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A középiskolai szelekció és a társadalom.
A középiskolai szelekció kérdését a Budapesti Tanári Kör lehe

tőség szerint minden oldalról megvilágította. Ezzel annak a lelki- 
ismeretbeli kötelességének is eleget akart tenni, amelyet ennek a 
nagyfontosságú kérdésnek a megtárgyalása megkövetel. Minthogy a 
felolvasásomat megelőző alapos és mélyen szántó fejtegetések a 
szelekció kérdését sok oldalról már megtárgyalták, engem sok fela
dat alól felmentettek. Egészen fölöslegesnek vélem pl. annak a bizo
nyítását, hogy a középiskolai szelekció szükséges, mert nemcsak azt 
mutatták ki, hogy az 1934. XI. t.-c. azt kötelezően előírja, hanem 
Bognár Cecil egyet, tanár igazolta annak a neveléssel való szerves 
összefüggését is. Kosa Kálmán ügyosztályfőnök pedig a középis
kolai szelekciónak az iskolapolitikával, sőt a társadalompolitikával 
való kapcsolatára mutatott rá, s ezzel már érintette a kérdésnek azt 
az oldalát is, amellyel bővebben akarok foglalkozni.

Kétségtelen tény. hogy a szelekciónak szerepe van a középiskola 
nevelő munkájában, gyakorlatilag nem nélkülözhető az oktatásnál, 
amellyel az általános műveltség megadása igen szorosan öszefügg, a 
legfontosabbnak azonban mégis a középiskola harmadik feladatának 
a szempontjából látszik. Az egyetemre és főiskolákra való előkészí
tés a középiskolának a legvilágosabban és a legpontosabban előírt 
feladata. Amíg ugyanis az első kettő minőségbeli és mennyiségbeli 
eltérésékre módot és lehetőséget ad, addig a harmadik félreérthetet
lenül előírja a feladat irányát és nagy részben a terjedelmét is. 
Sőt a mai körülmények között még ez a középiskola legsajátosabb 
feladata is, mert az célkitűzés, hogy „a tanulót vallásos alapon erköl
csös polgárrá nevelje, a magyar nemzeti művelődés szellemének 
megfelelő általános műveltséghez juttassa“, nagyjában minden más 
középfokú iskola célkitűzésével azonos. Amint ez természetes is, 
mert ezek olyan követelmények, amelyek megfelelő alakban minden
fajta foglalkozású magyar állampolgártól megkívánhatok. Egye
temre és főiskolákra azonban nem mindenki mehet és nem mindenki 
való. Elvileg és jogilag a huszadik században mindenki mehet az 
egyetemre, s ma ez helyes álláspont, gyakorlatilag azonban csak 
az, aki a szükséges képességekkel és ismeretekkel ren
delkezik. A szükséges képességek fejlesztésére és a megkívánható 
ismeretek megszerzésére törvényeink a középiskolában adnak mó
dot, s egyúttal a középiskola feledatáúl tűzik ki annak a megítélését 
is, vájjon az egyes tanulók a szükséges képességeket és ismereteket 
megszerezték-e és milyen mértékben. Ez a megítélés kihatásában 
szelekcióra vezet. A szelekció jogosultságát ebben a vonatkozásban 
az igazolja, hogy az emberek különböző tehetségirányokkal szü
letnek ,s bár ezek az élet sokrétűsége szempontjából a maguk helyén 
mind értékesek lehetnek és értékskálát köztük felállítani tárgyilago
san nehezen lehet, mégis kétségtelen tény, hogy felsőbb tanulmá
nyokra nem mindenki alkalmas, talán tehetségének iránya miatt 
sem. Azonkívül a felsőbb tanulmányok megkezdése is megkívánja, 
hogy a növendékek meghatározott képességekkel és elegendő isme
retekkel rendelkezzenek, hogy legyen mire építeniük.

Eszerint tehát a szelekciót elsősorban a középiskola célkitűzésé
nek a harmadik része hangsúlyozza. Egyúttal a középiskolának ez a
szerepe avatja a középiskolát társadalmi hatóerővé, a társadalom
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szabályozó eszközévé. Az a tény, hogy eddig és ezidőszerint legna
gyobb részben az egyetemet és főiskolát végzett egyénekből kerül
tek ki a társadalom vezetői, emlete ki a szelekciót a középiskola 
belső, hogy úgy mondjuk házi használatra szánt szerepéből és tette 
azt meg társadalmi kérdéssé. A társadalom szemében nem az a lé
nyeg, hogy a szelekciónak milyen szerepe van az iskolában a neve
lés és oktatás lehetővé tétele terén, hanem az, hogy mennyire veszé
lyezteti vagy mozdítja elő a társadalmi érdekeket. Kiszélesbíti a 
szelekció társadalmi szerepét és jelentőségét az is, hogy a minősítési 
törvény az egyes tisztviselői pályákhoz érettségit írt elő, valamint az 
önkéntességi jognak az érettségivel való kapcsolata is. Idők folya
mán a középiskola elvégzéséhez annyi társadalmi előny kapcsoló
dott, hogy a társadalom szemében öntudatlanul is ez a társadalmi 
szerep vált jelentőssé, a nevelés és oktatás feladata pedig alárendelt 
jelentőségűvé. Azért van az, hogy mi tanárok, akik a szelekciót főleg 
az iskola belső életéből nézzük, gyakran értetlenül állunk ezzel a 
társadalmi jelenséggel szemben.

Ha a társadalom tárgyilagos alapra helyezkedik, be is látja, 
hogy az iskola szelekciójára a társadalom szempontjából is szükség 
van. Az egyén érdeke, hogy mindenki tehetsége és arravalósága 
szerint boldoguljon, s ha az élet ki is választja a maga szempont
jai szerint az embereket, mégis az iskolára vár az a feladat, hogy 
a tisztességes boldoguláshoz szükséges képességeket az egyénnek 
megadja. Azonban a közösségnek is az az érdeke, hogy megfelelő 
vezető egyéneket kapjon, s hatáskört csak azok töltsenek be, akik a 
szükséges képességekről már előzőleg számot adtak.

De hol vagyunk ma attól, hogy a társadalom a közép
iskolával szemben tárgyilagos álláspontra helyezkedjék! Talán csak 
a hivatásos-kultúrpolitikusok igyekeznek tárgyilagosak maradni, 
amikor a középiskolát az általa képviselt nemzeti kultúrértékek 
szerint ítélik meg, a társadalom többi rétegeit merő szubjektívizmus 
vezeti a középiskolával szemben. Ennek keretében helyet foglalnak 
világnézeti kérdések, társadalmi osztályérdekek, akár tudatosak, 
akár tudatalattiak, családi hagyomány, kellemetlen vagy kellemes 
személyes élmények, s leginkább a szülőknek természetadta el
fogultsága gyermekükkel szemben. A középiskolai szelekciónak a tár
sadalmi kihatása, annak a társadalmi szelekcióval való kapcsolata a 
legerősebben járul hozzá ahhoz, hogy a középiskolai szelekció annyi 
nehézséggel jár. Igen nagy ellenérzéssel találkozik, általában nem 
hat megnyugtatóan és állandó izgalomban tartja az érdekelt körö
ket. A szelekció megakadályozása és megmásítása kéréssel, befolyá
solással, megfélemlítéssel, sőt személyes bosszúállás kilátásbahelye- 
zésével napirenden levő dolgok. Az is közismert, hogy számtalan 
eszközt használnak föl, hogy megkerüljék. A belátó megnyugvás, a 
szelekció szükségszerűségének az elismerése, s az iskola ezirányú 
munkájának a támogatása egészen ritka dolgok, és csak akkor van 
remény közreműködésükre, ha másnak a gyermekéről van szó.

Ha megkíséreljük azoknak az okoknak a megvizsgálását, ame
lyek magyarázatát adják annak, hogy miért viseltetik a társadalom 
ellenérzéssel a középiskolai szelekcióval szemben, s miért nem fo
gadja el magára nézve irányadónak az iskola kiválasztó munkáját, 
úgy többrendbeli okra bukkanunk. Közben jegyezzük meg, hogy 
ma se tévesszen meg bennünket a szelekció hangoztatása, mert az

1 *
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csak akkor komoly szándék, ha másnak a gyermekére vonatkozik, 
mihelyt gyakorlati megvalósításáról van szó, mindjárt mindent 
megtesznek ellene.

Az első ok a középiskola felemás helyzete. Azáltal, hogy a sze
lekció társadalmi kihatásában mélyen belevág társadalmi osztályok, 
családok és egyének életébe, a középiskola olyan hatalmat nyert, 
amely nincs arányban társadalmi súlyával, tekintélyével és füg
getlenségével. Hasonlatos a gyönge akaratú király hatalmához, 
akinek a .jutalmazását nem értékelik eléggé, büntetését pedig nem 
tartják igazságosnak és nem félnek tőle.

A középiskola társadalmi helyzetének történeti okai vannak. 
A középiskola értékelése meghaladja az emberek jó vagy rossz 
szándékát. Igazat kell adnunk Rudolf Steinernek,1 amikor azt 
mondja, hogy „az emberiség az újabb korban olyan szellemi életet 
fejlesztett ki, amely igen nagy mértékben függ az állami berendez
kedésektől és a gazdasági erőktől“. Ez a megállapítás teljes mérték
ben vonatkozik a nevelés- és oktatásügyre, mert az lényegében a 
szellemi élet alapja, vonatkozik tehát természetesen a középiskolára 
is. A társadalom szociális szerkezetében egyebek közt három nagy 
mozgató erőt találunk: a gazdaságit, a hatalmit és a kulturális erőt. 
Ez a három erő egymás mellett és együttesen uralkodik a társada
lomban, azonban igen ritkán van a három erő egyensúlyban, mert 
hol az egyik, hol a másik veszi át a vezetőezerepet és igyekezik a 
másik kettőt hatáskörébe vonni. A történelem folyamán elég tisztán 
kinyomozható a három erő hatása. Az újabb korban kétségtelenül 
a kulturális erő a legkevésbbé független. Mindnyájunk előtt ismere
tes Marx végzetes túlzása, aki a kultúrértékektől minden önálló
ságot megtagadott és azokat a gazdasági erők függvényének tekin
tette. Az ő korában ugyanis már erősen megvolt a társadalom szo
ciális szerkezetében a gazdasági erők túlzó hatalma, amely a kapita
lizmus további fejlődése során mind a hatalmi szférát, mind a 
kulturálisát uralma alá hajtotta. A nevelés- és oktatásügy terén ma 
is sűrűn hallatszik az anyagelvű gondolkodás követelménye, a gya
korlati élet kiszolgálása, a gyakorlatit mindig anyagi értelemben 
véve.

Ifjúkoromban olvastam A. Menger néhai bécsi egyetemi tanár
nak az egyik könyvét. A kapitalizmus kultúrpolitikáját bírálta 
benne. Azt állította, hogy a kapitalizmus kultúr- és iskolapolitikája 
nem őszinte. Csak azért emelt — szerinte — kultúrintézményeket, mert 
versenyzett szomszédaival s hiúságát bántotta, ha azok valamelyik 
intézménnyel megelőzték. Iskoláit sem szerette őszintén, mert érdekei 
ellen volt, hogy a kultúra terjedjen. Menger röviden jelzett meg
állapításait túlzásnak tartom. Annyi mindenesetre elfogadható, hogy 
a kapitalizmus korában a kulturális értékek erősen a gazdasági 
erők hatása alatt állottak. Ez alól nem volt kivétel a nevelés- és 
oktatásügy sem minden intézményével és minden munkásával. Ez a 
néhány utalás is igazolja, hogy a kulturális értékeknek nem volt 
elég függetlenségük.

