter elrendelte a gimnáziumokban 
a  módszeres értekezletek ta rtásá t. — Aki az ország tanügyét fele
lősséggel vezeti, vagyis az állam korm ány, annak legyen befolyása 
a taniigy minden ágára. Az ellenkező nézetúek a bécsi és linzi 
békekötést és az 1791—8-i 26. t.-c.-et idézik, pedig ezek m ár csak 
a reminiszcenciák azon m últ időkből, midőn hazafiúi kötelesség 
volt az akkori tisztán kát. s nem m agyar korm ánnyal szemben 
a  vallás védelme címén a nemzetiség védelmére kelni. — A tan á r
ság hálásan köszöni, hogy fizetésének jav ításá t az állam háztartás
ban m utatkozott jelentékeny deficit ellenére is megszavazták. — 
A M. Tud. Akadém ia elnöksége megengedte, hogy egyletünk köz
gyűlését, választm ányi és szaküléseit az Akadém ia épületében 
tarthassa . — Névy László felhívja a közgyűlés figyelmét a fele
kezeti iskolák állam i ellenőrzésének fontosságára, m ert a nyitott- 
szemű ember azonnal észreveszi a lólábat, mely a felekezeti félté
kenység kopott pallium a alól kilátszik. Oly bandabandát például, 
minővel a  Meggyesen gyűlósező szász evangélikus tanárok  a v ilá
got meglepték, egy alkotmányos korm ány sem vehet figyelembe. 
Helyesli, hogy a h ittan  tan ításá t az állam i középiskolákban is az 
illető egyházi hatóságra bízzák, de károsnak mondja ha a kato
likus növendékekkel a  régi kényszer-rendszer űzetnék és 9 éven 
á t teoretikus vallástanulm ányokkal gyötörtetnének az épp ezen 
eszközök által csakham ar közönyössé válandó ifjú-lelkek.
A közgyűlés a minisztériumhoz küldött felterjesztésében károsnak
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m ondja a törvényjavaslatnak az ifjúság  katonai és fegyvergya- 
korlata iró l szóló részét. — A főtitkárnak évi 100 frt-o t szavaznak 
meg, a pénztárnoknak a befolyt díjak 5%-át. A Közlöny előfizetési 
á rá t 3 frt-ról évi 4 frt-ra  emelik. — Kimondják, hogy ezentúl az 
ország minden középiskolájának valam ennyi ra jzát k iállítják  
B udapesten a közgyűlés idején. — K ardos K ároly  indítványozza: 
a törvényhozás érdem esítse a nem-állami tanárokat is az állam iak 
jogainak és javadalm aztatásának élvezésére. Az állam i tanárokat 
hivatalukból csak m eghatározott módozatok és feltételek alapján 
lehet elbocsátani, a nem -állam iak csupán elöljáróik kegyelmétől 
függnek. Az állam iak fizetése évi 1200 frt-nál kevesebb nem lehet, 
ötévi pótlékuk és nyugdíjuk biztosítva van, a nem -állam iak csak 
1000 fr t -06  fizetésükre vannak utalva, lakbérüket sem fizeti ren 
desen az iskolafenntartó. E lfogadják és felterjesztik.

Riedl Szende halálával az egylet egyik m egterem tőjét veszti 
el. A provisorium  idején háromszor kopogtatott a korm ánynál 
egy tanáregylet m egalapítása érdekében, leford íto tta a bécs M ittel- 
schule-egylet alapszabályait. Huszonkétéves korában a  prágai 
egyetemen a m agyar tanszéket nyerte  el.

A M agyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmezőben 
Révész Im re figyelmezteti a tiszántúli ref. közgyűlést, hogy a 
középiskolai tö rvényjavaslat a prot. iskolákat a  százados szikla
alapról letaszítva az időnkénti politika változékony szelei á lta l 
összehordott homokhalomra állítaná, ha azokat állam i felügyelet 
a lá  helyezi. H a m ár protestáns tanárjelölteknek állam i tanár- 
képezdében kell vizsgázniok, protestáns tanárok vizsgáztassák őket! 
Szerkesztőnk válaszol, hogy nagy szerencsétlenség volna, h a  ez 
az ortodoxia sok búzgó hívet találna.

Erdély 263 felekezeti rendes tan ára  közül mindössze hat te tt 
tanárvizsgálatot, — M ártonfy panaszkodik cikkében (189. 1.), hogy 
a korral haladni nem akaró felekezeti iskolák az egyház gyer
mekét türelm etlenné teszik m ásvallásúak irán t.

Az egylet választm ánya nevében Ney Ferenc elnök írással 
fordult a képviselőházhoz, hogy a  tanulóifjúság katonai gyakor
latairól szóló tö rvényjavaslat minden 15—20 éves iskolai növen
déket évenként hathavi katonai fegyvergyakorlatok tanu lására  
kötelezné; ez az ifjúságot az iskola kötelékeiből teljesen kisza
kítaná.

Vogt K áro ly  ném et tudós a reáliskolát fontosabbnak ta r t ja  
a gimnáziumnál. K orunk a term észettudományoknak az életre való 
alkalm azásán nyugszik. E rre  a  reáliskola tanít, így hát azt k í
vánja, hogy a  jogit és teológiait kivéve minden egyetemi k arra  
csak a, reáliskola képesítsen. Bűnnek nevezi a klasszikus nyelvek 
kényszerét az ifjak  ellen. Máskép állnánk a közigazgatásban, 
orvostudományban, ha  tanulóink idejének és erejének nagy ré
szét a kasszikusok el nem lopnák.

A választm ány em lékiratban kérte a minisztert, hogy az új 
tanterv  h ibáit jav ítta ssa  ki. A  koncentrációs tan terv  helyett csak 
a szaktanítást ajánlják. H ibáztatják, hogy 11—12 éves gyermek 
olvasm ányául A rany Keveházát és B uda halálá t tűzték ki, holott 
a régi nyelvet utánzó inverziók még nagyobb tanulóknak is nehe
zen érthetők. Épp ily élvezhetetlen a II I . osztályban Vörösm arty 
Cserhalom c. költeménye, mely m agában véve is kevésbbé sikerült
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munka. A IV. osztályban a görögből előírt anyag fele is sok. 
A francia nyelvnek a reáliskola első osztályában való elkezdése 
tú l korai. — A tcrnatanitók  szám ára nyugdíjat kér a választm ány. 
A budai főreáliskolában a to rnatan ító  a le já rt 3 próbaév után 
m egerősítésért folyamodott, de kérelm ét azzal u tasíto tták  vissza, 
hogy a tornatanító  nem rendes fizetést, hanem csak ju talom 
d íja t kap. vitéz Szabó István Andor.

FORGÁCSOK.

Vezérkönyvet kívánnak mind többen és többen a tan ítás töké
letesítése céljából, módszeres vezérkönyvet, hogy annak biztos alap
ján  a tan ár ingadozás nélkül megállhasson. Minden tan tárgy  tan í
tásánál szüksége volna a tanárnak  az ilyen vademecumra, tan ítá 
sának egész fölépítésében, annak minden lehető problém ájában 
szívesen fordulna hozzá segítségért, ha az szaktárgya oktatásának 
legkisebb részletkérdéseire is lelkiism eretesen kiterjeszkedik, mo
dern, magas színvonalú és minden tekintetben megbízható. A Tan
terv  és az U tasítások csak általánosságok között mozognak, nem 
egyszer szűkszavúak, m ert rendeltetésük egészen más. És mégis, 
ezek a vezérkönyvek •— nem tudni m iért — csak nem akarnak el
készülni. Hogy m ennyire szükség volna rájuk, azt m utatják  a sze
gedi gyakorló polgári iskola vezérkönyveinek sikerei a gim náziu
mokban, ahol például a földrajz tan ára  Kendoff kitűnő m unkáját 
eredményesen tu d ja  használni. H át a középiskolai vezérkönyvek 
m egírására nem akad rá te rm ett középiskolai tan ár elegendő? Úgy 
véljük, hogy fölötte sok is akad és inkább a válogatás volna nehéz. 
Vagy ta lán  a jelen gazdasági nehézségei késleltetik a kétségtelenül 
tetemes költséggel is járó vállalkozást? Pedig  a  vezérkönyvekre k i
adott pénz igen jó befektetés volna! M egszabadítaná a tan á rt attól 
a bizonytalanságtól, mely a különféle a ján lo tt vagy ellenzett „mód
szerek“ tömkelegében m indjobban ránehezedik s m egm utatná neki 
pozitíve azt az u tat, melyen haladnia leghelyesebb. H a ezzel sike
rü lne a jelenlegi sok próbálkozást, kapkodást, kísérletezgetést a 
tanítás gépiessé tétele nélkül csak részben is megszüntetni, ha  ezzel 
a tan á r s vele az iskola nyugalm át csak részben is visszahozhatnék, 
s tan ításunk  színvonalát modernebbé, m unkánkat eredményesebbé 
telietnők, akkor a vezérkönyvek megjelentetésére még a mostani 
viszonyok között is érdemes volna sokat, nagyon sokat áldozni.

Dr. Hári Ferenc.
Ifjúsági könyvtáraink állapota. A Fővárosi K önyvtár leg

utóbbi évkönyve figyelemreméltó tanulm ányt közöl következő 
címmel: „Mit olvas a Fővárosi K önyvtár közművelődési fiókjainak 
közönsége?“ Ez a tanulm ány a fiókkönyvtárak nyolcnapi forgal
m ának könyvészeti ada ta it dolgozza fel, a gyerm ekkönyvtárak 
forgalm a nélkül. Az adatok tehát a 15 éven felüli olvasók által 
használt könyveket ism ertetik. A statisztikából kitűnik, hogy a 
főváros középiskoláinak tanulói tömegesen használják a Fővárosi 
K önyvtár 11 fiókkönyvtárát. E  fiókkönyvtárakat 8 nap a la tt 4793 
olvasó használta és ezek között 1019 felső középiskolai tanuló sze
repelt. Ez a statisztikai adat örvendetes jele tanulóink alig ki-



2 3 6

elégíthető olvasási kedvének. Ellenben nem haladhatunk el szó 
nélkül azon m egállapítás mellett, amelyet az em lített tanulm ány 
szerzője ehhez a statisztikai adathoz fűz. Ezt ír ja : „A Fővárosi 
K önyvtár lassan-lassan átvette az egyre szűkebb keretek között 
működő s teljesen jelentéktelenné zsugorodott iskolai ifjúsági 
könyvtárak szerepét. A tanulóifjúság, m int statisztikánk m utatja, 
kötelező olvasm ányainak jelentékeny részét könyvtárunkból szerzi 
be.“ (A Fővárosi K önyvtár Évkönyve. IV. 1934. 70. 1.) Kérdezzük: 
miképen ju to tt a tanulm ány szerzője ahhoz a megállapításhoz, 
hogy ifjúság i könyvtáraink egyre szűkebb keretek között működ
nek és teljesen jelentéktelenné zsugorodtak? M ielőtt ezt a kijelen
tést megkockáztatta, figyelembe vette-e a fővárosi középiskolák 
ifjúsági könyvtárainak le ltári (gyarapodást és selejtezést kim u
tató) ada ta it oly pontossággal, m int ahogy a Fővárosi K önyvtár 
1934. évi jelentése a fiókkönyvtárak gyarapodásának és kiselejte- 
zett köteteinek szám át húsz évre visszamenőleg k im uta tja  (5. 1.). 
Ifjú ság i könyvtáraink állapotának nevelő oktatásunk szempont
jából óriási jelentőségű kérdését nincs módunkban részletesen 
m egvilágítani. Nem állítha tjuk  össze húsz évre visszamenőleg a 
fővárosi középiskolák ifjúsági könyvtárainak állapotát m egvilá
gító adatokat. Egyetlen adattal szolgálunk csupán. Egyik fővárosi 
reálgimnázium ban, amely 16 év óta áll fenn, a m ultévi értesítő 
szerint az ifjúsági könyvtár állom ánya 2780 kötet, a multévi gya
rapodás 502 kötet. Dr. Gedő Simon.

A lakítsuk meg a tanárok temetkezési segélyegyletét! A Köz
löny legutóbbi számában a jóléti intézményekről beszámoló cik
kekben olvastam, hogy az intézőség kénytelen a segélykérvénye- 
ket anyagi okokból elutasítani. A tanárok özvegyeit és árváit 
segítő egyesület pedig 40—50 P-ős segélyeket u ta l ki a  kérvénye
zőknek. M egtörtént azonkívül egyik vidéki városban, hogy az 
elhalt k artá rs  eltem ettetése lehetetlen helyzet elé állíto tta  a csa
ládot s csak a helybeli tan ári kör s a volt kartá rsak  adakozása 
m entette ki a családot a  szorult helyzetből.

M indenekelőtt és felett tehát egy olyan segélyegyletet kell 
létesíteni, amely a legszomorúbb pillanatokban a  családot átsegíti 
a feltolakodó anyagi nehézségeken. Nem is kíván nagyobb áldo
zatot a tagoktól, m int más jóléti intézmény, de hasonlíthatatlanul 
sokkal többet n y ú jtha t azoknál. Az évi tagsági d íja t 2—3 P-ben 
lehetne m egállapítani, am elyet adminisztrációs költségekre lehetne 
fordítani. Ehhez já ru ln a  a — tagok számának megfelelően — 
m egállapítandó és halálesetenkint fizetendő díj, amelyet az el- 
húnyt tag  kedvezményezett hozzátartozója kapna meg. Ezt a d íja t 
a zökkenő elkerülése végett azonban 3—4 halálesetre számítva, 
előre kellene fizetni, hogy a  halálozás bejelentése u tán  a  segély
kiutalás azonnal megtörténhessék. Azt gondolom, hegy m indenki 
jól felfogott érdekében 3C0—400 tagot könnyen lehetne szerezni 
s ennek megfelelően 7—800 P  temetkezési segély lenne kiutalható, 
ha  2 P -t szám ítunk halálesetenként.

H a az özvegy ilyen összeget kaphatna kézhez, akkor szomo
rúságában és elhagyottságában legalább pillanatnyilag mentesítve 
volna az anyagi gondoktól. Ez az elgondolás ma különben is igen 
népszerű. Minden biztosító-társaság és minden erkölcsi testület
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igyekszik tag jainak  a legszomorúbb pillanatokban ilyenform án 
segítségére sietni. Tényleg csak az olyan jóléti intézményeknek 
van létjogosultságuk és lehetnek népszerűek, amelyeknek a ltru is ta  
célkitűzése m egnyugtató ellenszolgáltatást ad. M egnyugtató érzés 
a család számára, ha a haláleset bekövetkezése u tán  egyszerű be
jelentésre, m int köteles járandóság, olyan tekintélyes összeg áll 
rendelkezésre, amely a temetés költségeit feltétlen fedezi s anyagi 
zökkenő nem nehezíti a friss sírhalm on keresztül vezető szomorú 
utat.

(Szombathely.) Schlosser József.

Mesterséges világnyelv az iskolában. Közlönyünk decemberi 
számában Gauder Andor kartá rsunk  fe lh ívja a figyelmet arra, 
mily szerephez ju to tt az eszperantó a középiskolában. Jó l tudom, 
hogy sokan a mesterséges világnyelv jogosultságát tagadják, én 
mégis bátor vagyok egy másik világnyelvre is rám utatni, mely 
az eszperantó elterjedése u tán  keletkezett és sok hívet szerzett 
m agának a középiskolai diákok körében is: az idő nyelvre. Ennek 
a nyelvnek hívei IX. világkongresszusukat 1930-ban Sopronban 
tarto tták , a XIII. világkongresszus szintén M agyarországon készül 
1936 augusztusában. D iákjaim  Anglia, Belgium, Franciaország, 
Luxem burg, Svájc, Svédország, Németország és Texas diákjaival 
leveleznek és sok hívet szereztek M agyarországnak, sok olvasót 
a m agyar íróknak. Aki nincs meggyőződve arról, hogy a m ester
séges világnyelvnek jövője van, el kell ismernie, hogy jelene van 
és a jelenben hasznos összeköttetések forrása. D iákjaim  közül 
többen e nyelv ú tján  ju to ttak  külföldi utazásokhoz. Já r ta k  Svájc
ban, Hollandiában, Belgiumban, Svédországban, Németországban.

Egy nagy előnye van a világnyelven történő diáklevelezésnek 
az élő nyelvek fölött. H a például egy norvég diák egy m agyar 
diákkal francia nyelven levelez, valószínű, hogy egymástól nem 
tanulnak  jó franciaságot, ha  pedig a m agyar diák franciával 
levelez, ennek kevés varázsa van a francia d iákra nézve. H a idő 
nyelven vagy eszperantóul írnak  egym ásnak, ennek nagy az 
ösztönző ereje mindkettő számára. Csatkai József.

(Szombathely.)
A félévi értesítők formahibája. Form ahibának kell ta rtan u n k  

a tanulm ányi értesítők, az „indexek“ bevezetése óta kiadott félévi 
értesítőkben az osztályfőnök aláírásának  hiányát. Az osztályfői fik 
ír ja  a félévi értesítő t és az évvégi bizonyítványt. V ájjon nem külö
nös következetlenség-e az, hogy a  félévi értesítőben az osztályfőnök 
csak másolója az érdemjegyeknek, az igazgató a  hiteles aláíró, evvel 
szemben az évvégi bizonyítványban az igazgató aláírásához még 
m int külön nyom atékra szükség van az osztályfőnök a lá írására  is1? 
Nem volna helyes, ha a  félévi értesítő t csak az osztályfőnök írn á  
alá, m ert az igazgató felelős a lá írása  nélkül intézeti okmány ki nem 
adható, de éppoly helytelen s az igazgató szempontjából kényelm et
len az osztályfőnök felelős alá írása  nélkül félévi értesítő t kiadni, 
m ikor az évvégi bizonyítványban ennek szüksége kétség fölött áll. 
A tanulm ányi értesítők m ár nem egy változáson estek át, nem volna 
tehát semmi akadálya annak, hogy ezután olyan félévi értesítő
m inták kerüljenek a  nyomdába, melyek a régi gyakorlato t ú jítják  
fel. A katonaiskolákban fennáll m a is. (kk.)
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EGYESÜLETI ÉLET.

Vasmegyei Tanári Kör.

A Vasmegyei Tanári Kör folyó évi január hó 21-én a szombathelyi 
Faludi Ferenc-gimnázium dísztermében nagyon látogatott gyűlést tartott, 
melyen a helyi középiskolák tanárságán kívül szép számban jelentek meg 
a kőszegi bencés-gimnázium és ev. leányliceum tanárai is. Megjelent továbbá 
dr. Liber Béla tankerületi főigazgató vezetésével a szombathelyi főigazgatóság 
tisztikara.

Halász Viktor elnök megnyitó beszédében üdvözölte a tankerület vezető
jét s a megjelent tagokat. Indítványozta, hogy a Vasmegyei Tanári Kör 
dr. Liber Béla tankerületi főigazgatót díszelnöknek, dr. Balogh Ányos tan
ügyi tanácsost, a középiskolai ügyekben helyettesét pedig tiszteletben elnök
nek válassza meg.

Az indítvány egyhangú elfogadása után dr. Liber Béla főigazgató az 
üdvözlésre válaszolva ismertette az 1934 : XI. és az 1935 : VI. t.-c. keletkezését, 
fontosságát, új célkitűzéseit és rámutatott az egységes nemzeti világnézet ki
alakulásának szükségességére. Ezt pedig csak az egységes nemzetnevelési 
rendszer teremtheti meg. Hangsúlyozza, hogy a törvény csak keret, melynek 
kitöltése a tanárok feladata. Örül, hogy a tanárság átérzi hivatása fontossá
gát és kéri, hogy a tanárok oktató s nevelő tevékenységükben a törvény 
szelleme szerint járjanak el, mert csak így adhatják meg annak a meg
felelő tartalmat.

Dr. Balogh Anvos tanügyi tanácsos köszöni a megtiszteltetést, mely 
szorosabb kapcsot teremt közte és a kerület tanárságának nagyrésze közt. 
Ismeri és mindig nagyra értékelte a tanárok munkáját s csak azt kéri, hogy 
az iskolai tevékenység mellett ápolják a karlársi összetartás érzését is. 
A maga részéről minden pedagógiai és személyi ügyben a tanárság barátja 
lesz és működésének egyik főcéljául a tanárság tekintélyének emelését 
választja.

Elnök megemlékezett még a csornai préposttá választott Steiner Miklós 
tanker, kir. főigazgató távozásáról és Marót Artúr szentgotthárdi reál
gimnáziumi igazgató nyugalomba vonulásáról. Utódaikat: Simonffy Jenő 
szombathelyi premontrei és Horváth Béla szentgotthárdi áll. gimnáziumi 
igazgatókat a kör tiszteletbeli elnököknek választotta meg, Ruzsonvi Béla 
szentgotthárdi gimnáziumi tanárt pedig a középiskolai igazgatói címmel való 
kitüntetése alkalmából üdvözölte.

Ezután Arató István kőszegi ev. leánylíceumi igazgató ismertette a 
szakterem-rendszert: „Élet és munka a szaktermes középiskolában“ címmel. 
A vetített képekkel illusztrált érdekes előadást mindvégig feszült figyelemmel 
kísérte a hallgatóság, melynek soraiból Solymoss Vendel kőszegi bencés
gimnáziumi igazgató, mint a helyi viszonyok ismerője, rámutatott arra, hogy 
a kőszegi ev. leánylíceum már két éve működik a szaktermes-rendszerrel, 
a legújabb iskolai nevelés ezen érdekes kísérletével. Ennek részben való 
alkalmazása a rajz-, fizikai s tornatermekben meg volt már eddig is, de az 
osztálytermek megszüntetése és a tantárgyak szerint berendezett szaktermek
ben való tanítás szinte forradalmi újítása csak az előadó intézetében nyert 
gyakorlati megvalósítást, még pedig határozott sikerrel. Ennek feltétele a 
csekélyszámú tanulóval dolgozó leáuylíceumban igen kedvező, mert így az 
osztálytermet nagyszerűen lehet helyettesíteni a szakteremmel és ezt szak
szerűen, ügyesen és nagy anyagi áldozatok nélkül lehet berendezni. Az óra
közi szünetekben a folyosókon levő szekrények rekeszeiben nagyobb zaj és 
tolongás nélkül helyezhetik el a tanulók az elmúlt órán használt tanszereket 
és gyorsan vehetik elő a következő tárgyhoz szükséges könyveket stb. 
A tanárnak is kedvesebb, könnyebb, ha megmarad minden órájára ugyan
abban a teremben. Ezt a leggyakorlatibb módon berendezhette és itt minden 
szükséges felszerelése azonnal kéznél van.
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Felfogása szerint azonban nem valósítható meg ez a rendszer a nagy
létszámú, főleg pedig fiúközépiskolában, bármilyen jó legyen is a fegyelem 
s akármily eszményien megépítettek is a folyosók, valamint a nélkülözhetet
len felszerelések. A szakterem-rendszer melleit tökéletesebben végezhetjük a 
szaktárgyaknál szükséges szemléltetést, de viszont nagyon szűk keretek közé 
szorítja a szemléltetési anyagot, mert a tanuló nyolc éven át ezeken kívül 
ebben a teremben mást nem lát. Az OKTE Közlöny lapjain azt a felfogást 
védték, hogy sokkalta változatosabb és teljesebb szemléltetést végezhetünk 
vetítéssel s ez az eljárás feleslegessé teszi a falaknak túlsók képpel való meg- 
tarkítását.

Az előadó szerint a szakteremmel az egész iskola a tanuló otthonává 
válik, ami a kislétszámú iskolának arányosan kisebb épülete esetében nem 
is nehéz. A nagy épület azonban nehezen pótolhatja a tanterem otthonias- 
ságát. S ha tanítványaink nem érzik meg tantermük lelkét, szellemét, ha 
nem forrnak össze lélekben azzal az iskolapaddal, azzal a tanteremmel egy 
éven át, ha otthonuknak külső hatásait naponta öt-hatszor cserélgetik, való
ban hontalanokká lesznek. A nagy iskolaépületben nekünk is a tanterem volt 
otthonunk és inkább volt az, mint a fizikai előadó- vagy a rajzterem.

A szakterem-rendszer tehát a kevésszámú tanulóval dolgozó iskolában 
eszményi. A kőszegi példa szerint gyakorlatilag is kitűnően bevált ez az új
kori, ügyes tanítási rendszer. Viszont éppen akkora hibába esnék a nagy
létszámú iskola vezetője, ha ezt a modem eljárásmódot erőltetné. A tanárság 
azonban csak a legmelegebb elismerés hangján fogadhatja a kőszegi ev. 
leánylíceum igazgatójának és tanári karának ezt a komoly, szépen felépített 
és a kezdet nehézségeivel immár megküzdött újítását, melynek példáján a 
hasonló szerencsés körülmények közt élő középiskolák okulhatnak azzal, 
hogy ezt az úttörő és eredeti pedagógiai érzékkel megindult munkát követik.

Miután az elnök köszönetét mondott a szépen felépített, inélyenjáró 
előadásért és az alapos, tárgyilagos hozzászólásért, megköszönte a főigazgató
nak és hivatala tisztikarának a megjelenését, valamint a tagok rendkívüli 
érdeklődését, továbbá dr. Pethő-Perepalits István tanügyi főtanácsos, gimná
ziumi igazgatónak a terem átengedését, a gyűlést bezárta.

HÍREK.

Áthelyezések. A m agyar k irá ly i vallás- és közoktatásügyi 
m iniszter K ási Jenő  szentesi állam i H orváth M ihály reálgim ná- 
ziumi rendes ta n á r t a  szekszárdi állam i G aray János reálgim ná
ziumhoz, — Székely András makói állam i Csanád vezér reálgim ná
ziumi rendes tan á rt sa já t kérelm ére a soproni állam i Széchenyi 
Is tv án  reálgimnáziumhoz, — Szalkay Mária ú jpesti állam i K ani- 
zsay D orottya leánylíceum i rendes tan á rt a budapesti VI. kér. 
állami M ária Terézia leánylíceumhoz, — Bechányi Eszter  szegedi 
állam i Árpádházi Szent Erzsébet leánylíceumi rendes tan á rt az 
újpesti állam i K anizsay D orottya leánylíceumhoz helyezte át.

Nyilvánossági jog. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz
te r a budapesti Domokos Lászlóné magánleánylíceum  I—VII. osz
tályainak  a nyilvánossági jogot a folyó 1935/36. tanévre megadta. — 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi m iniszter az esztergomi ferenc- 
rendi róm. kát. Szent A n ta l reálgimnázium  I—V. osztályának a 
nyilvánossági jogot a folyó 1935/36. tanévre megadta. — A m . kir. 
vallás- és közoktatásügyi m iniszter a szegedi Árpádházi Boldog 
M argit kát. leánygim názium  I. és II. osztályainak a nyilvánossági 
jogot a folyó 1935/36. tanévre megadta. — A m . kir. vallás- és köz
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oktatásügyi m iniszter a budapesti Bajuszné K ossányi E d it és 
T anártársa i magánleánylíceum  I—V III. osztályainak a nyilvános- 
sági jogot és az érettségi vizsgálat tartásának  jogát a folyó 
1935/36. tanévre megadta. — A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
m iniszter a budapesti Szekeres M argit-magánleány gim názium  
I —V III. osztályainak a nyilvánossági jogot és áz érettségi vizsgá
la t tartásának  a jogát a folyó 1935/36. tanévre megadta. — A vallás- 
és közoktatásügyi m iniszter a  budapesti dr. Lázár Piroska magán
leánygimnázium  I—V III. osztályainak a nyilvánossági jogot és az 
érettségi vizsgálat ta rtásának  jogát a  folyó 1935/36. tanévre meg
adta. — A m .  kir. vallás- és közoktatásügyi m iniszter a m átyás
földi egyesületi reálgimnázium  I—V II. osztályainak a nyilvános- 
sági jogot a folyó 1935/36. tanévre megadta.

Kinevezések. Budapest Székesfőváros polgárm estere vitéz  
Korompay Sándort és dr. Párkányi Norbertét leányközépiskolai 
igazgatókká, dr. Haltenberger M ihályt középiskolai számfeletti 
igazgatóvá, K iss Lajost, Czaiber Józsefet és Turányi Ferencet reál
iskolai tanárokká, Rózsa Annát, dr. К  erényi Károlynét, dr. M aróthy 
Jenönét, Rózsa Margitot, Jeney Gizellát és Edvi Illés A nnát leány
középiskolai tanárokká kinevezte.

Az „Ifjúság“ az iskola ellen. Az iskola m indig szeretettel veszi 
pártfogásába azokat az ú jságokat és folyiratokat, melyek az ifjúság  
szám ára íródnak. Ezekben a szerkesztők olyan írókat ju tta tn ak  szó
hoz, akik az ifjúságot jól ismerik, lelki szükségleteit ki tud ják  elé
gíteni s gondosan kerülnek mindent, mi fejlődésére károsan halhat. 
Nem burkolt tanításokat, cukrozott keserű p ilu lákat nyújtanak , 
m ikor gyönyörködtetni akarják  az ifjúságot, hanem a  szépirodalom 
legjavát teszik szám ára hozzáférhetővé. Nem nagyképűsködnek, ha
nem érzékük van a diákok bohóságai, hum ora irán t is. A cinizmus
tól azonban távol állanak. A m agyar ifjúsági lapoknak előkelő 
sora sok jó órát szerzett a diákoknak és erre jogos büszkeséggel 
tekinthetnek a tanárok  is, hiszen e lapok szerkesztői és írói több
nyire az ő soraikból kerülnek ki. A középiskolák szeretettel te r
jesztették a Drozdy Győző szerkesztésében megjelenő Ifjúság  című 
diáklapot is. A szerkesztő-bizottság teljes biztosítékot látszott 
nyú jtan i a r ra  nézve, hogy a lap az iskola m unkáját tám ogatni fogja, 
Ily  biztosítékra az iskolának szüksége van. Az iskola minden köny
vet, melyet könyvtáraiból az ifjúság  rendelkezésére bocsát, meg
válogat. Az ifjúsági könyvtárakban csak m iniszterileg engedélye
zett könyvek foglalhatnak helyet. A diákok szám ára szerkesztett 
folyóiratokat, lapokat term észetszerűleg nem szokás előzetes cen
zúrának alávetni, épp azért a szerkesztőnek elég biztosítékot kell 
nyújtania. Sajnos, az Ifjúság  c. lap e tekintetben súlyos csalódást 
okozott. J an u á r 29-i számában olyan cikket közöl, mely a  közép
iskolának kötelességévé teszi, hogy ezt a  lapot többé ne bocsássa be 
fa la i közé. A cikk címe: „Rettegések háza, — halál reád!“ Szerzője 
Deregnyői György. (Nem ismerjük.) A „Diligenter frequentáltam “ 
első versszakával m int jeligével megjelent cikk olyan megbélyegző 
képet fest az iskolák többségéről, embertelen eljárásukról a diák
sággal szemben, s annyi ízléstelenséget és tapin tatlanságot követ el, 
a  m ellett oly éretlenséget árul el, hogy vele bővebben nem is fog
lalkozunk, csak épp m egállapítjuk a tényállást és levonjuk követ



keztetésünket: a lap most m ár nem nyú jt biztosítékot az iskola 
szám ára, hogy a nevelés m unkájában tám ogatja. K iem eljük azon
ban még azt, hogy ez a cikk épp bizonyítványkiosztáskor került az 
ifjúság  kezébe, am ikor sok rossz előmenetelű s beteg idegzetű diák 
lelki egyensúlya úgyis veszélynek van kitéve. Az ilyen lap végze
tesen felboríthatja. M int értesülünk, Drozdy Győző lemondott a 
lap  szerkesztéséről s lemondott a szerkesztő-bizottság is.

Érdekes számadatok a népiskolák köréből. A Néptanítók Lapja és Nép
művelési Tájékoztató február 1-i számában érdekes cikket közöl Szombat- 
falvy György tollából. Eszerint a tanköteleseknek száma az utolsó öt évben 
csökkent ugyan, az iskolák zsúfoltsága azonban növekedett. Ennek oka egy
részt az egyre hiánytalanabb beiskolázás, másrészt pedig az a körülmény, 
hogy a vidéken, különösen az Alföld keleti felében még nem romlott le a 
népszaporodás, azonban már nem tudja ellensúlyozni más vidékek s külö
nösen a városok növekvő meddőségét. A mérleg tehát romlik, mialatt a zsú
folt iskolák száma emelkedik. A folyó tanévben az elemi iskolákba 978,587 
tanuló iratkozott be. Az állami iskolák lassan, de állandóan tért hódítanak. 
Az utolsó öt év alatt 34 új állami iskola létesült s az állami tanítók száma 
100-zal, a tanítványaiké közel 14.000-rel emelkedett. A községi iskolák száma 
is nőtt, ezekben 3240 főnyi tanulónövekedés mellett közel 300-zal emelkedett 
a tanítók száma. Ennek az aránytalanságnak oka a főváros iskoláiban talál
ható. A római és görög kát. iskolákban, valamint a magánjellegűeknél szintén 
van bizonyos emelkedés. A protestáns és az izraelita iskolák kivétel nélkül 
csökkenő tendenciát mutatnak. Legfeltűnőbb ez az izraelitáknál, hol az utolsó 
években 9 iskola szűnt meg s a tanulók száma közel 2000-rel apadt. Az arány
lag kevésbbé városiasodott reformátusok iskolái megmaradtak ugyan, azon
ban itt is lényegesen fogy a tanulólétszám. Érdekes a nők térfoglalása a nép
iskolai tanításban. 1924—25-ben a nők arányszáma 39-6% volt. Az 1929—30. 
tanévben arányszámuk, főképen az állami iskolákban való térfoglalásuk 
miatt, 43-7%-ra, a folyó tanévben 43-9%-ra emelkedett.

KÖNYVSZEMLE.

O rtu tay  Gyula: Székely népballadák. Budapest, K ir. M agyar 
Egyetem i Nyomda. 1935.

Ötvennégy székely népballadát válogatott össze s lá to tt el 
jegyzetekkel e szép könyvben a szerző. K ár, hogy — m int maga 
is m ondja — nem állt m ódjában a N éprajzi Múzeum kéziratos 
anyagát, a fonográf-hengerek szövegeit is feldolgozni s az ú jab 
ban megindult székely és csángó népköltési gyűjtések kéziratait 
megszerezni. Ekkép még nagyobb teljességet ért volna el ez a 
nagy előkészülettel egybeállított s igen alapos tanulm ányra valló 
gyűjtem ény. A könyv külső alakja, díszes kiállítása, B uday György 
igen szép fametszetei stb. a r ra  vallanak, hogy ajándékkönyvnek 
készült a  közönség s még inkább az ifjúság  számára. Pedig O rtutay 
G yulának nemcsak a közönség, hanem a szakember szám ára is 
sok érdekes s részben új m ondanivalója van kitűnő bevezető 
tanulm ányában. A közönség emlékezetében a balladáról alig  m aradt 
egyéb Greguss meghatározásánál. Ez az ötletes m eghatározás 
azonban egyáltalán nem általános érvényű s a  mi irodalm unkban 
is csak A rany balladáira illik. A népballadák egy része re frén
nélküli, recitatív  előadású epikus ének (Szilágyi és Hajm ási, 
K ádár K ata, F ejér Anna, Szőcs Marosa), a fásilc része a refrénes,
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tempo giusto dallam ú táneballadának a  típusa. Ezt a nálunk is 
gyakoribb típust, az epikus m enetű táncdalt lá tta  népballadáink
ban m ár E rdély i és Eperjessy egykorú tanulm ánya is, a trag ikus 
ság dogmájához ragaszkodó elméleti irodalom  azonban megfeled
kezett róla. — A szerző egyébként elkerüli a balladák esztétikai 
tá rg y a lásá t s vizsgálódásait a székelység népi ku ltú rá jának  
„struktúrája, alapvető tu lajdonságai és egzisztenciális problém ái“ 
érdeklik a  balladákban. Fölveti az eredetiség kérdését s m egálla
p ítja , hegy annak i t t  semmi jelentősége nincs. A népi ku ltú rák  
egym ásba kapcsolódnak, egy vérkeringésük van s a kicsiny erdélyi 
kagylóban egész E urópa balladaköltészetének zúgását hallhatni. 
Ennek az összefüggésrendszernek közvetítői a legkülönbözőbb 
történeti események, gazdasági kényszerűségek, m int pl. a vándor
lás, a keresztes-hadjáratok, a jeruzsálem i Szent Sírhoz zarándok
lók tömegei stb. M agyarország — mint m ár Solymossy em lítette — 
a m últban országútja volt a Keletnek kereskedelmi szempontból 
is s így  nem csoda, ha a legkülönfélébb motívumok keverednek 
egymással távoli országok népballadaköltészetében. Később a 
könyvnyom tatás terjedésével a népi vásári pompa, a vásári éne 
kesek, képm utogatók szövegei voltak term ékeny ta la ja  a balladák
nak. Az európai népepika tehát összefügg egymással s ennek az 
összefüggésnek egyik legvirágzóbb sarjadéka a székely népballada. 
— További problémaköre a tanulm ánynak: mennyiben tekinthetők 
a népballadák egyéni alkotásnak s mennyiben a közösség term ékei? 
(Az egyéni alkotás a végső ok, a ballada keletkezésénél, fejlődé
sénél ott áll a közösségi éneklésmód, mely formál, fejleszt, meg
őriz.) Melyek a balladaköltés alapvető jegyei? (Az eredetiség 
igényének hiánya, a személytelen szerző, az alkotás fejlődése, a 
melódiának, néha a táncnak a  szöveggel egyenrangúsága stb.) 
Melyek a  székely népballadák egyéni jegyei? „A székely népi 
ku ltú ra  szellemét szimbolikusan a gyepüvédő, a határvédő szelle
miség je le n ti. . .  Ez a  határvédő szellemiség já r ja  á t m értanias 
díszítésű, ősi emléket őrző szőtteseiket, festékeseiket, fafaragásai
kat . . .  ez szövi át életük ünneplő és hétköznapi szokásait, 
ez á llít kopja-fát sírhalm ukra.“ „A székely népi k u ltú ra  im m a
nens szellemét, amelynek a határvédő, hagyományvédő nevet 
adhatjuk, tükrözi a székely népballadaköltészet is. Pentatcnikus, 
nagy régiségű hangsora, az állandó, kötött ütemezéstől el-eltérő 
tempója, az előadásszerű éneklésmód, melyben a  szöveg vers
szakonként m ódosítja nem egyszer a dallamot, a gazdag orna
m entika: mindez a m agyarságnak ősi dallam kincsét jellemezhette, 
hiszen országszerte (főleg D unántúl és Felső-M agyarországon) rá 
bukkanhatunk nyom aira. Ezt az egyebütt elveszett örökséget 
egyedül a székelység. . .  őrizte meg s ugyanez a makacs, hagyo
mányőrző, határőr-szellem iség védelmezte a pusztulástól balla
dáink szövegeit i s . . .  Örizője a székely népballada a m agyar 
ritm ikának is: a verselési technika, az ősi verssor, strófaszerke
zetek, az alliteráció, paralellizm us, a refrén  form ái a régi m agyar 
stílus hagyom ányait idézik.“

E rövid k ivonat csak hiányosan ad számot a tanulm ány ta r 
talm as voltáról. A szerző áttanulm ányozta a hazai és külföldi 
irodalom nak a népballadára és általában népköltésre vonatkozó 
minden jelentősebb m űvét s főérdeme, hogy a székely népballadával
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kapcsolatban először ad szellemtörténeti összefoglalást. K im erítő 
jegyzeteiben m éltányosan s hálásan emlékszik meg forrásairól is. 
Egy fogyatékossága van a tanulm ánynak: stílusa itt-o tt nehézkes, 
nyelve nem m ent a  sokszor fölösleges idegen szóktól, úgyhogy a 
készületlenebb olvasótól helyenkint éber figyelmet kíván. Pedig 
a hangulatos befejezés a r ra  vall, hogy a  szerző szépen is tud  írni, 
ha nem akar fölötte tudom ányosnak látszani. — Az értékes és 
szép könyvet bízvást a ján ljuk  a könyvtárak és m űvelt olvasók 
figyelmébe. K em én yfy  János.
Boda István: Bevezető a lélektanba. (Egy lélektani rendszer vázlata.) Közi. 
a szegedi Ferenc József-tudományegyelem ped.-lélektani intézetéből. II. sz. 
Budapest, 1934. Csáthy F. 186 1.

Ha Boda bármely munkáját olvassuk, benyomásaink mindig sajátos és 
állandó összjellegeket („komplexkvalitásokat“) tartalmaznak. Egyrészt a 
stílus építőmüvészeti, noha nem egyszer nehézkes tömörsége, a mondat- 
kapcsolások és körmondatok, szóképzések érdekes és magyarosan „értelem
bekebelező“ alakítása, másrészt a következetes „tisztaelvűségre“ (tudomány- 
elméleti immanentizmusra) való kritikai szellemmel áthatott törekvés olyan 
vonások, amelyek miatt — persze sok más mozzanattól eltekintve — székely 
Kantnak nevezhetnénk Bodát.

E könyvének alcíme sokkal inkább kifejezi a könyv lényegét, mint 
főcíme. Noha előszavában nem csupán saját rendszerét, hanem általános 
bevezetést is óhajt nyújtani „bármely lehető tudományos lélektani rendszer“ 
kiépítéséhez és értékeléséhez, mégis a filozófiai és lélektani rendszerezés 
„szellemi egocentrikussága“ ezt a célt sűrűn háttérbe szorítja. Sietünk azon
ban megállapítani azt, hogy amit nyújtani akart, azt valóban elérte, tudni
illik egységes szemléletben sok lélektani problémát megvilágítani, alapvető 
(kategorikus) és (legalább részben) új elméleti szempontokból vizsgálódni. 
Érezhető az egész könyvön az, hogy rengeteg gondolatot, meglátást törekedett 
a szerző belesüríteni. Annyi probléma és problémamegoldási mód tolong 
állandóan a fejében, hogy nincs ideje és türelme mindig mindent részletesen 
kifejteni és teljesen bizonyítani, példákkal illusztrálni. Nem képes szerpentin- 
útón vezetni az olvasót, hanem loronyiránt rohan vele az eszmei magasságok 
felé, ahol bizony néha szokatlanul hat a hirtelen megritkuló légkör. — Bár 
a lélektani bevezető erősen elméleti jellegű, mégis gyakran utal a szerző 
gyakorlati kérdésekre. Főleg az életfelfogás, ember- és önismeret, lelki ki- 
egyensúlyozódás, kultúraértékelés terén kíván segítő és öntudatosító hivatást 
vállalni. Ha a kísérletező és megfigyelő induktív kutatás konkrét életteljessége 
az ilyen elméleti kérdéseket tisztázó műből hiányzik is, viszont igen távlatos, 
rendszerező áttekintéseket és finom fogalommegkülönböztetéseket kapunk. 
A személyiség, egésziség, karakter, funkcionális, illetve viselkedéskutatások 
szétágazó eredményei egységbe olvadnak a szerző sajátos „biopszichológiz- 
musában“ s fontos helyesbítéseket, illetve kiegészítéseket nyernek. A lelkiség- 
— szerző szerint — az életesség kiteljesülését jelenti. Az élőlény akkor válik 
lelkes lénnyé, mikor már eszmélni, pláne önmagára eszmélni is képes, eszmé- 
lésre hajlamos, sőt ennek szükségét érzi és fogékony rá. A lelkes lénynek 
(életességére már különben is jellemző) öntevékenysége és sokféle erőinek 
koncentrációja felfokozódik s a pszichés egybeszerveződés éncs és nem-énes 
tényezői végül is az egész biopszichés személyiség struktúráját képezik. 
Szellemesen elégíti ki Boda a célszerűségi (teleológikus) és mechanikus-oksági 
(kauzális) magyarázat igényeit. A biopszichés lény célratörekvő, Célratörek- 
vése azonban az eszmélhetőség, az irányíthatóság határán tehetetlen be
állítódásokat eredményez. Ezek a tehetetlenségek részben szenvedőlegesen 
változnak „fizikális“-mechanikai tényezők hatására, részben pedig énközpon- 
tosan irányíthatók. Tulajdonkép tehát a tehetetlen beállítottságok kapcsolják 
össze az énes célraösszpontosító aktusokat a fiziko-chemiai mechanizmussal. 
Boda e meglátását szépen igazolja a legújabb élettani kutatás. (Különösen 
B. Demoll, E. Gellhorn.) A pszichés ténykedések ugyanis ingeriilet-áramlások-
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kai kapcsolatosak. (Nem csupán az idegek plazmájában, de kisebb erősség
gel minden sejt plazmájában is szétáradnak az ingerületek.) Az ingerületek 
az enzimek hatását rendezik (aktualizálják, szenzibilálják) s az enzimek a 
fiziko-chemiai folyamatokat szabályozzák (katalizálják). A célos pszichés 
ténykedéstől a fiziko-chemiai folyamatokig tehát egyenes az út.

Ami a biopszichés elgondolást illeti, azt hisszük — az újabb kutatások 
és meggondolások alapján — helyes volna felvenni inkább minden biológiás 
folyamattal (ingerülettel) kapcsolatban valamelyes, bármily homályosan 
ösztönös pszichésséget. Így elkerüljük a pszichés mozzanatok kísérteties és 
egyben anyagelvű megfejelő-jelenségként (epifenoménként) való kezelését s 
a psziché így minden ellentmcnclás nélkül rendelkezhet elsődleyesen köz- 
pontias, bensőleges és (viszonylagosan) önszabályozó, kiteljesülni törekvő, 
célratörő mozzanataival. így mind a testi (biológiai) rész-élet, mind a lelki 
(pszichés) rész-élet csak a teljes élet (a totálbiosz) összetevőjének, illetve 
elemzési termékének volna tekinthető.

Boda lélektani rendszerével szemben való akár igenlő, akár tagadó 
vagy közbülső állásfoglalás nélkül — úgy hisszük — ezentúl nem képzelhető 
el nagyobb áttekintések igényével fellépő magyar lélektani kutatás.

Dr. Kempelen Attila.

Felgyújtott erdő. (Pável Ágoston verseskönyve. Szombathely, 1936.)
Az emberélet útjának felén Pável Ágoston ősz fürtökkel és fiatalosan 

csillogó szemekkel, szokrateszi bölcsességgel és elszánt szókimondással — 
versekben megszólal. Két év óta ez a második kötete, de érezzük, hogy van 
még mondanivalója s érezzük, hogy addig is volt, amíg nem szólalt meg. 
Sőt talán ez a hosszú, ötévtizedes némaság a forrása ezeknek a meleg, őszinte, 
gyújtó szavaknak, találó megérzéseknek, melyek lávaként bugyborékolnak 
fel egy gólyakalifa-életü embernek a leikéből. Ez a kettős élet adja meg 
Pável Ágoston verskötetének egyéni és aktuális értékét. Egyik élete a valóság. 
Robotos élet: költőnk azok közé az emberek közé tartozik, akik, ha a jöve
delmet nem is, de a munkát össze tudják halmozni. Tanárnak lenni a legjobb 
fajtából, kultúrházi könyvtárat igazgatni, kultúráért agitálni, tudományos 
lapot szerkeszteni s mindezt jól megcsinálni: sok egy embernek. S Pável 
Ágostonnak az a reális élete, hogy mindezt jól csinálja meg. De van egy 
művészi valósága, ide menekül üres óráiban, vagy — mivel ilyenek nincse
nek — ide menekül álmában, egyénisége itt mélyül el s itt lesz élménye 
közös a mai gyötrődő emberek egyetemével. Így írni és a gyújtott erdő szélén 
a harangokat megkongatni csak Pável Ágoston egyéni erejével lehet, de ez 
az egyéni erő csak azért tud hatni, mert az emberi szolidaritás nevében beszél:

„Én a ziháló erdő szélén 
őrtornyomban mégis csak kongatom, 
véres marokkal egyre kongatom 
a vészharangot új csodák felé, 
míg rám nem dűl a roskatag torony 
s az egész bomlott Babylon.“

Igen: Babylon bomlik, a világ felgyújtott erdőként lángol s a kőzátonyos 
városból jó az álom valóságába menekülni, a jóbarátot siratni még a hűséges 
Riska-tehénben is, a Názáretit meglátni a fáradt vándorban, a sznlonsatyás 
élősdiekre síró, mosolygó, haragos zengéssel rámutatni, jó a robotos nap 
után az áloméletbe menekülni, mikor ma íme az álom már biztosabb talaj 
a valóságnál is. Nemcsak írójának, de nekünk olvasóknak is nagy meg
nyugvást, feloldódást jelent Pável Ágoston versekönyve. Kemény Gábor.

Gárdonyi József: Az élő Gárdonyi. 2 kötet. Budapest, év n. (1934). 312-j-320 1.
Gárdonyi József érdekes és értékes munkát írt édesatyjáról, Gárdonyi 

Gézáról. A nagy íróra vonatkozó ismereteknek hatalmas tömegét tárja az 
olvasó elé, meglepő gazdagsággal gyarapítva elbeszélő irodalmunk egyik leg
ragyogóbb tollú mesterére vonatkozó tudásunkat.

Melegen szól családjáról, színesen szülőföldjéről, Agárdról. Rámutat
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arra, hogy Gárdonyi a humoros előadókészséget apjától, az apró paraszti 
ügyek zamatos elbeszélésének módját anyjától örökölte. Megkapó képet fest 
Gárdonyi tanulóéveiröl s tanítóskodása keserves küzdelmeiről: szőlősgyörki, 
karádi, devecseri nélkülözéseiről, deveeseri szerelmi csalódásáról, sivár vígasz
talhatatlanságában kolostori nyugalomra vágyódásáról. A sárvári tanítóskodá
sának szentelt fejezetben jellemzi didaktikai munkásságát, leírja dabronyi 
életét, kiemeli családtámogató készségét s rávilágít olthatatlan írásvágyára. 
Ecseteli boldogtalan házasságát. Foglalkozik győri újságíróskodásával s a 
megélhetésért való gyötrelmes küzdelmeivel. Majd arról értesülünk, hogy be
iratkozik a polgári tanítóképzőbe. Kedélyes és fordulatos nyelven ír szegedi 
újságíróskodásáról. Találóan utal arra a jelenségre, hogy Gárdonyi lelkét 
Szegeden hatja át a tősgyökeres magyar nyelv ízes-zamatos ereje. Arról is 
beszámol, hogy a Feszty-körkép titkára lesz. Leírja utazgatásait, Bársony 
Istvánnal kötött meleg barátságát. Érdekes sorokban szól Pokol-körkép tervé
ről, Feszty Árpádéknál talált kedves társaságáról, Munkácsyval való találko
zásáról, Petőfi-kulluszáról, egri házvételéről és szőlővásárlásáról. Gondosan 
ír Gárdonyi egri életéről, megemlékezik konstantinápolyi utazásáról, meleg
ség áthatotla sorokat szentel Dankó Pistával való barátságának, borúsakat 
190,2. évi betegségének. Közvetlen elevenséggel tájékoztat Gárdonyi birtok- 
vásárlásáról. Tanulságosan írja le tibeti tanulmányait: megtudjuk, Gárdonyit 
az ősmagyar vallás rejtelmei vezették Tibet nyelvéhez s ezen át Buddha hité
nek megismeréséhez; Buddha bibliáját eredetiben olvassa, jegyzeteit is ezen 
a nyelven készíti ekkor. Számot ad akadémiai tagságáról, harmincéves írói 
jubileumáról, kiadójával való vesződéseiről, a Pesti Hírlappal kötött szerző
déséről, vagyonának a forradalom után való megroppanásáról. Tárgyalja a 
bizalmatlan Gárdonyinak kiadójával folytatott nagy perét. Meghatóan szól 
utolsó óráiról s elhunytéról.

Gárdonyi Józsefnek nagy segítségére voltak édesatyja kiváló értékű 
Naplója, feljegyzései, iskolai bizonyítványai, kérvényei, egyéb iratai, nem 
utolsó helyen azok az apa szellemi javaival való nemes sáfárkodásra vonat
kozó elvek, melyekre Gárdonyi Géza fiát céltudatosan és következetesen rá
nevelte. Forrásai a gazdagság bőségszarujából oldják az adatokat, noha 
tagadhatatlan, hogy közülük nem egy epizódszerű csupán, mint a Pósa- 
búcsúztató, a Gárdonyi háza előtti kispad leírása, az adókivető bizottsághoz 
intézett folyamodvány közlése, találkozása Vendrey színművésszel, vitája 
Lux Elekkel: volt-e kút a Margit szigeten? Az egésznek károsodása nélkül 
bízvást elmaradhattak volna, önmagukban bármennyire érdekes és vonzó 
fejezetek is. Mindezek a mozzanatok azonban annyira megígézték a kegye- 
letes fiú lelkét, hogy mellőzésüket nem tudta volna mégállani.

Nem kevésbbé éber buzgalom és lelkes igyekezet mozgatja tollát akkor 
is, mikor Gárdonyi munkáiról ír. Kinyomozza zsengéit: a Zalamegyében, 
Somogybán, Veszprém és Vidékében s egyéb lapokban megjelent írásait. 
Az érettebb alkotásokról szóltakor Gárdonyi József munkájának egyik leg
nagyobb érdeme élménymozzanataik szemmeltartása.

A konkrét adatok ezúttal is bőségesen állanak rendelkezésére. Meg
tudjuk, hogy Gárdonyi bölcsejének indítéka helyet talál a Karácsonyi álom 
harmadik felvonásában; a Gárdonyi írásaiban megjelenő tipegő-topogó apró
ság Gárdonyi testvére, Dezső; a Láthatatlan embernek Munkácsy Mihály 
temetése adja meg az indítóerői; Julcsa kútjának élményalapját megvilágítja 
Gárdonyi egyik írása (Gyermekkori emlékeim).

Ezzel az élménykutatással függ össze Gárdonyi Józsefnek az a törek
vése, hogy Gárdonyi alakjainak mintáit megjelölje. Utal Gárdonyi egy kis 
jegyzőkönyvére: ide bejegyezte minden ismerőse nevét, jelezte jellemük egy
két vonását: ha írt, alakjait innen szemelgette ki. Ezen a nyomon haladva, 
Gárdonyi József elsorolja az Egri csillagok modelljeit, az Öreg tekintetes 
mintáját Turnovszky negyvennyolcas honvédezredesben jelöli meg, Te, Ber
kenye Phylep Júliájának földi mását Gárdonyi édesanyjában látja.

Nem kevésbbé fontosak az irodalmi források. Ezen a területen is nagy 
segítségére vannak Gárdonyi feljegyzései. Legtanulságosabbak azok az adatai, 
melyeket az Egri csillagokról, a Láthatatlan emberről és Isten rabjairól szol-
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gáltal Gárdonyi Naplója s egyéb feljegyzései alapján: az Egri csillagok hősére, 
Bornemissza Gergelyre vonatkozóan Gárdonyi a bécsi Császári Levéltárban 
talált adatokat, Konstantinápolyban a Szultáni Múzeum tárja fel előtte kin
cseit, bújja a török öltözetkönyveket, tanulmányozza a Hadtörténelmi Közle
ményeket s a Nemzeti Múzeum régiségtárát; a Láthatatlan emberhez el
olvassa Priskos Rhetor, Fessler, Thierry munkáit s bejárja a catalaunumi 
mezőt; az Isten rabjai megírása előtt szertartáskönyvek, egykorú feljegyzése
ket tartalmazó latin munkák búvárlásába merül s Paluscsák Pál dömés szer
zetessel meghányja-veti a regény klastromi részeit.

Több fejezete vet világot az írói teremtés lélektanára. Rámutat arra 
a serényebb érdeklődést keltő jelenségre, hogy Gárdonyinak nem egy ötlete 
támadt s nem egy problémát oldott me g . . .  álmában: így keletkezett a 
Karácsonyi álom, Fehér Anna írásába is álom hatására kezd, a Papa nem 
örül című elbeszélésének történetét is (Mi erősebb a halálnál? kötetében) 
megálmodta. Figyelmet érdemelnek egyéb mozzanatok is.

Meggyőző adatok alapján megvilágítja azt a jelenséget, hogy Gárdonyi 
legtöbb regénye s nem egy drámája elbeszélésből terebélyesedett ki, így 
A bor. Nem kevésbbé érdekes arra a mozzanatra való utalása, hogy Gárdonyi 
nem egyszer kiadásról-kiadásra javítgat és módosít alkotásain, így a 
Láthatatlan emberen s Isten rabjain. Egy-egy méltatásából ötlet szikrája 
villan ki: a Hatalmas harmadik napló a Boldogtalanság szigetéről, a Két 
katicabogár novellái regényírás közben lehullott gondolatsziporkákból sar
jadtak.

Flálára kötelezte Gárdonyi József a nagy író olvasóit azzal is, hogv 
számot ad kiadatlan írásai tervéről, néhányat könyvében közzé is tesz. A leg
tanulságosabb: Lechmezei nyilak címen az ősmagyarok harcmodoráról regényt 
tervezeti; az indító fejezetet, egy hittérítő szerzetes levelét, Gárdonyi József 
ezúttal közli (II. k., 170. 1.). Kiadja még könyvében Gárdonyinak íróbarátai
val váltott leveleit.

Ehhez fűződik az az érdeme, hogy a korra is világot vet. Milyen érde
kes mindaz, ami Pósa Lajossal, Rákosi Jenővel, Tóth Bélával. Beöthy Zsolt
tal s Kohányi Tihamérral, az amerikai Szabadság szerkesztőjével kapcsolatost 
Mennyire áthatják egész valónkat Gárdonyi Naplójának a háborús s a reá 
következő időt feltáró fejezetei!

Gárdonyi József nem akart írói arcképet festeni édesatvjáról, nem 
csábította a ma annyira divatos vie romancée lidérctiize sem. Az volt a célja, 
hogy az időrend fonalán haladva, a rendelkezésére álló bőséges anyag alap
ján megrajzolja Gárdonyi pályafutását. Azok, akik Gárdonyival és korával 
foglalkoznak, Gárdonyi József könyvében kincsesbányára találnak.

A munka nyelve élvezetes, zamatos erejű, hamvas üdeségű, képekben 
gazdag. Nem egyszer azt a csurgatott mézízt érezteti velünk, mely Gárdonyi 
Géza munkáiban is annyira megkapja az olvasót. Hébe-korba az indignatio 
facit versum sugalmára hangja feddésre zordonodik, így a Kisfaludy-Társaság 
ellen, másszor egy-egy különös szava rikít (talentumság, eszűdött), nem egy
szer túlzott színek zavarják egyes igénytelenebb mondanivalók hangulatát. 
Ezek a fogyatkozások azonban elenyésznek bokros jelességei mögött.

Elek Oszkár.
F ia ta l írók antológiája. (Az „Üj M agyar Vetés“ kiadása. Budapest.)

Negyvenöt ifjú  versét és novelláját gyű jtö tte  össze e kedves 
kis kötetben dr. B író Lajos Pál, az Üj Magyar Vetés egyik szer
kesztője. A kötet íróinak jórésze rnég a középiskola padjain  ül 
s m ásik része sincs tú l életének 24-ik évén. Az Antológia célja 
—■ m int Gáldy Béla, az ifjúság irodalm i törekvésének lelkes irá 
nyító ja előszavában mondja —, hogy „az ifjúsági újságnak elmúló 
életsíkjáról egy könyv mégis csak hosszabb életére“ mentse ét 
e zsenge palántákat. Gáldy m aga sem ta r tja  csupa csodagyereknek 
a fiatal írókat, de hiszi, hogy a diákszerzők közt van olyan, aki 
m áris több ígéretnél s „ki tudja, az itt  m egm utatott lángocskák



247

között is nem akad-e egy-kettő, mely egy elkövetkező költői pálya 
első fellobbanásának fog m ajd a jövőben bebizonyosodni?...“

Ezt valóban senki sem tudja, m ert a tapasztalat azt bizo
ny ítja , hogy e téren a jóslat többnyire csalódással jár. Különösen 
rácáfolhat a bíráló ítéletére az, ha  egyik-m ásik formai készségé
nél fogva érettebb, vagy egy-egy egyéni hangot megütő fiatal 
tehetséget m éltat a többi rovására. Ezért elvi szempontból csak 
általánosságban állapítjuk  meg, hogy az anthológia szerencsésen 
választotta ki a folyóirat legjobb erőit s a színvonal, melyet elér, 
jóval fölötte áll annak, am it az írói fejlődés ily serdülő korától 
várn i szoktunk. Csinos, hangulatos és sokszor egész kifogástalan 
technikájú versek váltakoznak a kis gyűjtem ényben prózai e l
beszélésekkel s az utóbbiakban néha meglep a sok egyéni hang, 

.a  megfigyelőképesség korai jelentkezése, az eleven, közvetlen írás
mód és form ai csínra törekvés. De am int a versek között is akad 
nem egy kezdetleges „készítmény“ (bizonyára az a céljuk, hogy 
a  többit kiemeljék), akkép egyik-m ásik prózai írás sem ment oly 
botlásoktól, melyeknek iskolai írásbeli dolgozatokban sem szabad 
előfordulniok. S tilisztikai szempontból ilyen pl. a különböző „jel
lemű“ szemeket leíró, végtelenbe nyúló felsorolás (18. 1.). Ez a 
művészietlenségnek iskolai példája lehetne. Nyelvi szempontból 
ilyen a  Szomory Dezsőtől divatbahozott „idén“ szó (39. 1.) („az 
idén“ helyett): a „csak“ helytelen szórendje („a legnyugodtabb 
fej is rom antikus hangon tud csak róla beszélni“, e. h. „csak 
rom antikus h an g o n ...“ stb. (40. 1.); a határozatlan  névelő németes 
használata stb. Az ilyen felbukkanó hibák a Kosztolányi Dezső- 
szerkesztette K is N yelvőr  s a Magyarosan c. folyóirat gondosabb 
olvasását teszik az ifjúság  szám ára ajánlatossá.

A kötet a  m aga egészében egyébként figyelemreméltó kopog
ta tás az írásm űvészet előszobájában; óhajtjuk, hogy írói közül 
minél többen bejussanak a belső term ekbe is.

K. J.

Dudichné Dr. Vendl Mária és Dr. Koch Sándor: A drágakövek, 
különös tekintettel a mesterséges drágakövekre. K iadja a K ir. 
Magy. Természettudományi Társulat. Budapest, 1935.

összefoglaló avagy egy tá rg y a t ismertető m unkák m indig nagy 
és jó szolgálatot tesznek. Ma, am ikor minden tudomány annyi sok 
ágra oszlik, hogy azoknak figyelemmel kísérése szinte lehetetlen, 
még inkább tud juk  értékelni az összefoglaló munkákat. Az ásvány
tan  nagy birodalmában csak kis terület ju t a drágaköveknek, de 
a  rá juk  vonatkozó számtalan részletvizsgálat kötetekre rú g  s ha 
most ezeket összefoglalóan kapjuk, nagy örömmel vesszük.

Dudichné Vendl M. és Koch S. m unkája, a „Drágakövek“ fel
öleli mindazt, am it a tudom ány mai állása szerint ezekről az érde
kes és elsősorban értékes ásványokról tudunk.

A m unka négy nagy részre oszlik: I. Általános rész (1—142. 
oldal), II . Részletes rész (143—356. oldal), III . A mesterséges ék
kövek, ham isítványok és utánzatok (357—418. oldal), IV. Állati ere
deti ékességek (419—459. oldal).

Az általános részben megismerkedünk a drágakövek fogalm á
val, m ajd szerepükkel az emberiség történetében az ókortól nap jain
kig. Megelevenednek előttünk az elmúlt idők, azok gazdagsága és
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pom pája s látjuk, miként szolgálták azt a drágakövek. A  drága
köveknek ezt a kultúrtörténeti szempontból is fontos és tanulságos 
szerepét lebilincselő, színes előadásban tá rják  elénk a szerzők.

A  drágakövek kristály tani, fizikai és kémiai sajátságait rész
letesen megismerhetjük. Ez a rész, amely tulajdonképen az általános 
ásványtan fejezeteit foglalja magában, a könyvek egyik legsikerül
tebb fejezete. A geometriai kristálytan, továbbá a kristályoptika 
első p illanatra kissé nehezebben érthető fejezeteibe a legnagyobb 
könnyedséggel vezetnek be a szerzők.

A drágakövek csiszolásának ismertetése mindenki érdeklődését 
felkelti.

A  II., részletes részben 35 drágakőnek használt ásvány kristály
tani, kémiai és fizikai tulajdonságait, csiszolási m ódját és lelő
helyeit, további term elési adatait találjuk szerencsés, ügyes össze
foglalásban.

A III. rész a mesterséges ékkövek, ham isítványok és utánzatok
nak van szentelve. Részletesen ism erteti a könyv a mesterséges ék
kövek előállítását és megkülönböztetésüket a valódi kövektől. A sok
szor bámulatos leleményességgel készített ham isítványok ism erte
tése nagy érdeklődésre ta rth a t igényt. Sokszor a drágakő kereske
delmi elnevezése és az ásványtani név nem fedi egymást, meg
tévesztésre alkalmas. A két megnevezést táblázat foglalja össze.

A IV. rész az állati eredetű ékességeket tárgyalja . I t t  részlete
sen megismerkedünk az igazgyönggyel, keletkezésével, kémiai és 
fizikai sajátságaival, előfordulási körülményeivel, termelési mód
jával, árával, feldolgozásával és szerepével az emberiség történeté
ben, végül a v ilághírű  gyöngyökkel. Figyelm et érdemel a m ester
séges gyöngyöket tárgyaló fejezet. I t t  találjuk a nemes korallra  
— mint ékkőre — vonatkozó ismereteket.

Am int tehát a rövid tartalm i ismertetésből is kitűnik, szerzők 
a drágakövek minden sajátságát részletesen tárgyalják. A gazdag 
illusztrációk emelik a könyv értékét. A tárgyalási mód frissessége, 
a nehezebben érthető fejezetek könnyed megírása, az ismeretek 
közlésének elevensége és színessége lebilincselő, hasznos olvasm ánnyá 
teszik a m unkát úgy a szakember, m int a nagyközönség részére. 
Régi ismeretek felelevenítésére és újak szerzésére egyaránt alkal
mas m unkát a legmelegebben ajánljuk szaktársaink figyelmébe.

Dr. Tokody László.

Tiboldi József művei. A  szavalókórusok szervezésének és 
tanításának módszere. G yakorlati példákkal. — Szavalókórusok 
gyűjtem énye; I—II. füzet hazafias, I I I .  vegyes, IV —V. vallásos 
tárgyú  költemények előadási u tasítással ellátva. — Dalos zseb
könyv  (101 dal), a legszebb m agyar népdalok, hazafias dalok és 
indulók gyűjteménye, különös tekintettel a kirándulásokra. — 
K ét- és háromszólamú  hazafias dalok, népdalok, kurucdalok. — 
Négyszólamú vegyeskarok  I —IV. füzet. — Négyszólamú fé r fi
karok  I—V III. füzet. — Egy füzet á ra  2 P. Megrendelhető a szer
zőnél: Pestszenterzsébet, Vas Gereben-utca 11. szám és minden 
köny vkereskedésb en.

A szerkesztésért fe le lő s : D r. K A R D EV A N  K A RO LY , a k ia d á s é r t: N É M E T H  JÓ Z SE F.

Kir. M agyar Egyetem i N yom da, 1936. B udapest V i l i ,  M úzeum *körút 6. — (F . : T h iering  R ichard.)
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út) hatáskörébe tartoznak
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A nyelvi kisebbségek iskolái.

A m agyar korm ány 11.000/1935. M. E. szám ú rendeletével meg
állap íto tta  a nyelvi kisebbségekhez tartozó tankötelesek oktatásá
nak egységes rendszerét. Ez a kérdés hosszú idő óta egyik leg
súlyosabb vitás kérdése volt életünknek; a háború óta pedig nálunk 
is, egyebütt is égetően fontossá vált a közm egnyugvásra szolgáló 
elintézése. A m egnyugvást természetesen csak azok érzik az ilyen 
ügyekben, akik az egyik oldalon megkapják, am it szükségesnek 
éreznek, a m ásik oldalon pedig felism erik a k ívánság teljesíté
sének helyességét. Nagyon kívánatos, hogy nálunk a nyugalm i 
állápot bekövetkezzék. A  nagyközönségnek jórésze ugyan nem 
nyugtalan, m ert nem is ism eri sem a  kérdést, sem a  jelentőségét. 
Sokan vannak azonban, akik csak egy oldalról nézik az egész 
ügyet és így  nem lá thatják  tisztán. Különösen fontos, hogy köz
tünk, a köznevelés mindenik ágának m unkásai között ne legyenek 
e tekintetben ellentétes vélemények s általunk fokozatosan az egész 
m agyarságban elterjedjen a kisebbségi iskolákra vonatkozó helyes 
felfogás.

A nyelvi kisebbségek iskolaügyét három  szempontból kell 
néznünk. Az első kétségtelenül a nevelés szempontja. A kisebbségi 
iskolázásban a középponti kérdés: az oktatás nyelve; az oktatás 
a nevelés egyik eszköze, a lényeg tehát abban van: m it jelent 
az oktatás nyelve a nevelésre nézve. A m ásik szempont a történe
lemé: vájjon  mi a m agyar álláspont ebben a kérdésben, azaz m it 
m ondanak a törvények s m it m utat a fejlődés iránya; tanulsá
gokat is bőven lehet találni. A harm adik szempont a jövőé: m it 
jelent az oktatás nyelvének ilyen vagy amolyan m egállapítása a 
nemzet sorsának alakulására nézve. H a a nevelést' — am int m a 
m ár általánosan és hivatalosan is teszik — nemzetnevelésnek fog
juk fel, akkor ez a három  szempont teljesen egybeolvad.

I. A  nevelés szempontjából a kérdést így  kell feltenni: indo
kolt-e az a kívánság, hogy a. nyelvi kisebbségek az elemi isko
lában anyanyelvükön tanulhassanak! s helytáll-e az a vélemény, 
hogy az idegen nyelven való oktatás a művelődést gátolja!

Tanáregyesületi Közlöny. 19
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1. A nevelői gondolkodásban századok óta alaptétel s ma m ár 
tudom ányosan is kétségtelen, hogy a tan ítás csak olyan nyelven 
lehet sikeres, amelyet a gyermek teljesen ért és m aga is helyesen 
beszél; ez a nyelv az iskolába lépő gyerm ekre nézve az anya
nyelv, elenyészően csekély kivétellel egyedül ez. Másik, szintén régi 
alapvető tétel, hogy egyszerre csak egyfélét lehet sikeresen tan í
tani, m ert ha a tanuláshoz szükséges figyelem megoszlik, sem 
egyik, sem m ásik m egtanulni való nem válik teljesen érthetővé, 
nem is tapadhat meg kellően, hanem  mindeniknek az ismerete felü
letes m arad.

a) E  két tételt itt alkalmazva, kétségtelen, hogy ahol az okta
tás nyelve a m agyar, az iskola környezete (a családi, községi és 
egyházi élet) azonban nem-magyarnyelvű, ahol tehát a gyermek 
egyedül vagy jóform án csak az iskolában hall m agyarul, ott az 
oktatás eredménye a reáfordíto tt m unkával nem állhat arányban. 
Ilyenkor kettős m unkát végez a tanító  is, a tanuló is: nemcsak 
a  tárgy  ismeretlen, am iről az oktatás szól, hanem a szavak is isme
retlenek, amelyekkel a tanító  azt a tá rgya t meg ak a rja  m agya
rázni; a gyermek nem csupán új szavakat tanul, hanem  ugyan
akkor új fogalm akat, új tá rgy i ism ereteket is kellene szereznie. 
Ebből következik, hogy nem az ism eretlen nyelvet tanulja meg, 
hanem annak csak egyes szavait s ezek sem jelentenek neki any- 
nyit, am ennyit tartalm aznak. Esetleg éppen a megértés bizony
talansága m iatt az idegen szónak a m egtanuláskor sem azt az 
értelm et tu lajdonítja, am i az igazi jelentése; később pedig annál 
könnyebben cserélődnek fel az ajkán, minél lazábban kapcsolódtak 
az első percben és minél homályosabb a tartalm uk. Betanulni és 
felmondani lehet ism eretlen nyelven, nem érte tt szöveget is, de 
a  gépies elmondás nem m utat lelki tartalom ra, a  betanult szöveg 
ritkán, csak kivételes esetekben szám ít tudásnak, azaz a gondol
kodásra, érzületre, cselekvésre is ható ismeretnek. íg y  a gyermek 
értelme nem fejlődhetik kellően, m ert nem a tartalm at, hanem  csak 
a  héját ta r t ja  meg; s nem fejlődik az érzülete sem, m ert a nyelv
vel való bajlódás m iatt a betanult anyagban levő lelket nem tudja 
átérezni.

b) Űj anyag csak a régihez kapcsolódva világosodhatik meg, 
csak így illeszkedik be a többi közé és így szolgál az ism eret gya
rap ítására. Ism eretlen nyelven tanuló gyermekben ez a folyam at 
nem indulhat meg s ha mégis megindul, legfeljebb külső kapcso
latot jelent; tarta lm i kapcsolódást az ismeretlen szavak nem terem 
tenek. Ezzel lehetetlenné válik az elemi oktatásban egyedül sikeres 
módszer: a teljesen közvetlen beszélgetés. E rre  így nincs mód. m ert 
a  gyermek az ism eretlen nyelven sem kérdezni, sem felelni nem 
túd, élénksége nem ju th a t elegendő térhez, csakham ar el is lankad. 
A tanító meg kénytelen a nyelvet tan ítan i e így  a m agyarázat, 
a  tartalom  az ő szemében is mellékessé válik. Természetesen nem 
lehetetlen az Sem, hogy egy-egy gyermeket sikerülhet az idegen 
nyelvbe ham ar bevezetni és ekkor gyorsan pótol mindent. De az 
elemi iskolában tömeggel van dolgunk, ahány , annyiféle gyerm ek
kel; a töm egre gondolva nem lehet egyes kivételeket venni intéz
kedés alapjául.

c) Az elemi iskola első feladata: a növendékek addig szerzett 
tapasztalatainak, rendszertelen ismereteinek rendezése, tisztázása,
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a sokféle gyermekben egyöntetűvé alakítása, ezzel a közös tuda
tosság, közös érzület, közös törekvések megalapozása. Evégre meg 
kell állapítani, mi van m ár a gyermek lelkében, tehát bele kell 
látni, közvetlenül hozzá kell férkőzni; ennek egyedüli eszköze az 
anyanyelv, m ert az külön nehézséget nem okoz. H a az oktatás 
nem ezen a nyelven kezdődik és nem ezen folyik, akkor az egyet
len fogantyú hiányzik és ezt nem lehet, vagy alig-alig lehet pótolni.

d) Csak az anyanyelven kezdett oktatással lehet tanító  és 
növendék között lelki kapcsolatot létesíteni; ez a kapcsolat ala
pozza meg a későbbi, bonyolultabb tanulást, ez kelti fel az érdek
lődést, a tanulás vágyát; e személyes kapcsolat nélkül nincs érzelmi 
irányítás és éppen az óhajtott iránnyal ellentétessé válik az érzelmi 
fejlődés, nem fejleszthető tehát a közös szellem sem. A meg nem 
értett tanító  idegen m arad: a gyerm ek nem szereti meg sem a 
tanítót, sem az iskolát; a szülők is idegenkednek mindkettőtől, m ert 
látják  a gyermek nehéz helyzetét, azt meg nem látják , hogy gyer
mekük közvetlenül hasznos ism eretekben gyarapodnék. A szülők 
érdeklődése és elismerése pedig az iskola sikerének egyik legfőbb 
feltétele.

ej Az eddigiekben jeleztem azokat a lélektani, főként a neve
lés lélektanából való érveket, amelyek ellene szólanak annak, hogy 
az elemi iskola nem az anyanyelven kezdje az iskolai nevelést. 
A nevelés szem pontja kétségtelenül azt kívánja, hogy az iskola 
nyelve az anyanyelv legyen. A módszer lélektani alapon tartozik 
felépülni s ha így épül, nem indulhat ki másból, csak abból a ta r 
talomból, amely az iskolai oktatás m egindulásakor a gyermek lel
kében m egvan és amelyhez az anyanyelv a kulcs. E  tartalom  fel 
nem használása azt jelenti, hogy az addig természetes fejlődés egy
szerre mesterségessé válik, iránya megtörik, az addigi fejlődés nem 
folytatódik, hanem  új folyam at indul meg — gyökértelenül. Ennek 
az ú jnak  a szálai legjobb esetben is nagy későre ju tnak érint- 
zésbe a régi gyökerekkel. Az idegen nyelven kezdett oktatás a csak 
anyanyelvűn tudó gyermeket sokkal nehezebben vagy egyáltalában 
nem tu d ja  m egindítani a rendszeres művelődés útján.

2. Az előadottak nem jelentik egyszersmind azt is, hogy nem 
lehet m ár az elemi iskolás gyerm  eket is sikeresen tan ítan i idegen 
nyelvre. Pontosabban szólva: m ár az elemiben is lehetséges tan í
tani az állam  nyelvét, bár arró l lehet vitatkozni, hogy melyik 
évben célszerű megkezdeni és hogyan kell történnie. De világos, 
hogy ekkor egészen más kérdésről van szó: nem az oktatás nyel
véről, hanem az oktatás egyik tárgyáról. Kétségtelenül eredmé
nyes lehet az állam  nyelvének, a m agyar nyelvnek a tanítása, ha 
a tanítónak bizonyos időben m aga a nyelv ismeretébe való beveze
tés az egyetlen feladata és nem tá rg y i ismeretek feldolgozása, ha 
tehát a nyelvtanítás közvetlenül folyik, ism ert tarta lm ú szöveggel. 
Nem lehet ezen a fokon a nyelv oktatásával egyszerre új isme
retet is adni, hanem m ár tanu lt vagy közvetlenül ism ert tárgyak 
nevét, a gyermekben meglevő gondolatok, érzelmek, szándékok 
kifejezését kell ilyenkor gyakorolni. Az idegen nyelv tanulása 
eleinte csak igen lassú léptekkel követheti az anyanyelven folyó 
oktatást; ennek anyagából kell a tanítónak felhasználnia a leg
egyszerűbb, a gyermekhez legközelebb eső részleteket s így lehet 
a gyermeket a másik nyelvbe bevezetnie.

19*
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Sokszor m erült fel az a gondolat, hogy a tan tárgyak  egyik 
részét tan ítsák  az anyanyelven, másik! részét az állam  nyelvén. 
Világos, hogy egyes tárgyaknak  ismeretlen nyelven való tanítása 
ugyanúgy nem vezet eredményre, m int ha az egész oktatás ezen 
folynék. Egyes tan tárg y ak at is csak akkor lehet a  siker remé
nyével tanítani idegen nyelven, am ikor m ár kellő szókincse van 
a növendéknek! az új nyelven is, tehát m egérti az oktatást és a 
beszédben is van némi gyakorlata. Ez az iskolai kétnyelvűség kér
désében az egyedül elfogadható álláspont.

3. Azzal a meglehetősen elterjedt véleménnyel szemben, hogy 
az állam szempontjából nagyobb jelentőségű tárgyakat feltétlenül 
az állam nyelvén kell tanítani, az eddig m ondottak szerint csak 
azt ta rtha tjuk  helyes felfogásnak, hogy minél mélyebb hatást k ívá
nunk tenni valam ely ism eretkör tárgyalásával, például a történe
lemmel, annak a gyermek leikéhez vezető ú tjá t annál szabadabbá 
kell tennünk. Éppen az érzület nevelése céljából fontos ism ereti 
anyagra vonatkozik elsősorban az a tétel, hogy az oktatásnak nem 
a nyelve a döntő, hanem  a szelleme. Ezzel aztán az egész iskolai 
nevelésnek ahhoz a tényezőjéhez ju to ttunk  el, amelynek a jelen
tősége mindennél nagyobb, de amelyet sem az oktatás nyelvéről 
szóló rendeletekkel, sem akár az egész köznevelést egyöntetűen 
szervező törvényekkel nem lehet szabályozni. Tudniillik itt m ár a 
tanító  érzületéről van szó; am int erre  eszmélünk, nyilvánvaló, hogy 
m aga az oktatás nyelve nem szolgálhat biztosítékul az esetleg más 
szellemű tan ító  szándékaival szemben.

A kérdésnek ezt a részét nem tárgyalva, vonjuk le a nevelés 
szempontjából kiinduló megfontolásnak azt az eredményét, hogy 
az elemi oktatásnak a növendékek anyanyelvén kell folynia s az 
állam  nyelvét éppen a siker érdekében külön kell tanítani.

II. A  történelmi előzmények ezt a felfogást megerősítik. Az 
1868 : X X X V III. t.-c. szerint „minden növendék anyanyelvén nyerje 
az oktatást, amennyiben ez a nyelv a községben divatozó nyelvek 
egyike“ ; az 1868 : XLIV. t.-c. pedig az állam i iskolákban is bizto
sítan i k íván ja  „a hon bárm ely nemzetiségű, nagyobb tömegekben 
együttélő polgárai“ szám ára az anyanyelven való oktatást, m int
hogy „a közoktatás sikere a közművelődés és közjóiét szempont
jából az állam nak is legfőbb célja“. Az 1879 :XVI1T. t.-c.. m ajd 
az 1907 : X X V II. t.-c. a m agyar nyelv tan ítását szabályozta, m ind
kettő a te tt szomorú tapasztalatok alapján; arró l azonban ekkor 
sem volt szó, hogy a két alaptörvénynek az anyanyelvre vonat
kozó rendelkezését megváltoztassák.

Az 1907. évi törvényt megelőzően is, u tána is több m iniszteri 
rendelet foglalkozott az oktatás nyelvének kérdésével. A kérdés 
történetére nézve legfontosabb a 114.000/1914. sz. vkm. rendelet; az 
arró l intézkedett, hogy az anyanyelvet a m agyar tanítási nyelvű 
iskolákban kisegítő nyelvül kell használni. A forradalom  kitörése 
után, 1918 őszén rendkívül erősen jelentkezett m indegyik nyelvi 
kisebbségnek az anyanyelven való oktatást sürgető kívánsága, e 
mozgalom a tanácsköztársaság hónapjaiban is tartott, 1919 nya
rának! a végén még jobban megerősödött, kielégítésére több kor
m ányrendeletet adtak ki, de azért ez a kérdés 1919 őszétől kezdve 
a  legutóbbi szabályozásig állandó nyugtalanság fo rrása volt.

A soha hatályon kívül nem helyezett alaptörvények, valam int



253

a  kérdést szabályozó korm ányrendeletek elvi álláspontja ugyanaz, 
am it a nevelés szempontja szükségesnek ism ertet fel; a legutóbbi 
évtizedek fejleményei pedig ugyanezt a felfogást történelm i kény- 
szerűségnek m utatják. íg y  tehát a törvényes alapok is, a közvet
lenül átélt m últ tanulságai is a nevelés elméleti és gyakorlati szem
pontból azonos követelményének érvényesítésére figyelmeztetnek.

II I . A kérdés nagy nehézségeit nem is az elvek és előzmé
nyek különböző megítélése okozta, hanem a jövő, a magyarság 
sorsa m iatt bennünket, m indnyájunkat, eltöltő aggodalom. Azt kell 
tehát még megnéznünk: vájjon mi hatását várhatjuk  annak, hogy 
a kisebbségek nyelve az eddiginél általánosabban oktatási íyelvvé 
válik? Nagyon sokan attól tartanak , hogy ezzel m agyarok és nem
m agyarok között megnő a távolság, az eddig hozzánk ragaszkodó 
németség elidegenedik tőlünk, az erőltetés nélküli beolvadás nem
csak megakad, de ez az áram lat meg is fordul. Az aggódóknak 
nem szabad elfeledniük, hogy nem új dologról van szó, hanem 
szinte hét évtizedes törvényes lehetőségről. S meg kell gondol- 
niok azt is, hogy vájjon olyasm iről mondunk-e le ezzel, aminek 
eddig valam i nagy nyereségét láttuk.

A jövő szempontjából kettőt lehet alapul vennünk. Először is, 
a  nyelvi kisebbségeknek anyanyelven való oktatása nem azt jelenti, 
hogy a m agyar nyelvvel kevesebbet törődünk, hanem hogy tuda
tosabban; azt sem jelenti, hogy kevésbbé tanulnak  meg m agyarul, 
hanem  hogy alaposabban, kevesebb külső és érzelmi akadályt kell 
legyőzniük. Az anyanyelven való oktatás és a m agyar nyelvnek 
külön tan ítása  együttes hatásaként azt remélhetjük, hogy a m agyar
sággal való lelki egyesülés olyan természetes folyam attá válik  szé
les körre nézve, am ilyen volt eddig is számos nem -m agyar szü
letésű, de bennünket igazán megismerő svábra, szepességire, tó tra  
és rom ánra nézve. A m agyarságnak az újjáépítéshez szükséges 
erejét csak fokozhatja, ha a szárm azással adott s el úgy sem tü n 
tethető sajátosságokat a mi segítségünkkel tudják a kisebbségek 
minél teljesebben kifejleszteni.

Azután meg nem lehet im m ár közülünk senkinek kétsége arról, 
hogy maga a nyelvünk tudása nem biztosította egyik kisebbsé
günknek hozzánk való ragaszkodását sem. A nemzet nyelvében él 
és nyelve nélkül elsorvad; de különböző nyelvűek között maga az 
egyik nyelv közös beszélése az összetartozás érzését nem teszi m in
den egyéb hatásnál, például az anyanyelv és a faj kötelékénél erő
sebbé. Ahol különböző nyelvűek egységbe foglalásáról van szó, 
vagyis erre van szükség, ott a nyelv közössé tételénél fontosabb 
távo ltartan i minden elidegenítő elemet, am ilyen elsősorban éppen 
az anyanyelv érvényesülésének gátolása. Elméleti érvelés helyett 
azonban jobb megnéznünk a m agyarság mai helyzetét és minden 
önám ítás nélkül m egállapítanunk, hogy velünk szemben mindenik 
kisebbségünknek megnőtt a saját nemzeti önérzete, felébredt az 
öntudata, fokozódott a nyelvéhez való ragaszkodása; mindezt 
— m int a háború előtt is —- a  határon kívül levő, nálunk h a ta l
masabb rokonaikra való tek in tet állandóan fejleszti. Igen egy
szerű lélektani igazság, hogy ez a folyam at annál gyorsabb, minél 
több vélt vagy valóságos ellenállásra talál. A  m agyarságnak az 
az érdeke, hogy ez a folyam at ne vele szemben, ne ellenére foly



254

jék, hogy a m ásnyelvű állam polgárokban növekedjék a bizalom a 
m agyarság hivatalos képviselői iránt.

A jövőt tehát nem az oktatás nyelve, hanem  a  kisebbségeknek 
a m agyarok irányában most újonnan alakuló érzelmei szabják 
meg. Rendkívül fontos az a tény, hogy ebben az alakulásban az 
iskola, bárm ilyen is, csak egyik mozgató. A m ásik — megvallhat- 
juk, hogy sokkal erősebb — a közigazgatás. Nem m indenütt azo
nos erejű, de m indenütt igen nagy jelentőségű e tekintetben is 
az egyház. A rra  van tehát szükség, hogy mindezeknek a m agyar 
sors lelki tényezőinek kialakításában való szerepét mélyen meg
fontoljuk s a nemzetté való nevelés gondolatát ezekben az elmon
dottak értelmében igyekezzünk érvényesíteni.

IV. De ez m ár nem ide tartozik. Itt, a köznevelés egyik leg
nagyobb jelentőségű szervének vezető folyóiratában, kell azonban 
kifejeznem azt a véleményemet, hogy a nyelvi kisebbségek iskola- 
ügyének van egy alig-alig érin tett oldala is: a minden rendű és 
rangú nevelőknek sokkal, de sokkal tájékozottabbaknak kellene len
niük a kisebbségek felől, ezek m últja és m ai lelkiilete, állapota 
és törekvései felől. Igaz, hogy ez nem lehetséges, am íg ez a tá jé 
kozottság a m agyarságra nézve is fogyatékos. A legutolsó órában 
vagyunk, amelyben még lehetőnek látszik mindennemű tanító- és 
tanárképzésünket a szó teljes értelmében vett nemzeti önism eret 
megteremtése érdekében újjászerveznünk. A nemzeti önism eret: 
a nemzetnek mint egységnek, helyzetének és ebből eredő veszedel
meinek, erejének és fogyatkozásainak alapos ismerete. Ehhez ta r
tozik az is, hogy tudjuk: mit jelent az oktatás nyelvének a kér
dése a kisebbségek szempontjából, meg az egésznek a szempont
jából. Im re Sándor.

Falumunka a középiskolában.
A középiskola neve és lényege szerint a  m agyar középosztály 

iskolája s azt a társadalm i réteget neveli, amely a szorosabb értelem
ben vett nép-, valam int a  munkás- és kispolgárrétegek fölött m int 
önálló magaeabbrendű társadalm i osztály helyezkedik el a különböző 
értelmiségi pályákon. A megfelelő külföldi iskolatípusokkal szemben 
éppen ebben áll legsajátosabb ismertetőjele: a m agyar középiskola 
az érettségi bizonyítvánnyal nemosak kulturális minősítést nyújt, 
hanem egyben társadalm i kvalifikációt is, belépőjegyet egy befelé 
korántsem egységes, a maga egészében azonban mégis zárt, exkluzív 
társadalm i közösségbe. E  tény igazolására itt röviden csak három 
érvet hozunk föl. Sokszor hangoztatott, nyilt társadalm i kérdés mi- 
nálunk, m iért hiányzik a m agyar faluból az érettségizett paraszt 
típusa s m iért áll meg a nép műveltsége a népiskolánál! E  kérdésre 
éppen tételünk ad kielégítő m agyarázatot. Ugyancsak a középiskola 
sajátos társadalm i helyzete ad feleletet arra a m ásik kérdésre is, 
m iért jelent kész tragédiát a középosztálybeli diák életében, ha nem 
tud  megbirkózni a középiskolában rá ró tt feladatokkal s m iért nem 
érheti be más, szerényebb követelményeket támasztó iskolatípus el
végzésével. H ivatkozhatunk végül arra  is, hogy a vidéki m agyar 
városok életében m a valóságos kaszttá kezd m ár fejlődni az állás
talan diplomások serege, akik szám ára a népi életformákba való 
illeszkedés lehetősége egyszer s m indenkorra megszűnt, további
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szociális haladásukhoz viszont gazdasági vagy egyéb okokból alkal
muk nincsen. Kétségtelen, a m agyar pedagógia hivatásos m unkásai
nak napjainkban fokozott figyelemmel kell a középiskola eme tá r 
sadalomnevelő szerepét szem előtt tartam ok: azok a mélyreható 
társadalm i bajok s a m indnyájunkat sújtó szociális válság tünetei, 
amelyekkel úton-útfélen találkozunk, sok tekintetben a m agyar 
középiskola sajátos szociális helyzetével vannak összefüggésben. 
A közismert százötven év előtti mondást: „Die Schule ist und bleibt 
ein Politikum “ — ma így fogalmaznék át: „Die Schule ist und bleibt 
eine soziale K ra ft“, az iskola társadalom form áló erő!

V alljuk be, az utolsó félszázad folyam án a középiskola tá rsa
dalomnevelő missziója m intha nem állt volna kellően éles megvilá
gításban a m agyar iskolaügy irányító i előtt. Az iskolának az elmúlt 
évtizedekben főleg kettős hivatáskörét hallottuk hangsúlyozni. Az 
egyik a tanulók „egyéniségére“ vonatkozott s céljának látta, minél 
magasabb műveltséggel látni el minél több tanulót s így lehető sok 
tökéletesen képzett egyéniséget nyújtan i M agyarországnak. A másik 
szerepkör, amelyet a középiskola tudatosan vállalt, az állam polgári 
nevelés volt: eszméltetni a tanulókat a haza irán ti kötelességeikre 
s értékes „polgárokat“ term elni a m agyar közélet számára. Az 
„egyén“ és a „polgár“ kettős eszménye csak közvetve jelentette azon
ban a harm adik nagy eszmény, a ,,társas-lény“, a „felebarát“ szol
gálatát, amely csak az utóbbi évek pedagógiai irodalm ának lapjain 
kapott előkelőbb helyet. Valóban, abban a feszült és legkevésbbé sem 
m egnyugtató szociális légkörben, amely a ma m agyarját körülveszi, 
a szociális nevelést az egyéni és állampolgári neveléssel legalább is 
egyenrangú pedagógiai feladatnak kell tartanunk. Ha ma osztály
ellentétek mutatkoznak a falu népe és a polgárság, vagy a munkás
ság és a középosztály között, ennek egyik okát kétségtelen a közép
iskola m últjának e negatívum ában kell keresnünk, amelynél fogva 
éppen a m agyar társadalom  vezető rétegének társadalom látását nem 
m élyítette el megfelelően s nem eszméltette azt vezető szerepéből 
adódó súlyos társadalm i kötelességeire. Bizonyos, hogy a társadalm i 
ellentétek másként, m int gondos és körültekintő nevelőmunka árán  
a jövőben sem lesznek leküzdhetők s ahhoz, hogy középosztályunk 
más társadalm i rétegekkel a megfelelő kapcsolatot fölvehesse s a 
nemzetegység eszményét veszélyeztető szociális válságnak véget ves
sen, semmiképen sem nélkülözhetők bizonyos lélektani feltételek, 
amelyeknek megteremtése a m agyar középiskola legszebb feladatai 
közé tartozik.

A középiskola társadalomnevelő feladatainak köréből ehelyütt 
csak egyetlen részletkérdés tárgyalására szorítkozunk. M agyarorszá
gon napjainkban a szociális kérdés elsősorban a falu  életének ki
terjed t problem atikájában jelentkezik. A rendkívül súlyos agrár- 
politikai helyzet, a munkanélküliség és pénzhiány, a parasztság 
folyamatban levő erkölcsi és világnézeti átalakulása s a városból 
a falu felé áram ló legkevésbbé sem kívánatos hatások a falusi élet 
egykori nyugodt életformáit teljesen feldúlták. A m agyar falu t nem 
tud ’uk többé idillikus „procul negotiis“ szigetnek látni, ahová a város 
gondjai, bajai közül pihenni m egtérhetünk, hanem zaklatott, el
hanyagolt, szomorú tájaknak, amelyeknek bajai a városénál is izga- 
tóbbak és mélyebbek s végzetesebb következményekkel fenyegetők. 
E közismert tények részletes ismertetése itt nem lehet feladatunk;
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bizonyos azonban, hogy a m agyar középiskola, a m agyarság legfőbb 
és úgyszólván egyetlen társadalomnevelő szerve osztozik abban a 
felelősségben, amely a m agyar falu védelmét és megmentését illető
leg a középosztályra hárul.

A kérdés, amelyet e megfontolások alapján fölvetünk, hogyan 
kapcsolódhat bele a középiskola nevelő m unkája abba a mozgalomba, 
am elyet a mai m agyar fiatalság egyik legértékesebb kezdeményezé
sének kell tartanunk: a falum unka és falukutatás mozgalmába. 
E  mozgalom végső célja megism ertetni a várossal a falut, segíteni 
a falu fennálló bajain, áthidalni a középosztály és a parasztság 
között fennálló érzelmi ellentéteket s a m agyar társadalom  erkölcsi 
egységének ábránd ját kitartó  m unkával valóra váltani. M intha e 
mozgalom a m agyar társadalom  történetének egy szomorú mozza
natán okult volna; azon a tényen, hogy az elmúlt század végén a 
középosztálytól m agárahagyott városi m unkásréteg balra fordult s 
a nemzeti eszményektől eltávolodott — mintha egy második fenye
gető balrafordulás ellen védekeznék a falum unkával az öntudatra 
ébredt egészséges társadalm i ösztön a m agyar középosztály részéről. 
Milyen érintkezési pontok adódnak a tanári munka és a falumunka- 
mozgalom között s a középiskola a birtokában levő keretek között mint 
teljesítheti a faluval szemben fennálló szociális nevelőhivatását: 
e kérdésekre válaszolni az alábbiakban teszünk kísérletet.

Azok a kísérletek, amelyek külföldön s részben hazánkban is 
a  társadalomszemlélet kialakításának súlyos feladatát a rendszeres 
szociológia önálló tantárgyként való bevezetésével vélték megold
hatónak, nézetünk szerint nagyon is egyszerűnek látták  a kérdést s 
nem fogták fel annak rendkívüli fontosságát. A szociológia, kivált 
annak rendszeres form ája, ma is csak száraz ism eretanyagot jelent 
« tegyük hozzá, legtöbbször általánosságban mozgó és egyoldalú 
ism eretanyagot, nem egyszer nagyon is kirívó pártpolitikai színezet
tel. A m agyar középiskola feladatát semmiképen sem láthatjuk  e 
nagyon is elvont és kiforratlan tudom ányág felkarolásában. A cél 
ugyanis, amely előttünk lebeg, nem annyira az értelem, m int inkább 
az érzelmi élet körébe vág. A m agyar középosztály társadalm i ön
érzetének bizonyosfokú reform járól van ugyanis szó, amely előtt a 
kor érdekeit szem előtt tartó  nevelés semmi körülmények között sem 
húnyhat szemet: arról, hogy magasabb társadalm i osztályaink szoli
daritást és felelősséget érezzenek az alsóbb néprétegekkel szemben 
s  ne csak egy elavult és sok tekintetben jogosulatlan előítéletsor táv 
latában lássák a m agyar falu és a m agyar külvárosok helyzetét. 
E  nevelőmunka vállalása mind a nemzeti érdek, mind a felfiiggeszt- 
hetetlen erkölcsi törvény álláspontjáról nézve a m agyar tanári rend
nek különös díszére lehet.

Feladatunkat a m ár bevezetett tantárgyak gyakorlati érdekű 
szociális vonatkozásainak kiemelésében, élesebb m egvilágításában és 
elevenebb hangsúlyozásában véljük megoldhatónak. Az iskolai 
m unka eredményessége, m int minden vonalon, itt is elsősorban a 
tan á r egyéniségén fordul meg. Minden szociális munka alapfeltétele, 
hogy maga a nevelő lélek legyen fogékony a m agyar társadalom 
életének égető kérdései iránt, rendelkezzék megfelelően kifinomult 
erkölcsi érzékkel és szociális látással s ism erje a mai m agyar tá rsa
dalom sajátos belső szerkezetét és problem atikáját. Az az élettől el
vonatkozott tanártípus, amely az elmúlt évtizedek szépirodalmának
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egyik vissza-visszatérő alakja volt, ma m ár kétségkívül a múlté. 
A modern élet nyugtalan hullámverése az egyoldalúan könyvember 
típusát fokozatosan mossa ki a tanárság  köréből is, am int a m agyar 
középosztály egészét is gyakorlatiasabb gondolkodásra serkentette. 
Egészségesebb és érettebb társadalomszemléletet alakítani ki m agunk
ban, m int az elmúlt évtizedek m agyarjáé volt s a m agunk súlyos 
életkérdéseivel vívódva sem feledkezni meg a m agyar élet hasonlóan 
súlyos vívódásairól, mégis, egyelőre még a m agyar értelmiség 
tekintélyes hányadánál megoldásra váró feladat. A tanár, akire 
hivatásánál fogva a társadalom  nevelése terén nagy kötelességek 
súlya nehezedik, e szociális önnevelés vállalása alól semmiképen - 
sem térhet ki. „Nem adhatok mást, csak mi lényegem“ — Madách 
e néhány szavát minden pedagógusnak sajá t tapasztalati körében 
igazoltnak kell látnia.

Az első feladat, amellyel a szociális irányban fogékony nevelő
nek meg kell birkóznia, azoknak a lappangó osztályellentéteknek 
tapintatos elsimítása, amelyek sokszor m ár az egyazon tanterem 
padjaiban ülő apró tanulók között is belső törvényszerűséggel meg
nyilatkoznak. Hogy ez másként, m int a szeretet fegyverével s a józan 
megértetés eszközeivel nem történhetik, fölösleges itt bővebben bizo
nyítani. Hasonlóképen előfeltétele minden további társadalomnevelő 
munkának, hogy a tanár szám ontartsa: a társas illemtudás, a jó 
modor, a finom és fegyelmezett megjelenés és viselkedés szabályait 
milyen mértékben sa já títh a tta  el a tanuló a m aga természetes csa
ládi miliőjében. E részről túlzott követelményekkel lépni fel alsóbb 
társadalm i kategóriákhoz tartozó jóakaratú, de faragatlan  és ügyet
len növendékeinkkel szemben, kétségtelen annyit jelentene, m int az 
otthont tenni felelőssé olyan hiányokért, amelyeknek pótlására az 
nem képes s amelyeket pótolni m ár az elemi és középiskola nevelő 
m unkájának hivatása. Ilyen tekintetben csak a gyakorlat és a 
szoktatás koronázhatja a tanári m unkát sikerrel, am ire a közép
iskola kialakulóban levő új típusában az osztályfőnöki órák keretei 
közt különösen bőséges tér és alkalom kínálkozik. Természetes, hogy 
e munka minden nevelő tényező összhangzó és egyértelmű eljárását 
feltételezi.

A szorosabb értelemben vett középiskolai falumunka, szerény 
nézetünk szerint, kettős feladat elé á llítja  a tanár személyét. Az első 
feladatkör: több ismeretet nyújtan i diákjainknak a m agyar paraszt
ság és a m agyar falu életéről, m int am ennyivel az nagy átlagban 
rendelkezik. Középiskolás diákjainkból fog kikerülni m ajdan az az 
értelmiségi réteg, amelynek h ivatása éppen a szélesebb néprétegek 
vezetése és gondozása lesz. Hogyan láthatják  el m ajdani h ivatásu
kat abban az esetben, ha idegenül állanak szemben a néppel, nem 
ismerik a m agyar falu életét és gondjait s közömbösen állanak szem
ben azokkal a küzdelmekkel, amelyeket a m agyar paraszt egyszerű 
életének fenntartásáért vív a korral és a nagy természettel. A közép
iskola falum unkája itt kezdődik. A falu megismerésén és a m agyar 
paraszt megbecsülésén; csak ez ismeretek birtokában várható  ugyanis 
tanulóinktól, hogy nem tartózkodással, hanem megértéssel és méltá- 
nyolással fogják tudni nézni a m agyar földet és annak népét. 
A m unka második része: éreztetni a faluval a m agyar középiskolák 
kulturális kisugárzó erejét. Csak aki közvetlen tapasztalásból ismeri 
a m agyar vidék rendkívül elm aradt művelődési viszonyait, akinek
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napról-napra összeütközései vannak a beidegződött ártalm as elő
ítéletek és babonák ama rendszerével, amelyen a m agyar falu  egész 
kultúrája , kivált az ország keleti felében, alapszik, tud ja  átérteni e 
feladatkör egész súlyát. Fokozza a helyzet nehézségeit az a kétségbe
vonhatatlan tény is, hogy a m agyar agrárrétegek bizalma a művelt- 
ségileg magasabban álló társadalm i osztályokkal szemben az utolsó 
évek folyam án mélyen megrendült. A rendkívül alacsony kulturális 
és életszínvonal s a bizalom hiánya a vezetésre hivatott magasabb 
körökkel szemben ma oly súlyos probléma, amelyeknek megoldásá
ban még középiskolás diákjaink szerény erejét sem nélkülözhetjük. 
Közvetlen kapcsolatot teremteni a tanulók és a nép között s tovább
adni tanulóink által a falunak, am it nekik az iskola adott, szeretetet 
és tudást egyaránt: ez az a feladat, amelyre a társadalm i nevelő- 
hivatásának m agaslatán álló középiskolának megoldást találni 
kötelessége.

Ami m ár most az oktatás munkakörének a falum unkával való 
kapcsolatát illeti, megfelelő társadalomszemlélet birtokában a tan ár 
úgyszólván valam ennyi szaktárgy keretében u talhat a m agyar tá r 
sadalmi élet s elsősorban a m agyar falu égető kérdéseire. Alsóbb 
osztályos m agyarnyelvi olvasókönyveink hagyományos olvasmány- 
csoportja, „a m agyar föld és nép“, a falu életének, szokásainak és 
problémáinak megismerése szempontjából ma fokozott jelentőségű
nek tetszik, de alkalm at nyú jt a városi diák szegényes néprajzi 
ismereteinek gyarap ítására  is. A m agyar irodalom történet szak
területén a társadalm i regény és drám a története szolgáltat bőséges 
alkalm at a szociális nevelőmunkára, az irodalm i népiesség klasszikus 
alkotásai pedig ismét a szorosabb értelemben vett falum unka körébe 
vágnak. A nemzeti és világtörténelem lap jai a m agyar és a világ
társadalom  történetét egyaránt visszatükrözik s így e tan tárgy  
keretében megfelelő irány ítás mellett a mai társadalm i problémák 
egész fejlődéstörténete kibontakozhat tanulóink előtt. A klasszikus 
és modern nyelvek tan ítása folyam án állandó alkalom kínálkozik 
a m agyar és az általános európai társadalm i viszonyok eltérésének 
bem utatására. A föld- és néprajz a m aga teljes realitásában szak
szerűen ábrázolhatja diákjaink előtt a falu  és a m agyar parasztság 
sajátos helyzetét és problémáit, kivált, ha  nyers adatközlés helyett 
az élet melegebb színeivel igyekszik a gyermek fogékony lelkületűre 
hatni. A természetrajz tanára  különösen fontos gyakorlati irányú  
szociális m unkát végezhet a m agyar falu táplálkozási, egészségügyi, 
gazdasági balhiedelmeinek és káros szokásainak bem utatásával, az 
anya- és csecsemővédelemre, a népbetegségekre, az okszerű gazdál
kodásra és táplálkozásra való utalással. A ra jz tanár feladata a falusi 
háziipar remekeivel ismertetni meg a m agyar diákvilágot s a nép
művészet pazar szépségű csodáit fölfedni előtte. De talán  legnélkü
lözhetetlenebb e társadalomnevelő munkában a h ittanár szerepe, aki 
a válság erkölcsi okaira és orvosságaira m utathat rá  s így leg
mélyebb m ivoltában ragadhatja  m eg az egész kérdés-szövevényt.

Hasonló módon találhatjuk  meg a középiskola minden más tan 
tá rgya  a falu kérdésével s általában a szociális kérdésekkel való 
kapcsolatát. A társadalomnevelés körében a középiskola oktató 
m unkája hárm as feladat előtt áll:

1. eszméltetni a fennálló visszásságokra és bajokra, amelyek 
a m agyar társadalom  életének tipikus tünetei;



259

2. megfelelő kritikában részegíteni a bajok leküzdésére m eg
kísérelt helytelen és kellő erkölcsi alapot nélkülöző kísérleteket;

3. a megoldásnak a nemzet egésze szempontjából való mérhetet
len fontosságát hangsúlyozni s u talni így a m agyar társadalom  
elő tt álló feladatokra.

E kérdések állandó szem előtt tartása mellett a középiskola 
nyolcesztendős nevelő m unkája oly lényeges átalakulásokat indít
hatna meg a  m agyar középosztály társadalomezemléletében, amelye
ket a m agyarság jövője szempontjából nem nélkülözhetünk.

A tanári oktató- és nevelőmunka kiegészítőiül kínálkoznak a 
szociális nevelés terén is, m int minden más téren, az ifjúsági egye
sületek, a könyvtár és az iskolai gyűjtemények. A falukutatás és 
faluvédelem aktív felkarolása diákjaink részéről elsősorban ifjúsági 
egyesületeinkben válik lehetővé. Önképzőköreink szám ára sokhelyütt 
kiváló m unkatérül kínálkozik a néprajz szaktudománya, különösen 
ha a néprajzi gyűjtésre a közvetlen környék lehetőséget ad. A T anár
egyesületi Közlöny híradása szerint a  szeghalmi gimnázium ön
képzőkörében működik is egy önálló néprajzi szakosztály, amelynek 
keretében megindult a S árré t érdekes népi szigetének etnográfiai 
kiaknázása. Ahol közvetlen gyűjtő  m unkára alkalom nem kínálko
zik, semmiesetre sem mondhatunk le arról, hogy ifjúsági egyesüle
teink által legalább egyszerű könyvismertetések, tanulm ányok ké
szíttetésével fel ne tá rju k  a m agyar falu sajátos életét. Hasonló 
törekvésekbe egyaránt kapcsolódhatnak be vallásos ifjúsági egye
sületeink és a néppel időnként legközvetlenebb kapcsolatot tartó  
cserkészcsapatok, előbbiek a m agyar néprajz legelhanyagoltabb 
területének, a vallásos néprajznak felkarolásával, utóbbiak m eg
felelően irányíto tt néprajzi és társadalom kutató munkával. Az if jú 
ság i egyesületekben időnként kitűzött pályázatok is fokozhatják 
tanulóinkban a falu irán ti érdeklődést. A mezőkövesdi Mária- 
kongregáció egyik legutóbbi pályatétele, amely szép eredményeket 
hozott: „A M ária-kultusz nyomai mezőkövesdi ismerőseim körében“ ; 
ugyan itt a tanulók a nyári vakáció folyamán rendszeresen gyűjtik  
a szűkebb lakóhelyüknek társadalm i és néprajzi viszonyaira vonat
kozó adatokat.

A szociális nevelés terén általában igen fontosnak kell ta r ta 
nunk a tanulók olvasm ányainak megfelelő irány ításá t s a könyv
tá ri beszerzési anyag szociális szempontokhoz igazodó kiválasztását. 
Gazdag irodalmi múltúnkból általában még ma is számos alkotás 
megőrizte szociális nevelő értékét, az új-népiesség modern áram la
tának egy-két kellő elővigyázattal kiszemelt terméke viszont e régi 
anyag  szerencsés kiegészítőjéül kínálkozik. Ifjú ság i könyvtáraink 
tudom ányos része nem nélkülözheti a m agyar néprajz klasszikus 
alkotásait, de nem a nagyhatású, európai viszonylatban is jelentős 
szociális elméletek népszerű ismertetését és kritikáját. Ez olvasm ány
anyag  irányításában  természetesen a tanári lelkiismeretet súlyos 
felelősség terheli.

A tanulók gyűjtő és kutató m unkájának eredményeit kívánatos 
volna iskolánként létesítendő néprajzi gyűjteményekben elhelyezni. 
Sajnos, legtöbb középiskolánk m a még gazdagabb anyaggal tud ja 
szemléltetni diákjai előtt az ókor anyagi kultúráját, m int a mai 
m agyar faluét, noha az utóbbi a városi tanulóifjúság tekintélyes 
részétől az előbbivel szinte egyenlő távolságba eső ismeretlen világ.
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S ha gondot fordítunk természetrajzi szertárainkban a m agyar tá j 
jellegzetes ásványi, növényi és állati kincseinek szakszerű gyű jté
sére, mennyivel inkább méltó a gyűjtésre a m agyar embert kör
nyező, a m agyar lélekre oly mélyen jellemző és sajnos, m indinkább 
pusztuló hagyományvilág. A mezőkövesdi reálgimnázium néprajzi 
múzeuma a népviselet és a község tárgy i néprajzi kincseinek gyű j
tésével m áris gazdag etnográfiai anyagra tett szert, noha az efféle 
gyűjtőm unka anyagi áldozatok nélkül elképzelhetetlen. A tá rgy i 
néprajzi gyű jtést azonban a falu szellemi életére jellemző adatok 
gyűjtésével kellene kiegészítenünk, amelyekben népünk gondolko
dása és ízlése közvetlen tükröződik, valam int a környék falvainak 
rendszeres szociográfiai feldolgozásával. Hogy e társadalm i hely
színi felvétel a tanár nevelő és oktató m unkájának is segítője lehet, 
fölösleges bővebben bizonyítanunk. Tanulóinkat mindenesetre rá 
döbbenti a faluval szemben fennálló kulturális, gazdasági, egészség- 
ügyi teendőink sokaságára.