A háború utáni időkben Európa néhány társadalmában a szo
ciális szerkezet a hatalmi erők befolyása alá került. A nélkül, hogy 
a kapitalista gazdasági rendszer megszűnt volna, vagy legalább lé-

1 Die K ernpunkte der sozialen Frage.
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nyegében változott volna, sok kérdés a hatalmi erők hatáskörébe 
jutott. Így Európa néhány államában a társadalmakat kormányzó 
erők összezavarodtak, egymás határterületét átlépték és meglehető
sen nagy bizonytalanságot idéztek elő. Egy azonban máris tisz
tázódott, t. i. az, hogy a szellemi élet és annak az alapja: a 
nevelés- és oktatásügy túlzottan politikummá lett, önállóságát 
talán még jobban elvesztette, mint ahogy az a kapitalizmus 
idején történt. Ki lehet ezt az irányt mutatni a fasizmusban 
is, minthogy azonban a németek alaposabban csinálják a dol
got, a hitlerizmusban még szembetűnőbb. így a nevelés célkitű
zésében szereplő örök értékeket, az igaz, szép és jó értékállandóságát 
nyíltan megtagadták. Szerintük ezek koronként, sőt nemzedékenként 
változnak, mert minden nemzedék megteremti a saját igazságait és 
ezekhez igazodik. A tudomány, mondják, a lehetőség szerint, a 
pedagógia azonban mindig a politikához igazodik, önálló léte 
nincs. A kulturális életnek, s az iskolaügynek ez a teljes önállótlan- 
sága más országokban még nem ennyire programmszerű. Nem han
goztatják nyíltan, csinálni azonban sok helyütt csinálják. A szellemi 
élet és annak intézményei hányódnak a gazdasági erők és hatalmi 
erők között, önálló életük alig van. Már pedig J. Huizinga egyik 
legújabb művében (Im Schatten von Morgen) azt Írja, hogy 
a kultúra megköveteli, hogy a társadalomban egyensúly álljon 
be a szellemi és az anyagi értékek között. Sajnos, ma ez az 
egyensnly hiányzik, g már régen volt a történelemnek olyan kor
szaka, amelyben a szellemi értékek ennyire függő helyzetbe 
kerültek volna, mint ma. Nem lehet eléggé hangoztatnunk, hogy 
ezért embereknek néni lehet szemrehányást tenni. Amikor a társada
lomban olyan törekvéseket látunk, hogy a középiskolát túlságosan 
a napi politika körébe vonják, szinte kicsinyes érdekek szerint be
folyásolják, akkor is tudomásul kell vennünk, hogy ezek mögött a 
kicsinyes szempontok mögött az említett társadami erők dolgoz
nak. Egyesek ezeket az erőket tudat alatt megérzik és mint gya
korlati ügyes emberek saját céljaikra fölhasználják. Ebben leli 
magyarázatát igen nagy részben az a nyugtalanság is, amely az 
utóbbi évtizedekben a nevelés- és oktatásügy terén mutatkozott. 
Ha ezek alapján az egyik oldalra állítjuk a középiskola túlságosan 
nagy függését, a másik oldalra viszont a szelekció révén nyert 
nagy befolyását, nem találjuk meg a kettő között a szükséges össz
hangot. A szelekció nagy hatásához mérten a középiskola valahogy 
erőtlen társadalmi szervezetnek látszik.

A másik ok, amiért a középiskolai szelekció nagy ellentétes 
társadalmi erőkkel találkozik az, hogy a középiskola a társadalmi 
emelkedés és a szociális kiegyenlítődés szintere lett. Társadalmi 
emelkedés mindig volt az idők folyamán, s ez szükségesnek is bizo
nyult. Azonban arra mindig vigyáztak, hogy a társadalom egyen
súlya a túlságos beszivárgás miatt föl ne boruljon. A XIX. szá
zadot e tekintetben az jellemzi, hogy a társadalmilag gyönge ele
mek felszabadításának a küzdőtere lett. Ismeretes a munkás- 
osztály nagy megindulása a társadalmi emelkedés terén, hasonló
képen figyelemreméltó a nő harca az önállóság és a függetlenség 
érdekében, a megkötöttségek felbomlása, s az egész vonalon a nagy 
lendületet vett társadalmi aszcendizmus. A felszabadult erők az 
emelkedésnek két útját választották: a meggazdagodást és az emel-
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kedés formai útját; az iskolázást. Az előbbi a szolidabb, de nehe
zebb út, s ezt jóval kevesebben is járhatják meg, mint a másodi
kat. A meggazdagodáshoz külön tehetség és szerencse kell, viszont 
a középiskolát átlagtehetséggel is el lehet végezni. Nemcsak 
magyar, hanem európai jelenség, hogy az alacsonyabb társadalmi 
rétegek emelkedés végett megrohanták a középiskolát és a főisko
lákat. Mindenütt majdnem ugyanazokat a bajokat szüli ez a törek
vés, mint minálunk. Foerster egyetemi tanár egyik munkájában1 
nyomatékosan felhívja erre a bajra a társadalmak figyelmét. 
Komoly krízis elé néznek szerinte a társadalmak, ha ezen segíteni 
nem tudnak. Igen szemléltető módon fejezi ki magát, amikor azt 
írja, hogy eddig csak az a híd épült meg, amelyen a különféle tár
sadalmi rétegek, földművelők, munkások, iparosok, kereskedők ván
dorolnak az intellektuális középosztály felé- Azonban már a telí
tettség határához érkeztünk, s ha nem akarjuk a társadalmat rob
banásnak kitenni, akkor a visszafelé vezető hidat is meg kell épí
tenünk. Vagyis gondoskodnunk kell arról, hogy a középosztálynak 
intellektuális pályára nem való fiai visszafelé is megtalálják 
az utat.

Súlyosbítja a magyar társadalom helyzetét ezen a téren, hogy 
nálunk az „úr“ fogalma egészen sajátos színezetet nyert. Némely 
magyar szociológus szerint (Bobula Ida, Weis István) másutt 
Európában az „úr“-nak magyar értelemben vett fogalma ismeret
len, az ügyvédben, orvosban, bíróban nem látnak magyar értelem
ben vett urat, hanem foglalkozást. Nálunk az úri pályáknak el
engedhetetlen feltétele a közép- és a főiskola elvégzése. Ugyan
ezen szociológusok azt is megfigyelték, hogy az úri pályákkal nagy 
társadalmi előnyök járnak, ha az anyagi ellenérték nem is emeli 
őket más társadalmi rétegek fölé. A címek, rangok és egyéb külső 
megbeesiilési formák is nagyobb mértékben találhatók az úgyneve
zett úri pályáknál, nem is szólva az intellektuális foglalkozással 
járó lelki örömről és a belső felszabadulásról. Ezeket az utóbbi lelki 
értékeket azonban csak a társadalom értékesebb elemei becsülik 
meg, a nagy többség inkább az előbb említett külsőségek után 
indul.

A középiskolába való tódulás e szerint a társadalmi és szo
ciális nyomás alól való menekülés jelenségeként tűnik fel. A töme
gek észrevették, hogy az életkönnyítés útja nyílt meg előttük, 
helyesebben gyermekeik előtt, s ezt az utat sokszor keserves kínok 
között járják is. Hogy szociológusaink jól figyelték meg az életet, 
s nem pusztán elméleteket állítottak fel, bizonyíthatjuk egy nem
régen kibontakozott, de he nem fejezett hírlapi polémiával. 
A „Nemzeti Újság“ 1937. február 28-i számában Szontagh Jenő 
cikket írt Ami az állástalanság mögött van címen. Ebben az 
állástalan diplomás ifjúsággal, mint nagy szociális veszedelem
mel foglalkozik. Nem feladatunk a cikkel foglalkozni, csak meg
említjük azt a helyes elvét, hogy az értelmiségi pályán csak a szor
galmasnak és tehetségesnek van helye. Ezen az alapon azután hely
telennek bélyegezte azt a társadalmi szokást, hogy szegény embe
rek sokszor koplalnak, csakhogy a fiú gimnáziumba járhasson, 
jóllehet egyik osztályból a másikba csak javítóvizsgálatokkal megy

1 Alte und neue Erziehung.
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át. Figyelemmel kísértem a hozzászólásokat, s azt a tapasztalatot 
szereztem, hogy a hozzászólók közül alig foglalkozott valaki 
a tehetség és tehetséghiány kérdésével, hanem az egész kérdést tár
sadalmi kérdésként tárgyalták. A vita hevében a középiskola mint 
iskola elsikkadt, e megmaradt a porond, amelyen a különböző réte
gek vívták meg érdekeiket.

Ha már most a tárgyaltak alapján a középiskolát az egyes tár
sadalmi erők szemszögéből nézzük, úgy nagy általánosságban két
féle álláspontot találunk vele szemben. Az egyik oldalon vannak 
azok a családok, amelyeknek tagjai középiskolát, esetleg főiskolát 
végeztek. Ezeknél már természetesnek látszik, hogy fiaik is ugyan
olyan iskolákat végezzenek, akár van készségük annak az elvég
zésére, akár nem. Minél előnyösebb a társadalmi helyzetük, annál 
kisebb probléma nekik a középiskola. Talán nem is arról van szó, 
hogy a középiskolát meg nem becsülnék, inkább arról, hogy szinte 
társadalmi helyzetükkel velejárónak, olyan függelékfélének tart
ják a középiskola elvégzését. A kérdés komolyságára akkor döb
bennek rá, ha a család valamelyik tagját az a veszély fenyegeti, 
hogy a középiskolát el nem végezheti.

A másik oldalon azok az említett rétegek állanak, amelyek 
a középiskola elvégzése útján gyermekeik társadalmi helyzetét 
óhajtják megjavítani. Ezeknek az iskolával szemben elfoglalt hely
zete a szerint változik, amint a fiú boldogulni tud, vagy nem. Ha az 
óhajtott haladás megvan, akkor az iskola intézményével meg van
nak elégedve, ha azonban az előhaladás nem sikerül, akkor a közép 
iskolával baj van. Akadnak olyan esetek is, amikor elismerik a szü
lők, hogy a középiskolának kitűzött feladata van, amelyet el kell 
végeznie, s nem tehet arról, hogy egyik-másik tanuló nem tud vele 
megbirkózni. A legtöbb esetben azonban, különösen az újabb idő 
ben, nincs irgalom. Az eszközöknek egész skáláját veszik igénybe, 
hogy az eredményt kicsikarják. Hízelgés, könyörgés, protekció, 
fenyegetés, öngyilkossággal való fenyegetődzés stb. mind szerephez 
jutnak, csak egyet keresünk sokszor hiába, annak a tárgyilagos 
belátását, hogy az iskolában a gyermeknek is dolgoznia kell, ha 
az óhajtott bizonyítványt meg akarja szerezni.

Ezeknek a hatalmas társadalmi erőknek a kereszttüzébe kerül 
a középiskolai szelekció. Eredményes és igazságos végrehajtására 
csak akkor számíthatunk, ha a baj okát a gyökerénél fogjuk meg. 
Minthogy a középiskolai szelekció erősen társadalmi kérdéssé lett, 
első kötelességünk csak az lehet, hogy azt ettől a túlzott szerepé
től megfosztjuk és visszaadjuk eredeti nevelési és oktatási rendel 
tetősének. Nemzeti kötelesség, hogy okos és hathatós társadalom- 
politikával megépítjük azt a visszafelé vezető hidat, amelyen át 
az értelmiségi pályán működő szülők gyermekei, ha képességeik 
másirányúak, más pályák felé vonuljanak. Ennek természetesen 
az a föltétele, hogy törvényes intézkedésekkel és a társadalom meg- 
nevelésével megbecsülést biztosítunk más pályáknak is, nemcsak 
azoknak, amelyeket a társadalom úri pályák néven ismer. Ezzel a 
társadalmi megbecsüléssel vethetünk gátat a középiskola felé irá
nyuló nagy áramlásnak is. Ha a társadalmi értékelés és a szociá
lis könnyebbség a nemzeti hűségnek, a kötelességteljesítésnek és 
a becsületes munkának fog szólni, akkor az emberek szívesebben 
maradnak meg társadalmi körükben és nem fognak igyekezni



8

onnét szabadulni. E föltétel nélkül a középiskolai szelekciónak min
dig nagy társadalmi akadályai lesznek. Sőt, ha szabad jóslásokba 
bocsátkoznom, annak a szépen felépített iskolapolitikának, amelyet 
Kosa ügyosztály főnök úr előadásában hallottunk, szintén ez lesz 
a sorsa. Nemcsak a gimnáziumból fognak tódulni tisztviselői és 
egyéb állásokra, hanem a szakiskolákból is. Példát adnak erre 
a kereskedelmi iskolák.

Mielőtt tovább mennénk azoknak az akadályoknak a felsorolá
sában, amelyek a szelekciót a társadalom részéről fenyegetik, két 
téves hitet kell eloszlatnunk. Egyesek a középiskolát végzettek nagy 
számában azért nem látnak veszedelmet, mert azt állítják, hogy 
a nemzeti társadalomnak az az érdeke, hogy minél több tanult 
embere legyen. Kétségtelen túlzás rejlik ebben a felfogásban. 
Ez a nézet csak akkor lenne igaz, ha azok a művelt fők a saját 
foglalkozási körükben maradnának, mihelyt azonban a mai helyzet 
áll elő, hogy tudniillik a tanulásnak az a vége, hogy minden tanult 
egyén az úgynevezett vezetőrétegben akar helyet foglalni, kész 
a nagy társadalmi veszedelem. A társadalom nem bír el nagy
számú vezetőréteget, önmagát destruálja, s ha nem akar tönkre
menni, kénytelen erőszakos kiválasztáshoz folyamodni. Ez pedig 
igazságtalanságra vezet. Ezzel megkezdődik a circulus vitiosus a 
társadalmi forradalom felé.

Az sem mellőzhető szempont, hogy a nemzeti társadalomnak 
nem érdeke az, hogy az egyes társadalmi rétegek értékes elemei 
talajuktól sorra elszakadjanak. Az értékes emberekre minden tár
sadalmi körben nagy szükség van, s nem kell mindenkit köré
ből kiemelni.

Gyakran hangzik el a társadalom részéről az a kifogás 
a középiskolai szelekció ellen, hogy igen korai, s nem is mindig 
szerencsés, mert, mint mondják, az élet az iskolára rácáfol. Az iskola 
jeles tanulói az életben nem boldogulnak, középszerűek maradnak, 
s az úgynevezett rossz tanulók viszont beválnak. Ez is azon álta
lánosítások közé tartozik, amelyeknek valamelyes kevés alapjuk 
van, de nagyon messze vannak az igazságtól. Ez irányú statiszti
kák igazolták, hogy az életben bevált férfiaknak 75—80 százaléka 
középiskolában is jó tanuló volt, s a fennmaradó 20—25 százaléka 
bizonyult jobbnak, mint amilyen az iskolában volt. Ez magában 
véve nem nagy tévedés, tekintetbe kell azonban vannünk azt is, 
hogy fejlődő ifjakról van szó. Ha azonban szemügyre vesszük ennek 
a 20—25 százaléknak a boldogulási módszerét az életben, úgy ez 
a százalék is megapad, mert egyesek olyan érvényesülési módokat 
vesznek igénybe, amelyek az iskola számára teljesen lehetetlenek. 
Ha az iskola az élettel szemben teljesen csődöt mondana, akkor 
sem vehetne igénybe, például erkölcstelen, hitvány, az igazsággal 
szemben álló nevelési módszereket. Már pedig az életben akad ilyen 
érvényesülési mód is. Akárhogy is forgatjuk a dolgot, az iskolá
nak az az évszázados gyakorlata ma is igaz, hogy növendékeit a tisz
tesség útján való járásra, a munka szeretetére és a kötelességtel- 
jesítésre neveli, s akik közülök erre nem alkalmasak, azokat le
marasztalja. Ez az élet becsületes útja is. Éppen azért merőben 
hamis a társadalomnak az a szelekcióellenes általánosítása, hogy 
a középiskola szelekciója az élettel ellenkezik. Már pedig hányszor
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gyengíti a társadalom ezzel a felelőtlen jelszóval a középiskola 
ezirányú feladatát.

Ehhez csatlakozik a szelekciónak a 'pályaválasztás kérdésével 
való kapcsolata is. Tapasztalati tény, hogy a tanulók különböző 
lelki tehetségei nem fejlődnek ki ugyanazon időben, hasonlóképen 
a különböző tanulóknak ugyanolyan lelki tehetségéi sem. Bármeny
nyire is haladt a tudomány, mégsem tudja pontosan megmondani, 
hogy az egyes tehetségeknél mi a fejlődés menete, különösen 
az egyénekre való vonatkozásban nem. Ilyen körülmények között 
a középiskola nem várhat addig az időpontig, amíg az egyes tanu
lók tehetsége kibontakozik, hanem tapasztalati és gyermeklélek
tani alapon megfelelő időpontot választ, amikor a tanulók nevelé
sét átveszi, hogy kitűzött célját elérhesse. Tagadhatatlan, hogy ilyen 
körülmények között a szelektálás idején igen sok tanárban föl
merül az a kétség, vájjon a tanuló csakugyan képtelen-e magasabb 
szellemi munkára, vagy csak a tehetsége nem jelentkezett még- 
Azonban az emberismeret, a hosszabb tapasztalat átsegítik a tanárt 
ezen a nehézségen, s általában mondhatjuk, hogy ritkán téved. 
Ennél sokkal nehezebb dolog a szülőkkel való megértetés. A szü
lők legnagyobb százaléka nem nyugszik meg az iskola ítéletében, 
mert nem lát elég bizonyítékot arra, hogy gyermekében a szüksé
ges tehetségek nem fognak-e jelentkezni, ha a szelekció pillanatá
ban nincsenek is meg. Ezen, sajnos, gyökeresen segíteni alig lehet. 
A helyzet enyhítésének módja az, hogy a társadalomban az isko
lai ítélet hitelét erősítjük és megadjuk a módját annak, hogy az 
esetlegesen föl nem ismert tehetségek később érvényesülhessenek.

Kedvezőtlenül befolyásolja a középiskola szelekcióját az a saját
ságos felfogás, amely a társadalomban az iskola emberkezelésére 
vonatkozólag lábrakapott Erre már máskor is utaltam, de értel
mét mindmáig meg nem találtam. A helyzet röviden az, hogy 
az iskolával szemben állandóan azt hangoztatják, hogy az életre 
kell nevelnie. Az élet azonban kemény és kíméletlen, sokszor, saj
nos, igazságtalan is. Ebből az következnék, hogy az iskola akkor nevel 
az életre, ha szigorú fegyelmet tart, kötelességteljesítésre szorít és 
a becsület útját megköveteli. Ezzel szemben azt tapasztaljuk, hogy 
a társadalom a középiskola ezirányú fáradozását nem támogatja, 
ellenkezőleg, mint valami börtönről beszél róla, játékszerűséget 
kíván tőle, s a gyermek hajlamaihoz való teljes igazodást követel 
tőle. Hiszen természetes, hogy nevelés nincs a hajlamok figyelembe
vétele nélkül, viszont azonban élet sincs alkalmazkodás nélkül. A 
társadalomnak ezt a különös felfogását nem tudjuk mással magya
rázni, mint azzal az általános belső bomlással, amely az egyént, 
a családot és a közéletet elfogta. A középiskola ezt a helyzetet na
gyon sínyli, szinte úgy érzi, hogy mindenki összefogott ellene.

Nem támogatja a szelekció társadalmi elismerését az a nagy 
változás sem, amely az utolsó évtizedekben a középiskolák tantervi 
anyagában Európa-szerte bekövetkezett. A társadalom nem lát ál
landó értéket a középiskola anyagában. Azelőtt eléggé ismeretlen 
volt az a mód, ahogyan ma egyes ismeretágak, ügyességek és irá
nyok mellett reklámot tudnak csapni. Minden azonnal fontos, a ta
nulók nevelésében világraszóló jelentőségű, csak megfelelő nyilvá
nosság és sajtóapparátus álljon a rendelkezésre. Nem csoda, ha 
a társadalom megszokja, hogy a középiskolában nem a szakértelmet
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és a csendes munkát kell megbecsülnie, hanem az örökös nyugtalan
ságra figyel, amikor az egyes tárgyak társadalmi képviselői han
gosan jelentkeznek.

A felsorolt körülmények eléggé megmagyarázzák a közép
iskolai szelekció társadalmi akadályait. Bizonyos, hogy a bajon 
már az is segít valamit, ha az okát tudjuk, azonban a gyógyításhoz 
pozitív gyógyszer is szükséges. Mielőtt néhány ilyen lehetőségre 
rámutatnék, újra felhozom azt a kívánságot, amelyet a Magyar 
Középiskola lapjain1 egyszer már leírtam. „Az idők súlyosbodásá
val, a társadalom türelmetlenségével s az ifjúság felületességével 
szemben az iskola csak úgy tud védekezni, ha nem marad magára, 
hanem intézményes és állandó támogatást kap szelekciós munká
jának az elvégzésére.“ Ennek az elérésére többrendbeli intézkedés 
látszik szükségesnek.

Először is a szelekciót részben ríj alapokra kell fektetni. Az 
1934 : XI. t.-c. az iskolában a nevelést helyezi előtérbe, azt teszi meg 
az iskola elsődleges feladatává, míg az oktatás mellette másod
sorba kerül. Ennek a rendelkezésnek a következményei még nem 
mutatkoznak az iskolában, s így a szelekció szempontjai között sem 
szerepelnek eléggé. Most is csak úgy, mint azelőtt, csaknem egye
dül az egyes tantárgyakban elért eredmény jön tekintetbe. Ez az 
utóbbi körülmény nehéz helyzet elé állítja a középiskolai tanársá
got s vele együtt azután az ifjúságot is. A nehézség abban rejlik, 
hogy a középiskola világa belülről kezd megváltozni. Ott is meg
kezdődött az értékek átértékelése. Az új áramlatok hatása alatt, leg- 
főképen azonban a testi nevelés és a sport nagy előtérbe tolása 
miatt az ifjúság figyelme új irányt vett. Ma nemcsak a szokásos 
deákbajokkal, a lustasággal és a szórakozottsággal kell az iskolának 
megküzdenie, hanem az érdeklődési kör elfordulásával is. Ha tehát 
az iskolából a szelekció végrehajtását a régi alapon kívánjuk, 
összehasonlíthatatlanul nehezebb feladat elé állítjuk, mint a múlt
ban. E miatt is szükségesnek látszik a szelekció új alapjainak a 
megteremtése.

Szükségesnek látszik továbbá a szelekció társadalmi akadá
lyainak az elhárítása. Amennyire csak lehetséges, elegendő önálló
ságot kellene biztosítani a nevelés- és oktatásügynek, hogy csak 
a nagy nemzeti érdekektől, ne pedig a napi politika érdekeitől 
függjön. A nevelés- és oktatásügy őrzi és gyarapítja a nagy 
nemzeti értékeket, megérdemli, hogy a nemzet minden tagja 
egyéni érdekeivel hozzá alkalmazkodjék. Ennek a nagy nemzeti 
értékmentésnek a szemszögéből ítélendő meg a tanügy munkásai
nak az anyagi és erkölcsi függetlensége is. Előmozdítása a közép
iskola érdeke. A másik nagy szükséglet a megfelelő társadalom- 
politika kezdeményezése. Fejtegetéseim folyamán már rátértem 
arra, hogy a tömegek a középiskolán keresztül akarnak emelkedni. 
Itt újra hangsúlyozni kívánom, hogy nemzeti érdek, hogy minden 
pálya olyan társadalmi megbecsülésben részesüljön, hogy munká
sai annak a szolgálatában anyagi és erkölcsi kielégülést találja
nak. így  majd szívesebben maradnak meg társadalmi és foglalko
zási körükben, ellenkező esetben a szociális menekülés tovább fog 
tartani.

A szelekció komolyabban vételére azzal is ránevelhetjük a tár
1 1932. évf. 9— 10. szám.
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sadalniat, ha az iskolai törvényeket és rendeleteket vele szemben 
is a régi szigorúsággal alkalmazzuk, hadd szokj a meg, hogy a tör
vényeknek és a hatósági rendeleteknek ezen a téren is tisztelet 
jár. Kissé gyerekes módon kezd a társadalom az iskolával szem
ben viselkedni, mintha ezzel a külső magatartással is jelezni 
akarná, hogy az iskola csak gyerekekkel foglalkozik, s nem kell 
egészen komolyan venni.

Nagyban fogja fokozni a szelekció hatását a megfelelő iskola- 
politika bevezetése. Történelmi hagyomány alapján középiskolát 
állíthatnak: az állam, a történeti egyházak, községek, társulatok, 
magánosok. Ha az új iskolapolitika lényeges eredményre számít, 
úgy mindezeket a tényezőket egy nevezőre kell hoznia, hogy 
jogaik fenntartása mellett közös eljárásban állapodjanak meg. 
Minthogy a középiskolák kérdése nemcsak iskolapolitikai kérdés, 
hanem erősen belevág a társadalompolitikába is, azért nem lehet 
a középiskolákat csak a nevelő- és oktatómunkán keresztül nézni. 
Minden új középiskola felállításánál szükséges annak társadalmi 
hatását is figyelembe venni, s éppen azért bármilyen jellegű új 
középiskolát csak a legnagyobb körültekintéssel lehet felállítani. 
Sőt arra kell törekednünk, hogy a középiskolai tanulók számát 
lényegesen apasszuk. Szándékosan említettem a tanulók számát. 
Ezt ugyanis úgy is el lehet érni, hogy néhány gimnáziumot be
zárunk, de úgy is lehet, hogy a tanulók létszámát erősen csök
kentjük. Ügy vélem, hogy nemzetpolitikai szempontból ez utóbbi 
a járhatóbb út. Az iskolák bezárásánál valószínűleg a kislétszámú 
vidéki iskolák jönnek tekintetbe és a városi mammutiskolák meg
maradnak. Kérdem, miért kell a magyarabb vidéket háttérbe szó 
rítani a gyökértelenebb nagy városokkal szemben1? Miért kerül
jön ki a magyar értelmiségi osztály csak a nagyvárosokból? A lét
számnak szigorú leszorítása 40, sőt 35 tanulóra nagy eredmény
nyel járna, s kevesebb pénzbe kerülne, mint az értelmiségi munka- 
nélküliség jelenlegi szanálása.

Ugyanezen az alapon föl lehetne emelni a középiskola szín
vonalát is. Ha az első osztályba 40 vagy 35 tanulót veszünk föl, 
ez a szám a felsőbb oszlályokban fokozatosan apad. A tanár
nak módjában van a tanulókkal alaposabban foglalkozni, őkel 
megismerni, az előírt tananyagot alaposan átvenni s azután meg 
is követelni. Különösen áll ez arra az esetre, ha a tananyaggal 
kapcsolatban a „kevesebbet, de jól“ álláspontjára helyezkedünk.

A középiskola tantervi anyagának az összeállításánál nagyon 
helyesen a nevelési és oktatási szempontok szoktak elvileg érvé
nyesülni. Ez ellen nem is lehetne szót emelni, hiszen ez a közép
iskola. főcélja. Minthogy azonban a szelekció is feladata, s éppen 
e körül van ma nagy baj, meggondolandónak vélem azt a kérdést, 
vájjon célszerű-e a középiskola tantervét az életrenevelés címén 
sok olyan ügyességi tárggyal telíteni, amelyek az ifjúság figyel
mét szétszórják és sok időt vesznek igénybe.

Több európai államban a nem megfelelő tanulók távoltartá
sára az első osztályban próbaidőt vezettek be. Néhány hétig annak 
a vizsgálatával foglalkoznak, vájjon a beiratkozott tanulók elég 
fejlettek-e a tananyag megértésére és elsajátítására. Ha még nem 
elég fejlettek, akkor a középiskolából eltanácsolják, hadd készül-
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jenek jobban elő. Némely helyen a fölvételi vizsga van szokás
ban stb.