ím e az eszközök és eljárások, amelyek segítségével a m agyar 
középosztály m ajdani tag ja it a falu mélyebb ismeretére m egtanít
hatjuk és szociális érzésében gazdagíthatjuk. Második kérdésünk: 
mi az, am it a falu népe középiskolás diákjainktól várhat s miféle 
úton-inódon adhatja  tovább diákságunk a maga szellemi kincseit a 
m agyar parasztságnak, esetleg anyagi tekintetben is miként siethet 
segítségére. Bizonyos, hogy nem győzhetjük eleget hangoztatni diák
jaink  előtt a népművelés, a kulturális falumunka roppant jelentősé
gét s nem győzhetjük eleget figyelmeztetni őket m ajdani népnevelő 
kötelességükre. E  népnevelő m unka hellyel-közzel m ár a középiskola 
kerete között is kezdetét veheti. A nyári cserkésztáborozások alkal
mával egy-két, a falu  népe számára rendezett szórakoztató és fa lu
nevelő előadás nemcsak módot ad a m ajdani népművelési m unka 
tréningiére, de többet is tehet egyben a város és falu között fennálló 
szakadékok áth idalására minden idevágó elméleti okoskodásnál. 
Hasonló szerepe van diákjaink iskolai kirándulásainak is, amelyek 
során szintén módunkban áll az ifjúságot a falu népével közvetlenül 
is szembeállítani. A kecskeméti ref. reálgimnázium  tanulóiról olvas
suk, hogy négyes csoportokban tanyalátogatást végeznek, vallásos 
ismeretterjesztő előadásokat rendeznek szavalatokkal, zeneszámok
kal. A ránylag csekély előkészítő m unkával minden iskolai kirándu
lásunk hasznosítható lesz efféle népművelő célokra is. K irándulá
saink alkalm ával egyébként a falu közvetlen megismerésére is bő
séges alkalom kínálkozik. Középiskolai kirándulásaink vezetői a 
régiségek és a  természeti érdekességek bem utatása mellett semmi- 
képen sem feledkezhetnek meg a vidék életének, a m agyar falu 
típusainak és szociális viszonyainak bem utatásáról sem. Módot kell 
nyújtanunk arra, hogy diákjaink bepillanthassanak a falusi paraszt
házak életének titkaiba s akkor bizonyosan egyéb mondanivalójuk 
is lesz m ajd a falu népéhez, m int az a kérdés, amely ma a falusi 
kirándulások alkalmával diákjaink ajkán egyre vissza-visszatér: 
„Bácsi, m erre van a keit?“

E sorok író ja egyik legkedvesebb élményének lá tja  azt a jele
netet. amelynek egy borsodmegyei faluban egy csillagos nyári este 
szem tanúja volt, am ikor egyik tan ítványát tudtán kívül figyelhette 
meg falusi parasztlegények körében, am int azoknak a világm inden
ség nagyszerű titkairól s a csillagos ég tanulságairól tizenkétéves
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fejje l m agyarázott. Falun élő diákjainknak a népnevelés gyakorlá
sá ra  alkalm at jelent minden vakáció; a Nagy alföld mezővárosait 
m éltán szám íthatjuk mammut-falvaknak, amelyek középiskoláikban 
nemcsak alkalmilag, hanem állandóan dokum entálhatják ifjúságunk 
előtt népünk válságos helyzetét s készíthetik azt elő a falugondozás 
fontos m unkájára. Az a szociális irányban fogékony diáktípus, 
amely e m unkakört szívesen vállalja, egyelőre még csak elszigetelten 
jelentkezik 9 k ialakítására a m agyar tanárságnak kell vállalkoznia.

A karita tív  falum unka, az ínségben tengődő társadalm i rétegek 
segélyezése terén viszont városi diákjaink tehetnek többet, akik 
anyagilag tehetősebb körökből kerülnek ki. A Tanáregyesületi Köz
löny adatai szerint ebben az irányban m áris igen figyelemreméltó 
kezdeményezésekkel dicsekedhetünk: „A leányintézetek Vöröskereszt 
Egyesületeiben élénk szociális tevékenység folyik, de megkezdődött 
a m unka m ár egyik-másik fiúintézetben is. Elsőrendű munka folyik 
a budapesti bencés reálgimnázium  M ária-kongregációjának szociá
lis osztályában. Célja a mai nyomor megismertetése, a mai gazda
sági és erkölcsi válság tanulm ányozása elméletben és gyakorlatban. 
Szociális könyveket olvasnak, szegényeket, betegeket látogatnak, 
adományokat gyűjtenek és osztanak. A ceglédi reálgimnáziumban 
is m ár négy éve van családgyámolító munka. Egyik évben az
I. osztály látott el egy 14 gyermekes családot lakással, fával és pénz
zel, m a m ár 8 osztály 8 családot gondoz. Az intézet e m unkáját á t
vette a budapesti Szent Vince-rend és a kecskeméti reálgimnázium  
i s . . .  A budapesti V II. kér. reálgimnázium  18 szabolcsmegyei sze
gény elemi iskola részére 36 darab 5 kg-os karácsonyi csomagot 
küldött.“ Mindez követésreméltó kezdeményezés, amely a társadalm i 
áldozatkészség nemes erényének meggyökereztetésével játszhat nagy 
szerepet a m agyar középosztály nevelésében. Meggyőződésünk sze
rin t azonban a karita tív  m unka önmagában még nem m erítheti ki 
középiskoláink társadalomnevelő tevékenységét. Csak sajnálhatjuk, 
hogy a nagyjelentőségű „kis-testvér“-mozgalom még nem ta lá lta  
meg az u tat diákjaink szívébe; válasszon minden tehetősebb diákunk 
egy-egy szegény „kis-testvért“, lehetőleg diáktársai köréből s igye
kezzék annak minél többet ju tta tn i nemcsak anyagiakban, hanem 
szeretetben is.

Mindezekben csak néhány szempontot kívántunk fölvetni, hogy 
hangsúlyozzuk azt a fontos missziót, amely előtt ma középiskoláink 
állanak. Ismételjük, a falum unkára és falukutatásra való nevelés 
fontos nemzeti érdeket szolgál: a társadalm i ellentétek leküzdése 
elsősorban egy új m agyar társadalomszemlélet kialakítása által 
lehetséges s így jövőnkért a m agyar középiskola és a m agyar tan ár 
nagym értékben felelős. A szociális szempontokon kívül azonban a 
falum unka egyéb eredményekkel is kecsegtet: ta lán  felfrissítheti 
kissé a falu gyökeresebb m agyarságával a városnak népiségére nézve 
kissé fakó, színtelen világát s m agyarabbá teheti középosztályunkat. 
Olyan feladat ez, amely elől m agyarságunk leghívebb őrei, a h iva
tásos nevelők semmi körülmények között sem zárkózhatnak el.

(Mezőkövesd.) Dr. Sándor István.
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A nevelés másik pillére.
Az egyik az iskola. A másik a szülői otthon.
Ezen a két pilléren nyugszik a nevelés. Nem is az egyiken, nem 

is a másikon, hanem a kettőn együtt és egyenlő terheléssel.
Az iskola hivatásos m unkásain: a tanító i és tanári renden a 

nemzettel, a nemzet jövőjével szemben vitathatatlan  és könyörtelen 
felelősség nyugszik és pedig azért, m ert a nemzet életében, létében 
a legszebb, legféltettebb, a legfontosabb m unkakört töltik be: az 
egymást váltó nemzedékek megnevelését, azaz k iform álják  a jövő 
arculatát.

Most, mikor egy végeláthatatlan sereg, a  jövő reménysége, a  
diákok nagy tömegei újból betódultak a k itáru lt kapukon, időszerű 
és szükséges is foglalkozni a nevelésnek egy kérdésével, amely körül 
olyan v ita  van keletkezőben, melyet el kel] dönteni.

Világszerte valam i ádáz konjunktúra-hisztéria fogta el a lelke
ket. M intha erre  volna felépítve az új életforma. M illiárdos méretek
ben, országok vesztére éppen úgy, m int filléres tételekben a zsib
vásárokon. A  felelősségnek, a  munkának, a tehernek, a kockázatnak 
el- és á thárítása  másokra.

M indgyakrabban halljuk a közvélemény szavát, sőt komoly, 
jelentős és mértékadó lap hasábjain olvastuk a nyáron vezércikkben 
a szerkesztőtől, hogy a nevelés im m áron fokozottabb mértékben á t
hárul az iskolára, m ert a m ai nehéz, m egrom lott gazdasági viszo
nyok és az azok folytán megváltozott társadalm i helyzet következté
ben a család gyermeknevelő képessége megcsökkent. A szülők nem 
érnek rá  a gyermeket nevelni. A  szülők lelki és idegállapota sokkal 
kimerültebb, hogysem képesek volnának ennek a türelm et és ki
tartást, önfegyelmet és önuralm at, időt és kedvet kívánó feladatnak 
az elvégzésére.

Pedig nem feladat ez, hanem kötelesség. Olyan kötelesség, mely
ben a legnehezebb kikötést tartalm azó paragrafus: a példaadás.

Elism erjük és tudjuk, hogy vannak esetek, amikor az apa is, 
az anya is egész nap m unkában fárad  s gyermekeire szorosabban 
nem ügyelhet fel. De a szülők még ebben az esetben sem m entesül
hetnek a nevelésnek legmélyebb értelemben vett kötelme alól. V an
nak a nevelésnek olyan eszközei, melyeket hatásukban nem csökkent
hétnek, meglétükben nem tehetnek kétségessé tárgy i akadályok s 
ezek: a szülők evangéliumi hite, egymás irán t való szeretete, békes
sége és erkölcsi tisztasága, szorgalma és m unkássága, egyszóval 
olyan példaadása, melyben csodálatos szunnyadással benne alszik 
a gyermek jövője. Hisszük és m erjük állítani, hogy minden ilyen 
komoly és külső form ájában sok megértést és tám ogatást érdemlő 
esetben, tehát a szülők m unkában való elfoglaltsága esetén, a tanári 
testületek az iskolán kívül is fokozottabb figyelemmel kísérik az 
ilyen gyermekek életét. Pedig a tanárok sok küzdelemmel élő szülők 
is, m int akárki mások!

Tépett idegek, anyagi bajok, komplikált életrend fölöttébb 
nyomós érvek a tekintetben, hogy a szülői otthon a gyermeknevelés
ből kevesebb terhelést vállaljon. De vájjon m indig ra jtunk  kívül- 
fekvő okokból tám adtak-e ezek?

Divat, szórakozás, élvezetvágy, hitetlenség, felelőtlenség, sallang 
m ódjára hiúságból körülaggatott úgynevezett társadalm i kötelezett-
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eégek, vetélkedő reprezentálás vájjon  nem többször akadályai-e a 
gyermeknevelésnek, ennek a szent hivatásnak, m int a jó törekvéseink 
ellenére is ránkszakadt bajok és gondok? A tapasztalat azt m atatja , 
hogy aki élő hittel bír, éppen azért a gyermeknevelést a legszebb 
missziónak tekinti, a sok baj és küzdelem között is áldásosabb ered
ménnyel nevel, m int ahol az egy gyermek is sok, vagy csak gond
talan  játékszer.

Az utcákon csavargó, korzókon sétáló, baráti tanyákon lebzselő, 
a délután és este bármely órájában hazulról kiröppenő, könyv ée 
kötelesség mellől megszökött diákok, hogy mind olyanok volnának, 
akiknek szülei távol az otthontól m unkában robotolnának, éppen 
nem lehet állítani.

Megszokott dolog a gyenge eredm ényért az iskolát a vádlottak 
pad jára  ültetni, pedig a bűnösséget és vétkességet, a m ulasztást és 
hanyagságot sokszor kell az iskolán, a tanulón túl is keresni.

A  tanuló az iskolában naponként 5—6 órát tölt, azután neveli 
az utca, a villamos, a mozi, a korzó, a baráti tanya, a tarkaéletű 
weekendezés, a sejtelmes célzatú strand, az utcasarki „könyvesbolt“' 
és egyéb ponyvairodalom, a sajtónak am a része, mely szenzációkat, 
botrányokat harsog és posványokban hivatásszerűen turkál, nevelik 
a tanulót a modern kor erkölcsi képletei, neveli a nagyvakáció, am i
kor a szülők egyrésze jóhiszeműen ereszti nagyobbra a  pórázt a 
gyereknél, a kamaszkodó ifjúnál, avagy céltudatosan, m ert úgyis 
„szenvedett“ eleget az iskola „fegyelme“ alatt, neveli végül a gyer
meket önkéntes, de mégis erős ráhatással maga a szülői otthon és 
annak erkölcsi levegője. Ez utóbbi hatás természetesen lehet jó és 
lehet rossz. Mert az egyre hangosabb és té rt nyerő romboló világ- 
szemlélet és társadalm i új irányok ellenére is van m ég sok-sok tiszta 
és egészséges családi élet és otthon.

Minden erőfeszítéssel, a legodaadóbb és legtökéletesebb mód
szerekkel és eszközökkel dolgozó iskola sem tudja a rossz hatásokat 
egym agában ellensúlyozni, nemcsak a rövidebb időalkalom m iatt, 
hanem méginkább azért nem, m ert a szabadosság hajlam a m indig 
nagyobb a lélekben és ham arabb kitárul a kecsegtetésekkel telt rossz
nak, m int a szorosabb és göröngyös úton járó  jónak.

Az iskola sem a teljes felelősséget, sem az egész nevelő m unkát 
m agára nem vállalhatja, nemcsak eme tá rgy i akadályok m iatt, 
hanem azért sem, m ert a családi nevelést végeredményben és leg
belsőbb adottságában, vérségi kapcsolatában és m ivoltában senki és 
semmiféle intézmény nem pótolhatja.

H a m a nincs családi nevelés, holnap nem lesz család, mely pedig 
egyetlen és v itathatatlan  fundam entum a a m agasabbhivatású tá rsa
dalmi rendnek és a tisztacélú kultúrának, tágabb értelemben az 
evangéliumon és testvériségen épülő életnek.

Vétkes és káros társadalomszemléletből, felelőtlenségből szár
mazik annak hirdetése, hogy a család nevelő képessége a mai kom
plikált életform ák között megcsökkent. Ámde mégis mennyi idő 
m arad az élet m aradéktalan kiélvezésére és raffinált élvezeteire. 
Avagy volt-e még kor, amidőn annyit éltek volna az emberek, m int 
éppen most, nyomorúságaink kellős közepén? Bárok, mulatók, szó
rakozóhelyek, tivornyák és luxuscikkek, divatbemutatók, táncloká
lok, m egannyi más lassan-lassan alámossák a legerősebb tartópillé
reket is.
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Az egyke után  jön a másik nemzetrontó veszedelem, a gyermek- 
nevelésnek á thárítása  idegen tényezőkre.

A világháborút megelőző pár évtizeden túltekintve, hosszú év
tizedeket, talán századokat is látunk, mikor nagy területek, országok 
népe vált időnként esztendők végtelen soráig földönfutóvá és ama 
régi koroknak is megvolt tengernyi baja, mégis m egm aradt v ihar
álló lelki ereje, m ert a nemzeteket rontó élvezetvágya csak kevesek 
körére szorítkozott. Ahol pedig az egész nemzetre kiszélesült a rom 
lás és a családi keretek megbomlottak: ott be is következett a  vég
leges pusztulás.

Nem hirdetni kell a család gyermeknevelő kötelességének és 
erejének csökkenését szórványosan és százalékosan előforduló ese
tekből kifolyóan, hanem arra  kell rávilágítani, hogy nem ott a leg
nagyobb baj, ahol a külső eszközök hiányosak és tá rgy i adottságok 
állítanak  akadályokat, hanem ott, ahol m ár a család, az otthon 
m agában m utat bajokat. Nem figyelhetjük-e meg sokszor, hogy míg 
az anya kiskutyát vezetget az utcán, a gyermeke a m ásik város
részen kószál gazdátlanul? Nincs-e számos eset rá, hogy évvégen 
a különben állandóan otthon tartózkodó vágj' dolgozó anya, vagy 
apa rohan be az utolsó pillanatban és kegyelemért könyörög, végül 
is bevallja, hogy a gyerek délutánonként nincsen odahaza, alighanem 
rossz társaságba keveredett? Hányszor lehet példát találni arra, 
hogy a szülők a gyereket vagy gyerekeket eltávolítják maguktól, 
hogy szórakozásaikban, kedvteléseikben, terveikben ne zavarják  őket.

Sok helyen sokkal inkább a készség és kötelességérzet hiánjTza- 
nak, semmint a külső feltételek.

A tapasztalat azt m utatja, hogy nem annyira a tárgyi, hanem 
a lelki és erkölcsi akadályok állanak egyenes arányban a családi 
nevelés fogyatékosságával. Mennyi és mennyi helytelen utakra 
tévedt gyermekkel találkozunk, akiknél pedig bőven megvoltak a 
külső körülmények ahhoz, hogy jó irányba induljon és haladjon 
az életük.

A tanári testületek egyetemlegesen is, de egyéni tag jaikban  is 
felelősek a nemzet és a jövő kor ítélőszéke előtt az iskola oktató és 
nevelő m unkájának eredményéért, de nemcsak a tanulót, a tanárt, 
a tantervért felelős tényezőket és intézménybeli bajokat (túlterhelés, 
nagy létszám) kell perbe idézni a sikertelenségért, de mindannyiszor 
a szülőket is. A rossz bizonyítvány a legtöbb esetben éppen úgy 
terheli a szülők lelkiismeretét is, m int a tanulóét. Aki az iskola 
belső életét, a tan ár m unkájának annyi im ponderábiliáját ismeri, 
tehát nem kapásból, külső szemléletből ítél, az jól tudja, hogy ahol 
a szülői ház a tan ár m unkáját bizalommal tám ogatja, a tanuló 
egyéni defektusait feltárja, ott a kölcsönös megértés és nyiltság 
következményeképen a jó eredmény nem m arad el.

És igaza van Közlönyünk 1935 m árcius havi „Figyelő“-rovat 
cikkírójának, hogy diáktragédiák és merényletek okát a lapok, a 
közvélemény rendesen az iskolán belül keresi. Pedig minden ilyen 
esetben a történet külső körülm ényeit meghatározó, tehát önkénte
lenül élesen szembeszökő adatokon tú l is kell vizsgálódni s a vétkes
séget kereső reflektor fényével bele kell világítani azokba a mélyeb
ben fekvő okokba is, amelyeknek csiráját m egtaláljuk a tanuló 
egyéni és családi fogyatkozásaiban. Ezeknek az okoknak a keresése 
természetesen m indig nagyon kényes feladat s így a vizsgálódások
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rendszerint megállanak a külső körülményeknél, egy-két elégtelen 
jegynél stb.

Ma, am ikor a helyes elvből és elgondolásból kiinduló szélesebb 
iskoláztatás im máron kóros tüneteket m utató ascendismussá faju lt, 
az iskola m unkája pedig ennekfoljtán  a nagyüzem képét m utatja, 
a tanári testületek is sokszorosan fokozott m unka a la tt állanak és 
súlyos, nagy körültekintést követelő, nehéz lelkiismereti vívódást 
okozó problémák megoldásával küzdenek. A nehéz feladatok meg
oldása elől nem térhetnek ki. Nem is fognak.

De ehhez a munkához szükséges lesz, hogy ne csupán az iskola 
belső m unkaterületét és rendjét vegyék vizsgálat alá, de mindazokat 
a kérdéseket is, melyek a szülői ház nevelő m unkájára, tám ogatására 
vonatkoznak a tanulóval, a tanuló jól felfogott érdekével kapcsolat
ban. Mindezeket a kérdéseket világosan és kertelés nélkül kell ki
fejteni és a közvéleményt meggyőzni, hogy nem lehet az iskolát 
körültekintő vizsgálódás nélkül úton-útfélen felelőssé tenni sokszor 
kínosan kiélezett kérdésekben, m int amilyen például a túlterhelés 
kérdése is, ahol a szülők majdnem olyan mértékben hibásak, m int 
az iskola.

Ez a meggondolás vezetett bennünket most is, amikor határo
zottan, világosan, minden álokoskodást visszautasítva rám utattunk 
arra , hogy aki az iskolától m unkatárs nélkül, a  család, a szülők 
nélkül akar teljes és tökéletes eredményt nemcsak a nevelés, de a 
tanulm ányi téren is, az m élyreható vizsgálódások nélkül, felületesen 
ír, hirdet és beszél. Aki a nevelés második pillérét, a családi otthont 
felmenti a teherhordozás és felelősség alól, az a népek és nemzetek 
épületét m ozgatja meg, mely összeomlik, ha az a pillér kihull alóla.

Az élet helytelenül zúgó folyam át kell mederbe szorítani, hogy 
alá ne ássa a tartópilléreket.

A családi nevelésnél nem a szülők időalkalma és tárgy i eszközei 
a fontosabbak, hanem az otthon tiszta levegője, evangéliumi h ite; 
a szülők krisztusi szeretete és józan világszemlélete, életfelelőssége.

Amikor adott esetekben a sajtó és a közvélemény az iskola 
nevelését, nevelésének és oktató m unkájának eredményét bírálja, 
m indannyiszor perbe kell idéznünk a nevelés m ásik tényezőjét is; 
a szülői otthont. Kell ezt tennünk annál is inkább, m ert károsan és 
kórosan terjed az ügyes okfejtéssel beállított jelszó, hogy a m ai 
társadalom  komplikált élet- és m unkarendje mellett a szülők nem 
nevelhetnek úgy, m int régen azt tehették. De nemcsak provokált 
esetekben kell hivatkoznunk arra, hogy a szülői ház, a családi lég
kör a nevelés másik és az iskolával párhuzam os tényezője, hanem 
nyomatékosan és minden alkalommal hirdetnünk kell ezt, sőt tanári 
tevékenységünk egyik program m pontja legyen annak a küzdelem
nek megvívása és megnyerése, hogy a családi otthon nevelése és 
tám ogatása nélkül az iskola minden erőfeszítése mellett is csak fél
eredményt ér el.

De amikor így áttekintünk a kerítésen a szülői otthonok felé, 
bizonnyal volna a sa já t portánkon is sok-sok tenni-venni, jav í
tani való.

Sopron. Csanády Sándor.

T a n á r é g y e s i i l e t i  K ö z lö n y . 20
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FIGYELŐ.

A helyesírás ügye a középiskolában.
A helyesírás e lsa já títása  körül a  középiskolában kétségtele

n ü l m utatkoznak bajok. Nemcsak az alsó osztályokat, de még a 
V n i-a d ik a t is nem egy esetben hagyják el a helyesírás ellen 
súlyosan yétő tanulók. A kérdés nyilván nem intézhető el a tanár 
részéről való gondos javítással. Ez á tlag  m egtörténik, s mégis mi 
az eredmény? Az, hogy a dolgozatjavítás tulajdonkép végesvégig 
a  helyesírási h ibákra való kénytelen vadászásban csúcsosodik ki, 
s a hibák mégis sok esetben m egm aradnak, k iirthata tlanu l. Pedig 
a m agyar helyesírás a jó m agyar nyelvérzékű tanulónak nem is 
nehéz. De tán  éppen i t t  van a baj egyik forrása: ezt a m agyar 
nyelvérzéket nem hozza a mindenféle származású és mindenféle, 
nyelvünknek nem kedvező környezetben növekvő tanulóság m agá
val. Azt is el kell ismerni, hogy helyesírásunk jelen form ája ki
vételezéseivel neliezbedést jelent. Az előző következetesebb, tehát 
könnyebb is volt.

Ily  körülmények közt valóban érdemes, szükséges az igénybe 
veendő eszközökön gondolkodni.

A helyesírás teljes elsajátítását az U tasítás a három alsó osz
tályban, a nyelvtan tanításával kapcsolatban kívánja. Az U tasítás az 
eljárásnak négy fokozatát különbözteti meg: 1. másolás, 2. tollba
mondás, 3. emlékezetből írás, 4. sa já t fogalmazás írása. Megjegyzi, 
hogy az I. osztályban, ha elég sok a kevésbbé fogékony tanuló, e 
fokozatok végigcsinálása lassúbb menetben történhetik, vagyis a 
dolgozatoknak nagyobb része mozoghat még a bárom  első fokozaton. 
A II. és III . osztályra az U tasítás m ár csak 1—2, tisztán helyesírási 
célú dolgozat Íratását k íván ja (az év elején), a II I . osztálynál azt is 
megjegyezve, hogy itt  m ár a nehézségeket szaporító szövegekre is 
kerülhet sor.

Ennél a természetes keretnél sokkal fontosabb és kiemelendőbb 
az U tasításnak az az idevágó mozzanata, mely az efféle dolgozatok 
Íratásánál az előre megfigyeltetést ajánlja. Eszerint a helyesírási 
dolgozatok ne zökkenjenek egy-kettőre a rideg megtorlás ú tjára . 
A dolgozat szövegét tollbamondó tanár, sőt azt utánam ondó tanuló 
is (ez utóbbi sokszor mellőzve) előre figyelmeztessenek a kikerü
lendő hibákra, persze fokozatosan mind kevesebb esetben. Valóban, 
a dolgozatok sikerülésének, más fokon és más tárgyaknál is, a kellő 
előkészítés az alapföltétele. Ez kissé unalm as eljárás, de nélküle 
tömeghaladás nem képzelhető el. A gyakorlás eredményesen, fe j
lesztőén csak a munka közben kapott figyelmeztetések segítségével 
történhetik, m int ahogy ez mesterségek eltanulá9ánál is, a közép
iskolában legevidensebben a rajzoktatásnál van. Enélkül a dolgozat
írás az osztály nagyobb, gyenge részéről alig lesz egyéb, m int bizo
nyítékok kiadása önmaga ellen. Pedig a tanuló m unkakedvét ön
bizalm át alig fokozza valam ely körülmény jobban, m int dolgozatai
nak javulása s viszont alig fásítja  el, teszi fatalistává valami 
inkább, m int az állandóan 4-es vagy igen gyönge dolgozatok.

Ha a m agyar helyesírás alapelveit tekintjük, világosan kell 
látnunk, hogy tanítása nem kapcsolódhatik tisztán az írásbeliség
hez. Helyesírásunk három alapelve tudvalévőén; a kiejtés, a szó
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elemzés és a hagyomány, még pedig ez utóbbi állandó kiegyenlítő
désben az egyszerűsítésre törekvéssel. H a m ár az első elve a m agyar 
helyesírásnak a kiejtés, megtanulása szempontjából is nélkülözhe
tetlen, hogy a tanuló halljon is tanárától, sajátítson  is el tőle k i
fogástalan szép kiejtést, olvasást. Az értékes szöveget alsó fokon is 
a tanár olvassa fel rendesen először, a szövegnek a tanulók által 
másodszori olvasásánál is éberen vigyázva a jó kiejtésre, m ert 
ennek szabatos elsajátítása nélkül a helyesírásnak egy lényeges 
része: a hangzók, főkép a magánhangzók hosszúságának és rövid
ségének kellő feltüntetése nem sajátítható  el. Különösen a labilis 
nyelvérzékű fővárosi tanuló t lehetetlen ama feltétel nélkül rá  m eg
tan ítan i. Természetesen a  dolgozatjavításnál is gondot kell fordítani 
erre  a mozzanatra, m ert ha a tan ár elhanyagolja a javításnál, még 
jobban el fogják hanyagolni a tanulók az írásnál, am ire meglepő 
tapasztalatokat volt módom tenni. Volt eset, hogy a tanulók egy-egy 
osztályban csapatosan és teljesen nem ügyeltek dolgozataikban a 
magánhangzók hosszúságára s rövidségére, s dolgozataikat a tanár 
ebből a szempontból végesvégig jav ítatlanu l hagyta. De a mondat
tani írásjelzésre, így a közbevetett mondatokat megelőző és követő 
vesszőkre sem lehet a tanulót máskép, m int az élőszó, a kellő k i
hangsúlyozás által rászoktatni. Több vonatkozásban is igaz tehát, 
hogy a jól, sőt szépen olvasni nem tudó tanuló nem is tudhat 
helyesen írni.

Továbbmenve: ha a  m agyar helyesírás második elve a szó- 
elemzés, vagyis az összetett és képzős szavakban külön-külön fel
tüntetése az élénken érzett szóelemeknek, nagyon világos, hogy a 
helyesírási konzekvenciákat a nyelvtantanításnál nemcsak hang
súlyoznunk, hanem  táblahasználattal a tanulók szeme elé is kell 
állítanunk vagy állíttatnunk minden kínálkozó esetben.

A táblahasználatuak különben is m indig megvan a helyesírási 
haszna, ha egyéb célból történik is, minő az alsó fokon egy olvas
m ány lényegének a  tanulók által rövid megszövegezése vagy neve
zetesebb verseknek, például a H im nusznak strófánként való kurta  
összegezése. A főszerepet természetesen a dolgozatjavító órán kapja.

A m agyar dolgozat ja  v itásnak tervszerűtlenül az egyes esetek 
elintézésére szorítása nagyon prim itív  eljárás volna s ezzel valóban 
csak igen ritkán lehet m ár találkozni. E lvi szempontból az egyes 
esetek elintézése sem kifogásolható, ezt az U tasítás is mondja, de 
csak azután, hogy a legtanulságosabb, tipikus, csoportosított hibák 
megbeszélése, a helyes formáknak a táblán is feltüntetése, még 
pedig a leghelyesebben nevek említése nélkül, még a dolgozatok 
kiosztása előtt m egtörtént. Máskép a  minden tanuló által való 
tudom ásvételre nem lehet számítani. H a a tanuló előtt ott m ár a 
m aga dolgozata, a m aga esetén kívül nem érdekli m ár más, pedig 
a  következő alkalommal ő követheti el, am ire most nem figyelt.

Az bizonyos, a helyesírási hiba olykor nem tudatlanság, hanem 
valam i gátlás következménye. H a például egy tanuló, aki dolgozatai
ban a tárgyrago t m indig helyesen jelzi, egyszer mégis ezt ír ja : 
„végeit vetett'1, — valószínű, hogy itt nem a névutóval összetévesztés 
történt, hanem az utolsó, igen fontos, állítm ányi szóra gondolás 
határozta meg az előtte álló szó form áját; ő m ár az első szóban is 
a másodikat írta. Persze a m agyarázat nem igazolás is egyúttal. 
Mi segíthet it t!  A  tanuló olvassa el gondosan beadás előtt dolgozatát
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s ilyenkor igyekezzék a szók helyes alak já t egymástól függetlenül 
is megállapítani.

A helyesírás tan ítása szempontjából nem helyeselhető a dolgo
zat egészének leiratása a javításban, még sok hiba esetében sem, 
m ert ez a hibákkal esetenkint való szembenézés helyett csak újak 
űadzására ad alkalmat, nem is szólva arról, hogy a tanárnak  is 
több dolgot ád a jav ítás átnézése, ami pedig elengedhetetlen az 
eredményesség érdekében, valósággal új dnlgozatjavítást jelent 
szám ára. A dolgozat legfeljebb rendetlen kiállításáért való bünteté
sül iratható  le kivételesen ú jra . A nem javítók természetesen kím é
letlenül üldözendők. M ert az nem baj, emberileg nem is lehet m ás
kép, hogy egy-egy helyesírási hiba a tanár részéről jav íta tlan  
marad, de az m ár súlyos eset s nem is egy vonatkozásban, ha a 
tanuló nem vesz tudom ást k ijav ítás alakjában a tan ára  javításáról. 
Ez a legpontosabban ellenőrzendő, vagy hiábavaló a tanári m unká
nak a legkeservesebb része, a dolgozatjavítás. Igen gyönge tanulók
kal ajánlatos otthoni diktandók íratása, eseteokinti ellenőrzés mel
lett, akár jobb tanulók által, természetesen kellő m értéktartás 
mellett.

Körülbelül ezek az eljárások, melyek az alsó fokon a helyesírás 
elsajá títására vezethetnek. Az utolsó gram m atikai osztályból, a 
III.-ból, az olyan tanulót, aki helyesírást nem tud, nem volna sza
bad továbbengedni.

Sajnos azonban, a helyesírási hibák a  felsőbb osztályokban is, 
akárhányszor sűrűn, kísérteuek. Mi ekkor a teendői Mindenesetre 
a vázolt eszközöknek a rendelkezésre álló időhöz képest ezután is 
használata. A  felső fokon is tám ogatja a helyesírás első alapelvét 
az értékes szövegeknek a tanár által felolvasása, itt sem mellőzhető 
dolgozat javításnál a helyesírási tanulságok megbeszélése, az otthoni 
helyesírási gyakorlásra u tasítás s — m ár a IV. osztálytól kezdve — 
az akadémiai „A m agyar helyesírás szabályai“ című kiadvány meg
szerzésére és használására szorítás. A használás m ódjának közlésén 
túl helyénvaló egyik-másik pont alkalm i felolvastatása s megbeszé
lése. Sőt nagyon ajánlatosnak mutatkozik az egész füzetnek a tan u 
lókkal m egtárgyalása, a leghelyesebben tán m ind járt a IV. osztály- 
oan. a stilisztikai elméletet megelőzően. Mielőtt a tanuló nyelvünk 
művészi használatának szentélyébe lép, oldja meg saru já t, vegye át 
még egyszer a helyesírást, m int alapfeltételét a  továbbiaknak. Ha 
ilyen fontos a dolog, kell rá  időt találni. Egyébként ennek az össze
foglalásnak a ráérőbb retorikai órákra, az V. osztályba való á t
tételéről is lehetne szó.

Természetesen a felsőbb osztályban a megtorlás elve a helyes
írás nem tudásával szemben m ár fokozottabban alkalmazandó. 
Különösen az I. félévi enyhe osztályozásnak e tekintetben, vannak 
rossz következményei. Mert amely tanuló súlyos helyesírási hibák 
mellett is m egkapja felső osztályban a 3-ast, nagyon bizonyos, hogy 
а II. félévben sem fog a helyesírásával törődni. A helyesírási álla
potnak tehát egyik főszempontul kell érvényesülnie az elbírálásnál 
a felső osztályokban, különben az egész intézet hírhedtté válhatik 
a helyesírásnemtudásáról. Sajnos, e tekintetben ingadozások tapasz
talhatók. Elég sokan vannak ugyan, akik -— helyesen — nagyon 
komolyan veszik e körülm ényt s elég nagy százalékot kénytelenek 
buktatni — erről többfelé értesültem —, de viszont vannak, akik
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panaszkodásuk mellett is, enyhén osztályoznak s továbbviszik ezt 
a színvonaltalan, nemhogy felsőbb, de tulajdonkép alsóbb osztályba 
utasítandó elemet. S a helyesírási hibákkal szemben való komoly 
állásfoglalásban egyeknek kellene lenniük az összes tárgyak  tanárai
nak. Különösen az egyéb tárgyakat dolgozatiratással kapcsolatban 
tanító  kollégái részéről annyi tám ogatásban részesüljön idevágó 
nem könnyű m unkájában a m agyar nyelv tanára, hogy azok, ha 
nem is teszik annyira az elbírálás egyik főelvéül a dolgozatok 
helyesírását, legalább ne kezeljék azt quantité negligable-képen, 
hanem ró jják  meg, a felső fokon szégyenítsék is meg az elébiik 
kerülő helyesírási hibák elkövetőit. Akkor legalább látni fogják a 
tanulók, hogy az a követelmény mégsem a  m agyar tanár fixa ideája 
csupán. E nny it m agyar lélekkel nyugodtan vállalhatnak.

Befejezésül néhány megjegyzést az ügy fontosságát illetőleg. 
Hogy a tanuló helyesírása minő fokon áll, nagyon jellemző rá  és 
bizony iskolájára is egyaránt. Jellemző a tanulóra, m ert amely 
tanuló feladatának él, szeret olvasni, az rendesen tud ja is a helyes
írást, hiszen könyveiben a szókat ezerszer és ezerszer lá tja  helyes 
alakjukban, olvasván tehát, tulajdonkép helyesírást is tanul egy
úttal. A helyesírást nem tudó tanuló rendesen m adártávlatból sze
reti csak látni feladatát, muszájból, a végső pillanatban rán tja  csak 
elő a könyvet, gondolhatni hát, milyen tartalm i és formai haszno
kat húz belőle. Nem helytelen tehát azoknak a nézete, akik a tanuló 
egész habitusára jellemzőnek ítélik helyesírási fokát s ennek a 
tapasztalatnak a közegén át veszik őt szemügyre.

Másfelől amely iskolában a m unka komolysága mellett az el
bírálás komolysága is érvényesül, alig hihető, hogy abból a helyes
írást nem tudó tanulók lépjenek az életbe. Éppen azért nincs m in
den alap nélkül, hogy az életben egy-egy helyesírást nem tudó érett
ségizettre rendesen annak az iskolának is emlegetésével p irítanak  
rá, ahol az érettségi bizonyítványát kapta. Egyes esetek kieshetnek 
hatalmunkból, az ügynek komolyan vevése és kezelése mégis a mi 
lelkiismeretünkön nyugszik. Éneikül javulás nem remélhető. Egy- 
egy helyesírást nem tudó V lII-ikoson nyugodt lélekkel vehetünk 
drága nyelvünk, társadalm i színvonalunk nevében is elégtételt, 
érettségi írásbeli dolgozatának álhumanizmusból vagy akármely 
más okból fekete tintával jav ítása helyett. Mennyire ránk p irít 
aztán ezért a jóságért!

Egyébként a helyesírás további fokon m ár nem is az ú jra  m eg 
lijra  logikai m unkáját végző tudás, hanem az ebből eredő megszokás 
kérdése (aminthogy az egész helyesírásnak is ez a harm adik a lap
elve), akár az Hiedelem vagy a tisztaság. H a tehát a tanuló a végső 
fokon sem tud helyesírást, valószínű a következtetés, Imgy nem 
igen szoríthatták és szoktathatták rá  kérlelhetlen komolysággal el
sajátítására. Az antitalentum okra hivatkozás nem lehet komoly 
ellenvetés. H a valaki csakugyan annak bizonyul, az bizony éppolyan 
következménnyel járjon számára, mintha, teszem, számtanból bizo
nyul annak.

Van legvégül még egy mozzanata a dolog fontosságának s erre 
rám utatással végzem is ezt a hozzászólásomat. H a a tanulók nem 
tudják a felsőbb osztályokban sem a helyesírást, a tanár dolgozat- 
javításának a helyesírási hibákra vadászásban kell megrekednie és 
tetőződnie. S ebből következik a szomorú tény, hogy egész m agyar
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tanításunk alig tud komolyan lépéseket tenni igazi magasabb célja, 
a stílustanítáe felé. Mert ennek előfeltétele a helyesírási hibákból 
kiépülés. Egy társaságnak, amely nem tud helyesírást, igazán 
hiábavaló, majdnem azt mondanám: komikus dolog stiláris finom
ságokról beszélni, a csüggedt tanár alig hogy meg meri kísérelni. 
Ez előfeltétel teljesítése nélkül alig remélhető, hogy a tanulóknak 
átlagát ki lehessen emelni abból a szörnyű fogalmazási laposságból 
és m agyartalanságból, melyet az érettségi dolgozatoknak akárhány
szor többségi színvonala m utat. Ezek a fiúk nem tudnak stílust, 
m ert helyesírásban való elm aradottságuk, ezen hibáikkal való kín
lódás m iatt nem is lehetett tulajdonképen írásbeli kifejezőképessé
güket, stílusukat komolyan, a siker kilátásával nevelésbe fogni. 
A m agyar tanításnak egyik legszebb, legértékesebb végcélja elől zár 
el tehát, m int barrikád, tanulóink rossz helyesírása. Mert keserves, 
idétlen stílustan ítás az, am it helyesírást nem tudókkal művel el 
valaki. Ügy vélem, a helyesírási hibákkal való sziszifuszi viaskodás 
m iatt nem juto ttunk  el még ma sem a stílusra tan ítás menetének 
kiépítéséhez s elégszünk meg ehelyett kénytelen mindenféle igen 
szerény, ötletszerű eljárással.

Fejtegetéseimnek a dolog komolyságára való felhívás volt a 
célja. M ert úgy érzem, nemzeti nyelvünknek az iskola részéről meg- 
becsültetése fűződik valamikép ehhez a kérdéshez. Ahol az ügy 
komolyságának átélése megvan, ez útban levest is jelent az ered
m ény felé. Vesszen ki végre, az iskolának s a m űvelt társadalom 
nak egyaránt javára, az évről-évre átcsúszó, bár a helyesírással 
mindvégig hadilábon álló, nem is olyan ritk a  diáktípus!

Várdai Béla.

A tanárok óraszáma Franciaországban.
Előre kell bocsátanunk, hogy Franciaországban a mi közép

iskolánknak — fiúknál és lányoknál egyform án — kétféle intézet 
felel meg: a lycée és a collége. Az előbbit az állam ta rtja  fenn 
Párizsban, nagyobb városokban és a megyék székhelyén. A collégé 
kisebb városok, felekezetek, társulatok vagy magánosok által fenn
ta rto tt középiskola. Mind a két típusú iskolában a tan ítás három 
irán y ra  oszlik: a Section A  megfelel a mi gimnáziumunknak, a 
Section A ’ (olv. á prím ) a reálgimnáziumnak és a Section В  a reál
iskolának. A középiskola két változata a tanárságot is két táborra 
osztja: az állam i intézetekben csakis a gr égé, vagyis tan ári verseny
vizsgálaton (concours d’agrégation) képesített tanár taníthat. M int
hogy ennek a vizsgálatnak legelső és legfontosabb feltétele az, hogy 
csak annyi jelöltet képesítenek, ahányat az állam  azonnal el tud 
helyezni, valamennyi teljes képesítésű okleveles tanár állam i líceu
mokban tanít. A  községi és felekezeti iskoláknak be kell érniök alap
vizsgás (licencié) vagy tan ításra  jogosító vizsgát tett (diplóme 
d’études supérieures) tanárokkal. Megjegyezzük, hogy több igazgató 
véleménye szerint ezek a „másodosztályú“ tanárok a középiskola 
szempontjából gyakran jobb munkaerők, m int tudómhb  képzettségű 
pályatársaik. M inthogy az agrégé к jelentős százalékát a felső okta
tás elvonja a középiskolától, helyükre elsősorban a kollégiumi taná
rok közül kerül ki — a versenyvizsgálat letétele u tán — az u tán 
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pótlás. A  kétféle képesítésű tanári rendszer az óraszámban, a fizetés
ben és a társadalm i megkülönböztetésben éles határvonalat von az 
ugyanazt a feladatot teljesítő két osztály közé.

Franciaországban ugyanis a köteles óraszám kérdése függ a 
tanár képzettségétől, szaktárgyától, osztálya fokától, növendékei 
számától és az intézetben vállalt egyéb kötelezettségeitől. Ezzel a 
többszempontú óraszám m egállapítással a tanári m unka egyenlő 
megosztását akarják  elérni. Felfogásuk szerint más elbírálás alá kell 
vonni az 50-és létszámú osztályban tanító  tanárt, m int a 10—20 
növendékkel foglalkozó kartársát. A V II. és V III. osztály tanárai 
az érettségire készítenek elő, tehát fclelősebb m unkát végeznek, m int 
az alsóbb osztályokban tanítók, több időt kell nekik hagyni a készü
lésre, ezért időben kell őket kárpótolni. Ügyszintén a fizikai, kémiai 
stb. szertárak őreit óraszámkedvezménnyel kell jutalm azni a g y ű j
temények rendbentartásáért.

A francia tanárság régi hagyom ányai szerint a líceumokban 
a  V II. és VILI. osztály teljes képesítésű tanárai (agrégés), ha leg
alább 6 órájuk  van a két legfelsőbb osztályban, heti 12 órát kötele
sek adni. Ez a rendelkezés Párizsra  és a főváros környékére (Seine, 
Seine et Oise megyékre) vonatkozik. Vidéki lycéek hasonló be
osztású és képesítésű tanárai 14 órában tanítanak. A többi osztályok 
tanárai a fővárosban és környékén 14 órát, a vidéki intézetekben 
pedig 15 órát adnak. A rajz, testnevelés, ének és kézimunkát tanító 
tanárok óraszáma egységesen 16.

A kollégiumok alapvizsgás vagy képesítőzött tanárai (licenciés, 
diplomás) műiden osztályban heti 18 órában tanítanak. Ez az itteni 
viszonyok között nagy óraszám az egészen kis]étszámú osztályokhoz 
alkalmazkodik. Ugyanis az irodalom-, történet- és élőnyelvszakos 
tanárok, ha legalább 9 órában 10-nél nagyobb létszámú osztályba 
vannak beosztva, 1 óra kedvezményben részesülnek. A ra jz tan ár 18, 
a  tornát, éneket és kézimunkát tanítók pedig heti 24 órára köte
lezhetők.

Ezek mellé az általános jellegű intézkedések mellé ide iktatunk 
m ég egy-két különleges esetet.

M inthogy az óráinak ellátásán kívül a francia tanárnak semmi
féle kötelezettsége nincsen, a fizikai, kémiai és természetrajzi szer
tárak  őrei a gyűjtemények gondozásáéit 1 óra, a történelmi, föld
rajzi és filológiai gyűjtem ények őrei pedig % óra kedvezményt kap
nak. Az 50 éven felüli kollégiumi tanárok 1 órával kevesebbet tan í
tanak. Az igazgatók a tan ítás alól mentesítve vannak, csak kisebb 
vidéki iskoláknál tan ítanak  heti 3 órában. Ha helyettesíteni kell 
valakit, törvényesen m egállapított díjszabás szerint fizetnek minden 
helyettesítési órát. Igaz, hogy ha a tanár indokolatlanul m ulasztja 
el az óráját, fizetéséből ugyanazon táblázat szerint levonják az 
óradíjat.

Osztályfőnökség nincsen: a beíratási, bizonyítványírási, főnév
könyv, osztálykönyvvel járó stb. m unkákat a titkárság  tisztviselői 
végzik el. A mulasztások igazolása, felügyelet, fegyelmi esetek el
intézése, a tanulók templomba, színházba, sportpályára stb. kisérése 
az internátusi felügyelő tanárok feladata. A kinevezett rendes tanár 
ilyen kérdésekkel nem foglalkozik. Tandíjak, gyűjtések, újságelő- 
fizetósek, általában minden pénzügy, az órán kívül, a pénztáros 
féconome) hatáskörébe tartozik. Könyvtárkezelés, cserkészkedés,
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szülőkkel való tárgyalás az óraközi szünetet nem foglalja le, m ert 
ilyesmivel itt a tanárok nem foglalkoznak. Előbbiek a felügyelő 
tanárok, illetőleg a papok dolga, függetlenül a tanítástól, a szülők 
pedig szigorúan a fogadó óra alatt — előzetes írásbeli vagy szóbeli 
jelentés alapján — keresik fel a tanárt.

Az óraszám ra vonatkozó miniszteri és törvényes rendelkezések 
többször hangsúlyozzák, hogy a tan ítás és nevelés érdeke, hogy a 
tan árt függetlenítsük minden zavaró körülm énytől; élhessen nyu
godtan tanítványainak és tanulm ányainak. A meglátogatott párizsi 
és környékbeli középiskolákban azt láttam, hogy ezeket az intézke
déseket szigorúan m egtartják  és így biztosítják a tanárok számára 
a tanításhoz annyira szükséges nyugodt légkört.

(Párizs.) Sipos Lajos.

A középiskolai tanárképző-intézetek szervezete 
Olaszországban.

A tudományegyetemekkel teljesen egyenlőrangú középiskolai 
tanárképzőintézetek (Istituto Superiore di M agistero) Olaszország
ban nem valam ennyi egyetem m ellett vannak megszervezve. 
Az egész olasz k irályság  területén mindössze hat ilyen főiskola áll 
fenn. Ezek közül három  állami (Rómában, Firenzében, Messinában), 
három  pedig katolikus (Milánóban, Nápolyban és Torinóban).

Az olasz tanárképzőintézetek két tagozatra oszlanak: négy
évesre, illetve háromévesre. A négyéves tanfolyam  .d-ágazata az 
olasz és latin  nyelvnek, illetve a történelem- és földrajznak, vagy 
pedig valam ely modern nyelvnek és irodalom nak bárm ilyen tipusú  
és fokú középiskolában való tan ítására  készít elő. Viszont a B-ágá
zát keretében szerzett tanári oklevél a filozófia és pedagógia tan í
tására  nyú jt képesítést olyan középfokú intézetekben (pl. tanító
képzőben), ahol e tárgyak  az iskola tantervében szerepelnek. 
A hároméves, ú. n. C-tanfolyam pedig oly jelöltek részére van fel
állítva, akik az elemi iskolák feletti felügyeletre (mint tanfelügye
lők, szakfelügyelők) óhajtanak képesítést nyerni.

A m atem atika és természettudományok középiskolákban való 
tan ítására  előkészítő tanulm ányokat Olaszországban a tanárjelö lt 
nem a tanárképző intézetekben szerzi meg (amelyek a legújabban 
életbeléptetett intézkedés értelmében ma m ár az egyetem eg y ik  
fakultását képezik), hanem a bizonyos egyetemeken (nem minde- 
niken) megszervezett természettudom ányi karon (Faccltá déllé 
Scienze), illetve a műegyetemeken is (Politecnico). Azonban az itt 
végzetteknél éppen úgy, m int az Istitu to  Superiore di M agistero 
oklevelet szerzett tanárjelöltjeinél szaktárgyaiknak a középiskolák
ban való tan ításá ra  szóló jogosultság csakis és kivétel nélkül az 
úgynevezett állam vizsgálat (esame di stato) sikeres letételéhez van 
kötve. Ennek a vizsgálatnak rendszerint az oklevél megszerzésé
től szám ított 1 éven belül van helye. Az államvizsga tulajdonképen 
a jelölt szaktudom ányának minden ágára  kiterjeszkedő összefogla 
lás, különös tekintettel arra , hogy a jelölt a fasizmus szellemének 
és a fasiszta-intézményeknek ismeretében m egkívánt alapos tá jé 
kozottságot is fel tu d ja  m utatni.
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A középiskolai tanárképzőintézetekbe a hallgatók csupán az 
évenkint m iniszteri rendelettel m egállapított létszámban vehetők 
fel,1 pályázat és vizsgálatok alapján, kizárólag a tanítói oklevéllel 
bíró jelöltek közül.1 2 Az idevágó felvételi vizsgálatok írásbeli része 
a  filozófiából és pedagógiából, vagy történelemből és az olasz iro 
dalomból készítendő dolgozatot, azonkívül latinból olaszra való 
fo rd ítást ír  elő, a szóbeli rész pedig az em lített tananyagokon kívül 
még az olasz nyelvre és irodalom ra, a történelemre és fö ldrajzra 
is kiterjed. E  felvételi vizsgálatoknak csupán egyezer évenként, 
november első napjaiban van helye.

Azok a m ár rendszeresített állásba kinevezett elemi iskolai 
tanítók, akik valam elyik középiskolai tanárképzőintézetbe felvételt 
nyernek, főiskolai tanulm ányaik ta rtam ára  fizetésnélküli szabadsá
got kapnak. A tanulm ányi szabadság idejét a rangsorbeli előléptetés 
és a nyugdíjigény szempontjából is beszámítják.

A m ár véglegesen kinevezett elemi iskolai tanítók számára 
bizonyos számú kiküldetés (missione) is biztosítva van. Ezek a ki
küldetésben részesülő tanítók főiskolai tanulm ányaik ideje alatt 
három  éven át m egtartják  szolgálatban élvezett fizetésüket. Ezen
kívül minden tanárképzőintézet hallgatósága részére 20—20 ösztön
d íj, tanulm ányi segély (borsa di studio) is rendszeresítve van. 
Ily  tanulm ányi segélyeket a kitűnő eredményeket felm utató hall
gatók részére az illető intézet igazgató-tanácsának (Consiglio diret- 
tivo) javasla ta  alap ján  a nemzetnevelésügyi m iniszter (Ministro 
dell’Educazione Nazionale) adományozhat.

A részleges vagy teljes díjmentességben részesülő szegény
sorsú hallgatóktól eltekintve, a többiek felvételi díjat, továbbá be
iktatási, beírási és oklevélkiállítási díjat, valam int az egyes vizs
gálatokért külön-külön megszabott d íjakat kötelesek fizetni.

Dr. Már f f y  Oszkár.

FORGÁCSOK.

A középiskola és az elemi iskola módszere. H atvannégy éve 
annak, hogy K árm án Mór P au ler T ivadar megbízásából megszer
vezte a Gyakorló Főgim náziumot. Huszonöt éven keresztül volt 
pedagógiai vezetője és huszonöt évig az ő formáló kezéből került 
ki az új tanárnemzedék, mely céljául nemcsak a tudományosságot, 
hanem a rábízott ifjúság lelki vezetését s a tan ítás módszerének 
kidolgozását tűzte ki. A Gyakorlóban, népszerű nevén a Mintában, 
kitűnő tan ári k a rra l dolgozott s kitűnő utódokat nevelt m agának 
a  M intának is. A középiskolai tanárok azóta is előljárnak a közép
iskola módszeres eljárásainak fejlesztésében s e tekintetben együtt
haladnak az egész m űvelt világ pedagógiai tudományosságával.

1 Az 1935— 36. tanévre Rómában 3 0 0 a négyéves, Í 0 0 a hároméves tanfolyamra, míg Firenzében 100 a négyéves, 150 a hároméves tanfolyamra, Messinában is ugyanennyi.2 A teljes középiskola jellegét viselő tanítóképző-intézetbe (Istituto Magistrale) már az elemi iskola IV. osztályát végzett tanuló is felvehető.
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A legifjabb tanárnemzedék a tanárképzőben minden pedagógiai 
rom antikán tú l levő, tudós pedagógusoktól nyeri elméleti ki
képzését A középiskolai didaktika m agyar irodalma és gyakor
la ta  vezető helyen áll. S mégis újabban olyan pedagógiai törek
vésekkel találkozunk, amelyek a népiskola módszerét akarják  a 
középiskolába átvinni. Ne felejtsük el azonban, hogy a népiskolá
nak m ár céljánál fogva is más u tak a t kell keresnie a tanításban. 
A népiskola feladata, hogy minden normális eszű tanulót, a leg
kisebb szellemi képességekkel felruházottat is, ellássa a leg
szükségesebb ismeretekkel. A középiskola tudósaink és törvényeink 
fogalmazási eltérései m ellett is egyértelm űen a tudományos tan u l
m ányokra való előkészítés iskolája. A középiskola nem tan íthat 
meg m indenkit az elő írt tananyagra, célja a kiválasztás is. „Lehe
tetlen minden dolgot egyáltaljába olyan együgyűséggel írni, hogy 
a dinnyecsőszök is megértsék“ — m ondja Bessenyei a Tarim enes- 
ben. Mindenkit nem lehet a középiskolai anyagra m egtanítani, m íg 
az elemi iskolaira  igen. A népiskola nagy színvonalbeli különbsé
geket enged meg, a szerint, hogy a tanya, falu vagy város milyen 
értelm iségű gyermekeket bíz rá, a középiskola sokkal kisebb szín
vonalingadozásokat b ír el. A középiskola kiválaszt, de nemcsak 
azoknak kedvez, akik az iskolában erős figyelő, gyors felfogó
képességgel, kitűnő emlékezőtehetséggel m egértik és megjegyzik 
az előadott anyagot, hanem azoknak is, akik otthoni szorgalommal 
képesek m agukat továbbfejleszteni. Ezekből gyakran a szellemi 
élet legkiválóbbjai válnak. Nemcsak a középiskolai tanárnak  mód
szere más, m int az elemi iskolai tanítóé, hanem  a középiskolai 
diáké is más, mint az elemi iskolai tanulóé.

(kk.)

Iskolai gyűjtem ényeink szakfelügyelete. A folyam atban levő 
közoktatásügyi reform  újonnan k íván ja  rendezni az iskoláinkban 
folyó oktatóm unka felügyeletét. Ezzel kapcsolatban m erül fel az 
a kérdés, nem szorul-e reform álásra iskoláink többé-kevésbbé gaz
dag, néhol évszázados gyűjtem ényeinek (könyvtárainak és külön
böző szertárainak) ellenőrzése is? A legtöbb iskolában kiváló szak- 
képzettségű és az őrzésükre bízott gyűjtem ények korszerű fejlesz
tése érdekében odaadó buzgósággal munkálkodó kartá rsak  gon
dozzák az intézetnek ezeket a vagyonilag is nagyértékű ingóságait. 
Szerény véleményünk szerint azonban nem elegendő, hogy a ren
delkezésre álló pénzügyi keretek nyú jto tta  lehetőségek célszerű és 
gazdaságos kihasználásával, m ajd az elköltött pénzösszeg szám
vevőségi ellenőrzésével vagy egy futólagos és udvarias főigazgatói 
megszemléléssel intéződjék el iskolai gyűjtem ényeink sorsa.

A tan ári és ifjúság i könyvtárak ügye összefügg egy általánosabb 
vonatkozású m agyar problém ával: szakszerű könyvtárosok képzé
sének ügyével. A fizikai, vegytani, term észetrajzi, földrajzi, művé
szeti, történeti és ra jzszertárak  gyüjtem ényanyagának országos 
egyszintezése („Gleichschaltung“) különösen a vidék szempontjából 
égető szükségesség. Ennek a  sürgetése a felsőbbségtől, megkövete
lése a szertárőröktől volna a gyűjtem ények felügyelőinek nemes 
és hézagpótló hivatása. A m últban inkább csak az anyagi felelős
ség jegyében mozgott a felsőbbség részéről mutatkozó ellenőrzés. 
A gyűjtem ények szakfelügyelői megvizsgálván az egyes tankerü
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letek iskoláinak anyagát, összefogó képet szerezhetnek arról, hol 
van hiány, m iért van hiány, hol lá tnak  gyakorlati szempontból 
valam i utánzásra méltó rendszert, hol van szükség sürgős és el
kerülhetetlenül nagyobbarányú pénzügyi segítségre. Az eddigi 
ridegen anyagi vonatkozású ellenőrzésen és felügyeleten kívül az 
új szakfelügyeleti rendszer szellemi irán y ítás t jelentene. A gyűj
temények felügyelőinek átfogó szemléletű, egységes szellemű, a 
felsőbbségtől szerzett inform ációk alapján kifejtendő irányító és 
ellenőrző m unkássága esetén nem fordulhatna elő, hogy a buzgó 
és gyűjtem énye korszerű fejlesztése érdekében szívvel-lélekkel 
dolgozó könyvtáros például beszerez olyan könyvet, am elyet egy 
félév m úlva a m inisztérium  ajándékul küld meg az intézetnek. 
A gyakorlati életből vett hasonló példákkal való előhozakodás 
helyett mindössze fölvetjük a  jelszót: bízassanak meg szakfel
ügyelők iskolai gyűjtem ényeink fejlesztésének egységes irány ítá
sával és azok ellenőrzésével.

V irányi Elemér.
Az óralátogatások, úgy halljuk  sokszor, nagyban hozzájárul

nak a tan ítási eljárás javulásához. Egyes iskolákon belül elég 
gyakoriak ezek a látogatások, sőt nem egy helyen divatba jö ttek  
az úgynevezett bem utatótanítások is, melyeken az összes szak
tanárok  jelen vannak és az előadás u tán  megbeszélik a tapasztal
takat. Mindezek nagyon hasznos dolgok, de az igazi továbbképzés
hez nem m indig elegendők. E gy iskolán belül ugyanis nincs m in
dig lehetőség arra, hogy a látogató európai színvonalú előadáso
kon tanulm ányozhassa szaktárgyainak oktatását. Hasznos volna e 
célból, ha  a látogatással igazán tanuln i akaró tanárnak  alkalm a 
lenne országosan elism ert kitűnő szakemberek óráin is minél gyak
rabban megjelenni. Tudom, hogy sok akadálya van ennek: a távol
ság, a szabadság hiánya, a költség előteremtésének nehézségei stb. 
Ám olyan előnyök szárm aznának belőle, hogy ezeket az akadályo
kat néhány napi szabadság és csekély napidíj engedélyezésével 
érdemes volna megszűntetni. Hisz nagyon jól tudjuk, hogy a 
gyakorló-iskolában eltö tltö tt esztendő a tanárnak  nem elegendő 
holtig és a szünidei tanfolyamokon aránylag csak kevesen vehet
nek részt. Éppen e szünidei tanfolyam ok nagy népszerűsége bizo
nyítja, hogy minden ta n á r m ennyire óhajtana tökéletesedni a 
szakmájában. Elsősorban persze nem anny ira  a tudom ány újabb 
eredményeinek m egism ertetésére volna e szempontból szükség, 
m int ahogyan a szünidei tanfolyamokon ez általában  szokásos, 
m ert ezt bárki bárhol utánapótolhatja megfelelő könyvekből és 
folyóiratokból önm aga is. Az élő tan ítás tökéletesítése azonban a 
legjobb módszertani könyvekből is csak félig sikerülhet, i t t  köz
vetlen gyakorlati tapasz ta la tra  van föltétlenül szükség. Ezért 
nagyon áldásos lenne a látogatások országos megszervezése az a rra  
önként jelentkező tan ár legszükségesebb kiadásainak fedezésével 
olymódon, hogy a látogató az egyes szaktanárok előadásain egy
m ásután többízben is megjelenhetne. Hasonlóképen lehetne meg
szervezni a külföldi iskolák látogatását is.

Dr. Hári Ferenc.
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EG Y ESÜ LETI ÉL E T .
B u d ap e s ti T a n á r i  k ö r .

K ő s z e g i  L á s z l ó  e l ő a d á s á r a :  A  m ü s z e m l é l t e t é s  e l e m e i  é s  f i n o m a b b  f o g á s a i .
K o r p á s  F e r e n c  e l ő a d á s á r a :  M i é r t  t a n u l  a  g i m n á z i s t a  l a t i n  n y e l v e t ?

Január 27-i ülésünket a vetített képekkel kísért előadásra való tekintettel nem székhazunkban, hanem a Mária Terézia-leánygimnázium vetítőtermében tartottuk, b e r n o l ó k  K á l n . á n elnök üdvözölte a megjelent tagokat, elsősorban a kultuszminisztérium V. ügyosztályának főnökét, dr. Körösi László miniszteri tanácsos urat.
K ő s z e g i  L á s z l ó középiskolai igazgató, az Iparművészeti Iskola tanára tartotta meg A  m ü s z e m l é l t e t é s  e l e m e i  é s  f i n o m a b b  f o g á s a i című előadásának első részét.—  Elementa non sunt fastidienda. Az elemi követelmények tiszteletén alapul az árnyalatok oly kényes kifejtésének biztonsága is.Éppen ezért nézzük elemeiben mindjárt magát a műszemléletet. A legjelentősebb valami itt a szemlélet problémája. A szemléletben él a szép. A szemlélet a széppel való foglalkozásunk alfája és ómegája. Belőle indulunk ki s az aesthetica penitus hausta reducit ad eandem (contemplationem): minden esztétikai gyakorlottságunknak és tudásunknak a legvége az, hogy még mélyebben s finomabban tudunk merülni egy műremekbe. A tudománynak is megvan az esztétikai apotheosisa a Divina Commediában.A szemlélet a befogadó, vagy mondjuk általában: felfogó ember titokzatos odatapadása a külvilág egy-egy darabjához. Az alany és tárgy bizonyos összeolvadása. A tárgy belénklép, csodálatos képi köntösben, a szemléleti képpel, mely aztán az emlékezet raktárában képzet lesz. Tulajdonképen az alakuló képzettel van itt dolgunk. Kifelé pedig, a külvilág irányában, a szemlélet bizonyos belehatolásunk, beleolvadásunk egy-egy tárgyba, annak utána-átélése, emberi átteremtéssel. Ez itt a „ m i m e s i s " nagyjelentőségű mozzanata, melyen alapul tulajdonképen az Einíühlung-os elmélet, valamint Guyau Sympalhia-teóriája is. S még ugyancsak ez elv révén kapcsolódunk a törvények legösszefoglalóbbjába, az attrakció törvényébe. A képzet, ez a külső világ által bennünk felkeltett darab élet, —  talán a gravitációs törvény egy titkos változata folytán —  az ingert adó mindenségnek tömege felé visszavonzatik s —  jegyezzük még hozzá —  ezzel is hajtatik a kifejezésbe. (Vagy még tán az egyéni élet uralkodó kedve is kirezdül itt a környező világ fölé ...)S most a műszemléletet, a szemléletnek a szépre és művészetre irányuló tevékenységét elemezve, állapítsuk meg mindenekelőtt a szépet.A szép a  s z e m l é l e t  v é g e s é b e  s ű r í t e t t  v é g t e l e n . Vagy: a szemléletünkben élénkebben átélt igaz és jó. Azért is oly csodás, gazdag a hatása egy-egy műremeknek, mert benne érezzük az egész világot: az Istenbe szédülünk bele. A szépségről különben is a legszebben egy olasz műkritikus mondotta meg, hogy az a legláthatóbb bizonyítéka annak, hogy az örökkévalóság köztünk lakozik.S mert a szemlélet összeolvadásunk egy lüktető darab élettel, azért e lüktetés ugyancsak szerepel, sőt élénkebben szerepel a szépben és mint „érdekes'1 helyezkedik el benne; s mert a lüktetést a szabályossága biztosítja s erősbíti, ezzel a szabályszerűség mint „formás“ elem szintén belekerül a szépbe. A  s z é p  t e h á t :  é r d e k e s  é s  f o r m á s . Az érdekességi elem elmegy a végtelenig, mert a lüktetés az örök erőn alapul; s a végtelenig való lendülésében biztosítja a ritmus, a formásság.S mind e gazdagságnak a szemlélet végesébe való sűrítését a művész végzi, a lángelme, aki Isten kegyelméből való és annak ihlető malasztjával dolgozik. S e művész követését csináljuk, midőn az ő nemes, finom lelki-testi rezdületeit ismételjük meg a műszemléletben —  s ismételtetjiik meg az ifjúsággal a müszemléltetésben. Ha a művészet az Isten új, játszibb teremtő munkája az emberen —  az ihlető malaszttal lángelmévé vált emberen keresztül, akkor a műélvezés is az Isten munkája bennünk.
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Ezzel elérkeztünk a műszemléltetés legelemibb, de leghatalmasabb törvényéhez. A szemléletbe sűrített végtelenség azt kívánja, hogy a legmagasabb mértékkel, a z  ö r ö k  m é r t é k k e l  közeledjünk mindig a művészethez s e mértéket adjuk az ifjúság kezébe is. (Ha oly komolyan vesszük a mai lelki válság megszüntetését, akkor magyar ifjúságunkra nézve a legelemibb szükséglet, hogy az örök értékekbe, elsősorban nagy magyar művészeti értékeinkbe, tanítsuk meg őket fogózkodni.) Ez a legelemibb szabály, a legfontosabb magatartásunk a műremek előtt. Ha a művészetet nem mint az örök ember legnemesebb példányának, a lángelmének, a bennünk rejlő örök emberhez szóló művét fogjuk fel, hanem például csak mint „korművészetet“ vagy divatbuborékot, akkor nem találtuk meg a méltó álláspontot hozzá. S a művészetnek mindig magasabb neve lesz tisztán csak a „művészet“, mintsem a „korművészet“ vagy a „régi“ avagy a „modem művészet“. A kor- művészet legnagyobb szószólója cáfolja meg saját elméletét a legfényesebben, Taine, mikor az Eszmény a művészetben című fejezetében kifejti, hogy örökértékű erőnek minden korszak és minden népek számára való legteljesebb kifejezése adja az igazi műremeket.A műremek elé álló embernek testi magatartásai, elhelyezkedései is vannak és pedig legelemibbek is. Itt is: elementa non sunt fastidienda. Első dolog, hogy az a végtelent magába sűrítő műtárgy az ő t e l j e s s é g é b e n  mutatkozzék elénk, kellő térben és kellő megvilágítással. A kellő teret nemcsak úgy adjuk meg, hogy a műtárgy eléggé szabadon áll, hanem magunk is bizonyos távolságra, a szemlélt dolog legnagyobb méretének háromszorosára helyezkedünk el. A kép elé e g g  főpontra állunk, a perspektivikus középpontnak megfelelően; a szobrot pedig, miután körülmintázással készült, minél több oldaláról nézve élhetjük csak át. Az épületet ezenkívül még belülről is bejárjuk. A megvilágítás forrását magunkkal szembe sohase tegyük, vagy ha nem tőlünk függ az elhelyezése, akkor szembe vele sohase álljunk.Ez elemi feltételekről sokszor megfeledkeznek. Ajánlták már nekem egyszer —  egyébként igen érdemes kultúremberek —  azt, hogy az operai Lotz-mennyezetet a III. emeletről szemléltessem. Természetesen kénytelen voltam hangsúlyozni, hogy e hatalmas, 45 m  külső kerületű körgyűrű- kompozícióhoz csak a földszintről van meg a teljesen felölelő áttekintés.Elemi követelmény még az is, hogy egy műtárgy teljes hatását a végeredménytől várjuk, ne a készülése valamilyen stádiumától. Például egy-egy „modern“-nek nevezett fametszetet ne akarjunk igazolni bántó folt- és vonalhatásaiért azzal, hogy itt nagyszerűen van respektálva az anyag, a fatábla az ő erezeteivel. Megköszönnénk fametszetes portrénkat, ha egy-egy erezet vagy csomó kedvéért az orrunkat dagadtra vagy ferdére ábrázolnák. A v é g c é l , az illető metszetnek a papíron jelentkező hatása, a fontos, hogy az a szemünknek és lelkűnknek ünnepe legyen és ne megbotránkozása. Ily nemes végcélt egy közbeeső állomás félrehasználása kedvéért elhanyagolni súlyosan elemi hiba. S elemi dolog még annak tudása is, hogy a művészet lényegéhez tartozik az a fölényes könnyedség, mellyel az az anyag fölött uralkodik; hiszen már kezdetben láttuk, hogy kőbe átvisznek ékítményül textiles motívumokat is, pedig követ nem lehet fonni. (Elemi megfigyelések elmulasztásáról még majd a barokk kérdésénél külön emlékezünk meg. Egyébként a műtárgy előtt való testi elhelyezkedés részleteit két könyvemben: a Műélvezés művészetében és különösen újabb munkámban tárgyaltam meg, melynek címe: Művészetünk világértékei, b e v e z e t é s s e l  a z  i g a z i  m ü é r t é s b e . )Az építészeti stílusok elemeinek megfigyeltetését, szinte átéletését úgy végezhetjük, hogy megrajzoltatjuk vagy egyenes és görbe (esetleg kilomb- fűrészelt) pálcikákból összerakatjuk a falképzést és a ráhelyezett mennyezetet, mint a szerkezet legjelentősebb motívumait:1 két falat áthidalni mint lehet vízszintessel vagy ennek meg nem valósíthatása esetén kerülő úton
1 Ennek ábráit az előadó saját rajzaival mutatta be s utalt kis munkájára, mely litografált jegyzetben is, de a „Képzőművészet“ című folvóiratban is megjelent: „Az építészeti és díszítő stílusok áttekintése.“
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oromzatul vagy boltívvel. A dongaboltozatra és két egymást derékszög alatt metsző dongaboltozatnak keresztboltozatlá alakulására vannak (vagy könv- nyen csinálhatok) kimintázolt ábrák; ugyanígy a keresztboltozati élek bordázatokká alakulására s e bordázatok szerepére a csúcsíves rendszer kialakulásában; nyomási vonalukat is lehet ívhúrral éreztetni stb. Ugyanígy bemutatható a pendantifos szerkezet és az erre helyezkedő dobfalas kupola. A barokk megéreztetésére falak s mennyezetek hullámos vonalképletei alkalmasak. A rokokó a nem szimmetrikus, egyirányba elcsapongó hullámossággal éreztethető meg. Ez ábrák hármas csoportosítása a műtörténet három nagy korszakát is összefoglalhatja.De térjünk vissza a mindenekfelett fontos lelki magatartások tárgyalására. Ezt már elkezdtem fonálra szedni „Az igazi műértés katekizmusa“ című dolgozatomban. Itt is a legmagasabb, örökmértéket tartó magatartásból indultam ki s ennek egyedül érvényes voltát hangsúlyoztam, szemben azzal a „relatív“ mértékkel, mely a „kor“-ral mér vagy valami „más“-nak, „fejlődésinek s „haladásinak kívánásával, vagy —  eléggé következetlenül —  visszaugrik egy régi korszak legkevésbbé sikerült alkotásaihoz s ezekkel mér. S a fejlődést haladásnak értve, az előzőnél magasabbnak ítél kevésbbé sikerült alkotásokat, mert hát ezeket egy újabb korszak termelte ki. Pedig még a sikerült alkotásokat is a legtöbbször legfeljebb úgy tekinthetjük, mint amelyek g a z d a g í t o t t a k egy ágat s nem t ö k é l e t e s í t e t t e k , —  mert a tökély az Istentől sugallt műremekekben már régóta megvan. A műremek, éppen azáltal, mert műremek, haladásfölötti valami. Ezt egy Liszt is érezte, Bach vagy Beethoven egy-egy alkotásába merülve.Jegyezzük még meg e belemerüléshez, hogy a szemléletnek egy m ű tárggyal bennünket összeolvasztó munkája csak tökéletesebb, ha minél több oldaláról s minél több lelki oldalunkkal s mozdulatunkkal ragadjuk meg a remeket. Itt már az árnyalatok joga szerepel. Elnagyolt lelki mozdulatokkal sohasem fogunk meg jól egy impressziót. A vázlat élvezésekor is tulajdonképen valami e l b u r k o l t  g a z d a g s á g az, amit a jól, zseniálisan odanagyolt vonalak és foltok misztikus tartalmasságában élvezünk. (Nagyszerű példája ez elnagyolásnak Székely és Lotz egy-egy, mátyástemplomi színes ablakon levő figurális kompozíciója, melyek ott a technika kényszerűsége folytán vázlatosan kellett, hogy kialakuljanak.) S éppen az elburkolt gazdagság hiányzik sok elnagyolt, egyszerűség-affektáló „modern“ műalkotásból, melyeket kellő tanultság és még előbb, kellő tehetség nélkül oly sűrűn gyártanak. Mert nem szabad itt egy fontos igazságot elfelejtenünk. A művészetben érdekesen érvényesül az arisztotelesi elvnek „psyché entelekheia somatos“ finom megfordítottja: soma entelekheia psychés, vagyis hogy a lélek a testnek kiteljesedése, s fordítva: a test a léleknek kiteljesedése. Vagyis, hogy a testnek csodás felemelése történik itt, szinte Szent Pál megdicsőült testének előrevetítése. S ez előrevetítés kell, hogy a test gazdagságáról is beszéljen, mert a lélek alá —  az oly végtelenül gazdag szellem alá —  megfelelő gazdag állvány is kell.S még egy érdekes tanulság a vázlat kérdéséből; A vázlat szintén elemi magatartás, a művész nekikészülése, ha bármily gazdag ihleti buzgással is. Amint előbb már hibáztattuk a közbeeső állomáson való rekedést, még inkább emelünk siót a vázlat öncélúsítása ellen. Megállni a kezdetnél nem lehet. Ez nem jutott eszébe eddig egy nagynak sem (csak nagyzoló, beteg kicsinyeknek). Shakespeare, Beethoven, Jókai kidolgozott alkotásokat hagytak hátra; abbamaradt dolgai voltak Michelangelónak, de ezekkel ő nem új stílust akart csinálni, mert, amit lehetett, mindig teljesen kidolgozott.A vázlatnak a kidolgozott remekkel való egyenrangúsításánál még rosszabb az az álláspont, melyről a sikerületlen alkotásokat a sikerűitekkel egyértékűeknek tekintik. Megdöbbentően, elszomorítón érdekes etekintetben Richard Hamann többszázezer példányban szétterjesztett Kunstgeschichte- jének előszava. Már annakidején e tudós esztétikai rendszerében is volt valami egyoldalú és zavaros: az érzéki észrevétel fejezetére akarta szűkíteni az esztétikát; s addig disztingvált agyon mindent, míg kisültek olyasmik, hogy például egy klasszikus stílű épület unalmas, vagy hogy Wagnernek



279

nincsen stílusa. Kunstgeschichte-jének előszavában, még 1935-ben is, ezt írja 
a többek közt: nincs „ein von allen Zeitbedingtheiten unabhängiges künst
lerisches Sehen" vagy „Alle Formen sind aus dem Lebensgehalt einer Zeit 
heraus geboren“. Tehát nem ismeri a magasabb mértéket. S mikor ilyesmit 
mond, hogy: „jede Zeit hat ihre Kunst“, ez úgy hat ránk, mintha minden 
történelmi korszaknak csak fénye volna, és mohácsi sikerről beszélnénk. 
Megdöbbent ez a mondata is: „Wir lehnen es ab, irgend eine Epoche als den 
vorbildlichen Höhepunkt der Kunst überhaupt zu betrachten und von der 
Kunst unserer Zeit zu verlangen, dass sie auf den Krücken der Vergangen
heit in die Zukunft hineinschreite“. Csodálatos következetlenséggel mind
amellett vallja a történeti folytonosságot, mely a múltakkal „unlöslich ver
kettet“.2

Mindezeknél jelentősebb igazolásunk az 1934-i velencei szellemi együtt
működési kongresszus. (L. a Revízió a művészet körül c. könyvem I. fejezetét, 
melyben beszámolok arról, hogy e kongresszuson a legszereplőbb európai 
műkritikusok és műtörténészek beismerték azt, amit egyébként már Anatole 
France és Rodin is megmondták, hogy a modernnek nevezett művészet 
betegség s megállapították, hogy hálistennek negyven kóros esztendő után, 
tisztulóban van belőle a világ.)

Visszatér már a természethez, az Isten művének tanulmányozásához, 
az Imitatio Dei elvéhez az a töredék, mely oly „modernül“ elszakadt tőle. 
(Mert csak töredék az, akármennyire fútta is föl a sajtó felületesebb része; 
a művészeti világrend nagy menete a lekicsinylett nagy Szalonokban s Mű
csarnokokban szakadatlanul folyt az alatt a 40 év alatt, míg a modemkedés- 
betegség tartott.) A természet mellett még az allegóriát, ezzel a tartalmasság
nak, a szellemiségnek kultuszát is kezdik visszaállítani a meglérök, kik már 
belátják azt is, hogy nem jól védték furcsa újdonságaikat azzal, hogy 
legyünk liberálisak, mert hát a szépségnek sok változata van. Hiszen mi is 
éppen ezt mondjuk: annyi sok változata van a szépnek, hogy fölösleges 
számukat szaporítani szellemtelen rútságokkal. F.s lángelmékre kell bízni az 
igazi új értékek teremtését. Majd hoznak ezek repülő Palace-hotelt vagy 
repülő templomot is. De ma még, a filmen kívül, igazán érdemes modern 
művészet nincs. Ami jó van, az az örök művészet jegyében a régi stílusok 
kereteiben — eléggé szép nagy keretekben — mozog. Szóval a revizió folya
matban van, s ezért is kapcsolódjék be a mi elevenebb tanári közszellemünk 
a művészettudomány revíziójába is.

Következő alkalommal majd vetílelt ábrák kapcsán tovább tárgyaljuk 
az elemi és árnyalati magatartásokat; velük szinte megbeszélésre kerülnek 
az esztétika, műkritika és műtörténet legkényesebb problémái. Katekizmu
som, miután az örök törvények s a legmagasabb érték elvét megtárgyalta, 
foglalkozott a „kifejezés“ és „haladás“ értékével. A 25., legutolsó pont a 
történeti folytonosság kérdése volt. A műtörténet egyik legkényesebb kér
dése az esztétikai, műkritikai magas mértékeink használatának legfőbb 
alkalma e kérdés: van-e a műtörténetnek egységes vonala, folyik-e mindig

2 R. Hamannál mennyivel komolyabb Wilde Oszkár: A költészet (s ért
hetjük általában: a művészet) egy elven kell, hogy alapuljon. Időbeli mér- 
’egelések nem tartoznak az elvek közé, mert a költő számára minden idő és 
helyszín egyforma. Az anyag, melyet feldolgoz, mindörökre ugyanaz. Semmi
féle tárgy nem alkalmatlan, semmiféle múlt vagy jelen nem választani valóbb. 
A gőzsíp nem ijeszti őt meg, Árkádia pásztorsípja sem únlatja. Rá nézve 
csak egy időpont van: a művészi mozzanat; csak egy törvény: a forma tör
vénye; csak egy ország: a szépség országa. („Az angol művészeti renais- 
sanceról.“)

„Ami a korszakot illeti, melyben a művész tényleg él, -— minden jó 
műalkotás teljesen modemnek mutatkozik: egy görög szobor, egy velazquezi 
arckép mindig modern, mindig a mi időnkhöz tartozik.“

Székely mondása Lotzról: „Örökre friss bevégzettség.“
Plutarchos is így nyilatkozik Phidias műveiről.
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egyformán sikerültén a művészeti világrend? Vagyis van-e minden korszak
nak legmagasabbrendű művészete?

A lelkes tetszéssel fogadott előadás folytatását nagy érdeklődéssel várjuk.
*

Február 24-én a székházban tartott ülésünkön liernolák Kálmán elnök 
üdvözölte a szép számban megjelent tagokat és megköszönte dr. Körösi 
László miniszteri tanácsos úrnak, hogy üléseinkre mindig szakít időt.

Korpás Ferenc tankerületi főigazgató, a Verböczy-reálgimnázium igaz
gatója adott elő: Miért tanul a yin.nazista latin nyelvet? címen. Felsorolta 
a feltűnőbb kifogásokat, melyeket a latin nyelvnek ellenzői terjesztenek, 
hogy a latin nyelv túlélte önmagát, holt nyelv, semmi hasznát nem veszi az 
ember az életben, tanításának nincs eredménye, jó fordításokkal el lehetne 
érni a célt, túlterhelést okoz a latin nyelv stb. Ez ellenvetéseket találó vissza
vágásokkal megsemmisíti. Éppen abban van legnagyobb ereje, hogy ki
kristályosodott, változásnak alá nem vetett nyelv. A megtanulására fordított 
idő nem haszontalan, mint ahogyan a napfény, eső, harmat nem vész el 
nyomtalanul, hanem megtermi a virágot. A klasszikusoknak fordításokban 
való tanulmányozása olyan, mint a csinált virág színe, illata, vagy a művé
szeti termékek reprodukciója. Minden nyelv irodalmának megvan a maga 
sajátos színe, árnyalata, amelyet fordítással visszaadni nem lehet. Nem a 
latin nyelv nehéz, hanem a gimnáziumba özönlő elem nem megfelelő. Sokat 
segíthetne e téren a minősítési törvény megváltoztatása. A gimnázium tudós 
pályára előkészítő iskola, célja a szellemi arisztokrácia nevelése, a leg
magasabb szellemi kiművelésre való emelkedésnek egyik fő lépcsője. Nem 
praktikus technikai ismeretekre nevelő iskola, hanem olyan hely, hol elvont 
fogalmakkal ítélni, gondolkozni, összehasonlítani, következtetni tanítják az 
ifjút. A gimnázium eszményi célok felé vezet, a tudomány számtalan meg
oldatlan problémája felé.

A latin nyelv közös kapcsolatokat teremt a nemzetek között, közösekké 
teszi az emberi ideálokat. Ez kapcsolt össze minket, mint rokontalan népet, 
évszázadokon át az indo-európai népekkel. Latin kultúra nélkül nem tudjuk 
megérteni a magyar kultúra fejlődését sem. Nálunk a latin nyelv valóságos 
„nemzeti tantárgy“ volt.

A tartalmi értékeken kívül jótékony hatása van a latin kialakult, válto
zatlan grammatikájának a gondolkodás fejlesztésére is. A latin tudás hiánya 
nem tesz valakit műveletlenné, csak megfosztja a tudományos műveltség egy 
óriási területétől.

A világháború óta fokozott mértékben tanítják a klasszikus nyelveket 
Európa-szerte. Anglia, Németország, Olaszország előkelő helyet biztosítanak 
tanterveikben a latin műveltségnek. A törökök és a balkáni népek is ez úton 
akarnak bekapcsolódni az európai kultúrába. Amerikában a klasszikus 
nyelvek renaissance-a kezdődött meg. Meillet A., a legkitűnőbb francia 
nyelvész írja, hogy amely nép kizárja a latint iskoláiból, odajut, ahová a 
szovjet: kizárja magát az európai művelt nemzetek kultúrközösségéből. 
A latin tanítása nemzetközi ügy. Külföldi viszonylatban érettségi bizonyít
ványaink gyenge latin képzettséggel veszíteni fognak értékükből, sőt a kül
földi egyetemek el is zárnák kapuikat a magyar érettségi bizonyítvány elől.

A klasszikus nyelvek iránt való ellenszenv onnan ered, hogy a gyakor
lati élettel való kapcsolata nem oly kézzelfogható, mint ahogyan a materia
lizmusra hajló világfelfogás kívánja: de annál hatásosabb az erkölcsi és 
szellemi ideálok kialakításában, amire különösen a mai időkben nagy szük
ség van. Erre pedig egy igen hathatós eszközünk ma is az évezredes latin 
kultúra.

Az érdekes előadás élénk vitát ébresztett. Ady Iajos  dr. tankerületi fő
igazgató elismeréssel nyilatkozott a tanulságos előadásról. Felvetette a kér
dést, vájjon időszerű-e ez a kérdés, veszedelem fenyegeti-e a latint? 
Huszonöt évvel ezelőtt probléma volt a latin visszaszorítása, de ma a reál
iskolában is latint tanítanak. Az előadásnak mégis van aktualitása, mert 
gazdag arzenált sorakoztatott fel a latin nyelvvel szemben rövidesen várható
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reakció ellen. Mikor a szülők kérdik, mi szükségük van gyermeküknek a 
latinra, kérdezhetjük, ki ludják-e mutatni, hogy az anyatej hol vált ideggé, 
csonttá? Elég, ha tudjuk, hogy benne van és ha hiányozna, a gyermek szer
vezete megérezné. El tud képzelni latinmentes magas kultúrát, de számunkra 
az idegen volna.

D á v i d  L á s z l ó : Diákkorunkban legelőkelőbb tantárgy a latin volt. 
A szülőket fel kellene világosítani, hogy a tantárgynál nem az a fontos, 
mennyi a praktikus haszna és gyermeküknek ártanak, mikor előtte a latin 
fontosságát becsmérlik. E tekintetben a latinnal szembehelyezte a számtant. 
A szülők ilyen irányú felvilágosítására jó volna, ha az előadó a rádiót is 
igénybe venné. — S z ő t s  G y u l a igazgató egy példával bizonyítja, hogy magas 
korban is mennyire megmaradnak a latin nyelvi ismeretek, míg például a 
számtaniak elhomályosodnak. — Dr. /A b o le r i  E n d r e tanügyi főtanácsos: 
A klasszikus nyelv elhagyása forradalomhoz vezet A latin nyelv a polgári 
társadalom fenntartó eszköze. — Dr. F ó g e l  S á n d o r igazgató felhívja a figyel
met egy sajátságos magyar érvre. A gimnázium elit társadalmi réteget nevel: 
társadalmunk leendő vezetőit. A közelmúltban sok vezető állásban levő 
magyar ember tévelyedett el. Főképen olyanok, akikben kevésbbé élt a 
magyar mull ismerete, a magyar nemzet történeti tudata Az ismerheti iga
zán alaposan nemzeti történelmünket, aki tud latinul. A forradalmak igazol
ták a nemzeti történeti tudatnak nemzeti szellemi életünkben való értékét 
és ható erejét. Tisztult nacionalizmus nem lehet történeti ludat nélkül. 
A latinnak kiszorításával — nem megszorításával — elvesztenők, mint 
Beöthy Zsolt hirdette, második anyanyelvűnket és vele együtt nemzeti ön
tudatunk erősítésének egyik hathatós eszközét, történelmünknek eredeti 
forrásokból való megismerésének legbiztosabb lehetőségét. A történelmi kul
túra védelmezésének elve nem jelenti a naturalisztikus-realisztikus iránynak 
háttérbe való szorítását, hanem a realisztikus és humanisztikus tanulmányok 
egyensúlyba való juttatását.

Az e l n ö k megköszönte az érdekes előadást és az értékes hozzászólá
sokat. v i t é z  S z a b ó  I s t v á n  A n d o r .

H ÍR EK .

Kinevezések. A Kormányzó a m agyar k irály i vallás- és köz- 
oktatásügyi m iniszter előterjesztésére B ayer Bábért mezőkövesdi 
k irá ly i katolikus Szent László-reálgim názium i és Sim on Ignác 
jászapáti királyi katolikus gróf Széchenyi István-reálgim názium i 
igazgatókat az Y. fizetési osztályban való m eghagyásuk mellett, 
tanügyi főtanácsos, gim náziumi igazgatókká kinevezte.

A Kormányzó a m agyar k irály i vallás- és közoktatásügyi 
m iniszter előterjesztésére H ofm ann K ároly  kisújszállási reform á
tus reálgimnáziumi rendes tanárnak, nyugalom bavonulása a lk a l
mából a gimnáziumi igazgatói címet adományozta.

A Kormányzó a vallás- és közoktatásügyi m iniszter előter
jesztésére Tóthné dr. B itzó Sarolta budapesti V II. kerületi állam i 
Erzsébet nőiskola leány líceumi, György Oszkár székesfehérvári 
állam i Ybl Miklós reáliskolai, Luz Ignác gyöngyösi állami K oháry 
István  reálgim názium i rendes tanárt, továbbá dr. Szilárd Leó pécsi 
állam i gróf Széchenyi István  gyakorló reáliskolai tan á rt 1936. évi 
jan u ár 1-től szám ított hatállyal az állam i középiskolai és a velük 
egy tekintet alá eső többi tanár részére m egállapított és a VI. 
fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő 10. fizetési fokozatba elő
léptette.

Tanáregyesületi Közlöny. 21
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A vallás- és közoktatásügyi m iniszter dr. Brisits Frigyes  egye
temi m agántanárt, az Angol-kisasszonyok polgáriiskolai T anár
képző Főiskolájának óraadó tan á rá t a m agyar irodalomtörténetre,. 
Czeizel János nyug. reáliskolai tanárt, az Állam i P olgári Iskolai 
Tanárképző Főiskola óraadó tan árá t pedig a m agyar irodalom- 
történetre az Országos P olgári Iskolai Tanárvizsgáló Bizottság 
tag jává az 1933-—34. tanévtől szám ított ötévi ciklus hátralevő ide
jére kinevezte.

Igazgatói megbízatás. A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter dr. Pápai Irma, a budapesti tanker, kir. főigazgatósághoz 
szolgálattételre beosztott állam i középiskolai rendes tan árt a mező
tú ri állami Teleki Blanka-leánylíceumhoz áthelyezte és megbízta az 
intézet igazgatói teendőinek ellátásával.

Új egyetemi magántanárok. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter dr. Barankay Lajos pécsi városi fiúfelsőkereskedelmi 
iskolai rendes tanárnak  a Pécsi Tudományegyetem bölcsészet-, 
nyelv- és történettudom ányi karán „A m agyar köznevelés tö rté
nete és problém ái“ című tárgykörből egyetemi m agán tanárrá  tö r
tént képesítését jóváhagyólag tudom ásul vette és ebben a minőség
ben m egerősítette.

A vallás- és közoktatásügyi m iniszter dr. Kardos Tibor oki. 
középiskolai tanárnak  a pécsi Erzsébet Tudományegyetem bölcsé
szet-, nyelv- és történettudom ányi karán  az „Olasz-magyar hum a
nista kapcsolatok“ cím ű tárgykörből egyetemi m agán tanárrá  tö r
tént képesítését jóváhagyólag tudom ásul vette és ebben minőségé
ben m egerősítette.

Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi m iniszter Gálos 
Ferenc k isvárdai állam i Bessenyei György reálgim názium i óra
adó helyettes tan á rt további szolgálattételre a m átyásföldi K orvin 
M átyás reálgimnázium hoz helyezte át.

Nyilvánossági jog. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi m inisz
te r a debreceni M agyarok Nagyasszonyáról nevezett róm. kát. 
leánylíceumi I —V III. osztályainak a nyilvánossági jogot és az 
érettségi vizsgálat tartásának  a jogát a folyó 1935—36. tanévre 
megadta.

A nyári szünidő beszámítása a szolgálatba. Ism eretes, hogy a 
tanárok és tanítók nyugdíjaztatásuk alkalm ával nem egyszer 
keserű tapasztalatokat te ttek  szolgálati éveik beszámítása tek in
tetében. A helyettes tanári megbízások június végéig szóltak, szep
tem ber elsejétől ú jítta tta k  meg és a törvény értelmében a 30 nap
nál hosszabb szolgálati m egszakítás esetén az előző szolgálati idő 
a nyugdíjba be nem számít. A középiskolai ügyosztály a legm éltá
nyosabban já r t  el mindenkor, voltak azonban esetek, melyek ennek 
az ügyosztálynak megítélésén tú l a közigazgatási bírósághoz kerü l
tek, az pedig a törvény á lta l m egkötötten ítélkezett. Közlönyünk is 
foglalkozott ezzel az üggyel s főkép dr. Kiiblein R ichárd m iniszteri 
tanácsos ú r sürgette a megfelelő eljárást. Azt a ján lo tta  a Közlöny 
1934 szept. számában, hogy ismerve Hóman B álin t m iniszter ú r  
igazságszeretetét, kérjük  meg őt a kérdés végleges rendezésére. 
Egyesületünk felterjesztéssel élt a m iniszter úrhoz, m ire a követ
kező örvendetes döntés érkezett:

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. m iniszter 1935. évi 14.002—
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ein. számú rendelete a nyári iskolai szünidőnek a  szolgálati időbe 
való beszám ítása tárgyában.

Az 1912 : LXV. t.-c. 15. §-ában, illetve az 1914 : X X X V I. t.-c. 
14. §-ában foglalt az a rendelkezés, amely szerint az 1912 : LXV. 
t.-c. 1., 2. és 3. szakaszaiban m egjelölt h ivataloknál és állásokban, 
illetőleg az 1914 : X X X V I. t.-c.-vel alkotott országos nyugdíjintézet 
kötelékébe tartozó tanintézeteknél töltött szolgálati idő folytonos
ságának szám ításánál nem tekinthető megszakításnak a két szol
gálat közé eső, de tényleges szolgálatban nem tö ltö tt idő, ha az 
harm inc napot meg nem  halad, a  tanszemélyzetre vonatkozólag 
helyesen olyképen értelmezendő, hogy az iskolai nyári szünidő, 
amely idő a la tt a csupán az iskolai év ta rtam ára  alkalm azott tan 
erő az iskola nyári szünetelése folytán nem teljesíthetett szolgá
latot, — a m egszakítás idejébe nem tudható be.

„A tanárok védelmében“ címmel fanyar gúnnyal m egírt furcsa 
kis cikk jelent meg az Újság február 20-i számában. E  szerint a 
tanárokat nem érheti gáncs, ha — m int a félévi értesítők bizonyít
ják  — egyes tanulókat tisztán vallási okoból deklasszif'ikálnak. 
Ketteseket adnak nekik egyesek helyett! Az ifjúság  m a sem az 
egyetemen, sem a közéletben nem v árh a tja  az abszolút igazság 
érvényesülését, jó tehát, ha  erre  a körülm ényre m ár a középiskolai 
osztályozás előkészíti. Ezt a komolytalan, gúnyos védelem form á
já t választó vádaskodást dr. Fodor János, Egyesületünk alelnöke 
ugyanazon lap hasábjain a leghatározottabban visszavetette. A lap 
m egkurtíto tta válaszát, m it alelnökünk nem is vehet rossz néven, 
hiszen a cikk igazán nem is érdem li meg, hogy vele hosszabban 
foglalkozzunk. Az élet ta lán  igazságtalanul m érhet az egyes em
bernek, de bizonyos, hogy az igazságtalanság rendszere a közép
iskolát alapjaiban rendítené meg. B árm ily csalódást kelthetett is 
a névtelen cikkíróban, hogy gyermeke a félévben egyesek helyett 
ketteseket v itt haza — szemmel láthatóan egy eset téves megítélé
séből hibásan vont általánosításról van szó — a  m agyar tanárság 
igazságszeretetébe vetett h it csorbát nem szenvedett ott, hol szük
ség van rá : az iskolában. Mi tudjuk és a kiküldött iskolalátogatók, 
vizsgálati elnökök is állandóan m egállapítják, hogy a középiskolai 
tanárság  az igazságon felül, messzemenő m éltányossággal osztá
lyoz. Igazságosságának tudatában pedig nem engedi meg, hogy az 
iskolában bárki is visszaéljen a felekezeti érzékenységgel és te rro 
rizá lja  a tanárságot.

Leszállítják Franciaországban a tanítóképzés idejét. Francia- 
országban a tanítóképzés a középiskolai vagy ezzel egyenlőfokú 
végzettség u tán  három esztendeig tart. A francia korm ány most 
a szaktanulm ányi időt két évre szándékozik leszállítani, egyrészt 
m ert szükségtelennek ta r t ja  a háromévi kiképzést, m ásrészt jelen
tékeny költségm egtakarítást é r el vele. Megemlékezünk erről a 
tervről, m ert végre szembefordulást lá tunk  benne az uralkodó 
iránnyal, mely minden pályán ki akarja  tolni a tanulm ányi időt. 
Az elméleti kiképzés bizonyos fokon tú l nem fejleszthető a gya
korlat előzménye nélkül s minden pályán számítani kell az önkén
tes továbbképzésre, szaktanfolyam okkal pedig ki lehet építeni az 
intézményes továbbképzést.

Iskolai pályázatok. A Magyar Cserkészszövetség állatvédő bizottsága 
(Budapest, V, Nagy Sándcr-utca 6) erre a tanévre a következő tételeket
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lűzte ki: 1. A népiskolák I—IV. osztályai számára: M i t  t e h e t ü n k  t a v a s s z a l ? 
2. A népiskolák felsőbb osztályai, ismétlő, polgári és középiskolák I—IV. 
osztályai számára: M i t  k í v á n u n k  a  G y e r m e k n a p t á r b a ? 3. A középiskolák 
V—VIII. osztályai, a képzők és felső kereskedelmi iskolák számára: A  m a 
g y a r  á l l a t v é d e l e m  ú j  k o r s z a k a  a  c s e r k é s z e t b e n .

Az Országos Magyar Alkoholellenes Egyesület (Budapest, VIII, Baross- 
utca 98, II. 3) erre a tanévre a következő tétel! tűzte ki valamennyi iskola 
számára: M i t  t a n u l u n k  a z  i s k o l á b a n  a  s z e s z e s  i t a l o k r ó l ?

A dolgozatokat névaláírással az iskolai igazgatók útján ez év április 
15-ig kell beküldeni. A pályanyertesek könyvjutalmakat kapnak.

A németországi főiskolai hallgatók egészségi szempontból 
való kiválasztását a birodalm i kultuszm iniszter 1935 december 16-i 
rendelete szabályozza. A kiválasztás az első és ötödik szemeszter
ben kötelező vizsgálat ú tján  történik. Tartós kizárásra: a) fe lté t
len ok: 1. szellemi teljesítőképességet befolyásoló öröklött betegség 
(schizophrenia, m ániákus depresszió, súlyos epilepszia stb.), 2. gyó
gy íthata tlan  szervi ideg- és agybaj, 3. rendezett életet és hivatás- 
kiképzést gátló magasfokú idegbetegség, 4. súlyos testi elkorcsulás, 
5. a testedzéstől való tartós iszony. — b) Feltételes alkalm atlansá
got okozhatnak endocrinzavarok, szív- és vesebajok. Időleges k i
zárási ok: nyílt tuberkulózis, vérbaj, u tálato t keltő bőrbetegség. 
A kizárási határozatot a bizalmi orvos javasla tá ra  a rektor, illető
leg egy bizottság mondja ki. Másod- és végsőfokon a birodalmi 
kultuszm inisztérium  dönt.

HALOTT A IN K .

t  Karai Sándor, a debreceni ref. gimnázium ny. igazgatója, 
volt kollégiumi igazgató, f. évi február hó 22-én, életének 78. évében 
meghalt. Az elhunyt 20 évig volt a debreceni reform átus gimnázium 
tanára, 17 évig igazgatója és 13 évnél tovább a kollégiumnak, a kol
légium tápintézetének, egyetemi internátneár.ak és a reform átus 
tanárképzőnek igazgatója. Több mint 50 évig szolgálta hűséggel, 
odaadással, önzetlenséggel, puritán  becsületességgel a kollégium 
érdekeit. A megboldogultat február hó 24-én, a Nagytemplomban 
tarto tt gyászistentisztelet után, a Debrecen szab. kir. város által 
adott díszsírhelyen temették el. Érdemeit a Debreceni Független 
Ú jság dr. K ardos Albert tollából vezércikkben m éltatta.

KÖNYVSZEM LE.

Dr. Tóth Aurél: Sóhajok földje. Budapest, Egyetemi Nyomda 1935. 
135 1., á ra  2'50 pengő.

A M agyar Földrajzi T ársaság „Farkasfalvi Kornél“ a lap ítvá
nyából jutalm azott pályam unka. Ez az igen sikerült „ifjúsági föld
rajzi olvasm ány“ nemcsak egy tehetséges fiatal tan ár műve, nem
csak a bám ulatosan áldozatkész Farkasfalv i Kornél kartársunk  
érdeme, hanem a m agyar földrajzi tudósok és középiskolai tanárok 
hazafias és ku lturális törekvéseinek is a gyümölcse. Nagy utazóink, 
je les  tudósaink voltak m ár a m últ században is bőven, de a föld
rajzoktatás a középiskola három alsó osztályában sínylődött. Kerek
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30 esztendeje, hogy a Földrajzi Társaság' vezető tudósai és lelkes 
középiskolai tanárok összefogtak, hogy a  földrajznak méltó helyet 
v ív janak ki a középiskolák felsőbb osztályaiban, jó tankönyveket 
írjanak , társadalm unk vezető elemeit jó könyvek és előadások 
révén nyerjék meg a földrajznak. És e mozgalomba szólt bele egy 
kezdő fiata l tanár, F arkasfalv i K ornél és egyszerre 1000 koronát 
adott á t  a Földrajzi Társaságnak, hogy 10 kisebb földrajzi tan u l
m ányt (á 100 K) díjazzon. Az első pályázat részben kitünően sike
rü lt is, m ert számos értékes dolgozat lá to tt napvilágot. De az így 
kiadott kötet, h iába hangoztatta Cholnoky Jenő előszavában a 
földrajz nagy nemzeti fontosságát, a középiskolai tanárok szerve
zetlensége m iatt nem hozott jövedelmet s középiskolai ifjúságunk 
a lig  vett róla tudomást. F arkasfalv i K ornélt nem tán to ríto tta  el 
eszméjétől ez a félsiker, újabb ezreket adott e célra, m ikor pedig 
a  világháború után a pénzügyi romlás alap ítványát megsemmisí
tette, súlyos milliókat áldozott ú jra , hiszen a világháború, Trianon 
még inkább követelte a földrajzi tudást. Mégis át tudott menteni 
több m int 2400 pengőt; ennek kam ataiból minden 3-ik évben lehe
te tt 3—500 pengős ju talom díjat kitűzni. De a jutalm azott pálya
művek ú jra  nem hozták meg a kívánt anyagi sikert. 1933-ban m ár 
igen jó pályam űvek is érkeztek be, de a  bírálóbizottság igényei 
megnőttek s a ju talm at nem adta ki, hanem  1934-re ú jra  kitűzte. 
Ennek győztese dr. Tóth A urél: Sóhajok földje című ifjúsági olvas
mánya, mely 1935-ben könyvalakban meg is jelent.

A szerző Cholnoky Jenő tanítványa, á tvette annak biztos föld
ra jz i tudását, u tánozta művészi és írói készségét; m int szépíró 
úgy a meseszövésben, m int a  párbeszédekben, a tá jak  művészi le
írásaiban  határozottan  igen tehetséges. A főhőse Torday Ferenc, 
kinek nagy b irtokait a románok elvették és ő B ritkelet-A frikába 
megy az európai vadászok vezetőjének. I t t  smerkedik meg egy 
Duval nevű előkelő franciával, akit egy A frikába vándorolt fel
vidéki ács-család révén a m agyarság b arátjává tesz. Torday tudta- 
nélkiil pénzt ad a kivándorlóknak, hogy honvágyuk szavának en
gedve hazatérhessenek. M ajd Torday kérésére eljön hazánkba, 
együtt bejárják  E rdélyt, főleg a Székelyföldet. R ám utat a m agyar 
és rom án faluk nagy különbségére, különösen a Fogarasi-H avasok 
rom án pásztorainak szinte kőkori állapotára. M ajd Szatm ár— 
Tokajon á t felviszi az aggteleki-, domicai-, dobsinai-barlangokba 
és a Tátrába. R ám utat a tótság-m agyarság erős gazdasági és lelki 
kapcsolataira és meggyőzően bizonyítja, hogy a tótság közelebb 
áll a magyarsághoz, m int a csehekhez. Valóban oly finom, mély 
érzés vonul az egészen végig, semmi hangos, gyűlölködő irredenta 
nincs benne, csak az ősi m agyar haza szeretete, elvesztésének fá j
dalm a; visszaszerzésének reménye izzik benne.

Mikor Duvalnak Párizsba kell menni, nyugodtan búcsúzik 
el Torday, mert elérte célját, szerzett a magyarságnak egy őszinte 
barátot.

Mivel b irtokait nem kaphatta  vissza, ú jra  külföldre megy 
m agyar barátokat szerezni. íg y  ju t el Közép-Amerikába, ahol 
m egnyeri az indiánok szeretetét is, azoktól egy ősi szentelt vázát 
kap, m egírja D uvallal te tt ú tjá t és feketelázban meghalt. E szent 
vázát és a naplót szerzőnek küldik meg, m ert m int Torday osztály
társának  meg volt a címe. Azzal fejezi be, hogy m egfejtette az
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indián oltárok szent edényeinek titk á t: tele van egy régi dicsősé
gét sirató, de az isteni igazságban bízó nép könnyeivel.

Jó  lélekkel ajánlom  ezt a vonzó olvasm ányt k a r társa in  к 
figyelmébe; tőlük függ az, hogy Farkasfalv i kartársunk  nagy 
hazafias eszméje meginduljon azon a fényes diadalúton, am elyet 
ő negyedszázada vár, tudniillik  hogy minden jutalm azott munka 
növelje az alaptőkét és mind nagyobbra duzzadva nemzetünk 
nagyobb hasznára legyen.

Németh József.
Kozocsa Sándor: Az 1934-ik év irodalomtörténeti munkássága.

K im erítő pontossággal összeállított s könnyen áttekinthető rend
szerbe foglalt repertórium  az 1934. év irodalom történeti m unkás
ságáról. Az általános rész az általánosabb tém ájú  irodalom törté
neti m űveket s a róluk m egjelent ism ertetéseket foglalja m agában; 
az Egyes írók  című rész pedig mindazon szépirodalmi műveket, 
melyek k ritik a i visszhangot keltettek, továbbá az összes irodalom- 
történeti m unkákat ismertetéseikkel, m éltatásaikkal együtt. E  reper
tórium  tanúsága szerin t az 1934. évben Madách Ember tragédiája 
s P in té r Jenő Irodalomtörténete  foglalkoztatta legjobban az iroda
lom történeti és széptani írókat. A  pontos és kim erítő bibliográfiai 
összeállítás nélkülözhetetlen segédeszköze minden irodalom törté
neti kutatónak. N. S.

Somogyi József: Tehetség és eugenika. A tehetség pszicho
lógiai és szociológiai vizsgálata. Bpest, 1934.

Somogyi József főiskolai tan á r felfelé ívelő tudományos pá
lyájának első nagyobbszabású term éke e 400 oldalas könyv. Műve 
nemcsak m agyar viszonylatban kitűnő, hanem  a rra  is érdemes, 
hogy idegen nyelvre lefordítva, külföldön is hirdesse a  m agyar 
tudományosság nemes valu táját. M ert a tudós szerző könyve re
mekbe készült tájékoztató a tehetség testi és lelki adottságait a l
kotó elemeit, gyökeret vizsgáló hazai és idegen nyelvű irodalom 
ban, másfelől sa já t tudom ányos vizsgálataival is kiegészíti, bővíti 
az idevonatkozó m egállapításokat. Hangsúlyozni kell, hogy az is
kola és általában  a nevelés és oktatás szempontjából is fontos, 
hogy a tanár, a nevelő, s az iskolareform erek biztos elirányítást 
nyerjenek a tehetség és az eugenika m a még ingoványos területén.

Somogyi könyvének nagy értéket ad, hogy tudományos rend
szerességgel tá rg y a lja  anyagát. Az első rész a tehetség mibenlétét, 
biológiai feltételeit fe jti ki, a második a lélektani, a harm adik a 
társadalm i vonatkozásait tárgyalja . K orunk dem okráciájában a 
kollektív ember típusa mellett, az uniform izált tömegek felett sze
repe és jelentősége van a tehetségnek, az egyéni kiválóságnak is, 
s az egyenlőség és egyéni különbségek kiegyensúlyozatlan harcá
ban a vezetőszerep mégis csak a kevés kiválasztottnak kezében 
van. A tehetség problém ája elválaszthatatlan az átöröklés titokzatos 
tényeitől. A kezdet, a létrejövés, az élet kérdése valam ikor a 
mithosz rejtelm eibe takaródzott, a mai tudom ány az élet és így a 
tehetség eredetét a kromoszómák szabályos oszlásában, a genotípu
sok belső dinam ikájában, egyes mirigyeknek, a hormonok mikro- 
kopisztikus adottságaiban, a testi és szellemi élet összefüggéseiben 
keresi. A tehetség azonban nemcsak az egyénben nyilvánul meg, 
hanem  a fajban is revelálódik, a tudós szerző tehát kievez a fa j
pszichológia most még szenvedélyektől és elfogultságoktól hűl-
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láinzó vizeire is, s a főbb európai fajok anthropológiai jellemzése 
után  hideg tárgyilagossággal á llap ítja  meg, hogy a fajlélektan nagy 
része egyelőre csak kezdetleges tapogatódzásnak tekinthető, és a 
fajelm életre épített politikai és társadalm i elgondolások egyelőre 
tisztán propaganda-értékűek.

A második rész, a tehetség lélektani rajza, az intelligencia m i
benlétét, s különböző típusait határozza meg, a tehetség emocio
nális tényezőit és k ialakulásait, a lángész term észetrajzát adja, 
továbbá a  tehetségvizsgálat m odern módszereivel, a testvizsgálatok 
előnyeivel és gyakorlati értékeléseivel foglalkozik. Ez a rész ér
dekli legjobban a  tanárt, tanítót, s e részben k ife jte tt m egállapo
dásoknak jelentőségét mi sem m utatja  jobban, m int az a tény, hogy 
a  középiskolának m unkája a r ra  irányul, hogy a tanulók intelli
genciáját, figyelmét, szorgalmát, akaratá t, szóval összes értelmi, 
érzelmi és ak a ra ti jelenségeit állítsa be a nevelés és oktatás fel
adatának irányába, s a tanulók lelkiségében szunnyadó adottságo
k a t a cselekvés irányában  kibontsa.

A harm adik rész a tehetség szociális szerepéről értekezik. 
Az iskolát sem szabad ma a szociális élet komplex összefüggéseitől 
elvágva tekinteni, m ert az iskola padjaiban kialakuló tehetségek 
a  társadalom  síkján érvényesülnek. A társadalm i aszcendizmus a 
tehetség vonalán bontakozik ki, it t  van helye tehát annak a törek
vésnek, hogy az ember, ha  nem is erőszakos, de céltudatos beavat
kozással irány ítsa  a term észet funkcióit, amely beavatkozás m a az 
eugenika nevén ismeretes. A szerző szigorú keresztény erkölcsisé- 
gen alapuló világnézete a józan középutat foglalja el s ugyanilyen 
m érsékelt álláspontot vall a nacionálizmus tú lh a jto tt törekvéseivel 
szemben.

Nagyon helyesen m ondja Somogyi, hogy a tehetség elsősorban 
nem előjogot, hanem  előkötelességet (sit venia verbo!), fokozottabb, 
nagyobb, több kötelességet jelent. A zsenik szám ára nincs más e r
kölcsi kódex, külön erkölcsi világrend. K orunk erkölcsi válságát 
á  kiváló tehetségeknek kell helyreállítaniok megfelelő erkölcsi 
példaadással. Ez az emberi egyenlőség igaz mértéke.

Bihari Ferenc.
Szentniihályiné Szabó Mária: Emberé a munka.

A magyarság urak és parasztok nemzete volt mindig s nagyrészt még 
ma is az. Regényeink szereplői is urak és parasztok. A középső réteg, a 
polgárság, csak kialakulóban van. Ezért ritka az olyan magyar regény, 
amelyik ennek a társadalmi osztálynak a köréből meríti tárgyát.

Szentmihályiné Szabó Mária Emberé a munka c. regénye ilyen munka. 
A múlt század első felének magyar kereskedőjét idézi elénk Várady Lajos 
debreceni kalmár talpig férfi alakjában. Ember ez magáért minden tekintet
ben. Józan gondolkodású, szívós akaratú, munkabíró, keménynyakú, minden 
szépért és jóért lelkesedő magyar. Beszédes cáfolata annak a ferde hitnek, 
hogy a magyar fajta nem való kereskedőnek. Meggyőző bizonyság arra, 
hogy aki ember a talpán, mindenütt megállja a helyét. Inaséveinek szenve
dései, anyja iránt érzell szeretete, legénykorának küzdelmei, boldogtalan 
szerelme, jövője megalapozásának robotos korszaka, a komoly férfi ébre
dező szerelme, végül a megérdemelt és megtalált boldogság csupa olyan 
mozzanat, ami állandóan leköti érdeklődésünket. A komoly és erősakaratú 
főszereplő mellett ott settenkedik a család szégyene, a könnyelmű, gvönge- 
akaratú Samu, aki bátyja példája nyomán véaiil megembereli magát, Lajos
ban anyja lelkiismerete és gyöngédsége férfiasodon meg, Samuban meg 
apja puhasága fajzott el. Tarkább az asszonyok világa. Eliz Hanna, Veronika,
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az öreg Váradyné, Szepessyné asszonyom, a nagymama kőből faragott 
alakja, Eszter egy két vonással rajzolt alakja azt bizonyítja, hogy az író 
a női lélek mélységeibe még jobban belelátott, mint a férfiak belsejébe. 
Eliz légies gyöngédsége, Hanna fiús lánysága, Veronika komoly, értékes 
nőiessége, Szepessyné korlátolt nemesi gőgje, a nagyanya józan ridegsége, 
Teresa kalmárlelke változatossá és élvezetessé teszik a velük való fog
lalkozást.

Fokozza élvezetünket az a meleg szeretet is, amellyel az író alakjait 
körülveszi. A derék szepességi németek éppen olyan közel állanak hozzá, 
mint debreceni atyafiai. Mélyen vonzó képét festi a cseregyerek-intézmény- 
nek! Mintha csak arról akarna bennünket meggyőzni, hogy a nemzetiségi 
kérdés megoldásának egyetlen helyes és lehetséges útja a szeretet. A szeretet 
alakítja a németség legderekabbjait lelkes magyarrá. A szeretet és meg
becsülés vezeti a debreceni magyar gyerekeket a németek közé, hogy ott 
okuljanak.

Egyébként is a szeretet meleg hangulata árad felénk az egész műből. 
Ezért van annyi lírai, gyöngéd, eszményien szép lapja ennek a könyvnek. 
Ezért nem tudja az ember letenni, míg végig nem olvasta.

Ennek a könyvnek minden magyar középiskola ifjúsági könyvtárában 
ott kell lennie. Nagy nevelő értéke van. Gyökeresen magyar, magyarosan 
nemes felfogású. Azt hirdeti beteges gondolkozású magyar társadalmunk
nak, hogy a munka nem szégyen, a kereskedelem nem rablás, a nemesi 
származás nem érdem, mert igazán nemessé csak kit-kit a maga munkája 
tehet. Emberé a munka . . . Nagyon időszerű ennek hangoztatása ma is.
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Az új osztrák középiskola.
A világháború végeztével az egykori osztrák császárság m arad

ványára nehéz napok virradtak. H ajdani területe 300.000 km2-ről 
84.000-re zsugorodott, 24 millió főnyi lakosságából csak 6'5 millió 
m aradt meg. Ehhez já ru lt még állam form ájának megváltozása. 
Természetes, hogy máról-holnapra az ilyen kegyetlenül megcsonkí
to tt és m élyreható átalakuláson átm ent államtestben szokatlan gazda
sági, politikai és művelődésben erők jelentkeznek. Mindezek együtte
sen a  közoktatásügyben is éreztették hatásukat. M agán a következ
ményen még Ausztriában sem csodálkoztak, hiszen M ária Terézia 
óta eléggé átm ent m ár a köztudatba: az oktatás és nevelés politikum.

Az új osztrák állam  lényegében az Alpok keleti felére támasz
kodik. Ez a tény m ár egymagában megszabja gazdasági életét. 
A mostoha természeti körülmények folytán mezőgazdasági termelése 
távolról sem fedezi lakosságának szükségletét. A nagy ipar életerős 
kifejlődéséhez szükséges nyersanyagokban sem gazdag. Ennek követ
keztében ríj helyzetében egyrészt mezőgazdaságának mennyiségi hoza
mát, m ásrészt meg iparának  minőségi termelését kénytelen fokozni. 
Mindkettő azonban a  lakosság műveltségi szintjének, gyakorlatilag 
is hasznosítható tudásának emelése, növelése nélkül el sem képzelhető. 
Innen m agyarázható, hogy az összeomlást követő kormányzatok első
sorban az anyagi javakat előállító, termelő osztályok iskoláit, neve
zetesen az elemit és polgárit igyekeztek fejleszteni. A  hangsúly az 
anyag kiválasztásán és annak feldolgozásán volt, A szoros értelemben 
vett középiskolában megelégedtek azzal, hogy pcditikai célzattal közte 
és a polgári iskola közötti különbséget csökkentették. M egkönnyítet
ték az utóbbiból a tehetséges és szegény tanulók átlépését. Ezenkívül 
érvényt szereztek a századforduló óta a középiskola a jta ján  egyre 
jobban kopogtató pedagógiai elveknek, így a művészi nevelésnek, 
a gyerm ektanulm ányon alapuló tanításnak, a honismertetés elvének 
és a m unkáltató módszernek. Az átalakulást követő néhány évet az 
osztrák közoktatásügy reform korszakának szeretik nevezni. Közép
iskolai szempontból elévülhetetlen érdeme a tanítás módszerének 
m egjavítása és az új pedagógiai törekvéseknek megszólaltatása.

Az egymást követő, elgondolásukban nagyszerű újítások azon-
22T a n á r e g y e s ü l e t i  K ö z l ö n y .
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ban nem hozták meg a v árt eredményt. A különféle típusú iskolák 
ugyanis számos esetben váltak a kiélezett politikai szenvedélyek 
csatahelyeivé. A homlokegyenesen ellenkező nézeteket valló politikai 
pártok a tanítóság révén igyekeztek megnyerni maguknak a jövő 
nemzedéket. M ár pedig, ha ez a vállalkozás mindig nehéz és veszé
lyes volt, akkor A usztria esetében kétszeresen az volt. Az iparos 
jellegű nagyvárosok és a vidék itt sokkal élesebben állanak egy
mással szemben, m int a szomszéd államok bármelyikében. Míg az 
előbbiekben valóságos melegágyra találtak a marxizmus és kommu
nizmus eszméi, addig az apró és szétszórt falvak népe a technika 
minden haladásának ellenére görcsösen ragaszkodik és ragaszkodott 
ősei életformáihoz tartalom ban és keretben egyaránt. Ennek a poli
tikai feszültségnek volt következménye, hogy az új középiskolai 
törvény életbeléptetését évről-évre halasztották s mikor 1927 augusz
tus 2-án végrehajtását megkezdették, a régi, az összeomlás előtti 
idők nem egy célkitűzését és eljárását ú jra  alkalmazták. Az 1927-es 
középiskola ilymódon a pillanatnyi politikai helyzettel való meg
alkuvásnak, a kompromisszumnak bélyegét viselte magán. A hely
zet figyelmes szemlélői sejtették, hogy rövidéltü lesz s a politikai 
súlypont eltolódása a közoktatásügyben s így a középiskola életében 
is éreztetni fogja hatását. S tényleg a helyzet nem is várato tt sokáig. 
1933 tavaszán az ausztromarxizm us csatát veszített. A megerősödött 
Dolfues-, illetve az ezt követő Schnuschnigg-kormány most m ár 
szabadkezet kapott s 1935 őszén az osztrák középiskola új tantervvel 
kezdette meg működését.

Kérdés: miben különbözik az új középiskola az elődjétől? A fele
letet hármas irányban adhatjuk meg: célkitűzésében, keretében és 
tartalmában.

Az 1927-es középiskola célja a főiskolai tanulm ányokhoz el
engedhetetlenül szükséges általános műveltség megszerzésén kívül 
a növendékek testi, értelmi és erkölcsi erőinek kifejlesztése, továbbá 
„die jungen Menschen in sozialem, staatsbürgerlichem, nationalem  
und sittlich-religiösem Geiste zu erziehen“. Ebben a magasabb cél
kitűzésben a századfordulóhoz képest csupán a szociális szempont 
új. Az új középiskola azonban ezt nem az érzés fejlesztésével akarja 
ápolni,, hanem inkább az értelem segítségével. Az egész célkitűzés
nek veleszületett nagy hibája, hogy az egyéni érdek szolgálatában 
áll s világnézetileg semleges. A világháborút követő események 
következtében azonban éppen Közép-Európa közepén mindkettő 
ta rtha ta tlan  és életképtelen. Az emberek millióit ugyanis kinyomoz
hata tlan  forrásból táplálkozó vágy fűti a közösség után. Az északi 
és déli megújhodott és megerősödött szomszédnak, a diadalmas 
fasizmusnak és hitlerizmusnak jelszava: mindenütt a közérdek a 
privátum  előtt. A liberalizmus világnézete ezenfelül m ár meghala
dott is. Vannak ugyanis emberi közületek, m int a  család, a faj, a 
nép és a nemzet, amelyek létrejötte, kialakulása természeti erőkkel 
egyedül nem m agyarázható s amelyek nem is csupán gazdasági 
hagyom ány ú tján  a múltból ránkm aradt szervezetek, hanem  érté
keket hordó közületek. Az ezekbe való belekapcsolódás nem term é
szeti, hanem lelki folyamat. A szabadelvűség iskolája azt hitte, hogy 
az irán tuk  való érzés mindenkiben önmagától fejlődik. Tévedés! 
E zt tudatossá kell tenni a nevelés ú tján . Éppen ezért az ríj osztrák 
középiskola célkitűzése: „die jungen Menschen zu sittlich-religiösem,
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vaterländischem und social-volkstreuem Fühlen, Denken und H an
deln erziehen“.

Az új Ausztria tehát, amely az 1934 m ájus 1-én kihirdetett szö
vetségi alkotm ányban m ár nem nevezi m agát „szövetségi köztársa
ságnak“, hanem „rendi alapon álló keresztény német szövetségi 
állam nak“, középiskolájának első célkitűzéséül és feladatául a vallá
sos nevelést tekinti. Az alkotmány 31. §-ának 6. bekezdése az állam 
kötelességévé teszi, hogy a növendékek vallásos-erkölcsi nevelésén 
őrködjön. V isszaállítja a  kötelező vallásgyakorlatokat is. (L. bőveb
ben O. Ender: Die Schule in der neuen Verfassung. Deutscher V er
lag fü r Jugend und Volk, Wien, 1935, p. 3.) Ezáltal nemcsak kifeje
zésre ju tta tja , hogy a  valláserkölcs az egyéni és állami élet nélkü
lözhetetlen alapja, hanem vallja, hogy az egyéni és állam i élet célja 
azon transzcendentális értékek megvalósítása, amelyeket egyedül a 
vallás ú tján  ism erünk meg.

Másik célkitűzésére, nevezetesen a „vaterländische Erziehung“-ra 
a mostani Közép-Európa legsúlyosabb kérdése, az Anschluss ve
szélye adja meg a feleletet. Ezért tudatossá akarja  tenni a jövő 
vezető osztályában, szellemi nemevsségében az önálló Ausztria gon
dolatát. Ennek következtében az ifjúság  figyelmét egyrészt a dicső 
m últra, m ásrészt a szép hivatással kecsegtető jövőre irányítja . 
Tacitus Germ ániájában a németség lakta terület h a tára  még a 
R ajna, az Elbe ée a Duna. Ma valamennyien m ár nem határfolyók. 
Az önálló állam i élet kezdetén ugyanis a németség átlépi ezeket, 
de ettől kezdve még a német-római szentbirodalom idején sem egy
séges nép. A m ai Ausztria őse a Nagy K ároly alatt létesült Ost
mark. Szerepe m indig nehéz volt, akárcsak Poroszországé észak
kelet felé. Fegyverrel védte a germ ánság érdekeit és gyarm atosított 
a Duna völgyében. Nem lepődhetünk meg tehát, ha itt  fejlődött ki 
a legnemzetibb német kultúra. Az árják  nagy, közös ősi mondája, 
a Nibelungenlied itt nyer először tájszínezetet. (L. Dr. H. Lechner: 
Kleine Literaturgeschichte des deutschen Sprauchraum es. Tyroiia 
Verlag Innsbruck-W ien-München, p. 11. és 56—57.) A német közép
kori lovagköltészet ezen a területen éri el virágzásának tetőfokát. 
A német sorsot különben i9 félezer esztendő óta Bécsből irányítják , 
amelynek császári koronájáról W. v. der Vogelweide m ár azt énekli, 
hogy az összes többiek csak mögötte sorakoznak. A bécsi B urg és 
a kapucinus kripta körül csoportosuló m ultat, miként Schuschnigg 
kancellár hangoztatja, a m ai fiatalsággal meg kell értetni. Ne csak 
a régi Ausztria hibáit lássa túlozva, hanem  az érdemeit is ismerje 
meg. Meg kell látnia, hogy a vérségi, nyelvi és térbeli egymás- 
mellettiségen kívül a népek életében sokkal erősebb kapocs a közö
sen átélt m últ és a lelki adottságokból táplálkozó szellem. Ez pedig 
az osztrák emberben más. Mozgékonyabb, dal- és zenekedvelő, világ
felfogásában optim ista és végtelenül alkalmazkodó. Éppen ez a szel
lem tette Bécset a barokkor óta a Duna völgyében a tudomány, a 
gazdasági élet és az állaш vezetés középpontjává s biztosítja számára 
a jövőben is nem ugyan az uralkodást, hanem a vezetést. Nem hábo
rú t akar és nem is hódítani, hanem Grillpalzer szavai szerint örök 
ifjúságában jóvá akarja  tenni azt, am it mások elrontottak. (Lásd 
Dr. J . Tzödl: Vaterländische Erziehung. Wien, 1934. és Dr. E. Törnek: 
Entwicklung und Leistungen österreichischer Wissenschaft seit 
der Barockzeit. Schönere Zukunft, 1934. 42. sz.)

22*
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Az új középiskola harm adik célkitűzése, a „sozial-volkstreue 
Erziehung“. A jövő társadalm ában a származáson alapuló és fog
lalkozásból ©redő osztálykülönbségérzést ki kell küszöbölni. M inden
kinek éreznie kell, hogy a közösséggel szemben kötelességei vannak. 
Ennek érzésére és tu d a tára  azonban, miként Innitzer bécsi bíboros
érsek találóan megjegyzi, a  jövő nemzedéket tervszerűen rá  kell 
nevelni. Ennek a m unkának m ár az iskolában kell kezdetét vennie. 
H atása kell, hogy meglássák az iskola erkölcsén, a tanári kar és 
növendékek együttes m unkáján, az újonnan érkezettek asszimilá
cióján, az iskolán kívül pedig a bajtársias m agatartásban a szóra
kozást és sorscsapást illetőleg. (L. Th. Innitzer; Die sozialen A uf
gaben der Schule. Deutscher Verlag fü r Jugend und Volk. Wien- 
Leipzig-München, 1935, p. 4—5.)

A célkitűzés u tán lássuk; milyen az osztrákok új középiskolájá
nak kerete. Az 1927-eshez viszonyítva határozottabb és egységesebb. 
Az előző az addigi hétosztályú reáliskolát nyolcosztályúvá fejlesz
tette, továbbá a gimnáziumban, reálgim názium ban és reálban poli
tikai célzattal olyan tantervet léptetett életbe, hogy egyik típusból 
a másikba, valam int a most m ár négyosztályú polgári iskolából, a 
Hauptschuléból bármelyikbe az átmenet könnyű volt. Ezenkívül 
igyekezett minél később a növendékeket a pályaválasztás nehéz kér
dése elé állítani. Ebből kifolyólag a gimnáziumban a la tin t a II. 
osztályban, a görögöt a IV-ben kezdette, a reálgimnáziumban a 
latint a II-ban vagy V-ben s ennek megfelelően a mouern nyelveket 
az V-ben, illetve II-ban, a reáliskolában pedig a franciát a II-ban, 
a második nyugati nyelvet, az angolt meg az V-ben. Minden típus
ban tehát tulajdouképen csak két idegen nyelvet tanítottak. Az új 
tan terv  ezzel ellentétben a gimnázium és reálgimnázium számára 
három  idegen nyelvet állapít meg, mégpedig I. osztályos kezdettel 
a latint, a III-ban  kezdődik a görög, illetve a reálgimnázium ban az 
angol, m íg a gimnáziumban az V-ben angol, francia vagy olasz, a 
reálgimnázium ban meg a francia vagy olasz. A reáliskolában a 
régihez viszonyítva a változás abban áll, hogy a franciát vagy 
olaszt kezdik az I-ben, míg a második idegen nyelvet, az angolt az 
V-ben. (Ismertetésünkben a kéttípusú leányiskolát, az Oberlyzeu- 
mot és a Frauenoberschulét mellőzzük.) Ezáltal az idegen nyelvek 
heti óraszáma a gimnáziumban 62-ről 77-re, a reálgimnáziumban 
49-ről 78-ra, a reáliskolában pedig 38-ról 40-re emelkedett. Ez az 
óranyereség, ha figyelembe vesszük még azt, hogy a régi típusok
hoz viszonyítva a heti órák összege 246-ról 242-re, illetve a reál
iskolákban 241-re csökkent, csak úgy vált lehetségessé, hogy egyes 
tárgyakat teljesen megszüntettek, másokat meg kisebb heti óra
számhoz ju tta ttak . Az első sors érte az egész vonalon a kézimunkát, 
a külön órában szereplő szépírást és a reálgimnázium ban az ábrá
zoló m értant, m iáltal heti 7, illetve 12 órát nyertek. A gimnázium
ban ezenkívül csökkentették a német órák szám át 6-tal, a mennyi
ségtant és rajzot 2—2-vel, a történelmet, földrajzot és természet
rajzot 1—1-gyel, a reálgimnázium ban a németet 8-eal, a mennyiség- 
tan t és rajzot 4—4-gyel, a természetrajzot 3-mal, a történelm et és 
földrajzot 1—1-gyel, végül a reáliskolában a németet 4-gyel és a 
földrajzot 1 órával. A testnevelés minden osztályban heti 3 órával 
szerepel. Valamennyi óra 50 perces.

Kerete u tán  ítélve tehát az új osztrák középiskola magasabb
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igényekkel lép a növendékek elé. Az idegen nyelvek tanulása által 
a  gyengébb tehetség (leket m ár az első osztályban kiselejtezi. Az 
antik  és nyugati nyelvek nagy óraszámban való tan ítta tásával a 
jövő nemzedéket el akarja vezetni a m ai európai ku ltú ra  közös ős
forrásához és a jelenben legigazibb képviselőihez. Az egész keret
ben általában  a hum anum  uralkodik. Egyöntetű, mégpedig ízig-vérig 
keresztény világnézetet igyekszik adni. Ez a törekvése a maga való
jában  akkor bontakozik ki igazán, ha az egyes tárgyak tantervéhez 
csatolt világos, határozott, félre nem m agyarázható U tasításokat is 
figyelembe vesszük. A természetrajzhoz fűzött kísérő sorokban pl. 
azt olvassuk, hogy az általa nyú jto tt világkép nem kerülhet ellen
tétbe a vallástan  keretében megismerttel. A filozófia célkitűzésében 
pedig a következő gondolattal találkozunk. Feladata nemcsak a 
középiskola különféle tárgyaira  rátenni a zárókoronát, hanem a 
növendékeket meggyőzni arról, hogy az élet és világ végső kérdé
seire egyedül a theisztikus-idealisztikus világnézet képes kielégítő 
választ adni és ezek alapján kell elhelyezkedniük a világban, mint 
az Isten teremtményének és az emberi közösség tagjainak.

A világnézetre való nevelés eme erős kihangsúlyozásával ért
hetjük meg némileg azt a jelenséget is, hogy a mai tantervektől 
eltérőleg nem ismer egyetlen Kernfachot sem, amelyhez a többi 
tárgynak kapcsolatot kell keresnie. Mindegyiknek egyenlő mérték
ben kell szerepelnie a növendékek világ- és műveltségi képének 
kialakításában. Az új tanterv ebben lá tja  az igazi, eszményi kon
centrációt, nem pedig a tárgyak  tudományos eredményének egy
m ásra vonatkoztatásában. Ezzel azonban hadat üzen a régi értelem
ben vett enciklopedizinusnak. A középiskola tárgyai különben sem 
lehetnek egy-egy szaktudomány kivonatai, amelyek szigorúan el
szigetelve kerülnek tárgyalásra, hanem kell, hogy egymást át meg 
átszőve, szerves egészet alkossanak.

Ami m árm ost a nem szorosan jellemzett nemzeti tárgyakat 
illeti, azok heti óraszáma és tananyaguknak osztályonkinti elrende
zése nagyjában hasonlóságot m utat a szomszéd államok középisko
láival. A különbségek részletes megjelölése túlságosan részletekbe 
vinné ezt az ismertetést. Ezért csak néhány szembetűnő vonást 
emelünk ki. Feltűnő az írásbeli dolgozatok kis száma. Csak a latin 
keretében éri el az alsó négy osztályban félévenkint az ötös számot. 
A németből minden osztályban félévenkint 4, a mennyiségtanból 3, 
a görög és modern nyelvekből 3—2 dolgozatot írnak. A V ili .  osz
tályban  a latinból és görögből 2—2 órát igénybevevő dolgozatokat 
készítenek. Az iskolai dolgozatok terjedelmét illetőleg meglehetősen 
nagy a követelmény. Az I. osztályban például a latin  dolgozatnak 
40 különféle szót kell tartalm aznia, ez a IV. osztály befejeztével 
80-ra, a V III. osztályban pedig 200-ra növekszik.

A német irodalom és egyetemes történelem tan ítása  közepette 
az osztrák szempontok kellő kiemelését mindenki természetesnek 
találja. Ellenben W eim arral szemben Bécsnek, m int évszázados 
kultúreentrum nak kihangsúlyozása, az osztrák barokknak részletes 
tárgyalása, a X IX . és XX. századbeli osztrák írók külön terjedelmű 
m éltatása, 'Seipel és Dolfuss politikai törekvéseinek ismertetése 
— hogy csak a feltűnőbbeket em lítsük — m ind azt bizonyítja, hogy 
az iskola padjaiban ülő nemzedéket öntudatos osztrákká igyeksze
nek nevelni. Ezt az állításunkat még jobban alátám asztja a V III.
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osztály új tan tárgya, a Vaterlandskunde. ,A történelemnek, föld
ra jznak  a modern alkotm ányiam  és társadalm i ismeretekkel való 
szerencsés szintézise. Tárgyalásának anyagát a szövetséges állam 
tájegységeinek bem utatásával kezdi, részletesen ismertetve azok fel
színét, éghajlatát és növénytakaróját. A következő lépés az osztrák 
ember m unkájának bemutatása, m iként alakította hosszú százado
kon át az őstájat m űvelt tá jjá  s miként varázsolta a természeti 
elemek közé telepeit és gazdasági életének m egnyilvánulásait. 
A harm adik képsorozat az osztrák állam  m últját vetíti elénk, föld
jének és népének geopolitikai erejét & művelődésbeli szerepét az 
ókortól kiindulva egészen napjainkig. A politikai alakulás és vál
tozás képét szerencsésen egészíti ki a gazdasági és társadalm i rend
szerek egymást váltogató oknyomozó bemutatása, m ajd a jelenlegi 
gazdasági, művelődésbeli és társadalm i erők ismertetése s végül az 
állam polgári jogok és kötelességek felsorakoztatása. Tagadhatatlan, 
a Vaterlandskunde elgondolásában nagyszerű! Nehéz helyzet elé 
fogja állítani azonban a tankönyvírót és tan árt egyaránt, m ert sok 
irányba szétágazódó ismeretet kíván.

A tantervhez fűzött Utasításokban a tananyag feldolgozásának 
m ikéntjére vonatkozólag is találunk néhány figyelemreméltó gon
dolatot. Ismeretes, hogy minden tan tárgy  közelebbi célja a növen
dékek szellemi képességének, erőinek kifejlesztése és megfelelő 
ismeretanyaghoz való ju ttatása. Az előbbi u ta t helyesen akkor já r 
juk, ha tanítványainkat önálló, életkedvet és örömet lehelő m unká
hoz szoktatjuk. Ebben a szellemben já r  el a tanár, ha az osztály 
közös, együttes m unkáját tám ogatja, segíti, de még inkább, ha azt 
irányítja . Vannak azonban esetek, amikor ez lehetetlen s éppen a 
tanár közvetlen előadása következtében és nyom án válnak egyes 
értékek a tanulók előtt világosakká. Ezeket az osztály kizárólag a 
m aga m unkájára hagyatkozva képtelen megismerni. Mély igazsá
got tartalm azó megállapítás! A  didaktika mai zűrzavarában m ár 
csak azért is figyelemreméltó, m ert visszaállítja a minden szellemi 
gyarapodás nélkülözhetetlen alapját, a tanítói tekintélyt.

Megfelelő mennyiségű ismerethez csak lassan, kitartó és terv 
szerű m unkával juthatunk. Ezért ennek megszerzése nem szorítkoz- 
hatik  kizárólag az iskolában töltött szorgalmi időre. A tanulónak 
otthon is kell dolgoznia. Azonban otthoni m unkáját az iskola 
készítse elő annyira, hogy különleges nehézséget ne okozzon már. 
Mindenféle túlterheléstől tartózkodni kell. Ne feledje el a tanár sem, 
hogy növendékének az otthoni m unka elvégzésén kívül joga van 
szabad időhöz, játékhoz és pihenéshez. Komoly intelem ez felfelé 
és lefelé egyaránt! Az új osztrák középiskola a különleges tehetsé
gek fejlesztéséről sem feledkezik meg. Ezek szám ára a különféle 
körök alak ítását a ján lja  és a természettudományi gyakorlatok be
vezetését.

Mindent összefoglalva, azt kell mondanunk, hogy elődjétől 
főleg a nevelés erősebb hangsúlyozásában különbözik. Az 1927-cs 
a módszer új eszméinek engedett érvényesülést, a mostani a nemzet- 
nevelés nagy kérdését to lja előtérbe. A mai politikai erők szolgá
latában áll és így élettartam a azok tartósságától és erejétől függ.

Dr. K ari János.
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Budapest történettanításunkban.
A történeti megismerés a szellemi valóságot alkotó kultúrérté- 

kek megismerésében áll olyan módon, hogy külső jelekből következ
tetünk azokra a kollektív és egyéni szellemi folyamatokra, amelyek 
egy-egy kor sajátos életösszefüggését létrehozták. A történeti meg
ismerés ú tja  így a magaeabbfokú történettanításban sem lehet más, 
m int a történeti életfolyamatok előfeltételeinek számbavétele, a 
nagyvonalú összefüggések és irányvonalak meglátása. A történet
didaktika újabb irányai1 valóban a történeti látókör növelésére, a 
szempontgazdagság fokozására, végeredményében a történeti érzé
ken alapuló ítélőképesség fejlesztésére fektetik a súlyt. Mindez a 
történeti kultúrának bár lényeges részét, mégis nem teljes egészét 
adja, m ert háttérbe szorítja  a cselekvésünket oly döntően motiváló 
történeti érzület kibontakozását, amely a múlthoz kötő érzelmi kap
csolatoknak tudatossá tételében és ezzel megerősítésében áll. A m últ
hoz fűződő emlékek a p illanatnyi cselekvés 'felé emelnek és a 
múlandóság egyben azonban az örökkévalóság élményének is része
seivé tesznek. Így esztétikai, egyben etikai élmény forrásává, ezzel 
viszont a történeti nevelés jelentős eszközévé is válnak. A történeti 
emlékek javarészének természetes felhalmozói az évszázadok hosszú 
során át gazdasági és к ulhírértékeket teremtő városok. Az ősi tele
pülés irányvonalait fenntartó útvonalak, épületek, helyek, amelyek
hez jelentős események emléke fűződik, a tervszerűen összegyűjtött 
emléktárgyak, külsőleg üres jelek csupán, de sokat mondóvá vál
nak, ha m egtudjuk szólaltatni őket.

A  nyugati városok megszakításnélküli életfolyam ata a modern 
környezetben is lehetővé teszi a m últ művészi értékeinek k isugár
zását (Firenze, Nürnberg). A modern fejlődéssel járó  városrendezés 
féltő gonddal őrködik sok esetben az ősi városrészek eredeti jellegé
nek fenntartásán. Tragikus sorsunk ebből a szempontból is teljessé 
vált; ősi históriai levegőt árasztó városainknak nagy része Trianon
nak esett áldozatul, a m egm aradottak két és félszázad óta rom jaik
ból épültek újjá. íg y  új város Budapest is, bár m últja évezredekre 
nyúlik vissza. Fejlődése a napóleoni háborúk óta válik nagym ére
tűvé. Lakossága szünet nélkül halmozódik anélkül, hogy a történeti 
tradíciók talajából m erítené polgári öntudatát. А X IX . század ele
jének várostörténészei, Schams2 és Podhracki3 m ár ennek a folya
m atnak kifejezői, mégis a századvégi gyorsított átalakulás, a lakos
ság ugrásszerű növekedése, elmossa az eddigi eredményeket. A fő
városi polgár idegenül áll sa já t városával szemben, nem ismeri 
m últját, közömbösen halad el művészi értékei mellett és érzéketlenül 
figyeli a nagy városrendezés keretében (1897) végbemenő műemlék
rombolások egész sorozatát, A háború u táni évek meghozták a 
visszahatást. A történeti érzék növekedett, a tragikus .jelenben az 
érdeklődés a m últ felé fordult, a m ultat visszasugárzó közvetlen 
történeti miliő jelentősége fokozódott. A helytörténettel kapcsolatos 
közvetlen élmények megerősítésére így tanításunkban is nagyobb 
súlyt kell fektetnünk, hiszen a műemlékek m int egy-egy kor élet
stílusának kifejezői, a felsőfokon a szellemtörténeti megértés kezdő-

1 Y. ö.: Ojabb történetdidaktikai irodalom. Magyar Paedagogia. 1925 és 31.
2 Vollständige Beschreibung der Kön. Freistadt Ofen. 1821.
3 Buda és Pest sz. kir. városoknak régi állapotjukról. 1833.
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fokához is elvezetnek (barokk palotasor a budai várban, empire 
városrész Pesten). A helytörténeti ismeretek növelhetők volnának 
a Budapest múltjából vett olvasmányok szaporításával,1 * * 4 a felső
fokon az önképzőkörök m unkájába bekapcsolódó várostörténeti 
körök alakításával, továbbá a város egy-egy részének megismeré
sére szolgáló céltudatosan előkészített tanulm ányi utakkal. Nagy- 
jelentőségű volna a tanárképzőintézeti előadások keretében egy-egy 
helytörténettel kapcsolatos kollégium beiktatása. A következőkben a 
róm ai emlékektől eltekintve, vázlatos képét próbáljuk összeállítani 
Buda és Pest történetdidaktikai szempontból jelentős pontjainak és 
műmlékeinek.

*

Az édesvízi mészkővel borított Várhegynek alapform ája kez
dettől fogva előírta a városkép kialakulását. A királyi palota m ár 
az Anjou-korban a Szent György-tértől délre eső várfokon, a pol
gári város árokkal és várfallal elválasztva, az északra szélesedő 
terepen a mai útvonalaknak megfelelő keretekben épül fel.5 így  
bár a középkori városkép teljesen megsemmisült, m egm aradt az 
ősi alaprajz és m aradtak helyükön ősi épületrészek. Ilyen a Szent 
Miklósról nevezett X III . századi "dominikánus-templom csonka- 
tornya és a várfalakba ágyazott apszisa,6 továbbá az U ri-utca 31. 
és 33. ez. háza között fennm aradt ősi Mindszent-templom falrészlete. 
M egmaradtak az egykori gótikus paloták nagyértékű részletei, 
m aradtak töredékek a királyi palota, a teljesen átépített Koronázó
főtemplom és a Helyőrségi-templom egyes részeiben. A  XV. század
végi Schedel Világkrónikájában fennm aradt Wohlgemuth-metsze- 
ten, m ajd a XV I. századi Meldemann-, Siebmacher-, Dilich-metsze- 
teken,7 az 1684. és 1686. évi ostromot feltüntető rajzokon m indenütt 
m egtaláljuk a Várhegy déli oldaláról a Dunáig levezető egymással 
párhuzamos, m ai napig fennálló bástyafal vonalát. Az ásatások 
ú tján  felszínre került töredékeket, síremlékeket és egyéb m aradvá
nyokat a középkori kőemléktár őrzi. Az egykori gótikus palota
sorok szépségét még töredékeikben is m utatják az Uri-utca 34., 36.,
38., 40., az Országház-utca 2. és 26. ez. házak karcsú bordákkal, záró
kövekkel, lendületes könnyedséggel felépített késői gót, egyes helye
ken korai renaissanceba hajló kapufülkéi.8 A Tárnok-utca 14. és 
Iskola-tér 2. sz. házak gótikus szam árhátívű bejáratot őriznek, míg 
az Országház-utca 20. sz. háza, ha átépítve is, lóhereíves gyám sorá
val, kapualjának gótikus boltozatával, részben eredeti form ájában 
őrizte meg a XV. századi lakóház képét. Mindezek az emlékek nem
csak a gótika eredeti é9 jellegzetesen szép alkotásai, hanem ősi 
Budavára dicsőségének is kevéssé ismert tanúi.

1 Ilyen Kazinczy hangulatos útleírása: Pestre. 1828. Kiadta Rexa
Dezső, 1929.

5 Az utcahálózat kezdettől fogva azonos a maival. Az Űri-utca a közép
korban Olasz-utca, az Országház-utca Szent Pál-, a Fortuna- Ötvös-, a Werbőczy- 
Zsidó-, a Tárnok-, részben Mindszenűutca. A Dísz-tér az ősi Szent György-térnek,
a mai Szent György-tér részben a Friss-palota előtti elterülő Zsigmond-térnek 
felel meg.

6 V. ö.: Szendrey János tanulmányát. Archeol. Ért. 1902.
7 A kevéssé ismert metszetek kultúrtörténeti jelentőségére Kremmer Dezső 

tanulmánya hívta fel a figyelmet: A Pest-Budát ábrázoló német metszetek. Buda
pest régiségei X. 1932.

8 Horváth H.: Buda a középkorban. Magyar Művészet VIII. 1932.
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Az eredeti gótikus emlékek sorozatának méltó kiegészítője az 
1248-ban felépült Helyőrségi templomnak XV. századi boltozatos 
része. A templom m últjá t sokáig homály borította. Az 1866-ban a 
M. T. Akadémia megbízásából elhelyezett emléktábla Ev. Szent 
János egyházának és az utolsó árpádházi király temetkezőhelyének 
tekinti. Az újabb kutatások szerint M ária Magdolna tiszteletére és 
a m agyarok részére épített plébániatemplom volt. A XV I. század
ban sokáig egyetlen keresztény templom a várban, m ajd m int 
í 'e th v a  dzsámi (győzelmi mecset) szerepel. Az ostrom  alkalm ával 
tüzérségi tám adás központjába kerül, m ajd a Ferenc-rend veszi 
birtokába. A X V III. század végén I. Ferenc király koronázásának, 
m ajd M artinovics Ignác egyházi kiközösítésének színhelye; 1817-ben 
lesz a várbeli helyőrség templomává. Átépítése barokk, déli kapuja 
empire m otívum okat tüntet fel. Így gótikus bejárójával három  s tí
lus történeti egym ásutánját m utatja . Történeti jelentősége a v ilág
háborúval kapcsolatos emlékekkel is fokozódott. Környező területe 
az egykori szombati, majd bécsi kapu mentén az 1686. és 1849. évi 
ostrom idején vértől áztatott és megszentelt földdé válik. Az eszter
gomi rondellától a kapuig húzódó bástyafal egyes pontjain  hatolt 
be a Croy tábornok vezetése alatt álló császári, az Esterházy nádor
tól vezetett m agyar és a Schöning tábornoktól vezényelt branden
burgi porosz sorkatonaság. Az újabban elhelyezett emléktáblák 
Esterházy Pál nádor és Fiáth János csapatai, továbbá a spanyol 
zászlóalj győzelmes bevonulásának helyére, a turbános oszlop az 
utolsó budai basa hősies küzdelmére emlékeztetnek.

A Nagyboldogasszonyról nevezett Koronázó-főtemplom ősi for
m áját az északi Bóla-torony, a félköríves frízvonal, a főhajó egy
kori magasabb helyzetére emlékeztető szentélybeli rom án ablaksor 
m utatja . A hozzáfűződő nagy történeti események K ároly ltóbert 
koronázásától, a hosszú had jára to t követő hálaadó istentiszteleten, 
m ajd M átyás két menyegzőjén át, a török idők főtemplomának, az 
Eszki dzsáminak idejéhez, m ajd a jezsuita korszakon á t az 1867. és 
1916. évi koronázásig vezetnek el. Nagy árpádbázi királyunk ham 
vait tartalm azó szárkofágja, művészi értéket képviselő madonna- 
szobra, az újjáépítés után is az ősire emlékeztető belső térhatása, 
Székely Bertalan és Lotz K ároly fenséges művészetét visszasugárzó 
falai az eddiginél nagyobb mértékben válthatnának ki mélységes 
történeti élményt jövendő nemzedékek lelkében.9

T ragikus sorsunk velejárója, hogy számba kell vennünk 
elpusztult, de hatásaikban m a is élő emlékeinket. Ilyenek az 
Anjouk, Zsigmond és M átyás egykori palotája, továbbá a meg
semmisült, de helyileg meghatározható templomok és paloták.

Az ősi k irály i palotát, bár a felmentő ostrom idején rom 
halmazzá vált, teljes sikerrel rekonstruálta egykorú metszetek 
alapján Lux Kálm án.10 M agva a Zsigmond álta l épített F riss
palota, amelyhez kettős fallal, árokkal és hidakkal elláto tt v á r
udvaron á t vezetett az út. A két várudvarnak  a mai Szent György - 
tér, a lovarda és a palota északi szárnya közötti rész felel meg. 
A F riss-palota a M átyás-kút körüli részen állott. A mai palota 
belső udvara  a M átyás á lta l á ta lak íto tt épületrészeket, a  kiemel

9 Nemes A.: Adalékok a budavári főtemplom történetéhez. 1932.
10 Lux K.: A budai várpalota Mátyás király korában. 1920.
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kedő lépcsőtornyot, a k irály i kápolnát, könyvtárt és a term ek 
sorozatát foglalta magában. A  legdélibb ponton emelkedett az 
ostrom  alkalm ával teljesen megsemmisült István-torony, a n yu
ga ti oldalon a  legrégibb Árpád- és Anjou-kori épületrészek állo t
tak. A m últ és jelen között az összekötő kapcsot a  V árplébánia
templom alkotja, m int az egykori capella re g ia 11 örököse, továbbá 
a  Szentélyéhez kapcsolódó Szent István-kápolna, amely a  szent 
jobbnak szolgál őrzőhelyéül.

A déli bástyafokon a Zsigmond által épített nagy rondella 
falai, a  várkertben a vele egykorú várkapu m aradványai eredeti, 
kevéssé ism ert XV. századi emlékek. Az újabb kutatások foko
zatosan közelebb hoznak a középkori városkép megismeréséhez. 
A II. József á lta l színházzá á ta lak íto tt karm elita-tem plom  helyén 
állo tt Ev. szent János temploma,, vele szemben a  Szent Zsigmond- 
templom, m íg a mai D ísz-tér akkor Szent György-tér északi olda
lán a Szent György vértanúnak  szentelt templom emelkedett. 
Az egykori Olasz- és M indszent-utca felé kétoldali hom lokzattal 
G ara nádor 1403-ban vásáro lt palo tája  állott. Mellette az Olasz
u tcán a Brankovics, Rozgonyi, Ozorai Pipo, később Perényi nádor, 
m ajd az u tca legvégén Zápolyai János palo tája  emelkedik. 
A M indszent-utcán (Dísz-tér és Koronázó-templom között) B áthori 
Is tv án  erdélyi vajda, K orvin  János, az egri püspök és Cil
iéi H erm ann gróf, az Iskola-tér 2. számú háza helyén Kont 
nádor egykori palo tája  állott.11 12 A váraljához tartozó K orvin-tér3. 
számú ház renaissancekori oszlopot és összekötő ívet re jt m agá
ban. A nyom nélkül eltűnt, de egykor való palotasorok szemléle
tes felidézése, hivatkozás az egykor oly nagy nevekre, a meg
m aradt töredékek m egtekintése nem m arad hatás nélkül a fiatal 
lélekre. A töredékesen m egm aradt kövek is m egszólaltatják a 
m ultat, összekötik a tovasuhanó jelennel és bizalm at öntenek a 
jövőért aggódó szívekbe. Hosszú évtizedek telnek el, am íg a  török 
városképet majdnem nyom nélkül megsemmisítő ostrom után, 
felépül a nagyjából m a is szemünk előtt lévő barokk-város. 
A X V III. század első felében készült metszetek m ár a Regal 
tábornoktól, felépített új palotarészt, továbbá a K arm elita- (Vár
színház), Perencrendi- és K larissza-tem plom ot is m utatják  az 
akkor Szent Istvánró l elnevezett m ai Koronázó főtemplomon 
kívül. A század második felében m ár számottevő palotasor 
emelkedik a romok helyén. íg y  az erkélyéről és kapuzatáról 
híres két W erbőczy-utcai palota (1. és 7. sz.), továbbá a B atthyány- 
palota (Dísz-tér 3.) körül k ialaku lt jellegzetes barokk és rokokó 
épületsor (Dísz-tér, Űri-utca). Az egységes városkép ma m ár 
csak m egszakításokkal érvényesül, mégis nem egy helyen hű 
kifejezője a X V III. század első barokk szellemének. A nyu
gati m etropolisoknak hatalm as alkotásaival szemben itt  egy saját 
erejéből ú jjáépü lt város provinciális hangu latá t érezzük.

Korkifejezés és didaktikai szempontból fokozott mértékben 
tanulságos az 1714-ben felállított fogadalm i Szentháromság-szobor 
egykori reliefjeivel, amelyek a  pestis pusztítását, a szobor építé
sét és a rom okban heverő király i palotát tün tetik  fel. Az egységes 
barokk-hatást, a váraljáknak  csak újonnan érdekelt templomai

11 Uxa J .: A budavári várkápolna története. 1934.
12 Rupp Jakab: Buda-Pest és környékének helyrajzi története. 1868.
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m elle tt13, fokozottan ju tta tja  érvényre a  néhány zopf- és korai 
em pire-stílusban épült palota. íg y  a Tárnok-u. 1., az Országház-u.
14., végül a  Bécsi kapu-tér 5. és 7. sz. domborművekkel ékes 
házai. Az új világnézetet képviselő empire-nek viszont m int 
kim agasló értéke emelkedik a gróf Sándor Vince á lta l 1806-ban 
em elt mai miniszterelnökségi palota. A klasszikus motívumokon 
felépülő vonalvezetés, a  részleteknek egységes térhatásba olvasz
tása  a  X V III. század végének racionális, a forradalm i háborúk
kal u ta t törő szellemének kifejezője.

A  V árhegyen felépülő egykor új várossal szemben az ősi 
E tzilburg  a XIV. században a  k irálynék városává lesz, m ajd a 
török hódoltság idején védelmi okokból a föld színével válik  
egyenlővé. K ét gyönyörű egyháza, a Szent P é te r prépostság és a 
Klarisszálc tem ploma és kolostora, amelyről még a város h an y a t
lása idején is csodálattal í r  a szemtanú Ranzanus, nyom nélkül 
tű n t el. A legújabb ásatások i t t  is meglepő eredménnyel jártak . 
Az 1930-ban k iásott ókeresztény cella trichora újból Fehéregy
házára fo rd íto tta  a figyelmet. A reform átus templom előtt fel
színre kerü lt Á rpád-kori templom részlete, a m ár régebben ism ert 
vörösm árvány rom ánstílű  emlékekkel a X II. századi Szent P é te r
nek szentelt prépostság a lap fala ira  utalnak. A kiscelli trinitáriuS  
kolostor, a plébániatemplom, a Zsigmond-, F lórián- és Szentlélek
té ri fogadalmi szobrok a barokk, a gróf Zichy-kastély a rokokó 
szellemének meglepően finom, jellegzetes és a kor lelkét mélyen 
visszatükröző alkotása.

A budai várban, a hozzátartozó váraljakon és Óbudán, ha 
töredékesen is, de eredeti form ájában ta lá ljuk  az ősi m últ emlé
keit, annál kevésbbé azonban a pesti oldalon. A pusztulás itt  
Mohács esztendejétől, a város első felgyújtásától megszakítás nél
kül folyik. íg y  néhány évtized a la tt  elnépetelenedik az egykor 
oly gazdag, fallal körülvett kereskedő-város, a felmentő ostro
mok idején pedig a végső pusztulás szélére jut. A X V III. század 
folyam án barokk-város épül a régi helyén, a X IX . század elején 
pedig kibontakozik az egységes em pire-hatást tükröző városrész. 
Mivel a későbbi nem egy esetben elkerülhető, céltudatos lerombo
lása a belső városnak csak szigeteket hagyott meg a  barokk-kor
szakból, a  külvárosok nagy része pedig csak az utolsó félszázadban 
vetkőzik ki falusias jellegéből, a tö rténeti emlékek száma feltűnően 
kevés. A legősibb település kiemelkedő szigetét a  belvárosi főplé
bániatemplom  és környéke, a  legősibb útvonalat a Kecskeméti— 
Petőfi Sándor-utca, az egykori m agna via, a X V III. és X IX . szá
zadi Ű ri-utca vonala ad ja  meg. A folyton bővülő úthálózat 
fő irányvonalait a  Szent Péter, m a Ferencrendi templomhoz vezető 
Szent Péter-, később egri, hatvan i utca, továbbá a m agna via és 
a vele párhuzam os Lipót- (Váci-) u tca adják meg.14 A XV. szá
zadban felépült, rondellákkal és tornyokkal elláto tt várfalvonal 
pontosan kinyomozható. Fennm aradt része a B ástya-utca 17. sz. 
ház udvarán látható.

A középkori Pestnek egyetlen emléke a belvárosi főplébánia

13 Schoen A.: A budai Szent Anna-templom. 1930.
14 Römer FI.: A régi Pest. 1873.
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templom, amelynek déli to rnya m int fedőpalást borul az Á rpád
kori román toronyrészre és amelynek XV. századi apszisa Á rpád
kori alapfalakon nyugszik. A török hódoltság u tán  a részben 
összeomlott templom barokk-hom lokzatot és belső kiegészítést 
nyer. Ú jonnan kibontott pillérei, gótikus oldalkapu részletei, két 
renaissance pastoforium a és oltártöredéke évszázadok stílusvál
tozásának, egyben a X V II. századi trag ikus m agyar sorsnak is 
kifejezője. H a ősi környezetének egykori piacait és középkori 
tere it (Kózsa-, Sebestyén-, H al-tér, a XV. századi Búzapiac) el is 
söpörte a X IX . század végének romboló városrendezése, a még 
fennálló ősi templom m éltán követeli meg, hogy az eddiginél 
nagyobb figyelm et fordítsunk reá  tanításunkban. A török u ra l
m at követő évtizedekben új város épül a  régi rom jain. A szellemi 
élet irány ító i a ferencrendi, szervita, pálos, m ajd a  p iaris ta  rendi 
szerzetesek, akik részben a mecseteket a lak ítják  á t (Ferencrendi- 
templom — Szinán bég mecsetje) részben a pusztuló mecsetek 
közelében építenek ú jat. A kism éretű város fejlődése mégis nehe
zen indul meg.15 * A döntő fordulatot a gróf Széchenyi György ala
pítványából k irály i parancsszóra felépített Invalidusok háza 
(Központi városháza) ad ja  meg. Ez a  nemcsak a m aga idejében, 
hanem  két évszázad m últán is monumentális épület, m ár m éretei
ben is kifejezője a barokk-szellemnek. Homlokzata, szobrai és 
főleg kevéssé ismert, a  spanyol örökösödési háborúra vonatkozó 
domborművei nemcsak művészi, hanem kortörténeti szempontból 
is jelentősek.1" B ár a barokkvilág egykori nemes ízlésű főúri palo
tá i és polgári lakóházai áldozatául is estek a  városrendezésnek, 
néhány emléke még m a is m egmaradt. íg y  az egykori Kötő-, m a 
P iarista-u tca i Kriszt-liáz, jellegzetes erkélytartó  atlaszaival, hom
lokzatával és tipikusan X V III. századi udvarával. Közel áll 
hozzá az egykori Jeszenovszki, m a Franklin-ház atlaszos kapu
zata, m íg a Galamb-utcai két és félszázados jezsuita, m ajd 
p iaris ta  épület, bár egyik legrégibb emléke az újjáépülő város
nak, építészeti és kortörténeti szempontból kevéssé jelentős.

A m a m ár kevésszámú világi barokk-emlék m ellett, didakti
kai szempontból is nagy jelentőségű a X IX . század elején fel
épülő Új-, m a Lipót-vároe egységes hatást feltüntető palotasora. 
Az egyszerű, csak pillérekkel és rizalitokkal, később oszlopokkal 
körülvett falsík, a  klasszikus elemeket feltüntető oromzat, a fal- 
sikot díszítő domborművek a dongaboltozatos stukkó-díszes kapu
bejáratok a  jellegzetes kútszobrok, az előtörő polgári osztály 
világnézetének kifejezője.17 A háborús időkben meggazdagodó és 
gyors fejlődésnek induló Pest így a század első felében páratla
nul egységes városképet nyer,18 amelynek m a m ár csak töredé
keit figyelhetjük m eg egyes részeiben. Ilyen a Lloyd-palota, a 
M ária V aléria-utca 7. sz. ház, az egykori Európa-szálló (Főkapi
tányság  épülete) és a W odianer-ház (Akadémia-utca 3.) megsza
kításokkal összefüggő egésze, a Várm egyeháznak 1840-ben felépí

15 A szervitarend birtokában levő XVIII. század eleji metszet a mai Petőfi 
Sándor-utca helyén gémeskutakat és falusias udvarházakat tüntet fel.

18 Schoen A.: A központi városháza. 1930.
17 Hekler A .: A magyar művészet története. 1934. 197—8.
18 Horváth H.: A régi Pest. Magyar Művészet V. 1929.
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te tt homlokzata, a Nemzeti kaszinó, a Szép-utcai Szapáry-palota, 
végül a Nemzeti Múzeum épülete.19

A szabadságharc trag ikus fordulatában összeomló empire- 
korszaknak növeli didaktikai jelentőségét az a tény, hogy az új 
racionális klasszicizmus összeforr a politikai realizmust jelentő 
reform korszak nemzeti törekvésével. Az empire városkép így a 
szabadságharcot megelőző korszak sajátos életösszefüggésének 
is kifejezője és Budapest megismerésén kívül a m agasabbfokú, a 
szellem történeti elmélyítés fokozására is különösen alkalmas.

Az empire-művészet gazdag irodalm i értékelésével szemben 
kevéssé m éltato tt a szabadságharcot követő másfél évtized 
rom antikus iránya, amely az építészetben a bizánci, román és 
arab motívumok érvényesítésével egyidőben, a Vigadó-épületében 
a nemzeti építészeti stilus problém ájának első felvetésére is veze
te tt.20 A kiegyezés u tán  a főváros mai képét kialakító  és sokszor 
inűvészietlen hatást kiváltó neorenaissance irány  érvényesül. Az 
így  felépülő bérkaszárnyák tengerében kortkifejező és így didak
tikai szempontból is érdekes színfoltot alkotnak rom antikus stílű  
épületeink. íg y  a M úzeum-kőrút 7. számú ház homlokzata és főleg 
udvara, a N agykorona-utca 11. sz. ház homlokzata, a Nádor- 
és Széchenyi-utca V igadó-hatást feltüntető saroképülete, a Kor- 
v in-téri Kapucinus-tem plom  és a városligeti Herm ina-kápolna. — 
A közvetlen tö rténeti környezetnek kisugárzó hatását kevésbbé 
vette eddig tekintetbe tanításunk. Nagym ultú vidéki városaink
ban helytörténeti tanulm ányok ú tján  tehetjük tudatossá a szű- 
kebb környezetnek am úgy is egységes és közvetlen hatását. B uda
pest m últjának megismerésével, a gyorsan halmozódó tömegek 
nemzeti öntudatát is növeljük, a városhoz fűződő tradíciók céltu
datos fenntartásával. Dr. Ember István.

Az angol irodalom tanítása középiskoláinkban.
Körülbelül 25 éve lesz, hogy a budapesti tan ári kör előtt fel

olvasást tarto ttam  hazai műveltségünk egy elhanyagolt forrásáról. 
Az angolt értettem  ra jta , m ert alig m agyarázható és semmiképen 
sem menthető hibának tartottam , hogy a m agyar szellemi élet el
zárkózik annak a hatalm as kultúrának hatása elől, melynek az 
emberiség és — története folyamán .— a m agyarság is oly sokat 
köszönhet.

Azóta a m agyar iskola megnyitotta kapu ját az angol szellem 
befogadására, — tegyük hozzá, sokkal nagyobb arányban, mint 
ahogy azt mi, háború előtti nemzedék, remélni m ertük volna. 
Ma a m agyar ifjak  ezrei tanulják  az angol nyelvet és ezrei olvassák, 
vagy legalább is olvashatják azokat a nagy költői alkotásokat, 
melyek az egész m űvelt emberiségnek közkinosei. Azzal, hogy a 
középiskola a m aga rendszerébe fogadta az angol nyelv és irodalom 
tanítását, hidat vert az angol szellemi élet felé. M agyar műveltsé
günknek, egész szellemi életünknek egy eddig hiányzó árnyalattal 
való gazdagítását remélhetjük ennek — a  m agyarral egynémely

19 Tanulságosak a Nádor-, Bálvány- és Sas-utca egyes palotái is. V. ö.: 
Petrik A.: A régi Budapest építőmövészete. 1911.

20 Vámos F.: Fessl Frigyes és kora. Magyar Művészet. 1. 1925.
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tekintetben kongeniális — szellemnek megismerésétől. Az angol 
irodalm i tan ítást ilyen szemszögből egyetemes művelődésünk egyik 
értékes nemzetnevelő és nemzetművelő elemének nézve, nekünk
— műhelyünk m unkáját mérlegelve — m ár az önkritika is jogot ad 
arra, hogy választ keressünk a rra  az örökkön ismétlődő kérdésre, 
vájjon  a való nem m arad-e el utolérhetetlen messzeségben az el
gondolt ideáltól1!

Azt hiszem, az a néhány esztendő, melynek tapasztalataiból 
bizonyos általános vélemény szűrődhetett le m ár, elegendő alapot 
ad annak a kérdésnek megvitására, hogy az angol irodalom tan ítása 
megmaradhat-e azon keretekben, melyeket első tervezőik — term é
szetesen még gyakorlati tapasztalat nélkül — rajzoltak meg. Tudott-e 
az angol irodalom középiskoláinkban meghonosodni, gyökeret verni? 
Ju t-e  közelébe — ha csak némileg is — az előbb vázolt célnak, mely
nek megváltozhatatlansága egyik pedagógiai axiómánk kell hogy 
legyen!

E rre  a nagy elvi kérdésre keresünk ma választ, m egm aradva az 
adottság talaján , vagyis kiindulva abból, hogy a középiskola V II. osz
tályában az újabb (XIX. századi) angol és az am erikai irodalommal 
ismerkedik meg a tanuló híres vagy jellemző szemelvények alapján, 
a V III. osztályban pedig a régebbi (XVI., X V II. és X V III. század) 
irodalom legjelesebb termékeivel. Vizsgálódásom célja tehát csupán 
annak a kérdésnek a tisztázása: mit olvassunk, m it hozzunk az angol 
irodalom gazdag kincsesházából m agyar földre! Milyen elvek és 
micsoda szempontok érvényesüljenek az olvasmányok válogatásá
nál! Mert azzal tisztában vagyunk, hogy főleg az iskola fogja az 
angol irodalm i ismeretek terjedését a művelt körökben irányítani. 
Az angol szellemi behozatal jórészt az iskolán á t fog szélesebb 
körökbe szivárogni és ennyiben az angol szellemi élet ismertetése 
nemcsak iskolai kérdés, hanem egyúttal kérdése egyetemes művelő
désünknek is. Ezért is — a mi tárgyunk nagy nemzetnevelő értékét 
ismerve — gondosan kell mérlegelnünk, mit akarunk és milyen 
keretek között gondoljuk az eszmei célt m egközelíthetnek! Mit 
tanítsunk, ismertessünk tehát az angol irodalom szinte zavarbaejtő 
gazdagságából! Egy negatív szempontot — azt hiszem — azonnal ki 
lehet emelnünk. Semmiesetre se törekedjünk az angol irodalom- 
történet tanítására, hisz amúgyis legfeljebb csak vázlatról lehetne 
szó, ennek pedig semmi néven nevezendő pedagógiai értéke nincsen. 
Mi, akik az angolt is összhangba akarjuk  hozni a m agyar közép
iskola egyetemes ideáljával, csak azt kívánhatjuk, válogassuk az 
angol irodalomból mindazt a legszebbet és legjobbat, amivel az if jú 
ság leikéhez tudunk férkőzni, am i ennek az ifjúságnak lelkét, fan
táziáját, erkölcsi érzékét gazdagítja és irányítja. Igen hálás feladat
tal állunk szemben: az az ifjúság, melyet Defoe, Dickens, Stevenson 
világából kiáradó varázs meg tud kapni, mely ízlésével, hajlam aival
— gondoljunk csak a sportszellemre és a cserkészmozgalomra — 
amúgyis közeledni tudott az angol mentalitáshoz, az az ifjúság  képes 
és hajlam os is lesz leikébe zárni azokat a komoly erkölcsi és szellemi 
értékeket, melyeket az angol irodalom jelent. De mi az a nagy örök 
érték, mellyel ifjúságunk lelkét gondoljuk g azd ag íth a tn ak ! Mi az
— angol irodalmi vonatkozásban —, am it a m agyar szellemi talajba 
akarunk plántálni, hogy itt ne idegen, ide nem való, efemér életet 
élő gyenge csemetének nézzünk, hanem oly maghintésnek gondoljuk
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az idegenből hozott eszmének, gondolatnak áthozatalát, melynek 
nyom ában gyökérverés, meghonosodás jár?

M ert soha ne felejtsük: az idegen szellem idegenül hat és csak 
akkor fog sajátunkká válni, ha összhangba hozható sajátos kultú
ránk hagyományszentesítette szellemével és irányával. K ultúránk 
fejlődésének e törvényszerűsége alól nem vehetjük ki az angol szel
lem fokozatos tél-foglalásának kérdését sem. Mit hozzunk és hozha
tunk tehát ide az angol-szász szellem világbirodalmából? M it oltsunk 
az ifjúság fogékony lelkületébe, ezzel együtt m it vigyünk át irodalmi 
közműveltségünkbe, hogy az idegen szellemet ne ránkkényszerített 
idegenségnek nézzük, hanem műveltségünk valóban éltető, term é
kenyítő forrásának láthassuk? K ét szempontot fogunk közelebbről 
m egvilágítani:

I. H a szabad a kérdést földrajzi perspektívából néznünk, azt 
mondhatnék, Anglia oly ködös távolságban van mitőlünk, hogy ide 
— szellemi értelemben — csakis csúcsai látszanak. Ezeket a csúcso
kat kell igyekeznünk megismerni és megismertetni, m ert velük a 
legértékesebbet ism erjük meg, am it az angol elme alkotott. Közép
iskolai vonatkozásban a legnagyobb értéknek találnám , ha a követ
kező irodalm i szempontok domborodnának ki kapcsolatban az angol 
szellemi élettel való megismerkedéssel.

Időbeli sorrendben haladva, elsősorban Shakespeare-nél kell 
megállapodnunk. Az ő csodálatos világa, mely — hogy a m agyar 
költő lelkesen túlzó felkiáltását idézzem — felér a teremtés felével, 
még m a is messze esik a m agyar ifjúság látkörétől. Melyik szak
tanár m ondhatja ma, hogy tan ítványai — amennyire középiskolában 
lehetséges — csak halvány sugarát is kapták Shakespeare örökké 
ragyogó szépségeinek? E  negatívum m al kapcsolatban a kérdések 
egész áradata kívánkozik ajkunkra. Miért nem olvassuk Shakespeare 
valamelyik legnagyobb tragéd iáját — például Hamlet-et vagy Mac- 
beth-t — természetesen iskolai kiadásban, a V il i .  osztályban? Kend
kívüli bőkezűséggel osztották ki az angol órák heti számát és nincsen 
semmiféle összefüggő nagy olvasmányunk. Pedig németszakos k a r
társunk jóval szerényebb óraszám mellett el tud ja  végezni Goethe 
vagy Schiller (esetleg Lessing) egy-egy drám ájának olvasását.

Goethe meséli önéletrajzában, m ily csodálatos hatással volt rá  
a Shakespeare-szem elvé nyéknek egy akkor híres kiadása: The Beau
ties of Shakespeare. Ezekből az örökszép, mindenféle ismert, ezer
szer megcsodált szemelvényekből is szeretnénk jóval többet az isko
lába vinni. Csak példákat említek: az őrjöngő Lear király páthoszá- 
ból, Ham let mély filozófiájából, Lady Macbeth jelenete, mely A rany 
Jánosunkat is inspirálta Ágnes asszonyban, a Szentivánéji álom 
tündérvilágából egy-egy üde vonás, Shakespeare búcsúja a költői 
fantázia nagyszerű világától utolsó drám ájában, a Tempestban, 
mennyivel gazdagabb, maradandóbb, mélyebb hatású mindez, m int 
teszem Spenser vagy Lyly életrajzi adatainak magoltatása.

Shakespeare u tán  a puritán  kort tárgyaljuk. Idevágó ismere
teinket három nagy névhez kötném, egy modern történetíróéhoz, 
kinek klasszikus angolsággal íro tt jellem rajza Cromwellről, a pu ri
tánokról stílusával, előadásával és felfogásával egyaránt nagyértékű 
szemléltetése a puritán kort mozgató eszméknek, — ez Macaulay, a 
másik két név pedig a látomások és a költői fantázia nagym esterei: 
az egyik Milton, kinél fenségesebb költői nyelven angol ember nem
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írt, a másik, kinek híres műve majdnem olyan elterjedt volt, m int 
m aga a Szentírás, prózája pedig még' m ai értelemben is egyszerű
ségben és erőteljességben m intaszerű, kitűnő; John Bunyan. I t t  is, 
az irodalomtörténeti részt háttérbe szorítva, m agát a két nagy 
álmodót akarjuk hallani és velük együtt a legszebbet, am it a pu ri
tán  Anglia alkotott.

Ezekután az irodalmi képek egy harm adik nagy csoportjához 
érkezünk, melyet, felfogásom szerint, m ai tanításunkban elnagyo
lunk és elhanyagolunk, bár jobbat helyette nem tudunk adni. Egyik 
legnagyobb h iánya mai tantervűnknek, hogy a X V III. századi p ró 
zát alig is ism eri meg a tanuló. Hisz adatokban, életrajzokban, rövid 
szemelvényekben nincsen hiány, de hol m aradnak maguk a nagy 
prózaírók és mesélők, megalapozói az angol művészi prózának és 
a modern regénynek? Többel szeretnénk megismerkedni. Mostoha 
sorsra ju to tt F ielding is, pedig regénye eseményszámba ment a 
X V III. század regényirodalmában, az oly sokszor idézett és voltakép 
mégis oly kevéssé ism ert Wakefieldi lelkész még ma is egyik 
gyöngye az angol prózának. Goethét idézem itt is, aki e híres el
beszélésnek rá  gyakorolt rendkívüli nevelő hatását oly meleg el
ismeréssel hangsúlyozta. De nagyobb teret engednék Sterne m űvé
nek is. A „shandismus“ valóságos fogalom volt a korabeli német 
irodalomban is, „érzékeny“ útleírások pedig íródtak m agyar földön 
is és — m int ismeretes — Sterne csapongó, szeszélyes stílusának 
hatását még Köloseynek Országgyűlési N aplójában is felismerhetni. 
Hogy tehát röviden összefoglaljam, a V III. osztály anyagát úgy 
csoportosítanám, hogy belőle Shakespeare gazdag lelki világa, a 
pu ritán  kor nagy látom ása, végül a  X V III. század realizm usa 
bontakozzék ki az angol lelkiség páratlan  erkölcsi értékével, a szó 
és a kifejezés művészetének jelességeivel együtt.

Hasonló szempontok szerint venném a VII. osztály irodalm i 
anyagát. Ott sem tartom  — hisz középiskolában vagyunk — az 
irodalom történeti összefüggést és fejlődést fontosnak, hanem pillan
tásom itt is a jellemző, nagy és híres képeket meg szemelvényeket 
keresi: az igazán nagyokét, kiket nemcsak egy-egy nemzet irodalma, 
de kiket a művelt emberiség sem szokott elfelejteni.

На a V III. osztályban egy-egy nagy shakespearei tragédiának 
olvasását ta rtju k  kívánatosnak, a V II. osztályban egy idevaló 
prózai olvasm ányt óhajtanánk és keresve sem kaphatnánk alkalm a
sabbat Dickens bájos K arácsonyi énekénél. Hisz Scrooge irodalm i 
fogalom, Dickens gazdag költői fantáziájának egyik legremekebb 
alkotása. És Dickens nagy, nagy szívének dobbanását érezzük itt is, 
ott is egy-egy mesteri rajzban vagy képben. Nem ismerek közép
iskolában olvasható mélyebb, költőibb. megkapóbb erkölcsi tanítást, 
minden művészi realizmusa mellett, m int amely a „Christmas Carol“ 
lapjaiból árad  ki.

Az összefüggő olvasmány mellett a legnagyobb költői alkotáso
kat kell képekben, szemelvényekben megismertetnünk; a rom antiku
sokból Scott, Byron műveiből, a lake-isták költészetéből, a V ictorian 
age-ból a centrális nagy alak Dickens, mellette Thackeray, a költők 
közül Tennyson, a későbbiekből — m int ezt a tanterv, azt hiszem, 
helyesen k íván ja —; K udyard Kipling, Stevenson, az am erikai iro
dalom reprezentatív íróiból és költőiből.

I t t  — e helyen csak általánosságban szólva — sem tartom  célra



305

vezetőnek azt az elvet, hogy minél többről halljanak, hogy fogalmuk 
legyen erről is, arról is, hanem a lehetőség szerint teljességre törek
szem: inkább kevesebb szemelvényt, de terjedelmesebben, hogy szép
ségükbe bizonyos elmélyedés is legyen lehetséges.

Am it eddig röviden, nagy általánosságban fejtegettem, az m ind 
következménye annak az állásfoglalásnak, hogy az angol irodalom 
tan ításánál a b rit szellemi világ kincsesházának csakis legragyogóbb 
sugárzású drágaköveit hozzuk ide, azokat, melyek mindenfelé fényt 
árasztottak, ahová elju tn i tudtak, ezek és csakis ezek gazdagítsák 
m agyar műveltségünket, am int jóform án csakis ezek találtak u ta t 
földrajzi távolságokon á t mihozzánk, m ert ne felejtsük, hogy európai 
vonatkozásban Kelet felé mi voltunk az angol szellem utolsó felfogó 
állomása.

De ezenkívül van még egy szempont, amelyet az angol irodalmi 
anyag kiválasztásánál — nézetem szerint — figyelembe kell vennünk.

II. Ez a speciálisan m agyar szempont. Nincsen ellentétben az 
eddig mondottakkal, inkább azoknak kiegészítése. Eddig azt igye
keztünk kiemelni az angol irodalom mérhetetlen gazdagságából, ami 
harm onikusan tud  a m agyar középiskolai tantervbe illeszkedni. 
Az, ami igazán nagy az angol szellemi világban, nem lesz idegen 
minálunk sem, hisz közös kincse a m űvelt emberiségnek, mellyel a 
kultúrközösséget m indig kerestük és tartottuk. Az angol-szász világ 
szellemi hőseit nekünk is kell ismernünk, de nemcsak azért, m ert 
a nagy nevek és alkotások mindenüvé eljutottak, ahol európai érte
lemben vett civilizáció az angol eszmét és gondolatot meg tudta 
honosítani, hanem azért is, m ert nálunk az angol szellemi világgal 
való érintkezésnek — bizonyos értelemben — hagyományos ta la ja  
van. Kapcsolataink az angol szellemi élettel ősrégiek — nyelvi meg
értés nehézségei, földrajzi távolság ellenére. A szellemi hatások 
kutató ja hét évszázadnál régibb kapcsolatokat tud kim utatni, de ki 
tud ja  m utatni a protestáns h itre té rt A ngliának is rendkívüli hatá
sát a m agyar szellemi életre abban a korban, amikor a puritán  esz
mék közössége szinte évszázados kapcsolatot kötöttek Anglia és 
M agyarország (Erdély, Debrecen és Sárospatak) között. És ki tu d ja  
m utatni, hogy M agyarország politikai és szellemi életének fejlődése 
tán leggazdagabb korszakában, Széchenyi korában éppen az angol 
példa és m inta hato tt élesztőleg, termékenyítőleg. Egészen külön 
nimbusz vette körül, hogy Berzsenyi szavait idézzem, „a bölcs nép 
felemelt lelke csodáit és a törvény diadalait“. Igenis, ismételhetjük, 
az angol kultusz m inálunk hagyományos, öntudatos. Az angol szel
lem ismerete nem ú j m agyar földön, előbb is megvolt, ső t hatása 
mélyebb, m int ahogy ezt az érintkezési felülettől várnunk  le
hetne. Ez a régebbi szellemi kapcsolatunk A ngliával m agyarázata 
annak, hogy azok az em lített ,.szellemi csúcsok“ sem ismeretlenek 
M agyarországon, m ert ahogyan évszázados Shakespeare-kultuszra 
hivatkozhatunk (gondoljunk csak i t t já r t  angol utazók véleményére a 
Nemzeti Színház híres Shakespeare-előadásairól), ahogy a Byron-láz 
m agyar szellemi területre is átterjedt, ahogy volt m agyar Scott-unk, 
kinek költői géniuszát a nagy skót mesélő ébresztette, úgy volt iro
dalmunk története folyam án itt is, ott is költőnk, írónk, gondolko
zónk, kit angol eszme ihletett. És ha  a középiskolai tantervben a 
mostani tanítási rend szerint elfelejtetteknek némi helyet akarunk 
adni, akkor azzal csalt felelevenítünk egy-egy nagy nevet, mely a
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m agyar szellemi életben nem ú j és nem ismeretlen. Mindössze né
hány ilyen névről van csak szó, hisz a legjobban ismertek — iro
dalmi vonatkozásban — azok a nagyok, kiknek eszméi, m int em lítet
tük, sem nyelvi, sem pedig földrajzi h a tárt nem ismertek. De ezek 
mellé ide szeretnők hozni azokat is, kiket régebbi m agyar generációk 
tudtak megérteni, megszeretni, hozzánk áthozni, itt meghonosítani. 
Nekem Bunyan m indig többet jelent, m ert visszhangot keltett a 
m agyar puritánok tiszteletreméltó táborában. És ha — a régi folyó
irata inkat lapozgatva — látom, micsoda rajongó érdeklődéssel olvas
ták, idézték nálunk valam ikor P itt nagy beszédeit, azt hiszem, hogy 
nekünk ez a név, angol irodalom történeti vonatkozáson túl is, jelent 
valamit. Ossian például Kazinczy nemzedékétől kezdve Aranyig, 
Petőfiig volt a hazafníi bú, a régi időkön való elmerengésnek ki
fejezője és m ár nagy költőinkre (Vörösmarty, Arany, Petőfi) gya
korolt mély hatása m iatt is m eginvitálnám  a m agyar középiskolába: 
,.Jer Ossián, ködös homályos énekeddel.“ És nem felejteném el, hogy 
volt idő, am ikor a m agyar nemzet sorsát Írországéhoz hasonlították, 
odaát A ngliában is és m inálunk is, és amikor nekünk Thomas 
Moore Irish  Melodies hangulatos kis dalai végtelenül sokat mond
tak, úgyhogy azokat, kiknek nevük nem tartalom nélküli üres szó 
minekünk — nagyok, amúgyis abszolút mértékkel mérve —, például 
Ossiánt, P ittet, Mooret megismertetném és megszerettetném a m a
gyar ifjúsággal is. Ez, röviden a második szempont, amely olvas
m ányaink válogatásánál vezet. M ert ez a válogatás nem lehet sab
lonos, nem lehet mechanikus, ez a válogatás annak a mérlegelése, 
m it tartunk értéknek az angol szellemi világból a mi m agyar kul
tú ránk  szempontjából, mivel akarjuk ezt a mi műveltségünket gaz
dagítani. A rra, azt hiszem, m ár régebbi generációk m egadták a 
választ, am ikor a legnagyobb angol szellemek előtt hódoltak.

Ennyiben voltam bátor az angol irodalom mai tan ítási gyakor
latával szemben aggályaimnak, kifogásaim nak kifejezést adni abban 
a meggyőződésben, hogy véleményemet tán  kartársaim  is osztani 
fogják, akik nap-nap mellett tapasztalhatják, hogy mi ma túlnyomó- 
lag felszínen maradó irodalom történeti ismereteket közlünk, ahelyett, 
hogy az angol irodalom gazdag szellemi és erkölcsi javait vinnők az 
ifjúság  leikébe. H a tehát szabad az előadottak alapján állásponto
m at az angol irodalom  középiskolai tan ításának  kérdésében pre- 
cizíroznom, két pontban foglalnám  össze kívánságaim at:

1. Tanításunk tá rg y a  és alapja m aga az irodalmi mű. Ennek 
igazi benső megértése legyen fő célunk, m ert ez a megértés lelki 
gazdagodás és jellemképzés tekintetében összehasonlíthatatlanul 
magasabb pedagógiai cél és eredmény, mint irodalom történeti ada
toknak, esztétikai m éltatásoknak tömege.

2. Az angol szellemi élet rendkívüli gazdagságából csakis
a legjobbat hozzuk ide. Irodalom történeti teljességre nem lehet és 
nem szabad törekednünk, ez nem feladata a középiskolai tanításnak. 
A legnagyobb költői és irodalmi alkotásokkal ism ertessük meg az 
ifjúságot, a legnagyobb nevekkel, azokéval, kiknek a mi — színben 
és árnyalatban oly gazdag — műveltségünkben helyet kel] adnunk, 
kik m estereink voltak — részben eddig is —, kiknek ismerete, eset
leges hatása még a legnemzetibb kultúrának  is csak gazdagodá
sát jelentheti. Dr. Fest Sándor.
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FIGYELŐ.

Néhány szó az osztályozásról.
Most készül illetékes helyen az osztályozás reform ja. Talán 

hasznos lesz a tapasztalatok közlése is. Néhány körülm ény ön- 
tudatlanul is közreműködik az osztályzatok kialakulásában. Ezek 
legtöbbnyire a tudat a la tt m aradnak s csak akkor hatnak a szen
záció erejével, ha statisztikai számokba öltözötten állnak elénk. 
Ilyen  meglepő egy középiskola első félévi érdem jegyeinek átvizs
gálása. A mai négy érdem jegy rendszere m ellett két csoportba 
foglalhatjuk a tanulókat: az elsőbe tartozzanak azok, akik jeles 
és jó jegyet; a másodikba azok, akik elégséges és elégtelent kap
tak. H a ezt százalékban fejezzük ki, akkor világos, hogy az ered
m ény annál jobb, minél kisebb a második csoport (elégséges
elégtelen) százaléka. Elegendő tehát az elégséges-elégtelen osztály
zatok százalékát ism erni és ebből m egítélhetjük az osztályozás 
eredményét. Jelenleg három körülm ényre akarom  rá irán y ítan i a 
figyelmet.

1. Az eredm ény függ a tanulók életkorától, vagy mondjuk: 
fejlődési állapotától. A megvizsgált gim názium ban az elégségesek 
és elégtelenek százaléka így alakult:

I. osztályban ... . . .  23% V. osztályban __ ...  40%
II. A. „ . . .  23% VI. ...  34%
II. B. . . .  27% V II.............................. . . .  31%

III. ... 39% v i l i ............................ . ..  28%
IV. . . .  45%

Látható, hogy a rosszabb osztályzatok száma a IV. osztályig 
egyre nő, azután fogy úgy, hogy a V III. osztályban csaknem eléri 
az I. osztály arányszám át. Mi ennek az oka? A serdülő kor viharos 
zavarai. A serdülő korban a figyelem lankad, az akaraterő  csök
ken, az érdeklődés az iskolai m unkáról másfelé terelődik. Nem 
találván alkalm at alkotó m unkájának kifejtésére, a pusztán recep
tív  lecketanulás nincs ínyére. Am int azonban a tanuló ebből a 
viharzónából kifelé ta r t  azonnal javul az iskolai eredmény is. 
A m it így tapasztalunk az iskola összes tanulóin együttvéve, 
ugyanazt tapasztaljuk  az egyes tanulók eredményein is. Az alsó 
osztályok szép bizonyítványai u tán  némi rom lás áll elő, de ez a 
felső osztályokban ú jra  m egjavul. A kis tanulónál úgy mondjuk, 
hogy még szorgalmas, az öregebbeknél: m egjött az eszük.

2. Az eredmény függ a tantárgyak „könnyű“ vagy „nehéz“ 
voltától is. Az arányszám ok így alakulnak:

H ittanban ......... . . . .  11% Német nyelvben . . . .. 40%
Rajzban ................. . . . .  21% Angol nyelvben .. .. 40%
Földrajzban ......... . . . .  22% M agyar nyelvben .. .. 42%
Bölcseletben ......... . . . .  25% M ennyiségtanban .. .. 44%
Természetrajz . . . . . . . .  30% Történelemben . . . . .. 50%
Fizikában ............. .. .. 37% L atinban .................. .. 54%

23*
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Ez a sorrend persze változik, de nagyjában az általános 
tapasztalat igazolja, m ert a h ittan  és a  ra jz  m indenütt a leg
könnyebbek, viszont a m ennyiségtan és a  la tin  a legnehezebbek. 
Ezek a szelektáló tan tárgyak  (diáknyelven: főtantárgyak). A tan 
tárgyaknak  ez a sorrendje egyúttal rám u ta t a szemléltetés nagy 
fontosságára. A legszemléletesebb, m ert a tanuló belső, mindig 
érzett élményeivel dolgozik: a  h ittan . I t t  legjobban tud ja  és leg
jobban gyakorolja és éli a tanuló azt, am it tanul. I t t  a legjobb is 
az eredmény. A rajz, a földrajz, a term észetrajz, a  fizika, a leg- 
szemléltetőbb tan tárgyak . A legkevésbbé azok, a  történelem  és a 
latin.

3. Érdekes eredm ényt kapunk, ha  aszerint vizsgáljuk meg az 
osztályzatokat, hogy szaktanár tan íto tta-e  a tan tárgyat, vagy nem 
szaktanár. A szaktanár m indig „szigorúbb“, m int a nem szaktanár. 
De még a szaktanár osztályozása is különbséget m utat a  két szak
tárgyában: am elyik szaktárgyát jobban szereti, vagy gyakrabban 
tan ítja , abban „szigorúbb“. Igen egyhe az olyan tárgyak osztályo
zásában, am ely tá rg y ak a t csak átm enetileg és csak kényszerítő 
külső körülmények folytán kell tanítania. Az alábbi táblázat v ilá
gosan m u ta tja  ezeket. Nevezzük „első tá rg y “-nak a tan á r kedvelt 
és sokszor tan íto tt szaktárgyát; „második tá rg y “-nak a ritkábban 
tan íto tt vagy kevésbbé szeretett szaktárgyát és „harm adik tá rg y “- 
nak a tan íto tt nem -szaktárgyat. H agyjuk  most el az egyetlen szak
tá rg y ak at: a h ittan t és a rajzot. A többieknél így  alakulnak az 
arányszámok:

Első M ásodik H arm adik Első M ásodik H arm ad ik
tárgy tárgy tárgy tárgy tárgy tárgy

A tanár . . .  40»/» 16% 25% H tanár . . . . 61% 48% 26%
В • • 38»/„ 22% — I .............. 50% 37% —
C J» -• 44% 25% 12 % К .............. 48% 38% —
D >? . .  38% 33% — L .............. 56% 44% 25%
E „ -- 40% 46% — M „ . . . . 53 % 36% —
F •• 42% 40% — N .............. 62% 45% —

G .. 45% — 42%

A tagadhatatlanu l fennálló különbségek m agyarázatát egyet
len okban megjelölni nem lehet, de bizonyosan ott van az okok 
között ez is: az a tanár, aki egy szaktárgyába beledolgozta magát, 
az nagyobb igénnyel lép fel — önkéntelenül is — a tanulóval 
szemben, főleg, ha az anyagot minden évben ú jra  tan ítja  ugyan
abban az osztályban. Érzi ezt m aga a  tan ár is, de tu d ja  ezt a tan 
te rv  is, azért a rra  törekesznek, hogy a tan ár „vigye fel“ az osztá
ly á t s így  minden évben a szaktárgyának más-más részét adja elő. 
Az pedig, hogy a nem szaktárgyában enyhébben osztályoz, em beri
leg érthető, m ert hiszen az előadott anyagban ő m aga sincs 
annyira otthon, m int a szaktárgyában s így kisebbterjedelm ü 
tudásához m éri a tanuló feleletét: az eredmény ezért jobb.

Az osztályozás, az érdem jegyek m egállapítása igen sok más 
körülm énytől is függ, de ezektől is.

Dr. Gáspár Pál.
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— Egyúttal tervezet a középiskolai egységes alsó tagozat nagyobb 
olvasmányairól. —

Az utóbbi időben „Toldi a középiskolában“ címmel két fejtege
tést is olvashattunk a Közlöny hasábjain (68. évf. 10. sz. és 69. évf.
1. sz.). Az elsőt Földessy Gyulától, a m agyar irodalom klasszikusai
nak elmélyedő ismerőjétől és m agyarázójától, a másodikat dr. Nagy 
Sándortól, A rany Toldijának kiváló szakemberétől. A cikkek szer
zőinek nevéhez azért fűztem a fönti, különben általánosan tudott 
jelzőket, hogy véleményük sú lyát ezzel is érzékeltessem és elismerjem.

A m agam  szemében is merész vállalkozásnak tűnik fel, hogy az 
ő fejtegetéseik u tán  szerény véleményemnek hangot adok, de bátorít 
erre az iskolai érdek szeretető, továbbá az, hogy felfogásom lényegé
ben megegyezik az övékével.

A kérdés lényegének tudniillik azt tartom , hogy mindkét 
illusztris cikkíró a Toldit elmozdítandónak ta rtja  а IV. osztályból. 
Közülük Földessy Gyula a gyökeresebb felfogású, ő Toldit m ár az 
első osztályban olvastatná. Mérsékeltebb dr. Nagy Sándor, aki előtt 
„tetszetősnek látszik“ Toldinak a harm adik osztályba való helyezése. 
A negyedik osztályban való m egm aradás mellett is vonultat ugyan 
fel érveket, de ezeket nem fűti az egyéni meggyőződésnek az a heve, 
mely a harm adik osztályban való olvastatás elgondolását oly „tet
szetőssé“ teszi. Így hát végeredményben azt kell kiolvasnunk dr. 
Nagy Sándor cikkéből, hogy igazi, egyéni felfogása az, hogy Toldit 
a harm adik osztályban tárgyaljuk.

A nnyit mindenképen meg kell állapítanunk az eddigiekből, 
hogy kiváló szakemberek kívánják a Toldi olvastatásának előbbre 
vonultatását a mostani negyedik osztályból.

I. Földessy szerint egészen az első osztályig kell előrevonultatni. 
Érvelését m egtalálja em lített cikkében az érdeklődő. Dr. Nagy Sán
dor nem találja  Földessy Gyula érveit teljesen elfogadhatóknak, 
véleménye szerint a „Toldi o lvastatása ezen osztályban, ha nem is 
éppen lehetetlen, de mindenesetre nagyobb szellemi és erkölcsi haszon 
nélkül volna, m ert a mű számos költői elemének felfogására, élvezé
sére, asszimilálására az első osztályos tanuló még nem érett“.

Ehhez még hozzátenném, hogy a János vitézen  kívül még egy 
hasonló terjedelmű nagyobb olvasmány — bármilyen naív vagy 
mesei természetű, hangulatú legyen is — az első osztály számára 
sok volna. Az első osztály anyagát nem szabad teletömni hosszú 
olvasmányokkal, aminőkhöz az elemi iskolában tanulóink nem szok
tak hozzá. És át is kell vezetni őket a középiskolai olvasmányok 
világába, a meséken kívül a m agyar történet kezdeteinek, a m agyar 
föld és lakói életének ismeretébe. V alam it el kellene hagynunk, ha 
Toldi olvastatását idehoznók. Tehát nem lehet csak elszigetelten 
tekinteni, vájjon való-e a Toldi az elsőosztályos tanulók lelki fejlett
ségének. Ez csak egyik oldala a problémának, a másik, hogy össz
hangban van-e a Toldi terjedelme a többi elsőosztályos olvasnivaló 
anyagmennyiségével. Vagyis az elméleti magasságról a gyakorlati, 
órabeosztásos didaktika terére is le kell szállnunk.

II. Dr. Nagy Sándor tetszetősnek ta rtja  Toldinak  a harm adik
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osztályba való helyezését. Ezt a következő okokból teszi; 1. a tan 
terv  olvasm ányi felépítése, mely szerint ekkor tárgyalják  az olvas
mányok során Nagy Lajos korát; 2. a gyermeki lélek fejlődése, 
mely ezen a fokon a kalandos olvasmányokon keresztül pillant a 
nagyvilágba; 3. „Toldi gyökeresen megszabadulna a tankönyvírói és 
tanári túlbuzgóság által reáaggatott tudományos járulékoktól, 
melyek tiszta élvezését annyira  m egzavarják“. Elszakadna tehát 
a stilisztikától, hogy ne legyen annak pusztán példatára.

Dr, Nagy Sándornak szisztematikusan összefoglalt érvei közül 
csak az utolsó az, amely a negyedik osztályból való áthelyezést meg- 
okolttá teszi: hadd érvényesüljön a Toldi szépsége tisztán, szaba
don; hadd fejtse ki lélekformáló hatását minden agyonm agyarázás 
nélkül. Az első és második érve viszont azt okolja meg, hogy az 
áthelyezés során Toldit a harm adik osztályba kell tenni.

Egyelőre fogadjuk el azt a feltevést, hogy a Toldit a harm adik 
osztályban olvastatjuk. Ez esetben azonban célszerű lenne ugyanott 
olvastatnunk Toldi Estéjét is, mely Földessy Gy. m egállapítása sze
rin t rokon a Toldivá1 felépítettsége, nyelve, levegője és ember
ábrázolása tekintetében, s melyet házi olvasmányként sok intézetben 
éppen a Toldi olvasásával egy évben (eddig a negyedik osztályban) 
végeztetnek el.

Természetes folyománya volna a dolgoknak, hogy a Toldi Sze
relmét, melyet most rendszerint az Y. osztályban olvastatnak házi 
olvasmányként, szintén előre kellene tolni a negyedik osztályba, de 
ez esetben nem teljesen házi olvasmányként.

Ezt követeli az új gim názium i szervezet is, mely a  négy alsó 
osztályból egységes és némikép önálló tagozatot alkot. A m agyar 
irodalom ily nagyszabású és csupa-költésezt művét, a Toldi-trilogiá t, 
nem lehet megosztani az alsó tagozat és a felső tagozat között, annál 
kevésbbé, mivel a negyedik osztály végén tanulóink jelentékeny 
számban végleg elhagyják a gimnáziumot, sőt mindenféle iskolai 
oktatást. Ezek ne menjenek ki az életbe egy hatalm as és oly sokat 
emlegetett trilógia csonka ismeretével!

III. Az én szerény felfogásom szerint azonban a második osz
tá ly t sem szabad üresen hagyni, amikor irodalm unk nagyobb jeles 
alkotásait kim érjük az egyes osztályok számára. Az eddigiek szerint 
az első osztályban: János vitéz; dr. Nagy Sándor ajánlása szerint 
a  harm adik osztályban: Toldi, az én hozzátoldásom szerint még a 
Toldi Estéje  is, a negyedik osztályban pedig a Toldi Szerelme.

A második osztálynak e szerint nem ju t semmi sem osztály
részül.

Megszűnik ez az igazságtalanság, ha Földessy Gyula és dr. 
N agy Sándor felfogásának középarányosát fogadjuk el. És ez az én 
véleményem a Toldi ól vastatása tekintetében.

V igyük a Toldit és Toldi Estéjét a II . osztályba, a Toldi Szerel
m ét a harm adik osztályba és a negyedik osztály szám ára keressünk 
megfelelő olvasmányt.

Földessy Gyula m egállapította Toldiról és Toldi Estéjéről, hogy 
népmeséi természetűek, tehát a mesék irán t érzékkel bíró korba 
valók. A második osztály mostani olvasmányainak egy része a mon
dák világa, ennélfogva könnyen beleilleszkedhetik oda a Toldi és 
Toldi Estéje is.

Dr. Nagy Sándor viszont a harm adik osztály mellett azzal érvel,
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hogy Nagy Lajos korát akkor ismerik meg a tanulók az olvasmá
nyok tan terv i felépítettségénél fogva, és éppen Toldi meg is felel a 
harm adik osztályos tanulók kalandok irán ti érdeklődésének.

De hát a Nagy Lajos korabeli történeti eseményekkel inkább 
függ össze a Toldi Szerelme, m int a trilógia m ásik két része, mely 
m ás korban is megtörténhetik, csak a k irály  és a nádor nevét kell 
megváltoztatni. Ellenben a Toldi Szerelme cselekvénye egyenesen 
a Nagy Lajos korabeli eseményekre van felépítve, tehát inkább ez 
felel meg az olvasmányok tantervi felépítettségének. És a másik 
érv: a tanulók kalandok irán t érdeklődő lelkivilága. Hiszen a Toldi 
Szerelme a kalandok változatos omlataga! Egy olvasmányban sincs 
annyi lélekzetfojtó kaland, m int a Toldi Szereimé ben! Sőt a X. és 
X I. ének, mely eddig felsőosztályos tanulóinknál valahogyan el
sikkadt hatásában, valószínűleg m ert történeti ismereteik a részle
tekben m ár elmosódtak, itt ú j életet és ható erőt nyerne. A v ár
ostromok, melyeket a harm adik osztályban leginkább prózában 
olvasnak most, milyen kedvesek lesznek A rany János utolérhetetlen 
m agyar zamatosságában nyelvben és gondolkodásban egyaránt 
(például a „bakkfittyes“ ostrom). Azután az álharc, a sírrablók, a szi
geti párbaj, a prágai kaland, Anikó katonás vállalkozásai, a karikás
ostoros ismeretlen, álruhás és m agános vitéz, Szeredai története, 
Pejkó foglyul ejti Bencét, mind-mind a kalandokra vágyó képzeletet 
elégíti ki. I t t  élné á t am úgy igazában tanulóink képzelete a nagy
szerű alkotást! Milyen ragyogó és derült órák volnának azok meg
felelő tanári vezetéssel!

Természetes, hogy néhány részlete nem való az olvaetatásra 
(például a Jodovna-epizód, a flagellánsok egy-egy jelenete), de hát 
a János vitézből is kihagyunk részleteket, melyeket nem olvastatunk 
szóról-szóra.

A negyedik osztályban a trilógia átismétlése történnék meg. 
S m ily könnyű volna a stilisztikai és verstani vonatkoztatás, ha m ár 
az egész trilóg iá t ism ernék a tanulók, és innen is, onnan is a könyv 
nélkül tanult részletekből m aguk szednék össze a példákat.

A trilógia újból való átismétlése történhetnék a hatodik és 
nyolcadik osztályokban is, s így a teljes Toldi tökéletes és m élyre
ható ismeretével hagynák el tanulóink a középiskolát.

IV. A negyedik osztályban a trilógia ismétlésén kívül aján la
tosnak tartanám  Gárdonyi: Egri csillagok című regényének olvas- 
tatását. Ezt a teljesség kedvéért írom ide, m ert nem elég elmozdítani 
Toldit a negyedik osztályból, gondoskodni kell helyette m ás olvas
mányról.

Egyébként is felfogásom az, hogy egyik osztályt sem lehet ön
állóan tekinteni, csak a többi osztállyal összhangban. Az új közép
iskolai szervezet különösképen hangsúlyozza az I—IV. osztályból 
álló alsó tagozat egységét. Ez az egység megkívánja, hogy irodal
munk olvaetatásra szánt műveit egységes szempontok szerint álla
pítsuk meg.

Az I—III. osztályra vonatkozó fejtegetésünk során tekintettel 
voltunk a me,sei és mondái elemekre, a történeti kapcsolatokra, m ajd 
a tanulók 13—15 éves korában fellépő, kalandokat kedvelő hajlam ára, 
és így állítottuk össze az olvastatásra szánt nagyobb terjedelmű 
műveket: az első osztályban a János vitézt, a másodikban a Toldit 
és Toldi estéjét, a harm adikban Toldi szerelmét. Ugyanilyen szem
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pontok továbbfejlesztése alapján ajánlom  a negyedik osztály szá
m ára az Egri csillagokat.

Ez a regény megfelel a tanulók e korbeli lelkivilágának, össze
függésben van m agyar történelm i ismereteikkel, hasznosan össze
köthető a la tin  olvasmányokból a róm ai hősök önfeláldozásával is.

De ez a mű kapcsolatba hozható az utóbbi években mindjobban 
előtérbe nyomuló honvédelmi gondolattal. Gárdonyi regénye szinte 
leheli magából a m egtám adott haza védelmének gondolatát, a készü
lődést a leszámolásra és a mindent legyőző elszánt kollektív m agyar 
akaratot. A ma oly nyomatékkai jelentkező közösségérzet kicsirázá
sát, fölnevelését nagyban elősegíti ez a regény.

Ezzel az olvasmánnyal bizonyos eszmei kerekdedséget adnánk 
a negyedik osztály végén az alsó tagozatban. A János vitéz a m agyar 
népmeséi motívumok összegyűjtője, a Toldi-trilogia a m agyar nép 
életének, jellemének rajzát, a m agyar lovagkor és történelmi nagy
ság  leheletét adja, az Egri csillagok a m agyar haza védelmének 
kollektív szellemét o ltja  az ifjúságba, melynek egy része e fokon 
abbahagyja iskolai tanulm ányait s ez olvasmányokkal telített lélek
kel öntudatos, példájával is vonzó m agvát alkothatja a leventeségnek.

De kultúrpolitikai meggondolások is javasolják a gimnázium 
alsó tagozatának megfontolt ellátását megfelelő olvasmányokkal. 
E ljö tt az ideje annak, hogy a m agyar középosztály alsóbb rétege 
(segédtisztviselő, kisiparos, kiskereskedő, kisgazda) olvasóvágyának, 
irodalmi ismereteinek alapot adjunk. Ez a réteg a m agyar irodalmi 
értékek szempontjából meglehetős pusztaság, azért most m ár ide is 
el kell ju tta tn i a m agyar irodalom melegét, ki kell szélesíteni a 
m agyar irodalom hatóerejének sugárkörét. Hogy ez a réteg olykor 
közömbösnek mutatkozik, nehezen megmozdíthatónak általános nem
zeti mozgalmakkal vagy törekvésekkel szemben, egyik oka az is, 
hogy nem hatotta át eléggé a nemzeti lelket hordozó igazi m agyar 
irodalom.

De a m agyar irodalom fenntartása is gondja az új ku ltú r
politikának. A megcsonkított haza megkisebbedett számú lakossága 
csak úgy tu d ja  a csonkítatlan országhoz m éretezett m agyar irodalom  
továbbvirulását biztosítani, ha az olvasók táborát az alsóbb nép
rétegekből toborozva régi nagyságában m egtarthatja , máskülönben 
előre kiszám ítható irodalm unk hanyatlása.

De a kultúrpolitikai rész bővebb kifejtése nem tartozik m ár 
szorosan ide, csak rá  akartam  m utatni, hogy a középiskolai egységes 
alsó tagozat olvasm ányai helyes kiválasztásával a  fenti kultúrpoli
tikai feladatokat is hordozza vállán.

Végére értem mondanivalómnak. És itt még egyszer hálával 
gondolok dr. Földessy Gyula és dr. N agy Sándor avatott cikkeire, 
melyek a bennem régóta érlelődő szerény gondolatok közlésére alkal
m at és bátorítást adtak. V itéz Fehér vár у  Dezső.

Visszalapozunk.
Az 1874. évi közgyűlésen  Ney Ferenc elnök csak m egnyitja 

a gyűlést, de roncsolt egészségére való tekintettel az elnöki be
számolót helyette Berecz A ntal alelnök ta r t ja  meg. A középiskolai 
törvényjavaslatnak a görög és ném et nyelv anyagára  vonatkozó 
része ügyében az egylet a képviselőházhoz em lékiratot nyú jto tt
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be és azt 433 példányban az országgyűlési képviselők közt szét
oszta tta .— Ney Ferenc 40 éves tan ári működése alkalm ából az egy
let ünnepélyes összejövetelt rendezett, száz tan ár vett részt benne 
és az örömöt fokozta, hogy őfelsége ez alkalom m al az elnököt a 
Ferenc József-rend lovagkeresztjével tün te tte  ki. — R ibáry  F e
renc indítványozza, hogy a gimnázium és a reáliskola legyen az 
egyletnek egyenlően szeretett, védett édes gyermeke. —• A köz
gyűlés elhatározza, hogy a Közlöny m ellett ki fog adni egy heten
ként megjelenő iskolai közlönyt, a gimn. filozófiai oktatás érde
kében pedig szükségesnek lá tja  egy filozófiai folyóirat m egindítá
sát. — Elnökké Berecz A ntalt, alelnökké H ofer K árolyt, fő titkárrá  
Köpesdi Sándort választották.

A párizsi tud. Akadém ia 89 tag ja  közül csak 16 róm ai kai., a 
többi protestáns. — Téglás Gábor cikkezik, hogy a rajztanárokat 
éppúgy kötelezzék a m agyar irodalomból és a  neveléstanból a vizs
gázásra, m int a többi szakok tanárait, m ert ra jz tanára ink  jó része 
egy alreáliskolás ifjú  biztosságával sem kezeli a tannyelvet. — 
Szerbiában mindössze két gim názium  van (Belgrád és Kragujevác) 
és egy reáliskola (Belgi’ád). — Bonghi, az ríj olasz közoktatási 
m iniszter előbb tan ár volt. Törvényjavaslata szerint az első 
teendője, hogy az iskola az egyház, különösen a jezsuiták kizárólagos 
befolyása alól kivonassák és az állam joga fölötte újólag érvénye
síttessék. A közműveltség igen alacsony fokon áll, Nápolyban s 
Szicíliában 100 nő közül 94 nem látogato tt soha iskolát.

Téglás Gábor szerint még mindig vannak felekezeti közép
iskolák, melyek a m agyar nyelvet ki m erték zárni a kötelező tá r 
gyak sorából. Legyen tehát a korm ánynak erélye a javasla to t 
minden autonom iális ostrom ellenére megvédeni, m ert az ilyen 
példák is igazolják a középoktatás egységének szükségét.

A közoktatási tanács középiskolai törvényjavaslatát T refort 
m iniszter megküldte egyesületünk elnökségének, hogy a r ra  észre
vételeit megtegye. A közoktatási tanács kifogásolja, hogy a 
m iniszteri tö rvényjavaslat sok olyast ve tt fel a tantervbe, aminek 
csak az utasító javasla tban  az egyéni eljárás szabadon ta rtása  
m ellett volna helye. Ilyennek tekinthetni a nyelvi oktatásnál a 
k ijelölt olvasmányokat, a term észetrajzi anyagban a túlságos 
részletezést. A ján lja  a gimnázium felsőbb filozófiai tanulm ányai 
sorába az etika felvételét. Az iskolás fiúk megterheléséről szóló 
panasz ellen azt ajánlja, hogy ne legyenek egyórás tárgyak, m ert 
így a tanulóknak 5—6 tárgyból kell készülniük, míg ha 1—1 tá r 
gyat egy napon egy óránál több időre szabnánk, akkor a növen
dékeknek legfeljebb 3 tárgyból kellene naponta készülniük. — Az 
egylet rendkívüli közgyűlésre h ívta össze tag jait, kik szokatlan 
nagy számban jelentek meg. A szatm ári gim názium  tanári kara 
például teljes számban felutazott ez alkalomból. A m iniszter te r
vének majdnem minden pontjához hozzászólnak. A szépírást a 
középiskolák I —II. osztályában heti egy órával kötelező tárgyként 
óhajtják. A filozófiát el kell választani a m agyar nyelvtől és az 
etika elhagyandó. Az alsó osztályokban heti 24, a felsőkben leg
feljebb 28 kötelező óra legyen. Kom áromy L. a vallásion  tan ítá 
sát a templomra, a családra ak arja  szorítani. H ivatkozik Angliára, 
hol a vallás a középiskolai tárgyak  közt nem is fordul elő, a 
vallástan ítás leginkább csak nők kezében van és az angol mégis
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nagyon vallásos nép. Say M. igazgató szerint intézetében minden 
felekezetnek a vallás tan ítására  heti egy órája van és még egyik 
sem jelentette, hogy kevés. R ibáry  F. szerint a vallás tanulása ne 
dogmák halm azának elsajátításában álljon, a r ra  pedig, hogy a 
gyermek erkölcsöt tanuljon, heti egy óra elég. A közgyűlés is e 
m ellett szavaz. — N aponta lehetőleg kétórás tárgyak  legyenek, 
hogy így a tanulóknak kevesebb tárgyból kelljen készülniük, — 
A tárgyalások eredm ényeit m em orandumban terjesztették fel.

A brassói m agyarság kérte T refort minisztert, hogy á llít
tasson ott állam i középiskolát, m ert a kát. és a rom án gim náziu
mot nemzetellenes irányban  vezetik. — Az újvidéki szerb reá l
iskolától hazaellenes agitációi m iatt a korm ány megvonta a ny il
vánossági jogot. — Az erdélyi róm. kát. középiskolák főigazgatója 
elrendelte, hogy a tanárok, kik még nem tették le az előírt tanári 
vizsgát, három  éven belül tegyék le. Aki leteszi, évi 100 forint 
fizetéspótlékban fog részesülni.

A közoktatási költségvetés tárgyalásakor Somsich P ál meg
jegyzi: a Felvidéken a gimnáziumok oly közel vannak egymáshoz, 
hogy ú jak  felállítása fölösleges. Ugrón Gábor kérdi, tudja-e a 
m iniszter, hogy a román állam  költségvetésének rendes rovatába 
vették fel a brassói gimnázium szubvencióját. — Trefort minisz
te r kéri 6000 forin t megszavazását egy állami leányközépiskola  
felállítására. Társadalm unk legnagyobb baja  a pazarlás. Szám ta
lan m agyar család megy tönkre a nők fényűzése m iatt. Az u tcára 
v itt gonosz luxus megmérgezi a  nőket. Ezen a bajon a nők kellő 
oktatása segít. Szerkesztőnk hozzáteszi: Nőnevelésünk legnagyobb
részt csak nyom orult magánintézetekben történik francia fecsegés
sel, zongorázással, cifra, divatos kézimunkázással, szavalással és 
tánctanítással. A józanabb gondolkozáséi intézettulajdonosok hiába 
igyekeznek a modern pedagógiai követelményeit meghonosítani, 
a régi pongyolarendszerben nevelt mamák ezt megakadályozzák. 
E  bajokon segíteni fog a m iniszter egy állam i leányközépiskola 
felállításával.

A  túrócszentmúrtoni pánszláv, m agyarfaló gimnáziumot a 
korm ány bezáratta. A pánszlávok fekete zászlót tűztek ki, a tan u 
lók gyászfátyolt kötöttek kalapjukra. A túrócszentm úrtoni hit1 
község m aga akar új gimnáziumot állítni.

Az instruktorok  működése inkább rontás, m int tanítás. Hogy 
az írásbeli feladat ham arabb kész legyen, az in struk to r csinálja 
meg. Íg y  kerülnek a la tin  gyakorlatokba olyan szók, melyeket a 
tanuló m ég nem is hallott. A szám tanfeladatot rövidebb, könnyebb 
módon fejti meg, mint azt az iskolában tanulják . Föl kell a szülő
ket világosítani: az iskolákban úgy tanítanak, hogy a közepes 
tehetség egy kis szorgalommal m aga is boldogul. (296 1.)

Oroszország a nőképzés terén megelőzte N yugateurópát. 
Moszkvában leánygim názium  van, az egyetemen pedig külön tan 
folyam nőhallgatók számára.

A reáliskolai első érettségi vizsgálat az 1875—6. tanév végével 
történik először. Ugyanakkor léptetik elő hétről nyolcosztályúvá. 
Téglás Gábor cikke szerint nem nagy jövője van, m ert a szülők 
tapasztalni fogják, hogy a gimnázium növendékeivel egyenlő ne
hézségek között tanuló fiúk az életpályák alig egy-két ú tjá ra  lép
het, m íg az ugyanolyan tanulm ányi eredm ényt felmutató, de gim 
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náziumot végzett ifjú t fényesebb, a közélet magasabb köreibe ve
zető pályák hívogatják. Így a m agyar megint előnyösebbnek fogja 
találni, ha megelégszünk a prókátor-nemzet címével.

vitéz Szabó István  Andor.

A perugiai egyetem és az általa kiadott oklevelek érvénye.
A 28.488/1935. IV. sz. miniszteri rendelet a perugiai olasz kir. egyetem (Regia Universita Italiana per Stranieri) állal kiadott s az olasz nyelv kül- löldön való tanítására képesítő oklevél birtokosainak megengedi, hogy a magyarországi összes közép- és középfokú iskolákban az olasz nyelvnek, mint rendkívüli tárgynak tanítására alkalmazhatók legyenek, amennyiben oklevelüket a budapesti vagy pécsi Országos Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság honosította. Nem lesz tehát érdektelen megismerkedni a perugiai egyetemmel, annak szervezetével, különösen ha meggondoljuk, hogy úgy az. olasz, mint a magyar hatóságok részéről minden megtörténik, hogy az idegenek részére szervezett perugiai nyári egyetemet minél több magyar látogathassa.
Ha a mai háborús Olaszországra gondolunk, Mussolini képe van előt

tünk, amint egy népgyűlésen jobbjában puskát, baljában könyvet tart az 
olasz ifjúság elé: „Biztonsággal a tudományért.“ Mert mint az új Olasz
ország ezer más dolga, úgy a perugiai idegenek részére szervezett nyári 
egyetem is létét Mussolininak és a fasciónak köszönheti. Az ő és az amerikai 
dr. Thorne Rider Frigyes gróf 100.000 dollárja, valamint Perugia városának 
áldozatkész hozzájárulása teremtik meg 1926-ban az „Universita per Stranie
ri“-!. Az első esztendőben 23 nemzet 205 hallgatóval képviseli magát, ezek 
között csak 6 a magyar, míg 1934-ben már 31 nemzet 588 hallgatót küld 
s a magyarok száma 76. Az eddigi 10 év alatt közel 600 magyar látogatta 
az egyetemet. 1935 nyarán 16—60 évesig minden korosztály és minden hiva
tás adott itt találkozót; idősebb alezredes és fiatal hadnagy, tanár és tanár
jelölt, anyák és leányaik, a Kölcsey-, valamint a Berzsenyi-reálgimnázium
nak tejesképű hetedistái együtt ültek a padokban, hogy a magyaroknak 
külön kiválasztott s a Budapesten is jól ismert dr. Calabrö Pál lelkes 
szavaiban csodálják Dante nagyságát, szívják magukba más előadásokon az 
Alta Culturát és az antik etruszk műveltség méltatásánál rezegjen át szívü
kön a melankólia érzése: . . .  az is turáni nép volt.

1935 július 7-én nyitotta meg a rektor, dr. I.upatelli Astor a nyári 
egyetemet. A város egyik legszebb és legnevezetesebb termébe, a municipio 
(városháza) tanácstermébe gyűltek a hallgatók. Komoly, de mindig mosolygó 
kínaiak, szemüveges japánok, északamerikaiak, Szíria — a Dodekanézo és 
Félvér-amerika csokoládébarna fiai, angolok, franciák, németek, svájciak, 
osztrákok, bolgárok, lengyelek stb. Itt is, ott is csoportokhoz csatlakozva, 
vagy külön csoportosulva, egyenként és tömegben magyarok. A népszerű 
rektor megnyitó beszédében csak velünk, magyarokkal, foglalkozott, meleg 
szavakkal emlékezve meg dr. Hómon Bálint kultuszminiszterről, kinek meg
értő hozzájárulása tette lehetővé a magyarok nagyszámú képviseletét. Meg
említette kultuszminiszterünk római látogatását is, lendületes szavakkal 
méltatva a magyar-olasz kulturális egyezményt.