Ezek ellen az eljárások ellen éppen úgy lehet érvelni, mint 
mellettük. Minden attól függ, hogy a középiskola melyik feladatát 
vesszük kiinduló pontul. Ha a nevelőszempontokat, akkor el
ítéljük, ha azonban a szelekció feladatát, akkor el kell ismernünk, 
hogy valami okos dologhoz kezdenünk kell, mert a feladatot 
másként megoldani alig tudjuk.

Előadásom folyamán igyekeztem megrajzolni a szelekció 
társadalmi hátterét, rámutattam azokra a társadalmi eredetű 
nehézségekre, amelyek a tanárság szelektív munkájának az útjá
ban állanak, s amelyek ellen már alig tud védekezni. Néhány 
módot is ajánlottam a társadalmi gátak elhárítására. A szelek
cióra vonatkozó egyéb szempontokat nem tárgyaltam, mert 
már mások elvégezték s nem is volt feladatom.

Befejezésül még azt óhajtom említeni, hogy a középiskola 
eddig' szokásos kiválasztó munkáját ki kell egészítenünk azok
kal a használható eljárásokkal, amelyeket Loczka Alajos ismer
tetett, hogy tökéletesebb legyen, s ha lehet, egyúttal megnyugta
tóbb is. Zibolen Endre.

A nemzeti irodalom értékelésének új szempontjai 
Németországban.

Az a nagy világnézeti forradalom, mely a nemzeti szocialista 
szellemű politikai átalakulás jellegzetes következménye lett, mind
inkább kezdi éreztetni hatását az irodalmi oktatásban és nevelésben 
is. Az új rendszer totalitásra való törekvése nem ismert akadályt, 
a régen oly konzervatív és óvatos német iskola ma kemény és meg
alkuvást nem ismerő világnézeti harc színtere lett. Keresztény szel
lemű gondolkodás szerint az igazi világnézet csak vallásos alapon 
képzelhető el. Az ilyen világnézet nem állapodhatik meg valamely 
népnél, államnál, vagy politikai programmnál, hanem magában 
kell foglalnia Istent és a mindenséget, hogy így örökérvényű igaz
ságokban kristályodhassék ki. A nemzeti szocialista eszmerendszer 
szerint az ilyen világnézet képtelenség, mert minden fajnak saját 
kizárólagos világnézete van, melyet más faj igazán soha meg nem 
érthet és el nem sajátíthat. Ami a vérből van, az csak a vér segít
ségével fogható föl. Ezt az elvet, melyet alább részletesebben 
fogunk még kifejteni, a német pedagógia mai vezetői az iskola 
minden munkájában rendszeresen érvényre akarják juttatni. Ter
mészetesen véglegesre kristályosult eljárás egyelőre még nem 
tudott kifejlődni, de nem érdektelen így sem ezen értékelési folya
mat egyes állomásait röviden megvizsgálni.

A világháború folyamán, főképp azonban befejeződése után, 
Németországot is elárasztották a háborús emlékiratok és naplók 
ezrei. E művek jelentékeny részének kevés köze van az irodalomhoz, 
élénken tükröződik azonban bennük a kor szellemi arculata. 
A béke idejét gúnyosan a biztonság, jóllakottság, mindentudás és 
fölényesség idejének mondják, melynek nyárspolgárias hitetlensége 
és erkölcstelensége távol állott az élet igazi forrásaitól. Űj, hívő, 
őszinte, erős és erkölcsös kultúrának kell ezen álkultúra helyébe
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lépni. „A háború fejlesztette ki először — írja Zöberlein, „Glaube 
an Deutschland“ c. könyvében — ezt a vágyakozást igazán. Nagy
ságot, igazságot, tisztaságot akarunk. Világos legyen az élet és 
egyszerű.“ A régi értékektől való elfordulás és az új értékek kere
sése annyira erős volt, hogy sokan nem csupán a kultúra, hanem az 
ember tökéletes újjászületéséről is gondolkozni kezdtek. A régi 
világ embere nem volt képes a maga erkölcstelen, kufár lelkiilete- 
vel az Istentől oly bőségesen megáldott földön békességgel élni 
s ezért érdemtelenné vált Isten áldására és a békére. „Egy új vezető 
nemzedéknek kell Európában megjelennie — mondja egy másik 
iró. — Féleleinnélküli és mesés nemzedéknek, mely megszokta, 
hogy célul a legmagasabbat tűzze ki magának. Egészen új ember
faj lesz ez, erős, okos és tele akarni tudással.“

Ez az új ember, új életformát, új kultúrát kell hogy teremt
sen magának s így nem csoda, hogy az irodalmi oktatásban éppen 
a háború után vettek észre egy mindinkább elharapózó és sok aggo
dalomra okot adó jelenséget. A német ifjúság előtt lassan-lassan 
ellenszenvessé, sőt gyűlöletessé vált minden, ami régi, élvezhetet
lennek, ostobának, bűnösnek mondták a klasszikusokat, akik egy 
„idejétmúlt, romlott és erkölcstelen“ kultúrát sugároztak feléjük. 
Ekkor kezdenek Németországban az irodalmi oktatás válságáról 
beszélni s a politikai küzdelmekkel, kudarcokkal és megaláztatá
sokkal teljes weimari korszak nehéz helyzetben dolgozó nevelői 
két pártra szakadtak. Az ú. n. „konzervatív“ részük azt hang
súlyozta, hogy a nagy költők alkotásai minden időtől és eszme
rendszertől függetlenek, miért is olvastatásuk minden korban idő
szerű. Nem az alkotásokban van tehát a hiba, hanem az ifjúság 
lelke jutott válságba, melyből éppen a klasszikusok megértése adja 
meg majd a kivezető utat. A másik párt, a „Kulturkunde“ híveinek 
csoportja, viszont azt hangoztatta, hogy a legkiválóbb költői alko
tás sem adhat örökérvényű szempontokat, mert mindegyik a saját 
kora uralkodó eszméivel áll szoros összefüggésben. E megállapítás 
azonban, szerintük, a mű értékét és hatását nem csökkenti, sőt 
inkább többoldalúvá, gazdaggá és igazabbá teszi. így került a 
„Klassikertod“, a klasszikusoknak a középiskolából való kiszorí
tása mindinkább napirendre. Néhány félresikerült próbálkozás, 
néhány lialvasziiletett, de mindvégig újszerűnek vélt kísérlet után 
jelent meg Walter Schönbrunn könyve, mely az irodalmi átértéke
lés fejlődésének fontos periódusát zárja le. (Weckung der Jugend. 
Frankfurt a. m. 1930.)

Schönbrunnál az átértékelés szempontjai persze még úgyszól
ván teljesen politikamentesek. Még nem akar új emberfajt létre
hozni, csak a régi kultúrától fordul el egy új, szerinte igazabb kul
túra felé. Az akkor már utolsó éveit élő weimari kormányzat a 
pártpolitikának az iskolába való közvetlen bevitelétől általában 
tartózkodott ugyan, a szellem azonban, mely akkoriban egész 
Németországot megbénította, könnyen talált utat az ifjúsághoz is. 
így vált aztán azon évek pedagógiájának keserves tragikumává az 
a tény, hogy a régen oly határozott életforma és nevelési eszmény 
csődjébe került fiatal lélek magára hagyatva, egy csomó régi nótát 
fújó vagy sötétben tapogatózó „vezető“ kalauzolása mellett arra 
volt ítélve, hogy életformát és nevelési eszményt maga keressen 
magának. Ez több, mint amennyit az ifjúságtól kívánni lehet. Amíg
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az Egész egységes szelleme meg uem bomlott, — fejtegeti Jaspers 
„Die geistige Situation der Zeit“ c. munkájában —, addig az ifjú
ság csak a jövő ígérete volt. Most az ígéret kezdetté vált, annak a 
folyamatnak kezdetévé, melynek végrehajtására nevelői nem vol
tak képesek. A hozzá nem illő súlyhoz jutott ifjúság semmiképen 
sem állhatta meg a helyét s elkövetkezett az az állapot, melyet 
Schönbrunn irodalmi sztrájknak nevez.

Ezen az irodalmi sztrájkon az ifjúság fölébresztésével kell 
szerinte segíteni, föl kell ébreszteni a kábult, magára hagyott ifjú 
lelket A fölébresztés akkor válik valósággá, ha a modern világ
nézet zártságát, a modern élet monumentális egységét meglátjuk 
és megláttatjuk. Schönbrunn tehát látni és láttatni akarja azt, amit 
más hiába keres: az új Egységet, melyben az új nevelési eszmény 
megvetheti a lábát s a tikkasztó bizonytalanságot megszüntetheti. 
„Hiszen ma — írja könyve 109. lapján — egészen sajátos kultúránk 
van már, lelki élményeinknek, életábrázolásunknak s ezen élet
ábrázolás művészi kifejezésének egészen sajátos formái fejlődtek 
ki.“ A modern világnézet ezen állítólagos „zárt egysége“ és az azt 
kifejező sajátos művészi forma szerinte az expresszionizmusban tes
tesül meg. Nála tehát nem faji, törzsi vagy politikai elgondolás, 
hanem egy művészeti irány képviseli az új, időszerű világnézetet és 
nevelési eszményt. „Akkor igazán nem volna nehéz — írja — a leg
modernebb költészetig eljutni, ha a felsőfokú irodalmi oktatás az 
expresszionista költészet alapmotívumát, az extázis momentumát, 
mindenütt, tehát a régebbi irodalomban is, újra a megillető jogá
hoz juttatná.“ „(185. 1.) Az expresszionista extázisnak lenne tehát a 
föladata, hogy minden idők költészetét újra átizzítsa hevével, sőt, 
ha kell, átformálja és átértékelje a régit úgy, hogy az ifjúság újra 
teljes szívvel érdeklődjék az irodalom iránt. Ám az oktatás hagyo
mányos tartalmából sok fölöslegeset és alkalmatlant el kell hagyni, 
viszont meg kell ragadni mindent, ami bármiképp is időszerű lehet. 
Végeredményben tehát Schönbrunnak legfőbb problémája nem 
annyira a világnézeti egység vagy az új nevelési eszmény közép
iskolai beállítása és megvalósítása, mint inkább az ifjúság irodalmi 
érdeklődésének fölkeltése. A nemzeti és politikai szempontokat 
csak úgy mellékesen említi s a pár év múlva bekövetkező gyökeres 
átalakulásra nem gondolhatott. Mindenesetre azonban ő is egy 
láncszeme annak az átalakulási folyamatnak, mely a világháború 
után kapott különösebb mértékben erőre s amely számára az 
expresszionista extázis pusztán művészi szempontjai a komoly 
megvalósulás formáit természetszerűleg nem jelenthették.

Sokkal több reménye volt — s talán van — erre a Nadler-féle 
ú. n. törzsi és táji irodalomszemléletnek, melynek kezdetei 1907-ig 
nyúlnak vissza. Ebben az évben mondta el ugyanis Sauer prágai 
professzor a híres rektori beszédét, mely szerint a vér, a faj és a 
föld adottságai megtermékenyítik, sőt átalakítják a költő alkotá
sait. Az elvnek akkoriban alig volt nagyobb hatása, mint a későbbi 
„Kulturkunde“-elméletnek, mellyel a „békebeli“ ideológia bízvást 
össze is téveszthette. Ám jött a háború és utána a már vázolt gyö
keres szellemi átalakulás. Sauer tanítványa, Josef Nadler, meste
rének elveit az egész német irodalom értékelésénél rendszeresen 
keresztülvitte. (Literaturgeschichte der deutschen Stämme und 
Landschaften. Regensburg. 1929—1932.3) Ö is, éppúgy, mint Hitler,
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osztrák ember, aki idegen környezetben érezte szükségét annak, hogy 
a németség összetartó erőit kinyomozza. Az összetartó őserő szerinte a 
törzs (Stamm), ez az egyébként nem elemezhető testi, szellemi és lelki 
egység. Ősi anyagából különböző fontos tényezők (táj, keveredés) 
állandó behatása alatt alakul ki a faji jelleg. A legrégibb, ú. n. 
anyatörzsek még a történelem előtti időkben keletkeztek s a belő
lük sarjadt leány törzsek már keveredés eredményei. A különböző 
törzsek (aleniannok, bajorok, szászok stb.) teljesítményei különféle 
irányokban (vallási, tudományos, művészi stb.) érvényesülnek. Ez a 
törzsi elv szerinte fontosabb a fajnál s a belőle fakadó egységtudat 
nem annyira testi, mint inkább szellemi alapon nyugszik. A mi 
szempontunkból Nadler nem kívülről, egy múlandó irodalmi irány
zathoz kötötten, hanem belülről, a népiséghez kötötten találja meg 
az Egységet. Ezzel egy olyan folyamatnak vált a kezdetévé, mely 
ugyan lényegében és végső eredményeiben eltért tőle, de az alap- 
indítékot valószínűleg tőle kölcsönözte. Amit úgyanis ő törzsi vagy 
táji alapon igyekezett megérteni és rendszerbe foglalni, azt a poli
tikailag megszervezett nemzeti szocialista irodalmi átértékelés a 
maga biológiai és szociális elgondolásainak eszmekörébe vonta és 
sajátjává hasonította.