A nyári egyetemnek hármas tagozata van és ezeken kívül különleges 
tanfolyamai. Külön érdekesség az 1. tagozat, a kezdők tanfolyama, mely 
minden nemzet olaszul nem tudó fiát és leányát egyesíti és melynek patkó
alakú termében a csak olaszul beszélő Guarnieri Román, az amszterdami 
egyetem olasz tanára, a szó szoros értelmében üti az olasz nyelv melodikus 
ritmusának taktusát. De mielőtt megszólalna az Orchester - -  mindenki 
együtt — miként az énekkar vezetője külön szólaltatja a szopránt, altot, 
tenort és basszust — a kimondott olasz szót különböző nyelven ismételteti, 
rámutatva egy pillanat alatt a franciák, angolok, németek csoportjára.
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A magyarok egyébként — hála az itthoni olasz tanfolyamoknak — többé- 
kevésbbé mind tudnak olaszul. Ezen a tanfolyamon a tanítás szombat ki
vételével délelőtt és délután folyik s a heti óraszám 18. Az egyetem második 
tagozata a „Corso Medio“. Tárgyai: a )  összehasonlító grammatika és stilisz
tika (heti 5 óra), b )  Bevezetés az olasz irodalomtörténetbe (heti 2 óra). 
c )  Irodalmi olvasmányok esztétikai és nyelvészeti magyarázatokkal (heti 
2 óra), cl) Beszédgyakorlatok (heti 2 óra). E tagozatban az egyetem látogatói 
négy nyelv szerint vannak csoportosítva, külön a németek, külön az angolok, 
a franciák és a magyarok. A magyarok tanára dr. Calabró Pál, az Eötvös- 
kollégium és a budapesti egyetem olasz nyelvi előadó tanára. Szűkkeblűek 
volnánk vele szemben, ha azt mondanánk, hogy csak tanára, barátja és 
istápolója. Ö mindent elintéz; kijárja, hogy a magyarok valutanehézségek 
miatt csak féltandíjat fizetnek és mindenben segítségükre van.

Az egyetem III. tagozata a „Corso Superiore“. Tárgyai: a) Nyelvtörté
net (heti 2 óra), b )  Összehasonlító stilisztika, külön tanfolyamokkal a néme
teknek, magyaroknak, angoloknak és franciáknak (heti 2 óra), c )  Olasz 
irodalomtörténet (heti 10 óra), d )  Itália történelme és földrajza (heti 2 óra). 
e )  Olasz művészet és művészettörténelem (heti 3 óra).

E három tanfolyamon kívül vannak az egyetemnek még különleges 
tanfolyamai az „Alta Cultura“-ban, melyek jóformán Itália műveltségének 
minden ágát felölelik. Ezek: Válogatott fejezetek az olasz irodalomtörténet
ből; festészet-, szobrászat-, építészet-, zene- és iparművészettörténet; olasz 
és etruszk régiségtan; Itália geológiai, ethnográfiai, chorográflai viszonyai, 
állat- és növényvilága; Itália szellemi élele a vallás, jog, tudomány és eszté
tika terén; bölcselettörtéhet és etruszkológia.

A két és fél-, háromhónapos tanfolyamok után a hallgatók levizsgáz
hatnak. Sikeres vizsga esetén a középkurzus bizonyítvánnyal tanúsítja a 
hallgatónak az olasz nyelvben való jártasságát; a felső kurzus pedig az 
o l a s z  n y e l v n e k  k ü l f ö l d ö n  v a l ó  t a n í t á s á r a  k é p e s í t ő  o k l e v é l l e l  s z o l g á l .

A tandíj három hónapra 200 líra (80 pengő), két hónapra 150 líra, 
egy hónapra 100 líra a középtanfolyamon, 300, 250, illetve 150 líra a felső 
tanfolyamon.

Vizsgadíj: 30 líra a középtanfolyamon, 00 líra a felsőn. Oklevélilleték: 
50 líra a középtanfolyamon, 75 líra a felsőn.

Azt hiszem, nem volna teljes az ismertetésem, ha nem írnék semmit 
az egyetem környezetéről. Perugia város 500 méternyire fekszik a tenger 
színe felett, klimatikus gyógyhely, melynek átlagos nyári hőm érsékleteit C°. 
Erős etruszk vár volt hajdan, 60 m magas falai kilométereken keresztül 
követték annak az öt hegynek hajlatát, melyen épült s mikor megszűnt vár
jellege, lakosai a gigászi várfalakat nem döntötték le, hanem belülről háza
kat tapasztottak hozzájuk, a falakat belülről kifúrták és rengeteg vastagságuk 
mögött a hűs lakásokban dolgoztak és takarékoskodtak tovább.

Ma, mint meghalt időknek élő múzeuma, az etruszkok óta minden 
történelmi korszakból és Róma bukása után minden századból mutathat 
emlékeket. A föld alatt utcák, melyekben a mai kor hatalmas autói is 
közlekedhetnének és termek, melyek nyáron kiállításokat, télen táncoló 
párokat fogadnak be minden fűtő- és hűtőszerüczet nélkül. A rómaiak acque- 
dotto ma utca. Fürdőromok és mozaikok őrzik a latin uralom emlékeit, 
melyeket komoly középkori alkotások váltottak fel, ezek tömegéből ki
csillannak a rinascimento mesterművei. Világhírűek a XV. századbeli peru- 
giai festőiskola emlékei. Itt dolgozott az umbriai festőiskola feje, Peruggino 
(Vanucci), Rafael mestere. Az ö és iskolájának képeit őrzik a „Regiá Gal
leria Vanucci“ hatalmas termei. Van praehistorikus és archeológiái múzeuma, 
sőt külön múzeuma a dómnak is. Maga az idegenek részére szervezett egye
tem a történelmi és művészi értékű Palazzo Galenga olyan termeiben van 
elhelyezve, melyeknek falai olasz mesterek festményeivel vannak tapéta- 
szerűen borítva. A perugiai egyetemre a magyar Dante Alighieri-társaság 
útján lehet beiratkozni, mire az egyetem három igazolványt, „tesserát“ küld. 
Az egyik az olasz vasutakon félárú jegy váltására jogosít, a másik az olasz
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hajókon 75%-os kedvezményt biztosít, a harmadikkal minden olasz múzeu
mot és képtárat ingyen lehet megtekinteni.

Maga Perugia nagyon rokonszenves város: míg a római ember komor, 
a perugiai derűs; míg Rómában az utazó az első napokban idegenül érzi 
magát, Perugiában azonnal otthonosan. Talán hozzájárul ehhez a mindig 
mosolygó és kedves perugiai nép vendégszerető nyájassága: „Ah ungheresi, 
amici!“ Lenkei Lehel.

Középiskoláink állat- és növényvédelme az 1934/35-i
tanévben.

—  B e s z é lő  s z á m o k . —
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A vallás- és közoktatásügyi m agyar kir. m inisztérium nak 
46.695/1933. VI. sz. rendelete alapján a M agyar Cserkészszövetség, 
melybe az Országos Állatvédő Egyesület beleolvadt, az 1934—35-i 
iskolai évről is ad ki összesített jelentést összes iskoláink állat- és 
növényvédelmi tevékenységére vonatkozóan.

A fenti táb lázat m utatja , hogy középiskoláink a gyakorlati 
madárvédelemben és a faültetésben némi (06—1-2%) haladást m u
tatnak  de a  m adarak és fák napja és a  Liga-fogadalom  tekinte
tében 1-8—10-3% hanyatlás történt. A többi középfokú iskolánk
nál is hasonló hanyatlás m utatkozik, de a  polgári iskola m ár meg
előzőleg hasonlíthatatlanul megerősödött. Az elemi iskoláknak 
mind a hét ágon elért örvendetes haladása (0-4—8-4%) és megelőző 
magas eredményei m indazonáltal annyira  ellensúlyozta az arány
lag kevés középfokú iskola hanyatlását, hogy az iskolák összege
zésénél is hétágú haladást állapítottunk meg (0'5—7’9%).

A tavaly i beosztású 5 tankerü let közül (ma m ár ugyanis 8 
tankerület van) a m adarak és fák nap ja  aránylag  legtöbb közép
iskolánál a szegedi tankerületben ülték meg (75%), azután követ
kezik Székesfehérvár (67-9%), Budapest-vidék (65-8%), Debrecen 
(48%) és B udapest (319%) tankerülete. Budapesten 40 középiskola 
küldött be jelentést a kir. főigazgatósághoz és 5 a M agyar Cser
készszövetséghez, de vannak köztük nemleges jelentések is. 
A többi kir. főigazgatóság területéről nagyobbrészt az önkorm ány
zati iskolák jelentései hiányzanak, de valószínű, hogy azok is
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m egtarto tták  az ünnepélyt és gyakorolták az állat- és növény
védelmet. Középiskoláink tanársága általában  átérzi és m egérti e 
tevékenység rendkívüli fontosságát nemcsak pedagógiai, hanem 
gazdasági tekintetben is.

Tájékozásul bem utatjuk összes iskoláink főösszegeit és száza
lékait is. Mindössze 7567 iskolánk van (6850 elemi, 449 polgári, 165 
közép-, 49 felső kereskedelmi iskola és 54 képző). Ebből 5353 
(70-7%) ta rto tta  meg a m adarak és fák n ap já t 660 ezer tanulóval 
és 97 ezer vendéggel; 2522 iskolában (333%) 241 ezer tanuló tette 
le a Liga-fogadalm at; 3000 iskolában művelték a gyakorlati 
m adárvédelm et és ü ltettek  350 ezer fát. Hogy a  Liga-fogadalom, 
a gyakorlati m adárvédelem és a faültetés számai messze vannak 
a  100%-tól, annak oka az, hogy csak a nagyobb tanulók vesznek 
benne részt, azok sem minden évben m indnyájan, míg az ünnep
lésben m indig mind jelen van. Ennek az országos tevékenységnek 
kiegészítője és segítője volt 35.000 példányban m egjelent Gyermek
naptárunk, m elyet a m iniszter ú r ajánlott, és iskolai pályázatunk, 
melyen 16 iskola 128 dolgozattal vett részt és 66 kapott könyv- 
ju talm at.

Az iskolai jelentések kiterjednek még az állat- és növény- 
védelem másféle tevékenységeire is, ezenkívül az e téren érdemes 
egyénekre és csoportokra, valam int az iskolák k ívánságaira és 
jav as la ta ira  is.

A  budapesti tankerület k ir. főigazgatósága jelenti; Ahol 
iskolakert vagy fás u d v a r . van, o tt gondozták a növendékek a 
fákat, bokrokat, virágokat. Különösen a leányiskolák növendékei 
tűn tek  ki a virágok ültetésében és ápolásában. A tanulók gyü
mölcsfákat, díszfákat és bokrokat vegyesen ültettek. A fásítás 
tekintetében a fővárosi intézetek hátrányban  vannak a vidékiek
kel szemben, m ert legtöbbnyire zárt, kicsiny udvaruk  a meglevő 
fákon kívül újabbak ültetésére módot nem nyújtanak. M ajdnem 
ugyanez a helyzet az állatvédelemmel is. E  tekintetben leginkább 
a cserkészcsapatok tevékenysége em líthető fel, főleg táborozásaik 
alkalm ával. Legtöbb iskolában van madáretető. A tanulók a tan á
rok buzdítására otthonukban is gyakorolták a madárvédelmet. 
A tanárok a term észetrajzi szertárakban levő akvárium ok gondo
zásába sok helyen bevonták a tanulókat, állat- és növényvédelmi 
gyakorlatokat Írattak . Több iskola já ra tta  az Állatvédelem lapot 
s m ióta az megszűnt, a M agyar Cserkészt.

A gyakorló középiskola m ájusban a M adártani Intézetben 
te tt lá togatást és ott bem utatóelőadásban részesült.

A  budapestvidéki tankerületben: B alassagyarm aton a  házi
állatokat védték, Esztergom ban egyes cserkészrajok gondozták a 
fákat, Győrben a R egatta  Egyesület tag jai gondozták a növény
zetet és a cserkészek gyakoroltak állatvédelm et, a Gyermeknap- 
tá r t  terjesztették, Jászberényben vivárium okat telepítettek be, 
Mezőkövesden állatvédő csoport van 200 taggal, Miskolcon a kir. 
kát. gimnázium udvarán van egy kis á lla tk ert és akvárium , Salgó
tarjánban  védték a fecskéket, Ú jpest áll. rgim n. tanulói közbe
léptek lókínzások esetében.

A  debreceni tankerületben  a tanulók az állatkínzás tanúi vol
tak, a tetteseket bepanaszolták (Késvárda) és gyerm ektársaikat 
állatszeretetre igyekeztek nevelni. A legtöbb intézetnek általában
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iskolai, főleg term észetrajzi órákon csak hirdetn i van m ódjában 
a  növények és állatok védelmét, illetőleg növendékeiket a r ra  buz
dítani, hogy azt otthon gyakorolják.

A  szegedi tankerületben  néhány intézetben költő m adarakat 
gondoztak, fészekből kiesett, sebesült m adarakat ápoltak, tőrbe- 
csaltakat kiszabadítottak. Pelle Béla, a ceglédi áll. reálgimnázium 
előbbi évben érettségizett növendék, fásítási tervezetével Cegléd 
város pályad íjá t nyerte el és tervezete alapján a reálgimnázium  
ínségm unkások segítségével 2000 csemetefát ültetett.

A  székesfehérvári tankerületben  a  kaposvári és a szentgott
hárdi áll. reálgim názium ban a  m adarak és fák védelméről több 
osztályban dolgozatot írtak , a pécsi P ius-gim názium  területén a 
m adarakat a macskák ellen védték. A pécsi gyakorló reáliskolában 
a tanulók a term észetrajz tanárátó l kapott u tasítások szerint ki
helyezték a m agukkészítette etetőket és fészkelőket, összesen 110 
tanuló 113 etetőt és 185 fészkelőt. A győri szentbenedekrendi gim
názium ban 20 fészekodút és 37 etetőt helyeztek el, 230 tanuló vé
gezte a m adáretetést, a cserkészek és a R egatta  Egyesület tag ja i 
gondozták a növényeket.

#

Ezekben adtuk vázlatos képét középiskoláink m últ tanévi 
állat- és növényvédelmének. Hisszük, hogy a  számszerű kim utatás 
nem felel meg tényleges hanyatlásnak és a látszólagos hanyatlás 
csak a jelentések hiányosságának tulajdonítható. Ism ételve kérjük 
tehát az igazgatóságokat, a jelentések pontos k iá llítá sára  és a kir. 
főigazgatóságokhoz való megküldésére.

Fodor Árpád.

A tavaszi vásárok és az iskolák.

A m agyar mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi életnek a ta
vaszi hónapokban két nagy eseménye van: a Mezőgazdasági- és 
Tenyészállatkiállítás, rendszerint márciusban, és az Am m intavásár, 
rendszerint m ájusban. Mindkettő rendkívül gazdag, látványos és 
tanulságos, éppen ezért megtekintésük az iskolák és az ifjúság 
szempontjából fölötte hasznos és kívánatos. Tódulnak is az iskolák 
minden évben — budapestiek és vidékiek — a  régi lóversenytér és 
az Iparcsarnok felé, s van ott mindkétnembeli ifjúságból és m in
den iskolatípusból többezer diák. Látnivaló van bőven, a kíváncsi
ság sem hiányzik, de hogy az utóbbi évek látogatási rendje nem 
felel meg teljesen a pedagógiai követelményeknek és ilyen nagy 
tömeg mozgatási lehetőségének, azt bizonyára a lá ír ja  mindenki, 
aki figyelte a közelmúltban a megoldásokat.

Véleményünk szerint nem helyes, hogy az iskolák csak egy bi
zonyos napon, sőt csak egy napon látogathatják a kiállítást, akkor 
is délelőtt, lehetőleg reggel 8—9 között m ár á t kell lépniök a vásár 
küszöbét. Ez a rendelkezés olyan torlódást szül a villamos-végállo
m ásnál és a kiállítás bejáratánál, hogy az semmiképen sem szol
gálja az iskolai fegyelem érdekeit. Jobb volna több napot kijelölni, 
esetleg kerületek szerint menni, külön a fiúkkal és külön a  leányok
kal. Még így is kívánatos a diákokat keményen kézben tartani, 
semmiesetre sem m agukra hagyni, azért jobb volna a kisebb ta 
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nulókat el sem vinni, csak a nagyobbakat, IV. o.-tól fölfelé. Ezzel 
m ind járt sok nehézség oldódna meg.

Ami m agát a tanulm ányozást illeti, ott is sok a hiba. Nincs 
semmi rendszer, semmi utasítás! Betódul 30—40 iskola s mindenki 
megy, am erre jól esik, am erre lát. Jelzőtáblák vagy kioktatott ve
zetők irányíthatnák a diáktömeget, a  m enetirányt szigorúan be kel
lene ta rtan i e nem ugyanazon órában kellene bemenni minden is
kolának, hanem 10—10 iskola egy órán belül, a következő tíz egy 
órával később, m iáltal a torlódás elkerülhető volna. 2—3 óra bősé
gesen elég ilyen lázas forgalomban, azontúl m ár csak ténfergésről 
lehet szó.

Jó  volna, ha az iskolák előre kaphatnának valam i tájékoztatót, 
nemcsak általános syllabust, hanem tervrajzot is, hogy az elő
készítés, m int minden tanulm ányi kirándulásnál, itt is m egtörtén
hessen. A számonkérést és megbeszélést, azaz a tanulságok levoná
sát, a következő tanórán el ne mulasszuk. (Talán nem is kellene 
évente kimenni, csak másod-, harm adévenkint egy-egy k o ro s z tá l
lyal, hogy a fejlődést bemutathassuk.)

Ne engedjük szabadon a tanulókat. Igaz, hogy ezáltal elesik a 
diák attól a lehetőségtől, hogy valam it egyedül és újból szemügyre 
vegyen és jobban megnézzen, de ott, ahol többezer diák van, csak 
zárt sorokban mozoghatunk.

Sajnos, a legtöbb iskola messze esik a kiállítások helyétől, 
azért az odamenés és eltávozás gondja m indig gond lesz, de ezt 
még valahogy áthidalhatjuk. A fődolog az, hogy maga a látogatás 
tényleg tanulm ányi látogatás legyen és hasznára váljék az if jú 
ságnak, erősítse nemzeti önérzetét és mélyítse alkotó erejét.

Dr. Farkas László.

FO RG Á CSO K .
Üj Kendtartást kapunk. Az új középiskolához új rendtartás 

készül. A Közoktatásügyi Tanács új elnöke e fontos szabály
zat kidolgozása előtt a Tanácsba belevont több középiskolai 
igazgatót is, hogy alapelveihez s részleteihez azok véleményét 
kérdezze meg, akik a középiskolai életben a rendre ügyelnek. 
Tőlük tudhatja  meg legbiztosabban, mi a középiskolai rendnek 
kerékkötője s mi a hajtóereje. Megvagyunk róla győződve, hogy 
ilymódon oly R endtartás készül, mely nem lő tú l a  célon, bénává 
nem szabályozza a tan ár és tan ítvány  m unkáját, hanem friss 
iskolai életnek egyengeti az ú tjá t. Kellő időt enged a diáknak, hogy 
a m aga tehetsége önképzés ú tján  is kibontakozzék és időt enged a 
tanárnak, hogy tudom ányosságát tovább m élyítse és az életben el
igazodjék. E gy francia pedagógus m ondotta,hogy a tanuló lelkenem  
zsák, melyet meg kell tömni, hanem oltár, amelyen tüzet kell gyú j
tani. De hozzátehetjük, hogy akik az oltáron tüzet gyújtanak, nem 
hasonlíthatók a  gázlám pagyujtogatókhoz, akik hosszú rudakon 
szétviszik a központból kapott tüzet: az oltáron tüzet lelkűk füzé
vel kell gyujtaniok. H a a tan ár energiáját az iskola taposómalom
ként elfogyasztja, nem m arad energiája, hogy lelke tüzét táp 
lá lja  s abból másnak adjon. Az iskolában kínos rend uralkodha-
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tik, de az elmékben és szívekben sivár üresség konghat. És a tan ár 
ne csak tudományos felkészültségű, pedagógiai képzettségű könyv
ember legyen, hanem  módja legyen arra, hogy tudományos tá rsa 
ságok előadásain, színházban és hangversenyeken, egyesületekben 
és társadalm i összejöveteleken a  kor törekvéseit, irányait, m agát 
az életet megismerhesse. A nemzeti életnek lesz belőle haszna. 
A m agánvállalatok m a úgy lefoglalják tisztviselőiket, hogy ezek 
m ár-m ár csak nagybetűs újságcím eket képesek elolvasni és csak 
kabaréélvezetre kaphatók. Könnyen félrevezethető tömegeket nevel 
a m ai élet nagy elfoglaltsága. Az állam, az egyház s a város nem 
követheti a m agánvállalatokat a  m unkakihasználásban. A tan ár 
lásson bele a mai életbe s legyen áttekintése is fölötte. (kk.)

Az új tankönyvek elébe. Az új középiskola új tanterve új 
tankönyveket is tesz szükségessé és határozott törekvéseket látunk 
a r ra  vonatkozólag, hogy a tankönyvek egységes szelleműek legye
nek. T anterv és U tasítások ebben eddig is irány t m utattak, a 
Tankönyvbíráló B izottság az ellenőrzés tisztét töltötte be, kiváló 
bírálók teljes anyagi és erkölcsi önzetlenséggel szinte m unkatársi 
viszonyba léptek a szerzőkkel, mégis szükség volna arra, hogy 
egyes alapelvekre és egyes gyakorlati megoldásokra nézve szigo
rúbb m egállapodásra jussunk. Ilyen alapelvül azt szegeznők le, 
hogy a tankönyvek elsősorban a  diák értelm i fejlettségét s vele 
didaktikai szempontot és ne a tudományos pontosság szempontját 
ju ttassák  érvényre. Ez azt jelenti, hogy a tankönyv sohase ütköz
zék ugyan össze a  tudományos igazsággal, de a tudományos igaz
ság mennyisége és form ája sohase halad ja meg a diák értelmi 
fejlettségét. E gy kiváló m atem atikusunk szerint a túlzott precizi
tással és elméleti hajlam m al vádolt ném et tankönyvirók a köny- 
nyebb és szemléletesebb levezetéseket, bizonyításokat választják, 
m íg mi inkább a tudományosan pontosakat. Egy kitűnő pedagógu
sunk büszkén írja, hogy a középiskolai anyanyelvi nyelvtantanítás 
az alsóbb osztályokban nálunk magasabb színvonalú, m int a 
nyugati nemzeteké, de vájjon mondhatjuk-e, hogy eredményesebb 
is? Hasznosabb volna a helyesírással szorosabb vonatkozásba 
hozni és az elemeket jobban begyakorolni, semmint a magasabb 
színvonalat erőltetni. Viszont nagy kár, hogy a m agyar irodalom- 
történeti anyag halmozódásával a  V II. és V III. osztályból lassan
ként kiesett az a fontos m agyar nyelvtani anyag, melyet Szinnyei 
József „A m agyar nyelv“ c. könyve foglalt össze. Rem éljük, hogy 
a m agyar irodalom történet tan ítása  három  évre fog terjedni s a 
felsőbb osztályokban sor kerül ismét a m agyar nyelvtan anyagá
nak magasabb szempontból való áttekintésére. A hetedikes és 
nyolcadikos diák szellemi fejlettsége m egérett rá.

Az idegen nyelvek tanításánál m induntalan hangok hallatsza
nak a  nyelvtörténeti és nyelvlélektani alapon való tanításról, 
holott ezek legfeljebb színezhetik a  leíró nyelvtant. Kiváló külföldi 
nyelvtudósok is csak a leíró nyelvtant a ján lják  az idegen nyelvek 
tanításában. A jánlatos volna az igeragozásban az akciók tanán 
alapuló, nehezebb időelnevezéseket elvetni és egységesen az egy
szerűbb, praesens, im perfectum , fu turum  stb. term inusokat be
vezetni. E  részben igazán rendelettel kellene rendet teremteni.

(kk.) 
24T a n á r e g y e s ü l e t i  K ö z l ö n y .
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EGYESÜLETI ELET.

Tájékoztatás az ОКТЁ balatonfüredi üdülőházáról.
Balatonfüreden üdülőházunkat április 1-étől október 1-éig 

ta rtju k  nyitva. De a karácsonyi szünet a la tt is szeretettel lá tjuk  
kartársainkat, ha a jelentkezők száma eléri az ötöt. Felhívjuk 
pihenést vagy gyógyulást kereső nyugdíjas kartársaink  figyel
mét a tavaszi hónapokra és a  balatoni ősz csodaszép hónapjára: a 
szeptemberre.

A főidény három  egyenlő tartam ú, körülbelül három  hétre 
terjedő időszakra oszlik.

A beutalt tagok és hozzátartozóik (feleség, gyermekek) a 
világításért, tak arítá sért és az ágynemű használatáért fizetnek:

1. külön szobáért 1 személy 2 P-t,
2. közös szobáért 2 személy 2-50 P-t,
3. közös szobáért 3 személy 2-60 P-t,
4. közös szobáért 4 személy 280 P-t,
5. M anzard-szobáért 1 személy 1-20 P-t, 2 személy 2 P-t,
6. tíz éven aluli gyerm ekekért a szülők a szobaár felét űzetik,
7. tagok szülei és családfők, ha nem pedagógusok vagy nem a 

tanügyi közigazgatási pályán működnek, 50%-kal fizetnek többet.
K érjük  kartársainkat, hogy mindennemű megkeresésükhöz 

levélbélyeget mellékeljenek.
A főidény időszakaira elsősorban működő kartársaink  ta r t

hatnak számot. Az igénylést m ájus 20-ig kell a gondnok (Konrád 
Ferenc, Budapest, V., Pannonia-utca 46, II. 1.) tudom ására hozni. 
Az igénylésnél be kell jelenteni, hogy az igénylő melyik időszakra 
és hány személy részére kívánja a beutalást. M ájus 21-étől kezdve 
jelentkező nyugdíjas kartá rsaink  és a pártolótagok, ha lesz üres 
hely, bármely időszakra nyerhetnek beutalást. A beosztást és a 
szobák kijelölését végérvényesen a Jóléti B izottság intézi.

A gondnok az igénylőket a beosztásról június 4-éig értesíti. 
Az értesítés közli a kijelölt időszakot, a szoba számát és a fize
tendő díjakat. A beutalt ennek kézhezvétele u tán  a címére küldött 
N yilatkozaton június 12-éig a gondnok címén a Jó léti B izottság
nak bejelenteni köteles, hogy a beosztást elfogadja-e. Aki az üdü
lést nem veheti igénybe, küldjön azonnal értesítést a gondnoknak, 
hogy helyét m ás igénylőnek juttassuk.

A világ ításért és tak arítá sé rt járó  d íjakat az üdülés egész 
idejére, Balatonfüreden a megérkezéskor kell a gondnokság pénz
tárába befizetni.

Magános igénylők esetleg közösen fognak lakni.
A beutaltak  a zene- és gyógy díj fizetésénél 50%-os kedvez

ményben részesülnek, vagyis naponkint és személyenkint 30 fillért 
fizetnek.

Az étkezés az üdülőházban történik. Az első hét ta rtam ára  
kötelező, de ha valakinek az élelmezés minősége vagy mennyisége 
nem felel meg, jogában áll egy hét letelte után máshol étkeznie. 
H árom tagú család három  adag helyett kettőt, négytagú család 
négy adag helyett hárm at rendelhet. Egynapi étkezési adag 280 P. 
A  diétás étkezés szabad egyezkedés tárgya. Tíz éven aluli gyer
mekek rendes étkezése 4-40 P. A napi ellátás a következő: 1. reggeli
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(kávé, tea vagy kakaó, 2 sütemény vajja l vagy gyümölcsízzel); 2. 
háromfogásos ebéd (leves, liús körítéssel, tészta vagy gyümölcs, 
vagy fagylalt, vagy felfújt); 3. vacsora (sülthús körítéssel) vagy 
tojásos étel és gyümölcs, vagy tészta, vagy sajt.

Az üdüléssel kapcsolatban minden kérdésre a gondnok ad 
felvilágosítást.

Budapesten, 1936 m árcius hó 31.
Dr. Madai Gyula, K om ád Ferenc,

elnök. gondnok.

Budapesti Tanári Kör.
D r .  N a g y  S á n d o r  e l ő a d á s a  a  T o l d i  m ó d s z e r e s  o l u a s t a t á s á r ó l .

A Kör március 23-i ülésén Bemolák Kálmán elnök hivatalos elfoglalt
sága miatt P á r k á n y i  N o r b e r t  elnökölt.

Dr. Nagy Sándor T o l d i  m ó d s z e r e s  o l u a s t a t á s a  címen tartott előadást. 
Szemlét tartott a T o l d i  olvastatásához szükséges iskolai segédkönyveken. 
Sajnálattal állapította meg, hogy az iskolában használt egyetlen T o l d i - szöveg 
és magyarázat nem felel meg a tanítás igényeinek. A szövegben sok a tudo
mánytalan, a költő nyelvének zamatát megmásító, a költemény ritmusát meg
rontó változtatás. A szöveggel kapcsolatos magyarázatok egyoldalúak, hiányo
sak és elavult módszerííek. Ezen az iskola érdekében okvetlen változtatni kell. 
Rámutatott a tanár számára egy iskolai célra készült, összefoglaló T o l d i -  
monografla szükségességére, végül egy minta tanmenet összeállításának cél
szerűségére, hogy T o l d i  minden értéke kellő időben érvényesüljön. Azután 
rátért a költemény olvastatásának módszerére. Megállapította az olvastatásra 
és elemzésre fordítandó óraszámot, vázolta egy óra lefolyását, szólt a költe
mény személyeinek, cselekvényének, szerkezetének, epikai művészetének, 
stílusának, verselésének és nyelvének iskolai elemzéséről és összefoglalásáról. 
Megemlékezett a művel kapcsolatos könyvnélküliről, iskolai dolgozatokról és 
házi feladatokról. Végül beszélt T o l d i n a k  a VIII. osztályban való előfordulá
sáról, egyszer a magyar irodalomtörténeti s egyszer a lélektani órán.

Az elnök megköszönte az előadónak, hogy gazdag tapasztalataiból a 
Toldi tanítására sok érdekes gondolatot adott a hallgatóságnak. Toldi-tan- 
könyvünk versszövege bosszantóan rossz, a tanár javíttassa ki tanítványaival 
olvastatás előtt a rossz szókat. Ajánlja kartársainak a felolvasó Toldi-könyvét.

v i t é z  S z a b ó  I s t v á n  A n d o r .

Miskolci Kör.
A Miskolci Kör február 29-én díszközgyűlésen ünnepelte Vucskits Jenő 

tiszteletbeli elnökének tanügyi főtanácsosi, Kimer Dezső és Kronberber Béla 
tagjainak gimnáziumi igazgatói címmel való kitüntetését. A közgyűlés impo
záns megnyilatkozása volt a miskolci tanárságnak, mert a köri tagokon kívül 
megjelentek a miskolci tanügyi intézmények vezetőségein kívül a szülők és 
barátok is.

Pores Kálmán elnök megnyitójában köszöni ölte a megjelenteket. 
Körünknek nem célja a személyi kultusz -— mondotta —, de a kitüntetettek 
személyi érdemein felül ez a kitüntetés a tanári rendnek is szól és a meg
jelentek szép száma beszédes jele a tanári munka megbecsülésének. Az ifjú
ság művelődni akar, amire élénk példa a miskolci iskolák, de különösen a 
miskolci kir. kát. gimnázium fellendülése. A Kör közgyűlésén tisztelettel 
köszönti dr. Tamedly Mihály kir. főigazgatót, Róder Pál főigazgatóhelyettest,

24*
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Dobos László kir. tanfelügyelőt, az áll. felsőkereskedelmi iskola, a városi női 
kereskedelmi iskola, az ev. tanítóképző, az izr. tanítóképző, az áll. leány és 
fiú polgári iskolák, a városi Hubay Jenő-zeneiskola, az áll. ipariskola és az 
Általános Tanító Egyesület megjelent képviselőit. Felhívja Harsányi Sándor 
alelnököt beszédének megtartására.

Harsányi Sándor lendületes és a szív igaz érzéseitől áthatott beszédében 
gyönyörűen rajzolta meg Vucskits Jenő életét és sokoldalú munkásságát. 
A természet ragyogó tehetségekkel áldotta meg és ő nem hagyta a tehetségét 
parlagon, hanem hihetetlen kitartással dolgozott. Olyan példa ő — mon
dotta —, akit csak követni lehet, de elérni nem. Vázolta életfolyását: Keszt
hely, Marosvásárhely, Nagyvárad, Eger, Miskolc állomásai ennek az életnek, 
ahol azonban mindenütt csak pazar kézzel ontotta munkakészségét a tanítás
ban, a társadalmi és hitéletben. A szenvedések sem kímélték, az oláhok le
gyilkolták a bátyját, neki menekülni kellett. Munkabírásánál csak szerény
sége nagyobb.

Kimer Dezső és Kronberger Béla kitüntetése 32 éves szorgalmas munkát 
hirdet — folytatta Harsányi. — A nemzetnevelő, szigorú tanárok példái ők, 
akik munkájukkal a társadalom szeretetét és megbecsülését, eredményes 
tanításukkal tanítványaik háláját kiérdemelték.

Dr. Rochlitz Dezső ügyvéd a szülők nevében köszönti a kitüntetetteket. 
A tanári pálya áldozatosságát a szülő akkor érzi, amikor gyermekével nem 
minden félelem nélkül átlépi az iskola küszöbét és a tanár az. aki birtokosa 
annak a hatalomnak, mely széttöri a félelem páncélját és amely az idegen
kedést legyőzve, megnyitja a gyermek lelkét s a szülő aggodalmát boldog 
bizakodássá változtatja. A tanár nem gyűjthet vagyont, eddig kitüntetésekben 
sem volt részük s ez alkalommal örömmel tolmácsolja a szülők szeretetét 
és örömét.

Vucskits Jenő mondott ezután köszönetét az üdvözlésért. A kitüntetés
ben és a mai ünneplésben az általános tanári munka megbecsülését látja, 
melynek kettős hatása a nemzet és egyén életében mutatkozik. A tanári 
munka küzdelmes, de igazi művészet és ez a tanári pályának a legnagyobb 
öröme. Nincs még egy társadalmi rend, melynek munkája annyi önzetlen
séget és önfeláldozást kívánna, mint a tanárságé és büszke, hogy' tagja lehet 
a tanári rendnek, mely remél és dolgozik. A magyar tanárnak századok 
mulasztását kell pótolni s ehhez a hősi munkához levegőt ad a közélet meg
becsülése. Az ügy, amelyet képvisel, méltó a nemzet érdeklődésére, a gyermek 
és a család megbecsülésére, az ő és társai kitüntetésére.

Kimer Dezső mondott ezután köszönetét az ünnepeltetésért. örömét 
teljessé teszi, hogy kartársai összességét éri a felsőbb elismerés és kéri az 
Istent, hogy Nagy-Magyarország társadalmában mielőbb elfoglalhassa a 
tanárság méltó helyét értékének megfelelően az anyagi és erkölcsi meg
becsülésben.

Óváry Imre titkár indítványára a közgyűlés elhatározza, hogy Kron
berger Bélát, aki betegsége miatt nem jelenhetett meg, jegyzőkönyvi kivonat
ban üdvözli a kitüntetése alkalmából.

A közgyűlés után 150 terítékes vacsora volt, melyen Pores Kálmán 
elnök üdvözölte a megjelenteket. Dr. Tamedly Mihály főigazgató felszólalásá
ban megemlékezve az ünnepeltek érdemeiről, nagyhatású beszédében ki
emelte a nevelés és tanítás minden munkása összefogásának szükségességét. 
Felszólalt még Bank Sándor női kereskedelmi iskolai igazgató, Dobos László 
kir. tanfelügyelő és Sztankovics Károly polg. isk. igazgató. Az estén meg
jelent dr. Madai Gyula, az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület elnöke és Eck
hardt Tibor országgyűlési képviselő is.

Óváry Imre, titkár.
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h í r e k .

A Közoktatásügyi Tanács. A vallás- és közoktatásügyi m i
niszter az Országos K özoktatásügyi Tanács tag ja ivá  az 1942. évi 
jan u ár 1-ig terjedő idő ta rtam ára  az alábbiakat nevezte ki: 
Alszeghy Zsolt, B aranski Em il László, Bárczi Gusztáv, Bernolák 
Kálm án, B ittera  Miklós, B ognár Cecil, Csapody Vera, D arányi 
Gyula, Dékány István, Dengl János, Doby Géza, Drozdy Gyula, 
Éber Antal, Fekete József, Fodor Ferenc, Gesztelyi-Nagy László, 
Gimesi Nándor, Halasy-Nagy József, Haros Antal, H einrich Dezső, 
Heller Farkas, H orn József, Im re Sándor, Jánosi Im re, Jesch 
László, J irk a  Alajos, K ornis Gyula, Koszó János, K ra to fil Dezső, 
K risch Tivadar, L anger Sándor, Loschdorfer János, M adai Gyula, 
M auritz Béla, Medgyesi Zsófia, Mészöly Gedeon, M isángyi Vilmos, 
Nagykovácsy Milenkó, P adány i-F rank  Antal, Petricli Béla, Petro  
Kálm án, P rohászka Lajos, illyefalvi Eákosy J . Zoltán, Eiesz Jó 
zsef, Eóna Gábor, Schill János, Somogyi József, Spolarich László, 
S tolm ár László, S topja K ároly, Szabó Dezső, Szabó Zoltán, Sze- 
reda Béla, Szukováthy Im re, Sztankovics Anna, Tóbiás László, 
Tomcsik József, Tóth Géza, Vigh B ertalan, Vincze Frigyes, W itz 
Béla és Zibolen Endre.

Kinevezés a debreceni Tanárvizsgáló Bizottságba. A vallás
áé közoktatásügyi miniszter dr. Bessenyey Lajos k irály i tankerületi 
főigazgatót az 1934/35. tanévíől számítandó ötéves ciklus hátralevő 
részére a klasszika-filológiára a debreceni áll. Középiskolai Tanár- 
vizsgáló Bizottság tag jává kinevezte.

Nyilvánossági jog. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz
ter a mohácsi városi gimnázium I. és V. osztályainak a nyilvános
sági jogot a folyó 1935/36. tanévre megadta.

A m. ki. vallás- és közoktatásügyi miniszter a salgótarjáni 
„Dr. Chorin Ferenc“ reálgimnázium  I—V III. osztályainak a n y il
vánossági jogot és az érettségi vizsgálat tartásának jogát a folyó 
1935/36. tanévre megadta.

Iskolalátogatás. Gróf Teleki Pál, nyug. m. kir. miniszterelnök, 
egyetemi ny. r. tanár, átvette a Közoktatási Tanács vezetését. Hogy 
m int közoktatásügyünk e fontos szervének feje alapos m unkát vé
gezhessen, mindenekelőtt betekintést szerez iskoláink mai életébe. 
E célból még m árcius hóban megkezdte több hétre tervezett láto
gatásait a közép-, középfajú- és elemi iskolákban.

Az Evangélikus Tanáregyesület április 6-án ta rto tta  rendes 
évi közgyűlését Budapesten. Dr. D omanovszky Sándor elnöki meg
nyitó ja u tán  Danhauser László  budapesti vallástanár ta rto tt elő
adást „Az ifjúság  fájó sebei“ címen. Dr. Losonczi Zoltán titk á ri 
jelentése, K ilczer Gyula pénztárosi beszámolója u tán  a m ennyiség
tan-term észettudom ányi szakosztály ülésezett. Renner János elnöki 
megnyitója, dr. Verm es Miklós és Levius Ernő  előadása a K err- 
féle jelenségről különös tekintettel a hangosfilmekre volt a tárgy- 
sorozat. Az Országos Egyesületet v. Szabó István  Andor, a re fo r
m átusokat V . dr. Bessenyei Lajos főigazgató, a Tanárok Nemzeti 
Szövetségét dr. Marczell Ágoston  alelnök képviselte s megjelent
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a gyűlésen dr. Kovács Sándor püspök és dr. Mágócsy-Dietz Sán
dor díszelnök is.

Lám Frigyes szerzői estje. A Szepesi Szövetség április hó 
4-én a Vas-utcai Gróf Széchenyi István  Felső Kereskedelmi Iskola 
nagyterm ében nagyszám ú közönség előtt m utatta  be Lám Frigyes 
költészetét. Krisch Jenő  igazgató elnöki m egnyitója u tán  Földessy 
Gyula felolvasta tanulm ányát E gy nagy szepesi költő címen. 
Ism ertette Lám  költészetét, amelyről szűkebb hazáján kívül a m a
gyar közönség eddig úgyszólván semmit sem tud. Földessy Lám- 
ban lá tja  a dalkedvelő és gazdag hum orú szepesi nép legteljesebb 
költői m egvalósulását és költészetét értékben Lenané mellé helyezi. 
Ism ertette Lám hazafias verseit is. Meglepően művésziek Lám 
Berzsenyi, Vörösm arty, Petőfi, Arany, Vajda, Ady és más m agyar 
költők műveiből készült m űfordításai. Szavalat- és énekszámok 
után az estély Krisch Jenő elnök zárószavaival végződött.

Megalakult az Országos Brunsviek Teréz Szobor Bizottság. Dr. Czcke 
Marianne, a Brunsviek Naplók szerkesztőjének és dr. Spurné Bárdos Fél
toronyi Magda dr., a budapesti soroptimisták elnökének kezdeményezésére, 
március hó 15-én Drszágos Brunsviek Teréz Szobor Bizottság alakult, amely
nek célja, hogy az első magyar óvónőképző felállításának 100 éves jubileuma
kor, 1937-ben Brunsviek Teréz méltó szobrot kapjon Budapest székesfőváros 
egyik terén. A Brunsviek Teréz Szobor Bizottság társadalmi és egyesületi 
úton közadakozásból, továbbá művészi Brunsviek Teréz-levelezőlapok árusí
tásából máris nagyrészt összehozta egy kiírandó pályázatnak jutalomdíjait. 
A Bizottság ezúton kéri mindazokat, akik tudatában vannak annak, hogy 
Brunsviek Teréznek mit köszönhetünk, hogy karolják fel e nemes eszmét. 
Felvilágosítások és Brunsviek Terézt ábrázoló lapok (darabonként 10 fillérért! 
bizománybán dr. Spurné Bárdos Féltoronyi Magda dr.-nál, IV, Petőfi Sándor- 
utca 2, IV, 3/a.

Vidám nyár a balatonszárszói gyermeküdülőben fiú- és leánygyermekek 
részére, 6—18 éves korig. Rendszeres németnyelvű foglalkoztatás. Állandó 
tanári, tanítói és orvosi felügyelet, elsőrendű ellátás. Fürdés, játék, kirándulás. 
Kívánatra szakszerű korrepetálás. A nyaralásról sorozatos keskenyfilm-fel- 
vételeket készítünk és ősszel a m. t. szülőknek is bemutatjuk. Fizetendő 
díjak: a május hó 15-ig jelentkezőknek 2 havi lekötés esetén napi 3 pengő, 
legalább 1 hónapra szóló lekötés esetén napi 3-50 pengő. Rövidebb időre 
érvényes lekötés esetén 4 pengő. A május hó 15 után jelentkezők 15% fel
árat fizetnek. A jelentkezés idején a díjak egyharmad része fizetendő. 
A középiskolai fiúnövendékek felügyeletét ellátja: Tasnády (Töpfer) Károly 
(Budapest, I, Alkotás-utca l /а, III. 28), aki délutánonként 5 óráig készséggel 
szolgál részletes felvilágosítással.

KÖNYVSZEMLE.
Cholnoky Jenő: A Föld és élete. — Világrészek, Országok, 

Emberek. — I. kötet: Európa, 726 oldal, 329 képpel és térképpel. —- 
II. kötet: Ázsia, 666 oldal, 256 képpel és térképpel. — II I . kötet: 
Afrika, 507 oldal, 240 képpel és térképpel. — IV. kötet: Amerika, 
602 oldal, 231 képpel és térképpel. — V. kötet: Ausztrália, Óceánia 
és a Sarkvidékek. 500 oldal, 190 képpel és térképpel. — Függelék: 
40 oldalon az irodalom felsorolásával. — K iad ja  a Franklin-Tár- 
sulat, 1936, á ra  kötve 98-— P.

Végiglapozva Cholnoky testes kötetein, m egértjük, honnan 
van bátorsága m anapság kiadónak ilyen nagyszabású, ta lán  nem 
drága, de mindenesetre sok pénzbe kerülő, több m int háromezer
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oldal szövegű díszművet kiadni. Tulajdonképen a világ leíró föld
ra jzát kapjuk, a modern földrajzi nézőpontnak megfelelő részlete
zésben. A soktucat nyelven élő földrajzi elnevezések ezreit kap
juk, adatok és ism eretek tömkelegé van beleépítve ezekbe a köte
tekbe. Mégis a m agyarázatot csakis Cholnoky egyéni írásm űvé
szete adja meg. Szerző beszélhet A frika felfedezésének történeté
ről vagy a scrubről, m indig m egkapja az olvasót, leköti és végig 
m egtartja érdeklődését.

A könyvek szerző régebbi részműveinek átdolgozását, kiegé
szítését, új kiadását, részben ú jra írá sá t jelentik. Így, egységes mű 
gyanánt bizonyára nagy örömmel fogadja közönségünk legszéle
sebb rétege. Az egyes földrészek általános tárgyalását olvassuk a 
kötetek elején, részletesen feldolgozva benne a területét, szerke
zetet, éghajlatot, növényzetet, állatvilágot, vallást, műveltséget, éle
tet stb. Aztán ismerkedünk meg egyenkint az államokkal; igen é r
dekes m indenütt az ország földrajzi értékelése.

Külön kell m egemlítenünk a temérdek szép képet; azonkívül 
minden kötethez hozzátartozik az illető világrész színes térképe. 
Nagy segítség a könyv használatában a részletes tárgym utató. Aki 
pedig nem kapja meg minden kérdésére a feleletet és tovább óhajt 
foglalkozni a világ valam elyik tájával, azt szerző részeletes iro 
dalmi összeállítással segíti meg.

A mű m indjárt megjelenése u tán  nagy sikert a ra to tt és rövid 
idő a la tt m indenütt elterjedt. A kiadó kemény táblával lá to tt el és 
ízlésesen finom papiroson á llíto tt ki minden kötetet. A  Föld és 
élete m éltán sorakozik Cholnoky eddig m egjelent nagysikerű m ű
vei mellé. vitéz Tem esy Győző.

Waldapfel József: ötven év Iíuda és Pest irodalmi életéből. 
1780—1830. Budapest, 1935. 368 1. A M agyar Tudományos Akadém iá
tól jutalm azott pályam unka.

W aldapfel József m onográfiája Pest-B uda irodalm i életének, 
vizsgálatában a m agyar irodalm i szervezkedés hőskorát m utatja  
be. A X V III. század végén szervezkedni kezdő irodalm unk akkor 
kap nagyobb lendületet, m ikor az elszórt vidéki kezdeményezések 
a fővárosban futnak össze. A Pázm ány-egyetem  B udára helyezése 
és az Akadémia m egalapítása közé eső félszázadban a m ajdani 
Budapest intézményes megszervezettségével az irodalm i élet közép
pontjává válik. Ennek a fejlődének rengeteg adattal színezett ra j
zát kapjuk W aldapfel könyvében.

A szerző nem m arad meg szigorúan a kijelölt tér- és időbeli 
határok között. E zt m ár a  dolog természete m iatt sem teheti: fe j
lődést vizsgál s a fejlődés gyökerei messze ágaznak el. Vizsgálja 
a vidékről kiinduló centripetális törekvéseket is s ezzel kapcso
latban nagyjában a kor egész irodalm át áttekinti, de figyelembe 
veszi az időbeli előzményeket is. Sőt, m inthogy az irodalm i élet 
külön összefüggésein kívül szoros és elválaszthatatlan kapcsolat
ban van a politikai élettel is, a szerző fejlődésrajzában ezt a h á t
té rt sem nélkülözhette. Műve ilyenform án monográfiái jellegén 
túlmenően egy egész irodalom történeti korszak mozgalmas képé
nek körvonalait is m egrajzolja.

Ez a kor csakugyan mozgalmas darab ja irodalm unknak. 
M intha egy évszázad m ulasztását a tempó fokozásával akarná pó
tolni, mohón éli át a nagy irodalmak nyugodt menetű fejlődési
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fokozatait. Gyors egym ásutánban, sőt egyidejűleg lépnek fel ízlés- 
változatok, úgyhogy a hagyományos irodalom történet „iskolák“ 
konstruálásával terem tett mesterséges rendet a kor szemléletében. 
Csak újabban hangsúlyozzák a sokszínű fejlődés közös alapszínét 
és veszik észre a sajátos m agyar rom antika felé fejlődés egységét.

Ez a lázasan alkotó kor terem ti meg voltaképen az írói 
törekvések központosításával és az irodalom  megszervezésével a 
m agyar irodalm i életet. A kor röghözkötött költőrem etéi m agá
nyos elszigeteltségükben, egymásról alig tudva hordozták szent 
h ivatásuk terhét. Később ugyan jórészük levelezőviszonyba került 
Kazinczyval, s így létre jö tt valam elyest a célok és tervek egysége, 
de Széphalom csak „telefonközpont“-ja volt irodalm unknak. H iány
zott a személyes érintkezés lehetősége, a társas m unka ösztönző 
ereje. E rrő l panaszkodik K árm án is s a nemzet csinosodásának fő 
akadályát a „magános, félre való élet“-ben látja. A niklai remete 
is Pest felé vágyik, néki is „ember és rokon kebel“ kell.

Ezeknek a vágyaknak teljesülését éljük át W aldapfel művé
ben. Az irodalm i élet tényezőinek (könyvnyomtatás, könyvkeres
kedelem, színjátszás, folyóiratok, társaságok) tüzetes vizsgálatával 
m utatja be a fejlődés széles medrű folyamát. A fejlődés menete 
nagyjában a következő. A  közigazgatási és művelődési intézmé
nyek B udára, illetőleg P estre  telepítésével valamelyes mozgásba 
jövő irodalm i életet a nyelvművelő mozgalmak pezsdítik fel. 
A szervezkedésben és irodalm i érdeklődés felkeltésében fontos állo
mást jelez a Tudományos Gyűjtemény m egindítása, mely jó időre 
egy táborba gyűjti szellemi életünk legkiválóbbjait. A fejlődés új 
hullám a K isfaludy K ároly körét dobja az irodalm i élet felszínére. 
Ez az Aurora-nemzedék m ár megszervezett irodalm i közösségbe 
tartozik  bele. A régi vágynak teljesülésével, a M agyar Tudós T ár
saság m egalapításával aztán a fejlődés hivatalos betetőzést nyer.

Ennek a fejlődésnek nagy vonalaiban m ár Gyulaitól m egraj
zolt menetét W aldapfel igen sok értékes adattal gazdagítja. Rop
pant szorgalommal hordta össze anyagát. Nemcsak a könnyebben 
hozzáférhető forrásokból, hanem a kéziratos emlékekből is sokat 
m erített. A nyaggyüjtő buzgalm ában azonban ta lán  túlságos bő
séggel halmozza az adatokat. Sok távolabbi vonatkozást bá tran  el
hagyhatott volna. A tények tisztelete megmenti ugyan az önké
nyes konstrukcióktól, de adatszerűségekhez tapadó módszere el
veszi bátorságát a szintézishez szükséges szabad felemelkedéstől. 
Világosabb volna műve, ha nagyobb merészséggel ra jzo lta  volna 
ki a főbb vonalakat.

Nemi könnyű olvasmány s ennek oka az adattöm eg súlyos
ságán kívül az írónak az a törekvése, hogy minél többet zsúfoljon 
bele m ondataiba. Mentsége, hogy sok a m ondanivalója s lehető 
rövidségre törekedett. Ez az érdemes m unka irodalom történetünk
nek határozott nyeresége. Véges István.

A szerkesztésért fe le lő s : D r. K A R D EV Á N  K Á RO LY , a k ia d ásé r t: N É M E T H  JÓ Z S E F .

Kir. M agyar Egyetem i N yom da, 1936. Budapest V i l i ,  M úzeum íkörút 6. — (F . : T h iering  R ichard.)
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A német nevelés és oktatás új szempontjai.
A német nép ősidőktől fogva pedagógus-nép és m int ilyen a 

sa já t m ivoltának és hivatásának ku ta tásá t sohasem hagyja abba. 
Ellenkezőleg: igazi népe az újjászületésnek és m agábaszállásának 
mélységes töprengéseiből, nyugtalan, de céltudatos harm ónia- 
kereséséből m indig le szokta vonni a legvégső konzekvenciákat 
is. Most, az állam  és a politika oly gyökeres átalakulásának ide
jén P la tonnak  és a görög polisnak példája já r  előtte: a neve
lés az államtól és a politikától el nem választható, m ert nevelés
sel ú ju l meg az állam.

A német nép mai vezére, H itler jö tt rá  erre akkor, am ikor 
a weim ari birodalom atom izált, a pusztulás jelét m agán viselő 
roncsaiból az új, egységes és erős ném et birodalom m egterem té
sének előfeltételein töprengett. Ezek az előfeltételek egyáltalán 
nem voltak kéznél, sőt az újjáterem tésnek és a fejlődés megindí
tásának lehetőségei szinte kétségbeejtően hiányzottak. H itlernek 
ezért nagyon mélyre, a legvégső alkotóerőkig kellett lenyúlnia, 
hogy szilárd alapot teremthessen. Ahogyan F aust sem röstelte 
a lehatolást egészen az „anyákig“, úgy H itler a m aga hatalm as 
akarásával a föld, a vér, a faj ködös mélységeiig volt kénytelen 
leszállani, hogy a népe összefogásához szükséges szilárd alapot 
m egtalálja. Ebből az alapból ak a rja  fölépíteni a németség faji 
alapjellegének megfelelő értékrendszert és kultúrát, tehát vég
eredményben nevelni akar. Nevelési törekvéseinek legfőbb esz
köze az ú jjáalak ítás céljaira megszervezett Nemzetiszocialista 
Német M unkáspárt (NSDAP), mely — m int m anapság hirdetik  
— csupán a weim ari állam  politikai berendezkedése következté
ben volt kénytelen p á r ttá  lenni, de sohasem volt meg benne a 
liberális pártszellem, hanem, hanem  az állítólag ősi germán 
„Fiihrer-Gefolgschaft“-rendszer képezte alapjait, mely szerint a 
vezér alkotó- és tetterejétől függ minden. íg y  tudott csak létre
jönni a nemzeti-szocialista forradalom, a híres „Revolution in 
Form  und Zucht“, melynek fontos elve, hogy a vezér legfőbb ne
velője népének.

T a n á r e g y e s ü l e t i  K ö z l ö n y . 25
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Hogy nevelői h ivatásá t a vezér némethez illő alapossággal 
gyakorolhassa, a történelem  változásaiban szilárd a lap ra  van 
szüksége. E zt a  szilárd alapot és állandó lényeget a fajban vélik 
fölfedezni. Meggyőződésük szerint a faj nem egyéb, m int a testre, 
lélekre, szellemre egyarán t változatlanul és meg nem m ásítha- 
tóan érvényes törvény, mely egy bizonyos értékrendszeren belül 
szilárd típust tud  alkotni s bizonyos pozitív lehetőségek á t nem 
léphető határa. Ez az az alapsejt, melyen az ríj társadalom  szer
vesen fölépül. H a tá ra in  belül lehetségesek bizonyos (korlátolt 
számú) változatok, de fa jilag  idegent beoltani, vagy meglevő faji 
jelleget lényegében m egváltoztatni semmiféle nevelés nem képes. 
Viszont a faji jelleghez simuló s abban gyökerező nevelés oly 
tulajdonságokat is ki tud  fejleszteni, melyek az eddig divatos 
„norm ativ-racionalista“ rendszerben esökevények m aradtak, noha 
a  fa ji jelleghez m ért világrendet szervesen képesek alátám asztani. 
E zt a  fajró l szóló tan t fontos fegyvernek ta r tjá k  a  liberálizm us 
s a  bolsevizmus ellen is, különösen m ert ez utóbbinak m ilieu- 
elméletével helyezkedik szembe. Nem ta rtják  lényegesnek, hogy 
felfogásukat a tudományos kutatás m egerősíti-e vagy sem. Fon 
tos a fajban való fanatikus hit! H inni kell az északi-árja fajban, 
minden jónak, nemesnek, az összes emberi értékeknek hordozójá
ban, ahogy ezt Rosenberg, a  német nevelés egyik vezére, a  m aga 
„M ythus“-ában oly gyakran emlegeti. E zt a  fajiságot azonban 
— m int H itle r 1933-ban N ürnbergben ta rto tt beszédében hang
súlyozta — tulajdonképp a népi közösségben k ife jte tt teljesítő- 
képesség jellege és foka méri, ez alko tja meg a belőle sarjadó 
népi szervezeteket, valam int a fa ji alapon fejlődő k u ltú rá t és 
tudom ányt. Hogy a keresztény lelkiségtől mindez idegen, azt i t t  
fölösleges részletezni.

A fa ji a lap ra  helyezett nevelés m u ta tta  meg — a nemzeti
szocialista nevelők szerint —, hogy a X IX . század egész pedagó
g iá ja  üres térben élt, m ert lényegében in tellektualista és indivi
dualista lévén, elszakadt igazi éltető alapjától, a  néptől és az ál
lamtól. Pedig  az egyén csak m int a népközösség tag ja  nyer élet- 
lehetőséget s a  nevelés sem egyéb, m int az összességnek a fel
növekvő utódokra való formáló és fejlesztő hatása. Az egyén k i
fejlődésének tehát az egységbe való szerves beolvadás a legfőbb 
előfeltétele. Minden közösség persze csak a sa já t jellege, jelleme, 
törvényei és életcéljai szerint tud  nevelni egy bizonyos „rassisch
völkisch-politische W eltanschauung“ alapján és egy bizonyos 
„wehrhaft-politisch-musisches Zuchtsystem “ szerint (Krieck). 
Fennen h irdetik  teh á t „minden norm atív pedagógiának, a racio
nalizmus e kései m aradványának“ végét. A neveléstudomány nem 
normák szerint dolgozó céltudomány, hanem a faj, föld és vér 
mélységeiből sarjadó népi törvénynek szolgálója. E  népi törvény 
mérvadó nemcsak az állam tól közvetlenül fönn tarto tt iskolákban, 
hanem  a magánosok s az Egyház iskoláiban, sőt a családban is, 
melyek a népközösségnek ugyan elkülönült, de szerves tag jai. 
A családi s az iskolai nevelés különbsége lényegileg csak az, 
hogy ami a  családban öntudatlanul, az iskolában- tervszerűen tö r
ténik. Az így k ife jte tt nevelési tevékenység hárm as irányú: 1. E l
lá t a szükséges technikai ismeretekkel. 2. A karati- és jellem kép
zést nyújt. 3. A közösség világképét az egyedbe plántálja.
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Nevelésük legfőbb célja azonban a vezetőkiválasztás, a 
„Führerauslese“. A „Basse, B lu t und Boden“ m ellett az új Német
országnak a „Führertnm “ és a „Gefolgschaft“ a legfőbb és leg
jellegzetesebb alapdogm ája. A neveléssel vezért alkotni — mond
ják  — nem lehet bárkiből, ellenben ki lehet választani a  népből 
a vezetésre-születetteket, kiket aztán megfelelő neveléssel ve
zérré lehet kiképezni. Nagyszerű és fölemelő, am it a vezérről mon
danak. Igazi inkarnációja ez népe minden kiváló tulajdonságá
nak és nem „szótöbbséggel választott liberális kon tár“. Tisztán 
és világosan lá tja  a vágyakat és törekvéseket, melyek népe lelké
ben csak homályosan élnek. Ö az irányadó, a m agávalragadó, a 
hitébresztő, hősi jelleme szembeszáll minden hazugsággal, elveiért, 
népéért halállal is kész h ite t tenni. M inthogy vér a népe véréből, 
osztályosa is népe sorsának és népe ifjúságának mintaképe. Nem 
kényúr, te tte ié rt kemény felelősséggel tartozik. M unkájában se
gítenek neki alvezérei és a  „Gefolgschaft“, de csak egy akarat 
érvényesülhet: a vezér akarata . Ez ak ara t m aradéknélküli végre
hajtói az alvezérek, a „Gefolgschaft“ pedig, m int valam i bajtár- 
sias összeesküvés, egy emberként áll vezérei mögött. A vezetés 
rendjének ez az elgondolása teljesen porosz lélekből fakadt s 
különösen itt  érezzük legvilágosabban, hogy Poroszország ma 
teljes joggal viseli a P raeceptor Germ aniae nevet.

A vázolt nevelési elvek érvényrejutását m indenekelőtt az 
egységes és erős megszervezés biztosítja. E  megszervezés szolgá
latába á llíto tták  a  megfelelő ku ltú rpo litikát és kultúrkorm ány- 
zatot, az erre a célra a lak íto tt népi szervezeteket és ide akarják  
állítan i m indenkép az egyházat is. I tt, az egyház szerepénél, 
m int ismeretes, komoly nehézségek tám adtak. E zt az ríj k u ltú r
harcot a  világnézetért folyó elkeseredett küzdelem idézte föl. 
A nemzeti-szocialista to talitás a fajból, vérből, földből fakadó 
közös és szerves népi világnézetért küzd és tagadja, hogy a  „fe
lekezetek dogmái“ világnézetet alkothatnának. Ezek a „dogmák“ 
— szerintük — csupán Isten  és az ember viszonyát form ulázhat- 
ják  meg (azt is az illető egyén fa ji és népi m egkötöttsége sze
rint), m iért is a „vallásos világnézet“ kifejezés a szóval való 
visszaélésnek minősítendő. Nem a vallás és az egyház, hanem 
a nép a lko tja  szerintük az élet egészét, ennek képviseletére pedig 
a nem zeti-szocialista állam  van egyedül hivatva. A helyett tehát, 
hogy a nemzeti-szocialista állam  a m aga világnézetét az egyház 
tekintélyével igyekeznék törvényesíteni (mint M ussolini teszi), 
fennen hirdeti, hogy erre a  törvényesítésre az egyháznak van 
szüksége. E  felfogás történeti szempontból is ta rtha ta tlan .

Nevelésük megszervezése egyéb szempontból m intaszerűen 
alapos. K ultú rpo litiká juk  jól átgondolt menete minden tek in te t
ben a fajból, vérből és földből való m egújulást szolgálja a „Füh
rer-Gefolgschaft“ elv alapján. A politika tehát nem egyéb, m int 
a vezér alkotó-tevékenysége. Ez annyit jelent, hogy az állam élet 
egyes területeinek (vallás, ku ltú ra, közgazdaság, stb.) autonóm iá
ján  alapuló pluralizm us megszűnik, létre jön a teljes egység, 
mely elgondolásuk szerint egyedül képes igazi alkotásra. A k u ltú r
politika, azaz a meglevő iskolák reform ja, új iskolák és iskola- 
vezetők m unkába-állítása tehát csak annyiban lehet önálló, ameny- 
nyiben eljárási módjai speciális céljaihoz idomulhatnak. A po-

25*
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h tik a  ezzel nemcsak, hogy bekerült az iskolába, hanem az is
kolai nevelés alappillérévé vált. H iába hangsúlyozza ugyanis is
m ételten K rieck (és mások is), hogy a világnézet alaptengelye a 
vallás, hiszen az önálló vallásos világnézet jogosultságának ta 
gadásával s a nemzeti-szocialista világképnek minden életfor
m ára való következetes alkalm zaásával (Gleichschaltung) az is
kola is a politikai célok elérésének egyik fontos eszközévé lesz. 
Íg y  értjük  meg, m iért tagadja az NSDAP, a m aga párt-m ivoltát 
s hangsúlyozza állandóan a  to ta litásra  való igényét.

Ezt a ku ltú rpo litikát megfelelően szervezett kultúrkorm ány- 
zat h a jtja  végre. Ma m ár megszűnt a régi Németország sokfelé 
ágazó, kom plikált kultúrkorm ányzata, a mai egységes kultúr- 
korm ányzat szerve a „Reichsm inisterium  fü r W issenschaft, E r 
ziehung und Volksbildung“, vezetője a hazánkban is m egfordult 
B ernhard  Bust. E m inisztérium  legfőbb feladata az elemitől az 
egyetem ig terjedő gyökeres iskolareform . Ez a la tt nem csupán 
az iskolatípusok m egváltoztatását (leegyszerűsítését) értik, ha
nem a tantervek, a  tan ítási eljárások (mi úgy mondanék: mód
szerek) és m indenekelőtt a  tananyag  radikális m egváltoztatását 
is, a nemzeti-szocialista világszemléletnek megfelelően. Tisztában 
vannak azzal, hogy m áról holnapra gyökeres reform okat végre
h a jtan i képtelenség, m ert jól tudják, hogy minden igazi reform  
alulról kezdődik. Ezt azonban nem lehet kierőszakolni, hanem ki 
kell várni. K ultúrkorm ányzatuk másik, nem kevésbbé fontos 
szerve a „Reichsm inisterium  fü r P ropaganda und V olksauf
k lärung“ (Goebbels vezetése alatt), mely különösen a művésze
tekkel, az újságokkal és a rádióval foglalkozik, de az iskola sem 
közömbös előtte. E  körülm ényre m utat, hogy m a m ár minden 
iskolában o tt a „Völkischer Beobachter“, m elyet a politikai ne
velés egyik legjobb eszközének tartanak . Egyébként a nemzeti
szocialista világnézet és értékrendszer alapján állva nem lehet 
oly m inisztérium ot elképzelni, mely a  nevelési célt m agától ide
gennek gondolná.

E zért nem csodálkozhatunk azon sem, ha igen erős, fontos 
és nagysúlyú népi szervezetek is keletkeztek tisztán nevelési cél
zattal. A legelső ilyen szervezet m aga az NSDAP, a  mozgalom 
értékrendszerének legfőbb kifejezője, mely politikájuk és v ilág
nézetük vezetőrétegét fogja össze és községenként elosztott helyi 
csoportjaiban különösen az ifjúság  állandó átképzésével foglal
kozik. A lelki átform álás terén nagy segítségére vannak a fo rra 
dalom régi roham osztagai és védőrségei, a . „S turm abteilung“ 
(SA) és a „Schutzstaffel“ (SS), melyek m ár nem csupán a repre
zentáns vezetőréteget, hanem egészen különböző néprétegeket 
egyesítenek m agukban a „politisches Soldatentum “ s a „K am erad
schaftssozialism us“ jelszava alatt. A  mi cserkész- és leány- 
cserkész-szervezeteinknek felel meg körülbelül a német fiúk és 
leányok három  nagy szervezete, a „H itlerjugend“ (HJ), a 
„Deutsches Jungvolk“ (DJ) és a „Bund deutscher M ädel“ (BdM), 
melyek jórészt a cserkészet elvei és eszközei segítségével nevelik 
és form álják mindkét nembeli ifjúságot a politikai céloknak meg
felelően. N agy értéke ezeknek az ifjúság i szervezeteknek, hogy 
a  régi, százfelé szakadozott s nem egyszer határozottan  erkölcs
telen befolyás alá kerü lt német ifjúságot kemény egységbe fog
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jók  össze s céljukul a „wehrhafte und musische, leibhafte und 
seelische Form ung“-ot tűzték ki. Az igazi cserkészet teljes m eg
szűnését azonban csak sajnálni lehet. A közös testi munka nagy 
nevelőerejének kihasználása a „Deutscher A rbeitsdienst“ (DAD) 
föladata és a szellemi s testi m unkásokat egyesítő munkatábo- 
rokban nyer gyakorla ti megoldást. E m unkatáboroknak nemcsak 
abban van óriási jelentőségük, hogy a m unkanélküliek egy ré
szét dologhoz ju tta tjá k  s a m unka méltóságát visszaállítják, ha
nem legfőképen abban, hogy itt  együtt dolgozik az egyetemi ha ll
gató a gyári m unkással s ez a prak tikus szocializmus az egyes 
társadalm i rétegek közt fönnálló ősi és k iírtha ta tlannak  gondolt 
előítéleteket egy csapásra megszünteti. Nevelési célzata van az 
egyes foglalkozási ágak szervezeteinek is (melyek az „A rbeits
fron t“-ban egyesülnek), fölsorolásuk azonban fölösleges volna. 
A pedagógusok központi szervezete, a „Nationalsozialistischer 
L ehrerbund“ (NSLB), melynek második szakosztálya (Reichs
fachschaft 2) a középiskolai tanárságot egyesíti magában. H a
vonta kétszer megjelenő nívós folyóiratuk („Die Deutsche Hö
here Schule“) ez évben lépett harm adik évfolyamába.

A nevelésnek a föntiekben vázolt új alapvetése és megszer
vezése u tán  az oktatás em lített ú jjáa lak ítása  m ár egészen m agá
tól értetődő föladat. Az oktatás ezen újjáalak ításában  dönteni 
kell a ku ltú ra  szerepéről. A világnézeti alapvetésnél a  keresztény
séggel tám adtak nehézségek, a ku ltú ra  alapvetésénél viszont a 
német idealizmus kap kemény és nem mindenben méltányos k ri
tikát. Szerintük a ném et idealizmus „kultúra-im ádása“ igen ke
serű gyümölcsöket term ett a  X IX . században. Akkoriban ku ltú ra  
a la tt a filozófia, a tudom ány és a művészet három ságát értették 
s a nevelés célja az volt, hogy e háromságból fakadó igaz, jó és 
szép égisze a la tt harm onikus személyiség fejlődjék ki. E  felfogás 
határozta meg a német ideálizmus tip ikus érvényesülési helyé
nek, a berlini egyetemnek egész m ivoltát, innen terjed t el ez a 
„ragály“ az egész birodalomban, m agával rán tva  nemcsak az 
egyetemeket, hanem a középiskolákat is, különösen pedig az ú. n. 
új-hum anista gimnáziumokat. Mindebből aztán az lett az ered
mény, hogy kifejlődött a X IX . század „szellemi elit“-je, mely a 
néptestet két egym ással szembenálló, nem egyszer gyűlölködő 
tagra, a „műveletlenekre“ és a „műveltekre“ bontotta. A „műve
letlenekkel“ aztán senkisem törődött. íg y  le tt a ném et nép zöme 
a ku ltú rával szemben teljesen idegen, így lettek az iskolák ide
genek az élettől, így került a ku ltú ra  mesterségesen elkülönített 
helyekre, múzeumokba, könyvtárakba, hangversenyterm ekbe s 
az élet természetes összefüggéseiből kiszakítva k iterm elte a „szó
rakozott német professzor“ nem éppen rokonszenves típusát. 
A legnagyobb bűne azonban a német ideálizm usnak az volt sze
rintük, hogy a m unkásságot is teljesen m agárahagyta s ezért az, 
nem lévén igazi vezetője, term észetszerűleg a m arxizmus k a r
jaiba esett.

A német ideálizmusnak ilyen k ritik á ja  u tán a „belőle szer
vesen fakadó és csődbekerült racionalista oktatás“ sem várhat 
sok elnézést. Hogy egy Goethe, Hum boldt vagy H erbart tekin
télye (hogy m ást ne is említsünk) hogyan ju t  ki az ilyen k ritik á 
ból, avval ma édeskeveset törődnek. A német iskola eddig sem élt
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reform  nélkül, sőt egy emberöltőn keresztül a reformok, jobban 
mondva a reform kísérletek egész tömegét volt kénytelen elszen
vedni. E reform ok nem sok örömet és még kevesebb javu lást 
hoztak, ezt minden tárgyilagos szemlélőnek el kell ismernie. 
A háború után az egész világon föllépett „Bildungswahn“ Német
országban is erősen éreztette hatását részint az iskolák tú lzsúfolt
ságában, részint színvonaluk süllyedésében. A nemzeti-szocialista 
ku ltúrpolitika az eddigi oktatás legnagyobb hibájának azt ta rtja , 
hogy „nem a vérből jö tt, tehát nem is válhatott vérré“. A közép
iskola eltévedt szerintük a német idealizmus útvesztőiben, külö
nösen a hum anisztikus gimnázium, amely nem németeket, hanem 
görögöket és róm aiakat ak art nevelni (régi, de ta rth a ta tlan  vád), 
elfelejtvén Nietzsche intelm ét: „Nur aus der höchsten K ra ft der 
Gegenwart dürft ih r das Vergangene deuten“. Legkeservesebb 
bűne a régi „norm atív-racionalista“ középiskolának azonban 
— úgy vélik — az volt, hogy igazi vérből való és vérré váló tudás 
helyett szakenciklopedizmust n y ú jto tt és ereje a „szakok háború
jában“ morzsolódott föl. „Az egyetemről idehozták — ír ja  gúnyo
san Krieck — s a ,tudományosság* örve a la tt keservesen idegyö
möszölték a szakfelosztást és a szaki elkülönülést. Azt viszont a 
tanulóra bízták, hogy ezen összefüggéstelen szaktöredékekből, 
melyeket az ,órarend* naponta, a ,tanterv* évről-évre eléje tálalt, 
értelmesen összefüggő s a saját jellegének megfelelő világképet 
formáljon, pei’sze legtöbbször hiába, m iért is az ilyen .képzés* a 
vizsgálatok után  száraz taplóként hullo tt szét.“ A szakoknak eb
ben a „háborújában“, melyet a hum anisztikus és realisztikus kép
zés elsőbbségéről folyt állandó, nem egyszer késhegyig menő v ita  
sem te tt túlságosan rokonszenvessé, „orgiákat ü lt a hagyom ányo
zott kultúrin tellektualizm us“, a német idealizmus eme „csúf örök
sége“, m elyet a fajban, vérben, földben gyökerező, to ta litásra  tö
rekvő nemzeti-szocialista lélek csak idegenkedéssel szemlélhet.

A nemzeti-szocialista oktatási rendszer meg ak a rja  szüntetni 
m indenekelőtt a „szakok háború já t“, de a német idealizmus egyéb 
„túlzásait“ is. E lőtte egyik szak olyan, m int a másik, csupán a 
faj, a föld, a vér és a nép az egyedüli értékes valóság. A ku ltú ra 
hatalm as tengeréből tehát nem válogatás nélkül, nem is a tudo
m ányért vagy ku ltú ráé rt m agáért választják ki az oktatás szá
m ára az egyes alkatelemeket, m ert ha így tennének, tovább foly
ta tnák  az eddigi „racionalista rendszer“ szétbomlasztó tevékeny
ségét. A mai német nem művelheti m ár a tudom ányt a tudo
m ányért, a ku ltú ra  öncélúsága hiú és veszedelmes ábránd a sze
mében. Az oktatás tehát a ku ltú ra  széthúzó sokféleségéből csak 
a  német faj és vér érdekeinek és céljainak megfelelő, annak erőit 
alátám asztó és kifejlesztő részleteket használhat föl. Óva intenek 
attól, hogy valaki ezt a ku ltú ra  elsekélyesítésének gondolja. E llen
kezőleg! Ez az elv — úgy vélik — a ku ltú ra  igazi, eddig még nem 
tapasz talt elmélyítését fogja szolgálni náluk és minden népnél, 
m ert igazában csak azt vagyunk képesek átérteni, csak abban va
gyunk képesek teljesen elm erülni, ami vér a vérünkből, faj a 
fajunkból s a fa ji alkatunktól idegen k u ltú rá t sem igazán á t
érteni, sem igazán szeretni vagy művelni nem tudjuk. M int va
lam i óriási fölfedezést s eddig még nem tapasztalt mélységű tö r
téneti igazságot könyvelik el a németek ezt a fa ji m aterializm ust
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és determinizmust, mely szerintük egyedül képes az egységes és 
igazán német k u ltú rá t megalkotni. Azt várják , hogy ez a k u ltú ra  
lesz m ajd  egy „hősies em beriség“ szerves része s m egalkotja a 
m aga „hősies“ művészetét, „harcos“ bölcseletét és tudom ányát s az 
ifjúságnak  jellegéhez mért, igazán képző, az élettől nem idegen, 
de abból szervesen fakadó, sőt azt építő szellemi birtokállom ányt 
fog nyújthatn i. T isztában vannak persze azzal is, hogy ez csak 
elmélet és terv  még és hosszú folyam at szükséges, míg a meg
felelő világnézet a népközösségben teljesen ki tud  épülni. (A be
íg ért reform ok késlekedésének ez egyébként az állandó megindo
kolása.) Egyelőre az iskola legfőbb célja az legyen, hogy a népi 
nevelés új szerveivel (HJ, DAD, SA, stb.) szoros lelki és munka- 
kapcsolatba jusson, m ert egy eljövendő nemzeti-szocialista iskola
reform  csak így tud egészségesen kibontakozni. Ez iskolareform  
alapelvei K rieck szerint a következők volnának: 1. Minden okta
tás és képzés egységes céllal a nemzeti-szocialista világnézet a lap
ján  áll és annak szolgál. 2. A tan tervet és a tan ítási eljárásokat 
e célhoz kell alkalmazni. 3. Az iskolát közel kell hozni a nép
közösség életvalóságához és életföladataihoz s az iskolának az 
élettől való idegenségét meg kell szüntetni. 4. Az önállósult szak
tá rgy i rendszert teljesen el kell törölni egy mindent átfogó, egy
séges, a valósághoz és világnézethez szervesen simuló tanalak 
segítségével.

Ebből eddig nem sok valósult meg. A szaktárgyi rendszer 
még teljes egészében fönnáll, a régi tantervek lényegükben alig 
változtak, az oktatási eljárás is nagyjában a régi m aradt, csak az 
állandóan egym ást követő rendeletek m utatják, hogy az iskola a 
reform törekvések kellő közepébe ju to tt. Az eljövendő reform ról 
pozitív nyilatkozatot te tt egy szakosztályi gyűlésen Dr. Rudolf 
Benze, az NSLB második (középiskolai) szakosztályának vezetője 
a m últ év decemberében. Szerinte az iskolareform  legjobb úton 
van a befejeződéshez. A szellemi képzés ezentúl is m eg tartja  
ugyan a középiskolában eddigi vezető szerepét, de nem egym agá
ban és nem m indenütt. Az új követelmény: egészséges test, egész
séges szellem, becsületes jellem. Az oktatásnak új nagy föladata, 
hogy m egm utassa a német ifjúságnak  azt az örök harcot, melyet 
a  német k u ltú ra  érdekében a fajilag  idegen befolyásokkal szemben 
vívni kellett. Különösen a történelem oktatás kap ebben nagy sze
repet. A nyelvek oktatásánál meg kell különböztetni a praktikus 
és a formális jelentőséget. Az angol végtelenül fontos praktikus 
szempontból, de form ális képzőereje csekély. A francia a középső 
helyen áll. A latinnak  ugyan van formális képzőereje, de a  róm ai 
nyelv szelleme m ár a faji hanyatlás korából való, m iért is a né
m ettel annyira  ellentétben áll, hogy az egészséges nyelvérzéket 
veszélyezteti. A görögtől ugyan sokat v árhat a német, de értékeit 
jó fordítások könnyen közvetíthetik. Az oktatás központjában az 
élettan fog állani, nem annyira  az ismerethalmozás, m int inkább 
a  világnézet helyes megalapozása céljából. A m atem atika, fizika, 
kémia nagy form ális képzőerejük m iatt m eg tartják  eddigi helyü
ket ezentúl is.

Mindez persze csak terv. Hogy mi valósul meg belőle, a r ra  a 
németek éppoly kíváncsiak, m int mi. Bárm i is legyen azonban 
vélem ényünk a mai német pedagógiáról, nem lehet megvonni tisz-
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teletim ket attól a néptől, mely lelki erejét keserves m egaláztatása 
és szörnyű veszteségei u tán  sem vesztette el és minden porciká- 
já t  a jövőért való küzdelem szolgálatába állította.

Dr. Hári Ferenc.

Irodalom. Ernst Krieck: Nationalpolitische Erziehung. Lpz., 1932. (Ismer
tettem Közlönyünk LXVII. évf. 235. s к 1.) E Krieck: Erziehung im national
sozialistischen Staat. Berlin, 1935. A müncheni neveléstani és lélektani intézet 
két kiadványa: Die Erziehung im n. s. Staat. München, 1933. és Die Schule 
im n. s. Staat. München, 1934. A Neue Wege zur Antike I. sorozatából: 
Humanistische Bildung im n. s. Staat. Lpz., 1933. (Ismertettem Közlönyünk 
LXIX. évf. 385. s к. 1.) W. Stuckardt: Geschichte im Geschichtsunterricht. 
Lpz., 1934. E. Czech—Jochberg: Deutsche Geschichte nationalsozialistisch 
gesehen. Lpz., 1934. Hans Meinhausen: Der nalionalpolitische Unterricht 
(8 füzetben). Frankfurt a. M., 1934. M. Loepelmann: Erziehung und Unterricht 
in der höheren Schule. Bd. I. Voraussetzungen. Frankfurt a. M. 1935. (A több 
kötetre tervezett figyelemreméltó műnek csak első kötete jelent még meg.) 
K. Eichenauer: Rasse als Lebensgesetz. Lpz., 1934.

Élet és munka a szaktermes középiskolában.
Bárm ily nagy meglepetést és érdeklődést válto tt ki nemcsak 

szakkörökben, hanem társadalm unk széles rétegeiben is a kőszegi 
ev. leánylíceum  m ultévi kísérlete a szakterem -rendszer bevezeté
sére, azért a rendszer megjelenése a hazai közoktatás terén még
sem volt egészen váratlan .

Obermiiller Ferenc, az esztergomi reáliskola igazgatója az 
első hazánkban, aki felvetette a m iliőiskola és ezzel kapcsolatban 
a szakterem -rendszer m egvalósításának gondolatát. A budapest- 
vidéki tankerü let 1927. évi április hó 20. és 21. napján Egerben ta r 
to tt igazgatói értekezlete azzal a kérdéssel foglalkozott: mily mó
don lehetne a tan ítás intenzitását fokozni s ezzel tan ításunk  ered
ményességét növelni? Ehhez a kérdéshez szólt hozzá Oberm üller 
Ferenc a m iliőiskoláról ta rto tt előadással, am elyre Gaál Mózes 
főigazgató buzdítása ösztönözte. Az érdekes és értékes tanulm ány
nak a sok elismerő szó ellenére sem lett gyakorlati eredménye, 
m ert a szakterem -rendszer bevezetésével term észetszerűleg fel
merülő újszerűségeket és nehézségeket egyesek túlságos sötét 
színben látták.

A rendszernek kőszegi m egvalósítása m ár életének eddigi rö
vid szakában megcáfolta azokat az aggályokat, amelyek ezelőtt 
kilenc esztendővel Oberm üller Ferenc tanulm ányát levették az 
élet napirendjéről. Bőszben Kőszeg kezdeményezése hato tt Ober- 
m üller Ferencre ösztönzőleg, hogy tanulm ányát m egjelentesse és 
érdekes adatokkal világítson rá  a kérdés m últjára, elméleti 
hátterére és gyakorla ti k ialakítására.

Am íg Oberm üller tanulm ánya a szakterem -rendszerrel szem
ben még kevés érdeklődést tanúsító  m últba tereli figyelmünket, 
addig F ran k  C. Touton am erikai pedagógus egy cikke a szak
terem -rendszernek a közel jövőre várható teljes kibontakozása 
felé irán y ítja  tekintetünket. Ez a tanulm ány m agyarul a P eda
gógiai Szem inárium  1935. 2. számában jelent meg. Azzal a kérdés
sel foglalkozik, milyenek lesznek az am erikai iskolák 1940-ben,
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teh á t nem is olyan fantasztikusan távoli időben. Galbavy Józsa 
fo rd ítása szerint a következőket mondja:

„Üjabban a klasszikus és modern nyelvek tan ára i is fel
ism erték az iskolaterem  képének jelentőségét. R ajta  is vannak, 
hogy olyan gondolatokat gerjesszen, am ilyeneket a falai között 
tan íto tt tárgy  szelleme megkíván. E gyre nagyobb az igyekezet, 
hogy az iskolaterem  berendezése, felszerelése olyan környezetet 
terem tsen, amely megfelel az iskolai tevékenységnek. 1940-ig sokat 
haladunk ahhoz, hogy az angol iskolaterm eket az angol gondol
kodásmódnak megfelelően, a történelem term et a történeti gondol
kodás fejlesztésére, a m atem atikai term et úgy rendezzük be, hogy 
algebrai képletekben, mennyiségi viszonylatokban gondolkozzunk 
benne. 1940-ben az iskolaterm et úgy építik és szerelik fel, am int 
azt az ott tan íto tt tárgy  m egkívánja.“

Ily  viszonyok között a szakterem-rendszer bevezetése nem te
kinthető valam ely helyi ötletszerű kuriózumnak, hanem egy olyan 
jelenségnek, amely ha nem Kőszegen, de rövid időn belül valahol 
m ásutt ta lá lta  volna meg a m aga érvényesülését.

A szakterem -rendszer m egvalósulását az az átértékelő folya
m at hozza m agával, amely a háború után szinte az egész világon 
végbement a társadalm i, a gazdasági és politikai életnek úgyszól
ván minden vonatkozásában. Ez a folyam at nem hagyta é rin te t
lenül a pedagógia munkamezejét sem s lényegesen befolyásolta az 
iskolák célkitűzéseinek, eszközeinek és módszereinek meg
választását.

Az 1883. évi középiskolai törvény szerint a középiskolának az 
a  feladata, hogy az ifjúságot egyes tárgyak  és tudományok tan í
tása révén ju tta ssa  magasabb általános műveltséghez és készítse 
elő a felsőbb tudományos képzésre.

Az ennek alap ján  k ialaku lt középiskolai tanulm ányi rendszer 
minél általánosabb műveltséget és a tudományos képzésre minél 
jobb előkészítést kívánva nyújtan i, a tudományok lehető teljes 
egészének rendszeres közlésére törekedett és az így előálló óriási 
ism erethalm az e lsa já títására  a szellemi képességek közül tú l
nyomóan az emlékezőképességet vette igénybe.

Az 1883. évi törvény alap ján  kifejlődött tanulm ányi rendszer 
a m aga teljes merevségében körülbelül a m últ század végéig állott 
fenn. A századforduló óta fokozatosan fejlődő átalakulásban van 
az im ént em lített átértékelésnek a hatása  alatt.

Ez az átértékelés á llíto tt a Hóman-féle 1934. évi új közép
iskolai törvény élére oly új célkitűzést, mely előtérbe helyezi az 
erkölcsös polgárnak nevelését vallásos alapon, hangsúlyozza az 
általános m űveltségnek nemzeti szellemmel való megtöltését és 
tudom ányos m unkára való előkészítés helyett tudományos m un
kára  való képességet kíván. Ennek az átértékelésnek a hatása é r
vényesül az új 1935. évi tan terv i utasításokban, am ikor ismételve 
hangsúlyozzák, hogy nem a rendszeres teljességre való törekvés, 
nem a könyvszerű betanulás a fontos, hanem az egyéni tapasz
talathoz és élményekhez fűződő megfigyelések, azok öntudatos 
rendezése, összehasonlítása és az összehasonlításból levonható tö r
vényszerűségek m egállapítása; s am ikor a tan ítás számára oly 
módszereket írnak  elő, amelyeknél a tanuló egyéni m unkája áll 
előtérben, nem pedig a tan ár m agyarázata.
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Ily  utasítások m ellett az új célkitűzés a m últ század k ite r
melte eszközökkel és módszerekkel m ár nem érhető el. Az 1883. 
évi törvény alapján kifejlődött egyoldalú intellektuális képzés 
helyett az egész ember kiművelése kerül előtérbe: egészséges szer
vezetének felépítése, valam int értelmi, érzelmi és ak a ra ti életé
nek minél m agasabb színvonalra való emelése.

A szakterem -rendszernek hazai viszonylatban ezidőszerint az 
ad jelentőséget, hogy az iskolai életet olyan keretek közé helyezi, 
mely a fentvázolt célkitűzésnek elérésére fokozottabb m értékben 
ad lehetőséget, m int a jelenlegi, főleg tömegiskolák szám ára k i
alakult iskolatípus. Természetesen a szakterem -rendszer érték
telen külsőség, ha nem tudjuk megtölteni az ríj törvény célkitű
zéseinek és az új u tasítások szellemének megfelelő eleven élettel 
és m unkával. Nem m aga a rendszer értékes, értékessé csak meg
felelő élet és m unka m ellett válik.

Különben a szakterem-rendszer elvileg nem új dolog, félig 
kialakulva m ár évtizedek óta ott él a középiskolák keretei között, 
hiszen a term észettudom ányi és az ügyességi tá rg y ak a t m ár rég
óta külön szakterm ekben tan ítják . Űj csupán ennek a gondolatnak 
a következetes keresztülvitele és ezzel egyidejűleg a nevelés és ta 
n ítás terén mutatkozó kedvező lehetőségek korszerű kihasználása.

Rendkívül nagy jelentősége van annak, hogy a szaktermek 
bevezetésével a tan ítási term ek egyform asága eltűnik, minden 
terem  tárgyának  megfelelő egyéni színt kap és így kialakul a 
miliőiskola, mely sok mélyreható hatással érvényesül a tanulók 
jav ára  úgy a nevelés, m int a tan ítás közben.

Felbecsülhetetlen értékes érzelmi motívumok érvényesülé
sére nyitunk utat, ha a vallásoktatást egy külön e célra szolgáló 
egyházművészeti elemekkel kiképzett és a vallásoktatásnak meg
felelő felszereléssel elláto tt teremben, nem pedig, miként á lta lá 
ban szokásos, egy a vallásos érzéssel és gondolatokkal sokszor te l
jes ellentétben álló osztályteremben végezzük.

Nem kisebb jelentőségű, különösen abból a szempontból, hogy 
a tanuló általános műveltségének gerincét nemzeti elemekből 
építsük fel, lm a m agyar terem ben művészi hatások mellett jele
n ítjük  meg a m agyar irodalom nak azokat az alak ja it vagy tö r
ténelm i hagyom ányait, amelyek nemzeti m űveltségünk alappillé
re it képezik. Ezen a gondolaton épült fel a kőszegi leánygim ná
zium m agyar szakterme, melynek a jta ján  ez a fölírás áll: „Nyel
vében él a nemzet“. A gondolat művészi alkotó erővel valósult 
meg H aranghy Jenő festőművésznek terveiben, am elyeket két 
jeles tan ítványa festett körülfutó képsorozat alakjában a terem 
falaira.

Ott lá tja  a tanuló maga előtt a csodaszarvast űző H unort és 
M agyart, Szondi két apródját a kopja tövén búsúlva, Szilágyi 
Erzsébetet, kezében a fekete pecsétű levéllel, a patakban mosó 
Iluskában gyönyörködő K ukorica Jancsit, a Bécsből ünnepi menet 
élén visszatérő M átyás k irá ly t bánatosan felismerő Szép Ilonkát, 
az u ta t Laczfynak vendégoldallal m utató Toldi Miklóst, Éva, 
Luther, M ichelangelo és Ádám alak já t Madách falanszterjelene
tében, Gárdonyi tiszai halászát, am int a holdvilág mellett fu ru 
lyázva szólaltatja meg a m agyar dalt, az éjtszakának idején a bes- 
senyő tábor felé merengő M árton kanonokot, a végeken éneklő
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vitézeket, a Bécsben lelkesen dolgozó testőrírókat, valam int a  ka
nyargó Tisza mentén merengő Petőfi alakját.

E  fali körülfutó  képeken kívül ott van még egyik oldalon 
Madách Im re mellszobra. K icsiny ített m ása Somló Sári alkotásá
nak. E redetije a Nemzeti Színház előcsarnokát díszíti. Az Em ber 
tragédiájának  Zichy illusztrációi és még vagy tíz író arcképe. 
Ennek a m iliőhatásnak, valam int a szakteremben elhelyezett kézi- 
könyvtárnak az irodalm i tan ítás szempontjából van jelentősége. 
A  szakterem ben kifüggesztett helyesírási vagy egyéb táblák gya
kori szemlélete a nyelvtan  tan ításában  érezteti kedvező hatását.

Teljesen hasonló a jelentősége a történelem-földrajzterem ben 
elhelyezett képsorozatoknak, amelyek színes nyom atokban á llít
ják  a tanuló elé legnagyobb történelm i alak ja inkat és eseményein
ket, valam int legszebb tájainkat. E  képek biztosította m iliőhatás 
m ellett i t t  is elősegíti a berendezés a mindjobban gyakorlativá 
váló földrajztanítást. Ott áll az egyik falon kizárólag ennek a te
remnek a szám ára egy vetítőgép, s a szemben levő oldalon csak 
M agyarország térképét kell leakasztani és az a la tta  levő meg
felelően kiképzett fa lra  vetíthetők földrajzi vagy történelm i vo
natkozású diapozitívek. A tan ári asztal helyét újabban egy rend
kívül gondosan megszerkesztett homokasztal foglalja el. Haszná
la tá t az új tan terv i u tasítás is előírja.

M int minden szakteremnek, a történelem -földrajzinak is van 
egy szekrénye a megfelelő szemléltető eszközök, könyvek elhelye
zésére. Dezső L ipót: Az én hazám című értékes m unkája például 
10 példányban áll i t t  rendelkezésre a földrajzi és történelm i tan í
tás számára.

Hasonló m iliőhatások érvényesíthetők a modern helyi term ek
ben. Kőszegen azonban egyelőre az anyagi nehézségek m iatt a né
met teremben csupán egy H erm ann und Dorothea-képsorozat, a 
franciában pedig csak egy Lafontaine-m esekép áll jelenleg az iro 
dalmi szemléltetés szolgálatában. A modernnyelvi szaktermeket, 
főleg az alsóbb osztályok szám ára ezidőszerint inkább oly irán y 
ban képezzük ki, mely lehetővé teszi eddiginél fokozottabb m ér
tékben a szemléltetésnek és a tanuló cselekvő tevékenységének be
vonását a modernnyelvi tanításba.

Természetesen itt  nincs helye annak, hogy részletesen k ife jt
hessük, m iként érvényesülnek a modernnyelvi tan ítás terén egyre 
fokozódó mértékben a szemléltető és cselekedtető eljárások. Csu
pán a rra  utalunk, mennyi lehetőséget ad az ilyen nyelvtanítás 
szám ára a megfelelő szemléleti és használati tárgyakkal felszerelt 
m odernnyelvi szakterem.

Ma m ár a  m odernnyelvi term ek egy fontos felszerelése a g ra 
mofon is. Szemlélteti a hanglejtésnek és a beszédmodornak az 
olyan jellegzetességeit, amelyek az egyes nyelveknek csak az illető 
országban tapasztalható  egész különleges sajátjai. Művészi előadá
sok révén irodalm i és esztétikai hatások k iváltására is rendkívül 
alkalmas.

A m ennyiségtani terem is átalakul az ott folyó m unkának 
minél kedvezőbb lebonyolítása érdekében. E lkerü l helyéről a ta 
n ári dobogó és asztal, hiszen alig van m ennyiségtantanár, aki az 
asztal mellett ülve tanítana. Kiszélesedik a tábla és több lehető
séget n y ú jt levezetések és rajzok áttekinthető elkészítésére, a ta 
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nulók oly gyakori foglalkoztatására, melynél azonos feladatot a 
táblán egyszerre többen is végezhetnek. M egtelik a terem  rajzoló 
eszközökkel, a m értannak legkülönbözőbb szemléleti eszközeivel, 
grafikonok képeivel. H a még egy-két kiváló tudós arcképét is el
helyezzük a teremben, akkor ezzel annak a meghittségét és ottho- 
n iasságát is fokozhatjuk.

A további szakterm ek m ár eddig is megvoltak, tehát új színt 
nem jelentenek a teljesen szakterem  szerint berendezett iskolában. 
Legfeljebb annyiban módosulnak, hogy bennük is érvényesüljenek 
m iliőhatások és alkalm asabbak legyenek a tanulók öntevékenysége 
révén a tanulm ányi anyag  elsájatítására.

A szakterm eket term észetszerűleg egészíti ki egy olyan könyv
tár- és olvasóterem, mely a tanulók szám ára naponkint nyitva 
áll. I t t  van a helye az általános műveltséghez elengedhetetlen ol
vasottság megszerzésének és főleg szellemtudományi tárgyak  szá
m ára  az olvasás révén egyéni élmények gyűjtésének. Gazdagon 
n y ú jtja  a tanulók érzelmi és erkölcsi nevelésének eszközeit s a 
szellemtudományi tárgyak  szemjjontjából ugyanaz a jelentősége 
van, mint a term észettudom ányi tá rgyak  körében a gyakorlatok 
helyiségeinek.

A fent nagy vonalakban vázolt módon, vagy ahhoz hasonlóan 
kiépített szakterem -rendszer tehát a m iliőhatások érvényesítésével 
nemcsak kiszélesíti az esztétikai nevelés területeit, hanem elmélyíti 
a  tanulók érzelmi életének kiművelését. Otthonosabbakká, meg
hittebbekké teszi az egyes tan ítási term eket és ezzel az iskolát 
közelebb hozza az élethez. A tanuló cselekvő m unkájára több tere t 
adva, fokozza az ak ara t nevelésének alkalm ait.

A szakterem -rendszer bevezetése sok újszerűséget és szokat- 
lanságot visz bele az iskola m indennapi életébe. Tulajdonképen 
nem maga a szakterem -rendszer hozza ezeket létre, hiszen a jelen
legi középiskola is m ár részben szaktermes, hanem az osztály- 
term ek eltűnése, am it a szakterem -rendszer teljes és következetes 
keresztülvitele hoz magával.

Épp ez az a pont, amelyen legerősebben tám adják a szakterem- 
rendszert. Azt mondják, az osztályterm ek elvesztésével a  tanulók 
m integy hontalanná válva ide-oda tévelyegnek az iskolai term ek 
között, sehova sem szoknak be véglegesen, elvesztik egyéni helyü
ket, osztálytermeiket. O sztályterm üknek és helyüknek elvesztésé
vel az általános rend fenntartásával szemben érzett kötelezett
ségeik is elhomályosulnak. Pedig ennek éppen az ellenkezője áll 
fenn. Am ikor az osztálytermekről a szaktermekre térünk át, a 
tanuló szempontjából nem megszükül az ő egyéni tulajdonának 
érzett kis világa, osztálya, padja, helye, hanem inkább kiszélese
dik, m ert a helyes szellemmel m egtöltött szakterem-rendszerben 
kifejlődő iskolai élet során az egész iskola a tanuló ottho
nává válik.

Iskoláink épületei nem szakterem -rendszerre számítva ké
szültek. A szakterem -rendszer bevezetése, főképen az osztályter
mek eltűnése új követelményeket tám aszt m agával az iskola épü
letével szemben. Ezek a követelmények csak részben elégíthetők 
ki akkor, ha régi épületeinkben térünk  át a szakterem-rendszerre, 
de teljes mértékben számolni kell velük, ha m ár az épület terve
zésekor előre tud juk  a benne elhelyezendő iskola szakterm es je l
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legét. Érdekes ilyen tervet készítettek Oberm üller Ferenc igaz
gató kezdeményezésére Am brus és H ajnaly  budapesti műépíté
szek az esztergomi reálgim názium  számára. Ebben a tervben köz
pontilag elhelyezett előcsarnokok, folyosók és egy hatalm as dísz
termiül is szolgáló hall nyú jtanak  kényelmes megfelelő lehetősé
get a tan ítási órákon kívüli időnek eltöltésére és a tanulók fel
szereléseinek elhelyezésére. A szakterem -rendszer m ellett ugyanis 
a tanuló nem hord ja m agával összes iskolai holm iját óráról-órára 
más terembe, hanem előcsarnokokban és folyosókon elhelyezett 
szekrényekbe helyezi ezeket el és minden órára azt viszi m agával, 
am ire éppen szüksége van.

A term et az óra végeztével természetesen föltétlenül el kell 
neki hagynia, m ert hisz szekrényéhez kell mennie az órára szük
séges könyvek, füzetek kicserélésére s különben is más terem be 
megy a következő órára. Ennek jelentős előnye az iskolai életben, 
hogy az óraközi szünetekben a tan ítási term ek feltétlenül k iü rü l
nek. Ezzel szemben az eddigi rendszernél mindenféle mesterséges 
eszközökkel is a lig  sikerül a tanulókat, különösen a nagyobbakat, 
kikergetni az óra végeztével az osztálytermekből.

E gy másik aggály a szakterem -rendszerrel szemben, hogy sok 
jövés-menés van óraközben és ez nyugtalanná teszi az iskola életét. 
Ezzel szemben a kőszegi tapasztalatok szerint a folyosókon az új 
rendszer mellett sincs nagyobb mozgás, m int am ennyi a réginél 
volt. Igaz ugyan, hogy Kőszegen minim ális a tanulók létszáma. 
Azt sem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk, hogy a nagy
tömegű iskolában is jelentékeny terem csere folyik a természet- 
tudom ányi és ügyességi tárg y ak  term eibe való átvonulással, s 
eddig senkinek sem ju to tt eszébe em iatt az átvonulás m iatt ezek
nek a külön term eknek a  beszüntetése.

A szakterem -rendszer teljesen tökéletes kiépítésénél a szak
terem  m ellett minden egyes tanárnak  is van egy kis egyéni dol
gozószobája. Ilyen berendezés található például egy rigai közép
iskolában, ahol nem is egyes szaktermek, hanem minden tá rg y  
szám ára a term eknek következő csoportja áll rendelkezésre. Egy, 
esetleg két tan ítási terem, egy könyvtárszerű dolgozó hum anisz
tikus tárgyaknál, kísérleti gyakorlóterem  term észettudom ányi 
tárgyaknál és egy tan ári dolgozó. Az Am brus—Hajnaly-féle terv  
értékét nagyban fokozná egy olyan módosítás, melyben az itt  
m egem lített gondolat érvényesülne. Azt hiszem végrehajtható 
volna minden nagyobb változtatás és költségtöbblet nélkül.

A  tan ár szám ára igen nagy előny az, ha ugyanabban az egy
két terem ben tan ít minden osztályt. A terem ben m indig meg
ta lá lja  a  megfelelő szemléltető anyagot, vagy a  szükséges fel
szerelést. Nem kell például térképeket vagy más szemléltető esz
közöket, vonalzókat, háromszögeket, m értani testeket a tan ítási 
ó rákra m indig más és más terembe cipelni, vagy &— 8 példányban 
beszerezni. Kéznél van a szemléltető anyagnak nemcsak az illető 
ó rá ra  szükséges része, hanem m ind a  nyolc osztályé. Íg y  elővehető 
a továbbhaladáson kívül bárm ikor, ismétlés vagy a régebben ta 
n u ltak ra  való utalás idején is.

A  tan ítási term eknek term észetszerűleg az eddigitől eltérően 
nem az osztályfők a gondozói, illetőleg a felügyelői, hanem a szak
tanárok. Így egy-egy terem  az évek hosszú során át ugyanannak
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a  szaktanárnak a gondjaira van bízva, am inek eredményeként 
minden tan á r igyekszik a maga term ét az adott lehetőségeknek, 
tárgyának  és egyéni felfogásának megfelelően minél szebben és 
minél célszerűbben kialakítani.

A szakterem -rendszer bevezetésének egyik legnagyobb nehéz
sége a megfelelő órarend elkészítése. K örültekintő és alapos m un
kával azonban le lehet győzni a nehézségeket és például Kőszegen 
el lehetett érni a következőket.

M inden tárgy minden órája a megfelelő szakteremben van. 
Természetesen nem szám ítva a rendkívüli tá rg y ak at és társa lgási 
órákat. Az egyes tá rg y ak  heti órái a hét nap jain  arányosan osz
lanak el. Egyetlen  egyszer sem fordul elő például három órás tárgy  
egym ásutáni három  napon. Egy-egy osztályban u g y an arra  a 
n ap ra  összetorlódó több elméleti tá rg y  révén kialakuló, úgyneve
zett nehéz napok sincsenek nagyobb számban, m int az osztályterem 
rendszer m ellett voltak. Az egyéni órarendek is elég kedvezőek. 
Csak két tanárná l fordul elő első és ötödik óra ugyanazon a na
pon. A lyukasórák száma egy-egy tanárnál hetenkint nem haladja 
meg a hárm at, hacsak m aga a tan ár nem kívánt többet. E l kel
le tt azonban ejteni azt a követelményt, hogy az úgynevezett ne
héz tárgyak  az első ó rákra kerüljenek, az ügyességiek és a ke- 
vésbbé jelentősek későbbre. Egyes újabb kutatások szerint ez a 
követelm ény m ár nem tekinthető helytállónak. Feláldozásával 
tehát nem veszítünk föltétlenül elism ert értékeket.

A szakterem -rendszerre minden oly intézkedésnek figyelem
mel kell lennie, amely érin ti a  tanárok vagy tanulók m unkáját. 
Például a  helyettesítésnél nemcsak azt kell kiírni, melyik osz
tá ly b a  menjen a helyettesítő tanár, hanem azt is, melyik szak
terem ben ta lá lja  meg a tanulókat. M ennyire belegyökeresedik a 
szakterem -rendszer az iskolai életbe, a r ra  legjobb példa, hogy a 
helyettesítő tanárok, hacsak lehetséges, saját szaktermeikbe viszik 
á t a tanulókat. A ném et órát helyettesítve a m ennyiségtantanár
nak az órát a német terem ben kell m egtartani még abban az eset
ben is, ha  m ennyiségtant vesz elő. H a azonban véletlenül üres a 
megfelelő szakterem, a tanárok  mindig átviszik a tanulókat saját 
term ükbe. B izonyítéka ez annak, milyen egységbe fo rr össze az 
idők folyam án az óra külső kerete és belső tarta lm a. Legjobban 
érezhető ez a vallásterem nél. V allásterem ben egyáltalában nem 
szeretnek helyettesíteni a tanárok. Azt mondják, az o ttani vallá
sos hangulat közvetlen bensősége nem teszi lehetővé a más 
tá rg g y a l való foglalkozást.

B izonyára nem véletlen, hogy hazánkban a szakterem -rend
szerrel szorosan egybefűződő miliőiskola először Kőszegen való
su lt meg. Kőszegen, ahol a  term észet szépségeinek a gazdagsága, 
az erdők mosolygó zöldje, s a hegyek üde, tiszta levegője bizto
s ítja  az ifjúság  szervezetének egészséges fejlődését. Kőszegen, 
ahol Ju risich  várának  ódon falai, a Hősök-kapujának m árvány
lap ja i m egpróbáltatásokban gazdag, de dicsőséges történelm i m úl
túnkról beszélnek, Kőszegen, ahol a m induntalan szemünkbe ötlő 
trianon i h a tá r  emlékeztet arra, hogy ennek a nemzetnek nemcsak 
dicsőséges m últja, hanem nagy feladatok m egoldását váró jövője 
is van. Kőszeg valóságos miliőváros a miliőiskola számára.

Arató István.
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A művészettörténet tanításának jelentősége és módszere 
a középiskolában.

A néhai gróf Klebelsberg Kunó kultuszxninisztersége alatt 
1927-ben életbeléptetett tan terv  egy új tan tárgyat, a m űvészet
történetet vezette be a leányközépiskolába, hogy azt a  leány
líceum és leánykollégium  V—V III. és a leánygim názium  V—VI. 
osztályában tanítsák. Azóta elhúnyt, széleslátókörű, emelkedett 
szellemű m iniszterünket, aki állandóan a nemzeti művelődés ü tő
erén ta rto tta  kezét, ez intézkedésének keresztülvitelében az alig  
százéves, de ku lturális jelentőségében növekvő tudom ányág fon
tosságának felismerése vezette. A művészetek és történetük irán ti 
érdeklődés egyre szélesebb körökben hódít. Az iskola sem zárkóz- 
hatik  el az élet követelései elől, ki kell aknáznia ezt a  tanuló m ű
veltségének egyetemességét gyarapító  gazdag tanulm ányi anyagot.

Az 1927-es tan terv  alap ján  bevezetett m űvészettörténeti ok
ta tá s  fényes eredményeket m u tat fel. A leányközépiskolák tanulói 
érdeklődéssel tanu lják  az új tan tárgyat, művészi ítélőképességük 
tisztu l á lta la  s az új stúdium m al szerzett tá rg y i ism ereteik te r
mészetesen kapcsolódnak történelmi, irodalom történeti, sőt filo
lógiai műveltségükhöz: m egerősítik és kiegészítik azt. A művészi 
lá tás fejlesztése a  szépérzék finomulásához vezet; így  válik  a m ű
vészettörténet a tanuló lelki életét nemesítő tanulm ánnyá, vagyis 
az t a célt szolgálja, melyet éppen a modern pedagógiai felfogás 
á llíto tt a  nevelés tengelyébe.

A m űvészettörténetnek tehát feltétlenül helyt kell adnunk az 
új tantervben. Eltörlése visszafejlődést jelentene a tanuló lelkü- 
lete, ízlése, szépérzéke szempontjából. Eredm ényeinek lehetőségét 
nem szűkíteni, hanem bővíteni kell. A mai ifjúságnak a  művésze
tek irán ti, roham osan kinyílt érdeklődését a nevelés szolgálatába 
kell állítani. B izonyára van mód arra , hogy az egységes fiú- és 
leánygim názium  megnövekedett óraszám ába ez a tárgy  zökkenés 
nélkül beékelődjék az Y—V III. osztályok tanítástervébe.

A m űvészettörténet tan ítása  a hum aniórák körében kitűzött 
tan terv i koncentrációnak szinte áttekinthetetlen  lehetőségeit ny itja  
meg, amelyeknek jelentőségét ta lán  nem is kell hangsúlyoznunk. 
Minél több oldalról tám asztjuk meg az ism eretanyagot, annál szi
lárdabban rögződik az meg a tanuló emlékezetében és lelkületé- 
ben. Üj és eleven színekkel bővül mindenekelőtt a tanuló tö rté
nelm i tudása. Egyiptom  történetének mozzanatai a piramisok, 
templomok, istenszobrok reánk m aradt alkotásaiban elevenednek 
meg a tanuló előtt. A nép ősfoglalkozásait, a  szántás-vetés, halá
szat képeit, a fáraók nagy vadászatait, idegen fajokkal fo lyta
to tt háborúikat s e néptörzsek etnikum át a  sírkam rák dombor
m űvű vagy festett jeleneteiből ism eri meg,

A több ezredéves kréta-m ykénei k u ltú ra  íro tt adatai még ma 
is megközelíthetetlenek a paleográfus számára, de a kiásott kno- 
sosi, tirym si stb. paloták fogalm at keltenek a tanulóban a sziget
világ uralkodóinak hatalm as építkezéseiről. Fennm aradt falfest
ményeik és szobrocskáik a népek tengerébe régen beolvadt krétai 
nép vallásos szertartásairól, cirkuszi játékairól, eleven művészi 
m egfigyeléséről tá jékoztatják  őt.

A görög világ m agasabbrendű ethosát és emelkedett népi
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k u ltú rá já t minden íro tt forrásnál meggyőzőbben hirdeti a tanuló 
szám ára a Parthenon-friz Panathenaia ünnepségének pom pás 
felvonulása, melyen Periklee egész Athénje kibontakozik előttünk. 
Több szoboralkotásban a sokat h irdetett görög atlétaideált látja meg
testesítve, nagy állam férfiak, költők, bölcsek arcképszobraiban 
pedig az erkölcsi és szellemi felsőbbrendűséget. Az Ázsia és A frika 
területére kiterjeszkedő hellenisztikus ku ltú ra  világhódító erejét 
is művészi alkotásain keresztül érezheti meg csupán a tanuló a 
m aga teljességében. S a történelm i vezető szerepre h ivato tt Róma 
leikéhez is hatalm as építkezésein és fenséges rom jain á t ju t  el. 
Történelm i domborműveinek és császárportréinak lá tása  érte ti 
meg vele a róm ai katonai vitézség és szervezőképesség v ilág 
uralom ra vivő erejét.

És hogyan m agyaráz a tan ár Bizánc történetéről és ku ltú rá
járó l a fényes bazilikák és ragyogó m ozaikjaik m űvészettörténeti 
alapvetése mellőzésével? S a francia  és német lovagvilág képe 
vájjon nem m arad-e csonka, a rom án és gótikus székesegyházak 
és pompás szobordíszük: a Biblia  Pauperum  bem utatása nélkül? 
A középkor hevesen izzó vallási érzését, féktelen képzeletét, szen
vedélyes lendületét teljes varázsában csak a m űvészettörténet ké
pes feleleveníteni s érzékeltetni a tanulók előtt, hogy az Istenhez 
szálló áh íta t ereje milyen csodás technikai, szerkezeti megoldá
sokra ösztökélte az ism eretlenség hom ályában rejtőző középkori 
kőmívesmestereket.

A renaissance m űvészettörténeti alapvetésének nélkülözhetet
lenségéről ta lán  nem is kell beszélnem. S az ellenreformáció belső 
forrongását, nagy alkotásait a sokrétű barokk művészet ism erete 
v ilág ítja  meg teljesen a tanuló lelkében. A felvilágosodás korá
nak költészet nélküli ridegségéhez viszont a klasszicizmus m űvé
szete szolgáltat megértető analógiát.

Több párhuzam  kínálkoznék még álláspontunk igazolására. 
De a művészettörténetnek a többi tá rg y ak at kiegészítő szerepé
ről is beszélnünk kell. Főleg a görög és latin  irodalm at, továbbá 
a róm ai régiségtant hozza közelebb a tanuló leikéhez a jól meg
alapozott m űvészettörténeti oktatás. A mithológia és a monda
világ hőseit művészi ábrázolásban is megismeri a tanuló, továbbá 
Cicero és Tacitus Róm áját, a császárfórum okat stb. A hódító csá
szárok diadalíveinek domborművein a klasszikus auktorokban 
le írt hőstettek úgyszólván a tanuló szeme előtt játszódnak le.

A m agyar nemzeti irodalom történet tanításához is szemléltető 
anyagot szolgáltat a m űvészettörténet. A honfoglaló m agyarság 
korából nem m aradtak fenn íro tt emlékeink, de a kiásott ipar- 
művészeti leletek, lószerszámok, hím zett tarsolyok, szíjvégek, gom
bok, ékszerek stb. fogalm at adnak m űveltségi színvonaláról. A le
gendairodalom tan ítása  szinte el sem képzelhető a m agyar ke
resztény középkor szárnyas oltárainak bem utatása, M átyás re- 
naissance-a a korabeli művészi emlékek tanulm ányozása nélkül. 
Pázm ány és Gyöngyösi irodalm i működése, a  Bessenyei Györgyre 
ható bécsi légkör ism ertetése is tarta lom  nélküli szóként hangzik 
el a tanuló füle mellett, ha  a barokk- és rokokó-stílus lelkületét 
és form áit nem ismeri. S a m últ század irodalm i fellendülése 
m ögött is érezni kell a m agyar történeti és genre-képszobrászat 
és festészet nagyjelentőségű kibontakozását.
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Bizonyára nem foglalkoztak még a művészettörténetnek a 
földrajz tan ításában  jelentős szerepével. A művészi alkotások 
tárgya, színtere és lelőhelye gyakran a  földrajz keretében rész
letesen nem tárgyalható  vidékekre irán y ítja  a tanuló figyelmét, 
íg y  az archaikus jón művészet középpontja a görög szigetvilág, 
— a kiváló nm rványfajokat P aros és Naxos szigetén s a Hymet- 
tos-hegylánc vidékén fejtették a görögök. Rhodos és Alexandria 
vezetnek a K r. e. III .—II. század hellenisztikus művészetében. 
A kisázsiai nyugati partvidék egykor virágzó görög városaira, 
m int H alikarnassosra, Pergam onra, M iletosra, továbbá Rómának 
Szíriái hatalm as építkezéseire is rá irányu l a figyelem. A román 
m űvészettel kapcsolatban a  délfrancia városok emlékeit, a góti
kával északfrancia, német és flam and városokat ism er meg a 
tanuló, nem is beszélve a renaissance és barokk hatalm as város
építkezési perspektívájáról. Idegen fajok etnikum áról Csak a m ű
vészi szemléltetés ad eleven fogalm at; például a Rhamses-szel 
küzdő ethióp törzsekről, a gall típusról, T rajanus császár dák 
ellenfeleiről, vagy a  csupán művészi emlékeiben rekonstruálható 
kré ta i népfajról. A quattrocento jellegzetes olasz típusai, vagy 
a  X V II. századi Spanyolország előkelő hidalgói és népéletének 
sajátos a lak ja i is a művészi bem utatáson keresztül válnak élő 
valósággá a tanuló lelkében.

Végül, azt hiszem, szükségtelen hangoztatnunk, hogy a m ű
vészettörténet m ennyire fontos segítője és irányító  tényezője a 
rajzoktatásnak. A növendék a távlat, szerkesztés, anatóm ia és 
kompozíció törvényeit itt, élő m űalkotásokban testet öltve látja.

A m űvészettörténet tá rg y i és esztétikai eredm ényeit azonban 
csupán tervszerű, célravezető módszerrel valósíthatjuk meg. 
A szorosan vett m ódszertani problém áknál fontosabbak azonban 
bizonyos elvi alapok, melyeket a tanárnak  nem szabad szem elől 
tévesztenie.

A m űvészettörténet tan ításának  kettős célja a művészi szép 
irá n ti érzék, vagyis a helyes látás kifejlesztése és a művészi alko
tások történeti fejlődésének és a m indenkori történelm i erőkhöz 
való viszonyának vizsgálata. A művészi látás a lap ja  a pontos 
szemléltetés, a következetesen keresztülvitt részletes, közvetlen 
megfigyeltetés. Ebben a vonatkozásban a m űvészettörténet mód
szere a term észettudományokéval rokon. A történeti fejlődés is
m ertetésében viszont a történettudom ányok módszerével kell p á r
huzamosan haladnia. A tan ítás sikere akkor válik teljessé, ha a 
módszer kettősségében összhangot tudunk teremteni.

A m űvészettörténet korszakos beosztásának, egyes alapfogal
m ainak, m int kerek szobor, a relief fajai, sík és tér, táv la t meg
értése u tán  az egyiptomi művészet alkotásainak bem utatásával 
kezdődik meg a tö rténeti fejlődés tárgyalása. Mondanunk sem 
kell, hogy ez a m unka vetítés nélkül eredménytelen. Szemlélte
tés nélkül m űvészettörténetet előadni nem lehet. A diapozi- 
tívokról eszközölt vetítés sokkal hívebben, elevenebben idézi 
fel az eredeti műalkotást, m int a könyvekből vetített kép, 
viszont előbbinek előállítása költséges és az iskolák anyagi ere
jé t m eghaladja. Ma viszont a legtöbb középiskola rendelkezik 
periszkopos vetítőgéppel s így levelezőlapról, könyvből is vetít
het. M agáról a műalkotásról nem beszélhetünk addig, am íg

26Tanáregyesületi Közlöny.
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nem szemléltettünk, viszont koráról, esetleg szerzőjéről néhány 
bevezető szóban még a vetítés előtt meg kell emlékeznünk. 
Elő kell készítenünk a ta la jt a művészi élmény befogadá
sára. Ezt fokról-fokra haladva kell lelkében felébresztenünk, s 
legalább a jelentősebb alkotások tárgyalásánál kérdés-felelet fo r
m ájában az ő közvetlen benyomásaiból kiindulni. Nem szükséges 
az alkotás történelm i vagy irodalm i hátterét, az ábrázolt szemé
lyek k ilétét és jelentőségét első lá tásra  feltárnunk a tanuló előtt, 
legalább is tanulm ányai kezdetén nem. Ezektől függetlenül kell 
a tanulónak a  szobor vagy kép szépségeit felfedezni a logikusan 
egymásból folyó kérdések segítségével.

Felvetítjük  például az osztálynak a nápolyi Nemzeti 
Múzeum Orpheus és Euridike-csoportját ábrázoló három ala
kos dom borm űvét Először irányításunk nyomán le kell írn ia  
a tanulónak a csoport tag ja it s egymáshoz való helyzetü
ket, t. i., hogy a középen álló nőalak a jobboldali fé rfi
alakkal látszik kapcsolatban lenni, bánatosan h a jtják  egymás 
felé fejüket s kezüket egymás vállára  helyezik, szelíd, csen
des megadásban. A nőtől kissé távolabb álló férfialak  nincs 
olyan szerves kapcsolatban a le írt csoporttal, bizonyos tartóz
kodással közeledik felé s kezét szinte óvatosan helyezi a nő k a r
jára , m integy figyelmeztetésül. A csoportot egybefűző szerke
zeti tényezőkre is fel kell hívnunk a figyelmet, m int az alakok 
tartásában  és mozgásában érvényesülő szim m etriára és vonal
párhuzam okra. A ruházat le írását is pontosan számon kell kér
nünk, m ert a v iselettörténeti mozzanatok, különösen az antik  
művészetben, egy-egy korra  vagy művészi körre nézve döntő je 
lentőségűek. S csak m ikor m ár az élménykeltésben ennyire ju to t
tunk, akkor tá rju k  fel a dombormű mitológiai hátterét, hogy ki 
volt Orpheus, hogyan szerezte vissza E urydikét az alvilágból s 
szegte meg ígéretét, hogy vissza nem p illan t rá  s hogyan vezette 
vissza Hermes, a  csoport távolabb álló alakja, az im ádott nőt 
ú jra  az alvilágba. Íme, ez a  dombormű a válás fájdalm át fejezi 
ki a csendes megadás szomorúságában, tartózkodó taglejtésekkel, 
fölösleges mozdulatok, heves pátbosz nélkül. S midőn a tanuló 
a teljes képleírás u tán  a mű hátterére  vonatkozó tudnivalókat is 
megismerte, kerek, összefüggő előadásban mégegyszer végig
m együnk az elmondottakon. Most következik a m űalkotásnak 
korába való beillesztése s ennek jellemző művészi sajátságaival 
történő egybevetése, valam int a m ester egyéni stílusjegyeinek k i
emelése, am ennyiben az alko tást mesternévvel tud juk  ellátni.

Az óriási anyag egész területét természetesen nem dolgoz
hatjuk  fel ilyen részletességgel. A történelm i fejlődés áttekintése 
érdekében gyakran  el kell térnünk a helyes esztétikai módszer
tani eljárástól. Tehát a rra  szorítkozhatunk csupán, hogy egy-egy 
korszak jellegzetesebb alkotásait elemeztessük a fentebb leírt 
módon a tanulókkal. Különösen fontosak ebből a szempontból: 
M yron Diszkoszvetője, Phidias Parthenonfrize, vagy az oromzat 
egyik részlete, Polikleitos lándzsavivője, Lysippos önm agát le
vakaró atlétája. A középkorból jellemző s elemző leírásra  alkal
mas alkotások a chartresi angyali üdvözlet, a naum burgi király- 
szobrok; az újkorból Michelangelo Mózese, B ernini V II. Sándor
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pápa síremléke vagy a m agyar művészet területéről — mondjuk 
— Donner Szent M árton-csoportja, Izsó búsuló juhásza.

Természetesen ugyanezzel az alakleíró eljárással indulunk el 
a művészet többi területén is. Leonardo da Vinci utolsó vacsorá
já t  például kitűnően le tudják írn i a növendékek; ők m aguk ju t
nak el a m ester szerkezeti, távlati, csoportfűzési ú jításainak  fel
ismeréséhez s a kép m agasabbrendű lelki és eszmei tarta lm ának  
átérzéséhez. Így  a tanárnak  m agyarázatában úgyszólván csak 
összegeznie kell a tanulók megfigyeléseit. Tapasztalataim  meg
győztek ugyanis arról, hogy a növendékek óvatos, diszkrét irá 
nyítás mellett m aguk veszik észre az alkotás művészi szépségeit, 
sőt a kor jellegzetes sa játsága it is.

A képleírást az építészet terén is érvényesíthetjük. Mondjuk, 
a párizsi N otre Dame hom lokzatát kell bem utatnunk, hisz itt  
bontakozik ki teljes egészében az érett francia gótika. A tanuló
hoz kérdéseket intézünk az épület szerkezetét függőleges ée 
vízszintes tagoltságát illetően, díszítő elemeit tá rg y a lta tju k  s így 
foglaljuk össze az ő észleleteik alapján a gótikus templomhom
lokzat, m ajd a templom belső szerkezetének sajátságait. U gyan
ezt az eljárást követjük például A lberti Rucellai palotájának le
írásánál, melyen a XV. századi renaissance palotatípus lényeges 
jegyeit foglaltatjuk össze a  tanulóval. Így  tárgyaljuk  a  Gesú- 
templom barokk elemeit, vagy Pollack M ihály Nemzeti Múzeu
m ának klasszicisztikus stílusát.

Igyekezzünk minél többet szemléltetni! Olyan alkotásokat 
is, m elyeket a tanulótól nem kérünk számon. Hadd tan u lja  meg
ism erni Raffael, Leonardo, Tizian, Rem brandt művészi stílusát. 
A művészi látás nevelésének leggyümölcsözőbb m ódja természe
tesen a múzeumok, képtárak gyakori látogatása. Ez term észete
sen különösen vidéki iskolák szám ára sok akadályba ütközik; 
azonban vidéki múzeumaink, m int a debreceni, székesfehérvári, 
szombathelyi, pécsi, stb. becses helyi jelentőségű anyagot ta r 
talmaznak, melynek feldolgozását szintén a művészi nevelés szol
gálatába kell állítani. A múzeumlátogatások pótolhatatlanok, 
m ert lehetővé teszik, hogy a tanuló a vetítésben, tehát csak sík
ban lá to tt szobrokat kerek plasztikában, a képeket pedig színben 
lássa. H a az anyag egy-egy részét átvettük, vigyük ki tan ítv á
nyainkat a megfelelő m űgyüjtem énybe s m utassuk meg neki a 
tan u lt tárgykörbe tartozó művészi anyagot. Ez az igazi összefog
lalás, rendszeres ismétlés többet ér, m int akár öt iskolai óra.

A tanulm ányi kirándulások művészi anyagát is fel kell 
használnunk. Vidéki városaink m egtekintésekor alkalm unk nyílik 
a nemzeti, helyi vonások kiemelésére s az idegen művészi h a tá 
sok m egvilágítására. De m űvészettörténeti eredm ényt a kirándu
lásoktól csak kellő szakszerű előkészítés alapján várhatunk. Ne 
sajnáljuk  a fáradságot, ta rtsunk  minden kirándulás előtt művészi 
ism ertetést ve títe tt képekkel s m utassunk rá  az illető város szép
ségeire és jellegzetes karakterére. K irándulás u tán pedig kérjük 
számon a benyomásokat, m ielőtt azok elszállanak.

A tanárnak  mindenkor figyelembe kell vennie a művészet- 
történeti kutatások új eredm ényeit s a h ivato tt m űkritika meg
állapításait. Nem szabad az egyes alkotásokkal szemben tanúsí
to tt esetleges elfogultságát kifejezésre ju tta tn ia . Az elism ert ko

26*
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moly művészi értékek előtt szemethúnyó tan ár könnyen nevetsé
gessé válhatik  a tanuló előtt. Vannak termékenyebb és meddőbb 
művészi korszakok, azonban m indegyiknek vannak igazi értékei, 
melyeket el kell ismernünk. Ne szédüljünk bele kritika nélkül 
k ifo rra tlan  művészi áram latokba, de ne is zárkózzunk el a jelen
kor értékei elől s művészi példákon nevelt ízlésünknek m indenkor 
bá tran  adjunk kifejezést.

Igyekeztem  a m űvészettörténeti oktatásnak sajá t tapasztala
taim ból leszűrt eredm ényeit tanártársaim m al megism ertetni. T er
mészetesen szerénytelenségnek tartanám  a közölt módszeres el
já rá s t egyedül célravezetőnek feltüntetni. Ű tm utatási, irányítási 
kísérlet volt csupán, mellyel ta lán  némelyek m unkáját megköny- 
nyíthetem . Azonban többféle ú t vezet az igazsághoz és minden 
módszer diadalt a ra t hozzáértő, helyes intuícióval, művészi ízlés
sel bíró és erős meggyőződésű tan ár kezében.

Bónisné dr. W állón Emma.

FIGYELŐ.

A magyar nyelv és az olasz közönség.
—  Tapasztalataim nyelvünk tanítása körül Olaszországban. —

A világháború u tán  hazánk és Itá lia  között ú jra  felvett, 
hagyom ányos baráti kapcsolatok fokozott m értékben felkeltették 
a  két nemzet érdeklődését egymásnak nyelve és ku ltú rája  iránt. 
Az első lépések ebben az irányban  Olaszország részéről a buda
pesti olasz k irály i követség ú tján  d íjta lan  olasz nyelvi és iro 
dalm i tanfolyam ok szervezésével, a mi részünkről pedig Berze- 
viczy A lbert lelkes kezdeményezésére a Corvin M átyás-társaság 
m egalakulásával történtek. A három fokozatra tagozódó (kezdő, 
haladó és gyakorló) olasz nyelvi kurzusok hallgatóinak száma 
évről-évre rohamosan megnövekedett és ma m ár — tudomásom 
szerin t — a három ezret is elérte. De viszont felm erült annak a 
szüksége is, hogy az olasz m űvelt közönség szám ára is lehetővé 
tétessék hazájuknak legalább egyik-másik jelentős ku ltu rális  
centrum ában a m agyar nyelv és irodalom közvetlen tanulm á
nyozása is m agyarajkú  tanárok  vezetése és irány ítása  mellett. 
Nyomban az olasz-m agyar barátsági szerződés megkötése után, 
1927-ben a róm ai egyetemen, a viszonosság elve alapján, rendes 
tanszék létesült a m agyar irodalom és történelem  tárgykörére. 
Kevéssel utóbb pedig a milánói kát. egyetem (Universitá Cattolica 
dei Sacro Cuore) szervezett lek torátust a m agyar nyelv és iroda
lom előadására. Ezt a lépést követték a genovai és torinói állam i 
egyetemek, a tries ti kereskedelmi egyetem és a Milánóban 1870 
óta létező Circolo Filologico nevű kultúrin tézet is. A m últ évben 
m egalakult M ilánóban Mezey Em il honfitársunk lelkes kezde
ményezésére és áldozatkészsége folytán a Julián-egyesület kere
tében egy m agyar elemi iskola is, az ott élő m agyar szülők gyer
mekei részére. E zt az iskolát olasz gyermekek is lá togathatják .

A m agyar nyelv tan ításának  Olaszországban — am ennyire
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ki tudtam  nyomozni — nincsen messzire visszanyúló hagyom ánya. 
A háborút megelőző korszakban, még a m últ század végén m ind
össze két m agánjellegű kultúrin tézet létesített m agyar nyelvtan- 
folyamot, két nyelvészeti kör (Circolo Filologico) az egyik T ori
nóban 1870-ben, a másik Milánóban 1893-ban. Az előbbiben a 
jelentkező tagok részére M ennyey Ferenc 48-as emigráns, o ttani 
vasúti főtisztviselő ta rto tt m agyar nyelvórákat, az utóbbiban 
pedig Zigány Á rpád tan á r és író. De egyik tanfolyam  sem volt 
tartós életű. Talán nem is annyira  az érdeklődés h iánya lehetett 
oka annak idején e tanfolyam ok rövides megszűnésének, m int 
inkább alkalm as nyelvtan és szótár hiányából eredő nehézségek. 
Később megjelent aztán, még a háborút megelőzőleg 1910-ben 
Gelletich, S irola és Urbanek fiumei tanároktól szerkesztett, igen 
hasznos és alapos olasz-m agyar és magyar-olasz szótár és Körösi 
Sándor által a M agyar Tudományos Akadém ia tám ogatásával 
szerkesztett kitűnő és kim erítő szótárnak kétkötetes olasz-magyar 
része (sajnálatos, hogy a háború kitörése, azután a szerző 
elhúnyta m iatt a kéziratban m ár elkészült magyar-olasz rész 
nem kerü lt sajtó alá), legújabban pedig K astner Jenő is közzé
te tt egy kétkötetre terjedő, igen jó olasz-m agyar és m agyar-olasz 
szótárt, de valam ennyi em lített m unka tulajdonképen csak az 
olaszul tanuló m agyarnak igényeit vette figyelembe, ellenben 
egyik sem volt tekintettel a m agyarul tanuló olasz közönség 
szükségletére. Hogy szabatosabb legyek ebben az észrevételemben, 
rám utatok arra, hogy az olaszajlm aknak szánt szótárban feltét
lenül jelzendő volna például a főnevek többesszáma, helyenkint 
a tárgy rágós alak jelzése, továbbá egyes melléknevek középfok- 
képzése és az ikes igék stb. is.

A m agyar nyelvtan tekintetében sokáig érzett hiány im m ár 
kielégítőleg pótoltnak tekinthető: 1930-ban m egjelent V árady  
Im re terjedelmes és alapos nyelvtana a római Istitu to  per 
l’Europa Orientale égisze alatt, gyakorlásra szolgáló bőséges szö
vegekkel, rövid, de ügyes szószedettel; továbbá e sorok író ja  is 
készített az olasz közönség részére egy, elsősorban a gyakorlati 
célt szem előtt tartó , tömören összefoglaló gram m atikát, fordí
tá sra  szánt irodalm i szemelvényekkel kiegészítve.

A m agyar nyelv és irodalom tan ításának  Olaszországban 
való intézményes kiépítéséhez az alapköveket a m últ év február 
havában Mussolini kormányelnök és Hóman B álin t kultuszm inisz
terünk  aláírásával m egkötött és még ugyanazon év őszén életbe 
is lépett m agyar-olasz ku ltu rális  egyezmény fektette le. Ennek 
az egyezménynek 6. és 7. cikke intézkedik az olasz egyetemeken 
előzőleg m ár megszervezett m agyar nyelvi és irodalm i tanfolya
mok további fenntartása, valam int néhány más egyetemen tervbe
vett újabb tanszék, illetve lektorátus felállítása ügyében. Most 
m ár csak az kívánatos, hogy e reánk oly fontos működési kör 
betöltésére rendelkezésre álljon, lépésről-lépésre — am int annak 
szüksége elkövetkezik —, erre  vállalkozó és természetesen az olasz 
nyelv használatában, az oktatás és szabad előadás terén is ottho
nos m agyar tanári gárda, vagy esetleg a m agyarban tökéletesen 
já rta s  olasz nyelvű tanár.

Talán nem teszek fölösleges szolgálatot, ha jelen cikkemben az 
olaszországi m agyar tan ítás terén im m ár hatodik éve szerzett
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tapasztalataim at, m ajdan nyomomba lépő kartá rsaim  tájékozta
tására, rövid összefoglalásban közlöm.

M indjárt i t t  előrebocsátom azt, hogy az olaszajkú hallgató
ságnak nem annyira nyelvünk szerkezete, m int inkább a kiejtés 
okoz kezdetben nagyobb nehézségeket. Különösen áll ez az egyes 
m agánhangzókra: az olasz nyelv ugyanis nem tesz oly éles 
különbséget az a  és о hangzók között, m int a m agyar. A nyil- 
tabb о és a zártabb о oly közel állnak egymáshoz, hogy az olasz 
szavakban minden félreértés nélkül váltakozhatnak, aminthogy 
fel is cserélik őket. Tulajdonképen azonban e jelenségek m ását 
m egtalálhatjuk dunántúli tájszólásunkban, sőt m ár F aludi Ferenc 
irodalm i nyelvében is. (Például aztat-aztot, v irágos-virágas, ágok- 
ágak, stb.) Így, ha világosan kiejtve diktálom is olasz hallga
tóimnak az alma szót, előfordul, hogy egyik ólmo, a másik almo 
szóval fogja írni. A délolasz és siciliai szárm azású hallgatók az 
é és í hangok kiejtése között sem tudnak éles megkülönböztetést 
tenni és éreztetni. Ebben a jelenségben sem találunk  egyébként 
különösebb meglepnivalót, ha figyelembe vesszük némely tá j
szólásunkban e tekintetben mutatkozó változásokat: édes-ídes, 
kérem-kírem. Az olasz irodalm i nyelvben hiányzó ö, ő, ü, ű 
hangzók szabatos kiejtését francia példákon (le, coeur, curé, per
due, stb.) és a  lom bardiai tájszólás hangzóival sikerül legköny- 
nyebben hallgatóim m al elsajátíttatnom ; kevésbbé hivatkozhatom  
előttük az ugyanazon hangzókat felm utató német példákra, m ert 
ezeknek a kiejtése is csak erőltető, hosszas gyakorlás ú tján  sike
rü l az olaszajkú tanulónak. M ikor az öröm  szó helyett egyik
m ásik olasz hallgatóm  erem  szót hall és ejt, i t t  is eszembe ju t  a 
„szögedi“ nyelvjárásbeli hirös, vagy a török szó régi terek  
formája.

Hosszú magánhangzóink ismertetésénél nyomatékosan és 
ismételten figyelmeztetnem kell hallgatóim at arra , hogy az éke
zetnek, m int a hang hosszúságának megjelölése mily fontos a mi 
nyelvünkben .. Míg ellenben az olasz nyelvben, ha m int ékezet 
(accento) elő is fordul a vessző, kizárólag csak a kiejtésbeli hang
súly  jelzésére szolgál (áncora-ancora, oblíó, v irtu , cittá stb.) 
A bor, bőr, bőr; kar, kár; kór, kor, kör példáin kell megértetnem, 
hogy a vessző kitétele vagy elhagyása mily lényeges változást 
hozhat a szó jelentésében.

Tekintettel éppen a kiejtésbeli árnyalatok nehézségeire, a 
m agyar nyelv gyakorlati célú tanításában mellőzendőnek tartom  
az e és ё hangzók kiejtése között lévő különbséget, amely egyéb
ként nálunk is csupán a nyelvjárásokban szerepel. Különben 
általában  lényeges könnyebbséget je lent a nyelvünket tanuló ide
genek részére az a körülmény, hogy tájszólásainkban nincsenek 
számottevő kiejtésbeli eltérések, úgyhogy a dunántiili nehézség 
nélkül m egérti például a  székelyt, holott ennek éppen az ellen
kezője áll fenn az olasz dialektusok között: a piemonti és siciliai 
olasz, ha mindegyik sa já t nyelvjárásán beszél, egyáltalán nem 
értik  meg egymást.

Ami egyes mássalhangzók kiejtése körül szerzett tapasztala
ta im at illeti, sok gyakorla tra  van szükség, m íg az átlagos tehet
ségű olasz megszokja az s, sz, z, zs m ássalhangzókat tartalm azó 
szavak könnyed és folyékony kiejtését, m int ahogy könnyen jön
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a jk á ra  a c betű olvasásakor a cs hang, а  дп  mássalhangzókat- 
pedig hajlandó n y -nek olvasni.

A hehezetes mássalhangzó tudvalevőleg hiányzik az olaszban 
(kivételt csak a toscanai dialektus képez, amely például a casa 
szót haza-nak ejti), ennélfogva a h betű olvasása az olasz tanuló
nak bizonyos m egerőltetéssel jár. Sőt — m int azt a m últ évben 
elhúnyt Cornelio Budinis, a triesti U niversitá Commerciale volt 
m agyar nyelvi lek tora em líti egy cikkében (Dott, Cornelio Budi
nis: Introduzione alio studio della lingua ungherese. Quadermi de 
„Le Lingue E stere“ Tipogr. P . Agnelli di A. P ro tti, Milano, 1934.) 
számos m űvelt tan ítványa is akadt, akik szinte képtelenek voltak 
kihozni olvasás közben a hehezetes hangot. Ezeknél — teszi 
hozzá — egyáltalában nem is erőltette a h betű kiejtését, hiszen 
enélkül is érthető lehet az illető szó.

A gy  és ty  mássalhangzók kiejtése némi begyakorlás u tán  
nem okoz különösebb nehézséget, különösen, hogyha az első eset
ben francia példára (Adieu!), az utóbbiban pedig angolra lehet 
hivatkozni: (tube, tune, vertu ; francia: tiens!).

Á ltalában — m int Budinis is elism eri — a német kiejtés az 
olasznak sokkal több nehézséget okoz, m int a magyar.

Ott van például a eh mássalhangzó: ez m int palatális hang 
hiányzik az olaszban és így nem lehet csodálkozni oly eseten, hogy 
egy Németországban m ár 20 év óta élő olasz hölgy Küche helyett 
következetesen K üke-t e jte tt ki. A mássalhangzók torlódása is, 
am ely a német nyelvben nem ritk a  (Pflicht, Reichschatzschein stb.) 
keményebb p róbára teszi a dallamos anyanyelvű olasznak beszéd 
szerveit. A m agyar szövegben ez igen ritkán  fordul elő, am ikor 
aztán mi m agunk is érezzük olykor az erőltetést a kiejtésben (pél
dául kérj, várj, örülj).

Vannak viszont kettős mássalhangzóink (ly, ny), amelyeknek 
megfelelő hangzása az olasz nyelvben is megvan, ennélfogva ki
ejtésük semmiféle nehézséget nem okoz.

Olykor az olasz tanuló m egtorpan egy-egy hosszú, vagy 
hosszúnak feltűnő szó olvasásánál. Kétszer, három szor is neki
megy, mielőtt azt folyékonyan, hibátlanul kiejti. M inthogy azon
ban ilyenkor sok esetben összetett szókkal van dolgunk, úgy lehet 
a mutatkozó nehézségeket elhárítani, hogy a szó alkotórészeit, 
külön-kiilön ejtetjük ki (meggyőzhetetlen, állomásfőnök, levelező
lapok, kórházigazgató stb.).

Á ttérve m ár most az alak tan  és m ondattan szabályainak 
megértetése körül szerzett tapasztalataim ra, rám utatok olasz hall
gatóim  előtt elsősorban azokra a jelenségekre, amelyek nyelvünk 
e lsa já tításá t az indogerm án nyelvekéhez képest lényegesen meg
könnyítik. Felhozom a nemek h iányát és ezzel kapcsolatban egyet
len névelőnek két alakját, továbbá a melléknévi jelző főnevével 
való egyeztetésének mellőzését és azt a sajátosságot, hogy a szám- 
névi jelző után  a főnév m indig egyesszámban áll. Az igeragozás 
m egtanulását is egyszerűsíti az a körülmény, hogy csupán egy 
jelen-, egy m últ- és egy jövőidő használatos a mai nyelvben.

Az olaszajkú tanulónak nem okoz meglepetést a m agyar 
nyelvben sajátos kettős tagadás sem; megvan ez az ő anyanyel
vében is, eltérőleg a francia vagy a német nyelvtől; nincsen 
semmi dolgom az olaszban: non ho niente da fare stb. A latin
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„consecutio tem porum “-lioz hasonló m egkötöttséget az alárendelt 
mondatszerkezetben, am ely az olasz nyelvben is előfordul (credo 
che egli l’abbia trovato, credevo ehe egli 1’avesse trovato; m i 
serivé, che verrá, mi serisse ehe sarebbe venuto stb.), a m agyar 
m ondattan nem ismer. Szórendünk is sokkal több szabadságot 
enged, m int például a francia, de különösen m int a német nyelv, 
amelyben a felkiáltó, kérdő főmondatok és a mellékmondatoknak 
pontosan megkülönböztetett szórendjük van. E lég felhoznom hall
gatóim nak, hogy azt a főszabályt ta rtsák  szem előtt, mely szerint 
az értelm i hangsúlyt viselő m ondatrésznek közvetlenül meg kell 
előznie az igeállítm ányt. Persze itt  fennáll egy nehézség: az ige
kötőnek elhelyezésében m egnyilvánuló megkülönböztetés. (A beteg 
m eggyógyult; meg fog gyógyulni a  beteg? Nem gyógyul meg stb.)

A laktanunkban az olaszajkú tanuló tulajdonképen két kemény 
dióra akad: az egyik a birtokviszony kifejezése, a másik az alanyi 
és tárgyas igeragozás megkülönböztetése. K ét olyan jelenség, 
amely sajátosan eltér az olasz és általában az indogerm án nyel
vek kifejezésmódjától. I t t  ugyanis meg kell jegyeznie, hogy nem
csak a birtokost, hanem  a birtokot jelző főnév is felveszi a birtok- 
viszonyra utaló ragokat, sőt tudnia kell azt, hogy éppen ezek az 
utóbbiak, a birtokos személyragok, a lényegesebbek, m ert nem 
m aradhatnak el soha a birtokviszony kifejezésében, ellenben a 
-nak, -nek birtokosrag elhagyható. Meg kell továbbá szoknia az 
anyanyelvében használt szórendnek éppen az ellenkezőjét alkal
mazni a m agyar szövegben; tudniillik, hogy a birtokos megelőzi 
a birtokot; la casa del medico, m agyarban: az orvosnak a háza. 
Nem csekély fáradságába kerül azonkívül a birtokviszonynak mon
dat alakjában való kifejezésénél beleélnie m agát abba, hogy az 
avere segédigéjének megfelelőt a m agyar nem használ, hanem az 
essere segédigével egyértelm ű van  segédigét kell a birtokviszony 
kifejezésére alkalmaznia. Ezt a jellegzetesen m agyar kifejezés- 
módot részben szószerinti visszaadással (az orvosnak van háza: al 
medico ё casa sua) igyekszem m egértetni, részben a latin  dativus 
possessivus használatára való hivatkozással (nekem van időm: 
mihi est tempus), bár ez utóbbi annyiban nem fedi a m agyar k i
tételt, m ert a latinban sem vesz fel a birtokot jelentő szó vala
melyes külön végződést. Találkozunk továbbá a birtokviszony k i
fejezésében nyelvünkben oly eltérésekkel, amelyek az olasz előtt 
bizony szeszélyeseknek tűnnek fel; például: szabály szerint a b ir
tokos személyének nyomatékosabb kiemelésére a birtokosszemély- 
raggal elláto tt főnevet megelőzheti a  megfelelő személyes név
más: az én könyvem, az ő háza, a ti országotok; ellenben az ő 
(nem az ők!) hazájuk. Egyszer így kell szerkesztenie: a gyerm e
keknek van nevelőjük; ellenben: a gyermekeknek a nevelője 
beteg.

Hasonlóképen tapasztalja a m agyarul tanuló olasz a követ
kezetesség hiányát a tárgyas ragozás alkalm azásának némely ese 
tében is. M egtanulja azt az általános szabályt, mely szerint a tá r 
gyas ragozás használatának akkor van a helye, m ikor a cselekvés, 
határozott, -pontosan megjelölt személyre vagy tá rg y ra  vonatko
zik. Ilyen eset áll fenn természetesen akkor is, ha a tá rg y  
személyes névmással van kifejezve: én látowi öt, őket; te dicséred 
őt, őket; én üdvözölZek titeket. De meglepetésére m ár alanyi rago
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zást lá t ott, ahol a tárgy  I. vagy II. személyit névmás: ő lát (nem: 
látja) engemet, téged; ők dicsérnek (nem: dicsérik) titeket. Ebbe 
a hibába egyébként a  legtöbb idegenajkú beleesik, ha  logikusan 
ragaszkodik a tanu lt szabályhoz, még hosszú m agyarországi ta r 
tózkodás u tán  is.

De a r ra  sem adhatunk az idegenajkának minden esetre érvé
nyes szabályt, hogy mikor járu l -ak, vagy -ok, illetve -ek, vagy 
-ők végződés a  többes jelzésére a mélyhangú, illetve m agashangú 
vagy középhangú, mássalhangzóval végződő névszóhoz, továbbá, 
hogy ily névszók mikor veszik a t tá rgyrago t kötőhangzóval és 
m ikor enélkül (tört-ek, hal-ak, baj-ok; ökör, ökrök; sír, többese 
sirok; ellenben hír, többese hírek). Az öröm szó tárgyesete: örö
möt, ellenben a köröm elisióval képezi: körmöt; vaj, v a ja t mellett 
ta lá l baj, bajt; horgonyt, a rán y t olvas, máskor, aranyat, vasat és 
így  tovább; aztán kocsik, kicsik mellett akadnak kötőhangzós 
többesek: régiek, külföldiek, hosszúak stb. Mivel az ily eltérése
ket az olasz és általában az idegenajkú, szabályokból nem tanu l
h a tja  meg, de nem is volna képes megjegyezni, nagy szükség 
volna olyan magyar-olasz szótárra, amely a névszók többesszámát 
és tá rg y a lak já t is feltünteti, legalább ott, ahol eziránt kétsége 
tám adhat.

Ámde minden nyelvtannál és szótárnál könnyebben és bizto
sabban vezeti céljának, nyelvünk alapos és hibátlan elsajá tításá
nak  elérésére az idegenajkú tanulót a m agyar földön, m agyar kör
nyezetben tö ltö tt tartózkodása. E szempontból is igen szerencsés 
gondolat volt idegenek részére szánt nyári egyetemi tanfolyam ok
nak megszervezése Debrecenben és Keszthelyen. A földkerekség 
minden részéről ideözönlő idegenajkú hallgatók sorában im m ár 
tekintélyes számmal jelennek meg olasz barátaink is, akik a 
nyelvtanulás nehézségeinek elhárításában hazánk irán t érzett 
őszinte, mély rokonszenvükben is hatalm as ösztönzést találnak.

Dr. Márf f y  Oszkár.

A tanárok továbbképzése Franciaországban.
A francia közoktatási rendszeit — a mienkkel szembe

állítva — a különböző képesítésű tanítószemélyzet jellemzi leg
jobban. Nálunk minden iskolafajnak megfelel egy oklevél, mely
nek birtokosa — kevésszámú m agántanári képesítés kivételével — 
egész életében m egm arad legelső képesítésénél. Akárcsak a katona
tiszteknél, a francia tanárok között is minden újabb fokozatért 
vizsgázni kell. Ezt a folytonos továbbképzést az állam minden esz
közzel elősegíti és az alapoklevél u tán  minden megszerzett további 
fokozatot címmel, előléptetéssel és jelentős pótdíjjal jutalm az. Az 
1926 április 29-i törvény alkotm ányosan is szabályozta a tovább
tanulás lehetőségeit.

Az alapvető bizonyítvány, melynek birtokosai felekezeti, m a
gán- és kisebb vidéki állam i középiskolában taníthatnak , a licence 
vagy diplöme, csak kiindulási pont. Aki itt megáll, kinevezésre, elő- 
haladásra nem számíthat. A teljes tanári jogkör elnyeréséhez 
(állami alkalmazás, nagyobb városokba való beosztás) az agréga- 
tion megszerzése szükséges. Ez a cím minden törekvő tan ár vég
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célja: ekkor érezheti csak igazán tan árn ak  magát. Hasonlóan igen 
megbecsült képesítés a doktorátus is. A francia egyetemen ennek 
megszerzéséhez hét kinyom atott eredeti szakm unkát kell bem utatni. 
E zért ritkább a francia tanárok között a doktori cím: a párizsi 
Lycée H enri IV. 58 tagú  testületében három  van.

Ezeknek a felsőbb fokozatoknak megszerzését, általában a 
tanárok  továbbképzését a francia  állam  a következő módon se
g íti elő:

1. Ingyenesség az egyetemen. Középiskolai tan ár az egyetem 
minden előadását ingyenesen látogathatja. H a vidéki városból — 
szolgálati helyéről — já r  be az egyetemre, a főigazgatóság ú ti
költségeit egészen — vagy részben — m egtéríti. Ugyanis minden 
főigazgató (Recteur) rendelkezik egy költségvetésileg biztosított 
alappal, melyből a tanárok k u ta tása it tám ogatni, műveik k iadá
sá t segélyezni kell. (Idézett törvény 150. bekezdése.)

2. Pénzjutalm ak. A diplőme u tán  megszerzett minden további 
fokozat fizetésbeli emelkedés is jelent. Így  az agrégation után 
évi 10.000 frank  (mai árfolyam  szerint kb. 3500 P) pótlék jár. Ha 
az illető csak az írásbelin  ment keresztül (admissible), de a szó
belin elbukott, évenként 3000 frank  ju ta lm at élvez mindaddig, míg 
a szóbeli v izsgálatot is leteszi. A doktorátus u tán  szintén évi 3000 
frank  pótdíj jár. A törvény indokolása szerint az állam  ezzel az 
összeggel a  kam atait ak a rja  visszatéríteni annak a tőkének, me
lyet a ta tíár magasabb fokoztai megszerzésre fordított. Ebben 
m ár azt is megmondtuk, hogy a nagyobb városokban szolgáló 
tanárok — m inthogy ezek csak agrégés-k lehetnek — évi 10.000 
frankkal nagyobb fizetést kapnak. Íg y  érthető — többek közt — 
a francia tanárságnak  az egyetemi városok, de főképen Párizs 
u tán  való sóvárgása.

3. Előléptetés. A jelentős pótdíj mellett az előhaladás, a h i
vata li és társadalm i megbecsülés is együ ttjá r a magasabb foko
zatok megszerzésével. Vidéki iskolákban az alapvizsgás tanárok 
között — életkorra, szolgálati időre való tekintet nélkül — az 
agrégék az iskola első tanárai, ők tan ítják  a felső osztályokat. 
H at évi vidéki — vagy gyarm ati — szolgálat u tán  a legkiválób
bak P árizsba kerülhetnek. Azonban ezt a k itün te tést külön is meg 
kell érdemelniük: minden tankerü let évenként közzéteszi a  h iva
talos lapban legkiválóbb tanárai névsorát. A fővárosban csak az 
olyan agrégé kerülhet, aki vidéki szolgálata idején ezt a nyilvá
nos elismerést megérdemelte. M inthogy itt  osztályrendszer van, 
vagyis a tan á r m indig ugyanabban az osztályban marad, felsőbb 
osztályba kerülni szinte kitüntetésszám ba megy.

4. Utazási ösztöndíjak. Az előny elvszakos tanárok a nyári 
szünidőben utazási ösztöndíjban részesülnek. Pályázaton kell 
részt venni érte, a nyertesek kötelezik m agukat, hogy a tan íto tt 
nyelv területén valam elyik egyetem nyári tanfolyam án részt 
vesznek. M inthogy Amerika, Anglia, Spanyolország, A usztria 
szintén aján lanak  fel nyári ösztöndíjakat franciaországi élőnyelv- 
szakos tanároknak, igen sok francia kartá rsunk  utazhatik  nya
ranként szaktárgya területére. Nyelvkészségük fe lú jítására, szó
kincsük állandó ébren tartására  nélkülözhetetlennek ta rtják  eze
ket a nyári utazásokat.

Azonban nem hiába ösztönzi minden eszközzel az állam  a ta-
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n ára it a továbbtanulásra. A tan terv i előírások is állandó fejlődést 
kívánnak. A lapvető elvük, hogy a tanulónak, a jelöltnek (min
den vizsgára érvényes szabály!) az egész anyagot kell ism ernie 
általánosságban, egyes k ijelölt részeket pedig alaposan kell tud 
nia. Így  az érettségi és a tan ári vizsgák anyaga is állandóan vál
tozik: a „program m e“ felerészben kétéveként kicserélődik. Az iro 
dalm i tárgyakból a szerzők, művek, a részletesebben tárgyalandó 
korszakok, a term észettudom ányi tárgyakból a fejezetek jegyzéke 
állandóan hullámzik. A tan ár kénytelen minden évben ú jra  fel
dolgozni az előirányzott anyagot. V álasztására van azonban bízva, 
hogy a kijelölt körből mit dolgoz fel tanítványaival. Így  az 
egyéni szabadság is ösztönzi a további tanulásra, az állam  pedig 
a  fentebb jelzett módokon intézményesen is biztosítja a tovább
képzés lehetőségét1. Sipos Lajos.

Irodalomtörténet és magánélet.
A Surányi Miklós Széchenyi-regénye ellen intézett tám adá

sok term észetszerűleg nem m aradtak válasz nélkül, de a védelem 
csakham ar ellentám adásba ment át és a m agyar irodalom törté
n e tírá st m agát is m egtám adta. Legutóbb Laczkó Géza kárhoztatta 
irodalom történetírásunknak azt a diszkrécióját, mellyel nagy
ja in k  m agánéletét bem utatja. Szerinte „a francia  irodalom- és tö r
ténetku ta tás alaposabb, emberi dokum entum okat hajhászóbb, m int 
a  m agyar!“ „Elm élázva fu tjuk  végig gondolatban Francois I-er 
dús életét, m elyet a  lues tragéd iája  koronáz irtózattal, Moliere 
gyanús házaséletét, V erlaine italozását és homoszekszuális d rá
m áját, a k irály i D ubarryk  és Pompadourok eseteit, F laubert epi
lepsziáját és M aupassant tébolyát, ezekkel és ilyenekkel szemben, 
a  homályt, amely K árm án József „végzetes betegségét“, Vörös
m arty  italozását s A rany János szinte teljesen ism eretlen szerelmi 
életét lengi körül.“ Pedig szerinte a m agyar irodalomtörtónész- 
haruspexek sok bizalmas dolgot tudnak nagyjainkról, de nem 
engedik, hogy a tömeg tudom ására jussanak. A tömeg pohár- 
köszöntő-történelemmel és iskolakönyv-irodalom m al kénytelen 
megelégedni. A hagyom ányos pusztai, nomád szemérem gyakorlá
sá t az igazság rovására űzzük. M integy iskolai kötelező olvas
m ánynak szánjuk az irodalom történetet.

M inthogy Laczkó Géza véleményével nem áll egyedül iro 
dalm i világunkban, m ásrészt az iskolát is érin te tte cikkében, le
gyen szabad röviden m egvilágítani azt a kérdést: tapasztalatunk 
szerint mi a m agyar irodalom történetírásnak elfogadott állás
pontja az író m agánéletével szemben! M indenekelőtt nem fogadja 
el azt a közism ert pesszimisztikus m egállapítást, mely szerint a 
művész, az író műveiben lelke legjavát adja s ami azontúl marad, 
az csak a salakja. H a ez igaz volna, a művész életével legfeljebb 
lélektani szempontból volna érdemes foglalkozni. Ezzel szemben 
irodalom történetírásunk vallja, hogy a költő élete és költészete kö
zött szoros kapcsolat áll fenn és erre rám utatn i a  tudomány köte
lessége. De van a költő magánéletének nem egy olyan területe is, 
am elynek a költő műveihez semmi köze sincs és abba belemerész

1 A vonatkozó rendeletek: Dión: Recueil complet de la législation de 
l’Enseignement secondaire. Paris, 1935. 150., 194., 344. pont.
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kedni nemcsak ízléstelen eljárás, hanem súlyosan kárhoztatandó 
is. Am it m agunkkal szemben életünkben vagy halálunk után meg 
nem engedettnek tartunk , azt nem engedhetjük meg azzal szem
ben sem, aki verseket vagy regényeket írt, szóval: költő volt. V an 
a magánéletnek oly területe, amely előtt m egálljt k iáltunk oda a 
tudományos kutatónak csak úgy, m int a pletykakedvelő kíván
csiskodónak.

H atározottan kim ondhatjuk a tételt: a költő magánéletéhez 
csak annyi köze van az irodalom történetnek, am ennyit a költő 
m aga belevisz költészetébe, am ennyi kiérzik ebből s am ennyi köl
tészete megértéséhez szükséges. Műveivel a költő a nyilvánosság 
elé lép, megértésükhöz szükséges körülmények ism eretére tehát 
joga van az olvasónak. De kinek mi köze A rany szerelmi életéhez, 
m ikor ő erről szemérmesen hallgat? Homerost m egértjük és élve
zettel olvassuk, ha nem tudunk is esetleges szerelmi kalandjairól 
s ezek hősnőjére nem ism erünk is rá  Calypso arcvonásaiban. Min
den ember szentélynek érezheti a m aga szerelmének legbensőbb 
világát, csak a költő szerelme közprédája minden vonatkozásban  
a nagy nyilvánosságnak, m ert verseket ír t  legtisztább érzel
meiről?

M indnyájan tudjuk, m ily rosszul ítélik meg az embert kor
társa i oly vonatkozásban is, amelybe nyilvános élete szabad be
pillan tást enged. E l lehet tehát képzelni, hogy téves m egállapítá
saival s következtetéseivel micsoda igazságtalanságot követne el 
az irodalomtörténész, m ikor a költő halála u tán  retrospective 
igyekszik hálószobája a jta jának  kulcslyukán bekukucskálni, ira ta i 
közt kotorászva orvosi recepteket gyűjtögetni, az elfogyasztott 
bormennyiség után kutatn i, közte és a vérnyomás között a viszonyt 
m egállapítani.

Laczkó Géza alighanem  Ady E ndre védelmére is szánja cik
két, midőn azt írja : „ . . .  ne akarjuk  felnőttek asztaláról is le
söpörni azokat a jeles írásokat, amelyek nem foglalhatnak helyet 
a gyerekek tanulópadjain s a jelenre és jövőre vonatkozóan ne 
bélyegezzük erkölcsrontónak azt a boldogtalan m agyar zsenit, aki 
nemcsak serdületleneknek óhajt írn i“. Bizonyos, hogy Ady m agán
életének nem egy vonatkozásában az erkölcstelenség bélyegét 
kénytelen hordozni az olvasóközönség széles rétegei előtt m ár csak 
azért is, m ert sohasem gondolnak arra, mily örvényekbe sodort 
más költőt is bor, szerelem, szenvedély — s am ellett önm aguknak 
sokat megbocsátanak. De az is kétségkívül való, hogy az okot 
elsősorban mégis Ady költészetében kell keresni. Ady a m agyar 
költészetben oly szokatlan hangot ü tö tt meg, őszinteségében 
annyira lem eztelenítette magát, hogy Nietzsche Z arathustrájának  
törvénye: aki magából nem csinál titkot, az m egbotránkoztat 
— akkor is sú jtaná, ha soha meg nem tántorodott, vagy a polgári e r
kölcsöt meg nem sértette volna. Viszont az is igaz, hogy az íté l
kezők között sok van, aki nem ism eri alaposan Ady költészetét, 
vagy nem m éltatja érdeme szerint Ady ön korbácsolását, tisztaság 
u tán i vágyát, istenkeresését.

Jól m ondja Laczkó Géza: „Az igaz, hogy a m agyar irodalom 
nak külön feladata van a nemzeti érzés fenntartásában, aminek 
az iskolából kell k iindulnia“, de abban az irodalom történeti irán y 
ban, melyet ő jelöl meg, a nemzeti célt nem fogja elérni. A leg-
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értékesebb, am it a történelemből kapunk, az entuziazmus — mon
dotta Goethe, a példák pedig-, amelyeket Laczkó hoz fel, igazán 
nem lelkesítők. A nagy költő m indig erköcsi értékeink kikristá
lyosodásán is munkálkodik, m ikor a széppel gyönyörködtet. Leljük 
öröm ünket abban, hogy életének esetleges botlásaival gyengítsük 
müveinek hatását?

Nem áll meg Laczkónak az az állítása sem, hogy a m agyar 
irodalom történet az írók életében kevés emberi vonást ku ta to tt 
fel. Aki meg akar győződni ennek ellenkezőjéről, olvassa el P in té r 
Jenő  nagy m agyar irodalom történetéből íróink évszámok szerint 
rendezett életrajzi ada ta it s a m agyar tudósok egész gárdájának 
kutató  m unkájára támaszkodó oly dokum entum okat fog találni, 
am elyek élesen jellemzők, színesen világítók és mélyen emberiek. 
Sajnos, boldogtalan házaséletről, tébolyról is kell szólamok, de az 
igaz — „gyanús“ házaséletről, italozásról, homoszekszualitásról, 
luesről és egyéb förtelm ekről nincs m it mondaniok.

Az irodalom történetnek egyébként m agasabbreudű céljai van
nak, m int hogy botránykrónikákkal csiklandozza fel az olvasók 
érdeklődését. A hum ánum  nem ezekben van. A pszichiáternek pe
dig  bő alkalm at nyú jt az élet, s a tudom ányos feldolgozásban a kö
telező titok tartás, a nevek elhallgatása m agától értetődő. Ezzel 
szemben épp az irodalom történetnek volna joga és kötelessége az 
író-em bert a világ szégyenpadján levetkőztetni?

Az irodalom feldolgoz oly tá rg y a t is, az irodalom történet elé 
egyes íróknak oly életrajzi adata i is tartoznak, amelyek túlesnek 
a  kiskorúak fejlődési színvonalán, képzelőerejét károsan foglal
koztatnák, az erkölcsi nevelést tehát nem szolgálják. De mert az 
irodalom történet egyes íróknak igen kényes élményeivel is kény
telen foglalkozni s egyes mai élm énytársak ezekben szenzáció
hajhászásból kéjjel vájkálnak, nem következik, hogy a tiszta köl- 
tészetű Vörösm arty, Petőfi vagy A rany tiszta alakjaiban nem is 
an n y ira  emberi, m int inkább álla ti dokum entum okat hajhásszunk.

B izonyára Laczkó Géza döbbenne meg legjobban, ha  odavetett 
elm efuttatása, melynek irányával egyébként nem áll egyedül, iro 
dalom történeti iskolát teremtene. Kardeván Károly.

Néhány szó az érettségi bankettről.
A V III. osztály főnökének hivatalos gondjai mögött ezekben 

a  hónapokban ott settenkedik a „m aturandusok4 itt-o tt rom antiku
san hagyományos búcsúztatása i s . . .  Az iskola meg az éppen k i
kerü ltek  határm esgyés, utolsó szereplése szokott lenni: az „érett
ségi bankett“.

B ár — úgy tudom  — m iniszteri intézkedés tilt ja  ezt a búcsú
form át, mégis különösen vidéki, kisebb helyen még a város tá r 
sadalm i életében is hullám ot ver a helybeli gim názium  „érettségi 
lakom ája“ az u tána következő bállal. Talán volt is ennek valam i 
jelentősége, am ikor és ameddig az érettségi tényleg az életbe 
lépést jelentette, jelenthette. Társadalm i nevelés szempontjából is 
jelentős mozzanat lehetett addig, am íg a régi középiskola feszesebb 
h ivata li e ljárása  szinte ezzel a végső hangsúllyal változott á t a 
férfiként kezelés, sőt lekezelés „vox hum ana“-jává; diáknyelven: 
„úriem ber bánásmóddá“. ..
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Gondolom, idővel éppen ez a beleképzelés okozta sok más mel
lett ezeknek a banketteknek sebezhetőségét. A sok kedves hangu
la ti velejárón kívül valahogy azzal a lelkülettel is ment a m inap 
„érett“ ifjú  a virágos, lampionos étterembe, hogy ezen az estén le
omlik a katedra és padok közötti minden eddigi feszültség, hogy 
talán-talán itt, ezen az estén m ajd az élet igaz árfo lyam ára váltód
nak az annyiszor hallott „hivatalos“ kenetes prédikációk... Tényleg 
ezeknek az érettségi banketteknek irodalm i ábrázolásában, a kedve
sen giccses akáclombos hangulatú közhelyek m ellett — kevés ki
vétellel — bizony-bizony ott sívárlik  a tan ár és diák, a katedra és 
pad határának  dicstelen szétnmllása az átlum polt éjtszaka bor- 
gőzős, m indent „megértő“ és megbocsátó h an g u la táb an . . .  De még 
tovább, szinte m enetrendszerű pontossággal bekövetkezik sok-sok 
becsületes szándék annyi, de annyi ifjon ti szép nekilendülés zuha
nása az elengedhetetlen lebujós végállom áson. . .  Az „érett férfi“ 
első lépése: ballépés, első nem „iskolaszagú“, „padratettkezű“, ön
álló szereplése nemcsak lelki eszményrombolást eredményez, de 
nagyon is n atu ra lis ta  csömört és szégyenletes testi következménye
ket is von m aga u tá n . . .

Ma az érettségi inkább vergődő m agárahagyatottság, m int új 
u tak ra  való bátor elindulás, inkább idegtépő gondok forrása, m int 
m egnyugtató befejezés. Igazán csak a  felületesség tudna megelé
gedni az érettségizettség eddigi „szim bolikájával“: a korzón való 
.cigizéssel“, meg a sétabotos fe lvonulással. . .  A mai középiskola 
hangja, egész szociális levegője szinte napról-napra m egm utatja a 
tanárnak  emberi arcát. Bizony-bizony, az életre nevelő tan ár és az 
életnek tanuló diák emberi egym ásratalálása nem vár az ére tt
ségi fehér aszta lára  ebben a feketekenyeres m agyar é le tben . . .

De hát nyolcévi közös m unka után  ne legyen az elválásnak 
valami, a hétköznapokból kiütköző form ája, ne tudjon valam i ün
nepi búcsúszót mondani az „alma m ater“ a „ballagó vén diákok
n ak 1?“. . .  Ennek a m egoldására szeretném a kartá rsak  figyelmét 
felhívni, ezért merek éppen nem új és semmiképen se nagyigényű 
elgondolásomnak a Közlönyben helyet kérni. Annál is inkább, 
m ert részben m ár m a is meglevő szokásnak egyetemessé tételét 
szeretném szorgalmazni.

Értesülésem  szerint a pesti p iarista  gimnázium VIII.-os nö
vendékei a m ásutt szokásos bankett helyett m ár évek óta 
V isegrádra rándulnak ki az intézet vezetőjével, tanáraik  tá rsasá
gában, m int utolsó közös szereplésre. A búcsúnak ez a form ája a 
gyakorlatban is jól bevált, az együtt töltött nyolc év közös emlé
keinek felelevenítése, diákos és diákhoz méltó szórakozás, kedély
nevelői, tradícióm élyítés, stb. szempontjából egyaránt. Az ére tt
ségi bankettek helyett ta lán  országszerte általánosítani és tovább
fejleszteni lehetne a középiskolai tanulm ányokat befejező közös 
k irándulást, am elyre az iskola vinné az ő VIII.-os diákjait. Az 
egyes intézeteknél a k irándulási alap egy bizonyos, számbavehető 
részét lehetne úgy felhasználni, hogy — ha nem is egészen az is
kola költségén, — de mégis nagy könnyítésekkel minden V III. 
gim názista résztvehessen az ilyen búcsúkiránduláson. Később, ta 
lán az érettségi találkozóra összegyűltek önkéntes adományaiból 
tudna olyan kirándulási alap kerekedni, amelyik egy-egy ére tt
ségiző évfolyam komolyabb hazai utazását is lehetővé tenné. Ügy
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tudom, a Ludovika Akadémia utolsó évfolyam ának a végén a 
tisztjelöltök hosszabb tanulm ányi k irándu lást tesznek az ország 
egy-egy részének megismerésére. Az idén arró l is értesültünk, 
hogy a Központi Papnevelő utolsó éves teológusai búcsúképen az 
örök városba utazhattak. A középiskolának a m aga szegénységé
ben is m ódját kellene találni, hogy az eddigi diákkirándulások be- 
tetőzéseképen komoly anyagi tám ogatással ju talm ul ilyen búcsú
kiránduláson mondjon Istenhozzádot „volt“ diákjainak. Az in té
zeti életből való kiválásnak ez a form ája jó eszköz lenne a hazai 
értékek megismerésének és megbecsültetésének.

Egy-egy iskola a m aga művelődési területén igyekeznék meg
látogatni azokat a helyeket, amelyeket a nemzeti történelem, iro 
dalom emlékei szenteltek meg. Igaz, a T anterv i U tasítások szerint 
ez szinte kötelessége a nyolcévi gimnáziumi oktatásnak, de szo
m orúan igaz az is, hogy ezek a tanulm ányi kirándulások nagyon 
ritkán  tudnak a  m ai tám ogatással megvalósulni. Így  nem is tud 
nak a hazai föld, a m agyar élet megismerésének minden másnál 
elevenebb forrásává lenni. Elképesztő, hogy mennyire nem ism er
jük  még csonka országunkat se, nem is szólva a megszállott te rü 
letekről. A turistáskodó utazó azt is tapasztalja, hogy mennyire 
nehéz a m egm aradt építészeti, művészeti értékekhez, sőt term é
szeti szépségekhez hozzáférni. Az érettségi bankett helyébe lépő 
búcsúkirándul ás akkor is eredményes lenne, ha egy-egy iskola 
hosszabb kirándulás helyett legalább a szomszédos város gim ná
zium ának V III. osztályos diákságát látogatná meg valam i ügyes 
műsoros szereplés, ba jtá rsi ismerkedés kapcsán. Sajnálatos, hogy 
a széleságazatú és érdekeltségű középiskolai szervezetben m ennyire 
nem ism eri egy-egy intézet sokszor még a szomszéd városban folyó 
iskolai életet sem; ha igen, legföljebb pletykából, vagy diákos 
bo tránykrónikából. . .

Ezen a téren az sem lenne céltalan vállalkozás és eredmény
telen megmozdulás, ha egy-egy végző évfolyam  ezen „búcsúszerep
lését“ egészséges, egyszerű körülm ények között valam elyik fa lu
ban vagy ipari telepen élvezhetné. A nem szorosan vett tudom á
nyos szempontú tanulm ányozás nélkül is sok mindent m egfigyel
hetnének a falu, a tanya, a robotos ember, kétkezi munkások m ás
fa jta  életéből. Az ilyen kirándulás jó figyelmeztető lenne a m aga
sabb pályára  törőknek, hogy a m agyar sors verejtékes napszám á
ban nem „terülj bankettasztalkám “ v á r rá juk  abban az „életben“, 
amelybe annyiszor el-kivágytak az iskola padjaiból. Ilyen  tanító  
példa nyomán nem hőkölne vissza e balsors szülte nemzedék a 
verejtékes problémáktól, ha  m ajd megöli lelkében a „filiszter“- 
álm okat és a  közösségi élet form áját nemcsak a kaszinói asztal- 
társaságban tu d ja  elképzelni.

Gondolom, sok egyéb megoldás is rásegítene ezen a téren arra, 
hogy az iskolai biicsúvétel egyben útbaigazító is legyen az egye
temes m agyar élet nyitottabb szemű meglátásához. A diákélet 
utolsó ilyen állom ása rám uta tna  az intelligens magyar férfi  m unka
kötelességeire is, h a  az iskola kapujában adott utolsó kézszorítás
ban a fehér asztal örömein túl, valam ennyire is éreztetni tudnánk 
a m últ nagy értékeinek és a jövő m unkás feladatainak egész 
életre szóló üzenetét. Dr. Ébner János.
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Visszalapozunk.
Az 1875. közgyűlés elhatározta, hogy a Közlönyt havonta két

szer je lenteti meg-. — S ajnála tta l veszik tudomásul, hogy a Köz
oktatási Tanács újjászervezésével a Tanáregyesület elvesztette azt 
a  jogát, hogy néhány tagot küldhessen a Tanácsba. — A budapesti 
felsőbb leányiskola m egnyilt egy előkészítő és egy középiskolai 
osztállyal az Erzsébet-téri gróf Cziráky-házban. — A választm ány 
memorandumot készít, hogy a reáliskola végzett növendékeit fel
vegyék az orvosi és filozófiai karokra. A gimn. tanuló mennyiség- 
tanban, term észettanban, újabb nyelvekben és rajzban gyengébb 
előkészültsége m ellett is kivétel nélkül bejut a tudományegyetem 
és műegyetem minden karára . Igazságtalanság tehát a reálisko
lai tanuló t csakis az óklasszikai nyelvekben való hiányosabb ké
szültsége m iatt az egyetem minden karáról továbbra is kizárni.

Az ág h. ev. egyháznak 19 m agyar középiskolája van. — 
A Közlöny szerkesztője, Névy László felolvasást ta rto tt a tanár- 
vizsgálat szabályozásáról. Szükségesnek ta rtja , hogy a  szerzetes- 
tanárokat ne mentsék fel az egyetem látogatása alól és ne alkal
mazzák őket a gimn. alsó osztályaiban sem tanárvizsgálat nélkül, 
m int az eddig történt. Az állam i tanárokra vonatkozó törvény 
kényszerítő hatalm át terjesszék ki a felekezetiekre is. — A köz
ok tatási költségvetés tárgyalásakor Plachy B ertalan  képviselő 
szükségesnek véli a felekezeti tankönyvek előzetes állam i á t
nézését.

A közoktatásügyi m iniszter a középiskolai tö rvényjavaslat
ban módot akar nyú jtan i a reáliskola növendékeinek, hogy a tu 
dományegyetem néhány k arára  beiratkozhassanak. A la tin  nyel
vet minden reáliskolában tan ítta tn i óhajtja  az önként jelentkező 
tanulóknak. A testgyakorlást heti négy órában ta r tja  szükséges
nek. A szerzetesi iskolákban a tandíj nem lehet magasabb az álla
miaknál. A  felekezeti és m agániskolák külföldi államtól anyagi 
tám ogatást el nem fogadhatnak.

Egy felekezeti tan ár panaszkodik a Közlönyben, hogy a ra jz 
tan ítás a felekezeti iskolákban igen elhanyagolt állapotban van. 
Az állam iakban is csak 3—4 éve karo lják  fel ezt a  tárgyat. A fele
kezetiekben még m elléktantárgyként sem szerepel, csak m agánúton 
foglalkoznak vele a növendékek. A szabadkézi ra jz tanárának  
nincs helye a tan ári konferenciákon, személyét lenézik, fizetése 
jóval kevesebb a rendes tanárokénál. Követendő példaként em líti 
az állam i középiskolákat, hol a ra jz tanárok  a többivel egyenlő 
fizetést és rangot élveznek. E rre  Ádám Iván  válaszol. Míg a ra jz 
tanárok  vizsgálati szabályzatában nélkülözzük az általános m ű
veltség feltételeit és a pedagógiai készültségét, addig a ra jz taná
rok szaktudom ányukon kívül általános műveltségben nem állnak 
egy fokon a többi szak tanár általános ism ereteivel és addig e 
visszás állapot javulásáról szó sem lehet.

A lőcsei főreáliskola értesítője ism ertet egy 141 éves osztály
könyvet, 1734-ből az o ttani ev. gimnázium irattárából. Természet
rajznak, szám tannak nyoma sincs a naplóban. Tankönyvet csak 
latin  nyelvtanokat és olvasókönyveket használtak. — A Lille vá
rosában felállítandó kát. egyetem program m ja kim ondja, hogy 
Franciaországot ki kell békiteni Istennel, Is ten t vissza kell he-
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lyezni jogaiba. Az általános szavazati jog eltörlendő. A hitfeleke- 
zetek egyenjogúságát és a polgári házasság intézményét meg kell 
szüntetni. A községi tanács tag ja  csak családapa lehessen. A sajtó- 
szabadság irgalom  nélkül elnyomandó.

A pozsonyi kir. akadém ia tanárai T refo rt közoktatásügyi mi
niszterhez fordultak  m emorandummal egy Pozsonyban felállí
tandó Deák Ferene-egyetem tárgyában. A  miniszter a pénzügyi 
helyzetre hivatkozva, elvetette az indítványt. — A m iniszter terve
zete a felsőbb kereskedelmi iskolákat kivette a népiskolák so rá
ból és a főgimnáziumokkal, főreáliskolákkal egyenlő rangba 
helyezte. vitéz Szabó István  Andor.

FO RG Á CSO K .
Tanári notesz és önismeret. A tan ári noteszt gúnyosan 

szokták emlegetni nemcsak az iskolával állandóan hadilábon álló 
körök, hanem egyes pedagógusok is. A notesz irán ti ellenszenv
nek is megvan a m aga története. V isszahatása ez annak a régi 
iskolai osztályozásnak, mely csak a leekefelm ondásra adott osz
tályzatokra támaszkodott, azoknak jegyeit összeadta, elosztotta a 
feleletek számával s m egkapta az akkoriban kétségbevonhatatlan 
értékű és érvényű végeredményt. Nem lehet tagadni, hogy a régi, 
40—50 év előtti iskola tanárainak  ez az osztályozó m ódja irigy  - 
lésreméltó lelkiism ereti nyugalom m al já rt, — mégha, vagy talán 
inkább, m ert tanítványaikat név szerint is alig ismerték. Ma a ta
n á r sokkal több szempontból ítéli meg a  tan ítványát, de ingado
zóbb is az ítélkezése és sok gyötrelemmel jár. Nemcsak a feladott 
lecke szorgalmas m egtanulását veszi figyelembe, hanem az osz
tályfoglalkoztatás lévén a tan ítás gerince, számba veszi, hogy a diák 
a közös munkából m ennyire és mily eredménnyel veszi ki részét, 
másrészt a tehetség és szorgalom egymáshoz való viszonyáról sem 
feledkezik meg. De azért vájjon nincs-e szüksége feljegyzésekre? 
Félredobhatja-e a noteszt? Nincs-e szüksége olyan szilárd tá 
maszpontokra, am ilyeneket az egyes feleletek nyújtanak? Egy tanár 
200—250 diákot tanít. M indegyikről szerez bizonyos általános ké
pet, de fejben tartha tja-e  pontosan mindegyik diákjáról, hogy 
m ikor hogyan felelt? K i ne győződött volna meg a m aga emlé
kezőtehetségének korlátáiról? A szülő kérdésére fejből elég jó vé
leményt mondunk a diákról e aztán a noteszbe nézve hozzá kell 
tennünk: igaz, hogy az utóbbi időben egyszer négyesre felelt s 
egyszer nem készítette el a h áz ife lad a tá t. . .  A tan ár feje se káp
talan, ezt a diák is jól tu d ja  s az igazság érvényesülését lá tja  
abban, hogy a tan ár noteszében feljegyzi a feleleteket. Az egész 
kérdésre pedig jellemző a következő eset. Egy iskolalátogatással 
elfoglalt pedagógus az osztályból jövet a folyosón kifogásolja az 
igazgató előtt, hogy a tan ár noteszt használ. E rre  az igazgató azt 
feleli: „Az a tan ár 250 tanulót tanít, hogyne használna tehát no
teszt, m ikor te iskolámban négy tan árt látogatsz meg s íme, m ár 
i t t  a folyosón tapasztalataidról jegyzeteket készítesz.“ E llentétes 
elm élet és gyakorlat így fér össze néha a kellő önismeret h iányá
nak m egnyugvásában. Régi történet, senkit se érin t már, de a 
belőle kifejlő igazság ma is friss igazság. (kk.)

T a n á r e c y e s ü l e t i  K i i z l ö n y . 27
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EGYESÜLETI ÉLET.

Felvétel az Árpád-kollégiumba.
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Árpád-kollégium ába 

(Budapest, VÉLI., Csepregliy-u. 4. sz.) az 1936—37. tanévre 38 fő
iskolai hallgató (fiú és leány) vétetik  fel.

A felvételért jún ius hó 20-ig kell folyamodni az egyesület 
Jó lé ti Bizottságához. A kollégium jelenlegi tag ja i a felvételt kérő 
ívet a kollégiumban tö ltik  ki és kötelesek tanulm ányaik  eredmé
nyes elvégzését indexükkel és vizsgálati értesítőikkel a fenti h a tá r
időig igazolni. Üj folyamodók a felvételt kérő ívet posta ú tján  kér
hetik  a kollégium igazgatójától, vagy személyesen is beszerezhetik 
azt az egyes középiskolák igazgatóinál, kiknek minden évben kül
dünk kiosztás végett felvételi íveket.

A főiskolák első évfolyam ára iratkozó hallgatók tartoznak 
kérvényükhöz érettségi bizonyítványuk (vagy ennek h iánya esetén 
a V III. oszt. bizonyítványuk) másolatát, a szakiskolákra iratkozók 
pedig legutolsó középiskolai bizonyítványuk másolatát mellékelni. 
A főiskolák többi évfolyam ának hallgatói indexm ásolattal, a gya
korló tanárjelö ltek  pedig szakvizsgái értesítővel folyam odhatnak.

Az igényjogosultak gyermekei a kollégiumban ingyen  kap
nak lakást, fűtést, v ilágítást, takarítást, ágyneműt, orvosi keze
lést és gyógyszert. Az esetleges kórházi ápolás költségeit a  kollé
gium nem fedezi.

A felvett tagok 20 pengő felvételi d íja t fizetnek. E zt az össze
get a  tag  a tanév végén visszakapja, ha évközben a házirend ellen 
nem vét, ellenben elveszti, ha  a  házirend szándékos megszegéséért 
kétszeri figyelmeztetésben részesül, továbbá, ha szobáját reggel 
%8 óráig nem hagy ja  el és a főiskolai előadásokat elmulasztja. 
A második figyelmeztetés, illetve a 20 P  elvesztése u tán  csak akkor 
m aradhat valaki a kollégium tagja, ha  a felvételi d íja t ú jra  le
fizeti. H a ezt másodszor is elveszti, a kollégiumból 48 órán belül 
távozni tartozik.

A kollégium tag ja i az egész tanévre 50 pengő üzemi költséget 
és 250 pengő élelmezési díjat fizetnek. Az üzemi díj alól senki sem 
menthető fel. A kollégiumban való étkezés m indenkire egyform án 
kötelező és a tagok csak elfogadható ok alapján kaphatnak alóla 
felmentést. Az élelmezési díj ellenében a tagok 250 napon á t kap
nak reggelit (kávé vagy tej két süteménnyel) és vacsorát (péntek 
kivételével húsétel főzelékkel vagy körettel.) Szeptember 15-ig, 
a karácsonyi és húsvéti szünetben, továbbá június 15. u tán  a kollé
gium ban főzés nincs. Jú n iu s  közepétől kezdve csak azok tartóz
kodhatnak a kollégiumban, akiknek vizsgálata vagy szigorlata 
jún ius második felére van kitűzve.

Az üzemi és étkezési d íja t (összesen 300 pengőt) a szülők te t
szésük szerint két vagy tíz részletben fizethetik le. A fizetések 
határideje a félév, illetve az egyes hónapok ötödik napja. A szülő
nek vagy gyám nak az egész tanévre esedékes összeg befizetésére 
kötelezettséget kell vállalnia, még abban az esetben is, ha a tag 
sa já t h ibája m iatt évközben a kollégiumból kizáratik, vagy önként 
távozik.
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A  felvételi értesítés átvételét követő 7 napon belül 50 pengőt 
(=  felvételi díj +  az üzemi és élelmezési díj tizedrésze) be kell 
fize tn i a kollégium pénztárába.

A házirend egy példányát nyom tatásban minden tag  m eg
kap ja  és tartozik  annak m egtartására m agát becsületszóval és 
névalá írással kötelezni. A szülőnek vagy gyám nak nyilatkozatot 
kell k iállítania , amelyben a  m egállapított díjak fizetésére, úgy
szintén fia  vagy gyám oltja á lta l okozott anyagi károk m egtéríté
sére nézve kötelezettséget vállal. Ezt a nyilatkozatot kézhezvétel 
u tán  7 napon belül a lá írva  vissza kell küldeni.

A kollégiumnak csak az lehet véglegesen tagja, ak it az in té
zet orvosa egészségi állapotánál fogva a közös kollégiumi életre 
alkalm asnak talál. Az alkalm atlanságot az intézeti orvos évközben 
is m egállapíthatja.

A felvett tagnak gondoskodnia kell szájmosó- és ivópohár
ról, mosdószappanról, fog-, ruha- és cipőkeféről, törülközőkről, 
4 darab lepedőről, elegendő számú alsó- és felsőruháról. Ágyneműt 
senki sem hozhat m agával, legfeljebb egy fejvánkost megfelelő 
huzatokkal, amelyeknek m osásáról m aga gondoskodik. A felvétel
rő l szóló értesítést jú lius hó első felében megküldjük.

K elt Budapest, 1936. évi m ájus hó 15-én.

Dr. Madai Gyula s. k., ’ Édes Jenő  s. k.,
tank . k ir. fő ig ., országgyűlési állam i középiskolai igazgató,

képviselő, elnök. az Á rpád  kollégium  igazg tató ja .

Budapesti Tanári Kör.
Április 27-i ülésünkön Bernolák Kálmán elnök üdvözölte a megjelent 

tagokat. Dr. Halász László igazgató adott elő a pedagógiai kísérleti iskoláról.
Iskolaszervezetünkben a művelődési anyagén és a tanulmányi renden 

kívül a tanítási mód és a nevelő eljárás is az uralkodó német-osztrák peda
gógiához alkalmazkodott. Ezen a téren Herbart lélektanának és pedagógiájá
nak hosszú időn keresztül úgyszólván kizárólagos, vezető szerepe volt.

A múlt század végén, főképen pedig századunk első három évtizede 
folyamán rendkívüli mértékben nekiindult gyermektanulmányi és kísérleti 
lélektani vizsgálódások nyomán feltörő reformtörekvések mind meggyőzőbben 
mutatnak rá Herbart mechanikus lélektanára felépített intellektuális tanítási 
elmélet és gyakorlat hibáira, a nevelő eljárások gyengéire. A kutatók egyre 
mélyebben pillantottak be a gyermekiélek titkaiba és hamarosan felismerték, 
hogy nem a tanítási anyag, a tanterv és annak célkitűzései, a tantárgy vagy 
az órarend az iskolai munka irányítója és szabályozója, hanem maga a gyer
mek és fejlődésének természetes követelményei. Azért tanítási gyakorlatunk
ban és nevelői tevékenységünkben alkalmazkodnunk kell a gyermek életkora 
szerint változó szellemi erők működéséhez és kívánalmaihoz. A nevelőnek 
fontos feladata a gyermeklélek teherbírásának megismerése.

A tanítási anyag kiválasztását és elrendezését, a tanítási gyakorlatot 
módosító gyermekfejlődéstani megállapítások új irányt szabtak a nevelésnek 
is. A herbarti iskolában a tudás, az ismerethalmozás volt a cél annak az el
gondolásnak az alapján, hogy a minél terjedelmesebb művelődési anyag növeli 
az értelmet, az erkölcsi, vallási ismeret alakítja a belső embert, fejleszti a 
jellemet, vagyis nevel. Ezzel szemben a gyermekfejtődéstan igazolta, hogy csak 
az olyan ismeretnek van nevelő hatása, mely önalakításra, lélekformálásra, 
a környező világgal szemben való állásfoglalásra, vagyis világnézet kialakítá
sára vezet.

A tanítás és nevelés új irányú fejlődése a metodikában is korszerű
27*
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változást és módosulást kívánt. A bontakozó gyermeki élet mozgást, szüntelen 
áradást jelent, azért a lélek sajátos természetét megértő és követő módszer 
csak az olyan lehet, mely a gyermeknek alkalmat ad a keresésre, a felfede
zésre, az alkotásra, természetes kutató ösztönének felhasználására. így jutott 
el a gyermek fejlődésmenetét követő pedagógia a eselekedtető, a munkáltató 
módszer kialakításához és alkalmazásához.

Azonban nemcsak a gyermekfejlödéstani és gyermektanulmányi kutatá
sok igazolják az új tanítási gyakorlat és nevelő eljárás célszerű voltát és 
szükségességét, hanem a kísérleti lélektan eredményei is azt bizonyítják, hogy 
a gyermeki lélek képességeinek egyenletes fejlődése szempontjából a modern 
pedagógiai elveket megvalósító iskola tanítási eredményei jelentékenyebben 
jobbak és magasabbak, mint a kiszabott úton fegyelmezetten és kötelesség- 
tudóan haladó hagyományos iskoláé.

A magyar középiskolának a háború után megtett szellemi útvonala 
nyilvánvalóan mutatja az előbbiekben ismertetett elveknek és kezdeményezé
seknek hatását. Nálunk is polgárjogot nyert a munkáltató módszer, főleg a 
fizika és kémia, kisebb mértékben a földrajz és természetrajz keretében. Két 
polgári iskolánk, a budapesti székesfővárosi irányító és a szegedi gyakorló 
polgári iskola pedig az iskolai tevékenység egész területén ezt a gyakorlatot 
követi, illetőleg igyekszik kialakítani.

Az új idők új pedagógiájának befogadása elől a magyar középiskola sem 
zárkózhatik el. Minthogy azonban itt nem egyszerű módszertani újításról van 
szó, hanem a gyermeklélektani és gyermektanulmányi vizsgálódások eredmé
nyeinek korszerű és céltudatos adaptálásáról és továbbfejlesztéséről, más szó
val az egész iskolai tevékenység gyökeres és időszerű átformálásáról, azért 
szükségünk van egy teljesen ennek a problémának megoldására szánt intéz
ményre, egy pedagógiai kísérleti iskolára, még pedig külön a fiúk és külön 
a leányok számára.

A kísérleti iskola bőséges és biztos anyagi eszközök birtokában, a lélek
tani és gyermekfejlődéstani kutatásokra és megfigyelésekre kellően felkészült 
tanári kar, gazdag és mintaszerű felszerelés mellett állandóan figyelemmel 
kísérheti azokat a reformtörekvéseket és újításokat, amelyek a hazai és kül
földi pedagógiai irodalomban felmerülnek, hogy az ezek nyomán kialakítható 
tanítási és nevelési gyakorlatot kipróbálja, ellenőrizze, kifejlessze és az élet
képesnek bizonyult módokat az egész magyar közoktatás javára gyümölcsöz- 
tesse és értékesítse.

Az első felszólaló, vitéz F r a k n ó y  J ó z s e f  vázolta a különböző korú tanulók 
érdeklődési köreire vonatkozó vizsgálatok kérdését és ezekből következtetése
ket vont le. Rámutatott a magyar vizsgálatok értékelésére, de nehézségeire is. 
A mai tudományos felfogás szerint lehetetlen csak az érdeklődési körökre 
vonatkozó vizsgálatok alapján tantervet készíteni, még nagyon sok más szem
pontot kell ezen kívül figyelembe venni. A kísérleti iskolák tanterve és tanítási 
eredménye nem térhet el nagy mértékben az átlag iskoláétól, mert elpártol 
tőle a közönség. De ne legyen tanulói létszám és munkafeltételek szempontjá
ból sem nagyon eltérő az átlag-iskolától, mert különben a tőle kapható tapasz
talatok módszer dolgában nehezen értékesíthetők vagy éppenséggel felhasznál- 
batatlanok.

H a s z l e r  K á r o l y  igazgató felszólalása után még S c h m i e d t  A l a j o s  igazgató 
vette védelmébe a mai iskolát. Ha a módszerben a gyermek vezet engem, hogy 
nevelhessem akkor a gyermeket az életre? Az élet nem azt és nem úgy fogja 
adni, amit és amint azt a gyermek akarja. Nem lehet a gyermek számára az 
iskolában úgy kisöpörni az utat, hogy még szalmaszálba se ütközzék a lába. 
Bizonyos életkor után már csak kötelességteljesítésről lehet szó az iskolában.

Az e l n ö k  zárószavában kifejti, hogy sok iskolában több kartársunk követ 
ilyen kísérletezést, de óvatosságot ajánl, mert mi nem tengeri malacokon 
kísérletezünk, hanem az életbe vágunk bele. v i t é z  S z a b ó  I s t v á n  A n d o r .
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H ÍR E K .

Kormányképviselők. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 
egyházi hatóság alatt álló középiskolák folyó tanévvégi szóbeli érettségi 
vizsgálataihoz a következő kormányképviselőket küldötte ki:

I. A róm. kát. középiskolákban: 1 .  a  b a j a i  eiszt. rendi kát. III. Béla 
gimnáziumhoz dr. K o c h  N á n d o r  tanügyi tanácsos, pécsi tanker, kir. főigazgató
sághoz szolgálattételre beosztott gyakorló középiskolai tanárt, 2. a  b u d a p e s t i  
IV. kér. kegyes tanítórendi kát. gimnázium „A“ csoportjához H a l t e n b e r g e r  
M i h á l y  tanügyi főtanácsos, budapesti V. kér. Ráskai Lea leánygimnáziumi 
igazgatót, 3. a  b u d a p e s t i  IV. kér. kegyes tanítórendi kát. gimnázium „B“ cso
portjához M é h e s  G y u l a  egyetemi magántanár, budapesti VII. kér. áll. Madách 
Imre gimnáziumi rendes lanárt, 4. a  b u d a p e s t i  XI. kér. ciszt. rendi kát. Szent 
Imre gimnáziumhoz dr. vitéz P á l f i  J á n o s  egyetemi magántanár, VI. kér. állami 
Kölcsey Ferenc reálgimnáziumi rendes tanárt, 5. a  b u d a p e s t i  VIII. kér. Szent 
Benedek rendi kát. Szent Benedek gimnáziumhoz dr. K e m e n e s  I l l é s  budapest- 
vidéki tanker, kir. főigazgatót, 6. a  b u d a p e s t i  II. kér. érseki kát. reálgimnázium
hoz É d e s  J e n ő  c. igazgató, VII. kér. áll. Madách Imre gimnáziumi rendes tanárt, 
7. a  b u d a p e s t i  IV. kér. Angolkisasszonyok Sancta Mária kát. leánygimnáziumá
hoz dr. H o r v á t h  J e n ő ,  a Ferenc József nevelőintézet főfelügyelője, jog
akadémiai rendes tanár, egyetemi nyilv. rendkívüli tanári címmel felruházott 
egyetemi magántanárt, 8 . a  b u d a p e s t i  XI. kér. Redemptorissa kát. Szent 
Margit leánygimnáziumhoz dr. P e t r i c h  B é l a  budapesti állami középiskolai 
lanárképzőintézeti gyakorló-középiskolai tanárt, 9. a  b u d a p e s t i  XI. kér. 
Notre Dame de Sion kát. leánylíceumhoz S c h m i e d t  A l a j o s  c. középiskolai 
igazgató, budapesti V. kér. állami Berzsenyi Dániel reálgimnáziumi rendes 
tanárt, 10. a  b u d a p e s t i  Szent Orsolya-rendi Szent Angela kát. leánygimnázium
hoz S i m o n  L á s z l ó  tanügyi tanácsost, 11. a  b u d a p e s t i  Vili. kér. Szent Szív 
női szerzetesrendi kát. Sophianum leánygimnáziumhoz V u y e r  L a j o s  buda
pesti állami középiskolai tanárképzőintézeti gyakorló-középiskolai tanárt, 
12. a  d e b r e c e n i  kegyes tanítórendi róm. kát. Calasanzi Szent József reál- 
gimnáziumhoz V u c s k i t s  J e n ő  tanügyi főtanácsos, miskolci kir. kát. gimná
ziumi igazgatót, 13. a  d e b r e c e n i  Magyarok Nagyasszonyáról nevezett kát. 
leánylíceumhoz dr. K u r u c z  G y ö r g y  szolnoki állami leánylíceumi igazgatót. 
14. a z  e g r i  ciszterci rendi róm. kát. Széni Bernát gimnáziumhoz B a y e r  
B á b é r t  tanügyi főtanácsos, mezőkövesdi kir. kát. Szent László reálgimnáziumi 
igazgatót, 15. a z  e g r i  Angolkisasszonyok érseki kát. leánygimnáziumhoz 
G á l d y  B é l a  tanügyi főtanácsos, gimnáziumi igazgatói címmel felruházott 
budapesti III. kér. állami „Árpád“ reálgimnáziumi igazgatót, 16. a z  e s z t e r 
g o m i  szentbenedekrendi Szent István kát. gimnáziumhoz dr. S z u k o v á t h y  
I m r e  kormányfőtanácsos, m. kir. testnevelési főiskolai igazgatót, 17. a  g ö d ö l 
l ő i  jászóvári premontrei kanonokrend kát. reálgimnáziumához dr. L á n g  
N á n d o r  nyug. egyetemi ny. r. tanárt, 18. a  g y ő r i  szentbenedekrendi Czuczor 
Gergely kát. gimnáziumhoz dr. S i k  S á n d o r  egyetemi ny. rendes tanárt, 
19. a  g y u l a i  róm. kát. reálgimnáziumhoz dr. M e s t e r  J á n o s  egyetemi nyilv. 
rendes tanárt, 20. a  k a l o c s a i  Jézus-társasági kát. gimnáziumhoz B é d a y  J á n o s  
kispesti állami Deák Ferenc reálgimnáziumi igazgatót, 21. a  k e c s k e m é t i  
kegyes tanítórendi róm. kát. gimnáziumhoz v .  F r a k n ó y  J ó z s e f  budapesti 
áll. középiskolai tanárképzőintézeti gyakorló középiskolai rendes tanárt, 
22. a  k e c s k e m é t i  Angolkisasszonyok kát. Ward Mária leánygimnáziumához 
P o n g r á c z  A l a j o s  tanügyi főtanácsos, gimnáziumi igazgatót, 23. a  k e s z t h e l y i  
premontreirendi kát. reálgimnáziumhoz dr. A l s z e g h y  Z s o l t  c. gimn. igaz
gató, budapesti középiskolai tanárképzőintézeti gyakorló középiskolai tanárt, 
24. a  k ő s z e g i  szentbenedekrendi róm. kát. Ferenc József gimnáziumhoz 
v. dr. N a g y  I v á n  miniszteri titkárt, 25. a  m a g y a r ó v á r i  kegyes tanítórendi 
Icát. reálgimnáziumhoz dr. L o c z k a  A l a j o s  c. igazgató, egyetemi magántanárt, 
az Országos Közoktatási Tanács ügyvezető igazgatóját, 26. a  n a g y k a n i z s a i  
kegyes tanítórendi kát. reálgimnáziumhoz P é t e r f f y  B é l a  tanügyi főtanácsos, 
zalaegerszegi áll. Deák Ferenc reálgimnáziumi igazgatót, 27. a  n a g y k a n i z s a i  
Notre Dame női kanonok- és tanítórend leánylíceumához S a b j á n  J á n o s
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sümegi állami Kisfaludy Sándor reálgimnáziumi igazgatót, 28. a  p á p a i  szent- 
benedekrendi róm. kát. Szent Mór reálgimnáziumhoz P é t e r g á t  H e n r i k  c 
gimn. igazgató, budapesti II. kér. kir. egyetemi kát. reálgimnáziumi rendes 
tanárt, 29. a  p é c s i  Pius alapítványi Jézus-társasági kát. gimnáziumhoz 
dr. K o c h  N á n d o r  tanügyi tanácsos, egyetemi magántanár, a pécsi tanker, 
kir. főigazgatóságához beosztott gyakorló középiskolai tanárt, 30 a  p é c s i  
( isztercitarendi kát. Nagy Lajos reálgimnáziumhoz dr. H o r v á t h  V i k t o r  pécsi 
m. kir. középiskolai tanárképzőintézeti gróf Széchenyi István gyakorló reál
iskolai igazgatót, 31. a  p é c s i  Miasszonyunkról elnevezett női szerzetesrendi 
kát. Szent Erzsébet leánygimnáziumhoz dr P o n g r á c z  K á r o l y  tanügyi fő
tanácsos, gimnáziumi igazgatót, 32. a  s á t o r a l j a ú j h e l y i  kegyesrendi kát. reál- 
gimnáziumhoz dr. K ü r t i  M e n y h é r t  c. tanker, kir. főigazgató, egri ciszterci
rendi róm. kát. gimnáziumi igazgatót, 33. a  s o p r o n i  szentbenedekrendi kát. 
Szent Asztrik gimnáziumhoz L a u r i n g e r  E r n ő  soproni áll. Széchenyi István 
reálgimnáziumi igazgatót, 34. a  s o p r o n i  Szent Orsolya-rendi kát. leánygim- 
náziumhoz dr. K e r e s z t é i g  E r n ő  szombathelyi állami leánylíceumi igazgatót, 
35. a  s z e g e d i  kegyesrendi városi róm. kát. Dugonics András gimnáziumhoz 
dr. V á r k o n y i  H i l d e b r a n d  egyetemi ny. r. tanárt, 36. a  s z é k e s f e h é r v á r i  cisz
tercitarendi kát. Szent István reálgimnáziumhoz dr. S c h w a r t z  E l e m é r  egye
temi ny. rk. tanárt, 37. a  s z o m b a t h e l y i  premontrei Szent Norbert kát. gim
náziumhoz dr. P e t h ő - P e r e p a t i t s  I s t v á n  tanügyi főtanácsos, szombathelyi áll. 
Faludi Ferenc reálgimnáziumi igazgatót, 38. a  t a t a i  kegyesrendi kát. gróf 
Eszterházy Miklós reálgimnáziumhoz D i ó s s i  F r i g y e s  mátyásföldi egyesületi 
Corvin Mátyás reálgimnáziumi mb. igazgatót, 39. a  v á c i  kegyes tanítórendi 
kát. gimnáziumhoz S i m o n  K á r o l y  kát. leányközépiskolai igazgató, a Kát. 
Tanügyi Tanács ü. v. alelnökét, 40. a  v e s z p r é m i  kegyesrendi kát. gimná
ziumhoz dr. báró B r a n d e n s t e i n  B é l a  egyetemi ny. r. tanárt.

II. A dunamelléki ref. egyházkerületben: í. a  b u d a p e s t i  IX. kér. ref. 
gimnáziumhoz K e m é n y f у  J á n o s  c. igazgató, budapesti V. kér. áll. Bolyai 
reáliskolai rendes tanárt, 2. a  b u d a p e s t i  Baar-Madas ref. leánylíceumhoz 
dr. Z e h e r y  L a j o s  egyetemi c. ny. rk. tanár, miniszteri tanácsost, 3. a  k e c s k e 
m é t i  ref. gróf Tisza István reálgimnáziumhoz dr. N a g y  P á l  budapesti XIV. 
kér. áll. Szent István reálgimnáziumi igazgatót, 4. a  k e c s k e m é t i  ref. leány- 
líceumhoz dr. P o r c s a l m y  Z o l t á n  c. igazgató, újpesti állami Kanizsai Dorottya 
leánylíceumi rendes tanárt, 5. a  k i s k u n h a l a s i  ref. Szilády Áron reálgimná
ziumhoz dr. M a d a i  P á l  c. igazgató, debreceni állami Fazekas Mihály reál
iskolai rendes tanár, 6. a  k u n s z e n t m á r t o n i  ref. Baksay Sándor reálgimná
ziumhoz C s á s z á r  E r n ő  c. igazgató, budapesti m. kir. állami középiskolai 
tanárképzőintézeti gyakorló középiskolai rendes tanárt, 7. a  n a g y k ő r ö s i  ref. 
Arany János gimnáziumhoz dr. B í r ó  L a j o s  kaposvári egyesületi leánygim
náziumi igazgatót.

III. A dunántúli ref. egyházkerületben: 1. a  c s u r g ó i  ref. Csokonai 
Vitéz Mihály reálgimnáziumhoz dr. K o s z t o l á n y i  Z o l t á n  miskolci ref. reál
gimnáziumi rendes tanárt, 2. a  p á p a i  ref. gimnáziumhoz B a r t h o s  I n d á r  
nyug. tanügyi főtanácsost.

IV. A tiszáninneni ref. egyházkerületben: 1. a  m i s k o l c i  reálgimnázium
hoz dr. V á r a d y  Z o l t á n  c. gimnáziumi igazgató, budapesti I. kér. állami Ver- 
bőczy István reálgimnáziumi rendes tanárt, 2. a  m i s k o l c i  ref. leánygimná
ziumhoz V á n y i  F e r e n c  dr. budapesti Baar-Madas ref. leánylíceumi rendes 
tanárt, 3. a  s á r o s p a t a k i  ref. gimnáziumhoz B a r t ó k  G y ö r g y  egyetemi nyilvá
nos rendes tanárt.

V. A tiszántúli ref. egyházkerületben: 1. a  b é k é s i  ref. reálgimnáziumhoz 
dr. F a r a g ó  L á s z l ó  nyug. középiskolai rendes tanárt, 2. a  d e b r e c e n i  ref. gim
názium „A“ csoportjához dr. K é k y  L a j o s  kormányfőtanácsos, egyetemi c. 
ny. rk. tanárt, 3. a  d e b r e c e n i  ref. gimnázium „B“ csoportjához dr. D á v i d  
L a j o s  egyetemi ny. r. tanárt, 4. a  d e b r e c e n i  ref. leánygimnáziumhoz 
dr. H a l m y  J á n o s  ref. lelkészt, 5. a  h a j d ú b ö s z ö r m é n y i  ref. Bocskay gimná
ziumhoz dr. G a á l  L á s z l ó  karcagi ref. gimnáziumi igazgatót, 6. a  h a j d ú n á n á s i  
ref. reálgimnáziumhoz C s e t r i  K á r o l y  c. tanügyi főtanácsos, ny. állami közép
iskolai rendes tanárt, 7. a  h ó d m e z ő v á s á r h e l y i  ref. Bethlen Gábor reálgim
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náziumhoz dr. M é s z ö l y  G e d e o n  egyetemi nv. r. tanárt, 8. a  k a r c a g i  ref. 
Nagykun reálgimnáziumhoz dr. T a n k ó  B é l a  egyetemi ny. r. tanárt. 9. a  k i s 
ú j s z á l l á s i  ref. Horthy reálgimnáziumhoz N ó r á k  S á n d o r  sárospataki ref. gim
náziumi igazgatót, 10. a  m e z ő t ú r i  ref. gimnáziumhoz dr. B a c s ó  J e n ő  egye
temi ny. r. tanárt, 11. a  s z e g h a l m i  ref. Péter András reálgimnáziumhoz 
F a r a g ó  J á n o s  c. tanker, kir. főigazgató, nyug. középiskolai igazgatót.

VI. A dunántúli ág. h. ev. egyházkerületben: 1. a  b o n y h á d i  ág. h. ev. 
reálgimnáziumhoz dr. K a r d e v á n  K á r o l y  c. igazgató, budapesti II. kér. állami 
Toldy Ferenc reáliskolai rendes tanárt, 2. a  k ő s z e g i  ág. h. ev. Gvurátz Ferenc 
leánylíceumhoz K e n g y e l  M i k l ó s  kaposvári állami Somssich Pál reálgimná
ziumi rendes tanárt, 3. a  s o p r o n i  ág. h. ev. reálgimnáziumhoz dr. M á l y u s z  
E l e m é r  egyetemi ny. r. tanárt.

VII. A bányai ág. h. ev. egyházkerületben: 1. a z  a s z ó d i  ág. h. ev. Petőfi 
reálgimnáziumhoz dr. S t r a s s e r  S á n d o r  tanügyi főtanácsos, győri állami gróf 
Apponyi Albert leánygimnáziumi igazgatót, 2. a  b é k é s c s a b a i  ág. h. ev. 
Rudolf reálgimnáziumhoz dr. B e n k ö  I s t v á n  tanügyi tanácsos, középiskolai 
tanárt, 3. a  b u d a p e s t i  VII. kér. ág. h. ev. gimnáziumhoz G o m b o c z  E n d r e  
egyetemi c. ny. rk. tanár, múzeumi igazgató-őrt, 4. a  b u d a p e s t i  ág. h. ev. 
leánygimnáziumhoz v. S z a b ó  I s t v á n  A n d o r  c. igazgató, budapesti V. kér. 
állami Bolyai reáliskolai rendes tanárt, 5. a  s z a r v a s i  ág. h. ev. Vajda Péler 
gimnáziumhoz J a u s z  B é l a  dr. állami középiskolai rendes tanári.

Vili. A tiszai ág. h. ev. egyházkerületben: 1. a  n y í r e g y h á z i  ág. h ev 
Kossuth Lajos reálgimnáziumhoz dr. S á r k á n y  L o r á n d  c. igazgató, budapesti 
X. kér. állami Szent László reálgimnáziumi rendes tanárt, 2. a  n y í r e g y h á z i  
ág. h. ev. leánygimnáziumhoz dr. H a n k ó  B é l a  egyetemi ny. r. tanárt.

Kitüntetés. A kormányzó O b o r i  K á r o l y  állami középiskolai rendes tanár
nak nyugalombavonulása alkalmából a gimnáziumi igazgatói címet ado
mányozta.

Áthelyezés. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter R a d v á n y i  
L á s z l ó  szombathelyi állami gimnáziumi rendes tanárt a pestszenterzsébeti 
állami gimnáziumhoz helyezte át.

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter R e s o f s z k y  Z o l t á n  pest
szenterzsébeti állami Kossuth Lajos gimnáziumi rendes tanárt saját kérel
mére a budapesti VIII. kér. állami Zrínyi Miklós gimnáziumhoz helyezte át.

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a nagykanizsai Notre 
Dame kát. leánygimnázium I—VIII. osztályainak a nyilvánossági jogot és 
az érettségi vizsgálat tartásának jogát a folyó 1935—1936. tanévre megadta.

Nyilvánossági jog. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a hód
mezővásárhelyi ref. leánygimnázium I—VI. osztályainak a nyilvánossági jogot 
a folyó 1935/36. tanévre megadta.

Angol tan ár előadása. Egyesületünk székházában április hó 
20-án Edward W all cambridgei középiskolai tan ár német nyelvim 
igen érdekes előadást ta rto tt az angol középiskolákról, főkép ezek 
belső életéről. Ez a hallgatóságot annál is inkább érekelte, m ert az 
angol középiskolák legfőbb célja, a jellemnevelés, nem is anny ira  
a  tanterv, m int inkább az iskolák belső életén alapszik, melyben 
a sportnak és a játékoknak nagy szerep jut. Ez világlott ki W all 
kartá rsunk  előadásából is. A kedves közvetlenséggel és finom 
hum orral elmondott előadás u tán  a hallgatóság egy része az elő
adóval töltötte az estét és a fehér asztalnál még sok érdekes be
nyom ást szerzett.

Pályázati hirdetmény. 1. A  m a k ó i  á l l a m i  C s a n á d  v e z é r  g i m n á z i u m m a l  
kapcsolatos internátusbán (Makó, II. kér., Návay-tér 8. sz.), valamint a  b u d a 
p e s t i  á l l a m i  E r z s é b e t  N ő i s k o l a  l e á n y g i m n á z i u m m a l  (Budapest, XIV. kér. Ajtósi 
Diirer-sor 37. sz.), továbbá a  s o p r o n i  á l l a m i  l e á n y g i m n á z i u m m a l  íSopron, 
Deák-tér 30—32. sz.) és a  s z e g e d i  á l l a m i  A r p á d h á z i  S z e n t  E r z s é b e t  l e á n y 
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g i m n á z i u m m a l  (Szeged, I. kér., Erzsébet-rakpart 2. sz.) kapcsolatos internátu- 
sokba felvételt kérő növendékek iolyamodványaikat a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszterhez intézve, folyó évi június hó 22-ig annak az internátusnak 
igazgatóságánál tartoznak benyújtani, amelynél felvételüket óhajtják. A folya
modványhoz a növendékek alábbi okiratait kell csatolni: a )  az utolsó tanév
végi iskolai bizonyítványt, b )  születési anyakönyvi kivonatot, c )  újraoltási és 
egészségi bizonyítványt, mely utóbbi azt igazolja, hogy az illető növendék az 
internátusi neveltetésre alkalmas. Az a növendék, akinek tanulmányaiban 
megszakítás van, köteles azt is igazolni, hogy a megszakítás alatt mivel fog
lalkozott, d )  két (2) tanú előttemezésével kiállított nyilatkozatot arról, hogy 
a szülő (gyám) az előírt fizetési feltételeknek pontosan eleget fog tenni és az 
internátusi rendtartási szabályok kötelező erejét elismeri. 2. Az 1936/37. tan
évre a z  i n t é z e t i  ( i s k o l a i )  d í j a k o n  k í v ü l :  a) f e l v é t e l i  d í j  c í m é n  a felvétel alkal
mával k i v é t e l  n é l k ü l  m i n d e n  n ö v e n d é k  10 (tíz) pengőt tartozik fizetni, b) e l 
l á t á s i  d í j  c í m é n  a  m a k ó i  á l l a m i  fiúinternátusban a fizető bentlakók havi 
50 (ötven) pengőt, a  b u d a p e s t i  á l l a m i  E r z s é b e t  f ő i s k o l a  internátusában a 
t e l j e s  díjat fizető bentlakók havi 132 (egyszázharminckettő) pengőt, a t e l j e s  
d í j a t  f i z e t ő  f é l b e n t l a k ó k  havi 88 (nyolcvannyolc) pengőt, a  s o p r o n i  á l l a m i  
l e á n y i n t e r n á t u s b a n  az e g é s z  d í j a s o k  havi 100 (egyszáz) pengőt, a k ö z a l k a h i M -  
z o t t a k  gyermekei havi 72 (hetvenkettő) pengői és a  s z e g e d i  á l l a m i  l e á n y 
i n t e r n á t u s b a n  az e g é s z  d í j a s o k  havi 80 (nyolcvan) pengőt, a k ö z a l k a l m a z o t t a k  
gyermekei havi 60 (hatvan) pengőt tartoznak fizetni, c) O r v o s i  d í j  c í m é n  ki
vétel nélkül m i n d e n  n ö v e n d é k  tanévi 20 (húsz) pengőt tartozik lizetni, mely 
összeg felét a tanév elején (szeptember hó 6-ig), a másik felét pedig február 
hó 10-ig kell fizetni. Betegség esetén a gyógyszerek és más készkiadások, 
járványos és ragályos betegségek esetében pedig a külön orvosi és ápolási 
költségek a szülőket terhelik. Az ellátási díj összegét havonta elölegesen és 
legkésőbb minden hó 10-ig kell az internátus pénztárába befizetni. Amennyi
ben az internátusba felvett növendék helyét nem foglalná el, egy hónapra 
szólóan az ellátási díjat megfizetni tartozik. 3. A zene tanulása nem kötelező, 
de a szülök óhajára mint rendkívüli tárgy tanulható. A budapesti állami 
Erzsébet Nőiskola internátusában a z e n e d í j  ö s s z e g e  havi 12 (tizenkettő) pengő, 
a z o n g o r a h a s z n á l a t i  d í j  összege évi 15 (tizenöt) pengő, mely összeget az a 
növendék is fizetni tartozik, aki oktatást nem kíván, de szórakozás céljából 
a zongorát használja. A v i d é k i  i n t e r n á t u s o k b a n  a z e n c d í j  ö s s z e g é t  az inter
nátus igazgatósága az intézeti igazgatósággal együttesen állapítja meg, azon
ban az e címen szedhető díj összege nem lehet nagyobb a helyben szokásos 
zenedíjak összegénél. 4. A vidéki internátusokba való felvételnél előnyben 
részesülnek azok a növendékek, akiknek szülői oly helyen laknak, ahol közép
iskola nincsen. Az i n t e r n á t u s b á i  évközben való kilépés csak a szülőknek vagy 
a növendék gyámjának Írásbeli bejelentésével történik. Kilépés vagy az igaz
gatóság határozata folytán az internátusból való kizárás esetében a növendék 
után az ellátási díjat a kilépés, illetve kizárás havára szólóan még ineg kell 
fizetni. A fentiek figyelembevételén kívül a b e f i z e t e t t  e l l á t á s i  d í j  ö s s z e g é b ő l  
visszatérítésnek helye nincs. 5. Az internátusba felvett növendékek az inter
nátusi „házirendében előírt ruházati és egyéb felszerelési tárgyakat kötelesek 
magukkal hozni. Erre, valamint egyéb kérdésekre vonatkozólag kizárólag az 
internátus igazgatósága ad bővebb felvilágosítást.
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HALOTTAINAK.

f  Dr. Erődi— H arrach Béla
1846—1936.

Pintér Jenő búcsúzó beszéde Erődi—Harrach Béla temetésén 
1936 m ájus 9-én.

Gyászoló Közönség!
A budapesti tankerületi főigazgatóság, a budapesti közép

iskolák, az Országos Középiskolai Tanáregyesület és a M agyar 
Pedagógiai T ársaság búcsúját tolmácsolom ezen a gyászos helyen, 
az érdemben gazdag, nagynevű főigazgató ravatalánál. E rődi—■ 
H arrach Béla halálával félszázados tan ári pálya és hetveneszten- 
dős író i m unkásság sok nemes emléke szállt sírba. Ifjú sága ide
jén még éltek nemzetünknek azok a vezérszellemei, akiket m ár 
csak hírből ismer a m ai kor. H ány közéleti nagyságot, társadalm i 
előkelőséget, hány tanárt és író t látott ő elköltözni 1867 óta, m íg 
most a természet örök törvénye szerint ő is eltávozott a földi té r
ségekről. „Elmegyek m eghalni — mondja a középkori bölcselő, — 
elmegyek m eghalni egyebeket követvén, még énutánam  is többen 
jönnek, m ert sem első, sem utolsó én nem vagyok, azért elmegyek 
m eghalni.“

Egy erdélyi ifjú  útnak indul a Maros p artja  mellől, a gyula- 
fehérvári és kolozsvári iskolákon keresztül eljut az ország fő
városába és ott a m aga erejéből kiverekszi nevét az ism eretlen
ség homályából. Igen, a maga erejéből. És ez az ő életének egyik 
nagy dicsősége. De dicsősége a korszellemnek is, hogy a tehetsé
get és m unkát összeköttetések nélkül is érvényesülni engedte. 
Erődi—H arrach  Bélát nem a baráti kapcsolatok lendítették előre 
pályáján, hanem  a m aga kivételes elméje és nem m indennapi 
alkotó ereje.

Tüneményes nyelvtehetsége fordíto tta először személyére 
kortársai figyelmét. Egy fiata l tanár, aki németül, franciául, 
angolul, olaszul, románul, latinul, újgörögül és több keleti nyel
ven tökéletesen ért és beszél; egy fia ta l tanár, aki éveket töltött 
Kelet világában, m egtanulja a török és a perzsa nyelvet, bele
mélyed a balkáni és ázsiai népek irodalm ába. P irduszi és H afiz 
fordítója, az albán és bolgár költészet első tolmácsolója irodal
munkban. Földrajzi tudós és útleiró, publicista és pedagógus, de 

■mégis mindenek fölött a m agyar iskolai élet bölcs irányító ja és 
erőskezű szervezője.

M int fővárosi tanár, m int fiúm éi gimnáziumi igazgató, m int 
a kolozsvári tankerület főigazgatója, m ajd a budapesti Ferenc 
József-intézet korm ányzója s 1892-től 1919-ig a budapesti tankerü
let főigazgatója minden reábízott feladatot fényesen oldott meg. 
Az a fejlődés, amelyet Budapest középiskolái az ő huszonhét évre 
terjedő főigazgatósága idején m utattak, a maga nemében p á ra t
lan lendületű. Nem külső látszatban csillogott munkássága, hanem 
belső eredményekben. Őrt állt a nemzet eszményei mellett, védte a
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nevelés érdekeit, az iskolák szenvedélyes szeretetével végezte 
m unkáját.

Testi elmúlásodat — nemeslelkű atyai barátunk  — a fájdalm as 
szeretet érzelmei kísérik. Nagy voltál virágkorodban, erős m arad
tá l életed alkonyán. Halálod a természet m egm ásíthatatlan paran 
csa, lelked halhatatlanul él. A Gondviselés belevéste belsődbe az 
Istenbe vetett h itet s te ennek a rendíthetetlen hitnek vigasztaló 
meggyőződésével szálltál sírodba. Sit tibi te rra  levis!