Az új átértékelés tehát a Sauer—Nadler-féle irodalomszemléle
tet csak annyiban fogadja cl kiindulási alapul, amennyiben sajá
tos céljait szolgálhatja vele, mert többet akar elérni, mint Nadler 
vagy akár Schönbrunn kitűzött magának. Schönbrunn csak az ifú- 
ság irodalmi sztrájkját akarja megszüntetni, Nadler az irodalmi 
jelenségeket akarja magyarázni, a nemzeti szocializmus pedig 
(részben ezek alapján) oly értékskálát kíván fölállítani, mely egy 
sajátos világnézet öntudatával új német ifjúságot, „félelemnélküli 
és mesés nemzedéket“ tud majd a párt számára nevelni. Ezen érték
skála irodalmilag fölfogott lényege az ú. n. „germán vonalban“ 
válik nyilvánvalóvá, mely néha vezetőszerepben, máskor pedig 
Hamupipőke-sorsra kárhoztatva, az egész német irodalmon végig
vonul s annak a mindenkori értékes lényegét alkotja. Az új érté
kelés legfontosabb föladata tehát ezen „germán vonal“ pontos meg
állapítása és állandó érvényrejuttatása. Ez az Egység, az irány, a 
határozott út és cél s a régi, Schönbrunn-féle eljárásmódból csak 
egy maradt meg: a szigorú kiválogatás elve. E kiválogatás szem
pontjai a németség legfőbb alapjellegéből kell, hogy kiinduljanak, 
így találja meg majd az ifjúi lélek a régi és új irodalomban ön
magát s így tud kifejlődni a várva-várt új nemzedék. Hogy ez 
mennyire nem volt eddig lehetséges, azt E. Vowinckel 1930. évi sta
tisztikája mutatja, mely szerint a német ifjúság legtöbbet olvasott 
írói akkor a következők voltak: Hoffmannsthal, Selma Lagerlöf, 
Hauptmann, Ibsen, Hermann Hesse, Wassermann, Sudermann, 
Wilhelm Schäfer, Frenssen, Thomas Mann, Rilke és Ricarda Huch. 
Ezek jó része fajilag, vagy legalább is világnézetileg távol áll a 
„germán vonaltól“ s így harmonikus lelkületű és határozott ger
mán világnézetű ifjúságról akkor nem lehetett beszélni. Az új 
rendszerben új emberre és új lelkületre van szükség, ahogyan a 
háborús memoár-irodalom már hangoztatta s így az új irodalmi 
értékelés szempontjait a szabad germán parasztnemesség érzés
világa, a fajiság s a faji lélek elve és végül a „fajidegen“ keresz
ténységgel való kemény szembehelyezkedés szolgáltatja.
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A szabad germán nemesség szerintük Nagy Károly előtt 
virágzott igazán. Nagy Károly, a frank császár, a szászok „gyil
kosa", a germán szabadságnak is gyilkosa volt, ahogyan ezt Justus 
Mőser osnabrücki jogász már 1773-ban megállapította ( 7) „Ein
führung zu der Osnabrückischen Geschichte“ c. művében. Herder 
e kortársa ugyan inkább igazolni, mint lebecsülni akarta e müvé
ben a középkort, de erről most nem esik szó. A germán léleknek 
ugyanis mindene a szabadság. „Szabad parasztokkal zúzta szét Her
mann és Wittekind a büszke légiókat, melyek leigázásukra érkez
tek“ — írja Ernst Moritz Arndt 1815-ben. A germán szabadságnak 
e két nagy hőse még nem jutott igazi szerephez a középiskolai neve
lésben. Ott eddig Odysseus furfangjairól s a tengerparton síró 
„bátor“ Achilleusról tanultak. A tantervet átdolgozó Reichssach- 
bearbeiterek nem törődnek azzal, hogy Wittekind kereszténnyé lett, 
nagy birtokot kapott, ahol késő öregségéig nyugalomban élt s azzal 
sem, hogy a görög lélek durva pellengére állításával az oly gyak
ran hangoztatott görög-német fajrokonság elvét teszik lehetetlenné. 
Így kerülhetett csak a germán szabadság újonnan fölfedezett hir
detői közé Julius Wilhelm Zinkgref heidelbergi professzor is 
(1591—1635), aki a harmincéves háború idején írta, Ttyrtaio« hatása 
alatt, „Ermahnung zur Tapferkeit“ c. költeményét. „Spártában 
fajrokon szellem uralkodott“ — írja róla Hermann Harder berlini 
tanügyi tanácsos, az újraértékelők egyik legtevékenyebb je. A sza
bad germán nemesség egyenes jogutódja a német parasztság, 
melyet Darré miniszter az északi faj életforrásának nevezett. Erre 
vonatkozólag ugyancsak Harder hangsúlyozta Immermann „Ober- 
hof“-jának fontosságát. E valóban értékes műben a wesztfáliai 
parasztnemesség kemény lelke él, igazi germán parasztiélek, tele 
ősi erővel és nemes hagyománnyal. A maga kis földjén igazi király 
mindegyik s úgy él ott, mintha kívüle más semmi sem volna a vilá
gon. A germánságnak „állítólagos“ árnyoldalait viszont erélyesen 
vissza, kell utasítani. Sokak szerint szilaj életet éltek, szerették a bort 
s róluk szól az ismert dal: „Sie lagen auf der Bärenhaut, auf beiden 
Ufern des Rheins, und tranken immer noch eins.“ Erre azt feleli 
Wolfgang Schulz, hogy a germánok egyszerűen megtiltották a bor 
behozatalát, mert jól tudták, hogy e „kábítószer“ mily bomlasztóan 
hat testre, lélekre egyaránt. Hibáikat a rómaiaktól tanulták el, 
akiknek káros hatását más népek is erősen érezték. Igaz, hogy ez a 
„romlott“ nép oly hatalmas birodalmat tudott megszervezni és fönn
tartani, amilyet az egymással állandóan viszálykodó romlatlan 
germán törzsek még elképzelni sem tudtak, de mindegy! A fődolog: 
meg kell teremteni iskolai használatra a germánság eszményített 
képét s minden kedvezőtlen részletet ki kell onnan küszöbölni. 
A kikiiszöbölési eljárás naívsága néhol mosolyra késztet. Az emlí
tett W. Schulz pl. felháborodva mondja el, hogy némelyek szerint 
a germán paraszt lusta volt és asszonyát fogta az eke elé. „Semmi 
sem igaz ebből — feleli erre a tudós tanár —, hiszen a Kr. e. 2. év
ezredből olyan képeink (!) vannak, melyeken egy férfi igásállatot 
vezet, ökröt vagy lovat. Mondják hát meg Önök, miért fogna az, 
akinek ökre vagy lova van, asszonyokat az eke elé.“

Nem volna azonban a szabad germán parasztság szempontjá
ból vett irodalmi átértékelés teljes, ha ezzel kapcsolatban nem 
jutna megfelelő erővel érvényre a faj és a faji lélek világnézetileg
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oly fontos elve is. A várva-várt új ember, a „mesés nemzedék“ 
létrejövése csak ezen az alapon várható. Ezért írja már 1933-ban a 
H. J. hivatalos lápja, a „Wille und Macht“: Hiszünk abban (!), 
hogy a szellem is a faj uralma alatt áll. A faj az minden, a faj az 
a sors.“ (1. 1.) Majd alább (8. 1.) a „Faj és világnézet“ c. cikk írója 
így folytatja: „A fajelmélet alapján álló gondolkozás nem tesz éles 
különbséget a természet és a szellem között, szerinte e kettőt az 
köti egybe, amit léleknek neveznek. A természet a tájékban fejezi 
ki magát, az ember pedig szellemi képességeiben. így tehát az 
embert s a tájat sem lehet szigorúan elkülöníteni, hanem úgy kell 
a kettőt tekinteni, mint két különböző megnyilvánulási formáját 
valamely egységnek. Ez az egységes valami a faj. A táj és az ember 
közt áll a faj s a fajban egyesül a táj és az ember. Ezzel azonban 
a lélek is a faj kifejezője lesz, sőt a lélek maga is faj. A lélek így 
olyan értelmet kapott, mely eddig hiányzott belőle.“ A Nadler-féle 
elméletnek ezen merészen zavaros javított kiadását ma olyan fon
tosnak tartják, hogy azt a nevezett lap 1935. évi októberi száma az 
újabb idők kopernikusi fölfedezésének mondja, mellyel szerintük 
a népek természetfölötti egységének fikciója egyszersmindenkorra 
megdőlt. Ez a faji elv a nemzeti szocialista világnézet alapja, a faj 
tisztasága szemükben a legfőbb értékmérő s így érthető, hogy 
akadt valaki, aki — saját bevallása szerint — a fajlélektan tudo
mányát is „megalapította.“ (L. F. Clauß). „Ennek a germán faj
elméletnek — írja Papini „La Pietra Infernale“ c. müvében — leg
furcsább és legfájdalmasabb gyengéje az, hogy ősei és apostolai 
csaknem kivétel nélkül nem németek.“" Ezért a germán mítoszért, 
szerinte, főként a latinok „felelősek“. Papini fölsorolja Tacitustól 
kezdve a gall Salvianuson, a spanyol Orosiuson, a francia Boulain- 
villers és Montlosier grófokon s az olasz Montefredinin keresztül 
Gobineauig az elmélet valamennyi elindítóját és terjesztőjét, akik 
között egyetlen „germán“ sincsen, legföljebb követőik, mint H. St. 
Chamberlain s a teljesen az utóbbi hatása alatt álló Alfred Rosen
berg nevezhetők talán „germánoknak.“

A fajelmélet és a faji lélek szempontjából ezentúl másképp 
kell megítélni pl. a harmincéves háború idején divatbajött 
„Sprachgesellsehaft“-okat, melyek egyébként a firenzei Academia 
della Crusca mintájára alakultak. Ezeket most a német fajiság 
védőinek teszik meg és nem mindig szerencsés újításokat (Venus =  
Liebinne, Herkules =  Heerkeule, Flora =  Blumenminne, Theater =  
Schauburg etc. etc.) említés nélkül hagyják. A nem éppen tehetsé
ges Joli. Michael Moscherosch (f 1669.) „Philander von Sittewald“-ja 
— mely egyébként spanyol minta után készült — azért érdemel 
faji szempontból említést, mert a történet görögnevű hőse 
Geroldseck várában várja Ariovistus, Arminius és Wittekindus föl
támadását, akik újra becsületet hoznak majd a germán névnek. 
A barokk kor legkiválóbb regényének hőse, Simplicissimus viszont 
már csak részben igazi német. Amikor még töretlen erőben és gyer
meki együgyűségben elindul meghódítani az életet, hasonlatos Par- 
ziválhoz, ezen „valódi germán“ (!) hőshöz. Életét azonban sűrűn be
szennyezik a „latin eredetű“ erkölcstelen üzelmek és élete végén a 
magányos szigeten való megtérés már a „keletről jött kereszténység 
kóros hatását“ mutatja. Még idegenebb a germán lélek komolysá
gától a rokokó „esprit“. A fölvilágosodás korának meg kettős arca

2Tanáregyesületi Közlöny.