Dr. Erődi-Harrach Béla pályafutása. — Irta: K row paszky Miksa.
Az integra H ungária  tartó  pillérei egymás után  dőlnek ki. 

Az utóbbi évek nagy m agyar halottai sírjukba viszik hazánk régi 
dicsőségének egy-egy ragyogó lapját. A tova tűnő idő kíméletle
nül ragad ja el legjobbjainkat. Gyászból gyászba esik közéletünk, 
midőn egy-egy ravata l előtt megáll és utolsó ú tjá ra  k íséri hajdani 
nagy m unkásait. Nem vígasztal az sem, ha a  M indenható kivételes 
kegyelme néha a pátriá rkák  korával jutalm azza hűséges szolgáit- 
íg y  érez a m agyar tanári rend e pillanatban is, m ikor Erődi Har- 
rach Béla emlékének hoz e sorokkal megilletődötten áldozatot. 
A kivételesen nagy férfiú t még a pusztító idő sem m erte kikez
den i A belső tartalom ban dúsgazdag élet az évek számában is az 
volt. Egy élet, amely a szabadságharc előtti időktől — napjainkig 
tarto tt! A fizikai élet hosszúsága megadta a lehetőséget, a szellemi 
élet teljes kiépítésére. Neki volt ideje ideálokat megálmodni, azokat 
a valóságba átültetni, gyümölcseiket élvezni és új törekvéseket a 
régiekkel összehasonlítani. Élete a m últ század 70-es éveitől a jelen 
század második évtizedéig a m agyar ku ltúrtörténet szerves része. 
A m agyarosodé főváros és a tanulni akaró polgárság igényeinek 
egyik leghatalmasabb tényezője volt ő. Soha nem látott m unka
b írás jellemezte. Sokszor heteken át láttam  napi 14 órát dolgozni. 
Az utolsó percek referátum át éppoly frissen bírálta, m intha a 
munka kezdetén lett volna. P ára tlan  emberismerő volt. Főigazga
tása alatt olyan igazgatói és tanári k a rt helyeztetett Budapestre, 
amely zökkenő nélkül vezette á t a folyton szaporodó középiskolá
kat az élénk kultúrm ozgalm ak hullám ain. Tárgyilagosság és igaz
ságosság volt minden intézkedésnek irányító ja. Akik nem ism erték 
közelebbről, azok ezt túl szigorúságnak nevezték. Pedig nem volt 
az, csak célkitűzéseit nem engedte soha mellékutakkal zavarni. 
H atározott és kim ért volt, de sohasem rideg. M unkatársait nagyon 
becsülte és boldog volt, ha jutalm azni tudta őket. A tan ári rend, 
sőt az egyes tanár érdekeiért is m indig bátor szóval sík ra kelt. 
Élete úgy családi, m int h ivatali vonatkozásban kiegyensúlyozott 
volt. Csak pályájának  utolsó szakaszában elszenvedett m éltányta
lanságot nem tudta sokáig elfelejteni. Mikor helyéről távozott, a 
középiskolai rendtartás sa já t dedikált példányát adta á t e sorok 
író jának  m ondván: „Ezt jól kipróbáltam , ehhez tartsd  m agad.“ 
Nem is tud ta elképzelni, hogy hónapokon át senki sem fogja m eg
nézni a középiskolai Corpus Ju rist.

Dr. Erődi Harrach Béla egyetemi tanulm ányait a budapesti 
tudományegyetemen végezte, ahol 1873-ban a görög és m agyar 
nyelvészetből tan ári oklevelet nyert. 1875-ben doktorátust te tt a 
török, m agyar, perzsa-nyelvből és irodalomból. T anári működését 
m ár 1872-ben kezdte m int próbaéves tan ár a budai kir. egyetemi



371

főgimnáziumban. 1873-ban községi szolgálatba lépett és a pesti 
józsefvárosi alreáltanodának lett rendes tanára. Innen a korm ány 
bizalma rendkívüli nehéz és a m agyarság szempontjából igen fon
tos m egbízatásra szólította el, amennyiben 1882-ben a fiúm éi állami 
főgim názium  igazgatója lett. Az olasz nyelvnek s általában az ösz- 
szes modern nyelveknek tökéletes tudása, fáradhata tlan  szervező 
ereje szinte predesztinálta, m ár aránylag  fiatalon, ilyen nagyfon- 
tosságú vezető állásra. Bám ulatos m unkabírása, akadályokat nem 
ismerő törhetetlen energiája, finom diplomáciai érzéke eredmé
nyeket hozott a m agyar tengerparton, idegen földön, idegen leve
gőben megtelepülő m agyar kultúrtörekvéselmek. Odaérkeztekor a 
felizgatott olasz és horvát lakosság vak gyűlölettel, életveszélyes 
fenyegetésekkel fogadta, távozásakor, hét évi tapintatos m unka 
után, elismerés és szeretet övezte s közben a m agyar kultúra h a j
tásai odalent mély gyökeret vertek. A korm ány azonban még szé
lesebb m unkakörre találta erejét alkalmasnak és 1889-ben kolozs
vári tankerületi főigazgatóvá 1897-ben, a Ferenc József Nevelő
intézet korm ányzójává, 1892-ben a budapesti tankerület kir. főigaz
gató jává nevezte ki.

Hogy három  évtizedes főigazgatósága a la tt a budapesti tan 
kerület m ekkorát fejlődött, azt Közlönyünk olvasói előtt kell a leg- 
kevésbbé fejtegetnünk. Hét középiskolának felügyeletével kezdte 
és 32-vel végezte főigazgatói működését. Hogy ekkora tankerület 
vezetése m ily nagy m unkát ró tt rá, azt csak azok tudják kik lá t
ták, reggeltől napestig fáradhatatlanul dolgozni.

A m unkabírásnak és sokoldalú kulturális tevékenységnek 
szinte egyedül álló jelensége volt. Főigazgatói kötelezettségének 
tökéletes ellátása mellett a legtöbb tudományos egyesületnek m ű
ködő vagy vezető tag ja  volt.

Irodalm i működésének első szakasza a „Reform“, „A Hon“, a 
„V asárnapi Ú jság“, a „Fővárosi Lapok“ hasábjain lett ismertté. 
Fontosabb ezeknél tudományos földrajzi m unkássága: kötetekre 
menő útleírásai és még inkább a török, perzsa, bolgár, újgörög 
költészet remekeinek m űfordítása és m a is közkézen forgó török
m agyar nyelvtana. Önállóan megjelent művei közül az ism erteb
bek: „Omer, K hejám m  és H afiz“ költeményei, Szádi „Rózsás 
K ertje“, különösen értékes F irduzi Sáhnáméjából és más perzsa 
költőkből összegyűjtött szemelvényeknek fordítása. Nagy tudom á
nyos értékűek, több helyen m egjelent M ikes-tanulmányai.

Irodalm i működése mellett igen jelentősek azok az előadások 
és írásbeli ismertetések, amelyekkel a hazai kulturális állapotokat 
rajzolta meg a m űvelt külföld előtt. Számos tanulm ányútja  és h i
vatalos kiküldetés alkalm ával minden lehetőséget megragadott, 
hogy nagy nyelvism eretére támaszkodva, az élőszó varázsával osz
lassa el azokat a lekicsinylő felfogásokat, melyek rólunk a nagy 
nyugati nemzetek körében uralkodtak. Ilyen célt szolgáltak a p á
risi, londoni k iállítás alkalm ával az illető nemzetek nyelvén tarto tt 
előadásai és az ott megjelent, hazánkat ism ertető füzetei. Mindkét 
kiállítás tanügyi csoportjának rendezője volt. A londoni kiállítás 
alkalmából adta ki a m inisztérium  „Education in H ungary“ című 
értékes m unkát. Hasonló célt szolgáltak azon előadásai is, melye
ket, m int a Földrajzi Társaság elnöke New-Yorkban, Rómában, 
Berlinben, Milánóban tarto tt a Nemzetközi Kongresszusokon.
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De nem fo lytatjuk tovább. Működésének egyéb részletei any- 
ny ira közismertek, hogy e sorok keretében elismételni felesleges- 
Nem soroljuk fel azon magas kitüntetések egész légióját sem, me
lyekkel úgy idehaza, m int a külföldön elárasztották. A proletárdik
ta tú ra  korm ánya sem feledkezett m eg az érdemekben megőszült 
tanférfiúró l s a 72 éves főigazgatót, k i soha nem politizált, csak 
tanult és tanított, 1919 húsvét vasárnapján  éjjel terroristákkal a 
lakásáról elhurcoltatta és börtönbe csukatta. íg y  jutalm azta a 
„forradalom “ azt az E rődi H arraeh  Bélát, akinél a m agyar tanári 
rendben többoldalú, itthon és a külföldön ismertebb név alig volt!:

Az elszenvedett sérelmekért az alkotmányosságot visszaállító 
korm ány méltó elégtételt adott, az eltávozott főigazgatóhoz intézett 
meleghangú búcsúiratban. A  tankerület igazgatói pedig P in té r 
Jenő főigazgató beiktatása alkalm ával az ő ind ítványára  elhatá
rozták a távozó főigazgatótól való ünnepélyes elbúcsúzást. Az ezen 
alkalom ra egybehívott díszgyűlésen P in tér Jenő főigazgató a tőle 
megszokott tartalm as, tömör, mesterien felépített beszédben mél
ta tta  nagy elődje érdemeit.

A mostani szomorú alkalomból kifolyólag nemcsak a buda
pesti, hanem a m agyar tanárság  egyetemessége ezúton ró jja  le az; 
elismerés és a kegyelet adóját a nagy pedagógus emlékének és 
m egfogadja, hogy az ő ideáljait igyekszik továbbra is az életbe 
átvinni és azokat a javakat, melyeket ő páratlan hosszú élete a la tt 
a középfokú oktatás szám ára összegyűjtött, hűséggel kezeli és m in
den erejével gyarap ítja .

t  T a tá r Balázs, tankerü leti kir. főigazgató, nyug. gim názium i 
igazgató, életének 65. évében, április hó 30-án, Gyulán, rövid szen
vedés u tán  meghalt,

f  Györkös József, a Mi Asszonyunkról nevezett női kanonok
szerzetesrend pécsi Szent Erzsébet leánygim názium  igazgatója, a 
Szentséges Üdvözítőről nevezett szekszárdi apát, f. é. április hó 
3-án, életének 51. évében rövid szenvedés u tán  meghalt.

fB érczi Ede, volt szegedi és budapesti V. kér. áll. főreálisko
lai, majd a Tankerületi Főigazgatósághoz beosztott nyugalm azott 
tanár, f. é. április hó 3-án, életének 70. évében meghalt.

f  M augritzi Kögler Árpád, a jászapáti kir. kát. gróf Széhenyi 
István  reálgim názium  rendes tan ára  április hó 5-én, életének 52. 
évében hosszas szenvedés u tán meghalt.

KÖNYVSZEMLE.
Gáspár Dezső: Szerkesztő látszattan. (Perspektíva.) I. kötet. Gyakorlati rész.
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Budapest, 1935.

A szerző előszavában könyvét nemcsak tankönyvül szánta, hanem azok 
számára is, akik a tárgy iránt érdeklődnek. Rövid terjedelemre törekedett 
s némi ábrázoló geometriai ismeretet feltételez. A könyv anyagát 10 feje
zetre osztotta. A bevezetésben (I. fejezet) szól a vetiiletekről, a perspektív 
rendszerről s annak ábrázolásáról. A II. és III. fejezetben a perspektív rend
szerben a pont és egyenes ábrázolásával foglalkozik. A IV. fejezetben a 
távolságok valódi hosszának meghatározását, merőleges és párhuzamos egye
nesek szerkesztését iárgyalja, majd foglalkozik ferdeszögeket alkotó egyene
sek megszerkesztésével. A szerkesztéseket előbb az alapsíkban fekvő egye-
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iiesekre nézve végzi el, majd az általános helyzetű egyenesek tárgyalására 
tér át. Az V. fejezet a síkidomok ábrázolásával foglalkozik. Tárgyalja a 
négyzet, egyenlőoldalú háromszög, szabályos hatszög, téglalap és kör ábrá
zolását az alapsíkban. A kör képeinek tárgyalásánál bemutatja az ellipszis 
tengelyeinek szerkesztését a kör és az ellipszis között fennálló affinitás 
segítségével. Majd a képsíkra és az alapsíkra merőleges síkban fekvő szabá
lyos háromszög és kör képének szerkesztését tárgyalja. Az általános hely
zetű síkban fekvő síkidomok képének megszerkesztéséi a testek tárgyalásá
nak kapcsán később mutatja be. A VI. fejezet az irányításokról szól. Irányí
tás alatt szerző azt a feladatot érti, midőn egy pontot két egyenesnek a 
megközelíthetetlen metszéspontjával kell összekötnünk. Azután ennek a fel
adatnak az alkalmazásait mutatja be a perspektívában. A VII. fejezet a 
testek ábrázolásáról szól. Foglalkozik a kocka, hasáb, henger, gúla és kúp 
ábrázolásával. Előbb a testek vagy az alapsíkon állanak vagy az alapsíkon 
fekszenek, majd egymásra dűlt helyzetben ábrázolja azokat. Ebben a feje
zetben tárgyalja még az összetett testeket és a testek áthatását. Ennek kap
csán mutatja be az általános helyzetű egyenesnek általános helyzetű síkkal 
való metszéspontjának és két általános helyzetű sík metszésvonalának a 
szerkesztését, valamint görbe felületeknek síklapú testekkel való áthatását. 
Végül testcsoportok ábrázolását tárgyalja. A Vili. fejezet az árnyékszerkesz
téssel foglalkozik. Az ábrázoló geometriai úton megadott fénysugarat átviszi 
a perspektivikus ábrába s úgy szerkeszti meg a perspektivikus árnyékot az 
alapsíkban vagy az alapsíkkal párhuzamos, vagy az alapsíkra merőleges 
síkban, majd ferdesíkon is szerkeszt árnyékot. Ezek után a testek árnyékát 
s végül testeknek egymásra vetett árnyékát szerkeszti meg. A IX. fejezet a 
rendszerkorreklúra. Ebben a fejezetben részben a hibás rendszerek és táv
lati képek kijavításával, részben megadott képhez a rendszer felvételével 
— erre az esetben van szükség, midőn egy megadott képet kell kiegészíte
nünk, bővítenünk -—, részben pedig hiányosan megadott rendszerek kiegé
szítésével foglalkozik. A X. fejezetben a szerző néhány gyakorlati példát 
mutat be, padlózatokat, tükörképeket, berendezési tárgyakat stb.

A könyvet a szerző 130 gondosan készült csinos ábrája díszíti.
Legyen szabad néhány észrevételt tennem. A szövegben egy helyen azt 

olvassuk: „a vetítő sugarak egyetlen meghatározott pontba tartanak“, ezt 
inkább úgy mondjuk, hogy egy pontból indulnak ki, hiszen a vetítés egy 
pontból történik, nem pedig egy pontba. Gyakran előfordul az „összemetsző- 
dés és az összemetsződési pont“ kifejezés, ezek helyett inkább használatos 
a metszés és a metszéspont elnevezés. Az „egyenlőszárú 45°-os háromszög“ 
nem szokásos és nem pontos jelölése az egyenlőszárú derékszögű három
szögnek. Az egyik lapon azt olvassuk: „átlók segítségével megkeressük a 
négyszög középpontját“, ez téves, mert az általános négyszögnek nincs is 
középpontja, a szerző a négyszög átlóinak a metszéspontját nevezte közép
pontnak. Célszerű lett volna nézetem szerint a centrális projekciónak rövid 
ismertetése, ami igen megkönnyítette és egyszerűsítette volna a perspektíva 
tárgyalását.

Remélem, hogy e könyv az említett kisebb fogyatkozásai mellett is 
hasznos útmutatóul fog szolgálni mindazoknak, akik a perspektíva iránt 
érdeklődnek vagy mint tankönyvet használják. Érdeklődéssel várjuk a II. 
kötetet, az elméleti részt. G i r s i k  G é z a .

Spiess, O.: Basel anno 1760. Bázel, 1936. VIII -f- 179 lap.
A könyv alcíme: „Nach den Tagebüchern der ungarischen Grafen 

Joseph und Samuel Teleki“ utal a könyv magyar vonatkozásaira, s a szerző 
helytörténeti célkitűzései ellenére, mi elsősorban magyar művelődéstörténeti 
alkotást élvezünk benne. De továbbmenve, mindjárt hangsúlyoznunk kell, 
hogy, mint a szerző is kiemeli, Jelitai József nélkül a könyv meg sem szület
hetett volna. Kartársi büszkeséggel emlékezünk meg arról, hogy szerző 
Jelitaitól értesül az akadémiai könyvtárunkban máig nagyrészt kiaknázat
lanul, sőt kiadatlanul maradt Teleki-naplók bázeli vonatkozású anyagáról, 
s ezek németre való fordításában éppúgy övé az érdem nagy része, mint a
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témával kapcsolatban felmerült többfelé ágazó fáradságos levéltári kutatás
ban, melyben mint a magyar mennyiségtan történetének művelője szerzett 
gyakorlati iskolázottságot és érzéket.

A hétéves háború derekán három Teleki gróf, József, Sámuel és Ádám 
a bázeli egyetem hallgatója. Ha az egyetem virágkora már régen le is áldo
zott, a híres Bemoulli-matematikus-nemzedék két tagja, elsősorban Dániel 
és az ifjabb János, megint vonzóerőt képviselnek, melynek hatása tervük 
ellen Bázelben tartja magyarjainkat is. Hogy éppen 17(50 után a bázeli egye
tem magyar hallgatóinak száma feltűnően megcsappan, erre vonatkozólag 
szerzőnek az egyetem további hanyatlására utaló általánosságban mozgó 
magyarázatával szemben Fináczy nagy munkájára hivatkozhatunk, aki itt 
számszerű adatokkal mutatta ki, hogy a Zinzendorf kultúrpolitikájából folyó 
elzárkózás szinte lehetetlenné tette külföldi egyetemek látogatását, s ez 
érvényesült abban is, hogy 1770-ben a bázeli egyetem magyar hallgatóinak 
száma kettőre csökkent.

Történeti bevezetésében szerző különben a szorosabban vett szerzők, 
a naplóíró Telekiek, anyagát csoportosítja is, miután a Telekiek személyé
ről, a naplók provenienciájáról, a helyi és időbeli viszonvokról vonzó, 
meleg, közvetlen keretet alkot. Művelődéstörténeti fejezetkéi az ünnepek, 
szállás, közlekedés, társadalmi szokások, nők, a nemességhez való viszony, 
az egyetem, a költségek címei alatt jól töltik ki e keretet.

Ezekben előlegezi szerző a naplók gazdag tartalmát, melyek közül 
Teleki József grófé 9, Sámuelé 19 hónapon át vezeti ezt Bázelben. Utóbbié 
az elveszett első fogalmazása helyett már a szigorú kronológikus rendet 
mellőző átdolgozott formájában maradt csak fenn. A naplókat Teleki József 
gróf kiadási naplója és a Telekiek hatására Bázelben járt magyarok négy 
levele egészíti ki.

Már a szerző fentemlített csoportosítása fogalmat nyújt a naplók gaz 
dag és érdekes tartalmáról. Maguk a naplók ezt közvetlenségükkel még von
zóbb olvasmánnyá teszik. Két, a kor műveltségének birtokában álló, magas 
intelligenciájú, vezető közigazgatási pozíció betöltésére predesztinált s a 
társaséletnek is vezető köreiben szereplésre hivatott fiatal főúr éles figyelme, 
találó kritikája ismertet embereket, szokásokat, bírálja az eseményeket és 
szereplőit. Kétségtelenül legérdekesebb Teleki József gróf látogatása Voltamé
nál és Rousseaunál. S ha az utóbbi látogatás már nem egyszer talált is közlőre 
vagy méltatóra, nagyon indokolt volt, hogy itt sem maradt ki. A többi szereplő 
közül a naplók központjában a bázeli egyetem tanárai, különösen a Ber- 
noulliak állnak, s — ha nem is közvetlen szemléletből — érdekesek Nagy 
Frigyesre vonatkozó odavetett megjegyzések, Sámuel naplójából pedig a 
hazatérő útján írt francianyelvű részből a Mária Teréziáról és környezeté
ről írott közvetlen visszaemlékezések.

Néhány tévedés, sajtóhiba vagy elírás kiigazítást érdemelne. A bur- 
gundok 1476-i lemészárlásának helye Morat helyett közismertebben: Murten. 
Maro =  Maros (47. 1.). Finck porosz tábornok veresége Maxennél 1759 
szeptember 20-án, s nem 21-én volt (61. 1.). Raurieae csak a 119. lapon 
helyesen, helytelenül Rauracae a 77., 84. és 113. lapon. Budapest (!) 1760- 
ban (115. 1.)!

Megkapó, hogy milyen kitüntető megkülönböztetésben van része a 
Telekieknek a bázeli vezető társadalom minden tagja részéről, akár az egye
tem jubiláris ünnepségén, akár a barátok szalónjaiban. Nemcsak főúri rang
juk vívja ki ezt nekik, hanem József kimértebb, Sámuelnek ugyanazon 
esemény leírásában is kedélyesebb, de mindkettőnek egyaránt komoly, 
ragaszkodó, tiszteletet és szeretetet kiváltó egyénisége.

Ha szerző hazafias kötelességet vélt teljesíteni a naplók Bázelre vonat
kozó részeinek kiadásával „annyira gazdag és annyira bájos tartalmuk“ 
miatt, ne érezziink ebben szemrehányást, hogy az Akadémián oly könnyen 
hozzáférhető Teleki-hagyaték értékeit mindeddig kiaknázatlanul hevertettük? 
Nekünk százszorosán lenne hazafias kötelességünk ennek mielőbbi feltárása.

T a b o r s k y  O t t ó .
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Dr. Greguss Pál: Bevezetés az örökléstanba. Budapest, 1935. Novák R. és 
Tsa. (8°, 222 oldal. Ára 6-50 P.)

Örökléstani összefoglaló munka. Mesteri alapvetés, amely csupán a 
legszükségesebb alapismeretekre terjeszkedik ki. Nem ad sem többet, sem 
kevesebbet a szükségesnél. Szerzője kutató tudós, aki az örökléstan terén 
eredményes részletvizsgálatokat végzett. (A virágporszemek nagysága és a 
nemiség meghatározására vonatkozó vizsgálataim. 1928. — A Melandrium 
album pollemtömlőinek hosszúsága és a nemiség delerminálása. —• Sporen
verschiedenheit der Musci. Königsberg.) Így biztosan vezet bennünket ennek 
a bonyolult tudománynak az útvesztőiben. De elismert mestere a tanításnak 
is, aki a született oktató mesterfogásaival teszi világossá előttünk a legnehe
zebb, legszövevényesebb kérdéseket is.

Könyve tartalmáról a fejezetek címei adnak bővebb felvilágosítást: 
I. Az örökléstudomány vizsgálati módszerei. II. A változékonyság. III. Az 
öröklékenység. IV. A mendelizmus. V. A normális öröklést módosító ténye
zők. VI. A mutáció. VII. Az örökléstani eredmények felhasználása a mező- 
gazdaságban és a kertészetben. VIII. Az átöröklés és az ember. IX. Az át
öröklés fontossága a nemzetek jövőjére. X. A gyakoribb örökléstani kifeje
zések magyarázata. Irodalom. Betűrendes név- és tárgymutató.

Mindannyia egy-egy izgató probléma, amelyben egyforma érdeklődés
sel mélyed el a nevelő, az orvos, a politikus, a gazda és általában minden 
művelt ember. E könyv elsősorban az egyetemi és főiskolai hallgatóságnak 
készült, tehát tankönyv. Mégpedig elsőrangú, a hosszú évek tanítási mun
kájának kohójában kialakult kitűnő tankönyv. Olyan világosan és érthetően 
van megírva, hogy elsajátításával a gyakorlati élet embere is biztosan 
továbbképezheti magát akár a mezőgazdasági és kertészeti nemesítésben, 
akár pedig az eugénikában vagy a szociológiában. Az egyes problémacsopor
tok ismertetésében a szerző a korszerű tudomány színvonalán áll. Munká
jában megtaláljuk mindazt, ami az örökléstudomány mai állása mellett akár 
az elméleti kutatás, akár a gyakorlati alkalmazás szempontjából fontos, 
értékes és irányjelző. Műve megírásában elsősorban nevelési célok vezették, 
de a tudományos megismerés szükségleteit összeegyeztette a gyakorlati élet 
követelményeivel, s ezzel mindkét irányban egyformán nagy szolgálatot tett. 
Ez könyvének legnagyobb érdeme.

De van a könyvnek még sok más jó oldala is. így: szerkezete egyszerű, 
szilárd és jól áttekinthető. Arányosan oszlik fejezetekre. A fejezetek szaka
szai egységesek és jól tagoltak. Előadásmódja élettől duzzadó, magyaros, 
sok helyen egyenesen élményszerü. Mindig közvetlen és a műkifejezések 
sokasága mellett is csodálatosan világos. A bonyolultabb kérdéscsoportok
ban való tájékozódást nagyban elősegíti az is, hogy függelékben közli a 
szerző a leggyakoribb örökléstani műkifejezések magyarázatát is. Ezzel bár
mely pillanatban könnyedén és gyorsan tájékozódhatunk egy esetleg már 
elhomályosult műkifejezés lényege felől.

A könyvet színessé, elevenné 98, túlnyomóing eredeti ábra teszi. Közü
lük a legtöbb nagyon egyszerű és közérthető. Sok azonban magasszínvonalú 
(pl. A Drosophila melanogaster hímjének kromozómatérképe vagy Koltzoff 
polypeptid-molekulájának lánca stb.), de minden esetben bonyolult jelen
ségek és folyamatok találó magyarázata. A szerző ugyanis a nehezebben 
megérthető jelenségeket röviden és lehetőleg világos ábrákkal szemlélteti, 
mert mint előszavában mondja: „a kép és szöveg együttesen a lényeget sok
kal könnyebben megértetik, mint egyedül a puszta leírás“. A kép és szöveg 
együttes megvilágító hatását fokozzák a szemléletes táblázatok és össze
hasonlító csoportosítások is.

A könyv kiállítása csinos, ízléses.
Az örökléstudomány manapság divatos tudomány. Divatossá az a föl

ismerés tette, hogy mind a gazdasági, mind a társadalmi és politikai élet 
minden megnyilvánulásánál mint alapvető kérdéskomplexum jelentkezik. 
Nem csodálatos tehát, hogy az egész világ sorsára kiható politikai áramlatok 
keletkezésében is döntő jelentőséggel játszik közre. (Hitlerizmus, fajvédelem
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stb.) Minden divatosságán felül itt most csupán a nevelésben való nagy 
jelentőségére mutatok reá egész röviden.

Nélkülözhetetlenek ezek az ismeretek a nemzetnevelés, a gyakorlati 
élet, a család és az egyén szempontjából is. Ezért Németországban az örök
léstani ismereteknek már a középiskolákban való tanítását is törvény ren
deli el. De nálunk is rendszeresen tanítja a kor színvonalán álló minden 
biológus és filozófiát tanító tanár.

E könyv biológiai irodalmunkban régen érzeti hiányt pótol. Hű képe 
az örökléstudomány fejlődésének és mai állásának. Méltán illeti meg érte 
dicséret a neves szerzőt. Dr. Márton György.
Petri Mór: A megifjodás varázsregéje s egyéb versek. Budapest, 1935. 168 1. 
Szőllősi Zsiginond kiadása.

Gazdag költői lélek nyilatkozik meg Petri Mór legújabb kötetében, 
melyről Watson Kirkconell, az Angol Tudományos Akadémia tagja, egyetemi 
tanár írja „Napnyugat a Parnasszuson“ cím alatt az egyik kanadai, winni- 
pengi újságban, hogy „most végre gyönyörködünk a szépséges naplemente 
élvezetében, amelyen keresztül Petri Mór helyet biztosított magának a 
magyar költészet klasszikusai között. . .  A magyarok igazán büszkék lehet
nek arra, hogy ilyen kiváló szellem ottan él közöttük“.

Bár Petri Mór halk, lemondó megnyugvással zeng az észrevétlenségről, 
mert „elmaradt a tömlő arany“, ami dukált volna neki s csak „kisszakasz- 
tantuszok csillogtak érdempénz helyett“, azonban érhet-e érdemet nagyobb 
dicsőség és felemelobb elismerés, mint az, hogy Kanadában egy angol 
irodalomtörténetíró jelöli meg a költészetében rejlő emberi és magyar érté
keket. Nemes költészete ezt az elismerést méltán kiérdemelte, mert e kötet, 
mely felöleli egész költői termését, az egészen friss keltezésű költemények 
mellett a korábbi kötetekből valami okból kimaradt több mint ötveneszten- 
dőseket is, derűs, harmonikus, tiszta vágyakat megszólaltató, megkapó gon
dolatokat, ragyogó igazságokat kifejező költészet. Lélekalkatában bizonyos 
állandóság mutatkozik, mert már mindjárt kezdetben a modern forma töké
letességével, az érzelem és gondolat teljes gazdagságával és sokszínűségével 
szólal meg. Akár régebbi, akár újabb költeményei a nagy magyar költők 
hagyománytalajából nőtt, kiegyensúlyozott, megnyugodott, csendes mélán 
chóliájú, bölcs poézis. Sok fájó emlékszépség, borongó szelíd érzelem, tüzes 
hazaszeretet, komoly megindultság hangzik belőle felénk. Mindez gondos 
formában, erős szerkesztésben, meglepő fordulatossággal. Petri Mór nagy 
művészi formakészségének legmaradandóbb becsű alkotása a szonett, ame
lyet pompásan kezel rímtelen — és nem színtelen, mint ugyanitt a múlt évi 
áprilisi számban megjelent ismertetésembe becsúszott sajtóhiba folytán 
olvasható volt ■— alakjában is. Formakészsége, verselő könnyedsége csak 
Szász Károlyélioz hasonlítható, mert szonetten kívül a legnehezebb formá
kat — madrigál, rondó, triolett — bámulatos játszisággal kezeli ő is.

Halász László.

BEKÜLDÖTT KÖNYVEK.

Dr. Erdélyi Mihály: A pszicotechnika alapkérdései. Bpest, 1936. Egye
temi Nyomda. — Dr. Lósy-Schmidt Ede: Kempelen Farkas szerepe és érdeme 
a vakok általános oktatásának megindításában. Bpest, 1936. — Dr. Molnár 
Pál: Az auditív módszer a modern nyelvek tanításában. Debrecen, 1936. — 
A Luffor-féle új írásmód tanmenete. — Szathmáry István: Rákóczi, költői 
elbeszélés. Magyar Nemzeti Szövetség, 1935.

A szerkesztésért fele lős: Dr. K A R D E V Á N  KÁROLY, a k iadásér t :  N É M E T H  J Ó Z S E F .

Kir. M agyar Egyetem i N yom da, 1936. Budapest V i l i ,  M úzeum íkörút 6. — (F . : T h iering  Richard.)
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Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter 
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A közvéleményt és a  t. H ázat is a közoktatásügy problémái 
közül leginkább foglalkoztatja az iskola és az élet, az elmélet és 
a gyakorla t viszonyának és összefüggésének kérdése. Amióta az 
iskola nem kiváltságos osztályok és kivételes elmék intézete, am i
óta a szélesebb néprétegek gyerm ekei já rn ak  az iskolába, term é
szetesen sokkal több gyakorlati követelmény m erül fel az isko
lákkal szemben, m int korábban. Kérdés azonban, mennyi tér en
gedhető az iskolákban ezeknek a  gyakorla ti szempontoknak; kér
dés, hogy az elmélet mellőzése vagy háttérbeszorítása nem fog-e 
az iskolai oktatás h á trán y ára  szolgálni! Mert, ha az előzőkben 
az iskola elsőrendű céljának a nevelést jelöltem is meg, a m agyar 
iskolának a megfelelő alapos szakism eretközlést is gyakorolnia 
kell. Kérdés, hogyha a gyakorla ti ism ereteket tan ítju k  és az el
méleti ism ereteket mellőzni fogjuk, vagy legalább is háttérbe szo
rítjuk , nem fog-e a m agyar iskola színvonala szenvedni!

Azt hiszem, hogy a m int a nevelésben a  teljes egység gon
dolatának híveivé kell lennünk, it t  a disztinkció elvi álláspont
já ra  kell állnunk. Disztingválnunlc kell iskola és iskola között.

A z egyetem és a középiskola kétségtelenül a nemzet szellemi 
életének elitjé t neveli, ezért tanulm ányi rendje alapjában, bár
m ilyen kifogások merülnek is fe l ellene, teoretikus, elméleti.

A felsőoktatás most küszöbön levő reform jában tekintettel 
kívánok lenni a  gyakorla ti szempontokra, tekintettel kívánok 
lenni a közigazgatási, gazdasági, pedagógiai, gyakorló orvosi, m ű
szaki és más élethivatások gyakorlati igényeire, azon óhajok te l
jesülését, amelyek ebben az irányban megnyilvánulnak, megfelelő 
ism eretnyujtással, a problémák megfelelő tárgyalásával és ism er
tetésével az egyetemen elő kell segítenünk, de az alapképzés kell, 
hogy egyetemeken tudományos m aradjon. Ebből az elvből nem 
vagyok hajlandó engedni. (Élénk helyeslés.) A  részletek tekinteté-

* Elm ondotta az országgyűlés képviselőházának m ájus hó 20-án 
ta rto tt ülésén.
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ben nem akarok elébevágni a most m egalakult Országos í ’első- 
oktatási Tanács és az ősszel összeülő országos kongresszus m un
kálatainak. Ezen a kongresszuson nemcsak a professzorok, hanem 
a gyakorlati emberek, jogászok, orvosok, mérnökök és minden 
hivatásban és életpályán működő szakemberek is részt fognak 
venni. A törvényhozás t. tag ja it is meg fogom hívni és kérem, 
hogy részvételükkel ennek a kongresszusnak színvonalát emelni és 
a kongresszus tém akörét bővíteni szíveskedjenek. A kongresszus 
m unkálatai lesznek h ivatva a felsőoktatás reform jának irányát 
megadni, am iről itt Illés József jogi vonatkozású beszédében igen 
részletesen megemlékezett.

A középiskola tanulm ányi rendje is elméleti alapokon nyug
szik, de itt  óvakodnunk kell a teoretikus túlzásoktól. A gyakor
lati szempontok m áris érvényesültek a középiskola tantervében 
abban a pillanatban, am ikor a hum anisztikus és a term észettudo
mányi ism eretek központi elhelyezése helyett ezeknek egyensúlyá
val a nem zetism ereti ok tatást te ttük  az oktatás gerincévé. Ez a 
nem zetism ereti oktatás az, amely voltaképen a középiskolának a 
gyakorla ti jellegét megadja, m ert a m agyar életre a nemzet is
meretével és ism ertetésével nevel. De gyakorlati irányban kívá
nom megvalósítani a középiskolában a nyelvek oktatásának új 
rendjét is (Élénk helyeslés.), m ert az élőnyelvek oktatásának nem 
az a célja, ami a la tin  nyelv oktatásának, nem az a célja, ami a 
m agyar nyelv oktatásának, nem az illető nemzetek, államok kul
tú rá já t, irodalm át vagy történetét kell ism ertetnie, hanem való
ban p rak tikusan  nyelvet kell tanítani. (Úgy van!) Ebből a k íván
ságomból nem engedek (Helyeslés.) és a Közoktatási Tanács most 
dolgozza ki azt az új tantervet, amely az élőnyelvek oktatását a 
középiskolában ilyen új gyakorlati alapra fogja helyezni. H a 
sonlóképen szükségesnek tartom , m int azt m ár egyízben em lítet
tem, a középiskolában a gazdasági, társadalm i, műszaki és egyéb 
más gyakorlati ism ereteknek az egyes szaktárgyakkal kapcsolat
ban való tanítását.

A polgári iskolában viszont nem akarok, m int Vázsonyi 
János t. képviselőtársam tette, egy másodrendű középiskolát látni. 
Nem óhajtom 8 osztályra emelni, nem óhajtom, hogy kis- 
hivatalnokokat képző iskola legyen. (Helyeslés.) Sőt éppen el
lenkezőleg: m int a szabadpályákra nevelő és m int a gazdasági 
irányú  kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági felső iskoláknak 
alapépítm ényéül szolgáló tömegnevelő iskolát kívánom  kezelni és 
m int ilyen iskolát fogván fel, a tan tervét is hasonló irányban gaz
dasági elemekkel szaturálva kívánom elkészíttetni a teoretikus 
anyag rovására. A polgári iskola a nemzet nagy tömegeit gya
korlati és gazdasági irányba nevelő iskola. Magam évek óta han
goztatom ezt. Előbb említettem, a földmívelésügyi m iniszter tírral 
sikerült megállapodnom a gazdasági szakoktatás tekintetében, de 
sikerült abban is megállapodnom, hogy ő a m aga szakközegeinek 
igen értékes szakfelügyeletét a polgári iskolák és a népiskolai 
továbbképzők gazdasági oktatása tekintetében is rendelkezésemre 
bocsátja. U gyanígy történik  az iparügyi m iniszter ú rra l tö rtén t 
m egállapodás alapján az ipari szakiskolákban és iparostanonc- 
iskolákban, amelyekben szintén a kooperáció és a kölcsönös fel
ügyelet elvi alapján állunk. (Élénk helyeslés.)
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Em lítettem  m ár elöljáróban, hogy a  nemzeti élet szempontjá
ból fontosnak tartom , de a tanítónői diplomatúltermelés megaka
dályozására alkalmas eszköznek is, egy ú j leányiskolának a te
remtését. Gróf Klebelsberg Kuno annak idején a középiskola á t
szervezésekor kísérletet te tt erre, de a leánygim názium  és a leány
líceum mellett létesíteni szándékolt leánykollégium  a gyakorlat
ban megbukott, mégpedig azért, m ert nem adott semmiféle kereső 
pályára képesítést. Ezt a két szempontot: a  nőnek, m int nőnek a 
nevelését az új iskolatípusban egyesíteni kívánom Ezt a család- 
védelmi nagy kérdések szempontjából is fontos iskolatípust az el
méleti tárgyak  lehető korlátozásával, illetve szőkébbre vonásával 
új tartalom m al telíteném.

A gazdasági és háztartási ismeretek, a szociális és egészség- 
ügyi ismeretek, a kertgazdasági és m ajorsági ismeretek, a gyors- 
és gépírás, a kereskedelmi ismeretek, a kézügyesség, továbbá az 
élő nyelvek és a művészetek lennének a főbb tárgyak. (Helyeslés.) 
Ez az iskola igen sok pálya felé szabad u ta t nyitna, sőt magasabb 
iskolákra is képesítene, például, hogy ford ítva kezdjem a  felsoro
lást, a művészeti iskolákra és főiskolákra, azután a társadalom 
egészségügyi magasabb kiképzésre, amely szintén tervbe van véve, 
esetleg egyes magasabb gazdasági és kereskedelmi tanfolyam okra, 
sőt bizonyos mértékben m ajd a tanítónői pálya felé is egy átmene
tet adhat kivételes esetekben. A legfontosabbnak tartom  ennek 
az iskolának az összefüggését a társadalom egészségügyi iskolák 
újjászervezése u tán  előálló új iskolatípusokkal. Nevezetesen a bel
ügym iniszter ú rra l egyetértőleg egészen új a lapra k ívánjuk he
lyezni a társadalomegészségügyi oktatást, az ápolónői, szülésznői, 
gondozónői, óvónői és védőnői képzést. Az óvónőt is idesorolom, 
m ert az óvodákat m int a család- és gyermekvédelem szolgálatá
ban álló intézményeket a legközelebbi időben át kívánom adni a 
belügym iniszter ú r igazgatása alá, a magam nevelésügyi felügye
letének teljes fenntartásával. Az erre vonatkozó törvényjavasla
tot, amely javasla t az átadást szabályozza, a közeli napokban fo
gom a t. Háznak benyújtani, míg a végleges szervezés a többi 
gyermekvédelmi intézményekkel együtt egy nagy keretben a bel
ügym iniszter ú r gyermekvédelmi törvénye kapcsán fog idekerülni.

A m agas művelődés kérdéséről megelőző költségvetési beszé
deimben m ár részletesen nyilatkoztam  és itt  most elvi állásponto
m at ú jra  kifejtenem  felesleges, csupán néhány szót kívánnék 
szólni.

Azokkal a kérdésekkel kapcsolatban, amelyeket elöljáróban 
fejtegettem  és amelyek a  nemzeti életben tapasztalható lelki vál
sággal kapcsolatosak, meg kell említenem, ott is em lítettem  egész 
röviden, hogy a művész-, az író- és a tudóstársadalom ban is je 
lentkeznek ilyen bomlasztó tünetek, jelentkeznek pedig nem az 
irányok kiegyensúlyozott lélekkel folyó nemes harcában, hanem 
a féktelen személyeskedéssé és a meg nem engedhető gáncsosko- 
dássá fajuló, szintéi m ár útszéli küzdelemben. Én kérem a tehet
ségben kiválasztottak társadalm át, amelynek elsősorban feladata, 
hogy a nemzeti közszellem gyógyulását elősegítse, hogy a művé
szetből, irodalomból ezeket a kóros jelenségeket maga küszöbölje ki.

A művész, az író, a tudós ■— a tehetséges — lehet konzerva
tív és lehet progresszív irányú, de a csökönyösség és a makacs
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ság пеш konzervatízmus, a szélsőséges kilengés és a  dekadencia 
pedig nem haladás. (Ügy van!) M indkettő inkább az eszmények 
rombolása. (Úgy van!) A  m agyar művészek, a nemzeti és külföldi 
képzőművészeti kiállításokon, az Operában és a hangversenyter
mekben, a tudósok a hazai és külföldi fórumokon, az írók könyv
ben és színpadon tettekkel h irdetik  a m agyar szellem terem tőere
jét. A m agyar közönség, ha  igényeihez képest szerény eszközök
kel is, honorálja ezt áldozatos m űpártolással, honorálja a m űvé
szei és irodalm i törekvések tám ogatásával. K érem  ezt a tám oga
tást a legközelebbi héten ú jra  megnyíló m agyar könyvnap alkal
m ával a m agyar írók számára is. (Elénk helyeslés.)

Utoljára, de nem utolsó sorban szólok a külföldi kulturális 
kapcsolatok terén elért eredményekről. (Halljuk!) M ielőtt erre rá 
térnék, a leghatározottabban vissza kell utasítanom  K éthly Anna 
t. képviselőtársam nak (Mozgás a jobboldalon.) tarta lm ában  és 
tendenciájában egyarán t éles, elfogult és megengedhetetlen tám a
dását egy velünk baráti viszonyban álló és állandó kulturális érintke
zésben lévő nagy nemzet jelenlegi korm ánya ellen. T. képviselőtársam 
nak azt az óhaját, hogy a közeli napokra tervezett utazásomról 
lem ondjak és a m agyar sportolóknak az olim piára való kiküldésé
ről elálljak, nemcsak indokolatlannak és megengedhetetlennek, de 
szerénytelennek is tartom . (Felkiáltások: Hallatlan! Magyartalan!)

A m agyar nemzet külföldi ku lturális  érintkezéseinek fenn
tartásában, fejlesztésében és irányításában  csak a nemzet és a 
m agyar művelődés hagyom ányai és érdekei lehetnek irányadók, 
nem pedig bárm elyik t. képviselőtársam nak egyéni, vagy p á r t
szim pátiája, illetve ellenszenve. (Ügy van!)

Ezekről a ku ltu rális  kapcsolatokról a m últ esztendőben rész
letesen szólottám a nemzetközi ku ltu rá lis  egyezményeket becikke- 
lyező törvényjavaslatok tárgyalása alkalm ával. M ost csak né
hány száraz ada tta l kívánom  m egvilágítani az egyezményeknek 
és az egyezményeken kívül fo lytato tt érintkezéseknek eredményét, 
hogy tájékoztassam  a t. Házat, mennyire komoly és nagy ered
mények azok, amelyeket a m agyar nemzet és a m agyar művelő
dés külföldi ism ertetése tekintetében elértünk.

K ulturális egyezményeink vannak, am int m éltóztatik tudni, 
Németországgal, Olaszországgal, Lengyelországgal, a közeljövőben 
létesül még a finn és észt nemzettel ilyen ku ltu rá lis  egyezmény. 
Diákcserék vannak a bolgárokkal, törökökkel, görögökkel. Leg
távolabbi, most m ár állandósuló kapcsolatunk a báró M itsui Ta- 
haru  által adományozott összeg alap ján  m egindult japán-m agyar 
érintkezés. Most 10.000 P -t kaptunk a ku ltu rális  kapcsolatok fe j
lesztésére, 5000 pengőt pedig egy társadalm i egyesület, a M agyar- 
Nippon T ársaság részére, amely a japán-m agyar barátság  kérdé
sével foglalkozik.

A legnagyobb eredmény, am it a ku ltu rális  kapcsolatok terén 
elértünk, a m agyar nyelv, irodalom és történelem külföldi egye
tem i ism ertetése terén történt. A békében, am int m éltóztatnak 
tudni, három  helyen tan íto tták  a m agyar nyelvet és irodalm at. 
A párizsi egyetemen volt m agyarnyelvű és irodalm i tanszék, az
u tán  Bécsben és Berlinben volt két lektor, vagyis nyelvtanító. 
Jelenleg ilyen tanszék van — nem szólva a kolozsvári m agyar 
nyelvi és irodalm i tanszékről, amelyen K ristóf György tan ít —
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1916 óta Berlinben, 1930 óta pedig Bómában. Ezenkívül rendes tan 
szék van Lancasterben, az Északam erikai E gyesült Államokban, 
ahol Tóth Sándor reform átus lelkész ad elő, aki ezt a tanszéket 
megszervezte, 1936 óta Bécsben működik m agyar irodalm i és tö r
téneti rendes tanár, Miskolczy Gyula, 1936 óta működik A nkará
ban Rásonyi László m agyar nyelv- és irodalom tanár és most van 
előkészítés a la tt az olasz-m agyar ku ltu rális  egyezmény alapján 
a  bolognai m agyarnyelvi és irodalm i tanszék. New-Yorkban egy 
m agyar vendégtanári intézmény létesítését készítjük elő.

Megbízott előadók vannak m agyar intézettel kapcsolatban 
Helsinkiben, T artuban, Stockholmban, Varsóban, Szófiában, 
Amszterdamban és Párizsban, ahol a keleti nyelvek főiskoláján 
M üller Lipót, a párizsi m agyar kulturális központ vezetője, ad elő 
m agyar nyelvet és irodalm at.

Lektorok tan ítanak  m agyar nyelvet Bécsben, Berlinben, 
Müncheben — most van előkészületben Lipcsében —, továbbá Ró
mában, Milánóban, Genovában, Torinóban, Triesztben, Párizsban, 
Varsóban, Krakkóban, Lwowban, Poznanban, P ittsburgban, Lon
donban az egyetemeken továbbá a róm ai In stitu to  per l’E uropa 
orientale-ban, a  milánói Circolo Filologico-ban, a fiúm éi Institu to  
culturale Fascista-ban és a párizsi külföldi nyelveket propagáló 
egyesületben. Összesen 27 városban 36 előadó helyen folyik a m a
gyar nyelv és irodalom  és történelem  oktatása. (Élénk helyeslés a 
jobboldalon és a középen.)

M agyar intézetek működnek Bécsben, Rómában, Berlinben, 
Varsóban az egyetemek m ellett és P árizsban a tanulm ányi köz
pontban.

N yári egyetemeinken meglepően nagy számban jelentek meg 
ku ltu rális  egyezményeink folytán az idegen hallgatók. A debre
ceni n y ári egyetemen 1927 óta 1310 m agyar hallgató mellett 230 
külföldi m agyar, 210 olasz. 137 német, 66 lengyel, 23 hollandi, 21 
finn, 17 észt, 14 belga, 12 francia, 11 bolgár, 6 kínai, 28 egyéb és
pedig angol, am erikai, osztrák, török, spanyol, svéd, norvég, szlo
vák, hindu és jáv a i hallgató vett részt. Tizenkét külföldi m ár 
m agyar nyelvm esteri vizsgát is tett, hogy hazájába visszatérve, 
tan íthassák  nyelvünket.

A keszthelyi nyári egyetemen, amely csak 1934 óta, tehát két 
éve működik, 147 m agyar hallgató m ellett 30 olasz, 25 osztrák, 22 
német, 13 lengyel, 13 francia és 3 finn hallgató vett részt.

Az ösztöndíj akció kapcsán hangok m erültek föl a tek in tet
ben, hogy az ösztöndíjakat a gyakorlati szempontok figyelembe
vétele nélkül mind történeti, régészeti és filológiai célokra hasz
náljuk fel. Szükségesnek ta rto ttam  éppen ezért az 1935/36. évi ösz
töndíjasok megoszlását összeállítani. M agyar állam i ösztöndíj 60 
állo tt rendelkezésemre, csereösztöndíj pedig 37. Ezek közül bizo
nyos szakokra eleve m ár lekötött ösztöndíj 20 éspedig 9 történeti, 
4 művészeti, 4 teológiai és 3 műszaki. A szabad ösztöndíjak közül 
28 ment elméleti tudom ányokra: történelem re és régészetre 9, filo
lógiára 6, föld- és néprajzra 2, filozófiára, teológiára 3, elméleti 
jogra 2, csillagászatra 3 és művészetre 3. Ezzel szemben természet- 
tudom ányi 6, orvos, állatorvos, gyógyszerész 12, gyakorlati jog, 
szociálpolitika, közgazdaság 5, műszaki mérnöki 7, modern nyelv 
pedig 19. Tehát a nagyobb ösztöndíjak közül jóval több ment gya



382

korlati irányú  küldetésre, m ina elméletire. Különben ki kell emel
nem  a nemzetközi jog tanulm ányozásával kapcsolatosan — m i
u tán  olyan kifogások hangzottak el, hogy nem küldtünk ki ebből 
a célból ösztöndíjasokat —, hogy nemzetközi jo g ra  k iküldetett 40 
ösztöndíjas 63 ösztöndíjjal éspedig 16 Béesbe, 6 Berlinbe, 19 P á 
rizsba, 10 Londonba, 6 Genfbe, 2 Kómába és 4 Amerikába.

T. Ház! Fölszólalásomnak végére érkeztem. (H alljuk!) Az ál
talános v itá t a tegnapi napon H uszár M ihály t. képviselőtársam  
em elkedett szellemű m agyar beszéde zá rta  be. H uszár M ihály a 
m agyar katolikus pap benső meggyőződésének erejével h ív ta  föl 
figyelm ünket B udavár visszafoglalásának folyó év szeptemberé
ben eljövendő 250. évfordulójára s a diadalt a világszerte tobor
zott csapatok lelkesítésével és nagy anyagi áldozatokkal is elő
készítő nagy pápa, X I. Ince emlékére. B udavár visszafoglalása 
egy 16 esztendős had jára tnak  volt jelentős eseménye, de egyben 
szimbolikus m ozzanata is; évfordulója pedig jelképes emlékünnepe 
idegen uralom  a la tt álló m agyar falvak, városok, várm egyék és 
tartom ányok fölszabadulásának; jelképes emlékünnepe egymás
tól elszakadt országrészek újraegyesülésének; jelképes em lékün
nepe M agyarország föltám adásának és jelképes emlékünnepe gróf 
Z rínyi Miklós költői lélekkel, hadvezéri tudással és politikai éles
látással propagált nagy m agyar gondolatának, a m agyar egység
nek. E zt az év őszén, az esemény jelentőségéhez m ért keretben 
megünneplendő nagy eszmét kívánom  szolgálni én is a m agam  
csekély erejével és tehetségével a m agyar m űvelődéspolitikában. 
Ehhez a törekvésemhez kérem a t. Ház tám ogatását és kérem a 
költségvetés elfogadását. (Hosszantartó élénk helyeslés, éljenzés 
és taps. A  szónokot számosán üdvözlik.)

A kérdezés szerepe a történelemtanításban.
A történelem tanítás igen nagy u ta t tett meg, am íg a narratív - 

reproduktív iskolától a m ai kutatómódszerig eljutott. Ennek a töké
letesített módszernek kialakulásáról és tudományos indokolásáról 
ezeken a hasábokon m ár többízben esett szó. Dékány István t kell 
elsősorban említeni: 1931—32. évf., 244. o. „Ember- és környezetisme
ret a történettanításban“, valam int 1928. évi 9. szám; „A kérdezés m ű
vészete“ című értekezéseivel. Em ber István  az 1933. évi 10. számban 
ír t  „Szellemtörténet és tö rténettanítás“ címen. K ét szerzőnk, különö
sen Dékány, ezekben és más értekezéseikben alaposan ism ertette a 
kutatómódszer természetét és indokait. Ezért ezúttal tisztázottnak 
veszem, hogy a korszerű történelem tanítás módszere a kutatóm ód
szer és annak egyik eszközét, a kérdezést szeretném megvizsgálni. 
A kutató módszer a helyes kérdezési móddal áll és bukik.

Amikor a tan ár a régi iskolában m agyarázott, épenúgy célja 
volt tárgyának  megszerettetése, m int ahogyan m a is nemcsak tan í
tani akarjuk  a történelmet, hanem meg is akarjuk szerettetni. A meg- 
szeretés a megismerésből fakad. A  régi iskola a tanár szuggesztív 
erejét vonu ltatta  fel: előadókészségét, re torikáját, imponáló készült
ségét, ízelítő közbevetéseit. Ez kétségen kívül emelkedett szemlélet, 
feltéve, hogy a tan á r ezeknek a sine qua non követelményeknek meg
felelt. Ezt azonban a gyakorlat az egész vonalon nem igazolta, csak
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egyes ihletett képességű és ernyedetlen szorgalmú tanár esetében.— 
Tegyük hozzá, hogy fen tartás nélkül elítéljük azt a  gyakorlatot, 
amely csak egyesektől kéri számon a „lecke“ szövegét és nincs gondja 
rá, bogy azalatt, am íg „ama 4—6 tanuló és a tanár elintézik az osztá
lyozás szükségletéből folyó m agánügyeiket“, (Dékány: 1928, 9. ez.), 
m it művel az osztály. Ma m ár csak olyan tö rténettan ítást fogadha
tunk el, amely a tan árt egész órán á t a padok elé á llítja  és arra  
bírja, hogy mind a számonkérésnél, m ind az új anyag megbeszélésé
nél az egész osztályt foglalkoztassa. Nyilvánvaló, ha ilyképen a tanár 
minden órán minden tanuló m unkáját igénybe akarja venni, akkor 
m agasabbrendü feladat előtt áll, m int am ikor fenn ül a katedrán és 
az osztály passzivitása mellett m aga is passzíven hallgatja egy 
tanuló szövegfelinondását: ez a kutató módszer tehát a  tanár tüzetes 
részletm unkájával jár, ha gondolkoztatni akar és nem ad elő, hanem 
megbeszél. A kutató módszer esetében a tanár kérdések útján irá 
ny ítja  az órát: m unkája csak akkor sikeres, ha alaposan felkészült 
a kérdezésre. Kérdezni nem könnyű, ezért a tanár nem gondolhatja, 
hogy szaktudásával együttjár a kérdezés kiművelt tehetsége; szük
séges kérdezésteehnikánk szabályait megismernünk, szükséges a m a
gunk kérdezési m ódját szakadatlanul megfigyelnünk, ellenőriznünk, 
javítanunk és tökéletesítenünk.

A tárgy  megszeretéee a tanár egyéniségén és módszerén for
dul meg. Ahogyan hibás módszerrel egé9z életre gyűlöltté tehetjük 
tárgyunkat, éppen úgy tudja a helyes módszer elmélyíteni és m ara
dandóvá tenni a vonzódást. Ezért éri meg a fáradságot, hogy a kér
dezéssel behatóbban foglalkozzunk. Rövid megfigyelés is meggyőzhet 
arról, milyen könnyen esik hiba a kérdezés terén. Tudatosítanunk 
kell kérdezés-művészetünket: a legnagyobb hiba, am in nem lehet 
segíteni, ha  a tan ár befejezettnek ta r t ja  a m aga tan ítási eljárását 
és elu tasítja  a tökéletesítés gondolatát. Nézetünk szerint minden tény
leg tanító  történettanárnak; tudatosan kell előkészülnie arra, hogy 
nevelő m unkájában a kérdezés tudatos fegyverévé legyen.

A  kérdezés általában. A kérdezés kölcsönös viszonyt teremt. 
(Dékány: A kérdezés művészete). A tanuló viszontkérdezhet: a l
kalm at kap arra, hogy okkal-móddal kérdés ú tján  segítse a kutatást. 
Kérdezési módunkkal biztosítjuk a tárgyalás élénkségét, táp láljuk  
az elképzelést, vezetjük a tanulót új és új tárgyra. Ügy igyekszünk 
kérdezni, hogy felkeltsük mindenki kíváncsiságát a megfejtés iránt. 
Minden tanításnak az érdeklődés alapján kell történnie: a jó kérdés 
eredménye, ju talm a az érdeklődés. Kérdéssel vezetjük rá  a tanulót 
korok áttekintésére, a koreszmének és az emberek gondolkodásának 
szemléletére, sőt ezek megítélésének képességére is. H a az érdeklő
dést megnyerjük, ezáltal előre segítjük az élményszerűséget és a drá- 
m aiságot (megjelenítést) is.

A  kérdezés célja. Kettős: alkalm at adni a tanulónak tudása be
m utatására és egy-egy lépéssel előbbrevinni, elmélyíteni a tá rg y a
lást. E  szerint két nagy kérdéscsoport mutatkozik: az egyik, amikor 
számonkérjük a végzett anyagot, a má9ik, am ikor új anyag területén 
kutatunk. M indkét csoportban lehetséges a kérdések skálájának, rend
szerezésének m egállapítása. Dékány is beszél „színvonalpuhatoló“, 
meg „tudásellenőrző“, továbbá „Ítéltető“, „szuggesztív“ stb. kérdés
típusról. Ez helyes: jelen soraim ban azonban nem térek ki a kérdé
sek rendszerezésére, m ert ennek tüzetes elvégzése külön értekezést
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kíván. Másrészt a kérdések természetének vizsgálása fontos, de vé
dekezni kell a merev beskatulyázás ellen, am i alkalmas arra, hogy 
m agát a tan ítást is megfossza a lélektől és megmerevítse. Ügy 
igyekszünk kérdezni, m intha a kérdések feltevése előtt megkérdez
tük volna m agunktól: ebben a pillanatban melyik kérdéssel tudom 
a legnagyobb érdeklődést felkelteni? Üj anyag tárgyalásánál a cél: 
adatokat összehordani, ráeszmélteim, események összefüggését és 
indokait felfedni, végül: a legszabatosabb form ábaöntést megtalálni 
és ezt megrögzíteni.

A  kérdés feltevése. A történelemóra is három részből áll: szá
monkérés, ú j anyag tárgyalása és az összefoglalás. Ezért állandóan 
visszatérő kérdés az óra elején, meghatározandó, hogy miről folyik 
a tárgyalás; m it végeztünk? Az áttérést új anyagra és az összefogla
lást is jeleznünk kell. Kérdezni különféle fokon lehet; ezt az osztály
nak kortól és készültségtől függő színvonala határozza meg. Ezen
kívül azonban egyazon osztályban is különféleképen kérdezzünk. 
Amikor először hatolunk be új anyagba, akkor tudakoló kérdésekkel 
elemi fokon haladunk, m ert a cél az ismert adatok kipuhatolása és 
összehordása által az ismeretek megszerzése és megfogalmazása. Ez 
az elemző munkánk. Amikor az így feldolgozott és értelmezett anya
got számonkérjük, akkor ellenőrző és elmélyítő kérdésekkel boncol- 
ta tjuk  az összefüggéseket és m egvilágíttatjuk az események logikus 
voltát és belső okait, kapcsolatát. Ezzel fejezzük be a begyakorlást 
és megrögzítést. Az egységek összefoglalása jelenti aztán a szintézist 
és ezzel eljön a m agasabbrendű kérdések ideje. Most a m ár feldolgo
zott, m egtanult és begyakorolt anyagot egységként illesztjük bele a 
történelem menetébe, a korba vagy az uralkodó eszmébe. Például 
II . K atalin  egyéniségének és uralkodásának adatain végighaladva, 
ez u tán  az elemzés u tán  párhuzam ba állítjuk  politikáját Nagy Péte
rével, bogy meglássuk a fejlődésbeli összefüggésüket és m egvilágít
suk, hogy logikusan nem követhetett más irány t hazája helyzetében, 
m int Nagy Péter. Amikor ezt Oroszországra nézve összefoglaltuk, 
akkor beleillesztjük II . Katalin egész életm űvét a kor uralkodó esz
méjébe, a felvilágosult abszolutizmusba és ezzel belekapcsoltuk a tö r
ténelem menetébe is.

íg y  igyekszünk elérni, hogy egy-egy eszmét végigvigyünk egész 
korszakokon, végigkísérjük egész fejlődésükön. Alapvető követel
mény, hogy a kérdések szervesen kapcsolódjanak egymásba, ez azon
ban m ár átvezet a kérdés megfogalmazásának területére.

A  kérdés megfogalmazása. Az a legfontosabb, hogy a kérdés le
gyen a tárgyalásból természetesen folyó és sohase erőszakolt. Másik 
elv, hogy a kérdés a tanulóért van. Ezekből következik néhány meg
jegyzésre érdemes pont. 1. A  kérdésekre nem lehet szövegszerűen ké
szülni. Hiába állapítunk meg óratervünkben pompás kérdéseket: élő, 
gondolkodó emberekkel dolgozunk és élő, gondolkodó emberek va
gyunk. A kialakult, közös eszmemenethez kell igazodnunk, ezt pedig 
nem tudjuk előre m eghatározni: az előremegállapítás kedvéért ra 
gaszkodni egyes kérdésekhez pedig botorság volna. — 2. A kérdezés
nél a pillanatot kell kihasználnunk, hogy logikus gondolkodásra és, 
ha lehet, szárnyalásra ösztönözzük a tanulót. — Ezért 3) a tanárnak 
figyelemmel kell kísérnie a tárgyalást és a kialakult gondolatmenet
hez képest a p illanatnyi helyzet szerint kérdeznie, de óraterve sze
rin t: ennek legerősebb érve, hogy a tanuló értelmének hullám zásé
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hoz kell igazodnunk azért, hogy a tanulót állíthassuk előtérbe. Ez 
tehát semmiesetre sem jelent ösztönszerűséget, ami például altkor 
állana elő, ha nem készítenénk el minden órának m unkatervét. E l
lenkezőleg: az óraterv megközelítésének legjobb, legrövidebb ú tjá t 
akarjuk megtalálni. — 4. A tanulóban önbizalmat akarunk fejlesz
teni, amely a kutatásra ösztönözze: ezért kérdéseinkkel rendeljük 
m agunkat alá a tanuló eszejárásának: mennél jobban érvényesül az 
ő eszejárása, gondolatmeneté, annál jobban sikerül neki a kikövetkez
tetés. A kérdést a tanuló színvonalához kell m érni: pl. más M átyás 
király tárgyalása a III . osztályban, m int a VIII.-ban. — 5. Fogal
mazásunk legyen szabatos; a rosszul fogalmazott kérdés megakasztja 
a tárgyalást. A makedóniai kor tárgyalásánál hangzott el egy ilyen 
kérdés; mi lett Fülöp végei Némi csodálkozás u tán  az egyik gyerek 
bátortalanul azt felelte, hogy meghalt. Azt akarták megkérdezni, 
hogy Fülöp uralm a végén milyen politikai eredményekre tekinthe
tett vissza. Az még nem került szóba, hogy testőrkapitánya meg
gyilkolta és így a tanuló valóban nem felelhetett mást, viszont ez 
a tanulást semmivel se v itte előre.

A  kérdezés néhány elve. a) Mi történjék, ha hiányos vagy hibás 
fogalmazáséi kérdést tettünk fe li H a a kérdés elhangzása u tán  rög
tön megérezzük, hogy hibás, akkor tegyük fel ú jra  és most m ár 
helyesen a kérdést. Ha abból állapítjuk  meg a hibát, hogy senki se 
jelentkezik, vagy a feleletekből mutatkozik ez, akkor m ás vonalon 
vagy más síkon fogjunk hozzá ugyanannak a tém ának felderíté
séhez. M agyarán: ne lovagoljunk a magunk kérdésén, m ert mi is 
tehetünk hibás kérdést. H a hiányos volt a kérdésünk, akkor a ren
des hiba az. hogy a tan ár meg akarja  m agyarázni a kérdést, m ár 
pedig a legjobb kérdés a rövid  kérdés. Azonkívül az ilyen magya- 
rázással a kérdés megtörik, elveszti eredeti frisseségét. H iányos kér
dés esetén az eljárás nem az, hogy m agyarázást iktatunk közbe, m ert 
ez komplikáltságot és hosszadalmasságot eredményez, hanem meg
várjuk  a hiányos kérdésre kapott részfeleletet és azután kiegészítő 
kérdést teszünk fel. Például: mi volt Nagy Sándor külpolitikája! 
H a Nagy Sándor célkitűzéseit akarjuk tisztázni, akkor ez hiányos 
kérdés. M egvárjuk, am íg megkapjuk az általános feleletet, hogy 
N agy Sándor folytatni és befejezni ak arta  a ty ja  politikáját 
és akkor külön megkérdezzük: mik Nagy Sándor külpolitikájának 
céljai!

b) Egyszerre csak egy kérdést tegyünk fel; ez jobb, m int a kér
dések halmozása. Ez kiegészíti a fentebb em lített elvet, hogy a kér
dést ne magyarázzuk és ne törjük meg. Egy kérdéssel egy gondo
latot akarunk tudakolni és így segíteni a tanulót abban, hogy m aga 
is gondolattal felelhessen. Például: elhangzott a kérdés, hogy milyen 
a jobbágy helyzete a török hódoltsági területen. Ez jó kérdés, gon
dolkodtat és szabad fogalmazásnak is teret enged, kár tehát azzal 
megtörni: vájjon a jobbágy ott jól érzi-e m agát vagy nem ! Az első 
kérdésre is lehet egész röviden azt felelni, hogy kedvezőtlen, á lta 
lában rossz a helyzete, de esetleg ki is tudják fejteni, miben áll a 
helyzet hátránya. A  második kérdésnél m ár osak egyetlen szó lehet
séges: nem! Az első kérdés az alsó fokon (III. oszt.) is gondolkod
tató, hat a képzeletre, a második m ár csak a mechanikus ráhagyást 
engedi meg. Ettől független a kérdés „beállítása“; alább szó lesz róla.

c) Váltogassuk a kiskörű és nagyobbkörű kérdéseket. Ha azt kér
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dezem, milyen adó a haráes, ez kiskörű, ha azt, hogy m ilyenfajta 
adót fizet a m agyar a töröknek, ez szélesebb körű. Az ilyen utóbbi 
m ár összefoglaló, áttekintő jellegű; ilyeneknél engedjük meg 1—1 
tanulónak, hogy folyamatosan beszéljen. H a a sam nit háborúk tá r 
gyalásánál azt kérdezem; a róm aiak az egyes törzsekkel külön-külön 
m it kötöttek1? Ez m ár túlságosan szűkkörű kérdés, m ert nem lehet rá 
egyebet felelni: szerződést, megállapodást. E rre  az a tanuló is tud 
felelni, aki éppen csak erre a kérdésre figyelt. H a azonban azt akarom 
levezetni, hogy rá jö jjenek és megértsék a divide et im pera mély elvét, 
akkor úgy kell kérdeznem, hogy ezt gondolkodás ú tján  m egállapíthas
sák. Valahogy így: hogyan iparkodtak a róm aiak megakadályozni, 
nehogy ú jra  ilyen veszedelmes szövetség alakuljon ellenük? H ogyan 
kellett védekezni az ellen, nehogy sok ellenség érdeke egyezzék? Akkor 
rájönnek, hogy ezeket el kellett egymástól választani, sőt még jobb, 
ha sikerül őket egymás ellen kijátszani, egymással szembeállítani. 
Hogy fejezték ezt ki? Divide et impera! Ezért voltak kategóriák (tel
jes jogú város, municipium, colonia, provincia stb.): azzal fejezhetjük 
be, hogy ez okos korm ányzati elv volt, ezért más népek is átvet
ték úgy, hogy ez mint korm ányzati taktika, a m ai napig él.

d) A történelem tanításban is fontos, hogy csak ism ertre kérdez
zünk. De ez nem azt jelenti, hogy csak ism ert eseményre kérdezhe
tünk. Hiszen akkor tápot adunk annak az előforduló rossz szokás
nak, hogy buzgó tanulók a várható új anyagot a könyvből előre 
elolvassák. Az meg abszurdum ra vezet, ha eseményeket kitaláltatni 
akarnánk. Az ism ertre kérdezés egyszerűen azt jelenti, hogy a régeb
ben tanult adatokat, valam int a más tárgyakban (magyar, földrajz, 
latin stb.) tanult anyagot akarjuk összehordani, ezeknek és a tanulók 
olvasmányainak anyagát feleleveníteni. Jelenti továbbá, hogy m ár 
megrögzített adatok alapján akarunk fejleményekre, a várható, a 
helyzetből folyó fordulatokra következtetni. Az ismeretlenre kérde
zés veszélyes és könnyen megöli az érdeklődést, am i nélkül pedig 
tanítás nincs. Például: K arthágó korm ányzatáról van szó. H ibás 
az ilyen kérdés: milyen volt K. kormányzata? Ennek az a hibája, 
hogy tényt kérdez, amelyről még sohase volt szó, tehát teljesen isme
retlen. Ehelyett; le kell vezetnünk, hogyan kormányozták K.-t. K ér
désünk: kik alapították K.-t? Kereskedők. Vannak-e nagy hódítóik? 
Nincsenek. Akkor milyen a valószínű korm ányform a a többi föní
ciai város korm ányzata alapján? Köztársaság. Kikkel kormányoz 
a köztársaság Rómában? Két consullal és gyűlésekkel. Megmond
juk, itt is van két vezető, a nevük suffet, itt is van 28 tagú tanács 
és 104 tagú nemesi tanács. Kik lesznek a tanácsok tagjai? A leg
gazdagabb kereskedők. Akkor milyen jellegű köztársaság ez? Arisz
tokratikus. Hol láttunk hasonló kormányzatot? Spártában. I t t  K ar
thágóban is m iért arisztokratikus a kormányzat? M ert a kisebbség, 
a, kereskedők akarják  m egtartani a hatalm at. Miféle hadsereg lesz 
Karthágóban? Zsoldos. — Mint ebből a példából is látható, a fon
tos az, hogy ne puszta tényeket tanítsunk, hanem értelmezett, indo
kolt tényeket és ezekkel fejlődéseket.

e) A  kérdés érvényesítése. A kérdés feltevése után adjunk némi 
időt a gondolkodásra: de ezzel ne m enjünk túlzásba. A kérdés súlya 
dönti el, mennyit várunk: általában két-három másodpercig. Követ
kezik a felszólítás. Ennek főelvei: kivétel nélkül névről szólítsuk 
fel a tanulót (elengedhetetlen alapfeltétel, hogy a tanár minden
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tan ítv án y át névről ism erje: am íg megismeri, használjon íro tt ülés
rendet), jelentkezőt és nem jelentkezőt vegyest hívjunk fel, hogy 
az osztályt arányosan foglalkoztassuk és általában m indenkit a 
helyén hívjunk fel. — A feleletet követi az elbírálás. Ez értékítélet 
és egyik legfontosabb tanári feladat, annál inkább, m ert azonnal meg 
kell történnie. Felszólítás u tán  még egy-két másodpercet adhatunk 
az egyéni előkészülethez. Többet aligha érdemes adni, m ert a tanuló 
m agatartásából és a módból, ahogyan a feleletnek nekifog, úgyis 
következtethetünk a tudására. Gyengébb tanulónál indokolt lehet 
kisegítő kérdés által megkönnyíteni a feleletet, ha ez nem okoz a 
tárgyalás menetéből való kizökkenést.

f)  Á ltalában hallgassuk végig a tanuló feleletét. Csak akkor szól
junk bele, ha másról, vagy úgy beszél, hogy v isszatartja a haladást. 
Ne zavarjuk meg, ne kapjunk bele a mondatába, m ert könnyen meg
esik, hogy megfélemlítjük, bátortalanná tesszük az egész osztályt. 
H a a tanárt elragadja a buzgósága és a tanulót csak egy-egy állít
m ány vagy mondatfoszlány erejéig engedi érvényesülni, akkor az 
a veszedelem áll elő, hogy ő m aga m arad előtérben, holott a cél az 
osztály együttes m unkája és a tanuló részvétele benne.

Nem kívánhatjuk, hogy a tanuló minden esetben k italálja a 
mi helyesnek tarto tt válaszunkat. Tehát ha  nem azt feleli, am it v á r
tunk, akkor is hallgassuk végig a feleletet és já rju n k  el úgy, am int 
fentebb, „A kérdés megfogalmazása“ cím ű bekezdésben ism ertettük, 
hiszen m indig tehetünk fel új kérdést is. Előfordult eset; Szent Gel- 
lértrő l van szó. A tanár azt kérdezte: hogyan utazott utolsó ú tján? 
Egyik túlbuzgó tanuló, nyilván félve, hogy más lövi le a point, 
ham ar rávág ta: lelökték. A felelet helytelen, de módot ad a tovább
építésre; azért elfogadva az elhangzott választ, jó volt továbbkér
dezni: kik, hogyan, miért, honnan lökték le és hasonlókat, a pogány- 
lázadás megbeszélése u tán  pedig visszatérni az eredeti kérdésre: 
tehát hogyan utazott Szent Gellértl

Felesleges a válaszokat teljes egészükben rendszeresen ismételni.
Hogy m ennyire nem jó kötni m agunkat az egyetlen elgondolt 

válaszunkhoz, a rra  álljon itt még egy előfordult eset. A rra a kér
désre, mi történik Nagy Sándor halála után, az egyik tanuló azt 
felelte, tábornokai a birodalm at szétosztották egymás közt. A tanár 
nem fogadta el a feleletet, m ert ezt a választ akarta: a birodalom 
szétesik. Ilyenkor jobb tovább menni: m iért a tábornokoké a döntő 
szó stb., aztán, ha fontos, vissza lehet térn i az eredeti kérdésre. 
Érdekes volt a következő eset: a kérdés így hangzott: m it vetett 
m eg Euklides? A nem szerencsés kérdésre egyik fiú  azt felelte, 
hogy a geometria alapját. A tan ár azonban azt a feleletet szerette 
volna kapni: Görögországot (tudniillik azért hagyta el).

A figyelmet is mélyíti, ha a tanuló érvényesülhet. A  figyelmet 
nem elég követelni: életre kell h ívni és le kell kötni.

g) Végül ügyeljünk arra . hogy kérdéseinkkel ne aprózzuk el 
túlságosan az anyagot. Ez ú tjába áll annak a célnak, hogy a tanuló 
beleélje m agát az eseménybe. Nagyfontosságú szempont, hogy elő
adásra neveljünk. (A történelemnek ezt a különleges h ivatását az 
U tasítások is kiemelik. Ezt a célt úgy szolgálhatjuk, ha minden órán 
egy-két tanulónak lehetőséget nyújtunk arra, hogy összefüggő, kerek 
előadásban feleljen. E rre  kérdezési technikánkkal készíthetjük elő 
őket rendszeresen. Az összefüggő előadásra való nevelés talán leg-
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természetesebben az egyes szereplő emberek beállításánál adódik: 
ezért kérdezzünk m indig a fontos szereplők emberi vonósaira, hogy 
őket a tanulóhoz közelebb hozzuk.

A tanárnak  valóban a kérdések „komplikált regiszterén“ kell 
játszania. Ebből a hangszerből csak akkor születnek harmóniák, ha 
a tanár tudatosítja kérdezési módszerét és azt önnevelés ú tján  töké
letesíti és korszerűsíti. vitéz Temesy Győző.

Észrevételek az írásbeli érettségi tételek központi 
kitűzésének kérdéséhez.

Szakkörökben többször fölvetődött m ár a kérdés, vájjon  nem 
kellene-e nekünk is a központilag kitűzött, országosan azonos írás
beli érettségi tételek bevezetésére áttérnünk? Ma is, am ikor a köz
vélemény érdeklődéssel v á r ja  az 1934. évi X I. t.-c., a középiskolá
ról szóló ú. n. kerettörvény 37. §-ának megfelelően az új ére tt
ségi vizsgálati e ljárást szabályozó m iniszteri rendeletet, több 
oldalról elhangzott ez a kívánság.

A meggondolás, amelyből kiindulnak, ez: a kitűzött tételek 
sokfélesége m ár m agában is elegendő ahhoz, hogy a különféle 
iskolák érettségi bizonyítványaiban m egállapított azonos fokoza
tok belső értéke között lényeges minőségi különbségek keletkez
zenek. H a  ehhez még a dolgozatokat elbíráló szaktanároknak, 
felülbíráló elnököknek egyéni szem pontjaira, az iskoláknak bizo
nyos tiszteletreméltó hagyom ányaira s egyéb belső körülm ényeire 
(pl. egy-egy osztály színvonalának kiegyenlítő hatására) is gon
dolunk, könnyen ju th a tu n k  el ahhoz a m egállapításhoz, hogy 
különb lehet az egyik iskolában szerzett, „jórendű“ érettségi bizo
nyítvány belső értéke, mint a m ásikban kapott „kitűnőé“.

H a az egyetemi és főiskolai felvétel eshetőségeire, avagy az 
érettségi fokozatnak a rra  a szerepére utalunk, amely az elhelyez
kedést kereső ifjú  első lépteinél ma különösen dönt, nem lehet 
közömbös, hogy az írásbeli érettségi dolgozatok érdem jegyeinek 
belső értékében mutatkozó ezt a szélsőséglehetőséget összetett 
kézzel nézzük vagy annak mérséklése kedvéért szabályozólag ava t
kozzunk be. A különféle iskolák azonos bizonyítványainak ez a 
minőségi eltérése a  ,,kontraszelekciódra nyú jt lehetőséget, m ert a 
tehetségesebb ifjú t esetleg kedvezőtlenebb helyzetbe hozhatja, az 
őt megillető helyről kiszoríthatja.

Hogy ezen a bajon segítsünk, fölvetődik a kérdés: nem 
volna-e üdvös hatású  a központilag kitűzött, országosan azonos 
írásbeli tételek bevezetése? Tagadhatalan, hogy országos értelem 
ben roppant nagy változatosságot t alólunk a kitűzött tételek 
tá rg y a  tekintetében, am int ezt az utolsó 4 tanévből vett 310 ére tt
ségi vizsga statisztiká jának  néhány adata is igazolja. 540 m agyar 
té telt néztünk át. D icséret illeti meg a m agyar nyelvi szaktaná
rokat a szellemes, leleményes, sokszínű tételek kitűzéséért. De fel
tűnő ezekben a  tételekben az a távolság is, am ely köztük tárgyi 
nehézség, a kidolgozáshoz szükséges elmélyülés és önálló ítélő
képesség, összefogó s egységbe gyűjtő  lelki készség stb. tekinteté
ben észlelhető. Csak igen általános és szétfolyó szempontok sze
rin t lehet ebben a változatosságban jól megkülönböztethető típ u 
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sokat találni. íg y  pl. az 540 tételből 318 irodalm i, ill. irodalom törté
neti tárgyú, a többi a szabad választásnak megfelelően szaktudo
m ányi (főként történelmi, fizikai, lényegesen kisebb számban term é
szetrajzi, földrajzi). Az irodalm i tételeknek m integy 22%-a a tétel 
címében megnevezett költőkkel, 7.5%-a prózaírókkal foglalkozik. 
A VII. osztályos anyagból csak 4% veszi a tárgyát. A többi, 66.5%, 
a  legelágazóbb tá rgyú  problém ákat veti föl. De ezeken a tárgy i 
kategóriákon belül a legváltozatosabb sokféleséget találjuk,* ami 
kétségtelenül igazolja, hogy a m agyar szaktanárok osztályaik, 
illetve tanítványaik  készültségéhez m ért tételek kitűzésére törek
szenek és hogy valóságos nemes versengés folyik köztük újabb 
és újabb szempontok érvényesítéséért.

Kisebb a változatosság a  la tin  nyelvi dolgozatokban. I t t  
ugyanis az Érettségi vizsgálati u tasítások 19. §-a bizonyos m ér
tékben megköti a javasla tba  hozható tételek tárgykörét, m ert az 
a gyakorlat honosodott meg, hogy a gimnáziumban, — nemcsak 
a  szóbeli, hanem az írásbeli vizsgálaton is, — a fordítandó szöve
get főleg Tacitusból, H oratiusból és Cicero bölcseleti müveiből, 
a többi iskolatípusban pedig egyéb auctorokból tűzik ki. 270 latin  
vizsga adataiból adódik ez az összeállítás: Cicero előfordul m in t
egy 30%-ban, Livius 17%, V ergilius 15%, Tacitus 12%, Sallustius 
10%, Ovidius 7%, H oratius 4%, és a többi auctor együtt 5%ban.

A tanulók képességei szerint igazodó ez a változatosság azon
ban szöges ellentmondásban van azzal a követelménnyel, hogy az 
érettségi érdemjegyek m egállapításakor lehetőleg közös alap
mértéket keressünk. Ezt a célt valóban hatékonyan szolgálná az 
azonos tételek központi kitűzése. E  m ellett szól még az a körü l
mény is, hogy ez az eljárás megszüntetné azt, hogy a tanulók 
kisebb-nagyobb mértékben előkészített tételeket kaphassanak. 
Hangsúlyozottabban volna biztosítva az É. V. U. 7. Vában k i
em elt cél, hogy az írásbeli dolgozatból a tanuló helyes gondolko
dása és egyéni felfogása tűnjék ki. Nem okvetlenül visszaélések
ről van szó, am ikor a tételek kisebb-nagyobb m értékű előkészíté
sére gondolunk. A leglelkiismeretesebb, a legkorrektebb szaktanár 
is, nolens-volens, több figyelm et fordít azokra a tárgy i mozzana
tokra, amelyek az álta la  javasla tba hozott tém ákkal valam ilyen 
kapcsolatban vannak. Az ilyen tervszerűnek mondható gyám ko
dással adott irányba terelheti a tanuló gondolkodását, befolyásol
h a tja  önálló, egyéni felfogását. Módja és alkalm a van erre a 
m agyar irodalom  tanárának  éppúgy, m int a nyelvésznek vagy a 
m atem atikusnak, akik a javaso lt tételnek pl. nyelvtani, tárgy i 
vagy technikai nehézségeit ismerve, bizonyos irányban  szintén 
előkészíthetik a tanulót. Általános didaktikai szempontokból az 
ilyen értelm ű előkészítő m unkát talán  nem is lehet elítélni, ha kellő 
mértékkel történik. Csak az írásbeli dolgozatoknak az É. V. U. 
7. §-ában előírt célja tekintetében aggályos. Elítélendő azonban 
az olyan tétel kitűzése, am ely —, m int az U tasítások m ondják, — 
„szokatlan feladat elé á llítja  a tanulót“, m ert azt csak úgy képes 
megoldani, ha a tételre speciálisan előkészítették. A tanulm ányo

* Költők szerint: Arany 35%, Petőfi 28%, Madách 25%, Tompa 10% 
és Vörösmarty 10%. — Regényírók szerint: Kemény 20%, Gárdonyi 20%, 
Eötvös 20%, Jósika 15%, Herczeg 12-5% és Jókai 10%.
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zott tételek között szép számmal akadtunk ilyenekre is. Mindezek
nek a lehetőségeknek a megszüntetésére tényleg az azonos téte
lek központi kitűzése látszik legalkalm asabb módozatnak.

Mellette szól még az a lehetőség is, hogy így a tanítás belső 
intenzitása fokozódhatik. A rra  serkenti a szaktanárokat, hogy 
tanításukban erőteljesebben hangsúlyozzák a lényegest, az össze
foglaló szempontokat stb.

Végre módot adna az írásbeli dolgozatoknak egyöntetű osz
tályozását irányító  elvek m egállapítására, az erre vonatkozó 
tapasztalatok, megfigyelések gyűjtésére is, am i lényegesen já ru l
hatna  hozzá az érdem jegyek belső értékében észlelhető nagy szél
sőségek csökkentéséhez.

Ezek volnának az azonos tételek központi kitűzéséből szár
mazó értékes és hasznos előnyök. Kérdés azonban, hogy nem 
akadunk-e a gyakorlati végrehajtásban számottevő akadályokra, 
nem állíthatunk-e ezekkel az előnyökkel szemben m eggondolásra 
késztető elméleti ellenérveket? T agadhatatlan ugyanis, hogy a 
központi tételkitűzésnek elsősorban adm inisztratív  nehézségei 
vannak. Tagadhatalan  az is, hogy a visszaéléseknek (pl. ha  a 
tételt valam ilyen módon előre m egtudják) szélesebb körökre ki
terjedő következményei lehetnek, mint a mai eljárás m ellett 
(csak a franciaországi példákra kell hivatkoznunk). De ezek a 
nehézségek körültekintő adm inisztrációval és megfelelően előre
látó, védekező intézkedésekkel m inim um ra szoríthatók le. Sokkal 
komolyabbak a pedagógiai aggodalmak, melyek gondolkozóba 
ejthetnek. »

Az uniform izálás ellen szól ugyanis elsősorban az a k ö rü l
mény, hogy a jobb képzettségű és képességű tanulóknak, osztá
lyoknak ugyanolyan form ális és tárgy i nehézségekkel kellene 
megbirkózni ok, m int a gyengébbeknek. Élesen v ilágít rá  erre  a 
lefolyt érettségi vizsgálatok statisztikájából vett néhány adat: 
A m agyar nyelvi vizsgákon az utóbbi 4 év a la tt 6 esetben adták 
fel pl.: „Petőfi élete és egyénisége költészetében“ című közkeletű 
té te lt olyan jelölteknek, akik a V III. osztályban 1.43, 2.07, 2.18, 
2.52, 2.55 és 2.60-as középjegyű eredm ényt m utattak  föl, tehát 
az igazán kiváló osztályoktól a közepesnél gyengébbekig. 
„Petőfi családi költészete“ 1.39—2.65-ig terjedő határokon belül 
fordult elő. „Bűn és bűnhödés A rany olvasott balladáiban“ 7-szer 
szerepel 1.67—2.48-as körön belül stb. Vagy a latinban Sallustius: 
De conj. Catilinae 57/58-ík caputjá t 5 esetben 1,89—2.70-es közép
jegyeken belül. Ovidius T ristia-inak egyik elégiáját (III. könyv
3.) 6-szor 1.22—2.50; Cicero: De officiis I. könyvének 34. c--ját 
7-szer ta lá ljuk  1,83—2.83-as határok között stb. Ezek 4 év 310 ére tt
ségi v izsgájára szétoszló, szórványos esetek, de így is bántó ellen
tétek és pedagógiaellenesek. Mi lenne akkor, ha  uniform izált té te
lek esetén ezek a szórványos kivételek szinte törvényszerű jelle
get öltenének! Hiszen a statisztika szerint azonos tételeket kap
nának olyan osztályok, amelyek ezalatt a 4 év a la tt a m agyarban 
1.33—2.91, a latinban 1.22—2.92 középjegyhatárok között álltak! A la
posan meg kell tehát fontolnunk, vájjon szabad-e gyökeresen sza
kítanunk az eddigi gyakorlattal, különösen akkor, ha meggondol
juk, hogy az uniform izált dolgozatok értékelése, osztályozása 
tekintetében még m indig m egm aradna a szaktanárok felfogásbeli
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eltérése. Ezen csak úgy lehetne segíteni, hogy a dolgozatokat kellő 
utasításokkal ellátott és gyakorlott „korrektorok“ jav ítanák  és 
osztályoznák központilag. Felesleges részletesebben rám utatnunk 
arra , hogy ezzel a gyakorlatilag  nehézkes eljárással objektívebb 
lehetne ugyan az elbírálás, de teljesen háttérbe szorulhatnának 
a tanuló egyéniségének, egyéb képességeinek szempontjai, meg
lazulna tanuló és iskola között az a kapcsolat, amelynek pedig 
szóhoz kell ju tn ia  a tanuló elbírálásában, az írásbelieknél és a 
szóbelieknél egyformán. Mi úgy véljük, hogy uniform izált tételek 
esetén is m egtarthatnók a jav ítás és osztályozás mai gyakorlatát, 
m ert ez a fenti neveléstani követelményekkel nagy általánosság
ban kellő gondossággal és megbízhatósággal veszi figyelembe. 
Hogy ez így van, igazolja pl. az érettségi írásbeli dolgozat érdem 
jegyének és a V ili-  osztálybeli évvégi érdem jegynek jó egye
zése: Kb. 170 érettségi vizsgán résztvett 5500 tanuló közül a 
m agyarból a V III. о.-ban jelese volt 28%-nak, ír. eredménye jeles 
25%-nak; jó ja  Amit 34%-nak, ír. eredménye jó 33%-nak; elégségese 
volt 37.5%-nak, ír. eredménye elégséges 37%-nak; és elégtelenje volt 
1%-nak, ír. eredménye elégtelen 4.5%-nak.

A V III. osztályban a m agyar nyelv és irodalom középjegye 
2-11, az írásbelin pedig 2*21, tehát alig valam ivel volt rosszabb.

Hogy a szaktanárok a tételek kitűzését és a dolgozatok elbírá
lását a fenti neveléstani követelmények figyelembevételével végzik, 
kitűnik a következőkből: a latin írásbeli vizsgákon kiszemelt aucto- 
roknak tárgy i és szerkezetbeli nehézségek tekintetében a közfelfogás 
szerint is elfogadott sorrendje pontosan megfelel a tanulók képes
ségeit és színvonalát honoráló sorrendnek. P lin iust kapták ugyanis 
azok az osztályok, melyeknél a középjegyek átlaga 2'62, Cicerót a 
2-45, Vergilius!, Sallustiust, Liviuet és Ovidinst a 2-38, végre H ora
tius! és Tacitust a 2'25 átlagos középjegynek megfelelő osztályok. 
Ezek természetesen csak nagy általánosságokra rám utató  adatok. 
Hiszen jól tudjuk, hogy a legkönnyebbnek tarto tt auctorokban is 
találhatunk olyan szemelvényeket, amelyek jó képzettségű tanulók 
szám ára is nagy nehézségeket jelenthetnek. De alig hihető, hogy 
volna szaktanár, aki ilyen beállítással választaná ki a fordítandó 
szöveget; valószínűbb az, hogy az auctorra szerkezetileg, tárgyilag 
jellemző részletet szemel ki.

Az uniform izált tételnek tehát a fentiek szerint tárgy i és fo r
mai tekintetben az átlagos tanuló színvonalához kellene alkalm az
kodnia. H a előre megszabott terjedelmű ismeretekre építenők (pél
dául kanonizált irodalm i olvasm ányi anyagra a m agyarban, arány- 
lagosan könnyű auctorra a latinban, nagyobb nyelvtani vagy sti
laris nehézségeket kiküszöbölő szövegre a modern nyelvekben stb.), 
akkor ta rtan i kellene attól, hogy az érettségi vizsga mai színvonala 
még tovább süllyedne. A központilag kitűzött, azonos tételeket m in
denesetre nagy körültekintéssel, az előadott szempontok igen gondos 
és teljes figyelembevételével kellene megszerkeszteni.

Még az is megtörténhetik, hogy a központilag kitűzött m agyar 
tételt egyik-másik iskolában évközi feladatként m ár kidolgozták. 
Ennek ellenőrzése csak igen körülményes adminisztrációs m unkával 
lehetséges.

M indent összefoglalva, a kérdés leghelyesebb megoldása a kö
vetkező keretben képzelhető el:
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I. Ne szakítsunk gyökeresen a mai gyakorlattal, tehát ne té r
jünk  át 100%-ban a központilag kitűzött, azonos érettségi írásbeli 
tételek rendszerére.

II. Az uniform izált tételek nyú jto tta  előnyöket azonban igyekez
zünk kihasználni azzal, hogy

1. csökkentjük a tételekben mutatkozó és az érdemjegyek nagy 
belső értékkülönbségét okozó változatosságot és pedig egyrészt úgy, 
hogy az új U tasításban pontosabb instrukciókat adunk a tételek 
szerkesztésének szem pontjaira nézve, m ásrészt úgy, hogy ú jra  meg
szüntetjük az alternatív  tételek szabad választását;

2. az É. V. U. 7. §-ában rögzített elvek szerinti ellenőrzésnek 
jobban kellene megrostálnia a tanulók speciális előkészítését igénylő 
tételeket;

3. a tanítás belső intenzitásának fokozása és az egyöntetű osz
tályozást irányító  elvek m egállapítása érdekében a tankerületek fő
igazgatói, élve az É. Y. U. 7. §-ának utolsó bekezdésében fenntar
tandó jogukkal, hogy a javaslatba hozott tételek helyett egészen ú ja 
kat is kitűzhetnek, időnkint, iskolatípusokkint, tárgyak  szerint egy- 
egy kerületre, kísérletképen központilag azonos tételeket tűznének ki. 
Gondoskodni kellene természetesen arról is, hogy az autonóm iskolák 
is ugyanezeket a tételeket kaphassák. Ezek feldolgozásából leszűrt 
tapasztalatok m utatnák meg az u tat a további teendők irányában.

Pénzes Zoltán.

FIGYELŐ.

A la tin  nye lv  ta n í tá s a  a g im n á z iu m  I. o sz tá ly á b a n .
A B udapesti T anári K ör a  folyó évi február 24-i népes ülé

sén K orpás Ferenc előadást ta rto tt arról, hogy „Miért tanul a gim 
nazista la tin  nyelvet?“ Ezt az előadást a Közlöny is ism erteti 7. 
számában; akik pedig m eghallgatták azt, s az ahhoz fűzött hozzá
szólásokat, m indenesetre teljes, meggyőző s — mondjuk így: meg
nyugtató — képet nyertek  erről a sokat feszegetett kérdésről. 
Nemcsak az o tt jelenlevők közt nem akadt egy pedagógus sem, 
aki kétségbevonta volna a latin  nyelv tan ításának  szükségét, fon
tosságát s el nem vitatható  értékét, hanem a közönség s elsősor
ban az érdekelt szülők közt is kevesen akadnak m ár ma, akik m ás
kép gondolkoznának. A valam ikor nagy ellentábor újabban na
gyon leapadt, s aki a súlyos érvek s a külföldi meggyőző példák 
u tán  még m a is ellenérveket hangoztat, könnyen kiteheti m agát a 
hozzánemértés, vagy felületesség gyanújának. Különben ebben a 
kérdésben m ár véleményüket ny ilváníto tták  az ország h ivato tt 
pedagógusai, — akiknek szava legnagyobb súllyal esik a latba, — 
azon a beható tanácskozáson, amelyen az új középiskolai tan tervet 
m egtárgyalták.

A la tin  nyelv tan ításának  kérdése s az ezzel kapcsolatban 
felhozott érvek s ellenérvek ma m ár különben is teljesen idejüket 
múlták, m ert hisz befejezett ténnyel állunk szemben: a la tin  nyelv 
tan ítása  az ú j tan terv  életbeléptetésével az ország összes közép-
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iskoláiban, azaz gim názium aiban m egindult s im m ár egy tan 
éve folyik.

Alkalm as időpont ez arra , hogy visszapillantsunk az első év 
m unkájára, a szerzett tapasztalatokra. K ezdjük m indjárt az ele
jén. Az ú j tan tárg y  a tanulók képzeletét élénken foglalkoztatja 
s kíváncsisággal néznek elébe. Az általános érdeklődés tehát meg 
van — ezt a tan á r még fokozhatja is —, m egindulhat a munka. 
De nagyon rövid idő m úlva tapasztaln ia  kell tanárnak, tan ít
ványnak egyaránt, hogy valam i nincs rendjén. A tan á r a „Tan
te r v ié t  követve, de sa já t belátása szerint is bizonyosan tartóz
kodik attól, hogy idő előtt a nyelvtankönyv használatára u ta lja  
a tanulót, de h a  nem ak a rja  m agát kitenni annak, hogy az olvas
mány ócskák ta rta lm i m egértésére fektetve a súlyt, elmulassza a 
nyelv m egértésének s megértetésének egyedüli eszközét, azaz a 
kellő nyelvtani megalapozást, akkor m ár az első órákban rá  kell 
térnie a  nyelvtani fogalm akra, m ert szinte belütközik a m ondat
részek s m indjárt utána, vagy azzal egyezerre a szófajok felisme
résének szükségességébe. E kkor veszi észre, hogy tan ítványai előtt 
úgyszólván ism eretlen ta la jra  lépett.

Bizonyosan előrelátta vagy sejtette az i t t  felmerülő nehézsé
geket a „Tanterv“ is, m ert kívánatosnak ta rtja , hogy a m agyar s 
la tin  nyelv tan ítása  egy tan á r kezében egyesíttessék. Ezzel azon
ban édeskeveset segítünk a bajon, mégpedig azért, m ert a m a
gyar nyelvtan tan ítása  sem haladhat párhuzam osan a la tin  nyelv 
tan ításával és m ert az emennek semmikép sem állítható a láren
delt szolgálatába,

A latin  nyelv tan ítása  — egészen a  kezdő fokon is — m ár 
kész, tisztázott nyelvtani fogalmak ism eretét kívánja, jóform án 
feltételezi; ezek a nyelvtani ism eretek azonban vagy teljesen h iá
nyoznak, vagy csak homályosan pislognak a tanulók agyában. 
A fő, s mondhatnám, az egyedüli nehézséget ezen ism eretek h iá
nyában vagy hézagosságában kell megjelölnöm. M ennyire más 
volt a  helyzet e téren néhány évvel ezelőtt, am ikor a  középisko
lába lépő tanulónak felvételi vizsgát kellett tennie s a vizsgálat 
szóbeli anyaga a mondatrészek s szófajok felismerése, azaz az 
elemzés volt. Távol áll tőlem, hogy azoknak a felvételi vizsgála
toknak a feltám asztását kívánnám ; bizony azok nem váltak  be, 
érzékenységet sértettek  s elemi iskolai tanító  kartá rsaink  részé
ről — ahogy emlékszem — olyan k ritik ák ra  szolgáltattak okot, 
amelyekben sok igazság volt.

A törvény a gim názium ba való felvétel alapjául az elemi is
kola IY. osztályának az elvégzését jelölte meg régen — s a nem 
sok dicsőséggel s még kevesebb eredménnyel szereplő felvételi 
vizsgálatok kim úlása u tán  m a is azt ír ja  elő.

De időközben történ t valami! M égpedig nem kevesebb, m int 
hogy az elemi iskolák tan tervét elejétől végig, az I. osztálytól a 
Vl-ig, illetve a V III-ig  teljesen átdolgozták, egy zárt egésszé 
tették s az elemi ok tatást külön öncélúnak ny ilváníto tták  ki.

A gim názium ot ez öncélú iskola tanterve annyiban érdekli, 
hogy abban a m agyar nyelv tan ításának  a tengelyét, sőt egyedüli 
célját a fogalmazás tan ítása  alkotja s vajm i kevés, a lehető leg
kevesebb nyelvtan.

Ez az oka azoknak a nehézségeknek, amelyek a la tin  tan ítás
29T a n á r e g y e s ü l e t i  K ö z lö n y .
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kezdő fokán, tehát a gimnázium I. osztályában tanárt, tan ítvány t 
egyaránt alapos p róbára tesznek. Nem szándékom, hogy mélyeb
ben belem erüljek az elemi iskolai tan terv  fejtegetésébe, az még 
kevésbbé szándékom, hogy arró l b írála to t vagy  szakszerű véle
m ényt próbáljak mondani. Ez nem az én munkaköröm. E gyet 
azonban tudok, ez pedig az, hogy az egyes iskolafajok keretén 
belül m egszűnt am a bizonyos öncélúság gondolata s minden is
kolafaj, a legalaesonyabbtól kezdve fel a legmagasabbig, egy 
nagy közös cél szolgálatába á llítta to tt. A nnyira dom inálja e gon
dolat az egész nevel és-oktatást, hogy a  különböző fokozatú iskolák 
egységes vezetés alá kerültek, azok felett kerületenkint a főigaz
gatók állnak, bizonyosan azért, hogy ezt a magasabb közös célt 
szolgálják s a  válaszfalakat — éppen a cél érdekében — ledönt
sék. H a m ár az elemi iskola IV. osztályának elvégzése van meg
állap ítva a gimnáziumbalépés feltételéül, kívánatos, hogy ez v a
lami olyat is nyújtson, ami a gim názium  m unkáját megkönnyíti. 
Hiszen n y ú jt is, — csak éppen a  m agyar nyelvtani ism eretek te 
rén n y ú jtja  a  legkevesebbet. Többször volt alkalm am  beszélni sok 
neves, hozzáértő, szakm ájában kiváló elemi iskolai kartárssal, s 
ezektől hallottam , hogy a fogalmazás tan ításának  tú lh a jto tt elő
térbe tolása a szükséges m agyar nyelvtani ism eretek közlését hát
térbe szorítja  s ezzel kapcsolatban hézagossá teszi a helyesírás 
tan ítását, annak öntudatossá tételét. A tanuló nem lévén tisztá
ban a szót alkotó elemekkel, hajlandó azt fonetikusan írn i s m int
hogy ez fokozatosan szokásává válik, helyesírási érzéke nem fe j
lődik ki. Elem i iskola s gim názium  egyaránt tapasz talhatja  a 
helyesírás terén  a visszaesést, éppen az utóbbi években. M iért ne 
adhatná meg az egységes vezetés azt a kis koncessziót a gim ná
zium javára, hogy a nyelvtani ok tatást kissé intenzívebbé tenné 
s az elemi iskola IV. osztályába koncentrálná, hiszen ezzel nem 
ütne rést az elemi oktatás egységén, sőt ez annak is csak elő
nyére válnék. Nem a  tan terv  átalakításáról, hanem csak némi kis 
módosításáról van szó, am ilyen módosítások egészen könnyen ke- 
resztülvihetők, sőt feltétlenül szükségesek olyankor, am ikor az 
eredeti elgondolások a gyakorlatban nem válnak he tökéletesen.

A m ásik mód a la tin  nyelv tan ításában  felm erült em lítettem  
akadályok kiküszöbölésére az volna, hogy a la tin  nyelv tan ítása  
a gim názium  II . osztályában kezdődnék. Ez a változtatás azonban 
bizonyosan sokkal nehezebb volna, m ert az új középiskola-típus 
teljesen kész s im m ár életbelépett tantervének nagyobbszabású 
átdolgozását vonná m aga után, ami most — am ikor e téren végre 
nyugvópontra ju to ttunk  — semmiesetre sem kívánatos.

Tér ebess János.

Női szempontok a középiskolai nevelőoktatásban.

Középiskolai reformok idején sok szó esik a női lélekről, a női 
szervezet sajátosságairól, valam int azokról a követelményekről, ame
lyeket szem előtt kell tartan iok  mindazoknak, akik az iskolaszer
vezés és nevelés nehéz, felelősségteljes m unkáját végzik.

Minden kétségen felül áll, hogy férfi és nő, az emberi azonos 
jellemvonások mellett igen sok tekintetben jelentékenyen különbözik
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egymástól. Ezek a különbségek m ár a kora gyermekkorban meg
nyilvánulnak.

A fiú átlagosan nagyobb, súlyosabb, erősebb. Csontváza szilár
dabb, izomzatú fejlettebb, mozgásai erősebbek és nagyobb vonalúak. 
Figyelm ét foképen az erő megnyilvánulásai vonják magukra. Büsz
kélkedik a m aga izmaival, erejével. Birkózásra, verekedésre könnyen 
kapható. Pajtáskodósra, szövetkezésre, elkalandozásra élénk hajlan
dóságot tanúsít. Véres harcok, veszedelmes helyzetek, óriásokról, 
sárkányokról szóló mesék képezik kedvenc olvasmányait. Nem elég
szik meg a passzív hallgatással vagy szemlélődéssel. Cselekedni 
akar, összetöri az alvóbaba fejét, szétszedi a zsebórát. Okoskodik, 
tervez, alkotásokon töri a fejét s fogadkozik, hogy mi lesz ő, ha 
megnő, s mi mindent fog felfedezni. Az alkotásvágy, cselekvés, a világ 
foglalja le minden érdeklődését, m unkásságát és törekvését.

A leány egész szervezete kisebb méretű, finomabb szerkezetű. 
Mozgásai rövidebb vonalúak, könnyedebbek, finomabb változatúak. 
Érdeklődése szubjektív jellegű. Inkább az erős érzelmekkel járó  
jelenségek felé irányul. Főképen a szépség érdekli, az esztétikai 
hatás nagy szerepet játszik ítéleteiben is. Szemlélődése nyugtalanabb, 
m int a fiúké. A leány nagyon szereti dédelgetni a kisebb gyerm e
keket, anyáskodik ra jtuk . Legkedvesebb játéka a baba; öltözteti, 
vetkőzteti, megdorgálja, gondozza, neveli.

Az élénkebb mozgás, érdeklődés, figyelem az értelm i fejlődés
ben is kifejezésre jut. A leány gyorsabba fejlődik, észrevevő, fel
fogó, utánzó, emlékező képességben a fiút megelőzi. De az értelmi 
munkában, nehéz feladatoknál könnyen kedvét veszti, ham ar el
keseredik.

H a a jövőre gondol, nem világraszóló terveket forgat a fejében, 
hanem, hogy hogyan megy m ajd férjhez, hogy fogja otthonát be
rendezni, gyermekeit nevelni.

Ezek a szexuális különbségek legfőbb gondot és nehézséget a 
középfokú iskolázás terén okoznak. A pubertással járó  testi-lelki vál
tozások zavarják az ifjúság nyugodt, egyenletes fejlődését s köve
telik a legnagyobb gondosságot, főképen a leányok m unkájának ki
szabásánál, valam int az ő társadalm i irányításukban és védel
mükben is.

A serdülés kora a fiú érdeklődését a világ jelenségei irán t élén
k íti s ezáltal az értelm i m unkát fokozza, A leány figyelm ét azon
ban a világ jelenségeiről visszafordítja sa já t m agára. Érzelmi élete 
értelm ét fejlődésében kissé v isszatartja. Oly hatások irán t m utat 
nagyobb fogékonyságot, amelyek esztétikai elemekben, hangulatok
ban gazdagabbak. Képzeteiket erős érzelmi színezéssel alkotják meg. 
Emlékezetük főképen a kellemes vagy kellemetlen hatások irán t hű 
és pontos. F antáziájuk igen élénk.

Az objektív értelmi munka inkább fiús. Ö azt vizsgálja, hogyan 
hat ő reá a világ. A leány az irán t érdeklődik, hogyan hat ő a 
világra.

Mindezek a különbségek erősen éreztetik hatásukat az isko
lában is.

Az irodalmi tanításban sok kiváló költői alkotás, mely irodalmi 
jelentőségű s a fiúknál eredménnyel tárgyalható, leküzdhetetlen unal
m at jelent a leányok számára; m ár pedig igen nagy gondot kell for
dítanunk arra, hogy a leánytanulót rá  nézve közömbös, egyénisé
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géhez, fejlődési fokához nem való olvasmányokkal el ne halmozzuk. 
Nagy szorgalmával mindent megtanul a leány, de értelmét felesle
gesen terheljük meg, kedélyét a kelletlen, fárasztó munka terhével 
nyomjuk agyon.

Homeros alkotásai közül a leányok tanításában az Odysseiát 
illeti meg az elsőség. Hasonlóképen Vergilius Aeneisében az első 
énekek tárgyalása való inkább a leányiskolába. Cicero ragyogó példa
képen áll a szónoki dicsőség vágyától hevülő ifjak előtt. A 15—16 éves 
leány előtt egyáltalán nem szám íthat népszerűségre. A  leányok leg
szívesebben olvassák Ovidiust, Vergiliust, Horatiust.

Az élő nyelvek tanulásában a fiút talán  jobban érdekli a nyelv 
szerkezete, a leányt a beszéd maga. Az idegen szöveg tárgyalásánál 
a fiú mélyebb értelmet kutat, a leány ügyesebben, folyékonyabban 
mondja el annak tartalm át. A fiú, a gram m atikai szabályokra való 
gondolás m iatt, általában lassabban, bátortalanabbul beszél.

Nagy érdeklődéssel fordul a leány a művészettörténet, eszté
tika, pszichológia felé, a form ális logikát azonban nem túlságosan 
szereti.

És így tovább, valam ennyi tan ítási tárgyban kim utathatnánk 
azokat a részleteket, amelyek nagyobb eredménnyel taníthatók 
leányiskolában.

Az iskolának a legmagasabb cél érdekében meg kell ismernie 
a gyermek testi és lelki sajátosságait s úgy kell irányítan ia a tan í
tás és nevelés m unkáját, hogy a kedvező képességek és hajlamok 
teljes erővel kibontakozhassanak, a hibásak visszafejlődjenek, el
pusztuljanak, e minden egyes tanuló eljusson a fejlődésnek a rra  a 
m agaslatára, am elyre egyéniségénél fogva képes.

Ennek a célnak érdekében minél szélesebb körben kell meg
terem teni azokat a lehetőségeket és feltételeket, amelyek mellett 
a leánytanuló a legelőnyösebben fejlődhetik.

Egy pedagógus előtt sem ism eretlen az érdeklődés nagy 
jelentősége a gyerm ek értelm i kifejlődésében. A leányközépiskola 
tan ítási anyagát a m egkívánt gonddal, körültekintéssel és cél- 
tudatossággal kell m egállapítani, s hozzá a megfelelő leányiskolái 
tankönyveket megszerkeszteni, főképen a nyelvtanításhoz hasz
nált olvasókönyveket.

Sokszor halljuk  emlegetni az úgynevezett „női tá rg y ak a t“, 
m int a női kézimunkát, a gyerm ekápolást és főzést. Talán nem is 
a  tan ítási tá rg y  a  női, hanem  a tan ítás anyagát kellene a  leányok 
természetéhez illeszteni. H a a  kézim unkát kézügyesítő m unkának 
vagy gyakorlatoknak neveznénk, mind a két nembeli ifjú ság  hasz
nát vehetné. Míg a  leányok fehérnemű- és fe lsőruhavarrást tanu l
nának, addig a fiúk fa- vagy fém m unkákat végezhetnének. 
A gyermekápolás helyet kaphat az egészségtanban, am elyre a 
fiúknak éppen olyan szükségük van, m int a leányoknak. Sokat 
hangzik el az anyaságra készítő nevelés, de senki sem beszél 
arról, hogy a fiúból jó férjet és önfeláldozó családapát kell nevel
nünk. No, de a főzés csak női munka! Minden bizonnyal. El 
lehetne azonban helyezni a gazdaságtan-háztartástan című tan í
tási tá rg y  keretében. Ilyenform án a fiúk inkább gazdasági, a leá
nyok a gyakorlati ház tartási résszel foglalkoznának.