18

van: a fajok egyenlőségéről hirdetett tana, a világköztársaság ólma 
tévtan, de van neki egy ma is „használható“ oldala. Elítéli ugyanis 
a hercegi őkényt (Emilia Galotti), a vallási türelmetlenséget (azon
ban beteg és káros túlhajtása jelentkezik ez elvnek a „Nathan der 
Weise“-ben), elveti a fajidegen francia mintaképeket és felfedezi a 
német irodalom számára Shakespearet („Hamburgische Drama
turgie“). Klopstock nagy „hibája“, hogy — eredeti tervéhez híven 
— nem Madarász Henrikről írt hőskölteményt, viszont nagy szol
gálatot tett az ú. n. Bardendichtung megalapozásával s a teuton 
mitológiának a német költészetbe való bevezetésével. A régi érté
kelés éppen ezt a működését becsülte le („Bardengebrüll in 
teutschen Hainen“) s csak a nemzeti szocializmus látta meg nemzet
nevelő fontosságát. Herder Edda-fordítása is nagyban hozzájárult 
az északi tragikum s az északi természetszemlélet irodalmi küz- 
kinccsé-tételéhez, a „Strum und Drang“ pedig egyenesen a germán 
lélek legmélyéről fakadt s így helyesebb volna a „Deutsche 
Bewegung“ néven nevezni. Különösen Götz alakja érdemes itt az 
éles megvilágításra: igazi északi-wesztfáliai fajú, kemény, tőről- 
metszett germán lélek. Iphigenia „délies“ jelleme viszont annál 
kevésbbé értékes a „germán vonal“ szempontjából. A Götzön kívül 
Goethe még Hermann és, Dorothea jellemeiben alkotott a „germán 
vonal“ számára megfelelőt. A ezőkehajú uralkodóréteg s a sötét
hajú „szolganép“ harca élénken tükröződik Schiller „Braut voti 
Messina“-jában, mely a nagy*költőnek nemzeti szocialista szemszög
ből bizonyára legértékesebb alkotása. Sokkal különb azonban sze
rintük Kleist „Michael Kohlhaas“-a . és' „Hermannsschlacht“-ja, 
különösen az utóbbi, melyben a költőnek sikerült Germania hősét 
minden történelemnél tökéletesebben ábrázolni. A romantika szin
tén kétarcú, akár a fölvilágosodás: van benne kéjes halálvágy 
(Novalis), zavaros ábrándvilág (Brentano), hóbortos fantázia 
(E. T. A. Hoffmann), de A. W. Schlegel fölfedezi a Nibelung-ének 
értékét, Simrock lefordítja, a Grimm-fivérek hihetetlen munkával 
megalapozzák a germanisztikát, Uhland népdalokat gyűjt s a ger
mán istenvilágot magyarázza. A francia nevű, de állítólag 
Wiking-családból származott Fouqué keményen hirdeti, hogy az 
igazi nemesség még a szaracénok közt is északi eredetű. A szőke és 
a „sötét“ faj ki nem békíthető ellentéte elég élesen domborodik ki 
Keller Zöld Henrikjében (Anna és Judit alakja), de sokkal céltuda
tosabban tűnik ki (az ismét francia származású) Louise de 
Francois „Frau Erdmuthens Zwillingssöhne“ c. regényében, ahol a 
faji ellentét tragikus testvérgyűlöletben robban ki. Igazi germán 
alakokat tudott formálni Hebbel, viszont Grillparzer szereti a fel
hősöket, tehát nem igazi német. Sokkal derekabb és hasznosabb 
munkát végzett G. Freytag vagy Félix Dahn (,Odihns Trost“!!). 
Scheffel Ekkehardja általában megfelelő alkotás, bár a keleti szár
mazású (magyar) Kappannak a germán parasztlánnyal való össze
házasítása „visszataszító.“ Amit Fouqué még csak megérzett, azt 
tudományosan is igyekszik bizonyítani Fritz Schachermeyr jénai 
egyetemi tanár („Hethiter und Achäer.“ Lpz. 1935.), aki szerint még 
a palesztiniai népvezérek színe-java is északi eredű volt. Ily 
merész átértékelés alapján lesz a mai német iskolában Nietzsche 
„szőke fenevadja“ a legfőbb tisztelet tárgya: ő az alkotó erejű ger-
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mán Übermensch, akit egyedül lebet jogosan a teremtés koroná
jának nevezni.

E csodás faj számára — mint most hirdetik — a kereszténység 
eszmevilága teljesen idegen. Krisztus vallása egyetemes, tehát nem 
lehet a szellemi életnek csupán valamely állomása, a politika, a köz
gazdaság vagy a kultúra egyéb ágai mellett, hanem mindenki szá
mára erkölcsi normát kell jelentenie: a „germán vonal“ számára 
is. Az átértékelés azonban nagy önérzettel keresi ki a német irodalom 
keresztényellenes termékeit s nem egyszer a félremagyarázástól 
vagy az egyoldalú beállítástól sem riad vissza. így lesz Goethe a 
pogány mitosz cégérévé, mert egyszer „dezidierter Nichtchrist“-nek 
nevezte magát s a szentek tiszteletéről nem nyilatkozott hízelgőén. 
Műveiből ennek ellenkezőjét is nagyszerűen lehetne bizonyítani. 
Schillerről viszont kénytelenek megállapítani, hogy nem tudott 
igazi „germánlelkű és germánhitű“ lenni, bár a kereszténységgel 
ő is hadilábon állott. A. von Droste—Hülshoff viszont hiába volt 
jó katolikus, nem tudott szerintük hitében szilárd maradni (f), mert 
a „Geistliches Jahr“-ban így sóhajt föl: „Herr, hilf meinem Unglau
ben!“ A költőnő e felkiáltása akármelyik szentnek a szájába adható, 
így faragnak keresztényellenes írót Stormból is, akinek egyik szép 
novellájában, a „Schimmelreiter“-ben a kétségbeesett Hauke Haien 
a végzetet még Istennél is hatalmasabbnak véli. A rettegő lélek 
érthető túlzásai itt a germán hit igazságainak bizonyítékává lesz
nek. Hasonló eljárással persze nagyon sok írót lehetne a keresz
ténység ellenségének megtenni, amit az átértékelők nem is mulasz
tanak el, de részletes ismertetését e kétes értékű ténykedésnek itt 
bízvást mellőzhetjük. Viszont teljes joggal magukénak vallhatják e 
tekintetben Nietzschét, akit még átértékelni sem kell. Ö ugyanis a 
kereszténységet a csekélyértékűek s az élettanilag gyengék rab
szolgalázadásának tartotta s bár a részvétnek e nagy ellensége éle
tének utolsó évtizedét az emberek részvétéből tengette, a könyörület 
vallását az emberiség tönkretevőjének tartotta. Sapienti sat!

E rövid vázlat a német szellem újabb fejlődésének nehány 
érdekes mozzanatát akarta bemutatni. Hogy e fejlődés hová visz, 
azt még nem tudjuk. Mindnyájan szeretettel és tisztelettel ismerjük 
el az új Németország értékeit s fájdalommal látjuk elharapózni túl
zásaikat. Erősen hiszünk abban, hogy a tudósok, bölcselők és költők 
országa nem lesz pogánnyá, műveletlenné és istentelenné soha. Ha 
igazi egységre törekszik a németség, akkor Krisztus egyháza 
helyébe újkori kultúrpogányságot nem állíthat. A keresztény 
Németországban való szilárd hitünket nem rendíti meg az a saj
nálatos körülmény sem, amit Jakob Schaffner svájci költő 
tapasztalt Regensburgban a Hitler-ifjak kalauzolása közben. Ezek, 
mint a Magyar Kultúra írja (XXIV. 1937. 214. 1.), ellenszenvet 
mutattak minden iránt, ami keresztény, hangsúlyozták, hogy őket 
vallási dolgok nem érdeklik, rá sem hederítettek a pompás közép
kori templomokra, mert a keresztény középkorral minden lelki 
közösséget megtagadtak s ezután már vallás nélkül akarnak élni. 
A vázolt átértékelési kísérleteknek lehetnek ugyan egyelőre ily- 
féle következményei. De ne feledjük el Claudel mottóját, amit a 
Soulier de Satin elé tett: Isten görbe vonalakkal is egyenesen ír. 
A németek, Európa e „vándorai“ új utakat vágnak most, új sejté-
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sek után indulnak s talán még nem veszett el a remény, hogy az 
eljövendő új Egység az Üt, az Igazság s az Élet egysége is lesz.

(Mátyásföld.) Dr. Hári Ferenc.
Irodalom. W aller Schönbrunn: W eckung der Jugend. F rank fu rt a. M., 

1930.; Josef Nadler: L iteraturgeschichte der deutschen Stämme und L and
schaften. 4 kötet. Regensburg, 1929—32.3; A. F. C. V ilm ar és J. Rohr: Ge
schichte der deutschen N alionalliteratur. Berlin, 1936.; Alois H udal: Die 
Grundlagen des Nationalsozialism us. Leipzig und Wien, 1937. (Kitűnő keresz
tény szellemű útm utató); U. Peters: Die „K onservativen“, Schönbrunn und 
die K ulturkunde. (Zeitschrift für D eutschkunde, 1931. 1., 33—42. 1.); Ernst 
Vowinckel: „K lassikertod“. (Zeitschrift für D eutschkunde, 1930. 6., 394— 405. 1., 
7—8„ 485—499. 1.); W alter Schönbrunn: W as not tul. (Zeitschrift für D eutsch
kunde, 1930. 12., 801—811. 1.); H erm ann H arder: Die germ anische Linie im 
deutschen Schrifttum . (Die Deutsche Höhere Schule, 1937. 2— 11. 1. és 
41—51. I.); H. Krieger: Der W eltkrieg und das neue D eutschland. (Die 
Deutsche Höhere Schule, 1937. 126— 133. к); a „W ille und M acht“ évfolyamai 
1933-tól; Karsai Géza: Törzsi és tá ji irodalom szemlélet. (Magyar Szemle, 
XXIX. 1937. 344—352 1.)

Jurkovich Emil emlékezete.
Jurkovich Emil, besztercebányai tankerületi főigazgató régi 

határőrvidéki tiszti család ivadéka, melynek egyik tagja a napóle
oni háborúkban, 1799-től kezdve Gyulay, majd Duka ezredében 
egészen 1811-ig vitézül küzdött a Aspern és Wagram után kincs
tári szolgálatot vállalt és megállapította a család liptói-szepesi 
ágát. Ennek unokájaként született Jurkovich Emil, a történetileg 
híres Menedékkő (Lapis Refugii) alatti Létánfalván (Szepes 
megye) 1857-ben. Középiskolai tanulmányait Nagyváradon végezte, 
aztán a bécsi és budapesti egyetemen hallgatott előadásokat s az 
utóbbin 1881 végén tanári oklevelet szerzett, amellyel már a követ
kező év elején Besztercebányán a kir. kát. főgimnáziumban kapott 
alkalmazást.

A Felvidék ezen ősrégi városának lakossága ekkor fejtette ki 
a legszívósabb törekvést, hogy azon elnemzetlenítő hatásoktól vég
leg szabaduljon, amelyeket a Bach- és Smerling-uralom s ennek 
cseh, majd tót készséges exponensei itt a tősgyökeres német és 
magyar lakossággal szemben általánosítani akartak. Ezt a várost 
akarták a tót kerület központjává tenni; ennek alsó- és középfokii 
iskolái, papnevelő- és tanítóképző-intézete kezdte szolgáltatni a 
népnevelői és a tisztviselői kart, amely utóbb már a prágai egye
temen szerezte a kellő képesítést. A város és a vidék módosabb 
intelligenciája kezdettől fogva szembehelyezkedett ezen politiká
val; fiait magyar városokban iskoláztatta és ott iparkodott őket 
kenyérkereső pályán elhelyezni. Jobban ért célt ez az ellenséges 
propaganda a papnevelőből és a tanítóképzőből kikerült növendé
keknél, akikbe a magyar haza iránti ellenszenvet a történelmi 
tények elferdítésével és hazug beállításával beleneveltek. Ugyanez 
volt az eset a protestáns papságnál és tanítóságnál is, amely mar 
az 1848/49-i eseményeknél is számba veendő ellenfélnek mutat
kozott be. A város és a vármegye hatósága és vezetősége azonban 
távol állott ettől a szellemtől. A Szigethyek, Wachtlerek, Szumrá- 
kok, Ránerek, a vármegye részéről, a Radvánszkyak, Újhelyiek, 
Bezzeghek, Ostraluczkyak, kemény ellenállást fejtettek ki; hiszen
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mellettük állott a város még1 túlsiílyban létező német és magyar 
lakossága, nemkülönben a vármegye hasonló származású vagy a 
túlzóktól távolálló népsége. Besztercebánya polgársága sehogysem 
tudott abba belenyugodni, hogy itt más szellem hódítson tért és 
uralkodjék, mint az, amely e várost IV. Béla óta eltöltötte, kultú
ráját, kereskedelmét, iparát, erdészetét és bányászatát felvirágoz
tatta és a hazafias események egész sorozatával nevezetessé tette. 
Ellenállását és törekvését siker jutalmazta, amikor a kiegyezés 
történeti ténye egy jobb jövőnek az ígéretét hozta.

1867. június 4-én, amikor a koronázásra való előkészületek 
országszerte javában folytak, Zólyom' vármegye Grünwald Béla 
főjegyzője szerkesztésében egy nagyfontosságú felterjesztést foga
dott el s terjesztett fel Eötvös közoktatási miniszterhez, amelyben 
a besztercebányai főgimnáziumban és az ottani tanítóképezdében 
uralkodó hazafiatlan szellemet a legélénkebben és adatokkal rész
letesen indokolva leírja és kéri, hogy azokat a tanárokat, akik 
háborítatlanul folytatják a tanulóifjúságot megrontó izgatásaikat 
és nevelik azt a magyar nemzet ellenségévé, távolítsa el az intézet
től és állítson ide oly hazafiasén gondolkodó és cselekvő férfiakat, 
akik a múltból és a jelenből vett példákkal igazloni fogják, hogy 
a tót népnek nincs nagylelkűbb barátja a magyar nemzetnél.

Ezen feliratra a közoktatási kormány erélyes és sürgős intéz
kedéssel felelt. A tanári testület kifogásolt tagjai ,az igazgatóval 
együtt más és más helyre kerültek, egyesek egy évre szabadságol
tattak, de végleg el nem bocsáttatott senki. Jellemző, hogy az utób
biak közül kettő Oroszországba vándorolt ki és ott kapott tan
széket.

Űj emberek jöttek most az intézethez, hogy a város, a vár
megye és velük együtt az egész ország kívánságainak megfelelően 
neveljék az ifjúságot. E nehéz munkát teljesen elölről, az iskola 
legalsóbb fokától kellett kezdeni. Magyar szónak kellett elsősorban 
az elemi és középiskolákba, nemkülönben az óvodákba bavonulni; 
de ebben is a legkörültekintőbb okosságot és óvatosságot kellett 
tanúsítani, ami abban is nyilvánult, hogy az elsőbb osztályokban 
a magyar nyelv mellett a német és a tót nyelv is használtatott 
segédnyelvül. Magyar ének hangzott fel nemsokára a templomban 
és magyar dallal és zenével kedveskedett az ifjúság alkalmi láto
gatóinak. Nemsokára lekerültek a diáksapkákról a tót színek s a 
Cyrill s Method képeivel díszített ifjúsági zászló helyett Szűz 
Máriás lobogó alatt vonult ki az ifjúság ünnepélyes alkalmakkor.

Az átalakulás munkája jó két évtizedig tartott és kemény pró
bára tette az igazgató és a tanári kar minden irányú képességét. 
A regenerálás munkáját végző igazgató, dr. Klamarik János, a 
későbbi közoktatásügyi államtitkár, maga válogatta össze munka
társait, lehetőleg olyanokat, akik németül és tótul jól beszéltek. 
Ennek a testületnek a tagjai kivették aztán az iskolai munkán 
kívül minden egyéb kulturális munkából az oroszlánrészt. Megala
kították a magyar színpártoló egyesületet és ennek pénztára 
javára a város legelőkelőbbjeivel együtt műkedvelői előadásokat 
rendeztek, felolvasásokat tartottak a művelt közönség számára, 
estélyi póttanfolyamokat a munkásosztálynak, sőt néha még a 
közeli falvakba is elmentek, hogy ott is oktassák és hasznosan szó
rakoztassák a népet. A testület egyik tagja, Ipoly Arnold püspök
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támogatásával fafaragó iskolát is nyitott, ahol kisebb-nagyobb, de 
mindenképen figyelemreméltó tárgyak, sőt templomi és házi búto
rok is készültek. Hazafias célt tűzött ki maga elé a magyar olvasó
egyesület is, melynek könyvtára, főleg a tanárok irányítása mel
lett, egyre szaporodott.*

Jurkovich mindezen munkákból nem vonta ki magát, sőt csak
hamar észrevette, hogy egy magyar hetilapnak is keletje volna és 
ezért két tanártársával együtt 1883-ban megindította a „Beszterce
bánya és Vidéke“ című lapot, amely egészen az összeomlásig fenn
állott, míg a csehek „mint feleslegeset“ be nem tiltották. Hasonló 
sors érte a később alakított „Figyelő“-t, amelybe Jurkovich szin
tén dolgozott. Végül nem mellőzhetni a Havi Szemle című szép
irodalmi lapot sem, amely szintén tanári alapítás volt és amelynek 
rövid élete alatt is Jurkovich szorgalmasan dolgozott.

Ezen hazafiasán kulturális munka alatt új generáció nőtt fel, 
amelynek kedvéért már új iskolatípusokról kellett a városnak és 
az államnak gondoskodni. Így nyert életet a polgári fiúiskola, az 
állami felsőbb leányiskola, majd a katolikus polgári leányiskola, 
a felsőkereskedelmi iskola, sőt Radnai Farkas püspök már egy 
katolikus tanítóképző fölállítását is tervbe vette, de azt a szeren
csétlen háború megakadályozta. A magyar kormány utolsó nagy 
kulturális ténye volt a kir. kát. főgimnázium új otthonának palota
szerű felépítése, amely még 60 fiúnak hatholdas parkban állandó 
otthont is nyújtott. Helyét Jurkovich már mint főigazgató jelölte 
ki s felszerelési tervét is ő dolgozta ki.

Az iskolák és különféle hivatalok munkájának köszönhetni, 
hogy a város már a millénium idején magyarul beszélt, magyarul 
érzett. A falu népe az óvodában, iskolában és a katonaságnál sajá
tította el a magyar nyelvet, amely most már szélesebb körben biz
tosította megélhetését, de soha és sehol sem nyilvánult meg a szán
dék, a népet anyanyelvétől megfosztani, avagy használatát meg
tiltani. A millénium idején írta meg Jurkovich „A beszterce
bányai kir. kát. főgimnázium történetét (XII. 319. 1.), majd 1900-ban 
Pótfüzetét (80 1.) s ugyanakkor megbízta a város képviselőtestülete 
a város monográfiájának a megírásával is. A városi levéltárakat 
Jurkovich már idáig is jól ismerte, most a vidékieket, nevezetesen 
a könnöcbányai és Selmecbányáit is kellett tanulmányoznia. Ezen 
munkának köszönte megjelenését 1898-ban „Besztercebánya az 
1848/49. szabadságharc idején“ (124. 1.) és 1903-ban II. Rákóczi 
Ferenc szabadságharca és Besztercebánya (V. 315. 1), mindkettő 
mutatvány a város monográfiájából. Ezen kiadványokkal párhuza
mosan sűrűn jelentek meg úgy a helyi, mint a fővárosi lapokban 
kisebb-nagyobb közleményei („A besztercebányai Plébánaitemplom 
egykori kincstáráról“, az Archaeológiai Értesítő 1900. 151—156; 
209—213; és 1901. évfolyam 39—54. lap. Történelmi Tárban. Száza
dokban) és a helyi lapokban, amelyek külön is 3 kötetben jutottak 
a közönség kezébe.

1903-ban Jurkovich Besztercebányán végzett munkája egy 
rövid időre megszakadt, amennyiben a kormány Nagybányára 
nevezte ki igazgatónak, de azért itt is folytatta a gyűjtött levéltári 
anyag feldolgozására, sőt amellett Gombos Albin által megindí

* Ezt a helyzetképet Jurkovich Emil maga m ondotta tollba.
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tott Középkori Krónikások-nafe magyar nyelven való kiadásában 
is résztvett Liuprand Antapodosisának fordításával (73—207. lap). 
1905. őszén Jurkovich újra visszament Besztercebányára, régi 
munkahelyére a főgimnázium, majd a következő év nyarán a tan
kerület élére. Nagy elfoglaltsága mellett is újra résztvett a város 
és a vármegye ügyeiben mint képviselőtestületi, illetőleg mint 
törvényhatósági bizottsági tag, felolvasásokat tartott a külön
féle egyesületekben (Besztercebánya Kereskedelme a mutban, 
Polereczky Mátyás és családja franciaországi ágáról, Beszterce
bánya régi polgárságának élete, Besztercebánya népoktatása a 
múltban stb.) s mint a történelmi és régészeti társulat alelnöke 
résztvett ezen munkálatokban, amelyeknek célja volt a városi 
múzeum számára állandó otthont szerezni. Miután a város ezen 
óhajtása a Múzeumok és Könyvtárak Országos Bizottságának tá
mogatásával teljesült, a múzeum ünnepélyes megnyitása alkal
mával 1909. október 17-én Jurkovich mondta a felavató beszédet.

A sok hivatalos és nemhivatalos munka után Jurkovich üdü
lést keresett és talált az utazásban, amikor is sorra felkereste 
Olaszországot, Franciaországot, Németországot, Belgiumot, Hollan
diát, Svédországot és Norvégiát (kétszer is) és 1913-ban Oroszorszá
got, ott töltvén szabadsága heteit, tanulmányozván ezen országok 
iskoláit, internátusait, épületeit ée felszerelését.

A világháború borús éveiben szünetelt az irodalmi munka; 
helyébe lépett a tankerületi intézetek rendkívül terhes és úti aka
dályokkal teli ismételt látogatása, a hadbavonuló tanulók elbocsá
tása, a hadikölcsönök gyűjtésére való ismételt buzdítás, a csüggedés 
és lemondás ellen való küzdés, a sebesültek és üdülők gondozását 
elősegítő különféle akciókban való részvétel stb., stb., amelyekből 
mindenki tőle telhetőleg vette ki a maga részét. A háború ka
tasztrofális vége, a cseh megszállás Besztercebányán érte Jurko- 
vichot; látnia kellett, kerületi intézeteinek a lefoglalását, a tanárok 
menekülését, az új urak beözönlését és elhelyezkedését, szobrok, 
képek, címerek, feliratok stb. megsemmisítését, hallania kellett az 
erőszakos eszközökkel, ráfogással, giínnyal és lekicsinyléssel vég
hezvitt „Entmagyarisirung“ folyamatát és látnia kellett isteni tisz
teleteknek, körmeneteknek kigúnyolását, ártatlan embereknek 
túszokul való elhurcoltatását, tisztességes úri embereknek testi 
bántalmazását és internálását és mindezt küzdelmes életviszonyok 
közepette, ami együttvéve a testet és lelket a legkeményebb próbára 
tette. Dacára ezen szinte kétségbeejtő állapotnak Jurkovich 
bevárta, míg utolsó kerületi munkatársa is elhelyezkedik, azután 
1919. őszén kiutas!ttatván maga is nyugdíjaztatását kérte és roko
naihoz Budapestre költözött, ahol Besztercebánya monográfiáját 
befejezte és azt 1930-ban a város kiküldötteinek átadta. A változott 
viszonyok miatt a 435 ívre terjedő s 3d fejezetre osztott mű nem 
kerül sajtó alá, hanem levéltárba helyeztetik el.

A nyugalom éveiben Jurkovich egyházközségi tevékenységet 
(Szt. József egyházközség tanácsának alelnöke, a Credo-Egyesület 
elnöke, az Egyházközségi Tudósító munkatársa) fejtett ki. résztvett 
több tudományos és társadalmi egyesület munkájában és közben 
megjelentetett még egy-egy könyvismertetést, tanulmányt a Had
történelmi Közleményekben (többek közt Zólyomlipcse várának s 
uradalmának története 101. lap) s a népjóléti minisztérium kiadá-
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sában megjelenő Egészségügyben (Besztercebánya egészségügye a 
múltban 1927. évfolyam. 1474—1502. lap.).

Jurkovich Emil 1936. augusztus 4-én halt meg Budapesten.

FIGYELŐ.

Egy iskolalátogató tapasztalatai.
Az 1935. évi VI. t.-c. és a hozzátartozó „Utasítások“ szerint az 

iskolalátogatók feladata közé tartozik az is, hogy az egységes 
nevelői eljárások kialakítását tőlük telhetőleg előmozdítsák. Ebből 
a célból az alábbiakban összefoglaltam a f. évi iskolalátogatásaim 
alkalmával szerzett tapasztalataimat.

Az idézett törvénycikk és az „Utasítások“ alapján a közép
iskolai látogatások a múlthoz képest bizonyos eltérést mutatnak 
az iskolában folyó munkának ellenőrzése, főképen pedig ennek a 
munkának az irányítása szempontjából.

1. Az iskolalátogatás során fontosabb lett a tanácsadás és irá
nyítás, mint az ellenőrzés. A tanácsadás eme fontosságának hang- 
súlyozása nemcsak kívánatossá, hanem szükségessé is teszi, hogy 
a látogatás teljes órára terjedjen ki, sőt szükség esetén ugyan
abban az osztályban ugyanabból a tárgyból két egymásután követ
kező órára is kiterjedjen. A tanácsadás azt is megköveteli, hogy 
az órán szerzett tapasztalatoknak megbeszélése közvetlenebb és 
bizalmasabb legyen.

Célszerű, ha az iskolalátogató először azt említi fel, amit a 
tanár előadásában és módszerében jónak tartott, majd kitér azokra 
a tanácsokra, amelyekkel különösen módszertani szempontból 
óhajtja az eredményt javítani. Aztán módot ad a tanárnak az ő fel- 
világosító közléseire és eljárását igazoló megbeszélésre is.

Éppen ezért célszerűbbnek mutatkozik, hogy az iskolalátogató 
az órán szerzett tapasztalatokat nem a látogatás befejezése után 
tartott értekezleten közli a tanárral, hanem, lehetőleg az órát 
követő tízpercben az igazgató jelenlétében beszéli meg az óra le
folyását.

Véleményem szerint ezzel az eljárással kiküszöböljük a nyil
vános közlés hibáit: a) a tanár hallgatólagosan vette tudomásul az 
iskolalátogató bírálatát, b) ez egyesekben indokolatlan magabízást 
és másokban — különösen az érzékenyebbekben — egyáltalán nem 
kívánatos kishitűséget és keserűséget ébresztett.

A tapasztalatoknak közlése elmarad a jegyzőkönyvből és csak 
mellékletképen kerül ahhoz. Az ebben foglalt adatokat minden 
tanár aláírásával igazolja. Ezzel az utóbbi eljárással a „Végrehaj
tási Utasítás“ 36. §-ának is eleget teszünk: szükség esetén az el
járás megindítására kellő jogalapot és biztosítékot kapunk.

2. Az 1934. XI. t. cikkben a nevelésnek hangsúlyozása eredmé
nyezte, hogy az iskolák nagyobb gondot fordítanak az ifjúság 
fegyelmezésére. A tanulókat rendre és fegyelemre legjobban a 
szoktatás révén neveljük. Az engedelmességnek kényszerintézkedé
sekkel való kialakításával a tanulók önfegyelmező készségre tesz
nek szert és így az erkölcsileg helyes cselekvést nemcsak a bünte-
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téstől viiló félelem vagy a jutalom reménye teszi számukra kívá
natossá, hanem a fegyelmezettség az állandósult szokás révén 
magátólértetődően jelentkezik. A fegyelem és rendre való nevelést 
leghatásosabban a testnevelő tanárok irányítják, de a tanári tes
tület minden tagjának közreműködése szükséges az egyöntetű el
járás biztosítására.