Nekünk, európai embereknek kissé ta lán  komikusnak tűnik 
fel, hogy A m erikában, nem egy iskolában, tökéletesen felszerelt
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kis konyhákban fiúk, lányok egyform án tanulnak főzni. Iskola- 
látogatásaim  alkalm ával láttam , hogy bizony a kis legények is 
szívesen keverték a pudingot. Tudják, milyen nagy hasznát veszik 
ennek a tudom ányuknak a cserkészetben s egyéb kirándulások 
alkalm ával.

A megváltozott gazdasági viszonyok a nőt is a közpálya felé 
irányíto tták . T arth a tják  egyesek szerencsésnek, mások sajnála
tosnak ezt a jelenséget, m indnyájunknak tudomásul kell azonban 
vennünk és el kell fogadnunk az életnek ezt a megváltozott 
form áját.

A nőnek fel kell vennie százados tapasztalatokban gazdag társa 
mellett a versenyt s kétszeres komolysággal kell dolgoznia, hogy 
m egállja helyét az élet harcában. Jellemének nevelésében és értel
mének kifejlesztésében meg kell szám ára terem tenünk azokat a le
hetőségeket, melyekben nem csupán hűséges feleséggé és jó anyává, 
de kötelességét kifogástalanul végző, lelkes, munkás emberré fe j
lődhetik.

Amilyen fontos a leányiskola tanítási anyagának m egállapí
tásánál, az iskola belső életének berendezésénél a leánygyermek ter
mészetének, fejlődésének sajátos körülm ényeit szem előtt tartanunk, 
éppen olyan szükséges, hogy a tanítási követelmény, az eredmény 
színvonala a fiúiskoláéval teljesen egyenlő legyen.

Az élet a nőt a közpályán is a férfi mellé állította, ugyanarra 
a teljesítm ényre kell tehát őt előkészítenünk és képessé tennünk, 
amelyet a férfi végez.

Ha a középiskolai nevelőoktatás fel tudja kelteni leánytanulói
ban a felelősségteljes kötelességtudás érzését, ha sikerül gazdagítania 
annak ismereteit, megnemesítenie érzéseit, később, az élet nagy h a r
cában teljesíteni fogja a nő kötelességét a konyhában éppen úgy, 
m int a gyermekszobában vagy hivatalában egyaránt.

Fényes igazolásul álljanak előttünk a Madame Curie-k, a 
Kovalevszky Zsófiák. Dr. Arató Amália.

H ol o lv a s ta ssu k  a  T o ld it ?
I. Földessy Gyula véleménye szerint m ár az I. osztályban 

(Közi. LXVIII:369. 1.). Ennek a célszerűtlenségét alaposan kim utatta 
dr. Nagy Sándor (Közi. LXIX:12, 1.). Cikkének minden tekintetben 
helytálló bizonyítékai közül — hogy ismétlésbe ne essem! — csak 
azt emelem ki, amelyet Földessynek a rra  az állítására adott, hogy 
az I. osztályos tanulónak agyvelejében „Arany nyelvi szépségei mé
lyebben és elgyökerezőbben raktározódnának el.“ M intha bizony itt 
nem 9—10 éves kisgyermekekről volna szó, akik még az összetett 
mondatok szerkezetét és szerkesztését sem ismerik! Ugyan hogyan 
érthetnék és érzékelhetnék ezek „elgyökerezőbben A rany nyelvi 
szépségeit^“ Nagyon helyesen m utat rá  dr. Nagy Sándor, hogy e 
fokon a Toldi olvastatása minden nagyobb szellemi és erkölcsi ha
szon nélkül volna, m ert a m ű számos költői elleniének felfogására, 
élvezésére, asszim ilálására az első osztályos tanuló még nem érett 
(i. h. 13. 1.).

II. Dr. Nagy Sándor a Toldi olvashatásának idébb vagy odább 
való elhelyezésében nem foglal el határozott álláspontot. Azt írja,
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hogy nem csekély okok szólnak a IV. osztályban való olvastatás 
m egtartása mellett. De mégis úgylátszik, hogy ő inkább a III , osz
tá ly  olvasm ányául óhajtaná a Toldit kijelölni. E  véleménye helyes
ségét alapos okfejtéssel és jó pedagógiai érzékkel teszi elfogadha
tóvá. Csak megokolásának egyetlen pontjával nem érthetek egészen 
egyet. Nem osztozom abban a reménykedésében, hogy Toldi a III . 
osztályba való lehelyezés által „megszabadulna a tankönyvírói és 
tanári túlbuzgóság által ráaggatott tudományos járulékoktól“ 
(i. h. 13. 1.). Hogy a tankönyvíró hivatalos bírálóival szemben leg
többször kónytelenségből1, a fiatal tan ár pedig — legalább is másfél 
évtizedes lehiggadásáig —• tan ítványai előtt tudom ányát meg és ki 
ne m utassa: ez majdnem az emberi lehetetlenségek közé tartozik. 
Mind a két nehézséget sa já t tapasztalatom m al erősíthetem meg. 
A tankönyv dolgában az okos tanár, — a második bajon, a tanári 
túlbuzgóságon meg a helyes ellenőrzés (szakfelügyelet!) és az olyan 
jóindulatú figyelmeztetés segíthet, amilyet én kaptam  egykor bölcs 
igazgatómtól: usus te plura docebit. Egyébiránt példatárrá  nem 
szabad tenni Toldit, ezt vitatni sem kell. De hát a szerkesztés, jel
lemzés és a verselés ismertetésében hová forduljunk m intapéldákért, 
ha nem Aranyhoz, aki mindezek szempontjából még ma is a leg
nagyobb művész irodalmunkban? Csak ezt tartsuk  m indig szem 
előtt: nihil nimis!

III. A harm adik értekező, vitéz Fehérváry Dezső, mind a két 
előzőjénél gyökeresebben bánik el Toldival, sőt az egész Toldi-triló- 
giával. Ö a két előbbi cikkíró véleményének ismertetése u tán  ki
jelenti, hogy „vigyük a Toldit és Toldi estéjét a II. osztályba, a 
Toldi szerelmét a harm adik osztályba és a negyedik osztály számára 
keressünk megfelelő olvasm ányt“ (i. h. 310. 1.). H át ez olyan huszá
ros hatvágás, akár a piavei halálroham ! De, hogy az eredménye is 
olyan lenne, az egészen bizonyosnak vehető. E  beosztás mellett a 
cikkíró semmiféle, pedagógiailag elfogadható okot fel nem említ. 
Hogy Toldi (és Toldi estéje is) nem népmeséi természetű, mint 
ahogy Pöldessyvel együtt Fehérváry  véli, erre Nagy Sándor igen 
találóan m utatott rá  a következő szavakkal; „Toldi valószerű, az 
élet illúziójával ható költemény; bármilyen hihetetlenül kezdi is 
olvasni a tanuló, a költő elhihető művészete ellenállhatatlanul keríti 
hatalm ába s ringatja  a valóság illúziójába“ (i. h. 13. 1.). Ez tehát 
nem II. osztályos (10—11 éves) gyereknek való olvasmány. De aztán 
hogyan lehet elolvastatni a II. osztályban — egyéb darabok mel
lett — heti négy órában olyan terjedelmes két közleményt, m int a 
Toldi és Toldi estéje? Én a IV. osztályban ezt mindig elvégeztem 
heti 4 órában, de be kell itt u tólag vallanom, hogy nagy nehézség
gel és bizonyos mértékben az olvastatás alaposságának a rovására. 
Tavaly azonban m ár — heti három  órában — csak kölcsönkért órák 
segítségével volt ez úgy-ahogy (!) lehetséges — leányoknál; pedig 
ezek sokkal figyelmesebb és szorgalmasabb olvasók, m int a fiúk.

A II I .  osztályra Fehérváry  a Toldi szerelmét jelöli ki olvas
mányul. De hát hogyan lehet ezt olvastatnunk 11—12 éves fiúkkal 
és — leányokkal? Ahogy a cikkíró m aga is -elismeri, Jodovna epi
zódja. a flagellánsok jelenetei és egyebek, nem ilyen serdületlen 
gyermekeknek valók. És ugyancsak furcsa helyzet adódnék elő, ha 
egy-egy ilyen II I . osztályos kislány holmi felvilágosításokat kérne 
az előbb em lített jelenetekről — férfi tanárjátó l!



3 9 9

Hogy azonban a IV. osztály se m aradjon nagyobb olvasmány 
nélkül, a cikkíró a ján lja  ide az E gri csillagokat. Gárdonyinak e re
génye kétségtelenül klasszikus szépprózai műalkotás. De m iért olvas
tassunk éppen prózát itt, ahol a tanítás anyagát nagyobb részben a 
költői előadásmód sajátságai és a verselés szabályai alkotják? Ügy 
gondolom, hogy erre mégis csak alkalmasabbak Aranynak, irodal
m unk legnagyobb nyelvművészének idevágó alkotásai, főkép pedig 
a Toldi-trilógia bármelyik darabja.

IV. A Toldinak egyik vagy másik osztályba való beiktatását 
ugyanazon pedagógiai szempontok irányítják, amelyek a középisko
lában a m agyar irodalm i olvasmányok egész összességének elosztá
sát megszabják. Az alsó három  osztályban a tananyag nagyobb fele
részét ama mesék, mondák és történetek teszik ki, amelyek a m agyar
ság történetét különféle prózai és költői alkotásokban tá rják  elénk 
a legrégibb időktől a közelmúltig. Ezt az anyagot lehet kissé sző
kébbre szabni és idébb vagy odább tolni; de fénekestől úgy felfor
gatni, ahogyan Fehérváry  akarja, a történeti anyag szervességének 
megbontása nélkül nem lehet. Hisz, ha Toldit és Toldi estéjét beik tat
juk  a II . osztály olvasmány! anyagául, ugyan m it lehetne még 
ott e két terjedelmes m unkán kívül olvastatnunk? A felelet ny il
ván ez lesz: semmit!

a) Ellenben a  nemzet történetére vonatkozó három  alsó 
osztálybeli anyagot az I. és II. osztály keretébe szervesen és m in
den nagyobb hiányosság nélkül össze lehet vonni. íg y  a III . osztály 
ennek terhétől megszabadul s helyére be lehet ik ta tn i a Toldit. 
U gyanígy van a polgári iskolában is; és ha ott ezt m egbírják a 
tanulók, a középiskolának valam ivel válogatottal)!) ifjúsága szin
tén meg tud vele birkózni. Ennek bővebb megokolását mellőzöm, 
csak hivatkozom dr. Nagy Sándor em lített cikkére, ahol ő ezt 
elég alapossággal elvégezte. M agától értetődik, hogy ebben az osz
tályban  a Toldi m ellett a m agyar föld és népe ism ertetését ta r ta l
mazó olvasmányok m egmaradnak.

b) A IV. osztályba következnék az előző osztály új anyagá
nak természetes fo ly tatásaként a Toldi estéje. Míg az előbbinek 
hősies szelleme föllelkesíti, addig ennek hol búsongó, hol kacag
tató hum ora lebilincseli, szomorúan kiengesztelő befejezése pedig 
könnyekre szokta fakasztani az érzékeny fia ta l lelket.

c) Az V. osztály nagyobb költői olvasm ányában eddig nem 
részesült. A T anterv  (1926:38.804. V. sz. min. rendelet) a Toldi 
estéjét jelölte ki ide, de csak házi olvasmányul. Most azonban 
ennek a IV-be tételével ez az osztály teljesen költői olvasmány 
nélkül m aradna. Tegyük tehát ide a megelőző osztály ilyen anya
gának természetes folytatásaként a Toldi szerelmét — megfelelő 
kihagyásokkal — még pedig iskolai olvasmányul. H a netalán 
ezt valaki sokallaná, régebbi és jelen tanévi tapasztalásból is 
állíthatom , hogy megfelelő kihagyásokkal (Jodovna, Toldi szalon- 
ta i dőzsölése, a nápolyi h ad já ra tra  való készülődés, a hosszúra 
nyúló várostrom ok nagy része, a flagellánsok stb.) a trilóg ia e 
legterjedelmesebb részének olvashatóságát is el lehet végezni.

V. Az én tervezetem  tehát, amelyet jav a  részében a gyakorlat 
is igazol, a következő: a III. osztályban főolvasmány a Toldi, 
a  IV-ben Toldi estéje s az V-ben Toldi szerelme.
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Évtizedes gyakorlatból és mások m unkásságának megfigye
léséből szerzett tapasztalat késztetett e hozzászólásra, örülnék, ha 
valam i hasznot ha jtha ttam  volna vele a m agyar irodalm i tan ítás 
ügyének. Dr. Bartha József.

FORGÁCSOK.

Tanulmányi kirándulás az érettségi után. Múlt havi szá
m unkban dr. Ébner János kartá rsunk  az érettségi bankett helyébe 
tanulm ányi k irándulást ajánlott. A  szép gondolatnak egy béke
beli m egvalósulására akarunk ezúttal rám uta tn i: a  brassói szász 
gimnázium példájára. Régen, a Közlöny 1907-i évfolyam ában ism er
te ttü k  a Honterus-gim názium  értesítő je alapján. Ez az iskola 
minden esztendőben elvitte érettségizett növendékeit Rómába vagy 
Athénbe, m ert felfogása szerint a gim názium i tanulm ányokat ily 
tanu lm ányúttal lehet legméltóbban befejezni. E rre  a tanulm ány
ú tra  gyű jtö tt minden osztály nyolc évig és az intézet előadásai
nak, tornaünnepélyeinek, hangversenyének jövedelme mind erre 
a célra folyt be, A módosabb fiúk lem ondtak a  rá juk  eső rész
ről, segítettek a szegényeken, úgyhogy költséghiány m iatt soha 
egyetlenegy tanuló sem m aradt el. Az érettségi u tán  a szülők 
pénztárcája is könnyebben nyílt meg és m aguk is szívesen csat
lakoztak fiaikhoz. Vonzott a tanárvezetők tudása, jártassága is, 
hiszen ezek ismételten m egtették ugyanazt az u ta t és vetített- 
képes előadásokban előre bem utatták a látnivaló nevezetességeket.

A m ostani pénzügyi helyzet nem kedvez nálunk az ilyen 
tanulm ányutak országos rendezésének, de itt-o tt ta lán  megvalósul
hatnak  a nélkül, hogy a gazdagok k iváltsága volnának. A gon
dolatot mindenesetre érdemes a jobb jövőre átmenteni. A nyolcadik 
osztályig m utassuk be országunkat diákjainknak, az érettségi után 
vigyük m ajd őket Olaszországba. Az olasz korm ánytól bizonyára 
sok könnyítést várhatunk. (kk.)

EGYSEÜLETI ELET.

V asm egyei T a n á r i  K ö r.
Dr. Sulyok Efrém: Új módszer és szemlélet a magyar irodalom tanításéban.

A Vasmegyei Tanári Kör május hó 11-én a szombathelyi premontrei 
gimnázium dísztermében gyűlést tartott, melyen megjelentek dr. Balogh 
Ányos tanügyi tanácsossal többen a szombathelyi főigazgatóság tisztikará
ból, Simonffy Jenő és dr. Keresztély Ernő szombathelyi, Solymoss Vendel 
kőszegi és Horváth Béla szentgotthárdi középiskolai igazgatók, valamint a 
vasmegyei középiskolák tanárai igen nagy számban.

Halász Viktor szombathelyi állami gimnáziumi tanár, köri elnök meg
nyitó beszédében rámutatott az ideiglenes óraadó s helyettes tanárok szo
morú helyzetére, foglalkozott — mint a túlterhelés hatásos ellenszerével — 
a kilenc évfolyamú középiskola tervével és felemelte szavát azon támadások 
ellen, melyek a középiskolát a nemrég előfordult kommunista szervezke
déssel kapcsolatban .érték. Elbúcsúzott egyúttal a pestszenterzsébeti állami 
gimnáziumhoz áthelyezett Radványi Lászlótól.
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Azután clr. Sulyok Efrém kőszegi bencés tanár olvasta fel értekezését: 
„Új módszer és szemlélet a magyar irodalom tanításában“ címmel. Előadá
sában kifejtette, hogy az irodalomeszme lassú kihűlése miatt a nemzeti iro
dalom ügye az iskola és szaktudomány méreteire zsugorodott össze. Keres
nünk kell tehát olyan öncélú és önelvű rendszerezést, mellyel az irodalmi 
jelenségeken túl a szellemi élet egyetemes története is megvilágosodik.

Az irodalomtörténettanítás régi módszere szerint a tanulónak a tan
könyv alapján végig kellett haladnia az irodalmi múltnak jóformán egész 
területén. Ekkora anyag élménnyé tevése szinte fizikai képtelenség volt. 
Az irodalomismeret csupán a kész ítéletek, adatok megjegyzésére szorít
kozott. Ennek is volt értéke, amíg Beöthy Zsolt klasszikus tankönyve volt 
szinte egyetlen vezetőnk stílus és bizonyos ítélőtehetség elsajátításában, de 
kérdés, hogy ezek a megállapítások alkalmasak-e ma már irodalmi köz
műveltségünk alacsony színvonalának emelésére?

A munkaiskolának, a tanulók öntevékenységének ideája sokáig lesz 
megvalósítható.

Irodalmunk módszer- és szemléletváltásának a fejlődés gondolatára 
kell építenie, illetve azt tovább folytatnia. Régi irodalomtörténetünk alapja 
a szerves fejlődés volt, amely a jelenségek változását és összefüggését az élő 
szervezet analógiájára fogta fel, mely csírázik, növekszik és vége a szükség
szerű hanyatlás. E kifejezések használatosak ma is az irodalomtörténeti 
köznyelvben s megkövültek irodalmunk korszakos felosztásában. A szerves 
fejlődés eszméje csak akkor érvényesíthető, amikor egyes ember vagy egy 
zárt korszak-individuumot ölel fel, de nem használható akkor, amikor az 
irodalom egész történetét kívánjuk feldolgozni.

A szerves fejlődés gondolatát mélyítette el a pozitivizmus, mely a 
jelenségeket a tények szilárdságába, de egyúttal magányába szigetelte el, a 
benső motívumokat, s azt a folyamatot, mely életre hívta a történeti jelen
ségeket, nem kutatta.

E hiányokon akar segíteni a fejlődés másik iránya, a szellemi fejlődés, 
mely a tudatosság irányában való haladást jelenti, az irodalomtörténetben 
pedig az irodalmi tudat fejlődésének gondolatát. Alapelve az, hogy minden 
új gondolat, új szellemi tartalom csak lassan, generációk fokozatos elő
készítése után alakul ki s megy át a tudatosodásba. Az irodalmi fejlődésnek 
e leglényegesebb vonását, az irodalmi tudatot, tette meg Horváth János 
— az új irodalmi felfogásmód legkiválóbb képviselője — az irodalomismerel 
központjává s célja annak a szakadatlan folytonosságnak rajza, mellyel az 
író elődeihez, s az olvasóközönséghez kapcsolódott műve útján.

Az előadáshoz hozzászóltak. Kereszlury Kálmán szombathelyi állami 
gimnáziumi, dr. Visnya Aladár kőszegi ev. leánylíceumi tanárok és Horváth 
Béla szentgotthárdi állami gimnáziumi igazgató.

Kereszlury Kálmán az előadást érdekesnek találta. Figyelemreméltó 
kísérletezést lát ugyanis az előadó részéről olyan tudományos szemlélet gya
korlati megvalósítására, melynek elméletét Magyarországon a szakemberek 
egyelőre még kétséggel fogadják. Örömmel állapítható meg, hogy a wundti 
eredetű újabb irodalomszemlélet a külföldi és hazai egyetemek nyomában 
megkezdte bevonulását a középiskolába, táplálva azt az igyekezetét, hogy a 
módszertanilag is képzett tanár érdekessé, vonzóvá s ilyen értelemben könj -̂ 
nyebbé tegye a tanuló számára az irodalomismeretet. Hiányolta az előadás
ban az új módszer kérdésének részletes kifejtését. Szeretett volna sokat 
hallani arról, hogy a felső fokon való irodalomtanítást miként készíti elő 
a tanár már az alsó fokon a szintén wundti eredetű modern nyelvszemlélet 
nyelv-lélektani felfogásával és nem rendszerező, hanem alkalmazott stilisz
tikájával és esztétikájával.

Dr. Visnya Aladár szerint az előadó bizonyos követelményeket állított 
fel arra nézve, hogy a magyar irodalom tanítását a szellemtörténeti irány
nak megfelelően át kell alakítani. Ehhez az előtte felszólaló további köve
telményeket csatolt. Öt azonban mint pedagógust inkább az érdekelné, hogy 
ezek a követelmények mikénl volnának a középiskolában megvalósíthatók 
és azt hiszi, hogy az egész hallgatóság kívánságának ad kifejezést, ha azt
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mondja, hogy szívesen fogadnának egy további előadást, mely erről szól. 
Megjegyzi azonban, hogy nem tartja azt az elvet tökéletesen megvalósít
hatónak, hogy a középiskolai oktatás minden téren lépést tartson a tudo
mány legújabb vívmányaival. Ö maga, bár mint matematikus nem véli magát 
illetékesnek a bírálatra, a szellemtörténeti munkák olvasásánál mindig hiá
nyát érzi annak, hogy a pozitív tények háttérbe szorulnak a különben érde
kes, de csak a szakemberek által ellenőrizhető fejtegetések mellett. Az isko
lának pedig mindig egyik legfontosabb feladata fog maradni, hogy bizonyos 
pozitív ismereteket, lexikális adatokat, történelmi tényeket is közöljön az 
ifjúsággal.

Horváth Béla felszólalásában hangsúlyozza, hogy az olvasó és az író 
közötti viszonyt fejleszteni, a kapcsolatokat erősíteni kell. Szükségesnek 
tartja az irodalmi művek újabb értékelését. Ez az átértékelés azonban ne 
csak a magyar irodalmon vonuljon végig, hanem minden irodalmon. Peda
gógiai szempontból elengedhetetlen, hogy az iskolában csak azt tanítsuk, 
ami ott meg is tanítható. Tagadhatatlan, hogy a szellemtörténeti irány érde
kes fejlődés eredménye, de annak bevezetése ma még nem vihető keresztül 
a középiskolában, mert ez a kérdés még tisztázatlan

Dr. Balogh Ányos tanügyi tanácsos a hivatalosan Budapesten tartóz
kodó dr. Liber Béla tankerületi főigazgató üdvözletét tolmácsolta. Örömét 
fejezte ki, hogy a tagok oly nagy számban jelentek meg s Kőszegről és 
Szentgotthárdról is oly sokan jöttek el a gyűlésre s hallgatták meg a szép 
tanulmányt, valamint az értékes hozzászólásokat. Ez pedagógiai szempontból 
is örvendetes jelenség, mert így a tagok nemcsak egymással ismerkednek 
meg, hanem megismerik egymás egyéniségét, törekvéseit, célkitűzéseit, mód
szereit és ezzel eredményesen egészíthetik ki az iskola falain belül végzett 
nehéz munkájukat.

Halász Viktor elnök köszönetét mondott dr. Balogh Ányos elismeréséért, 
megköszönte dr. Sulyok Efrémnek a gondosan megírt értekezést, valamint 
az azt értékesen kiegészítő alapos, tanulságos hozzászólásokat s a gyűlést 
bezárta.

H ÍR E K .

K itüntetés. A Kormányzó, a  m agyar k irály i vallás- és köz- 
oktatásügyi m iniszter előterjesztésére, Bokor László budapesti m a
gyar királyi tanárképzőintézeti gyakorló középiskolai tanárnak 
nyugalom bavonulása alkalmából a gimnáziumi igazgatói címet 
adományozta.

Az Üj Nevelés Világligája V II. kongresszusát Angliában, 
Cheltenhamban ta r t ja  meg jú lius 31-től augusztus 14-ig. Világ- 
viszonylatban elsőrangú előadások. — Munkaközösségek. — K iállí
tások. — Tanfolyamok. — Filmek. — Bemutatók. Tanulm ányi és 
szórakoztató előadások. — Bővebb felvilágosítással szolgál a 
„Jövő Ú tjain“ szerkesztősége. I, Tigris-u. 41.

Nyilvánossági jog. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a nyír
egyházi rám. kát. angolkisasszonyok leánylíceum I—VI. osztályainak a nyil
vánossági jogot a folyó 1935/36. tanévre megadta. — Á m . kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a kecskeméti ref. leánylíceumnak az államérvé
nyes bizonyítvány kiállításának és az érettségi vizsgálat tartásának jogát a 
folyó 1935/36. tanévre megadta.

A középiskola az 1936/1937. évi állami költségvetésben. A kö
zépiskolák rendes kiadásaira az 1936/1937. költségvetési évre 
8,230.980 P  van előirányozva a m últ évi 8,163.660 P-vel szemben; 
a többlet tehát 67.320 P. A kiadások a következő tételekből tevőd-
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nek össze: személyi járandóságok 4,994.920 P  (zárójelben a múlt- 
évi összegek, 4,986.290 P ); dologi kiadások 256.050 P  (256.050 P ); 
kiküldetési és átköltözködési költségek 9.200 P  (9.200 P ); segélyezé
sekre 6000 P  (6000 P ); hozzájárulás az illetményekhez a Magy. 
Kát. Tanulm ányi Alap középiskoláinál 334.114 P  (330.748 P), m ás 
nem állam i középiskoláknál 1,621.266 P  (1,613.939 P ); önálló 
és óradíjas hitoktatók d íjazására 932.450 P  (884.458 P) és 
egyéb hozzájárulások a  nem állam i középiskolák költségeihez 
76.980 P  (76.980 P).

Ezekből a  kiadásokból fenn ta rt az állam  55 középiskolát 
(45 fiút és 10 leányt) és 4 középiskolai internátust. Illetm ényi 
hozzájárulást ad a Magy. Tanulm ányi A lap 6 iskolájánál 140 tan á r
nak és 23 altisztnek 75% erejéig A 64 nem állam i középiskolá
nál fizetéskiegészítésben részesít 654 világi és 401 szerzetes tan árt. 
A világi tanárok  fizetéséhez a fenntartók átlag  29-1%-kai já ru ln ak  
hozzá. A Szent Benedek-rend és a Cisztercita-rend középiskoláinál 
működő szerzetes tanárok nem részesülnek fizetéskiegészítésben, 
az erre való elvi igényük elismeréséül azonban egyenként évi 
1-36 P -t kapnak. Végül i t t  van felvéve 338 önálló hitoktató ille t
ménye és az óraadó hitoktatók által elláto tt h ittanórák  díjazásá
hoz való állam i hozzájárulás; továbbá 55 iskolaorvos és egészség
tan tanár, 1 szobrász-mintázó tiszteletdíja, 10 gyakorló tanárjelö lt 
segélydíja, az énektanítók és óraadók óradíja stb.

A rendkívüli kiadások rovatában két tétel van : a gödöllői 
prem ontrei kát. gimnázium építési állam segélyére folytatólagosan 
fel van véve 190.000 P  és új tétel a budapesti III . kér. állam i 
Á rpád-reálgim názium  építkezési költségeinek I. részlete 300.000 P .

A bevételek, m int a m últ évben is, 1,546.600 P-ben vannak 
előirányozva.

Az állam i középiskolák tan ári személyzetének száma a követ
kező: tanügyi főtanácsos-igazgató az V. f. o.-ban 15, igazgató 
a VI. f. o.-ban 34, igazgató a V II. f. o.-ban 5; rendes tan ár 838, 
in terná tusi igazgatónő, rendes tanítónő 39; rendes testnevelési 
tan ár 48, helyettes tan ár 46, helyettes testnevelési tanár 10; ösz- 
szesen 1035. (N.)

A XIV. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny. A X IV . 
országos középiskolai tanulm ányi verseny m ájus hó 25-én, hétfőn 
délelőtt folyt le a budapesti V II. kér. áll. Madách Im re gim názium 
ban. A tanulm ányi versenyre 34 budapesti középiskola jelentkezett 
174 tanulóval és 21 budapestkörnyéki és vidéki középiskola 48 ta 
nulóval. A jelentkezettek közül 183 fiú és 39 leány volt. A m agyar 
nyelvi és irodalm i versenyre jelentkezett 36, a la tin  nyelvi ver
senyre 30, a történelm ire 31, a fö ldrajzira 17, a m ennyiségtanira 37, 
a term észettanira 31, a term észetrajzira 10, a ra jz ira  30 tanuló.

A beadott dolgozatokat három  bíráló vizsgálta á t és minősí
tette. A bírálóbizottság június hó 6-án ta r to tt  összes ülésén még- 
egyszer átnézte a dolgozatokat, m egállapította a rangsorolásukat és 
azután felbontotta a jeligés leveleket. A bizottság nagy örömmel 
á llap íto tta  meg, hogy a tanulm ányi verseny irán t évről-évre foko
zódik a tanulóifjúság érdeklődése és a beadott dolgozatok értéke is 
azt m utatja, hogy a tanulóifjúság igen komolyan és alaposan 
készül a versenyekre.
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A bírálóbizottság az egyes tárgyakban a következő eredmé
nyeket állap íto tta  meg:

A magyar nyelv és irodalom győztese: Kemenes János, a budapesti
I. kér, állami Verbőczy István reálgimnázium tanulója. Második lett: Lorber 
István, a budapesti evangélikus gimnázium tanulója. Harmadik: Székely 
György, a budapesti református gimnázium tanulója. D i c s é r e t e t  n y e r t e k :
1. Zsigmond Gyula, a budapesti V. kér. állami Bolyai reáliskola tanulója,
2. Dobrovay Marion, a budapesti Veres Pálné leánygimnázium tanulója,
3. gróf Tisza József, a debreceni református gimnázium tanulója.

A latin nyelv és irodalmi verseny győztese: Sántha György, a buda
pesti VII. kér. állami Madách Imre gimnázium tanulója. Második lett: Dániel 
László, a budapesti izraelita hitközség reálgimnáziuma tanulója. Harmadik: 
Szilágyi János, a budapesti református gimnázium tanulója. D i c s é r e t e t  n y e r 
t e k : 1. Fajcsek Magda, a budapesti Sacre Coeur Sophianum leánygimnázium 
tanulója, 2. Györey Ferenc, a budapesti cisztercirendi Szent Imre gimnázium 
tanulója, 3. Kertész Anikó, a budapesti VI. kér. állami Mária Terézia leány- 
gimnázium tanulója.

A történelmi verseny győztese: Polgár József, az egri állami Dobó 
István reáliskola tanulója. Második lett: Sachs János, a budapesti VI. kér. 
állami Kölcsey Ferenc reálgimnázium tanulója. Harmadik: Bacsó Jenő, a 
debreceni református gimnázium tanulója. D i c s é r e t e t  n y e r t e k : 1. Szemenyei 
Sándor, a budapesti IX. kér. állami Fáy András reálgimnázium tanulója,
2. Palócz Margit, a budapesti VI. kér. állami Mária Terézia leánygimnázium 
tanulója, 3. Erdélyi Pál, a budapesti református gimnázium tanulója.

A földrajzi verseny győztese: Tokaji Nagy Miklós, a budapesti VI. kér. 
községi Eötvös József reáliskola tanulója. Második lett: Váll György', a buda
pesti kegyestanítórendi gimnázium tanulója. D i c s é r e t e t  n y e r t e k : 1. Kestler 
István, a budapesti V. kér. állami Bolyai reáliskola tanulója, 2. Apor István, 
a budapesti V. kér. állami Berzsenyi Dániel reálgimnázium tanulója.

A természetrajzi verseny győztese: Feig Jenő, a budapesti VI. kér. 
állami Kemény Zsigmond reáliskola tanulója. D i c s é r e t e i  n y e r t : Engel György, 
a budapesti VI. kér. állami Kölcsey Ferenc reálgimnázium tanulója.

A fizikai verseny győztese: Zöld Gábor, a debreceni református gim
názium tanulója. Második lett: Gausz József, a szegedi kegyesrendi gimná
zium tanulója. Harmadik: Kálmán László, a budapesti II. kér. állami Mátyás 
király reálgimnázium tanulója. D i c s é r e t e t  n y e r t e k : 1. Preisich Miklós, a buda
pesti evangélikus gimnázium tanulója, 2. Helfmann Károly, a budapesti 
V. kér. állami Berzsenyi Dániel reálgimnázium tanulója, 3. Singer Gábor, a 
budapesti hitközségi reálgimnázium tanulója.

A mennyiségtant verseny győztese: Kádár György, a budapesti II. kér. 
állami Toldy Ferenc reáliskola tanulója. Második lett: Szmák Zoltán, a 
budapesti VII. kér. állami Madách Imre gimnázium tanulója. Harmadik: 
Szele Tibor, a debreceni református gimnázium tanulója. D i c s é r e t e t  n y e r t e k :
1. Csizmás Lajos, a budapesti III. kér. állami Árpád gimnázium tanulója,
2. Bródy Éva, a budapesti izraelita hitközség leánygimnáziuma tanulója,
3. Surányi János, a budapesti II. kér. áll. Mátyás király gimnázium tanulója.

A rajzverseny győztese: Szakái Pál, a budapesti III. kér. állami Árpád
reálgimnázium tanulója. Második lett: Ősz Dénes, a budapesti VIII. kér. 
községi Vörösmarty Mihály reáliskola tanulója. Harmadik: Petro Gyula, a 
budapesti VI. kér. állami Kemény Zsigmond reáliskola tanulója. D i c s é r e t e t  
n y e r t e k : 1. Lusteiner Gyula, a szegedi állami Baross Gábor reáliskola tanu
lója, 2. Zoltán Antal, a pestszenterzsébeti állami Kossuth Lajos reálgimná
zium tanulója, 3. Papp Iván, a budapesti VIII. kér. állami Zrínyi Miklós 
reálgimnázium tanulója.

Az idei tanulmányi versenyekre jelentkezett intézetek eredményei sze
rint a helyezési sorrendjük a kővetkező:
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E ls ő  h e ly :  a  d e b r e c e n i  r e fo r m á tu s  g im n á z iu m  (15 e g y s é g ) .  M á s o d ik  
h e ly :  a  b u d a p e s t i  á l la m i  M a d á c h  Im r e  g im n á z iu m  (11 e g y s é g ) .  H a r m a d ik  
h e ly :  a b u d a p e s t i  á l la m i  K e m é n y  Z s ig m o n d  r e á l is k o la  (10 e g y s é g ) .  N e g y e d ik  
h e ly :  a  b u d a p e s t i  á l la m i Á rp ád  g im n á z iu m , a b u d a p e s t i  r e fo r m á tu s  g im n á 
z iu m  (9— 9 e g y s é g ) .  Ö tö d ik  h e ly :  a  b u d a p e s t i  á l la m i K ö lc s e y  F e r e n c  r eá l-  
g im n á z iu m , a  b u d a p e s t i  e v a n g é l ik u s  g im n á z iu m  (8— 8  e g y s é g ) .  H a to d ik  h e ly :  
a  b u d a p e s t i  á l la m i V e r b ő c z y  I s tv á n  r e á lg im n á z iu m , a  b u d a p e s t i  izr . h i t k ö z 
s é g i  r e á lg im n á z iu m , a  b u d a p e s t i  á l la m i  T o ld y  F e r e n c  r e á l is k o la , a  b u d a p e s t i  
á l la m i B o ly a i  r e á l is k o la , a  b u d a p e s t i  k ö z s é g i  E ö t v ö s  J ó z s e f  r e á l is k o la , az  
e g r i á l la m i  D o b ó  Is tv á n  r e á l is k o la  (6— 6 e g y s é g ) .  H e te d ik  h e ly :  a b u d a p e s t i  
k e g y e s r e n d i  g im n á z iu m , a  b u d a p e s t i  á l la m i M á ty á s  k ir á ly  g im n á z iu m , a  
b u d a p e s t i  k ö z s é g i  V ö r ö s m a r ty  M ih á ly  r e á l is k o la , a  s z e g e d i  v á r o s i  ró m . k á t. 
D u g o n ic s  A n d r á s  g im n á z iu m  (5— 5 e g y s é g ) .  N y o lc a d ik  h e ly :  a  b u d a p e s t i  á ll . 
B e r z s e n y i  D á n ie l  r e á lg im n á z iu m  (4 e g 5rs é g ) .  K ile n c e d ik  h e ly :  a  b u d a p e s t i  
á l la m i  F á y  A n d rá s r e á lg im n á z iu m , a  b u d a p e s t i  á l la m i M á r ia  T e r é z ia  le á n y -  
g im n á z iu m , a b u d a p e s t i  S o p h ia n u m  le á n y g im n á z iu m , a  s z e g e d i  á l la m i  B a r o s s  
G á b o r  r e á l i s k o la  (3— 3 e g y s é g ) .  T iz e d ik  h e ly :  a b u d a p e s t i  c i s z te r c ir e n d i  S z e n t  
Im r e  g im n á z iu m , a  b u d a p e s t i  iz r a e l i ta  h i tk ö z s é g i  le á n y g im n á z iu m , a b u d a 
p e s t i  e g y e s ü le t i  V e r e s  P á ln é  le á n y g im n á z iu m , a  p e s t s z e n te r z s é b e t i  á lla m i  
K o ss u th  L a jo s  r e á lg im n á z iu m  (2— 2 e g y s é g ) .  T iz e n e g y e d ik  h e ly :  a b u d a p e s t i  
á lla m i Z r ín y i M ik ló s  r e á lg im n á z iu m  (1 e g y s é g ) .

Kérelem. B ihari Ferenc g'imn. igazgató kartá rsunk  ismét el
válla lta  az értesítők szemléjének m egírását. Ezt a szeptemberi 
számban szeretnők megjelentetni, m iért is kérem az egyes intéze
tek vezetőit, hogy egy-egy értesítőpéldányt szíveskedjenek B ihari 
Ferenc kartá rsnnk  cím ére (I. Böszörményi-út 6—11.) megküldeni.

A  szerkesztő-
A kisvárdai áll. reálgim názium  huszonötéves ünnepe. A kis- 

várdai m. kir. áll. Bessenyei György reálgimnázium  m ájus hó 24-én 
ünnepelte hnszonötéves fennállását. A szép és m ondern intézetet, 
mely a Tiszántúl egyik jelentős gimnáziuma, Felső-Szabolcs közép
fokú művelődésének központja, meleg ünneplésben részesítette Kis- 
várda és vidékének közönsége. Az ünnepélyen dr. Tóth József igaz
gató m egnyitó beszédében rövid visszapillantást vetett az elm últ 
huszonöt évre. Az ünnepi beszédet vitéz dr. Bessenyei Lajos tanker, 
kir. főigazgató mondta. Az ünnepélyt a zene és énekkar számai 
egészítették ki.

Ez alkalommal a nm. VK. M inisztérium  У. ügyosztályának 
vezetője Kőrösy László dr. m iniszteri tanácsos, az Országos Közép
iskolai Tanáregyesület, az iskola volt igazgatói — dr. Móyer 
György, Sabján János — továbbá volt tanárai, öregdiákjai s a kör
nyéki középiskolák levélben köszöntötték a gimnáziumot, m íg a 
községi elöljáróság, a helybeli egyházak, a „Szabolcsi T anári K ör“, 
iskolák, szülők, öregdiákok és a tanuló ifjúság  képviselői az ünne
pélyen üdvözölték a nagyra h ivato tt intézetet és tanárkarát,

A balatonfüredi Csokonai-üdülőház gondnoka, K onrád Ferenc 
ny. középiskolai tan ár június hó 15-től kezdve állandóan az üdülő
házban fog lakni. K éri t. kartá rsa it, hogy az üdüléssel kapcsolat
ban mindennemű megkeresésüket levélbélyeg vagy válasz
levelezőlap melléklésével balatonfüredi cím ére irányítsák.

Tízéves a debreceni N yári Egyetem. A m agyar idegenforga
lom terén egyre nagyobb szerepet játszik a debreceni N yári Egye
tem, mely az idén ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját.
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A N yári Egyetem et augusztus 1—19-ig rendezik a debreceni Tisza 
István  Tudományegyetemen, részben a tanulni és pihenni vágyó 
m agyar intelligencia, részben a M agyarország irán t érdeklődő 
idegenek számára. A  jub iláris tanfolyam  irán t óriási érdeklődés 
nyilvánul meg, úgyhogy a hallgatók száma, mely elmúlt évben 
572 — köztük 180 külföldi — volt, előreláthatóan jelentékenyen 
emelkedni fog. Az idén m ár eddig 300 idegen (német, olasz, fran 
cia, helga, lengyel, angol, norvég, svéd, holland; jav a i; kínai, 
albán, bulgár) jelentkezett, akiknek körében a m agyar hallgató
ságnak bőséges alkalm a nyílik  az idegen nyelvek tanu lásá ra  és 
gyakorlására.

A jub iláris tanfolyam  program m ján a legkiválóbb m agyar 
és külföldi tudósok szerepelnek a modern m agyar és idegen szép
irodalm ak, történet, filozófia, pedagógia és természettudományok 
ak tuális problém áit felölelő előadásokkal. A nyelvleckék, az ered
ményes nyelv tanulást és gyakorlást teszik lehetővé. Az előadások 
időpontja (d. e. 8—10 és d. u. 5—7) lehetővé teszi, hogy a hallgató
ság a városi strand- és gyógyfürdő n y ú jto tta  üdülési és sportolási 
alkalm at jól felhasználhassa.

A program m ot ezen kívül hangversenyek, m agyar és idegen 
nemzeti táncok bem utatására rendeztt ünnepségek, szemléltető 
film ek teszik változatossá. K irándulásokat rendez a N yári E gye
tem az ország minden részébe s végül a hallgatóság egy hetet 
tö lthet Budapesten a Szent István-heti ünnepségeken.

Részvételre vonatkozó mindennemű felvilágosítást készséggel 
n y ú jt a N yári Egyetem  titk á rság a  (Debrecen, 10).

Középiskolai tanárok németországi tanulmányútja 1936 július 3—20.
Budapest— München—Ulm— Heidelberg.—Frankfurt— Bonn— Köln— Düssel
dorf—Essen—Kassel— Eisenach—Wartburg—Würzburg— Nürnberg— Regens
burg—Passau—Budapest. Útiköltség 295 P. Ebben bentfoglaltatik a gyors
vonat III. osztály (beleértve a hajóút költségeit is) Budapesttől Budapestig. 
Beleértendő továbbá az elszállásolás, bő ellátás (háromszori étkezés), első
rendű szállodák, penziók, éttermek és diákházak költsége, a csomagszállítás 
és a városokban való körutazások díja is borravalóul együtt. Egyik helyről 
a másikra való utazás úgy van megállapítva, hogy kielégítő éjszakai pihenés 
biztosítva van. Közvetlenül a jelentkezés után elküldjük a Tájékoztatót az 
utazás megkezdésének, a részvételi díjak befizetésének stb. részletes feltün
tetésével. Jelentkezni lehet: Budapest, VIII, Ollői-út 20. Telefon: 39-8-74.

A  Tükör. A z ú j  o la s z  v á r o s o k  n a g y s z e r ű  é p ít é s z e t é t  é s  n e m z e tg a z d a s á g i  
s z e r e p é t  i s m e r te t i  B ie r b a u e r  V ir g il  a  Tükör m o s t  m e g je le n t  jú n iu s i  s z á m á 
b a n . N é m e th  L á s z ló  a  k ö z é p k o r  le lk ü le té r ő l  ad  j e l le m z é s t ,  v it é z  N a g y  I v á n  
a  n e m z e t k ö z i  s z e l l e m i  e g y ü t tm ű k ö d é s  s z e r v e z e t é r ő l  ír . A  m ű v e lt  o lv a s ó  
é r d e k lő d é s é h e z  s z ó l  H a la s y  N a g y  J ó z s e f  e g y e te m i ta n á r  ta n u lm á n y a  S p e n g -  
le r r ő l, I l lé s  E n d r é n e k  a  f r e u d iz m u s  ir o d a lm i  v o n a tk o z á s a ir ó l  s z ó ló  p o m p á s  
c ik k e . B a lá s  P ir i  L á s z ló  n a g y tu d á s ú  k ö z le m é n y é n e k  a  m ű tá r g y a k  h a m is í 
tá s á r ó l  p e d ig  a  „ v ilá g  le g n a g y o b b  h a m is í t ó j á n a k “ , A lc e o  D o s s e n á n a k  a  
k ö z e lm ú ltb a n  tö r té n t  h a lá la  a d  id ő s z e r ű s é g e t .  A le g n e m e s e b b  ir o d a lm i é lv e 
z e tr ő l  K o m já th y  A la d á r , G e llé r i A n d o r  E n d r e , N a g y  L a j o s  n o v e l lá i ,  Á p r ily  
L a jo s , F a lu  T a m á s  é s  m á s o k  v e r s e i  g o n d o s k o d n a k . T o v á b b  f o ly ik  e  s z á m 
b a n  T ö r ö k  S á n d o r  n a g y  r e g é n y e . Á lla n d ó  r o v a ta ib a n  a  s z ín h á z , a  m ű v é s z e t ,  
a  f i lm  é s  a z  ir o d a lo m  e s e m é n y e ir ő l  s z á m o l  b e  a  Tükör é s  f o ly ta t ja  n a g y  
r e j tv é n y p á ly á z a tá t  is .
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HALOTT A IN K .
t  Körösi Albin középiskolai igazgató, a p iarista-rend buda

pesti gim názium ának nyugalm azott tanára, a kiváló spanyol m ű
fordító, néhánynapi szenvedés u tán  április hó 8-án tüdőgyulladás
ban elhúnyt. Körösi Albin 1860-ban született Selmecbányán és 
1876-ban lépett be a piarista-rendbe. 1883-ban kezdte meg tanári 
pályájá t Veszprémben, ahol öt, m ajd Tem esvárott három évig, 
J891-től 1920-ig Budapesten tan íto tt. M ár ifjúkorában m egtanulta 
az összes román nyelveket, de érdeklődése különösen a spanyol 
irodalom felé fordult és a spanyol irodalom  szám talan remekét 
ü lte tte  á t nyelvünkre. Főbb művei: A  X I X .  század spanyol költői 
(1893). A  spanyol költészet gyöngyei (1895). Spanyol téli esték 
(1901). G. A. Becker, a spanyol Heine dalai és meséi (1902). A spa- 
nyol irodalom története (1929). Sok irodalm i tanulm ánya jelent meg 
az európai és am erikai spanyol folyóiratokban is. Széleskörű iro 
dalm i és tudományos működéséért sok kitüntetésben részesült. 
1912-ben megbízást kapott a budapesti Tudományegyetemen a spa
nyol lektori állás betöltésére, 1922 óta pedig a Közgazdasági E gye
temen is előadta a spanyol nyelvet. 1921-ben a m agyar segítőakciót 
vezette M adridban és ez alkalom m al a Spanyol K irá ly i Akadé
mián nagy feltűnést keltő előadást ta rto tt Cervantesről. I t t  érte 
címzetes igazgatói kinevezése is. 1896-ban a Szent István-T ársulat 
Tudományos és Irodalm i Osztálya (a későbbi Szent István  A ka
démia) tagja, 1899-ben a Beal Academia Espanola, 1902-ben pedig 
a Spanyol Írók és Művészek T ársasága választotta tiszteleti tag 
jává, ezenkívül tag ja  volt még a barcelonai, szevillai és m aiagai 
akadémiáknak, a mexikói Tudományos és Művészeti Ateneo-társa- 
ságnak, a spanyol és mexikói földrajzi társaságnak, tiszteleti tag ja  
a M agyar F öldrajzi T ársaságnak és a Kölni Irodalm i T ársaság
nak, kü ltag ja  a Petőfi Társaságnak, választm ányi tag ja  a Szent 
István  T ársu la tnak  és a Pázm ány-egyesületnek. X III. Alfonz k irály  
1902-ben az Alfonz-rend, a köztársasági elnök pedig a m últ évben 
a Köztársaság-rend parancsnoki keresztjével tün tette  ki. Különös 
népszerűségnek örvendett a spanyol nyelvű állam ok budapesti kö
vetségei körében, élénk levelezésben állo tt a spanyol irodalm i és 
tudós v ilág  kitűnőségeivel, kik közül többen Budapesten fel
keresték.

Dr. Soós Sándorné Szontagh Éva, a budapesti B aár—Mad as 
reform átus leánynevelőintézet tan ára  f. é. m ájus hó 11-én, tanári 
szolgálatának 16. évében meghalt.

KÖNYVSZEM LE.

Imre Sándor: A neveléstudomány magyar feladatai. Szeged, 
1935. 8r., 136 1.

Im re Sándor új könyvének megjelenése nevezetes esemény 
neveléstudományi életünkben.

A m agyar pedagógiai irodalom, noha színvonala az utóbbi 
évtizedekben nagyot emelkedett s több részében igazi tudományos 
jelleget öltött, m a sem vetette le még egészen gyermekcipőit. V a
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lódi értékek mellett még m indig szép számban term el kétes becsű, 
kevéssé tudományos, a puszta gyakorlat laposságába vesző 
elm efuttatásokat. E  jelenség m agyarázata elsősorban a pedagógiai 
tanulm ányok mostoha egyetemi helyzetében rejlik. A szaktár
gyaikkal elfoglalt hallgatóknak — csekélyszámú tanítóképző
intézeti tanárjelö lte t kivéve — szűkre szabott egyetemi pályájuk 
keretében nincs elegendő érkezésük arra , hogy bölcselettel és ne
veléstudom ánnyal m élyrehatóbban foglalkozzanak, s így kellő ér
deklődés és szeretet sem ébredhet fel bennök irán tuk . H a a mai 
helyzeten jav ítan i akarunk, m indenekelőtt az egyetemen és a 
tanárképzőintézetekben kell a kérdést megfognunk. Megfelelő 
szervezés és elrendezés segítségével módot kell adni a hallgatók
nak arra, hogy magú kát a neveléstani és bölcseleti tanulm ányok
ban az eddiginél jóval alaposabban és eredményesebben kiképez
hessék, s erre szigorúan kötelezni is kellene őket. Hogy vájjon a 
megoldás az eddigi tanulm ányi időnek, különösen a gyakorlati 
évnek alaposabb kihasználásával törtónjék-e, vagy esetleg a  kö
telező félévek számának a felemelésével, ez olyan kérdés, amely
nek eldöntése a részletek keretébe tartozik.

Ámde még azok is, akik rászánják m agukat a nevelés problé
m áinak bővebb tanulm ányozására, nem könnyű feladat előtt ál
lanak akkor, ha e kérdések hazai vonatkozásaiban akarnak tá jé 
kozódást szerezni. A m agyar neveléstudományi ku tatás szerve
zetlensége, a megfelelő könyvészet hiánya, az adatok szétszórt
sága és rendezetlensége, a források fe ltáratlan  volta súlyos aka
dályai e téren a tudományos m unkásságnak. A továbbfejlődés 
érdekében m ár régóta szükség van pedagógiai irodalm unk k riti
kai m egrostálására, a m egoldásra váró feladatok kim erítő kijelö
lésére, a m unka céltudatos szervezésére és tervszerű irányítására. 
S ha neveléstudom ányi helyzetünk e szükségleteire gondolunk, 
élesen kiválik Im re Sándor új művének hézagpótló jelen
tősége.

Négy évtizedre terjedő term ékeny m unkásság im m ár az, 
am ely a szerzőt, tudományos pedagógiánk nagynevű képviselő
jét, a nevelésügy különösen m agyar vonatkozásainak legkiválóbb 
mesterévé avatta . Gondolkozásának középpontjában művelődési 
politikusaink (Széchenyi, Wesselényi, Eötvös) tan ításai nyomán 
a nemzetnevelés eszméje van, melynek egész rendszerét és fel
adatkörét tüzetesen kidolgozta (gróf Széchenyi István nézetei a 
nevelésről; Nemzetnevelés; Neveléstan). Széleskörű áttekintő ké
pességgel, az elvi alapok állandó szem előtt tartásával, de mégis 
erős valóságérzékkel, emellett emelkedett kultúrpolitikai szem
szögből tud ja  boncolni és elbírálni a m agyar nevelésügy kérdé
seit, amelyeknek részleteire is számos értekezésében behatóan rá 
világít. (A  m agyar nevelés körvonalai és más cikkek.) írása in ak  
ösztönző, irányító  ereje van: rendkívül gazdagok a problé
m ák felvetésében, a hiányok feltárásában, a tennivalók ki
jelölésében és mindenoldalú megvilágításában. Ilyen irányú  mű
ködésének a foglalata, a m agyar pedagógiai irodalom nak mintegy 
tudományos program m ja „A neveléstudomány m agyar feladatai“ 
című mű.

A neveléstudomány magyar (s nem a magyar neveléstudomány) fel
adatairól szól e munka, s már e különbségtevés jellemzően rávilágít a szer-
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zőnek arra az elvi álláspontjára, hogy a különlegesen magyar kérdések 
megoldását nélkülözhetetlenül szükségesnek, de csupán az egyetemes 
neveléstudomány keretében tartja lehetségesnek. A pedagógiai irodalomnak 
mindenütt a maga részleges nemzeti feladatait kell elsősorban elvégeznie, 
de betetőzése csakis a nemzetek együttműködésén alapuló egyetemes neve
léstudomány kialakítása lehet. Nagyon megszívlelésre méltó ezekkel kap
csolatban Imre Sándornak az a figyelmeztetése, amelyben a neveléstudomány 
és élet bensőséges kapcsolatát hangsúlyozza nyomatékosan. Valóban, soha
sem szabad elfelejtenünk, hogy a pedagógia kettősarcú tudomány: egyikkel 
az eszmények, másikkal a valóság felé tekint. A nevelés adott viszonyok 
közt folyó tevékenység, s ezt a tudományos munkának nem lehet, de nem is 
szabad figyelmen kívül hagynia.

A nevelőmunka lényegét és feladatkörét — m int azt m ár 
fentebb érin te ttük  — a nemzetnevelés fogalm ába sűrűsíti a szerző. 
Ebben oldódik fel nézete szerint legalkalm asabban az egyéni és 
közösségi, a nemzeti és általános emberi szempont ellentéte is. 
A nemzetnevelés nem zetté  nevelést jelent: a  nemzet tag jainak  
lelki egységbe való forrasztását, s ennek állandó megvalósítását. 
Im re Sándornak e gondolatai, éppen az ő évtizedes ráeszméltető 
tevékenysége folytán, ma m ár sokkal fogékonyabb ta la jba  hu lla
nak, m int régen.

Rendkívül érdekes és tanulságos a könyvnek a neveléstudomány 
magyarországi múltjára és sorsára vetett visszapillantása. Nagyon igaz az 
a megállapítása, hogy a magyar nevelői gondolkodás még ma is eléggé fej
letlen állapotban van, s erre irányuló tudományos tevékenységünk sem eléggé 
rendszeres; különösen hiányzik belőle a folytonosság, az elődök és utódok 
munkájának szerves összekapcsolódása. Sajátos hazai fejlődési irány sehogy- 
sem tudott kialakulni, s nemzeti jellegünk érvényesítése is elmaradt. Neve
lési elmélkedőink legnagyobbrészt külföldi forrásokból merítettek, pedig 
íróink és kiváló államférfiaink művelődési eszméi alkalmas kiindulópontul 
szolgálhattak volna egy, a magyar élet talajában gyökerező nevelési rend
nek. Az első tudatos és önálló nevelési elmélet kialakítója nálunk 
Kármán Mór volt; az ő nemzeti érzéssel telített felfogása párhuzamosan 
hatott a kolozsvári egyetem pedagógiai tanszékéről kiinduló, hasonlókép 
magyar szellemű irányzattal (Felméri, Schneller). Igazán tudományos szín
vonalra neveléstörténeti irodalmunk (Molnár A., Fináczy, Imre, Kornisi és 
gyermektanulmányozásunk (Nagy László, Ranschburg, Kenyeres E.) jutott 
el; ezek eszméltek rá elsősorban sajátos magyar feladataink mibenlétére 
is. E feladatok elvégzésének szükségét Wesselényitől kezdve nem egy 
mélyebbenlátó tudósunk és művelődéspolitikusunk hangsúlyozta már, mint 
arra Imre S. tanulságosan rámutat. Kitűnő megállapítása, hogy a nevelés- 
tudomány kezdő munkásait csak a lépések hézagtalanságában rejlő erő 
tudja meggyőzni az elmélet és rendszeresség jogosultságáról. Sajnosán igaz 
az is, hogy egy-egy kérdés múltjának az ismeretében még a pedagógiai 
körök részéről is nem egyszer nagy hiányokat tapasztalunk.

A magyar neveléstudomány terén szervezésre és munkatervre van szük
ség. A teendők két nagy körre oszthatók: irodalmi és kutatási feladatokra; 
ezek egyaránt szükségesek és fontosak, s egymást kölcsönösen kiegészítik. 
A kétféle csoportba tartozó tennivalókat a szerző nagy eszmebőséggel és 
minden részletre kiterjedő körültekintéssel tárja fel előttünk, — olyan tájé
kozottsággal, amilyet csak hosszú elmélyedés és íölényes tudás biztosíthat. 
Nevelésügyi irodalmunk főfeladatai: 1. lépéstartás az egyetemes neveléstudo
mány haladásával (a külföldi szakirodalom, folyóiratok, nevelési mozgal
mak figyelemmel kísérése); 2. tudatos bekapcsolódás a hazai fejlődésbe 
(e célból mindenekelőll magyar neveléstörténet megírása, azután nevelésügyi 
könyvészet, az itthoni munka nyilvántartása, lapszemle, évkönyvek, szak
szerű bírálatok); 3. gondoskodás a neveléstudomány fejlődésének állandó
sításáról. Különösen nagy szükség volna nagytömegű neveléstörténeti anya-
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gunknak alapos felülvizsgálására és összefoglaló feldolgozására; e téren sok 
érték hever még kiaknázatlanul.

Neveléstudományi teendőink másik nagy köre a kutatási feladatok. 
Ezek vagy a nevelés előzményeire, vagy a körülményeire, céljára, lehető
ségeire, eszközeire, módjára vonatkozhatnak. A nevelés előzménye az egyesre 
nézve élettani kérdés (milyen a származása), a nemzetre nézve pedig törté
nelmi (milyen volt a múltja). A nevelés e történelmi előzményeinek vizs
gálata kettős feladatot jelent. Az egyik annak a kutatása, hogy milyen sze
repe és hatása volt a szó tág értelmében vett köznevelésnek a nemzet élet- 
történetében; a másik pedig a történelem szempontjának érvényesítése a 
neveléstudományban, vagyis a szorosabb értelemben vett neveléstörténet. 
Ez utóbbiban egyfelől nevelői gondolkodásunknak, másfelől nevelési intéz
ményeinknek történetére kell világosságot derítenünk. Nevelői gondolkodá
sunk fejlődését a hazai szakirodalomban, folyóirataink és egyesületeink 
működésében kell elsősorban nyomoznunk, de ki kell terjesztenünk figyel
münket a magyarországi másnyelvűek nevelésügyi irodalmára is. Sok tanul
sággal szolgál a külföldi hatások megvizsgálása, s az eszmék, fogalmak 
hazai sorsának felderítése. Vizsgálnunk kell azt is, hogy az elmélet s az 
elvek hogyan érvényesültek a gyakorlatban, milyen hatása és eredménye 
mutatkozott a szakirodalomnak a tényleges iskolázás terén. Megkülönböz
tetett figyelmet érdemelnek a nevelői gondolkozás fejlesztésének főhelyei; 
az egyetemi tanszékek, a tanító- és tanárképző-intézetek. Teljessé és igazán 
jellemzővé a képet azonban csak úgy tesszük, ha kutatásainkat kiterjesztjük 
a szakkörökön kívül állók nevelésügyi felfogásának a megismerésére (a neve
lés az egyházzal, a politikai gondolkodással kapcsolatban; a különféle nem
szaklapok hatása a közvéleményre; a nevelés eszméje az irodalomban; az 
ifjúsági irodalom). A közgondolkozás nevelésügyi elemeinek a megvizsgálása 
annál fontosabb feladat, mert hovatovább mind több területre hatol be és 
válik elevenné a nevelői gondolkodás és nevelöhatásra való törekvés.

Nevelésügyi intézményeink története sokkal ismertebb, mint a nevelői 
gondolkozásé, azonban itt is sok a felderíteni való még. A neveléstörténet 
feladatkörét a jeles szerző a szokottnál jóval szélesebb alapra, tág műve
lődéstörténeti keretbe helyezi; ez az igen gyümölcsöző, s szellemtörténeti 
szemszögből egyedül helytálló módszer eddig ismertetett eszmemenetéből 
természetszerűen következik is. Legsürgősebbnek mi is a neveléstörténet 
legújabb korszakának a feltárását tartjuk, Fináczy Ernő és Kornis Gyula 
nagy munkáinak a folytatását. Némi kezdet erre történt már, többek közt 
Eötvös József báró 1848. évi miniszterségének a megírásával; ilyen munka 
azonban csak részletjellegű lehet ma még (mint az említett is az): össze
foglalásra — mint Imre Sándor maga is hangsúlyozza — csak számos elő
zetes részlettanulmány után kerülhet majd a sor.

Neveléstörténeti kutatásaink középpontjában természetesen a köz- 
oktatásügy fog állani (mindennemű és mindenrendű alakjában); fontos 
azonban megvizsgálnunk a családi nevelés mindenkori módját, az egyház- 
községek és politikai községek nevelésügyi hatását, a tanítóság és tanuló- 
ifjúság összetételét és kapcsolatait is. A tanterv, a módszer kérdése szintén 
idetartozik. Bírálat alá kell vetnünk az egyes korokat a művelődéspolitika 
követelményeinek a szempontjából. A l'őkérdés itt az: megfelelnek-e a neve
lés intézményei a szükségleteknek és simultak-e időről időre a fejlődéshez.

A neveléstudományi kutatások nemcsak a múltra, hanem a jelenre is 
irányulnak: ez esetben feladatuk a nevelés körülményeinek a szemügyre- 
vétele. Ennek a sokrétű és sokágú jelenségcsoportnak a főtényezői a szerző 
megjelölésében: a nevelés tárgya: a növendék s a nemzet; alanj'a: a nevelő; 
a köznevelés állapota; s a nevelői gondolkodás fejlettsége. A végzendő 
munka itt kettős: tények megállapítása és a változások állandó megfigye
lése. A növendéket illetőleg a cél: a magyar vonások, magyar típusok meg
ismerése. Nemcsak a növendéknek magának, hanem életviszonyainak, köz
vetlen környezetének megvizsgálása is fontos, különösen pedig családi 
körülményeié. Ez utóbbiak részletezésében Imre S. csillogó példáját adja 
annak, mint kell egy probléma szövevényébe minél többoldalúan bevilágí-
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tani. A nemzet állapotában két főkérdés vár a felderítésre; milyen tagokból 
áll nemzetünk, s mi jelentősége van az ország közállapotainak a nevelés 
szempontjából? Nagy szükség van a nevelőkre vonatkozó kutatásokra is 
(családi, házi, iskolai nevelők). A köznevelés állapotát a nevelés ma fönn
álló alakjaiból, a nevelésügy szervezetéből (nevelésügyi politika) s az intéz
mények állapotából ismerhetjük föl. Minderre a legváltozatosabb szempon
tok felvetésével tér ki a szerző, akinek kérdésfeltevései magukban is már 
gyakran ujjmutatással szolgálnak. Az egész nevelés jóságának nélkülözhetet
len előfeltétele a nevelői gondolkodás fejlettsége. A nevelés összes körülmé
nyeinek feltárása egy-egy esetre vagy közösségre nézve nevelésügyi állapot
rajzot eredményez. Nagy jelentőségük abban van, hogy a nevelésiigvnek 
mind elméleti, mind gyakorlati (szervezeti, művelődéspolitikai) irányban 
szilárd alapvetést nyújtanak.

Az eddig tá rg y a lt kérdések tudományos kidolgozása adja meg 
a lehetőséget a neveléstudomány nemzeti szempontból legfonto
sabb feladatának: a  nevelés m agyar rendszerének a k ialakítására. 
I t t  hárm as teendőnk van: meghatározni a nevelés itteni felada
tá t; azután ennek viszonyát a megvalósítás lehetőségeihez; végül 
azt, hogy miképen kell egész nevelésünk m ódjának és szervezeté
nek alakulnia, hogy betölthesse kijelölt feladatát. E  problémák 
megoldása m ár nem kutató-m unka, hanem elmélkedő és értékelő 
feladat. A neveléstudomány m agyar teendőinek rendszeres el
végzése a m agyar neveléstan és művelődéspolitika kifejlődésére 
vezet; ez a kettős alap pedig a nem zeti nevelés megteremtésére.

A mű végső sorai a neveléstudományi m unka megszervezé
sének kérdését érintik , — kár, hogy igen röviden; — s felvetik 
egy kutatóintézet felállításának nagyszabású tervét. Ha ez meg
valósulhatna, a nevelésügy terén folyó tudományos tevékenység 
döntő jelentőségű fordulathoz ju tna.

Az eddig elm ondottak talán  fogalm at nyú jtanak  arról, m iért 
m ondottuk Im re Sándor könyvét m egkülönböztetett jelentő
ségűnek. Egységes elvi szempontból: a nevelés eszméjéből
kiinduló, átfogó tudom ányos m unka ez, am ilyet a m agyar
pedagógiában m ár régóta nélkülöztünk. A nevelés fogalm á
nak és körének kibővítésével, a közösség szem pontjának követ
kezetes érvényesítésével erős eszméltető és fejlesztő hatást
vá lt ki; táv lato t és új m unkaterületeket ny it a neveléstudo
m ányi ku tatás számára. Jellemző a m űre — m int a szerző m un
káira  általában — erős logikai szerkezete. Nagyszám ú jegyzetei 
becses ú tm uta tást és áttek in tést nyújtanak  a neveléstudomány 
eddigi m agyar irodalm áról. Kiemelést érdemel neveléstudományi 
szaknyelvünk m agyarosságára irányuló sikeres törekvése is.

Im re Sándor nemrég töltötte be egyetemi működésének h a r
mincéves fordulóját. „A neveléstudomány m agyar feladatai“ en
nek a jubileum nak méltó ünnepi emléke marad.

Dr. Hajdú János.
Szász Pál: A differenciál- és integrálszámítás elemei. I—II. kötet, XIV-j-476 
és X-|-460 oldal. Budapest, 1935. Franklin-Társulat kiadása, fűzve 38 P.

A Magyar Tudományos Akadémia és a M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium támogatásával jelent meg összesen majd ezer oldalon Szász 
Pál, a Pázmány-egyetem magántanárának ez a munkája. Az első kötet öt 
fejezetre oszlik; Számsorozatok határértéke. Irracionális számok (1—9.8). 
Elemi függvények (99—211). Az általános függvényfogalom (212—288). A dif
ferenciálható függvények alaptulajdonságai (289—395). Racionális és trigono
metrikus polinomok (396—476). A második kötet három fejezetet tartalmaz:

30*



412

Határozott és határozatlan integrál (1—186). Végtelen sorok (187—35X).
Többváltozós függvények (359—452). A részletes név- és tárgymutató a máso
dik kötet végén (453—460) található.

Fejér Lipót egyetemi tanár a munkához írt előszavában rámutat a 
szerző didaktikai alapgondolatára, amely abban áll, hogy az általános elmé
letet a szó tágabb értelmében vett gyakorlatokkal egybeolvasztva kívánja elő
adni. A szükséges fogalmak és tételek legtöbbjét a szokottnál gondosabban 
készíti elő, könnyebben megérthető különleges esetek tárgyalásával és bőveb
ben mutatja be azoknak önálló érdekű és fontosságú alkalmazását.

Szász Pál új munkája, tartalmilag a matematika igazságainak szigorú 
következetességgel felépített, messze szétágazó és mégis szorosan összefüggő 
és egybehangoll rendszere, amelynek egészében ugyanaz a tervszerűség és 
pontosság mutatkozik, mint legkisebb részleteiben. A középiskola tanára nagy 
haszonnal forgathatja, ha minden részletkérdésre kiterjedő, alapos és magas 
színvonalú előadásból akarja megismerni a mai iníinitezimális számítás bá
mulatos tökéletességű és mégis minden ízében megújhodó és állandóan 
tovább fejlődő gondolalrendszerét. Arra azonban vigyáznia kell, hogy főleg 
a szigorúságot csak cum grano salis érvényesítse a középiskolában. A meg
engedhetőnél gyorsabb ütemű absztrakció és a tanuló értelmi fejlettségével 
eléggé számot nem vető szigorúság már igen sok kezdőt elkedvetlenített. 
A.lighanem részben ezekből kerül ki az a sajnos, valószínűleg nem kis tábor, 
amely közönyösen, vagy ellenséges szemmel tekint a matematikára. A közép
iskolában matematikát tanító tanárnak éppen ezért józan magamérsékléssel 
és nagy óvatossággal kell megválasztania az adott körülményeknek megfelelő 
lépcsőfokokat, amelyeken az átlagtanuló számára is megközelíthető, de telje
sen el nem érhető célok felé vezeti osztályát. Éppen Szász Pál könyve, a cél
kitűzése és eszközei által előírt keretben, példa lehet — természetesen a fő
iskolák matematikus hallgatóságának szánt magas fokon — a formális arit
metika rendszerében, a minden ízében átgondolt, alaposságot matematikai 
elegánciával egyesítő, lassú, módszeres előrehaladásra.

Legyen szabad az első kötet tartalmából egy- és másra külön felhívni a 
figyelmet. Az irracionális számra klasszikus példa a derékszögű egyenlőszárú 
háromszög átfogójának a befogóval és a körbeírt szabályos tízszög oldalának 
a kör sugarával való összehasonlítása, kapcsolatban az euklidesi algoritmus
sal, végtelen lánctörtbe fejtéssel és annak közelítő törtjeivel. Nevezetes pél
dák: Archimedes körmérésének ismertetése és az isoperimetrikus módszer 
l:n  kiszámítására. A trigonometrikus és ciklometrikus függvényeket és diffe
renciálhányadosaikat igen részletesen tárgyalja a kötet; nevezetes egyenlőt
lenségek szerepelnek itt, főleg egyes függvények különbségi hányadosára 
vonatkozólag, azonkívül a görbe és az érintő kölcsönös helyzete. Tételek a 
beírt és köréírt szabályos sokszögek kerületéről; trigonometrikus összegkép
letek, egyes sorok divergenciája és szummábilitása. Különösen ajánlható a
a sln X-, X sin — és sin — függvények tulajdonságainak áttanulmányozása.

X X X
(A középsőnek az x =  О helyen nincs differenciálhányadosa, az utolsónak 
ugyanott nincs határértéke). A logaritmus, az exponenciális függvény, az
x " és | / -  függvény, a másod- és harmadfokú racionális egész függvény

és a lineáris törtfüggvény éppen úgy számíthatnak teljes figyelmünkre, mint 
differenciálhányadosaiknak és a másod- és harmadfokú egyenletnek tárgya
lása.

Az első kötet további tartalmából általános érdeklődést hivatvúk kielé
gíteni még a következő szakaszok: függvények határértéke, folytonossága; 
példák szakadási helyekre, a differenciálhányados, általános differenciálási 
szabályok, érintő-szerkesztések, magasabbrendü differenciálhányadosok. A 
fizika és a geometria híveinek fog örömet szerezni: az egyszerű és a csilla
pított rezgőmozgás differenciálegyenletének megoldása, maximum-minimum 
feladatok (pl. a leggyorsabb érkezés elve a fénytörésnél, legkisebb eltérítés 
a prizmánál), görbék alakja, helyi szélsőérték, inflexiós pont, aszimptota,
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függvények nagyságrendje, görbék érintkezése, a görbületi kör, az interpo
láció és approximáció különböző kérdései és tételei.

A második kötet gazdag és változatos anyaga is sok alkalmat ad tanul
mányaink kiegészítésére és mélyebbreható megalapozására. A határozóit és 
határozatlan integrál kérdéseivel kapcsolatban ajánlható szakaszok: szám
halmaz felső és alsó határa, parciális integrálás, integrálás helyettesítéssel, 
területszámítások, racionális törtfüggvények integrálása, Simpson féle me
chanikus quadratúra, Riemann-integrál, rektifikálható folytonos görbék. A 
végtelen sorok problémáival kapcsolatosan pedig: feltételes és abszolút kon
vergencia, pozitív tagú sorokra vonatkozó konvergencia- és divergencia-kri
tériumok, függvénysor egyenletes konvergenciája, log (1 -f- x), arctgx és 
arc sin x Maclaurinsora, első- és másodfajú teljes elliptikus integrálok 
Fourier-sorok.

A munka külső kiállítása méltó tartalmához, ábrái igen sikerültek.
Dr. Jclitai József.

líirkús Géza: A magyarság francia barátai régen és most. Pannonia-könyvtár, 
18. sz. Pécs, 1936. Ára 2 pengő.

A magyar célú francia filológiának, amint azt négy egyetemünkön mű
velik, egyik általános érdekű terméke ez a szép pécsi kiadvány. A nagy 
nyugati nemzettel való kultúrkapcsolatamkről kapunk oly összefoglalást, mely 
nemcsak a „régen és most“ szerzett barátságok keletkezését és megnyilvánu
lásait ismerteti, hanem buzdításul és útmutatásul szolgálhat a mai és holnapi 
generációnak újabb francia barátok megnyerésére.

A nagyközönség érdeklődésének és a gyakorlati célnak megfelelőén ezen 
eredetileg más kar hallgatóinak tartott előadásokban elhangzott tanulmány 
a maga 44 lapjából 33-at szentel a XIX. és XX. századnak, a mostnak. A közép
korban a franciák szemében érdekes nép voltunk, komolyabb megbecsülést 
először francia humanistáktól kapunk: Henri Estienne-töl („Europae stabilis 
Turea idignante columna“) és a protestáns Bougars-tól, ki „vallásunk védő
bástyájáéként mutatja be Magyarországot „Rerum Hungarorum scriptores“ 
című kompendiumában. Szól a könyv a XVII—XVIII. századok folyamán 
tanúsított érdekbarátságról is, a Rákóczi szerezte őszinte barátokról, hozza 
Montesquieu és Vollaire-nek martiromságunkat magasztaló nyilatkozatait. 
A XIX. század elején Beudant természettudós ismerteti a világgal természeti 
és lelki kincseinket. Egész meleggé válik az érdeklődés a szabadságharc és 
az elnyomatás idejében; a 48-as eszmék közössége felfedi a lelki rokonságot 
is, mind sűrűbb lesz az érintkezés, mind bensőbb a barátság. A Justice pour 
la Hongrie gondolata foglalkoztatja a nagy Michele t, a de Gérando-család 
áldozatos, de áldásos működésének közismertté kellene válni.

A könyv második felében vázoll eseményeket mi idősebbek részben 
apáinktól hallottuk, részben átéltük. De az ifjabb generáció e munkából 
tanulhatja meg való példákon a franciák szívéhez férkőzés útjait. Hívő katoli
kusokat, mint Montalembert grófot és de Rochemaure herceget, Szent Erzsé
betre vonatkozó kutatások hozták közénk, a magyar kálvinizmus pedig a 
svájci és francia protestánsokban ébreszt rokonszenvet az összmagyarság 
iránt, pl. E. Doumergue, La Hongrie calviniste (1912), a genfi A. Claparöde 
írásai és előadásai. Ä költészet költőket (Petőfi, Coppée), a képzőművészet 
művészeket hoz össze, politikusok az azonos eszméket hirdető csoportokat 
nyerik meg, példa: Irányi Dániel tiltakozása 1871 békéje ellen.

A világháború elvesztése a franciáknál élvezett csekély rokonszenvet is 
leharmadolta; sőt a ki sántán t propagandája folytán a közöny is gyűlöletté 
változott, mert hát „Les ennemis de nos amis sont nos ennemis“. Ezt a rom
bolást helyrehozandó, a magyar állam és társadalom rendez ünnepségeket 
(Petőfi, Rákóczi), alapít és fenntart speciális folyóiratokat, szervezte a párizsi 
Magyar Tanulmányi Központot és egyéb intézményeket. Mindezekről tájékoz
tat Birkás könyve. „A magunk részéről — úgymond — el kell követnünk 
mindent, bőgj- francia barátaink és jóakaróink száma minél nagyobbra nöj- 
jön és h o g y ... működésük minél eredményesebb legyen.“ A sikeres propa
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gandához szükséges a kérdés múltjának és jelenének ismerete, ezt pedig meg
kapjuk — az ifjúság is — Birkás tettre serkentő tanulmányával.

Budapest. Dr. Kaiblinger Fülöp.
Dr. Greguss Pál: 400 egyszerű növényélettani kísérlet. Szeged, 1936. Árpád 
Nyomda Könyvkiadó Termelő és Értékesítő Szövetkezet kiadása. (8-as 8°. 
141 old. Ára művészi kivitelű keménytáblájú kötésben 3-80 P.)

Növényélettani vezérkönyv. Korszerű, magasszínvonalú és minden tekin
tetben megbízható.

Vezérkönyvekben pedagógiai irodalmunk végtelenül szegény. S ez ért
hető isi Megírásuk hálátlan feladat. Anyagilag csakis ráfizetéssel járhat, az 
eladható példányok csekély száma miatt. A mellett közrebocsátva a tanító 
szaktársak százainak ellenőrzése alá kerül s ha rossz, hiányos, vagy ha csak 
kisebb hibái is vannak, sokszor meg nem érdemelt kíméletlen kritikában 
részesül. Tökéleteset ugyanis nehéz alkotni s különösen nehéz ez a vezér
könyveknél. Mert a legkülönbözőbb egyéni módszerekkel dolgozó szaktársak 
százainak különleges kívánalmait is ki kell elégíteniük. S a növényélettan 
vezérkönyvét összeállítani a vezérkönyvek között megint a legnehezebb. Mert 
az összes természettudományos tárgyak között a legnehezebb a növénytan 
tanítása s különlegesen abból is az élettané, főleg azért, mert tanítása tél 
idejére esik, amikor a növényvilág téli álmát alussza s nehéz élő növény
hez jutni.

Mindezen nehézségek elhárítása Gregussnak majdnem teljesen sikerült. 
Kitűnő vezérkönyvet írt. Könyve valóban a 400 legegyszerűbb kísérlet, amelyet 
a növényélettan tanítása közben be lehet mutatni. S nem akad olyan kísérlet 
a középiskolai növényélettan-tanításban, amelyre vonatkozólag pontos és 
részletes útbaigazítást ne találhatnánk benne.

Nem is más ez a könyv, mint egy teljes kísérleti élettan. Mert rendszere
sen sorravesz minden egyes életjelenséget s ezek keretében minden egyes 
élettani tüneményt és törvényszerűséget kísérletekben, kísérletek által mutat 
be. Tizennégy arányos fejezetbe osztva egymásután következnek a táplálko
zással (a párolgással és asszimilációval), a lélekzéssel, a növekedéssel, a moz
gásokkal és a szaporodással kapcsolatos kísérletek. Külön fejezet (a legelső) 
foglalkozik a biokémiai ismeretek alapvetésével. Ez a rész, amennyiben nem 
kémiaszakos a biológus, erősen próbára teszi a tudását. Ez azonban nem kára 
a könyvnek, hanem haszna, mert ösztönzően hat a biológus szükséges és meg
kívánt kémiai önképzésére. Különösen újszerű és szükséges a talajtani rész. 
Hasonlóképen korszerűek és különösen sikerültek az örökléstani alapismere
tekre vonatkozó kísérletek is.

Nagy kár, hogy a kísérletek túlnyomó része a középiskolákban a rendel
kezésre álló tanítási idő csekély volta miatt az órákon nem végezhető el. 
Legfeljebb csak a biológiai gyakorlatok tárgya lehet. Közlésük azonban föl
tétlenül helyénvaló, mert bő választékot ad a tanárnak is, a kutatva tanuló 
értelmes növendéknek is. Kielégíti azonkívül a tanárjelöltek, a tanítók, a 
gazdasági és kertészeti akadémiák hallgatóit, a tanítóképzők s a gazdasági 
és kertészeti középiskolák tanulóinak igényeit is. Haszonnal forgathatják a 
népművelési előadások tartói s a botanika minden barátja is.

Mert a kísérletek végtelen egyszerűek s egyszerű, olcsó eszközökkel el
végezhetők. Nem kell hozzá más, mint egypár próbacső, üvegcső, lombik, 
gumidugó és gumicső. A legbonyolultabb kísérletnél is elég az az üveg- és 
gumifölszerelés, amely minden középiskola vegytani szertárában megvan. 
Olyan szakszerű és részletes útbaigazítást ad a szerző minden egyes kísérlet
hez, hogy játszva végezheti el azokat minden tanár, sőt a kísérletek leg
nagyobb részét az értelmesebb tanuló is. Az alkalmazott kísérleti eszközök 
között különös figyelmet érdemel a szerző eredeti találmánya: az üveg- és 
gumicsövekből, továbbá gumidugókból összeállított szívó-nyomó pumpa, 
amellyel számos, igen szemléletes és meggyőző kísérletet végezhetünk el.

A kísérletek nagyrésze természetesen nem eredeti, hanem a szak
pedagógia világszerte kipróbált és világszerte alkalmazott eljárása. A kísérle
tek leírását a szöveg közé nyomott, nagyobb részében eredeti 263 rajz égé-
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szíti ki. Jellemző e rajzok művészi egyszerűsége és találó volta. Egyik-másik 
szinte beszél, amint a kísérlet lényegét szemlélteti, úgyhogy szöveg alig kell 
hozzá.

E kísérletek 20 évi ernyedetlen tudományos és tanító működés szűrőjén 
mentek át. Ezért megbízhatóságuk vitán fölül áll. Szerzőjük a jénai Detmer 
és Brauner professzorok mellett végzett növényélettani tanulmányok alapján, 
a vonatkozó egész magyar és világirodalom ismeretével olyan segédeszközt 
adott minden rendű és rangú tanító szaktársa kezébe, amelynek valódi érté
két a gyakorlati alkalmazás közben fogjuk valójában meg- és elismerni.

A mind határozottabb körvonalakkal jelentkező munkaiskolának is 
egyik elsőrendű eszköze, fegyvere ez a könyv. Aminthogy a szerző többi 
munkái is, általában egész tanítói működése őt mint a munkaiskola úttörőjét 
és lelkes harcosát állítják elénk.

Greguss rendkívül termékeny pedagógiai és természettudományos író. 
Minden munkájában új- és túlzásoktól mentesen korszerű. Csak Raoul 
Francénak „A növények csodálatos élete“ megjelenése alkalmából róla mon
dott elismerő nyilatkozatára gondolok, amikor megállapítom, hogy a magyar 
pedagógiai irodalom már sokkal adósa neki és — még többet várhat tőle.

D r .  U lá r to n  G y ö r g y .

A Pázmány Péter Tudományegyetem Történelmi Szemináriumának 
Kiadványai nemcsak gyorsan növekvő számukkal tanúskodnak az ott folyó 
örvendetes tudományos munkáról, hanem témájuk aktuális vonatkozásaival 
is magukra irányítják a figyelmet.

A Pázmúny-egyetem tricentenáriumának jegyében jelent meg s a 
Századok útján a történelem iránt érdeklődök szélesebb köreihez is utat 
talált ifj. V u y e r  L a j o s értekezése: P á z m á n y  P é t e r  i k o n o g r á f i á j a . A művészet- 
történeti kutatás modern módszereivel Pázmány portréit hitelességük szem
pontjából vizsgálja. Pázmány külső habitusára vonatkozó gyér forrásanyag, 
például az exhumálásából eredő vöröses szakáll-szálak és a műmellékletben 
közölt 14 arckép egybevetésével és kritikájával mutat rá Szelepcsényi György 
prímás rézkarcának elsőrangú jelentőségére. Ennek alapján állítja össze a 
képek kronológiai rendjét, hitelességük fokát. Pontos műleírás, kritikai bon
colás egyaránt erősségei.

E g y h á z  é s  á l l a m  v i s z o n y a  M a g y a r o r s z á g o n  a  k ö z é p k o r  v é g é n a címe 
B a r t a  I s t v á n tanulmányának. Történetünk legkevésbbé felkutatott területén 
a magyar fejlődést az európainak keretébe állítva kutatja. Legfőbb mozza
natai: a király főkegyúri jogának Károly Róbert alatti kicsirázása a pápai 
túlhatalom elleni reakció gyümölcse, amely Zsigmond placetumával nyeri el 
elméleti megalapozását. Társadalmi átalakulás befolyásolja a fejlődést 
Mátyás reneszánsz-egyéniségéig, ki alatt már élesen rajzolódnak ki egy 
magyar nemzeti (hungarikán-) egyház körvonalai, hogy a Jagelló-korszak 
általános dekadenciája ezt, az egyházi életnek a szerzetesség szervezetében 
is megnyilvánult reneszánszával együtt, hamarosan elmossa. — A magyar 
királyi főkegyúri jognak az Árpád-korra vonatkozólag sokat vitatott kérdését 
is sikerült tisztáznia. A korok plasztikus megrajzolása, előadásának nyugodt, 
logikus rendje külön elismerést érdemel.

O s z e t z k y  D é n e s témája: A  h a z a i  p o l g á r s á g  p r o b l é m á i  a  r e n d i s é g  f e l  
b o m l á s a k o r . E problémákat a városi polgárjog és a városi hatóság kialaku
lása szempontjából csoportosítja. A fejlődés szálait a középkori formákig 
nyomon kíséri és különösen érdekes ott, ahol a török uralom utáni új ele
meknek a városi életben is érvényesülésre törekvő harcait rajzolja, melyek
nek eredménye, hogy a kiváltságait körömszakadtáig védő magyar elem a 
harcot társadalmi és gazdasági téren is lépésről-lépésre elveszti a behatoló 
idegenekkel szemben. A korszak végefelé a polgárjog és városi hatóság ki
alakulása szempontjából egyaránt a növekvő államhatalom szabja meg a 
fejlődés irányát. A szövevényes tárgykör szerkezetben és stílusban is erősen 
próbára tette feldolgozóját.

Aktualitásban és korban is legközelebb áll napjainkhoz I v á n  J á n o s  
11 ívre terjedő munkája: F ö l d b i r t o k r e f o r m  é s  t á r s a d a l m u n k  1890— 1 9 И .
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Nagy szorgalommal gyűjtötte össze és csoportosította a kérdéssel foglalkozó 
hírlapi cikkeket cs röpiratokat és írta meg ezek alapján a kérdés körül folyt 
harcot. Elszomorító képe háború előtti közéletünknek, hogy a közjogi viták
ban kimerülő parlamenti korszák a nemzetiségi kérdés mellett legégetőbb 
problémánkat nem tudta megoldáshoz vinni, még a Darányi-féle telepítési 
törvényjavaslatot is elgáncsolta. Hírlapi viták, egyesületi ankétek a kérdést 
a legkülönbözőbb vonatkozásaiban megvilágítják. A klérus és kezdetben a 
világi nagybirtok sem zárkózik el a reform elől. Utóbbinál azonban a radi
kális túlzások váltják ki azt a reakciót, hogy a legcsekélyebb reform elől is 
elzárkózik abban a szerencsés korszakban, mely az égető kérdés megoldására 
hivatott lett volna. A kérdés —■ napi problémánk — magában is érdeklődést 
keltő, az anyag lelkiismeretes feltárása, objektív regisztrálása megbízható 
tájékoztatót nyújthat annak, akit a földbirtokreform háború előtti meg
vitatása érdekel.

A négy ismertetett disszertáció nemcsak arról tanúskodik, hogy törté
nelmi szemináriumaink értékes műhelyei a tudománynak, hanem arról az 
örvendetes tényről is, hogy vezető professzoraik a tudományt az élettel 
kapcsolatba állítják és ebben a szellemben műveltetik tanítványaikkal is.

T a b o r s k y  O t tó .

A szerkesztésért fe le lős: D r. K A R D EV Á N  K ÁRO LY , a k ia d ásé r t: N É M E T H  JÓ Z S E F .

Sopronban a Lőwerben nyaralók részére két szép bútorozott szoba 
kiadó. Németh, Alsóőrházköz 4.

Megjelentek az Országos Középiskolai Tanár
egyesület kiadásában a Vallás- és közoktatás

ügyi Minisztérium támogatásával a

PEDAGÓGIAI SZAKKÖNYVEK
c. sorozat első kötetei.

1. köt. Dékány István : Pedagógiai elvek. 98 1. Á ra 3'— P.
3. köt. Dékány István: A  történelmi kultúra  útja. (Középisko

lai történelem tanítás) 128 lap, á ra  3'— P.

Rövid időn belül megjelenik:
4. köt. K ari János: A  földrajz tanítása. Á ra 3'— P.

Az őszre újabb 3 kötet fog megjelenni. A kritika m ár is nagyjelen
tőségűnek mondta e sorozat m egindulását. Minden tanárnak  érdeke 
az, hogy az általános köteteket és a saját szaktárgyának módszer
tani vezérfonalát megszerezze. A minisztérium i tám ogatás lehetővé 

teszi azt, hogy tagtársainknak 50% engedményt adjunk.

Rendeljük meg egyesületünknél, írjunk  egy levelezőlapot:



Soproni Széchenyi rg. ..............  42-—
Soproni ev. líceu m ......................  18-—
Szegedi Á. Szí. Erzs. l l í c . ..........  32- —
Szegedi áll. r e á l ......................  . 24-__
Szegedi k. Dugonics A. g.........23-—
Székesfehérvári k. lgimn...........20-—
Szekszárdi Garay J. r g . ..............  24-—

Szentesi Horváth M. rg. ..........  34-—■
Szombathelyi Faludi F. rg. . .  43-—
Szombathelyi áll. llíc. ..............  30—
Szombathelyi prem. Szt. N. g. 10-—
Újpesti Kanizsay D. llíc. ..........  40—
Újpesti K. Kálmán rg. ..............  24—

összesen 1775-70
II. E g y e s  k a r t á r s a k  fi 2 p e n g ő :

Bitter Illés, Király Lajos, Né- Szomolányi József, Edvi Illés
meth József, Pogány István. Árpád (3 P) összesen ..........  13.—

összesen 1787 pengő 50 fillér.
Németh József, pénztáros

Az Országos Középiskolai Tanáregyesület 1934 5. évi zárszámadása.
Bevétel: Kiadás:

1. Maradvány 3.018-61 1. Közlöny költsége ÍEgvet.
2. Vallás- és közokt. min. Nyomda) . . 4.756-07

segélve 400— 2. Írói tiszteletdíj . , — . 977-203. Vallás- és közokt. min. 3. ltómai kongresszusra . 700—
a római kong.-ra 700— 4. Tisztviselői tiszteletdíj 2.878-90

4. Felvételi díj . 24-50 5. Budapesti Tanári Kör 300—ó. Tag- és előfizetési díj 9.547-80 6. Köri 20% 527-206. Köri 20% 527-20 7. Bies (Bureau intern, de
7. Hirdetési díj 202-—- Tens, sec.) tagdíja 161-66
% Adománv 71-80 8. Segélyalap 150*9. Kamat 100-99 9. Adminsztr. kiadások 647-17

10. Vegyes ............................. 6— 10. Átfutó . 12—11. Hősök emlékművére . . 1.258-70 11. Egyenleg mint készpénz-12. Átfutó 12— maradvány 4.759-40
összesen: 15.869-60 15.809-60

A készpénzmaradványból levonva a Hősök emlékművére begyült 1258-70 P-t 
és a Segélyalapnak átutalandó 417-29 P-t, a tiszta készpénzvagyon: 3083 P 

41 f, azaz háromezernvolcvanhárom pengő 41 fillér. 
Vagyonmérleg:

1. Kir. M. Egyet. Nyomda
5 részvénye ..................  70-—

2. Készpénz ..........................  3.083-41
3. Ingóságok (becslés) __  2.500-—

összes aktíva: 5.653-41
azaz ötezerhatszázötvenhárom pengő 41 fillér.

Előirányzat az 1935/6. évre:
Bevétel: Kiadás:

1. Maradvány 3.083-41 1. Közlöny 4.500—
2. Vajk- és közokt. min. se- 2. írói tiszteletdíj.......... 950—

gélye . . 400— 3. Főtitkár, szerk. tisztelet-
3. Tag- és előfizetési díj . 9.000— díja á 900 P . , 1.800—
4. Hirdetési díj , 150— 4. Titkár tiszteletdíja . 360—
5. Egyéb (kamat, adomány 5. Pénztáros tdíja (6%) . 579—

stb.) 100— 6. Bp. Tanári Kör és köri
Összesen: 12,733-41 20% ........ .......................... 800—

7. Bies. 160—
8. .Segélyalap 5% . . 482-50
9. Admin, kiadások 600—

10. Egyenleg . . 2.501-91
Összesen: 12.733-41

• Németh József, pénztáros.
„Megvizsgáltuk és helyesnek találtuk.“
Budapest, 1935 szeptember 4-én.

A számvizsgálóbizottság tagjai:
R a d o s  I g n á c s. k. D r .  K r e s z n e r i c s  K á r o l y s. k. és D r .  v. T e m c s y  G y ő z ő s. k.



1. C e n t r i f u g á lg é p e n  b e m u t a t h a t ó  g e o m e t r ia i  f o r g á s i  t e s 
t e k  s z á r m a z t a t á s a .  —  2 . E g y e s í t e t t  la p -  é s  s ík s z ö g m é r ő  
f á b ó l  e l k é s z í t v e  i s k o la t á b la i  h a s z n á la t r a .  —  3 . F la s  J ó z s e f  
t a n á r  á l t a l  v é d j e g y e z t e t e t t .  Ú j a b b  r e n d s z e r ű  f ü g g ő le g e s  
h a j t ó k e r e k ú  g o l y ó s c s a p á g y a s  c e n t r i f u g á lg é p .  —  4 . S ík -  
l a p ú  é s  g ö r b e la p ú  g e o m é t r ia i  t e s t e k .

G y á r t j a  é s  f o r g a lo m b a  h o z z a :

CALDERONI m ű- é s  ta n sz e rv á lla la t rt.
B U D A P E S T  I V ,  V Á C I - U T C A  5 0 .

Flas József tanár szabadalmai, melyeket a nm. V. K. Miniszter
Ür 35.616/1933. sz. a. a közép és középfokú iskolákban a mér
tani szertárak részére beszerzésre ajánlott.

FRANCO szállítja olcsóbban a m iniszt. aján* 
lő t t  és többszörösen k itün te te tt, 40 éves cég 

mélyfekete, ta rtó s, használatkész és 
szabadalm azott

I S  KO LAT AB LA MÁZ AT.
Egy */i bádog */4 kg 4 — 6  isk. táblának

P 8  —
Egy Va bádog 8/4 kg 2 — 3  isk. táblának

P 4-20
Egy drb iskolatáblamáz-ecset, lapos 4 ”-os 

P 2*30
Egy palack lf. híg piros vonalzófesték

ecsettel...................................P —'90
Láda szállítólevéllel P —*40 f-től feljebb.

Üj mázolási és vonalozási utasítással. 
GRESCH1K GYULA Budapest II, Főutca 60.

MARX ÉS MÉREI tanszergyár Budapest VI,
B U L C S U -U T C A  7. szám . -  T e le fon  : 9 3 - 3 - 8 6  ée 9 3 - 3 - 8 8 .

g y á r ta n a k  sajAt  n ag y szabAs ü  TELEPÜKÖN :
Mindennemű fizikai, kémiai, természetrajzi, mértani 
és földrajzi eszközöket.
Epidiaszkópok és episzkopok elsőrendű kivitelben, 
térképek és szemléltető képek.

Megjelent R e n n e r  J á n o s :  „KÖZÉPISKOLAI FIZIKAI 
GYAKORLATOK“ című műve. Bolti á r a : 4*40 aranypengő.

KÉRJEN ISMERTETŐT ÉS ÁRJEGYZÉKET!

DÓRÉN 
HENRIK 

ÉS TÁRSA
Iskolabútortgyára. Budapest VI, Dévénybút 20-22.

Iskolapadok, iskolabútorok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú iskolapadok törhetetlen 

kovácsolt vasból.
Telefon: 9 0 -7 -6 7 . — Árjegyzék és költségvetés 

ingyen és bérmentve.

2 2 .7 8 1 . — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, VIII, Múzeum-körűt 6 . (F.: Thiering Richárd.)



ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI

TANÁREGYESÜLETI 
KÖZLÖNY

SZERKESZTI :

Dr. KARDEVÁN KÁROLY

LXIX. ÉVFOLYAM. 
1935. OKTÓBER

2. SZÁM.

MEGJELENIK ÉVENKÉNT TÍZSZER.

KIADJA AZ ORSZÁGOS  
KÖZÉPISKOLAI TANÁR- 
EGYESÜLET. BUDAPEST  
VIII, CSEPREGHY-UTCA 4.

K IA D Ó H IV A TA L B U D A P E S T ,
V III, C S E P R E G H Y -U T C A  4.

TARTALOM.
E gyesületünk L X I X .  rendes közgyűlése. 

Dr. Madai Gyula: Elnöki megnyitó. — 
Vitéz Esztergomy Ferenc fő titkári je 
lentése. — A közgyűlés jegyzőkönyve. — 
Ném eth József pénztári jelentése. Édes 
Jenő gondnoki jelentése. A Tanárok 
Nevelőházának számadásai. — Dr. Nagy 
Pál: Jelentés a Segítő Alap működéséről.

EGYESÜLETI ÉLET. A Tanárok Özve
gyeit és Á rváit Segítő Országos Egyesü
let jelentése. (Dr. Lengyel Miklós.)

FIGYELŐ. Dr. Pável Ágoston: Beszámoló 
a nyári la tin  nyelvi és irodalm i tovább
képző tanfolyamról. — Dr. Jelita i József: 
Középiskolai tanárok tanulm ányútja Né
metországban. — V itéz Szabó István  A n 
dor: Visszalapozunk.

FORGÁCSOK. Tanerő. (—ó.) — A szép
írás a középiskolában, (kk.) — Egy kis 
nyelvészkedés. (Keresztúry Kálmán.)

H ÍR EK .
KÖNYVSZEMLE. Pintér Jenő dr.: A bu

dapesti tankerület 16. sz. értesítője. (N.) — 
Marczell Ágoston: Egyetemes történelem  
évszámokban. (Vitéz dr. P álfi János.) — 
Haltai Károly: A m agyar függetlenségi 
nyilatkozatok története. (Dr. Taborsky 
Ottó.) — A m agyar öntudat kistükre. 
(—á—.) — K ár gáti Aurél: A  menekülő 
lélek. (Keményffy János.)



Marczell Ágoston: Emős álma. Színmű, 2 P. — A m a
gyar sors. Szinmü. 2 P. — Becsülettel. Színmű. 2 P. — 
A m agyar k irályság középeurópai történeti jelentősége. 1 P. 
— Sorsdöntő kérdéseink a történelem  lencséje alatt. 1-50 P. 
A szerzőnél, Budapest IV, Veres Pálné-utca 16. — E gyete
mes történelem évszámokban. Kókai Lajos kiadása, 3 P.

K irá ly  Dezső: Niels Bukli dán gim nasztikája. Fűzve 
8 P, díszkötésben 10 P. A szerzőnél, Budapest X, Jász- 
berényi-út 28.

vitéz Szabó István Andor: Az Úriember. A jó társaság  
szabályai. 3 P. (Légrády kiadása.)

H ajdú János: Eötvös József báró első minisztersége 
(1848). M. Tud. Akad. 6 P.

Vajthó László: Tanulók szerepe az irodalom tan ításá 
ban. (A tan ítás problémái. I. sz. Szerk. V ajthó László.) Kir. 
M agyar Egyetemi Nyomda. 80 fillér.

Biczó Ferenc: Az irodalom tan ítása  a leányiskolákban. 
(A tan ítás problémái. 2. sz.)

Dr. Mohr Győző: Fogalm azástan. Ifj. könyvt. számára 
engedélyezve, 5-80 P. Budapest. M ártonliegyi-út 48.

Dr. V asáry (Vosáhlo) F. Lipót: Mosonmegyei német 
lakodalm as szokások. 150 P. A szerzőnél. Dombóvár.

K ardeván K ároly: Az Em ber Tragédiájának m agyará
zata. 1-80 P. K ir. M agyar Egyetem i Nyomda.

V athy Elek: Kéztől kézig. Versek. 2 P. K apható: Dr. 
Rem port Elek, V II, D am janieh-utca 28/b.

Dr. F arkas László: Gróf Széchenyi István  és a „Bala
toni Gőzhajózás“. 150 P. Veszprémmegyei Múzeum.

Pavel Ágoston: Vak völgy ölén így zsolozsmázok. V er
sek. 2-50 P. Szombathely, áll. rg.

Dr. Nagy Sándor: A rany Toldija. Irodalom történeti és 
széptant tanulm ány. K ir. Egyetem i Nyomda. 2-50 P.

Szarka Géza: örvény. Regény. Szent István  Társulat. 
1-80 P. — Elném ult ajkak. Regény. Pallas. 450 P.

Dr. B arts Gyula: M arosvásárhelyi Borsos Tamás élete 
és történeti szereplése. Kolozsvár, 1912. 2 P. — A szerb tö rté
nelem első öt százada. Nagybecskerek, 1915. I P .  — Zalai 
Kápolnai András és Piskolti Fabricius M átyás élete és fel
jegyzései. Sopron, 1929. 1 P. H orváth  K álm án könyvkereske
dőnél, Sopron.

Dr. B író Béla: Kovács M ihály festőművész élete és mű
vészete. Szent István-Társ. 2 P. A szerzőnél, K iskunfélegy
háza, reálgimn.

Keményfy (H artm ann) János: Petőfi-tanulmányok. 2. k i
adás. Irodalom történeti füzetek. Bpest. Pallas. 1-60 P .

K alm ár Elek: A mondat ábrázolása. Scholtz Testvérek 
bizomáuya, 1 P 50 f.

Dr. Mező Ferenc: Képek a m agyar sport múltjából, 2 P ; 
Az olimpiai játékok története, 12 P ; N apsugaras görög föl
dön, 1 P ; Geschichte der olympischen Spiele, 10 P ; M olnár 
Lajcs sportíró élete és művei, 1 P ; A m agyar sport m últja 
és jelene, 1 P  50 f; Szokolyi Alajos élete és művei, 1 P  50 f. 
II., M argit-körút 50—52.

Elekesné W eber E dit: M agyar táncok. Vezérkönyv a 
m agyar tánc tanításához. 10 P. A szerzőnél: I.. Logodi-u. 25.

Tagtársaink Könyvkirakata.



ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI

TANÁREGYESÜLETI
KÖZLÖNY

SZERKESZTI:

Dr. KARDEVÁN KÁROLY

LXIX. ÉVFOLYAM. 
1935. NOVEMBER

3. SZÁM.

MEGJELENIK ÉVENKÉNT TÍZSZER.

KIADJA AZ ORSZÁGOS  
KÖZÉPISKOLAI TANÁR- 
EGYESÜLET. BUDAPEST  
VIII, CSEPREGHY-UTCA 4.

K IA D Ó H IV A TA L B U D A P E S T ,

V III, C S E P R E G H Y -U T C A  4.

TARTALOM.
Bihari Ferenc: Középiskolai értesítők 

szemléje. — Dr. Méhes Gyula: A m a
gyar faj alkotóereje.

FIGYELŐ, ü r . Sípos Lajos: Gondolatok 
a közgyűlés után. A „harmincévesek“ 
hez. — (kk.): Terjed-e a német nyelv 
Budapesten? — V itéz Szabó István A n 
dor: Visszalapozunk.

FORGÁCSOK. Irodalm i jelenség, (kk.)
EGYESÜLETI ÉLET. Édes Jenő: Jó léti 

intézményeink. — Jegyzőkönyv a  köz
gyűlést megelőző választm ányi ülésről. 
— Budapesti T anári Kör.

H ÍREK .
HALOTTÁ INK.
KÖNYVSZEMLE. Bakóczi Károly: * Né

met költőkből. (Lám Frigyes.) — Dr. 
Szcrecz Imre: Angol szemmel K eszt
helyen, százhúsz évvel ezelőtt. (—y.) — 
Gedő Simon: Az irodalm i olvasmány a 
német nyelv tanításában. (Dr. Petrieli 
Béla:) — H arsányt Lajos: V álogatott 
költeményei. (Lám Frigyes.)

BEKÜLDÖTT KÖNYVEK.



Marczell Ágoston: Eniős álma. Színmű, 2 P. — A m a
gyar sors. Színmű. 2 P. — Becsülettel. Színmű. 2 P. — 
A m agyar k irályság középeurópai történeti jelentősége. 1 P. 
— Sorsdöntő kérdéseink a történelem  lencséje alatt. 150 P. 
A szerzőnél, Budapest IV, Veres Pálné-utca 16. — E gyete
mes történelem  évszámokban. Kókai Lajos kiadása, 3 P.

K irá ly  Dezső: Niels Bukh dán gim nasztikája. Fűzve 
8 P, díszkötésben 10 P. A szerzőnél, Budapest X, Jász- 
berényi-út 28. %

vitéz Szabó István Andor: Az Űriember. A jó társaság  
szabályai. 3 P. (Légrády kiadása.)

V ajthó László: Tanulók szerepe az irodalom tan ításá 
ban. (A tan ítás problémái. I. sz. Szerk. V ajthó László.) K ir. 
M agyar Egyetem i Nyomda. 80 fillér.

Biczó Ferenc: Az irodalom tan ítása  a  leányiskolákban. 
(A tan ítás problémái. 2. sz.)

Dr. Mohr Győző: Fogalm azástan. Ifj. könyvi, számára 
engedélyezve, 5-80 P. Budapest, M ártonhegyi-út 48.

Dr. V asáry (Vosáhlo) F. Lipót: Mosonmegyei német 
lakodalm as szokások. 150 P. A szerzőnél. Dombóvár.

K ardeván K ároly: Az E m ber T ragédiájának m agyará
zata. 180 P. K ir. M agyar Egyetem i Nyomda.

Dr, F arkas László: Gróf Széchenyi István  és a „Bala
toni Gőzhajózás“. T50 P. Veszprémmegyei Múzeum.

Pavel Ágoston: Vak völgy ölén így zsolozsmázok. V er
sek. 2-50 P. Szombathely, áll. rg.

Dr. Nagy Sándor: A rany Toldija. Irodalom történeti és 
széptani tanulm ány. K ir. Egyetem i Nyomda. 2-50 P.

Szarka Géza: örvény. Regény. Szent István  Társulat! 
1-80 P. — Elném ult ajkak. Regény. Pallas. 450 P.

Dr. B arts  Gyula: M arosvásárhelyi Borsos Tam ás élete 
és történeti szereplése.. Kolozsvár, 1912. 2 P. — A szerb tö rté
nelem első öt százada. Nagy becskerek, 1915. I P .  — Zalai 
K ápolnai András és Piskolti Fabricius M átyás élete és fel
jegyzései. Sopron, 1929. 1 P. H orváth K álm án könyvkereske
dőnél, Sopron.

Dr. B író Béla: Kovács M ihály festőművész élete és m ű
vészete. Szent István-Társ. 2 P. A szerzőnél, K iskunfélegy
háza. reálgimn.

Keményfy (H artm ann) János: Petőü-tanulm ányok. 2. ki
adás. Irodalom történeti füzetek. Bpest. Pallas. 1-60 P.

K alm ár Elek: A mondat ábrázolása. Scholtz Testvérek 
bizománya, I P  50 f.

Dr. Mező Ferenc: Képek a m agyar sport m últjából, 2 P ; 
Az olimpiai játékok története, 12 P ; N apsugaras görög föl- 

. dön, 1 P ; Geschichte der olympischen Spiele, 10 P ; M olnár 
Lajos sportíró élete és müvei, 1 P ; A m agyar sport m últja 
és jelene, 1 P  50 f; Szokolyi A lajos élete és müvei, 1 P  50 f. 
II., M argit-körút 50—52.

Elekesné W eber E d it: M agyar táncok. Vezérkönyv a 
m agyar tánc tanításához,. 10 P. A szerzőnél: I.. Logodi-u. 25.

Dr. Méhes Gyula: Kémiai kísérletek. 400 kísérlet 187 
rajzzal. If jú ság i könyvtárak részére engedélyezve. 4 P. Bp., 
II, Zsigmond-utéa 9.

' V akarcs Kálm án: Szentgotthárd és környékének ism er
tetése. 60 fillér. Kereskedelmi és H írlapnyom da. Szombathely.

Tagtársaink Könyvkirakata.



ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI

TANÁREGYESÜLETI
KÖZLÖNY

SZERKESZTI :

Dr. KARDEVÁN KÁROLY

LXIX. ÉVFOLYAM. 
1935. DECEMBER

4. SZÁM.

MEGJELENIK ÉVENKÉNT TÍZSZER.

KIADJA AZ ORSZÁGOS  
KÖZÉPISKOLAI TANÁR- 
EGYESÜLET. BUDAPEST  
VIII, CSEPREGHY-UTCA 4.

K IA D Ó H IV A TA L B U D A P E S T ,

VIII, C S E P R E G H Y -U T C A  4.

TARTALOM.
Dr. Zibolen Endre: Az életrenevelés. — 

Dr. Sándor István: Népiskola és közép
iskola. — Győrbíró Ilona: Az Ady-kér- 
dés a középiskolában.

FIGYELŐ. Masszi Ferenc: Az elsőosztá
lyosok problém ája. — Dr. Su lyok Efrém : 
A fogalm azástanítás gyakorlati eszkö
zei. — Gauder Andor: Eszperantó a kö
zépiskolában.

FORGÁCSOK. Az igazgatói állás méltó
sága. (Dr. Horvay Róbert.) — H asznált 
tankönyvek, (c.) — Beszédrészek, szófaj
ták. szórend. (V itéz Fehérvára Dezső.) 
— Ly helyett j ? (Nagy J. Béla.)

EGYESÜLETI ÉLET. Komáid Ferenc: 
B alatonfüredi Csokonai-iidülőházunk. — 
Édes Jenő: Jóléti intézményeink. — 
A Budapesti Tanári Kör.

H ÍR EK .
HALOTTAINK.
KÖNYVSZEMLE. Antoine Hehler: L ’uni- 

versité de Budapest. (Dr. Kardeván K á
roly.) — Trcncsényi József: Q H oratius 
Flaccus. (N. S.) — W aldapfel Imre: Ma
gyar Horatius. (N. S.) — Didaktika. 
Finánczy E rnő dr. egyetemi előadásai. 
(Bihari Ferenc.) — Fischer Júlia: A 
nevelés gondolata Bessenyei György 
m unkáiban. (Dr. Sipos Lajos.) — Pro
nai Lajos: Á m agyar nyelvi olvasm á
nyok módszeres tárgyalása. (—t—) 

BEKÜLDÖTT KÖNYVEK.



Marczell Ágostom Emős álma. Szinmű, 2 P. — A m a
gyar sors. Szinmű. 2 P. — Becsülettel. Színmű. 2 P . — 
A m agyar k irályság középeurópai történeti jelentősége. 1 P. 
—- Sorsdöntő kérdéseink a történelem lencséje alatt. 150 P. 
A szerzőnél, B udapest IV , Veres Pálné-utca 16. — E gyete
mes történelem évszámokban. Kókai Lajos kiadása, 3 P.

K irá ly  Dezső: Niels Bukh dán gim nasztikája. Fűzve 
8 P , díszkötésben 10 P. A szerzőnél, Budapest X, Jász- 
berényi-út 28.

vitéz Szabó István Andor: Az Űriember. A jó társaság  
szabályai. 3 P. (Légrády kiadása.)

V ajthó László: Tanulók szerepe az irodalom  tan ításá 
ban. (A tan ítás problémái. I. sz. Szerk. V ajthó László.) Kir. 
M agyar Egyetem i Nyomda. 80 fillér.

Biczó Ferenc: Az irodalom tan ítása  a leányiskolákban. 
(A tan ítás problémái. 2. sz.)

Dr. Molír Győző: Fogalm azástan. Ifj. könyvt. számára 
engedélyezve, 5-80 P. Budapest. M ártonhegyi-út 48.

Dr. V asár у (Vosálilo) F. Lipót: Mosonmegyei német 
lakodalmas szokások. 150 P . A  szerzőnél. Dombóvár.

K ardeván K ároly: Az Em ber T ragédiájának m agyará
zata. 1-80 P. K ir. M agyar Egyetem i Nyomda.

Dr. F arkas László: Gróf Széchenyi István  és a „Bala
toni Gőzhajózás“. 1-50 P. Veszprémmegyei Múzeum.

Pavel Ágoston: Vak völgy ölén így zsolozsmázok. V er
sek. 2-50 P. F elgyú jto tt erdő, verskötet 2-50 P, Szombathely,

áll. rg.
Dr. Nagy Sándor: A rany Toldija. Irodalom történeti é» 

széptani tanulm ány. K ir. Egyetem i Nvomda. 2-50 P.
Szarka Géza: örvény. Regény. Szent István  Társulat. 

1-80 P. — E lném ult ajkak. Regény. Pallas. 450 P.
Dr. B arts Gyula: M arosvásárhelyi Borsos Tamás élete 

és történeti szereplése. Kolozsvár, 1912. 2 P . — A szerb tö rté
nelem első öt százada. Nagybecskerek, 1915. I P .  — Zalai 
K ápolnai András és Piskolti Fabricius M átyás élete és fel
jegyzései. Sopron, 1929. 1 P. H orváth K álm án könyvkereske
dőnél, Sopron.

Kem ényfy (H artm ann) János: Petőfi-tanulm ányok. 2. k i
adás. Irodalom történeti füzetek. Bpest. Pallas. 1-60 P.

K alm ár Elek: A mondat ábrázolása. Scholtz Testvérek 
bizománya, 1 P  50 f.

Dr. Mező Ferenc: Képek a m agyar sport m últjából, 2 P ; 
Az olimpiai játékok története, 12 P ; N apsugaras görög föl
dön, 1 P ; Geschichte der olympischen Spiele, 10 P ; Molnár 
Lajos sportíró élete és művei, 1 P ; A m agyar sport m últja 
és jelfene, 1 P  50 f; Szokolyi Alajos élete és művei, 1 P  50 f. 
II., M argit-körút 50—52.

Elekesné W eber E dit: M agyar táncok. Vezérkönyv a 
m agyar tánc tanításához, 10 P. A szerzőnél: I., Logodi-u. 25.

Dr. Méhes Gyula: Kémiai kísérletek. 400 kísérlet 187 
rajzzal. Ifjú ság i könyvtárak részére engedélyezve. 4 P, Bp., 
II, Zsigniond-utca 9.

V akarcs Kálm án: Szentgotthárd és környékének ism er
tetése. 60 fillér. Kereskedelmi és H írlapnyom da, Szombathely.

Kőszegi László: Művészetünk világértékei, 160 P. Kókai 
Lajos.

Tagtársaink Könyvkirakata.



ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI

TANÁREGYESÜLETI
KÖZLÖNY

SZERKESZTI :

Dr. KARDEVÁN KÁROLY

LX1X. ÉVFOLYAM. 
1936. JANUÁR

5. SZÁM .

MEGJELENIK ÉVENKÉNT TÍZSZER.

KIADJA AZ ORSZÁGOS  
KÖZÉPISKOLAI TANÁR- 
EGYESÜLET. BUDAPEST  
VIII, CSEPREGHY-UTCA 4.

TARTALOM.
Dr. Kari János: A fasizmus pedagógiai 

elvei. — Dr. Petrich Bála: A gyakorla
tiasság elve a francia nyelv középisko
lai tanításában.

FIGYELŐ. Dr. Nagy Sándor: Tisztító v i
h ar Toldi körül. — V itéz Szabó István  
Andor: Visszalapozunk.

FORGÁCSOK. Malomkövek között, (kk.)
EGYESÜLETI ÉLET. Jegyzőkönyv a  vá

lasztm ányi ülésről. — Miskolci Kör. — 
Szabolcsi Kör. — Tanárok Özvegyeit és 
Á rváit Segítő Orsz. Egyesület.

H ÍR EK .
HALOTT AINK.
KÖNYVSZEMLE. Kornis Gyula: P áz

mány személyisége. (K. K.) Keresztesi 
Mária: A m agyar m atem atikai m ű
nyelv története. (Dr. Je lita i József.) — 
Balázs Győző: A Sajóvölgy pacsirtája.

■ (Komáromy Béla.)

K IA D Ó H IV A TA L B U D A P E S T ,

VIII, C S E P R E G H Y -U T C A  4.



Tagtársaink Könyvkirakata.
Marczell Ágoston: Emős álma. Színmű, 2 P. — A m a

gyar sors. Színmű. 2 P. — Becsülettel. Színmű. 2 P. — 
A m agyar k irályság középeurópai történeti jelentősége. 1 P. 
— Sorsdöntő kérdéseink a történelem lencséje alatt. 1-50 P. 
A szerzőnél, B udapest IV, Veres Pálné-utca 16. — Egyete
mes történelem évszámokban. Kókai Lajos kiadása, 3 P.

vitéz Szabó István Andor: Az Űriember. A jó társaság 
szabályai. 3 P. (Légrády kiadása.)

V ajthó László: Tanulók szerepe az irodalom  tan ításá 
ban. (A tan ítás problémái. I. sz. Szerk. V ajthó László.) Kir. 
M agyar Egyetem i Nyomda. 80 fillér.

Biczó Ferenc: Az irodalom tan ítása  a leányiskolákban. 
(A tan ítás problémái. 2. sz.)

Dr. Molír Győző: Fogalmazást an. Ifj. könyvt. számára 
engedélyezve, 5 80 P. Budapest, M ártonhegyi-út 48.

I)r, V asáry (Vosáhlo) F. Lipót: Mosonmegyei német 
lakodalm as szokások. 150 P . A szerzőnél. Dombóvár.

K ardeván K ároly: Az Em ber Tragédiájának m agyará
zata. 180 P. K ir. M agyar Egyetem i Nyomda.

Dr, F arkas László: Gróf Széchenyi István  és a „Bala
toni Gőzhajózás“. 150 P. Veszprémmegyei Múzeum.

Pavel Ágoston: Vak völgy ölén így zsolozsmázok. V er
sek. 2-50 P. F elgyú jto tt erdő, verskötet 2-50 P, Szombathely,

áll. rg.
Dr. Nagy Sándor: Arany Toldija. Irodalom történeti és 

széptani tanulm ány. K ir. Egyetemi Nyomda. 2-50 P.
Szarka Géza: örvény. Regény. Szent István  Társulat. 

1-80 P. — Elném ult ajkak. Regény. Pallas. 450 P.
Dr. B arts Gyula: M arosvásárhelyi Borsos Tamás élete 

és történeti szereplése, Kolozsvár, 1912. 2 P. — A szerb tö rté
nelem első öt százada. Nagybecskerek, 1915. I P .  — Zalai 
Kápolnai András és Piskolti Fabricius M átyás élete és fel
jegyzései. Sopron, 1929. 1 P. H orváth  K álm án könyvkereske
dőnél, Sopron.

Keniényfy (H artm ann) János: Petőfi-tanulm ányok. 2. k i
adás. Irodalom történeti füzetek. Bpest. Pallas. 1-60 P.

K alm ár Elek: A mondat ábrázolása. Scholtz Testvérek 
bizománya, 1 P  50 f.

Dr. Mező Ferenc: Képek a m agyar sport m últjából, 2 P ; 
Az olimpiai játékok története, 12 P ; N apsugaras görög föl
dön, 1 P ; Geschichte der olympischen Spiele, 10 P ; Molnár 
Lajos sportíró élete és művei, 1 P ; A m agyar sport m últja 
és jelene, 1 P  50 f; Szokolyi Alajos élete és müvei, 1 P  50 f. 
II., M argit-körút 50—52.

Elekesné W eber E dit: M agyar táncok. Vezérkönyv a 
m agyar tánc tanításához, 10 P. A szerzőnél: I., Logodi-u. 25.

Vakarcs Kálm án: Szentgottliárd és környékének ism er
tetése. 60 fillér. Kereskedelmi és Iiírlapnyom da, Szombathely.

Kőszegi László: Művészetünk világértékei, 1-60 P. Kókai 
Lajos.

K orpás Ferenc: Hogyan kell helyesen és jól tanuln i! 
1 P. Osáthy könyvkersekedő, K risztina-tér.

Csatkai József: Idő nyelvtan. 40 fillér. Szombathely, reál
gimnázium.

Dr. F ark as  László: Módszeres földrajzi kirándulás a 
Néprajzi Múzeumba. 80 fillér. Kir. Magy. Egyetemi Nyomda.



ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI

TANÁREGYESÜLETI
KÖZLÖNY

SZERKESZTI :

Dr. KARDEVÁN KÁROLY

LXIX. ÉVFOLYAM. 
1936. FEBRUÁR

6. SZÁM.

MEGJELENIK ÉVENKÉNT TÍZSZER.

KIADJA AZ ORSZÁGOS  
KÖZÉPISKOLAI TANÁR
EGYESÜLET. BUDAPEST  
VIII, CSEPREGHY-UTCA 4.

K IA D Ó H IV A TA L B U D A P E S T ,

V III, C S E P R E G H Y -U T C A  4.

TARTALOM.
Esztergomy Ferenc: Sajó Sándor emléke. 

— Dr. Madai Gyula: Sajó Sándor. — 
Tamedly M ihály: Egyéni és osztály- 
szelekció Németországban.

FIGYELŐ. Bernolák K álm án: Az Orszá
gos Közoktatási Tanács új szervezeti 
szabályzata. — Dr. Kovács Géza: A külső 
tanügyi igazgatás összehasonlító ada
tai. — V ajtay István: H ogyan védekez
zünk nyelvünk rom lása ellen1?— Dr. 
Fattenbüehl Ferenc: A modern nyelvek 
oktatásának új tervezete az osztrák 
leányiskolában. — V itéz Szabó István:

~ \T \e o ?  Q 1 o  TYtfYVnTl It

FORGÁCSOK. Vezérkönyvet! (Dr. Hári 
Ferenc.) — Ifjúság i könyvtáraink álla
pota. (Dr. Gedő Simon.) — A lakítsuk 
meg a  tanárok temetkezési segélyegy
letét! Schlosser József.) — M estersé
ges világnyelv az iskolában. (Csatkai 
József.) — A félévi értesítők form a
hibája. (kk.) — EGYESÜLETI ÉLET. 
Vasmegyei T anári Kör. — H ÍR E K .

KÖNYVSZEMLE: O rtutay Gyula: Szé
kely népballadák. (Keniényfy János.) 
Boda István: Bevezető a lélektanba. 
(Dr. Kempelen Attila.) — Pável Ágos
ton: F elgyújto tt erdő. (Elek Oszkár.) — 
Gárdonyi József: Az élő Gárdonyi. 
(Elek Oszkár.) — F iatal írók antoló
giája. (K. J.) — Dudichné dr. Vendl 

Mária és dr. Koch Sándor: A drága- 
kövek. (Dr. Tokody László.)____________



vitéz Szabó István Andor: Az Úriember. A jó társaság 
szabályai. 3 P. (Légrády kiadása.)

V ajthó László: Tanulók szerepe az irodalom  tan ításá
ban. (A tan ítás problémái. I. sz. Szerk. V ajthó László.) K ir. 
M agyar Egyetem i Nyomda. 80 fillér.

Biczó Ferenc: Az irodalom tan ítása  a  leányiskolákban. 
(A tan ítás problémái. 2. sz.)

Dr. Mohr Győző: Fogalm azástan. Ifj. könyvt. számára 
engedélyezve, 5-80 P. Budapest, M ártonhegyi-út 48.

Dr. V asáry (Vosáhlo) F. Lipót: Mosonmegyei német 
lakodalm as szokások. 150 P. A szerzőnél. Dombóvár.

K ardeván K ároly: Az Em ber T ragédiájának m agyará
zata. 180 P. K ir. M agyar Egyetem i Nyomda.

Dr, F arkas László: Gróf Széchenyi István  és a „Bala
toni Gőzhajózás“. 150 P . Veszprémmegyei Múzeum.

Pavel Ágoston: Vak völgy ölén így zsolozsmázok. V er
sek. 2-50 P. F elgyú jto tt erdő, verskötet 2-50 P, Szombathely,

áll. rg.
Dr. Nagy Sándor: A rany Toldija. Irodalom történeti és 

széptani tanulm ány. K ir. Egyetem i Nyomda. 250 P.
Szarka Géza: Örvény. Regény. Szent István  Társulat. 

1-80 P. — E lném ult ajkak. Regény. Pallas. 450 P.
Dr. B arts Gyula: M arosvásárhelyi Borsos Tam ás élete 

és történeti szereplése. Kolozsvár, 1912. 2 P. — A szerb tö rté
nelem első öt százada. Nagybecskerek, 1915. I P .  — Zalai 
K ápolnai A ndrás és Piskolti Fabricius M átyás élete és fel
jegyzései. Sopron, 1929. 1 P. H orváth Kálm án könyvkereske
dőnél, Sopron.

Kcményfy (H artm ann) János: Petőfi-tanulm ányok. 2. k i
adás. Irodalom történeti füzetek. Bpest. Pallas. 1-60 P.

K alm ár Elek: A m ondat ábrázolása. Scholtz Testvérek 
bizománya, 1 P  50 f.

Dr. Mező Ferenc: Képek a m agyar sport m últjából, 2 P ; 
Az olimpiai játékok története, 12 P ; N apsugaras görög föl
dön, 1 P ; Geschichte der olympischen Spiele, 10 P ; M olnár 
Lajos sportíró élete és művei, 1 P ; A m agyar sport m últja 
és jelene, 1 P  50 f; Szokolyi Alajos élete és művei, 1 P  50 f.
11., M argit-körút 50—52.

Elekesné W eber E dit: M agyar táncok. Vezérkönyv a 
m agyar tánc tanításához, 10 P. A szerzőnél: I., Logodi-u. 25.

V akarcs Kálm án: Szentgotthárd és környékének ism er
tetése. 60 fillér. Kereskedelmi és H írlapnyom da, Szombathely.

Kőszegi László: M űvészetünk világértékei, 1-60 P. Kókai 
Lajos.

K orpás Ferenc: Hogyan kell helyesen és jól tanulni? 
1 P . Csáthy könyvkersekedő, Krisztina-tér.

Csatkai József: Idő nyelvtan. 40 fillér. Szombathely, reál- 
gimnázium.

Dr. F ark as  László: Módszeres földrajzi kirándulás a 
Néprajzi Múzeumba. 80 fillér. K ir. Magy. Egyetem i Nyomda.

Dr. Méhes Gyula: Kém iai kísérletek. 400 kísérlet 187 ra j
zai. Ifjúság i könyvtárak részére engedélyezve. 4 P. Budapest,
11.. Zsigmond-utca 9.

Tagtársaink Könyvkirakata.



1936 január 8—február 7-ig bezárólag érkezeit pénzküldemények:
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium előfizetése 55 állami közép

iskola tan. könyvtára részére: (ifi'0 P és a kát. Tanúim, alapé 6 kir. kát. közép
iskola részére: 72 P. A névsort lásd alább az előfizetések között.

Felvételi díj: Dr. Vargha István (2 P).
Függő tagdíj: Heusch B. (2 Pl.
Tagdíj 1935(6. /. felére á 3 P: Antalfy G., Bariba Sándor, Bordáes Et., 

Bordáes М.-né, Erdei Л., Falábú D., Ferencsik Ls., Fodor János, Fuderer 
József, Gáspár Gv. (Mtúr), Gerécze A., Hamza Gy„ Katona Jolán, Kintzler ö., 
Komáromy B. (1-40), Koppe Et., Medveczky Ilona, Muzsi P., Sándorfi Jolán, 
Sántha Gy., Scheitz A., Szakáts N., Szepesi Br.

1935(6. I. felére á 3-50 P: Balázs Gy., Bebesi István. Gsaplovics József, 
Csonka Imre, Dóri A., v. Földváry B., Hetényi A., Papp Gyula, Pinkovich S., 
Szanyi István, Tóth Pál, Vasvárv1 F. L.

1935/6. II. felére: Árvay Ede, Biczó Ferenc, Biró L., Boros Fc., Bujdosó 
József, Farkas Pál, Fischer Izidor, Fray Jenő, Herkelv Irén, Horváth Klv. 
(1-20), Jólész B., Keresztes M„ Kiss Jenő (Üjp.), Körmendvné S. E., Kővári Á., 
Kun S. (2 P), Lendvay E., Messik B., Néder Gy., Nemes Margit, Pázmány B., 
Piroska D., Resell A., Somogyi Irén, Szarka Gy., Szemkö A., Szűcs Sándor, 
Vargha István, Vincze János.

1935/6. egész évre á 6 P: Balanyi Gy., Bartal Zs., Bayer R., Benigny Gy., 
Gsernay L., Czakó F., Demeter István, Dienes János, Dienes Jánosné, Fazekas 
József, Frick József, Gacsályi G.. Geszti L., Harkay István, Hettesheimer E„ 
Hoffer A., Jakucs István, Járay Imre, lgmándy József, Kálmán G., Karai 
Sándor, Kási Jenő, Király Jenő, Konrz A.-né, Koppányi M., Komya S., 
Kovács Margit, Kőműves G., Kun Ágota, Lengyel E., Magi Fc., Magi Ls., 
Mátéfi M., Medgyesi N.. Mihóczv R., Molnár P.. Nikodemusz János, Nyáry B., 
Olgyai B., Osváth Ö., Pákay Ä., Pauka T., Peczina E., Péterffy L., Péter 
Zoltán, Radnai R., Simonffy Jenő, Sipos Mária, Soltész Gy., Stramszky István, 
Szabó Márton, Szathmáry A., Szele Zs., Szeremley B., Szöls Lajos, Temesi M., 
Tóth Etel, Tóth Lajos, Törnár E., Török Tibor, Újhelyi Tiv., Váczy József, 
Vad Péter, Vekerdy B., Venglárcsik F., Wolfmau B., Zimav Sz.

I93fí(7-re: Horváth Károly (Debr. 4-80), Kun S. (4 P), Lengyel M. (2 Pl, 
Nagy Jenő (Debr. 6 P), Petrich B. (2 P, HÍ. r.).

A vallás- és к őz olt. min. előfizetési díjai: Balassagyarmati В. B. rg. 
Békéscsabai L. Zs.; lg. Budapest I. V. István rg II. Mátyás kir. rg. Toldy F. 
reál. III. Árpád F g . V. Bolyai reál. Berzsenyi D. rg. VI. Mária T. lg. Kölcsey 
rg. Kemény Zs. reál. VII. Madách g. Erzsébet nőisk. lg. Szt. István rg. VIII. 
Gyakorló középisk. Zrínyi M. rg. IX. Fáy A. rg. X. Széchenyi I. rg. Szt. László 
rg. Ceglédi K. L. rg. Csongrádi Szt. Imre rg. Debreceni F. M. reál. Egri Dobó 
reál. Gyöngyösi К. I. rg. Győri áll. lg. Győri Révay M. rg. Hatvani áll. rg. 
Jászberényi József n. rg. Kaposvári S. P. rg. Kecskeméti K. J. reál. Kispesti 
D. F. rg. Kisvárdai B. Gy. rg. Makói Cs. v. rg. Mezőtúri T. Bl. lg. Miskolci
H. I. reál. Nagykállói Sz. v. rg. Pécsi gyakorló reál. Pestszenterzsébeti K. L. 
rg. Soproni Széchenyi rg. Soproni áll. lg. Sümegi K. S. rg. Szegedi B. G. reál. 
Szegedi Á. Ern. lg. Szegedi Kl. G. rg. Székesfehérvári Ybl M. reál. Szekszárdi 
G. ,1. rg. Szentesi H. M. rg. Szentgotthárdi áll. rg. Szolnoki V. F. rg. Szolnoki 
áll. lg. Szombathelyi áll. lg. és Faludi F. rg. Újpesti k. k. rg. Újpesti áll. lg. 
Zalaegerszegi áll. rg. Összesen 55 intézet.

Kot. Tanúim, alap előfizetési dijai: Budapest II. egyet. kát. rg. Dombóvári 
Eszterházv M. n. rg. Jászapáti Széchenyi rg. Mezőkövesdi Szt. László rg. 
Miskolci Fráter Gy. g. Nyíregyházi g. összesen 6 kir. kát. középiskola.

Egyéb előfizetési díjak: Bpest Erzsébet Nőisk. lg. (6 P 1935'6. I. felére). 
Bp. II. Szt. Angela lg (6 P). Ceglédi áll. polg. leányisk. (121. Csornai áll. polg. 
fiúisk. (1,2). Ercsi-i közs. polg. isk. (12). Gyulai r. kát. g. (12). Kaposvári egy. 
lg. (12). Pécsi Zrínyi M. reál név. int. (12). Szegedi Szt. Imre polg. fiúisk. (12). 
Szfvári ciszt. g. (6). Szfvári polg. fiúisk. (12). Szentgotthárdi áll. rg. (6 35/6. I.). 
Váci kegy. r. gimn. (12).

Füzetekért: 3 P.

O rsz á g o s  K ö z é p isk o la i T a n á re g y e s ü le t .  501 5. s z á m la .

Németh József, pénztáros.



1 . C e n t r i f u g á lg é p e n  b e m u t a t h a t ó  g e o m e t r ia i  f o r g á s i  t e s 
t e k  s z á r m a z t a t á s a .  —  2 . E g y e s í t e t t  la p -  é s  s ík s z ö g m é r ő  
f á b ó l  e l k é s z í t v e  i s k o l a t á b l a i  h a s z n á la t r a .  —  3 . F la s  J ó z s e f  
t a n á r  á l t a l  v é d j e g y e z t e t e t t .  Ú j a b b  r e n d s z e r ű  f ü g g ő le g e s  
h a j t ó k e r e k ú  g o ly ó s c s a p á g y a s  c e n t r i f u g á lg é p .  —  4 . S ík -  
la p ú  é s  g ö r b e la p ú  g e o m é t r ia i  t e s t e k .

G y á r t j a  é s  f o r g a lo m b a  h o z z a :

CALDERONI m ű- é s  ta n sz e rv á lla la t rt.
B U D A P E S T  I V .  V Á C I - U T C A  5 0 .

Flas József tanár szabadalmai, melyeket a nm. V. K. Miniszter
Ür 36.616/1933. sz. a. a közép és középfokú iskolákban a mér
tani szertárak részére beszerzésre ajánlott.

FRANCO szállítja olcsóbban a m iniszt. aján» 
lő tt és többszörösen k itün tetett, 40 éves cég 

mélyfekete, ta rtó s, használatkész és 
szabadalm azott

I S K O L A T A B L A M Á Z A T .
Egy */i bádog kg 4 — 6  isk. táblának

P 8 —
Egy Vs bádog */« kg 2 — 3  isk. táblának

P 4*20
Egy drb iskolatáblamáz-ecset, lapos 4 ”-os 

P 2-30
Egy palack lf. híg piros vonalzófesték 

ecsettel............. .....................P —'90

MARX ÉS MERE! tanszergyár Budapest VI,
B U L C S U -U T C A  7 . szám . -  T e le fo n ; 9 3 - 3 - 8 6  és  9 3 - 3 - 8 8 .

GYÁRTANAK SAJÁT NAGYSZABÁSÜ TELEPÜKÖN :
Mindennemű fizikai, kémiai, természetrajzi, mértani 
és földrajzi eszközöket.
Epidiaszkópok és episzkopok elsőrendű kivitelben, 
térképek és szemléltető képek.

Megjelent R e n n e r  J á n o s :  „KÖZÉPISKOLAI FIZIKA I 
GYAKORLATOK“ című műve. Bolti á r a : 4‘40 aranypengő.

K É R J E N  I S M E R T E T Ő T  É S  Á R J E G Y Z É K E T !

3 3 .4 5 6 . — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, VIII, Múzeum-kőrút 6 . (F.: (Thiering Richárd.)

Láda szállítólevéllel P —*40 f-től feljebb.
Üj mázolási és vonalozási utasítással. 

GRESCHIK GYULA Budapest II, Fő.utca 60.

DÖREN 
HENRIK 
ÉS TÁRSAI ко.
IskoIabútor=gyára. Budapest VI, Dévéuybút 20-22.

Iskolapadok, iskolabútorok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú iskolapadok törhetetlen 

kovácsolt vasból.
Telefon: 9 0 -7 -6 7 . — Árjegyzék és költségvetés 

ingyen és bérmentve.



1935 december 8-tól 1936 január 8-ig beérkezett pénzküldemények.
Tagdíj 1933/i. I. felére: Farkas István (2-66).
Tagdíj 1933/i. II. felére: Bosányi Fr., Horváth Ernő, Párkányi M.-né, 

Szentgyörgyi E.-né.
/934/5. /. felére: Máhr Klv (4 P).
193i'5. II. felére: Bosányi Fr., Budó M., Falábú D. (2 P), Ferencsik Ls, 

Glatz Klyné, Horvátli Ernő, Juhász Érv., Lóránt! Ls, Migály B. (2 P), Mika 
Anna, Mika Klára, Párkányi N.-né, Petter A., Rózsa Anna, Römer C., Szabó 
Ign., Szentgyörgyi E.-né, Szödényi A., Zibolen E. (2-80).

1935/6. I. felére: Békéi Irén, Buday Kly, Dobay Jf, Édes Jenő (4-40), 
Eresey I., Fáy Kly, H.-né Keresztély O., Kengyel M., Kopp Tib., Lengyel 
Irén, Martsek T., Migály B. (1 P). Pázinán Jf, Pintér Ls, Posgai P. Schwartz
К., Sipos Ls (1-60), Soltné Sp. Ib., Steller Ign., Szelei A. (2 P); Tőry M., 
Zibolen E. (2-60).

1935/6. II. felére: V. Csömöry Istv., v. Feljérváry D., Farkas László, 
Konrád F. (4-20), Martonos L., Nagy Sándor (1 -40), Virányi F. (2-40).

1935/6. egész évre ä 6 P: Bálint József, Bánóczy E., Benkő Béla, Blas- 
kovich E., Bodu Béla, Body D., Csák István, Csizik Gy., Dávid Zoltán. Dúzs 
G., Erdélyi László, Erdős Tiv., Gulyás József, Györc János, Halász Dénes, 
Hallgató S., Harsányi István, Harsányi Ls, Heley D., Horváth Jf, Jakob Gy„ 
Jánosy Ss, Koppányi Béla, Major A., Molnár László, Nagy M. Anna, Novák 
Sr, Orbán István, Pokorny E., Pongrácz Kly, Sándor István, Skrovina S., 
Sopronyi Ign., Szabó Gyula, Szalay László (Nk.), Szilágyi B., Szirbik F„ 
Tárczy A., Tatár B., Tóth József (Nkőrös), Törös Lló, Űlmánek Ign. Gy., 
Urbán Barn., Zimmer Fr., Győrbiró Ilona (2 P).

1936/7-re: Földessy Gy. (4 P).
Előfizetési díj: Bpesti Tanítóképzők Főigazgatósága (12), Egri ciszt. 

gimn. (6), Mezőtúri ref. g. (12), Szarvasi ev. g. (6), Pécsi Sz. Erzséb. lg. (6).
Adomány: Gauder Andor 3-60, Marosi Ferenc (8-80), Nagy Jf Béla 0-80.

Németh József, pénztáros.

O rs z á g o s  K ö z é p is k o lá i  T a n á re g y e s ü le t .  .'>015. sz á m la .

Tiboldi József művei. A  szavalókórusok szervezésének és 
tanításának módszere. G yakorlati példákkal. — Szavalókórusok 
gyűjtem énye; I —II. füzet hazafias, II I . vegyes, IV —V. vallásos 
tárgyú  költemények előadási u tasítással ellátva. — Dalos zseb- 
könyv  (101 dal), a legszebb m agyar népdalok, hazafias dalok és 
indulók gyűjtem énye, különös tekintettel a kirándulásokra. — 
K ét- és háromszólamú  hazafias dalok, népdalók, kuruedalok. — 
Négyszólam ú vegyeskarok  I —IV. füzet. — Négyszólamú fé r fi
karok  I—V III. füzet. — E gy füzet á ra  2 P. M egrendelhető a szer
zőnél: Pestszenterzsébet. Vas Gereben-utca 11. szám és minden 
könyvkereskedésben.



1. C e n t r i f u g á lg é p e n  b e m u t a t h a t ó  g e o m e t r ia i  f o r g á s i  t e s 
t e k  s z á r m a z t a t á s a .  —  2 . E g y e s í t e t t  la p -  é s  s ík s z ö g m é r ő  
f á b ó l  e l k é s z í t v e  i s k o l a t á b l a i  h a s z n á la t r a .  —  3 . F l a s  J ó z s e f  
t a n á r  á l t a l  v é d j e g y e z t e t e t t .  Ú j a b b  r e n d s z e r ű  f ü g g ő le g e s  
h a j t ó k e r e k ű  g o l y ó s c s a p á g y a s  c e n t r i f u g é l g é p .  —  4 . S ík -  
la p ú  é s  g ö r b e la p ú  g e o m é t r ia i  t e s t e k .

G y á r t j a  é s  f o r g a lo m b a  h o z z a :

CALDERONI m ű- é s  ta n sz e rv á lla la t rt.
B U D A P E S T  T V , V Á C I - U T C A  5 0 .

Flas József tanár szabadalmai, melyeket a nm. V. K. Miniszter
TÜr 35.516/1933. sz. a. a közép és középfokú iskolákban a mér
tani szertárak részére beszerzésre ajánlott.

FRANCO szállítja olcsóbban a in in iszt. aján* 
lő tt és többszörösen kitüntetett» 40 éves cég 

mélyfekete, ta rtós, használatkész és 
szabadalm azott

I S K Ó L Á T  A b  LA И AZ  AT.
Egy x/i bádog */4 kg 4 — 6  isk. táblának

P 8 * -
Egy l/t bádog 8/4 kg 2 — 3  isk. táblának

P 4*20
Egy drb iskolatáblamáz-ecset, lapos 4 ,f-os 

P 2-30
Egy palack lf. híg piros vonalzófesték

ecsettel................................... P — *90
Láda szállítólevéllel P —*40 f-től feljebb. 

Üj mázolási és vonalozási utasítással.
GRESCH1K GYULA Budapest II, Fő-utca 60.

DÖREN 
HENRIK 

ÉS TÁRSA
Iskolabútor »gyára. Budapest VI, Dévényifűt 20-22

Iskclapadok, iskolabútorok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú iskolapadok törhetetlen 

kovácsolt vasból,
Telefon: 9 0 -7 -6 7 . — Árjegyzék és költségvetés 

ingyen és bérmentve.

MARX ÉS MÉREI tanszergyár Budapest VI,
B U L C S U -U T C A  7. szám . -  T e le fo n :  9 3 - 3 - 8 6  és 9 3 - 3 - 8 8 .

GYÁRTANAK sa já t  NAGYSZABÁSÚ TELEPÜKÖN :
Mindennemű fizikai, kémiai, természetrajzi, mértani 
és földrajzi eszközöket.
Epidiaszkópok és episzkopok elsőrendű kivitelben, 
térképek és szemléltető képek.

Megjelent R e n n e r  J á n o s :  „KÖZÉPISKOLAI FIZIKA I 
GYAKORLATOK“ című műve. Bolti á r a : 4‘40 aranypengő.

K É R J E N  I S M E R T E T Ő T  É S  Á R J E G Y Z É K E T !

2 3 .3 x1. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, VIII, Múzeum-körűt 6 . (F.: (Thiering Richárd.)



1935 november 7-től december 7-ig beérkezett pénzküldemények:
Vallás és közoktatásügyi minisztérium 1935/6. évi segélye: 100 P.
Tagdíj — régi függőben maradt — : 1932/3: Csabai I. 6, Cser 1. 3 1.
/954/5 I. felére: Mihalik László.
/934/5 II. felére: Ladányi E. (4 P), Losonczy Lajos, Méhes Gy. (1-80), 

V. Muray E., Sipos L. (4-20), Szép K., Úr M., Varga Gábor (szív.).
W3i/5 egész évre á 6 P: Andor János, Blázsik Károly, Borbély Gy., 

Orosz József.
1935/6 I. felére á 3 P: Antal László, V. Bakonyi I., Banner В., Bannerné

I. G., Balta Miksa, Benedekné В. M., Benke A., Bónis E., Csanády S., Czékus 
K., Darás Róza, Dittrichné Cs. M., Emmer József, Endréimé H. L„ Farkas 
László, V. Fehérváry D., Földi Béla, Genthon M., Grabovszky C., Gruber Gy., 
Haerter A., Halász Gy., Homonnai 1., Horváth Elemér, Horváth József, Jan- 
csitz H., Jóbai I., Kamondy Z., Katona F., Kékesy I., Koczogh A., Koller G., 
Kovács В. I., Kovács,Jenő, Kreiger K., Krémusz R., Kuthy Ern., Lausinger E., 
Leitner 1., Márkus Jenő, Mayer P.. Miklósy F., Mohr Gy., Németh Sámuel, 
Német Vilmos, Oppel I., Oravecz L., Pápai István, Padrahné L. I., Péteriné 
I. A., Piros K., Rorák I., Ruhmann 1., V. Sándy H., Sárkány József, Scheitz 
E., Schmidt A. Istv., Schügerl M., Simon László, Spanner G., Stodolni Gy., 
Szabó József (Sopr.), Szabó Kálmán, V. Szabó Zoltán, Szeleczky M., Szenté 
K., Szilágyi S., Szőnyi S., Taborszky O., Töltössyué В. I., Velkey I., Vizsalvi 
Gy., Wenk E.

1935/6. II. felére á 3 P: Csapody V., Fallenbüchl F., Lám Fr. (2-40), 
Ottó I., Sándor V. (2 P), Travnik 1. (3-60).

1935/6 egész évre á 6 P: V.-né Bartalits M., Bihari F., Binder Irén. 
Darás Gábor, Éber Km., Galamb Ödön, H.-né Garay I., Gosztonyi G., Halász 
Antal, Hilf Anna, Jausz Béla, Lányik I., Méhes Gyula, Membrez C., Murányi 
P., Porcsalmy Z., Szabados Gy., S. Szabó Jf., H.-né Szalkay M., Tamedly M., 
Tompa B., Varga Gábor (Szkd), Vikár Ern., özv. Zelenka Gy.-né.

1936/7-re: Lám Fr. (2-80), Pelrich B. (4 P), Travnik I. (2-40).
Előfizetési díj: 1934/5-re: Kaposvári S. P. rgimn. (12). — ШЗбТСга: 

Gyöngyösi К. I. rg. (12), Sátoraljaújhelyi kegy. r. gimn. (12).
Adomány: Földessy Gyula (4 P). Németh József, pénztáros.

O rsz á g o s  K ö z é p isk o la i T a n á re g y e s ü le t .  5015. sz á m la .

T ib o ld i J ó z s e f  m ű v e i. A szavalókór и sok szervezésének és 
tanításának módszere. G yakorlati példákkal. — Szavalókórusok 
gyűjteménye.- I—II. füzet hazafias, II I . vegyes, IV—V. vallásos 
tárgyú  költemények előadási u tasítással ellátva. — Dalos zseb: 
konyái (101 dal), a legszebb m agyar népdalok, hazafias dalok és 
indulók gyűjteménye, különös tekintettel a kirándulásokra. 
Két- és háromszólamű hazafias dalok, népdalok, kurucdalok. — 
Négyszólamú vegyeskarok I —IV . füzet. — Négyszólamú férfi
karok I—V III. füzet. — Egy füzet á ra  2 P. M egrendelhető a szer
zőnél: Pestszenterzsébet, Vas Gereben-utca 11. szám és minden 
könyvkereskedésben. ,

i



1. C e n t r i f u g á lg é p e n  b e m u t a t h a t ó  g e o m e t r ia i  f o r g á s i  t e s 
t e k  s z á r m a z t a t á s a .  —  2 . E g y e s í t e t t  la p -  é s  s ík s z ö g m é r ő  
f á b ó l  e l k é s z í t v e  i s k o l a t á b l a i  h a s z n á la t r a .  — .3 . F la s  J ó z s e f  
t a n á r  á l t a l  v é d j  e g y e z t e t e t t .  Ú j a b b  r e n d s z e r ű  f ü g g ő le g e s  
h a j t ó k e r e k ű  g o l y ó s c s a p á g y a s  c e n t r i f u g á lg é p .  —  4 . S ík -  
l a p ú  é s  g ö r b e la p ú  g e o m é t r ia i  t e s t e k .

G y á r t j a  é s  f o r g a lo m b a  h o z z a :

CALDERONI m ü- é s  ta n sz e rv á lla la t rt.
B U D A P E S T  I V ,  V Á C I - U T C A  5 0 .

Flas József tanár szabadalmai, melyeket a nm. V. K. Miniszter
Űr 35.516/1933. sz. a. a közép és középfokú iskolákban a mér
tani szertárak részére beszerzésre ajánlott.

FRANCO szállítja olcsóbban a m iniszt. aján* 
lő tt és többszörösen k itün te te tt, 40 éves cég 

mély fekete, ta rtó s , használatkész és 
• szabadalm azott

I S KO LAT AB LA И AZ AT.
Egy lh bádog •/* kg 4 — 6  isk. táblának

P 8 *—
Egy */* bádog a/4 kg 2 - 3  isk. táblának

P 4*20
Egy drb iskolatáblamáz-ecset, lapos 4 ”-os 

P 2-30
Egy palack If. híg piros vonalzófesték

ecsettel............... .. ............... P —*90
Láda szállítólevéllel P —*40 f-től feljebb.

Üj mázolási és vonalozási utasítással. 
GRESCHIK GYULA Budapest II, Főutca 60.

DÖREN
HENRIK 

ÉS TÁRSA
Iskolabútor^gyára. Budapest VI, Dévénybút 20-22

Iskolapadok, iskolabútorok, óvodaberendezések, 
gyártása. Vasállványú iskolapadok törhetetlen 

kovácsolt vasból.
Telefon: 9 0 -7-6 7 . — Árjegyzék és költségvetés 

ingyen és bérmentve.

MARX ÉS MÉREI tanszergyár Budapest VI,
B U L C S U -U T C A  7. szám . -  T e le fon  ; 9 3 - 3 - 8 6  és  9 3 - 3 - 8 8 .

GYÁRTANAK SAJÁT NAGYSZABÁSÚ TELEPÜKÖN :
Mindennemű fizikai, kémiai, természetrajzi, mértani 
és földrajzi eszközöket.
Epidiaszkópok és episzkopok elsőrendű kivitelben, 
térképek és szemléltető képek.

Megjelent R e n n e r  J á n o s :  ,,KÖZÉPISKOLAI FIZIKA I 
GYAKORLATOK“ című műve. Bolti á r a : 4’40 aranypengő.

K É K J É N  I S M E R T E T Ő T  É S  Á R J E G Y Z É K E T !

2 3 .1 7 9 . —  K irály i M agyar Egyetem i N yom da, V II I , M úzeum -kőrút 6 . (F .: (T h iering  R ichárd.)



'1935 október 7-től november 7-ig beérkezett pénzküUemények:
Tagdíj 193213. 11. felére á 3 P: Farkas István, Rausch G.

19334 II. felére к 3 P: Blázsik K.
193Mb. 1. felére á 3 P: Szép Rób.
193Mb. II. felére á 3 P: Almássy I., Arvay Ede, Balázs Gy., 

Bebesi I., Bodnár I. (2 P), Csaplovics I., Csetri K., Csonka I., Dóri A., 
Eskulits F., Farkas Pál, Fischer I., V. Földváry B., Gedeon Gy., Happ I„ 
Haypál B., Heténvi A., Jólész B„ Kárpáti Gy_ Keményfy I. (240), Kertész I., 
Kiss Jenő (Üjp.), Kotlász Gy„ Németh B. (1-60), Pállá J., Papp Gyula, 
Pázmány B., Piroska D., Pinkovich S., V. Simon L., Szanyi I., Szarka Gy., 
Szűcs Sándor, Takács A . Tasnády K., Tóth Pál, Vasáry F. L., Várdai B„ 
Vincze J.

193Mb. egész évre á 0 P: Berentés L., Bessenyei B., Bozzai Gy., Csurgay
J.. Cziriák В., V. Durkó A., Gyökössy L., Kameniczky A., Osváth Gy., 
Tokay L.

193b/6. 1. felére á 3 P: Arvay Ede, Balkányi E. D.-né, Balogh J., 
Behányi E., Berenkey A., Blau A, Bodnár L. (4 P), Bolgárné P. E., Borbély 
And., Buda L., Busák P., Cserny Et., V Csömöry I„ Czógler K., Dobos I., 
Eckerdlné P. G., Egncr S., Ernyői ]., Farkas Pál, Firbás O., Fischer Íz., 
Fray J., Gammer B.. Gosztonyi I.. Grabövieczky L., Grexa Gy.-né, Hadnagy
L. , Hámory J., Hársing I., Herbály Gy., Illyés A., Janó I., Jólész B., Jutli B., 
Kakasi Gy., Keveváry A., Király D„ Kiss Jenő, Klész I., Klimkó Józsa, 
Kökény F., Kovács Kn., Leukey Ls., Littomericzky I., Musulin M., Nagy Pál 
(VII. k. 2-80), V. Nemes I., Nemes Kly, Oláh K., Pázmány B., Piroska D., 
Réger Kn., Sajtos I., Schill F., Schillnc tíz. I., Sebes Gy., Simon El. Szarka 
Gy., Szász Kly., Székely Doby Z., Szeliánszky F.. Szél Sr., Szörényi Ern., 
Szűcs Sr„ Vadai Fc„, Vincze I., Virányi El., Zádorné К. E.

1935/6. II. felére: V. Esztergomy F. (3-60). Jelitai Jf., (440), Lengyel
M. (240).

193b16. egész évre á 0 P: Babay B., Balázsy Gr., Dékán S., Dongó O., 
Dubovitz J., Faragó And., F’ejes' Zsd., Földy Jf., Friml A., Gulyás Sr., Györ
kös Jf., özv. Herr Ö.-né, Jeremiás L., Jónás M., Kcrényi D., Király Jenő, 
Kosa In., Kristóf Jf., Kutsinszky B., László Béla, Ludányi B., Nagy Endre, 
Nelky' In., Paczolay In., Polgár János, Rab In., Sáhó I., V. Sümeghy F.-né, 
Sütő Jf., Szabadi Béla, Szalav Kly., Sziklay Ál., Torday Ls., Turányi F., 
Varga Jenő, Zambra Sz.

139516-ra 2 P-s tagdíj: Zigány M. (2 P), Kardos Em. (1 P), Kiss G. (1 P).
Előfizetési díj: Dombóvári kir. kát. rg. (6 P 1934/5. II. fele), szegedi 

áll. Kl. G. rg. (1934/5-re 12 P). 193bl6-ra á 12 P: Győri áll. tanítóképző, győri 
L. sz. polg. fiúisk., nagyatádi polg. fiúisk.. szegedi áll. 1.

Átfutó: Rayman K. 30 P, Szabó I. A. 5-20 P.
Hősi halott kartársaink emlékművére: Esztergomi Szt. Imre reál 9 ta

nára: 18 P, kispesti rg. 5 tanára: 10 P, pápai ref. g. t. kara: 17 P, szolnoki
V. F. rg. t. kara: 20 P, Földessy Gyula 4 P. Fehér Ede 2 P, nagykanizsai 
kegy. r. rg. 2 P, összesen 05 P. Eddigi gyűjtés 2374-80 -)- 65-P =  2439-80 P. 
Hazafias köszönettel Németh József, pénztáros.

O rsz á g o s  K ö z é p is k o la i  T a n á re g y e s ü le t .  5015. sz á m la .



1 . C e n t r i f u g á lg é p e n  b e m u t a t h a t ó  g e o m e t r ia i  f o r g á s i  t e s 
t e k  s z á r m a z t a t á s a .  —  2 . E g y e s í t e t t  la p -  é s  s ík s z ö g m é r ő  
f á b ó l  e l k é s z í t v e  i s k o l a t á b l a i  h a s z n á la t r a .  —  3 . F la s  J ó z s e f  
t a n á r  á l t a l  v é d j e g y e z t e t e t t .  Ú j a b b  r e n d s z e r ű  f ü g g ő le g e s  
h a j t ó k e r e k ü  g o ly ó s c s a p á g y a s  c e n t r i f u g á lg ó p .  —  4 . S ík -  
la p ú  é s  g ö r b e la p ú  g e o m é t r ia i  t e s t e k .

G y á r t j a  é s  f o r g a lo m b a  h o z z a :

CALDERONI m ű- é s  ta n sz e rv á lla la l rt.
B U D A P E S T  I V ,  V Á C I - U T C A  5 0 .

Flas József tanár szabadalmai, melyeket a nm. V. K. Miniszter
Ür 35.516/1933. sz. a. a közép és középfokú iskolákban a mér
tani szertárak részére beszerzésre ajánlott.

Л
FRANCO szállítja olcsóbban a m iniszt. aján* 
lő tt és többszörösen k itün te te tt, 40 éves cég 

mélyfekete, ta rtós, használatkész és 
szabadalm azott

I S K O  LAT AB LÁM AZ AT.
Egy x/i bádog •/« kg 4 — 6  isk. táblának

P 8 *—
Egy Va bádog 3/4 kg 2 - 3  isk. táblának

P 4*20
Egy drb iskolatáblamáz-ecset, lapos 4 ”-os 

P 2-30
Egy palack lf. híg piros vonalzófesték

ecsettel........... ........................P —*90
Láda szállítólevéllel P —*40 f-től feljebb. 

Űj mázolási és vonalozási utasítással.

MARX ÉS MÉREI tanszergyár Budapest VI,
B U L C S U -U T C A  7. szám . -  T e le fo n :  9 3 - 3 - 8 6  é s  9 3 - 3 - 8 8 .

GYÁRTANAK SAJÁT NAGYSZABÁSÚ TELEPÜKÖN :
Mindennemű fizikai, kémiai, természetrajzi, mértani 
és földrajzi eszközöket.
Epidiaszkópok és episzkopok elsőrendű kivitelben, 
térképek és szemléltető képek.

Megjelent R e n n e r  J á n o s :  „KÖZÉPISKOLAI FIZIKAI 
GYAKORLATOK“ című műve. Bolti á r a : 4*40 aranypengő.

K É R J E N  I S M E R T E T Ő T  É S  Á R J E G Y Z É K E T !

GRKSCHIK GYULA Budapest II, Fö.utca 60.

DÖREN 
HENRIK 

ÉS TÄRSA
Iskolabútorsgyára. Budapest VI, Dévénybűt 20-22

Iskolapadok, iskolabútorok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú iskolapadok törhetetlen 

kovácsolt vasból.
Telefon: 90-7-67. — Árjegyzék és költségvetés 

ingyen és bérmentve.

2 3 .0 6 3 . — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, VIII, Múzeum-kőrút 6 . (F.: Thjering Richard.)



1935 szeptember 1-től október 7-ig érkezett pénzküldemények:
Felvételi díj á 2 P: Dományné Balogh 1., Rónai Pál.
Függő tagdíjak: Lindenmayer A. (3—(—3 P 1929/30-ra), Günther M. (6 P 

1930/1-re - f  3 P 1931 2 I. felére), Buday G., Csornyák E. és Zákány Gy. 
(1 -50 -j- 1-50 P 1931/2 II. felére), Peckl M. (3 P 1932/3), Szentgyörgvi L, 
(3 P 1931/2 II. +■ 6 P 1932/3 +  1 P 1933/4 I. r.}, Földessy Gy. (2 P 1932/3 
1. felére).

1933/4-re: Bölcskei Lajos (3 P II. felére), Bucsv István (6 P), Sipos 
Lajos (2-40 II.).

Rendes tagdíjak: 1934/5 I. felére á 3 P: Falábú D., Lemle B., Migály В 
(3 -f- 1), Németh Béla, Semetkay I., Sipos Lajos (1-40), Úr M.

1934/5 П. felére ä 3 P: Kiss Pál, Páll Gy.
1934/5. egész évre á 6 P: Antal Imre, Balogh István, Barthos Kn., Bello- 

vics FI., Bogdánv F., Böhm Gy., Bucsy István, Buday Károly, Csűrös I., 
Deák Gy., Dósa I., Farkas Sándor, Fuxhoffer D„ Gazsó József. Gold В , 
Jakucs Kn, Jánosi М.-né, Kálmán Géza, Kaszás Jf., Kerényi L., K. Kiss Jf.. 
Kolozsváry B., Kováts Jf., Lepsényi I., Majthényi K., Marosi Arn., Máthé 
Elek, Mellán M., Mészáros M., Murányi Kn., Müller Gy.-né Nagy Kornélné, 
Néveri Is., Nikodémusz A., Oberle Ab, Peckl M., Pethö István, Petraskó L., 
Rákos Hermin, Ravasz Á., Roselli Arn., Samu Is., Szalay Károly, Szatlimáry 
L., Székely József, Széky István, Szentmiklósi P., Szepesvárv B., Tomka 
Istvánná, Vajdaffy G., Vida Anna, Záborszky О, V. Zatskó Gy.

1935/6 1. jelére á 3 P: Biczó Fc., Biró Ls_, Bodrossy L. (1-40), Boros Fc., 
Bujdosó Jf., Y. Esztergomy F. (2-40), Herkely Irén, Hollós Ern., Keresztes M., 
Körmendyné S. E., Kővári A., Krebsz M., Kucsera R., Lendvai E., Lengyel M. 
(4 P), Messik B., Nagy Sándor (VII. k. 3-60), Néder Gy., Nemes Margit,
V. Pálfi Is., Papp Zn. (Jászap.), Somogyi Irén, Szemkő A.

1935/6. egész évre á 6 P: Ady Ls., Baky In., Baracska Gy., Bárány M, 
Bauer Mih., Benisch A., Benkhárd I., Bitter I., Bors V., Burián L., Cserép Jf., 
Csikós Tóth A., Dsida O., Földessy Gyula, Frater I., Fuchs D. R„ Fürst A., 
Gaál Tib., Goldberger Gy., Goldberger S., Haitsch S., Hajdú Is., Hofman Kr., 
Kántor M., Kardeván K., Kertész Arm., Kertész Dezső, Kisparti Is., Kiss Kn., 
Klein Gy., Láng E., Nagy Sándor (Hmvh.), Németh Jf., Pásthy Is., Petz G., 
Pintér Sándor, Rencz Is., Rónai P., Sajópál D., Saskó S., Simon Lajos, Sóly- 
moss V., Soós József, Soós Tamás, Szalay Alb., Székely János, Székely Károly 
(Baja), Szeles H., Szemerey A., Szemerey G., Szép Ernő, Szerecz I., Szunyoghy 
I., Torday Ányos, Tüske B., Vetéssy G., Willner Fc., Winter Jf., Zayzon Fc.. 
Zoltvány Irén.

1936/7-re: Petrich B. (2-80).
1934/5-re á 2 P: Bakos M., Gálos Fc., Grabowieczky L., Lezsányi Gy., 

Szikszay P., Zajtay E.
1935/6-ra: Závodszky Fc. (2 P), 1936П-ге: Horváth S. B. (2 Pr.
Előfizetési díj á 12 P 1935/6-ra: bajai ciszt. г. III. Béla rg., csurgói ref.. 

g., keszthelyi prem. kath. g., pécsi Pius g., pestszenterzsébeti Kossuth L. rg., 
soproni Szt. Orsolj-a lg., veszprémi kegyes t. r. g.

Adomány: Kornis Gyula (3-20), Melich János (5-40i.
Hirdetési díj: Greschik Gy. 12 P. ,

Hősi halott kartársaink emlékművére:
Budapesti IV. ev. lgimn. l.-kara 20 P, budapesti VII. izr. rg. t.-kara 50 P, 

budapesti X. Szt. László-rg. t.-kara 60 P, csongrádi Szt. Imre-rg. t.-kara It P, 
gödöllői prem. rg. t.-kara 66 P, jászberényi I. n. r. t.-kara 10 P, kaposvári 
egyes. lg. t.-kara 18 P, kőszegi ág. h. ev. Uíc. t.-kara 36 P, mezőtúri Teleki 
B.-llíc. t.-kara 6 P, sárospataki ref. gimn. t.-kara 40 P, szeghalmi Péter A. 
ref. rg. t.-kara 27 P, székesfehérvári Ybl М.-reál t.-kara 55 P, Györkös József 
pécsi lg. ig. 5-30 P, összesen 399 P.

Az 1935. júniusi számban nyugtáztam 183-— P-t, az 1935. szeptemberi 
számban nyugtáztam 1787-50 P-t, az 1935. októberi számban nyugtáztam 
404-30 P-t. befolyt tehát összesen 2374-80 P.

Hazafias köszönettel

O rsz á g o s  K ö z é p is k o la i  T a n á re g y e s ü le t .  5015. sz á m la .

Németh József, pénztáros



1 . C e n t r i f u g á l  g é p e n  b e m u t a t h a t ó  g e o m e t r ia i  f o r g á s i  t e s -  
. t e k  s z á r m a z t a t á s a .  —  2 . E g y e s í t e t t  la p -  é s  s ík s z ö g m é r ő

f á b ó l  e l k é s z í t v e  i s k o l a t á b l a i  h a s z n á la t r a .  —  3 . F la s  J ó z s e f  
. t a n á r  á l t a l  v é d j e g y e z t e t e t t .  Ü j a b b  r e n d s z e r ű  f ü g g ő le g e s

h a j t ó k e r e k ű  g o l y ó s c s a p á g y a s  c e n t r i f u g á lg é p .  —  4 . S ík -  
l a p ú  é s  g ö r b e la p ú  g e o m é t r ia i  t e s t e k .}

G y á r t j a  é s  f o r g a lo m b a  h o z z a :

CALDERONI m ű- é s  ta n sz e rv á lla la t rt.
B U D A P E S T  I V ,  V Á C I - U T C A  5 0 .

Flas József tanár szabadalmai, melyeket a nm. V. K. Miniszter
Űr 35.516/1933. sz. a. a közép és középfokú iskolákban a mér
tani szertárak részére beszerzésre ajánlott.

H
FRANCO szállítja olcsóbban a miniszt. aján* 
lőtt és többszörösen kitüntetett, 40 éves cég 

mély fekete, tartós, használatkész és 
szabadalmazott

I S  KO LAT AB LA MÁZ AT.
Egy l !\ bádog •/« kg 4 — 6  isk. táblának

P 8 * -
Egy */■ bádog s/4 kg 2 — 3 iák. táblának

P 4-20
Egy drb iskolatáblamáz-ecset, lapos 4 ”-os 

P 2*30
Egy palack lf. híg piros vonalzófesték

ecsettel..................................P —*90
Láda szállítólevéllel P —*40 f-től feljebb.

Üj mázolási és vonalozási utasítással. 
GRESCHIK GYULA Budapest II, Fő-utca 60.

MARX ÉS MÉREI tanszergyár Budapest VI,
B U L C S U -U T C A  7. szám . -  T e le fo n  ; 9 3 - 3 - 8 6  és 9 3 - 3 - 8 8 .

GYÁRTANAK SAJÁT NAGYSZABÁSÚ TELEPÜKÖN :

Mindennemű fizikai, kémiai, természetrajzi, mértani 
és földrajzi eszközöket.
Epidiaszkópok és episzkopok elsőrendű kivitelben, 
térképek és szemléltető képek.

Megjelent R e n n e r  J á n o s :  „KÖZÉPISKOLAI FIZIKA I 
GYAKORLATOK“ című műve. Bolti ára : 4'40 aranypengő.

K É R J E N  I S M E R T E T Ő T  É S  Á R J E G Y Z É K E T  !

DÓRÉN 
HENRIK 

ÉS TÁRSA
Iskolabútorigyára. Budapest VI, Dévénybút 20-22.

Iskolapadok, iskolabútorok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú iskolapadok törhetetlen 

kovácsolt vasból.
Telefon: 9 0 -7 -6 7 . — Árjegyzék és költségvetés 

ingyen és bérmentve.

2 2 . 9 2 8 .  —  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 ,  V I I I ,  M ú z e u m - k ő r ú t  6 .  ( F . :  T h i e r i n g  R i c h á r d . )



ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI

TANÁREGYESÜLETI
KÖZLÖNY

SZERKESZTI :

Dr. KARDEVÁN KÁROLY

LXIX. ÉVFOLYAM. 
1936. MÁRCIUS

7. SZÁM .

M EGJELENIK ÉV EN K ÉN T TÍZSZER.

KIADJA AZ ORSZÁGOS  
KÖZÉPISKOLAI TANÁR
EGYESÜLET. BUDAPEST  
VIII, CSEPREGHY-UTCA 4.

TARTALOM.
Imre Sándor: A nyelvi kisebbségek iskolái.

— Dr. Sándor István: Falum unka a 
középiskolában. — Csanády Sándor: A 
nevelés másik pillére.

FIGYELŐ. Várdai Béla: A helyesírás 
ügye a középiskolában. — Sipos Lajos: 
A tanárok óraszáma Franciaországban.
— Dr. Már f f y  Oszkár: A középiskolai 
tanárképző-intézetek szervezete Olasz
országban.

FORGÁCSOK. A középiskola és az elemi 
iskola módszere, (kk.) — Iskolai gyűjte
ményeink szakfelügyelete. (V irányi Ele
mér.) — Az óralátogatások. (Dr. H áti 
Ferenc.)

EGYESÜLETI ÉLET. Budapesti T anári 
Kör. — H ÍR E K ,—  HALOTTAINK. 

KÖNYVSZEMLE. Somogyi József: Tehet
ség és eugenika. (Bihari Ferenc.) — 

KÖNYVSZEMLE. Dr. Tóth Aurél: Sóha
jok földje. (Ném eth József.) — Kozocsa 
Sándor: Az 1934. év irodalom történeti 
munkássága. (N. S.) — Som ogyi József: 
Tehetség és eugenika. (Bihari Ferenc.)
— Szent mihál у  iné Szabó Mária: Em beré 
a munka. (Dr. Szabó Ferenc.)

KIADÓHIVATAL BUD APEST,
VIII, CSEPREGHY-UTCA 4.



vitéz Szabó István  Andor: Az Úriember. A jó társaság  
szabályai. 3 P. (Légrády kiadása.)

V ajthó László: Tanulók szerepe az irodalom  tan ításá
ban. (A tan ítás problémái. I. sz. Szerk. V ajthó László.) K ir. 
M agyar Egyetem i Nyomda. 80 fillér.

Biczó Ferenc: Az irodalom tan ítása  a  leányiskolákban. 
(A tan ítás problémái. 2. sz.)

Dr. Mohr Győző: Fogalm azástan. Ifj. könyvt. számára 
engedélyezve, _ 5 80 P. Budapest, M ártonhegyi-út 48.

Dr. V asáry (Vosáhlo) F. Lipót: Mosonmegyei német 
lakodalm as szokások. 150 P . A szerzőnél, Dombóvár.

K ardeván K ároly: Az Em ber T ragédiájának m agyará
zata. 1-80 P. K ir. M agyar Egyetem i Nyomda.

Dr. F arkas László: Gróf Széchenyi Is tv án  és a „Bala
toni Gőzhajózás“. 1-50 P. Veszprémmegyéi Múzeum.

Pavel Ágoston: Vak völgy ölén így zsolozsmázok. V er
sek. 2-50 P. F elgyú jto tt erdő, verskötet 2-50 P , Szombathely,

áll. rg.
Dr. Nagy Sándor: A rany Toldija. Irodalom történeti és 

széptani tanulm ány. K ir. Egyetem i Nvomda. 2-50 P.
Szarka Géza: örvény. Eegény. Szent István  Társulat. 

1-80 P. — E lném ult ajkak. Regény. Pallas. 450 P.
Dr. B arts Gyula: M arosvásárhelyi Borsos Tam ás élete 

és történeti szereplése. Kolozsvár, 1912. 2 P. — A szerb tö rté
nelem első öt százada. Nagybecskerek, 1915. I P .  — Zalai 
Kápolnai András és Piskolti Fabricius M átyás élete és fel
jegyzései. Sopron, 1929. 1 P. H orváth K álm án könyvkereske
dőnél, Sopron.

Kem ényfy (H artm ann) János: Petőfi-tanulm ányok. 2. k i
adás. Irodalom történeti füzetek. Bpest. Pallas. 1-60 P.

K alm ár Elek: A mondat ábrázolása. Scholtz Testvérek 
bizománya, 1 P  50 f.

Dr. Mező Ferenc: Képek a m agyar sport m últjából, 2 P ; 
Az olimpiai játékok története, 12 P ; N apsugaras görög föl
dön, 1 P ; Geschichte der olympischen Spiele, 10 P ; M olnár 
Lajos sportíró élete és művei, 1 P ; A m agyar sport m últja 
és jelene, 1 P  50 f; Szokolyi Alajos élete és müvei, 1 P  50 f.
11., M argit-körút 50—52.

Elekesné W eber E d it: M agyar táncok. Vezérkönyv a 
m agyar tánc tanításához, 10 P. A szerzőnél: I., Logodi-u. 25.

V akarcs K álm án: Szentgotthárd és környékének ism er
tetése. 60 fillér. Kereskedelmi és H írlapnyom da, Szombathely.

Kőszegi László: M űvészetünk világértékei, 1-60 P. Kókai 
Lajos.

K orpás Ferenc: Hogyan kell helyesen és jól tanulni? 
1 P . Ceáthy könyvlcersekedő, Krisztina-tér.

Csatkai József: Idő nyelvtan. 40 fillér. Szombathely, reál- 
gimnázium.

Dr. F ark as  László: Módszeres földrajzi kirándulás a 
Néprajzi Múzeumba. 80 fillér. K ir. Magy. Egyetem i Nyomda.

Dr. Méhes Gyula: Kém iai kísérletek. 400 kísérlet 187 r a j 
zai. Ifjúság i könyvtárak részére engedélyezve. 4 P. Budapest,
11., Zsigmond-utea 9.

Tagtársaink Könyvkirakata.



ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI

TANÁREGYESÜLETI
KÖZLÖNY

SZERKESZTI :

Dr. KARDEVÁN KÁROLY

LX1X. ÉVFOLYAM.
1936. ÁPRILIS.
8. SZÁM.

M EG JELEN IK  ÉV EN K ÉN T TÍZSZER.

KIADJA AZ ORSZÁGOS  
KÖZÉPISKOLAI TANÁR- 
EGYESÜLET. BUDAPEST •  
VIII, CSEPREGHY-UTCA 4.

TARTALOM.
Dr. Kűri János: Az új osztrák közép

iskola. — Dr. Ember István: Budapest 
történettanításunkban. — Dr. Fest Sán
dor: Az angol irodalom tan ítása  közép
iskoláinkban.

FIGYELŐ. Dr. Gáspár Pál: Néhány szó 
az osztályozásról. — Vitás Fehérvár у  
Dezső: Melyik osztályban olvastassuk 
Toldit, illetőleg a Toldi-trilógiát? — 
V itéz Szabó István Andor: V isszalapo
zunk. — Lenkei Henrik: A perugiai 
egyetem és az általa kiadott oklevelek 
érvénye. — Fodor Árpád: Középisko
láink állat- és növényvédelme az 1934—- 
1935-i tanévben. — Dr. Farkas László: 
A tavaszi vásárok és az iskolák.

FORGÁCSOK. Üj R endtartást kapunk. 
(kk.) — Az új tankönyvek elébe. (ki:.)

EGYESÜLETI ÉLET. Tájékoztató az 
OKTE balatonfüredi üdülőházáról. — 
Budapesti T anári K ö r.— Miskolci Kör.

H ÍREK .
KÖNYVSZEMLE. Csolnoky Jenő: A Föld 

élete. ( vitéz Temesy Győző.) — W ald- 
apfel József: ö tven év B uda és Pest 
irodalm i életéből. (Véyes István.)

KIADÓHIVATAL BUDAPEST,
VIII, CSEPREGHY-UTCA 4.



Vajthó László: Tanulók szerepe az irodalom  tan ításá
ban. (A tan ítás problémái. I. sz. Szerk. V ajthó László.) K ir. 
M agyar Egyetem i Nyomda. 80 fillér.

Biczó Ferenc: Az irodalom tan ítása  a leányiskolákban. 
(A tan ítás problémái. 2. sz.)

Dr. Mohr Győző: Fogalm azástan. Ifj. könyvt. számára 
engedélyezve, 5-80 P. Budapest, M ártonhegyi-út 48.

Dr. V asáry (Vosáhlo) F. Lipót: Mosonmegyei német 
lakodalm as szokások. 150 P . A szerzőnél. Dombóvár.

Ivardeván K ároly: Az Em ber T ragédiájának m agyará
zata. 1-80 P. K ir. M agyar Egyetem i Nyomda.

Dr. F arkas László: Gróf Széchenyi István  és a „Bala
toni Gőzhajózás“. 150 P. Veszprémmegyei Múzeum.

Pavel Ágoston: Vak völgy ölén így zsolozsmázok. V er
sek. 2-50 P. F elgyú jto tt erdő, verskötet 2-50 P , Szombathely,

áll. rg.
Dr. Nagy Sándor: A rany Toldija. Irodalom történeti és 

széptani tanulm ány. K ir. Egyetemi Nvomda. 250 P.’
Szarka Géza: örvény. Regény. Szent István  Társulat. 

1 -80 P. — E lném ult ajkak. Regény. Pallas. 450 P.
Dr. B arts Gyula: M arosvásárhelyi Borsos Tamás élete 

és történeti szereplése. Kolozsvár, 1912. 2 P. — A szerb tö rté
nelem első öt százada. Nagy becskerek, 1915. I P .  — Zalai 
Kápolnai András és Piskolti Fabricius M átyás élete és fel
jegyzései. Sopron, 1929. 1 P. H orváth  K álm án könyvkereske
dőnél, Sopron.

Keményfу (H artm ann) János: Petőfi-tanulm ányok. 2. ki
adás. Irodalom történeti füzetek. Bpest. Pallas. 1-60 P.

K alm ár Elek: A mondat ábrázolása. Scholtz Testvérek 
bizománya, 1 P  50 f.

Dr. Mező Ferenc: Képek a m agyar sport m últjából, 2 P ; 
Az olimpiai játékok története, 12 P ; N apsugaras görög föl
dön, 1 P ; Geschichte der olympischen Spiele, 10 P ; M olnár 
Lajos sportíró élete és művei, 1 P ; A m agyar sport m últja 
és jelene, 1 P  50 f; Szokolyi Alajos élete és müvei, 1 P  50 f.
11., M argit-körút 50—52.

Elekesné W eber E dit: M agyar táncok. Vezérkönyv a 
m agyar tánc tanításához, 10 P. A szerzőnél: I., Logodi-u. 25.

V akarcs Kálm án: Szentgotthárd és környékének ism er
tetése. 60 fillér. Kereskedelmi és H írlapnyom da, Szombathely.

Kőszegi László: Művészetünk világértékei, 1-60 P. Kókai 
Lajos.

K orpás Ferenc: Hogyan kell helyesen és jól tanu ln i! 
1 P . Csáthy könyvkersekedő, K risztina-tér.

Csatkai József: Idő nyelvtan. 40 fillér. Szombathely, reál- 
gimnázium'.

Dr. F arkas László: Módszeres földrajzi kirándulás a 
Néprajzi Múzeumba. 80 fillér. K ir. Magy. Egyetemi Nyomda.

Dr. Méhes Gyula: Kémiai kísérletek. 400 kísérlet 187 ra j
zai. Ifjúság i könyvtárak részére engedélyezve. 4 P. Budapest,
11., Zsigmond-utca 9. ^

Mikola Sándor: A fizika gondolatvilága. Budapest, 
Kókai Lajos bizománya. 10 P.

Tagtársaink Könyvkirakata.



ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI

TANÁREGYESÜLETI
KÖZLÖNY

SZERKESZTI :

Dr. KARDEVÁN KÁROLY

LXIX. ÉVFOLYAM. 
1936. MÁJUS.
9. SZÁM .

M EGJELENIK ÉV EN K ÉN T TÍZSZER .

KIADJA AZ ORSZÁGOS  
KÖZÉPISKOLAI TANÁR- 
EGYESÜLET. BU DAPEST  
VIII, CSEPREGHY-UTCA 4.

KIADÓHIVATAL BUD APEST,
VIII, CSEPREGHY-UTCA 4.

TARTALOM.
Dr. Hári Ferenc: A ném et nevelés és ok

tatás új szempontjai, — Arató István: 
Élet és m unka a szakterm es középisko
lában. .— Bónisné dr. W atton Emma: 
A művészettörténet tanításának jelentő
s é b e  é s  módszere a középiskolában.

FTGYELÖ. Dr. Morf fá Oszkár: A m a
gyar nyelv és az olasz közönség’. — 
Dr. Sinos Lajos: A tanárok továbbkép
zése Franciaországban. — Kardeván  
Károly: Irodalom történet és magánélet. 
— Dr. Ebner János: Néhány szó az ére tt
ségi bankettről. — Vitéz Szabó István  
Andor: Visszal apozun k.

FORGÁCSOK. Tanári notesz és önisme
ret. (kk.)

EGYESÜLETI ÉLET. Felvétel az Árpád- 
kollégiumba. — B udapesti Tanári Kör-

HÍREK.
HALOTTAINK. Pintér Jenő beszéde 

Erődi-H arracli Béla temetésén. — Krom- 
paszky Miksa: E rődi-H arrach Béla pá
lyafutása.

KÖNYVSZEMLE. Gáspár Dezső: Szer
kesztő látszattan, (Girsik Géza) — 
Spies::, О.: Basel anno I960. (Taborsky  
Ottó.) — Dr. Greguss Pál: Bevezetés az 
örökléstanba. (Dr. Márton György-) — 
Petri Mór: A m egifjodás varázsregéje. 
(Halász László.)

BEKÜLDÖTT’ KÖNYVEK.



Vajthó László: Tanulók szerepe az irodalom  tan ításá
ban. (A tan ítás problémái. I. sz. Szerk. V ajthó László.) K ir. 
M agyar Egyetem i Nyomda. 80 fillér.

Biczó Ferenc: Az irodalom tan ítása  a leányiskolákban. 
(A tan ítás problémái. 2. sz.)

Dr. Mohr Győző: Pogalm azástan. Ifj. könyvt. számára 
engedélyezve, 5-80 P . Budapest. M ártonhegyi-út 48.

Dr. V asáry (Vosáhlo) F. Lipót: Mosonmegyei német 
lakodalm as szokások. 150 P . A szerzőnél. Dombóvár.

Ivardeván K ároly: Az Em ber Tragédiájának m agyará
zata. 1-80 P. K ir. M agyar Egyetem i Nyomda.

Dr, F arkas László: Gróf Széchenyi István  és a „Bala
toni Gőzhajózás“. 1-50 P . Veszprémmegyei Múzeum.

Pavel Ágoston: V ak völgy ölén így zsolozsmázok. Ver- . 
sek. 2-50 P. F elgyú jto tt erdő, verskötet 2-50 P , Szombathely,

áll. T g .
Dr. Nagy Sándor: A rany Toldija. Irodalom történeti és 

széptani tanulm ány. K ir. Egyetemi Nvomda. 250 P.
Szarka Géza: Örvény. Regény. Szent István  Társulat. 

1-80 P . — E lném ult ajkak. Regény. Pallas. 4-50 P.
Dr. B arts Gyula: M arosvásárhelyi Borsos Tamás élete 

és történeti szereplése. Kolozsvár, 1912. 2 P. — A szerb tö rté
nelem első öt százada. Nagybecskerek, 1915. I P .  — Zalai 
K ápolnai András és Piskolti Fabricius M átyás élete és fel
jegyzései. Sopron, 1929. 1 P. H orváth K álm án könyvkereske
dőnél, Sopron.

Keméuyfy (H artm ann) János: Petőfi-tanulm ányok. 2. k i
adás. Irodalom történeti füzetek. Bpest. Pallas. 1-60 P.

K alm ár Elek: A m ondat ábrázolása. Scholtz Testvérek 
bizománya, 1 P  50 f.

Dr. Mező Ferenc: Képek a m agyar sport m últjából, 2 P ; 
Az olim piai játékok története, 12 P ; N apsugaras görög föl
dön, 1 P ; Geschichte der olympischen Spiele, 10 P ;  M olnár 
Lajos sportíró élete és művei, 1 P ; A m agyar sport m últja 
és jelene, 1 P  50 f; Szokolyi Alajos élete és művei, 1 P  50 f.
11., M argit-körút 50—52.

Elekesné W eber E dit: M agyar táncok. Vezérkönyv a 
m agyar tánc tanításához, 10 P. A szerzőnél: I., Logodi-u. 25.

V akarcs Kálm án: Szentgotthárd és környékének ism er
tetése. 60 fillér. Kereskedelmi és H írlapnyom da, Szombathely.

Kőszegi László: M űvészetünk világértékei, 1-60 P. Kókai 
Lajos.

K orpás Ferenc: Hogyan kell helyesen és jól tanulni?
1 P. Csáthy könyvkersekedő, K risztina-tér.

Csatkai József: Idő nyelvtan. 40 fillér. Szombathely, reál- 
gimnázium.

Dr. F arkas László: Módszeres földrajzi kirándulás a 
Néprajzi Miízeumba. 80 fillér. K ir. Magy. Egyetem i Nyomda.

Dr. Méhes Gyula: Kém iai kísérletek. 400 kísérlet 187 ra j
zai. Ifjúság i könyvtárak részére engedélyezve. 4 P. Budapest,
11., Zsiginond-utca 9.

M ikola Sándor: A fizika gondolatvilága. Budapest, 
Kókai Lajos bizománya. 10 P.

Tagtársaink Könyvkirakata.



ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLÁI

TANÁREGYESÜLETI
KÖZLÖNY

SZERKESZTI:

Dr. KARDEVÁN KÁROLY

LXIX. ÉVFOLYAM. 
1936. JÚNIUS.
10. SZÁM.

M EGJELENIK ÉV EN K ÉN T TÍZSZER.

KIADJA AZ ORSZÁGOS  
KÖZÉPISKOLAI TANÁR- 
EGYESÜLET. BUDAPEST  
VIII, CSEPREGHY-UTCA 4.

KIADÓHIVATAL BUD APEST,
VIII, CSEPREGHY-UTCA 4.

TARTALOM.
Hómon Bálint vallás- és közoktatásügyi 

m iniszter költségvetési beszédéből. — 
V itéz Tem esy Győző: A kérdezés sze
repe a történelemtanításban. — Pénzes 
Zoltán: Észrevételek az írásbeli tételek 
központi kitűzésének kérdéséhez.

FIGYELŐ. Tér ehess János: A latin  nyelv 
tan ítása a gimnázium I. osztályában. — 
Dr. Arató Amália: Női szempontok a 
középiskolai nevelőoktatásban. — Dr. 
Bartha Jó zse f: Hol olvastassuk a Tol
dit!

FORGÁCSOK. Tanulm ányi kirándulás az 
érettségi után.

EGYESÜLETI ÉLET. Vasmegyei T anári 
Kör.

H ÍREK.
HALOTT AINK.
KÖNYVSZEMLE, Imre Sándor: A neve

léstudom ány m agyar feladatai. (Dr. 
Hajdú János.) — Szász Pál: A differen
ciál- és integrál-szám ítás elemei. (Dr. 
Jelitai József.) — Birkás Géza: A m a
gyarság  francia b a iá ta i régen és most.. 
Dr. K aiblinger Fiilöp.) — Dr. Greyuss 
Pál: 400 egyszerű növénytani kísérlet. 
(Dr. Márton György.) — A Pázm ány 
Péter tudományegyetem Szem inárium á
nak kiadványai. (Dr. Táborsky Ottó.)



Tagtársaink Könyvkirakata.
V ajthó László: Tanulók szerepe az irodalom tan ításá

ban. (A tan ítás problémái. I. sz. Szerk. V ajthó László.) Kir. 
M agyar Egyetem i Nyomda. 80 fillér.

Biezó Ferenc: Az irodalom tan ítása  a leányiskolákban. 
(A tanítás problémái. 2. sz.)

Dr. Mohr Győző: Fogalm azástan. Ifj. könyvt. számára 
engedélyezve, 580 P. Budapest, M ártonhegyi-út 48.

Dr. V asáry (Vosáhlo) F. Lipót: Mosonmegyei német 
lakodalm as szokások. 150 P . A szerzőnél. Dombóvár.

K ardeván K ároly: Az Em ber T ragédiájának m agyará
zata. 1-80 P. K ir. M agyar Egyetem i Nyomda.

Dr. Farkas László: Gróf Széchenyi István  és a „Bala
toni Gőzhajózás“. 150 P. Veszprémmegyei Múzeum.

Pavel Ágoston: Vak völgy ölén így zsolozsmázok. V er
sek. 2-50 P. F elgyú jto tt erdő, verskötet 2-50 P, Szombathely,

áll. rg. л
Dr. Nagy Sándor: Arany Toldija. Irodalom történeti és 

széptani tanulm ány. K ir. Egyetemi Nvomda. 250 P.
* Szarka Géza: Örvény. Regény. Szent István  T ársulat. 
1-80 P. — Elném ult ajkak. Regény. Pallas. 450 P.

Dr. B arts Gyula: M arosvásárhelyi Borsos Tam ás élete 
és történeti szereplése. Kolozsvár, 1912. 2 P. — A szerb törté
nelem első öt százada. Nagy becskerek, 1915. 1 P. — Zalai 
Kápolnai András és Pißkolti Fabricius M átyás élete és fel
jegyzései. Sopron, 1929. 1 P. H orváth Kálm án könyvkereske
dőnél, Sopron.

Keményfy (H artm ann) János: Petőfi-tanulmányok. 2. k i
adás. Irodalom történeti füzetek. Bpest. Pallas. 1-60 P.

K alm ár Elek: A mondat ábrázolása. Selioltz Testvérek 
bizománya, 1 P  50 f.

Dr. Mező Ferenc: Képek a m agyar sport m últjából, 2 P; 
Az olimpiai játékok története, 12 P ; N apsugaras görög föl
dön, 1 P ; Geschichte der olympischen Spiele, 10 P ; Molnár 
Lajos sportíró élete és művei, 1 P ; ' A  m agyar sport m últja 
és jelene, 1 P  50 f; Szokolyi Alajos élete és művei, 1 P  50 f.
11., M argit-körút 50—52.

Elekesné W eber E dit: M agyar táncok. Vezérkönyv a 
m agyar tánc tanításához, 10 P. A  szerzőnél: I., Logodi-u. 25.

V akarcs Kálm án: Szentgotthárd és környékének ism er
tetése. 60 fillér. Kereskedelmi és H írlapnyonida, Szombathely.

Kőszegi László: M űvészetünk világértékei, 1-60 P. Kókai 
Lajos.

K orpás Ferenc: Hogyan kell helyesen és jól tanulni? 
1 P . Csáthy könyvkersekedő, K risztina-tér.

Csatkai József: Idő nyelvtan. 40 fillér. Szombathely, reál- 
gimnázium.

Dr. F arkas László: Módszeres földrajzi kirándulás a 
Néprajzi Múzeumba. 80 fillér. K ir. Magy. Egyetem i Nyomda.

Dr. Méhes Gyula: Kémiai kísérletek. 400 kísérlet 187 ra j
zai. Ifjúság i könyvtárak részére engedélyezve. 4 P. Budapest,
11., Zsigmond-utca 9.

M ikola Sándor: A fizika gondolatvilága. Budapest, 
Kókai Lajos bizománya. 10 P.



1936 május 7-től június 8-ig beérkezett pénzküldemények:
Felvételi dijak: Apostol Károly, Lukácsné V. Jolán, Síkor Gizella.
Függőben maradt tagdíjak 1931/2-re: Günther M. (3. II.), Szigetváry K. 

(3. II.).
1932/3-ra: Bónisné W. E. (6 P), Fodor Ferenc (3. II.), Hláváthy Iir.re 

(2. III.), Márffy O. (2-40. II.), Milicit L. (3. II.)', Zimányi D. (3. II.).
1933/4-re: Balázs S. (3. I.), Bónisné W. E. (6 P), Elekes Istv. (3. II.), 

Hlavathy Imre (3. 1.), Márffy O. (6 P), Miklóssy R. (3. II.), Trombitás Gv. 
(3. II.), Vujsz János (3. I.).

1934/5-re: Andaliázy Szd. (6 P), Arató István (6 P), Bónisné W. E. 
(1 P), Csiky Gy. (6 P), Erődi R. (6 P), Harsányi Gy. (6 P), Kiss István 
(Rg. 6 P), Martin E. (6 P), Marton Géza (6 P), Mihalik Istv. (3. I.), Móra 
János (6 P), Ruttkay E.-né (6 P), Schmidt Giz. (6 P), Suhajda L. (6 P), 
Suszter O. (6 P), Szcgszárdy If. (2. II.), Teke S. (6 P), Visnya A. (6 P), 
Vozáry R. (6 P). ф

Folyó évi tagdíjak: I. félévre á 3 P: Budó M., Glatz К.-né, Halász 
László (1 -80), Horváth Ernő, Juhász Ervin, Lóránd L., Mező F. (4 P), Mika 
A., Mika Ki„ Nagy Balázs, Párkányi N.-né, Potter A., Rózsa A., Szabó Ign., 
Szentgyörgyi E.-né, Szödényi A.

1935/30 11. felére a 3 P: Almássy Imre, Bánkuti I)., Bánkuty E. (3-70), 
Bannt r B., Barinemé I. G., Benedekné B. M„ Bentsik M., Bezzegh Gy., Bőnis 
Emma, Böröczffy K., Csalkai If., Darás R., Dávid István, Diettrichné G. M., 
Ebner János, Endrefiné H. S., Eskulits F„ Fábián Gy., Faragó István,
Fialka M., Filérszky E., Gábriel János, Gedeon Gy., Genthon M., Halász
Viktor, Happ If., V. Horváth A., Jablonovszky P., Jeanplong If.. Jeszenszky 
Ilona, Kárpáti Gy., Kató S. (3-60), Keresztury Gy., Keresztury K., Kertész 
János, V.  Kondor If., Kottász If., Kozma G., Kuthy E„ Márffy O. (420),
Padrahné L. Irén, Pállá Jenő, Pápai István, Pável Á., Péteriné I. A., Pethő-P. 
István, Polgár E., Radvány L., Ruhmann K.-rié, Sárközy S., Schlosser. If., 
Schummer Sz., v. Simon L., Szilágyi S., Szomorú A., Tasnády K., Télessy D., 
Töttösvné B. M., Zalai If., Zelenka M., Zipser S., Weiszer Gy. (4 P).

1935/6. egész évre a 6 P: Apostol K., Arató István, Arvay János,
Béres R., Barsi Irén, Belházy E., Belohorszky F., Bencsik G., Benkő Gy., 
Bertalan R., Boros István, Czink Ilona, Debreczeny E., Demeter D., Dietz L., 
Dormuth Á., Dubizmay Izab., Erődi Kálmán, Falábú Jenő, Feiler A., Félegy- 
házy Gy., Gacsályi S., Gác.s B.„ Goschi P., Harsányi Gy. (Kg.), Heppner Ä., 
Herbály A., Horváth Endre, Kalmár E., Karner F.., Kardos T. (2 P), Karsav 
János, Kaufmanné G. Irma, Kerecsényi Giz., Keszey István, Kiss István (Kg.), 
Kiss István (Mtúr), Kiss Jenő (Szfv.), Kiss László, Koch F., v. Kónjni S., 
v. Kovács Lajos, Kovács Lajosné, Krompaszky M„ Lacza B., Lublór M„ 
Lukácsné V. Jolán, Luttor Ign., Máczay L„ Manger E., Marton Géza, Mezey 
Sr., Mikó Álad., Mohai Ls., Molnár Benj., Molnár Rózsa, Morvái B., Nagy 
Gábor, Nagy Jenő (P),  Nagy Pál (Győr), Pályi István, Papp István (Gy.j, 
Papp Lló (Mtúr), Patkós A., Pék B., Péter Kly., Polgár Sr., Rezessy Z., RÍin- 
tainé P. G., Ruttkay E.-né, Sándor Pál, Sárközy A., Schárhert Á., Schmidt 
Giz., Síkor G., Simon Miklós, Staibl Júlia, Suhajda L., Szalay Sr., v. Szarka G , 
Szenészy Gy., Szentgyörgyi Ferenc, Sziklay L., Szilvásy János, Szirák János, 
Szörényi If., Szőts L„ Szűcs D., Szííts Pál, v. Tiba István, Tóth Dezső, Tóth 
Istv. L., Tóth Sr.. Turóczi János. Valent If., Varga Lló (Ny.), Varga László 
(P.), Vásárhelyi Kly., Visnya A., Zsolnai V

1936/7-re: Marton Gy. (2-80), Ottó Ilona (3. TL), Sipos Ls. (3-601, Szír- 
bik Fc. (6 P), Weiszer Gy. (2. L), Weiszer Gy-né (6 P).

Adomány: Pintér Jenő (2-60).
Ped. szakkönyvekre: Balanyi Gy. (13-50), Debreceni zsidó rg. (3 P), 

Ferenczi B. (2-25), Dr. Kiss László (4-50), Dr. Pásztor Imre (3 P), Szarvasi 
ev. g. (6 P), Dr. Szűcs Lajos (4-75).

Kérelem. Az elnökség az 1936/7. évi szept.-i Közlönyben a tagok név
sorát szándékozik kinyomatni. Hogy ez a névsor minél hibátlanabb legyen, az 
újabb címváltozások bejelentését kérném július elejéig. Van néhány tag
társunk, ki már 2—3, sőt több éve nem adott életjelt és nem küldött tag
díjat. Az ilyenek ki vannak téve annak, hogy a jegyzékből kimaradnak, ha 
legalább a folyó évi tagdíjaikat nem rendezik. Kartársi tisztelettel

Németh József pénztáros.

O rvz. K ö z é p is k o la i  T a n á re g y e s ü le t .  5015. sz á m la



Bötley (Flas) József tanár szabadalmai, melyeket a nm. Y. K. Mi
niszter Űr 35.516/1933. sz. a. a közép és középfokú iskolákban a 
mértani szertárak részére beszerzésre ajánlott.

X. C e n t r i f u g á lg é p e n  b e m u t a t h a t ó  g e o m e t r ia i  f o r g á s i  t e s 
t e k  s z á r m a z t a t á s a .  —  2 . E g y e s í t e t t  la p -  é s  s ík s z ö g m é r ő  
f á b ó l  e l k é s z í t v e  i s k o la t á b la i  h a s z n á la t r a .  —  3 . F l a s  J ó z s e f  
t a n á r  á l t a l  v é d j e g y e z t e t e t t .  Ú j a b b  r e n d s z e r ű  f ü g g ő le g e s  
h a j t ó k e r e k ű  g o ly ó s e s a p á g y a s  e e n t r i f u g á lg é p .  —  4 . S ík -  
la p ú  é s  g ö r b e la p ú  g e o m é t r ia i  t e s t e k .

G y á r t j a  é s  f o r g a lo m b a  h o z z a :

CALDERONI m ü- é s  ta n sz e rv á lla la t rt.
B U D A P E S T  I V ,  V Á C I - U T C A  5 0 .

DÖREN
Iskolapadok, iskolabútorok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú iskolapadok törhetetlen 

kovácsolt vasból.
Telefon: 90-7-67. — Árjegyzék és költségvetés 

Iskolabútorigyára. Budapest VI, Dévénybút 20-22. ingyen és bérmentve.

Műfog
O. T. B. A. tagok részére,

a Pénzügyminisztérium által kiutalandó összegért, 
ráfizetés nélkül. —  Kívánatra ismertetést küldök.

#
Bíró Sándor vizsgázott fogász m, 
Budapest, Vili., Rákóczbut 25. sz.

MARX ÉS MÉREI tanszergyár Budapest VI,
B U L C S U -U T C A  7. szám . -  T e le fo n ; 9 3 - 3 - 8 6  és 9 3 - 3 - 8 8 .

GYÄRTANAK sa já t  NAGYSZABÁSÚ TELEPÜKÖN :
Mindennemű fizikai, kémiai, természetrajzi, mértani 
és földrajzi eszközöket.
Epidiaszkópok és episzkopok elsőrendű kivitelben, 
térképek és szemléltető képek.

Megjelent R e n n e r  J á n o s :  „KÖZÉPISKOLAI FIZIKAI 
GYAKORLATOK“ című műve. Bolti á r a : 4-40 aranypengő.

K É R J E N  I S M E R T E T Ő T  ÉS Á R J E G Y Z É K E T !

HENRIK 
ÉS TÁRSAI

3 4 .1 9 5 . — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, VIII, Múzeum-kőrút 6 . (F.: (Thiering Richárd.)



1936 április 7—május 7-ig beérkezeti pénzküldemények:
F e l v é t e l i  d í j  a  2 P :  Bozzay Ern., Erhardt K., Kiss Ferenc, Ottó L., Szent- 

Istvány A.-né, Valentini E.
F ü g g ő  t a g d í j :  Luz Ignác 1931—32 2 P, 1932—33, 1933—34 á 6 P, Ozerle 

József 2. II. {%).
2 P - s  t a g d í j :  Cserba E., Jenkovszky P., Sáray G., Szemkő M.
T a g d í j  1 9 3 5 / ö - r e :  Bárány M. 3. II., Horváth János (Szeged) 6 P, Keresz- 

tesy M. 3. II., KurUCfc Gy. 4. II., Lemle R. 3. II., Oberle József C, Szőke 
Ilona 6, V. Temesy Gy. 1-80 II.

1 9 3 5 / 6  I.  j e l é r e :  Gál Zs., Gáspár Pál (III. r.), Karsay E., Lenkei L. (4-80), 
Páll Gy., Rausch G.

1 9 3 5 : 6  II.  f e l é r e :  Antalfy Giz., Bakos István, Blau A., Bordács Et., 
Bordács М.-né, Bozzay Erii., Czencz József, Czógler K., Erhardt K., Ernyei 
Jenő, Fábiánné В. II., Falábú D., V. Fehérváry D., Ferencsik L., Firbás O., 
Gáspár Gy. (Mtúr), Gosztonyi János, Grabler Ida, Hámory Jenő, Katona 
Jolán, Keveváry A., Keresztély E., Koppe E., Littomericzky I., Medveczky II-, 
Muzsi Pir., Nagyágliy L., Poócza G., Sándorfi Jolán, Simon El., Steidl József, 
Valentini У, Veszprém- F.

1 9 3 5 / 6 .  e g é s z  é v r e  а  С P :  Ajtai K., Antal D.. Baitz K., Barkász L., Bede 
Istv., Benkovits lslv., v. Benkö József, Csapkay S-, Danczer B., Ember Istv., 
Égető M-, Fáj A., Fehér G. (Győr), Gáldy B., Gálos R.-né, Gaudi Ä., Geiger E., 
Hegedűs Z., Horváth Kálmán, Keith К., Kiss Ferenc, Koller Istvánná, Кол-ács 
Gyula, Kovács Ign., Kreszta T., Lendvai József, Levius E., Luz Ign., Mantuano 
József, Módi M-, Nagy Károly, Novák Kn., Novak R., Olajos P-, Ottó L., 
Papp mt., Petrányi Gy.-né, Posch R , Rácz Jenő (III. r.), Rédei K., llékainé 
Gn. A., Saskó S., Strasser Judit, Strasser S.. Stuhlmann P., Szabó Gábor, 
Szent-Istvány A.-né, Szepessy István, Tőrös B., Ujsághy G„ Vánvi F., V. 
Veszprémy D., Vöröss S., Wagner G., Wilier József, Zajzon S.

1 9 3 6 / 7 .  é v r e :  Bárány Mária (3. I-), Virányi E. (3+1-30).
E l ő f i z e t é s i  d í j :  Bp. IX. ref. gimn. '2 P
H i r d e t é s i  d í j :  Biró Sándor 16 P.
Á t f u t ó :  Jolsvay L.-né 30 P.
A d o m á n y :  Fest S. 13-10, Fodor A 5-90, Véges Lslv. 3.
P e d .  s z a k k ö n y v e k r e :  Amigo R. (3), Bartal Zs. (3), Buday K. (3), Bp. 

kegyesr. gimn. (6) Bp. Egy. Nyomda k.-boltja (4-50), Debreceni r. k. lg. 
(16-50), Dobrovich A. (9), Hegedűs Z. (3-20), Kecskeméti reál (6-50), Kiss 
Márton (1-50), Ksztmiklósi ref. rg. (9), Nyers Ls. (6), Salgótarjáni rg. (3), 
Székesfehérvári ciszt. g. (15), Szeleczkv M. (6), Tamedly M. (3), Vaszkó 
Ákos (Bp. VI. K. Zs. g. 18-20), v. Veszprémy D. (23-10).

N é m e t h  J ó z s e f ,  pénztáros.

Országos Középiskolai Tanáregyesület. 5015. szám la.

Foghiányban szenvedő O. T. B. A. tagok figyelmébe !
Tisztelettel értesítem, hogy a pénzügym inisztérium  az Orszá

gos Tisztviselő Betegsegélyző A lap tag jai részére állam i tanárnak, 
állam i nyugdíjasnak, altisztnek, úgyszintén feleségnek az általam  
elvégzett m űfog pótlás esetén 8 m űfognál 32 pengő, 16 fognál 64 
pengő segélyt utal ki.

Fogászati segélyre jogosult minden állami tisztviselő, .kinek 
fizetéséből az OTBA tagságra levonnak. Igényt ta rth a t ezen ked
vezményre akkor is, ha régi m űfogsora használhatatlan.

A  m inisztérium  által kiutalandó összegért vállalom a fogak 
elkészítését abban az esetben is, ha 16 fognál több — akár az összes 
fog  pótlandó.

25 éves praxis. Előzetes bejelentés esetén 3 nap a la tt befejezem. 
Jelentkezés rendelőmben: Budapest V i l i . ,  Bdkóczi-út 25. I. 2. 
Bíró Sándor vizsg. fogász m.



1 ■■ '■ 11 ■■■■..............1 ■1 11,11 " 1 1111 11
B ö d ey  (F la s ) József tanár szabadalm ai, m elyeket a nm . У. K . Mi
n iszter Ür 3 6 .5 1 6 /1 9 3 3 . sz . a . a  közép  és középfokú  iskolákban  a 
m értan i szertárak részére beszerzésre a ján lott.

1. C e n t r i f u g á lg é p e n  b e m u t a t h a t ó  g e o m e t r ia i  f o r g á s i  t e s 
t e k  s z á r m a z t a t á s a .  —  2 . E g y e s í t e t t  la p -  é s  s ík s z ö g m é r ő  
f á b ó l  e l k é s z í t v e  i s k o la t á b la i  h a s z n á la t r a .  —  3 . F la s  J ó z s e f  
t a n á r  á l t a l  v é d j e g y e z t e t e t t .  Ú j a b b  r e n d s z e r ű  f ü g g ő le g e s  
h a j t ó k e r e k ű  g o ly ó s c s a p á g y a s  c e n t r i f u g á lg é p .  —  4 . S ík -  
l a p ú  é s  g ö r b e la p ú  g e o m e t r ia i  t e s t e k .

G y á r t j a  é s  f o r g a lo m b a  h o z z a :

CALDERONI m ű- és tanszervállalat rt.
B U D A P E S T  I V ,  V Á C I - U T C A  5 0 .

MARX ÉS MÉREI tanszergyár Budapest VI,
B U L C S U -U T C A  7. szám . -  T e le fon  : 9 3 - 3 - 8 6  és 9 3 - 3 - 8 8 .

GYÁRTANAK SAJÁT NAGYSZABÁSÚ TELEPÜKÖN :
M in d en n em ű  f iz ik a i, k é m ia i, te r m é sze tr a jz i, m ér ta n i 
é s  fö ld ra jz i e sz k ö z ö k e t .
E p id ia szk ó p o k  é s  ep iszk o p o k  elsőren d ű  k iv ite lb en ,  
térk ép ek  és  sz e m lé lte tő  k ép ek .

Megjelent R e n n e r  J á n o s :  „KÖZÉPISKOLAI FIZIKA I 
GYAKORLATOK“ cím ű m ű ve . Bolti á r a : 4 '40 aranypengő.

KÉRJEN ISMERTETŐT ÉS ÁRJEGYZÉKET!

DÖREN 
HENRIK 
ÉS TÁRSAI кг*.
Iskolabútor*gyára> Budapest VI, Dévényiét 20-22

Iskolapadok, iskolabútorok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú iskolapadok törhetetlen 

kovácsolt vasból.
Telefon: 90-7-67. — Árjegyzék és költségvetés 

ingyen és bérmentve.

2 4 . 0 1 8 .  —  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 ,  V I I I ,  M ú z e u m - k ö r ű t  6 .  ( F . :  ( T h i e r i n g  R i c h á r d .



1930 március 7-től április 7-ig beérkezett pénzküldemények:

F e l v é t e l i  d í j :  Balogh Ányos, Csengery János, Oláh Béla.
F ü g g ő b e n  m a r a d t  t a g d í j :  Bán A. (4 P), Deltái János (6 P), Pókász B.
T a g d í j  1 9 3 í / 3 5 - r e :  Bérezi L. (0 P), Bölcskei L. (3. L), Márfíy O. (2. II.) k 

Marton Sándor (6 P), Pókász B. 13. 1.), Volenszky Gy. (3. II.).
1 9 3 5 / 6 .  I.  f e l é r e  á  3  P :  Almásy Imre, Bánkuti D., Bauer E. (4 P), Biró F., 

Csetri K., Csorba E., Eskulits F., Faíudi F., Faragó István, Farkas István, 
Fialka M., Filarszky E., Gedeon Gy., Góckler Gy., Ilapp József, Ilaypál B., 
Jablonovszky P., Jeszenszky Ilona, Kárpáti Gy.. Kertész János, Kertész M. 
(2 P), Kottász József, Kozma G., Mahr К., Márffy О (1-80), Meutz János, 
Migály В., Nagy Márk, Pállá Jenő, Regényi S., v. Simon L., Steidl József, 
Sulyok János, Tasnády Télessy D„ Varga Ign., Veszély V., Volenszky Gy., 
Zalai József, Zelenka Mt.

1 9 3 5 / 6 .  I I .  f e l é r e  á  3  P :  Antal László, Balogh A., Barta Miksa, Békéi 
Irén, Benke A., Beronkey Á., Bolgárné P. E., Borbély A., Buday K., Csanády 
S., Csengery János, Cserny E., Dobay József, Eckerdtné P. G., Egner S., 
Emmer József, Etelváry L., Fáy K., Gammer В., Giabowieczky L., Hadnagy
L. , Haerter A., Halász Gyula (S), Hársing István, Herbály Gy., Horváth 
József, • Hümpferné K. O., Illyés A., Jancsitz H., Janó István, Jóbai János, 
Kakasi Gy., Kamondy Z., Katona F., Klész József, Klimkó Józsa, Kopp T., 
Kovács Jenő, Kovács Kálmán, Kökény F., Kreiger K.. Krémusz R., Lauringer 
E., Leitner József, Lengyel Irén, Mure.seк T., Mayer R., Miklósy F., Musulin
M. , v. Nemes Imre, Nemeskéry Gy., Németh Sámuel, Németh Vilmos, Oláh K„ 
Oppel Jenő, Oravecz L., Pázmán József, Piros K., Pözsgay P., Rorák Imre, 
Rulmiann Jenő, Sajtos Imre, Scheitz E., Schill F., Schill F.-né, Schmidt A. 
István, Seliiigerl M., Schwartz К., Simon László, Sipos L., Soltné Sp. 11.,' 
Spanner G.. Steller Ign., Szahó József (Sprj, Szabó Kálmán, Szász Károly, 
Székely A., Szeleczky M., Szentbe K., v. Szőnyi S., Szörényi Ern., Tory M., 
Vadai F., v. Velkey János, Vizsolyi Gy., Will P., Zaehár E.. Zádorné К. E.

1 9 3 5 / 3 6 .  e g é s z  é v r e  г) в  P :  Altmana I. Gy., Bán A., Bardócz L„ Bérezi L., 
Bertalan Gy.. Bognár C., Deltái István. Faragó János (Pápa), Fazekas A., 
Fóris M., Garda S., Gergely A., György O., Hantos L., Hebelt S., Holló K., 
Horváth János, Ivánfi János, Kalkbrenner A., Kelemen Krizosztom, Kemenes 
Illés, Kerényi L., Kiss Béla. Kocsis L„ Korber E.. Marosi A., Marót A., Marton 
Sr., Mellau M.. Mikó Pál, Moravszky Fi, v. Muray E., Nagy Kálmán, Németh 
Miklós, Oláh B., Pap Károly, Pintér Dénes, Radnainé V. Ilona, Resöfszky Z., 
Römer К., Salyámosy Gy., Sebő B.-né, Svehl'a A.. Szabó L. (Salgót.), Szekeres 
Ml., Takó János, l'rhegyi A., Vajtai István, Värdai B., Varga G. (Szfv.), 
Villányi Ign., v. Zerinváry János.

1 9 3 5 / 6 - r a  2  P - v e l :  Fekete G., Kiss G.. Krotky S., Mátray T., Mitnyán M„ 
Nadas József, Orevácz L., Szemere Gy.

1 9 3 6 / 7 .  é v r e :  Hári F. (1-60), Kelemen Kr. (G P), Mártonos L. (2-40), 
Ottó Ilona (3 P), Takó János (6 P). Virányi E. (1*30).

E l ő f i z e t é s i  d í j  1 9 3 5 / 6 - r a :  Szendrey M. (3. I.), Bonyhádi ev. rg. (8 P), 
Bp. VII. Reichsdeulsch. Sch. (12 P), Pesti izr. rg. (12 P), Orsz. Rabbiképző 
Int. (8 P), Nagykőrösi ref. g. (12 P), Sárvári pólg. isk. (6 P), Szegedi k. r. 
Dugonics A. g. (12 P).

P e d a g .  s z a k k ö m j v e k r e :  Bp. ev. lg. (6 P), Orsz. Rabbiképző (12 P), 
Dombóvári k.-kát. rg. (9 P), Győré János Nagykörös (3 P), Jakab Károly 
Sárospatak (3 P). N é m e t h  J ó z s e f ,  pénztáros.

Országi)* Középiskolai Tanáregyesület. 5015. számla.



1 . C e n t r i f u g á lg é p e n  b e m u t a t h a t ó  g e o m e t r ia i  f o r g á s i  t e s 
t e k  s z á r m a z t a t á s a .  —  2 . E g y e s í t e t t  la p -  é s  s ík s z ö g m é r ő  
f á b ó l  e l k é s z í t v e  i s k o l a t á b l a i  h a s z n á la t r a .  —  3 . F la s  J ó z s e f  
t a n á r  á l t a l  v é d j e g y e z t e t e t t .  Ú j a b b  r e n d s z e r ű  f ü g g ő le g e s  
h a j t ó k e r e k ű  g o ly ó s c s a p á g y a s  c e n t r i f u g á lg é p .  —  4 . S ík -  
l a p ú  é s  g ö r b e la p ú  g e o m é t r ia i  t e s t e k .

G y á r t j a  é s  f o r g a lo m b a  h o z z a :

CALDERON! m ű- é s  ta n sz e rv á lla la t rt.
B U D A P E S T  I V ,  V Á C I - U T C A  5 0 .

Bödey (Flas) József tanár szabadalmai, melyeket a nm. V. K. Mi
niszter Űr 35.516/1933. sz. a. a közép és középfokú iskolákban a
mértani szertárak részére beszerzésre ajánlott.

FRANCO szállítja olcsóbban a miniszt. aján* 
lőtt és többszörösen kitüntetett, 40 éves cég 

mélyfekete, tartós, használatkész és 
szabadalmazott

I S KO LAT AB LÁM AZ AT.
Egy 1/r bádog */4 kg 4—6 isk. táblának

P 8*—
Egy Vs bádog s/4 kg 2—3 isk. táblának

P 4-20
Egy drb iskolatáblamáz-ecset, lapos 4” -os 

P 2 3 0
Egy palack lf. híg piros vonalzófesték

ecsettel....................................P —*90
Láda szállítólevéllel P —*40 f-től feljebb. 

Oj mázolási és vonalozási utasítással.
GRESCHIK GYULA Budapest II, Fő.utca 60.

DÖREN 
HENRIK 
ÉS TÁRSAI ко.
Iskolabútor-gyára. Budapest VI, Dévénybút 20-22

Iskolapadok, iskolabútorok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú iskolapadok törhetetlen 

kovácsolt vasból.
Telefon: 90-7-67. — Árjegyzék és költségvetés 

ingyen és bérmentve.

MARX ÉS MÉREI tanszergyár Budapest VI,
B U L C S U -U T C A  7. szám . -  T e le fon  : 9 3 - 3 - 8 6  és 9 3 - 3 - 8 8 .

GYÁRTANAK SAjAT NAGYSZABÁSÚ TELEPÜKÖN :
M in d en n em ű  f iz ik a i,  k é m ia i, te r m é sz e tr a jz i, m ér ta n i  
és  fö ld ra jz i e sz k ö z ö k e t .
E p id ia szk ó p o k  é s  ep iszk o p o k  e lső ren d ű  k iv ite lb en ,  
térk ép ek  é s  sz e m lé lte tő  k ép ek .

Megjelent R e n n e r  J á n o s :  „KÖZÉPISKOLAI FIZIKAI 
GYAKORLATOK“ című műve. Bolti á r a : 4*40 aranypengő.

KÉRJEN ISMERTETŐT ÉS ÁRJEGYZÉKET!

2 3 .7 8 2 » — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, VIII, Múzeum-kőrút 6 . (F.: (Thiering Richárd.)



mar 
ezt
kisebb 
még rent 
leteinkne! 
nek az év

1932  
1933j.

István (6 Ima
József (3 P), \ í.

1 9 3 í ' 5 .  11. ,
Kronberger E. (5 *
(3 P), Wagner Józ 

1 9 3 5 ' C. 1. j e l é t  
Bartoniek P., Benkő 
F.-né Bicző Ilona, Bo„
Dávid István, Dezséry D.
(4 P), Gábriel János, Gedö „
Jeauplong József, Kalmár Ai 
V. Kondor József, Kovácsy Jen..
Németh István, Pásztor József 
Poócza G., Radványi L., Sárközy S.,
Sándor, Szentirmainé E. V., Szomorú Ä., Та 
M., Valentini E., Veszprémi Et., Will P., Zipser S.

1935 /6 .  II. j e l é r e  á 3 P: Balkánvi E. D.-né, Balogh 
Busák B., Czékus K., Dobos József, Dongó 0., Földi B., Grabovsz.- 
Homonnai Imre, Horváth El., Juth B., Király D., Koczogh A., Kovács 
János, Kucsera R., Lénkev L., Márkus Jenő, Mohr Gy., Nemes K., Réger R.. 
V. Sándy H., Sebes Gy., V. Szabó Z., Székely-Doby Z., Taborszky O.

1935 '6 .  e g é s z  é v r e  ä (i P: Ambrózy P., Arató A., Balezer Gv., ny. Balogh 
Anna, Barra Gy., Bátorné T. E., Berkes F., Bernolák К., V. Bessenyei í,., 
Csengery E., Danielisz I., Elek O., Erdős L., Faragó János (B.j, Fejes A.. 
Flóra S., Frecska István, Gruber M., Gulyás S., Gyertyánffy E., Hadházy D., 
Haitsch Ilona, Hámori M., Hamvas Gy., Hegedűs S., Hortné M. II., Ignátz E.. 
Jakabffyné G. B., Jávor A., Jenny Ilona, Jóvér A., Kelemen Gy.-né, Kélerné
S. V., Keményfy János (5-20), özv. Kenyeres E.-né, Kilár István, Kiss Miklós, 
Kiss Teréz, Kolhventz R.. Konda L., Koritsánszkyné K. A., Kovács Géza, 
Kovács Máté, Krúdy M„ Loránth M., Lovas R., Makó Irén, Marczinkó A.. 
Medveczky K.. Mikulic.h K,, Nádasdy József, Nagy Sándor, Pápay G., Prónai 
L„ Radák O., Rapszky B., Rónay K., Sági István, Sehaller R., Schidella 
István, Schmied Gy., Sipőtz P., Sólyom H., V. Somogyi F., Somosi V., Stima- 
kovits L., Szabó Ferenc, Szalkay M., Székelyné В., II., n. Szekeres K., Szent- 
miliályi Gy., Szerető G., Takáts Gy., Ternai K., Tóth Lajos, Valkovszkv F,„ 
Waldapfel Jf.. Walden V.

1935 /f í -ra  2 P - ö s  t a g d í j a k :  Berkaldszky E„ Boronkav N.. BÖlcsházy N.. 
Fischer N., Gaál Z., Gyarmathy L., Haraszti A., Komlós F. (1 Pl. Muzsnay .1., 
Prém J., Semjén Gy., Tűr Istv.

1 9 3 6 /7 -r e :  Fallenbüchl F. (4-40), Hári F. (2-,20), Kovács Géza (360). 
E l ő f i z e t é s i  d í j a k  193516-ra  á 12 P: Bajai áll. tanítóképző (C> P), Békés

csabai ág. h. ev. Rudolf-rg., Bp., Testnevelési Főisk., Győri Révai-reál (0 P 
35^6 L), Kisújszállási Horthy M.-g., Nagykanizsai kegy. r. rg., Pécsi N. Lajos- 
gimn. (6 P), Sátoraljaújhelyi K. L. polg. flúisk.. Szegedi középisk. tanárképző. 

A d o m á n y :  Kemény G. (1-40), Kempelen A. (2-80).
N é m e t h  J ó z s e f ,  pénztáros.



.wijebb. 
ássál, 

t II, Fősutca 60.

jM
1 Kft.

.1, Dévényből 20-22

Iskolapadok, iskolabútorok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú iskolapadok törhetetlen 

kovácsolt vasból.
Telefon: 90-7-67. — Árjegyzék és köítségvetés 

ingyen és bérmentve.

MARX ÉS MÉREI tanszergyár Budapest VI,
B U L C S U -U T C A  7. szám . -  T e le fo n ; 9 3 - 3 - 8 6  és 9 3 - 3 - 8 8 .

GYÁRTANAK SAJÁT NAGYSZABÁSÚ TELEPÜKÖN :

Mindennemű fizikai, kémiai, természetrajzi, mértani 
és földrajzi eszközöket.
Epidiaszkópok és episzkopok elsőrendű kivitelben, 
térképek és szemléltető képek.

Megjelent R e n n e r  J á n o s :  „KÖZÉPISKOLAI FIZIKA I 
GYAKORLATOK“ című műve. Bolti á r a : 4-40 aranypengő.

K É R J E N  I S M E R T E T Ő T  E S  Á R J E G Y Z É K E T !

3 3 .6 4 6 . — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, VIII, Múzeum-kőrút 6 . (F.: (Thiering Richárdv
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