Eeggel a tanítás megkezdése előtt csend van az osztályokban. 
A tanulók halkan megtárgyalhatják az őket érdeklő kérdéseket, 
de csak közvetlen szomszédjaikkal. A múltban tapasztalt lárma, 
zaj, padokon ugrálás, stb. megszűnt. Ezzel az előzetes fegyelmezés
sel megteremtik azt a hangulatot, amely az óra előnyös felhaszná
lásához feltétlenül szükséges. Eleinte folyosónként nemcsak egy 
tanár működött közre ennek a fegyelemnek a megteremtésében, 
hanem az iskolába való bebocsátás után a legtöbb tanár, akinek 
első órája volt, az osztálya előtt tartózkodott, később már csak a 
nehezebben fegyelmezhető, rendetlenségre hajlamos osztály előtt 
volt szükség a fokozottabb ellenőrzésre. Óra után a kivonulás, ille
tőleg az udvarra való levonulás is rendben történik, bár kissé 
lazultabb rendben. Ez lehetővé teszi az óra alatt megkívánt feszült
ségből való feloldást, A szünet 8. percében csengő szólítja sorako- 
zásra az ifjúságot, majd adott jelre (rendesen sípszóra) teljesen 
csend lesz és így történik az osztálytermekbe való bevonulás. 
A tanár a folyosón várja osztályát, felügyel a rendre és ő lép első
nek az osztályba. Ezzel az eljárással egy perc sem vész el a 45 per
ces órából. Ha a tanulók nem az udvaron töltik a tízpercet, hanem 
az épületben, akkor — mór csak a balesetek elkerülése végett is — 
tilos a szaladgálás és a lépcsőn való ugrálás; csengetésre pedig itt 
is megszűnik a beszéd, sorakoznak, rendben és csendben vonulnak 
az osztályba. Itt említhető meg az a körülmény is, hogy az utcán 
való közös vonulásnál nincs a beszélgetés megengedve, többszáz 
tanuló szinte zajtalanul halad tova. Ez a tömeg-fegyelem nemcsak 
a külső szemlélőnek, de maguknak a tanulóknak is tetszik s 
amellett erősen önfegyelmező hatású.

3. Átalakulóban van a felfogás az ú. n. hospitálások végzésére 
nézve is. A tanárok kettős célból látogatják egymás óráit: egy
részt a tanulóknak jobban, alaposabban való megismerése, más
részt módszeres eljárásuk javítása végett.

Az előbbi elsősorban az osztályfőnököknek kötelessége (a pro
testáns iskolák ezt kötelezőleg elő is írják), de a többi tanár is 
helyesen teszi, ha mentői többször végez látogatást abban az 
osztályban, amelyben tanít, így módjában áll más körülmények 
közt is megfigyelni a tanulót s egyéniségét, jellemét megismerni. 
Az így szerzett tapasztalatok azután a tanulóval való bánásmód 
közben értékesíthetők. Az ilyen hospitálások bármikor végezhetők.

A hospitálások eredeti célja a tanár nevelői és tanítói eljárá
sának, módszerének a megfigyelése. Ezt a célt tartva szem előtt, 
nem végezhetünk ötletszerűen látogatást. Az ilyen „bemutató órák“ 
előtt az órát tartó tanár ismerteti a résztvevőkkel az óra anyagát, 
célkitűzését, módszeres eljárását stb. Majd az óra után (rendsze
rint az utolsó óra után, hogy az azon való részvétel megkönnyít- 
tessék) az órát tartó tanár, az igazgató elnökelete alatt, megbeszéli 
az óra lefolyását, mit sikerült a célkitűzésből megvalósítani, mit 
nem, miért stb. Az egyes résztvevők is megteszik észrevételeiket,
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megjegyzéseiket. Sok előny és haszon háramlik ezekből a bemu
tató órákból a tanárokra és az iskolára, mert bizonyos elvekben 
megállapodnak és egységes módszeres eljárásokat alakítanak ki.

4. Kirándulások. A kirándulások fontosságát és szerepét min
den időben értékelték az iskolák. Fel is használták azokat a neve
lés és oktatás erősítésére. Üjabb időben azonban különbséget tettek 
a kirándulások közt. A tanítási anyaggal kapcsolatos kiránduláso- 
sokat akkor rendezik, mikor az anyagban sor kerül reá. Inkább a 
tanítási anyag sorrendjén változtatnak, a lehetőség határain belül, 
hogy egyidőben történjék az anyag közlése és a vele összefüggés
ben levő kirándulás. (Vásár, földrajzi alapfogalmak a földrajzzal, 
tavaszi vagy őszi növényvilág megtekintése a természetrajzzal, 
gyárak, repülőtér meglátogatása a fizikával, kémiával kapcsolat
ban stb.) A kirándulások másik csoportját (kedélynevelő, testedző 
stb., lehet tanulmányi is) pedagógiai szempontok által megszabott, 
alkalmas időpontban, az év vége felé (írásbeli érettségiek stb.) ren
dezik az iskolák. Mindig kevesebb lesz azoknak az iskoláknak a 
száma, amelyek ezeket az utóbbi kirándulásokat mindjárt az 
iskolaév elején tartják, amikor ugyanis a nagy szünidő után a 
szellemi munka végzéséhez szükséges fegyelmezettséget kell elő
ször megteremteni.

5. Apróságok, a) Az aesthetikai nevelés érdekében a rajztanár 
az igazgatóval s a szaktanárokkal egyetértőleg a szemléleti eszkö
züket úgy helyezik el az osztályokban s a folyosókon, hogy azok a 
szép, a harmónia iránt való érték felébresztésére és fejlesztésére 
alkalmasak legyenek. Ha a képek, szobrok bármi szempontból ki
fogás alá esnek (piszkosak, szakadozottak stb.) a szertárba kerül
nek s csak a bemutatás alkalmával látja azokat a tanuló. Ezek a 
képek, szobrok helyes csoportosítás mellett ismeretközlők is, azon
kívül meleggé, barátságossá, otthonossá teszik az iskolát. A szép 
környezetben a munka is közvetlenebb. Nemesíti a lelket, kiala
kítja benne a szép, a nemes iránt való szeretetet és fejleszti az 
ízlést.

b) A szülői házzal váló jóviszony kialakulására nagyobb gon
dot fordítanak az ú. n. szülői értekezleteken. Az újabb rendelkezé
seket, változtatásokat (pl. a szelekcióra vonatkozókat) megbeszélik 
a szülőkkel, elejét veszik a félreértéseknek stb. Megbeszéli a tanári 
testület, hogy miképen lehetne segítségére a szülőknek az iskolai 
terhek könnyítésével, pl. a kereskedőket szorítják, hogy csak tar
tós, jóminőségű árut (füzeteket stb.) szerezzenek be. Mellőzhető 
füzetek, rajzeszközök stb. beszerzésétől megkímélik a szülőket. Az 
értekezleteken meg nem jelenők kedvéért pedig az évvégi Értesí
tőkben is közük a legfontosabb tudnvalókat, ahogyan az több 
évtizeddel ezelőtt is történt.

c) A munkában elmerülő tanár figyelmeztetésére az óra 
vége előtt 5 perccel csengetnek több iskolában.

dj Az adminisztráció általában sok időt vesz el, azért, hogy 
több ideje maradjon az igazgatónak a munka irányítására, a szol
gálati könyvek (Tanterv, a legújabb középiskolai törvények stb.) 
rendbentartására igen nagy gondot fordítanak: ezeknek a bekötése 
közbeiktatott fehér lapokkal történik, a megjelent módosításokat a 
megfelelő helyre azonnal bejegyzik ée így az érvényben lévő ren
delkezésre nézve soha a legkisebb kétség sem merül fel.
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Jelen alkalommal csak a fentiek közlésére szorítkoztunk. Ezek 
is megnyugtatóan mutatják, hogy a középiskolák megértik az új 
idők követelményeit s< habár ezek a követelmények a múlthoz 
képest is nagy munkatöbbletet kívánnak, készséggel vállalják azt 
a tanári testületek abban a meggyőződésben, hogy ezzel a magyar 
nemzeti műveltség fejlődését segítik elő, a magyar társadalom 
boldogításán munkálkodnak. Dr. Jámbor György.

Az élőnyelvek tanítása Franciaországban.
A francia középiskolákban 1902-ig az idegen nyelveket job

bára tanári képesítés nélküli nyelvmesterek tanították. Munká
jukat a gyakorlati célkitűzés és igen csekély eredmény jellemezte. 
Az 1902-es tanterv azután megalkotta a háromfelé ágazó közép
iskolát és ennek B- és C-csoportjában a görög helyére az élő
nyelveket állította, követendő eljárásképen pedig tanításukra a 
direkt módszert jelölte meg. A világháború szomorú tapasztalatai 
azután meggyőzték a franciákat arról, hogy az idegen népek 
ismeretében teljesen járatlanok. Ez a beismerés a földrajz, a tör
ténelem és az élőnyelvek tanításának gyökeres újjászervezéséhez 
vezetett.

A ma is érvényben lévő 1925-ös tanterv a középiskolákban 
az előnyelvtanítástól a nyelvek gyakorlati tudását és az idegen 
országok népéletének és műveltségének alapos megismertetését 
kívánja. Ennek megfelelőleg ezeket a tanulmányokat a legnagyobb 
áldozatkészséggel szervezték meg és a siker minden tényezőjét a 
cél szolgálatába állították.

Jelenleg minden típusú középiskola és szakiskola tanít élő
nyelvet: a négy szomszédos nagy államnak a nyelvét, az angolt, 
németet, olaszt és a spanyolt tanítják. A középiskolákban a négy 
közül kettő kötelező, kettőt pedig tetszés szerint választhatnak 
a tanulók. A nyelvek csoportosítása az iskolafenntartóra van 
bízva. így  az ország északi és keleti részén az angol-német cso
portosítás, délen és délnyugaton az angol-olasz, illetőleg az angol- 
spanyol van elterjedve. Ebből a felsorolásból látható, hogy az 
angol az első helyet foglalja el a francia iskolákban. Ezt a helyet 
a háború előtt a német nyelv töltötte be. A diákság kétharmada 
németet, egyharmada angolt tanult. 1919 óta ez az arány az angol 
javára megfordult.

A görög—latint tanító tagozat (Section A) növendékei csak 
heti 3 és fél órában foglalkoznak élőnyelvekkel. Itt ugyanis a 
tanterv tisztán csak hasznossági szempontból juttat helyet ezek
nek a tanulmányoknak. A nevelő értékeket a görög-latin művelt
ség adja. A görögnélküli tagozatokban viszont heti 6 órát for
dítanak az első idegen nyelvre, illetőleg a harmadik évfolyamtól 
kezdve heti 7 órában tanulják a két élőnyelvet. A növendékek 
tetszésük szerint választhatják meg, hogy melyik nyelvet tekintik 
első és melyiket második nyelvnek. így  az osztály egysége fel
bomlik több kisebb csoportra (5—20 tanuló), melyek egyidőben. 
kisebb tanulószobákban, különböző fokon, különböző elmélyedéssel 
tanulják a választott idegen nyelvet. Ezen a ponton a legteljesebb 
szabadság, rugalmasság jellemzi a francia középiskolát. Az inté-
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zet alkalmazkodik a tanulók egyéniségéhez, ízlésük irányához és 
tudásuk fokához.

Módszerében 1900 előtt az élőnyelvtanítás úgyszólván sem
miben sem különbözött a klasszikus nyelvek oktatásától. A gya
korlati célkitűzés ellenére a versió és a retroversió volt a két 
alappillére ennek a grammatizáló módszernek. Az 1902-ős közép
iskolai reform heti 5 órát juttatott a nyelvi tudományoknak és 
a közvetlen tanítási módot rendelte el. Rövid pár év alatt rá
jöttek azonban a francia nyelvszakos tanárok is arra, hogy ez 
a módszer célkitűzésében helytelen úton jár: összetéveszti a közép
iskolát a nyelvtanfolyamokkal és a tanárokat a nyelvmesterekkel. 
A nyelvkészséggel rendelkező tanulók haszonnal látogatták az 
órákat, de az osztály többsége hiába vesztegette el az idejét. 
Az 1925-ös tanterv Franciaországban is bevezeti a kétféle mód
szer jótulajdonságait egyesítő közvetítő módszert. Ez átveszi a 
grammatizálóktól a szabatos fordítás, a pontos megértés, az anya
nyelven való tudatosítás előnyeit és hozzáfűzi a direkt módszer 
gyakorlati nyelvkészségét. Ezzel a nálunk is bevezetett módszer
rel tanítják általában az előnyelveket francia kartársaink is.

Tanítási eljárásukat1 az anyanyelvi részek és az idegennyelvi 
órarészlet gondos kettéválasztása jellemzi. Kezdőfokon a nyelvi 
órát három tízperces idegennyelvi szakaszra osztják fel. Ezeken 
a tízperces időegységeken belül csakis az idegen nyelvet hasz
nálják társalgásra, tartalomelmondásra, szavalásra és sző végi Ta
tásra. Közben azonban 4—5 perces anyanyelvi megbeszéléssel 
pihentetik a tanulók figyelmét, meggyőződnek a végzett anyag 
pontos megértéséről, illetőleg előkészítik a következő idegennyelvi 
részt. Ezekben a közbevetett pihenő megállásokban pedig csakis 
az anyanyelvet szabad használniok. Így a két nyelv szigorú külön
választásával az új nyelv phonetizmusának kialakulását segítik 
elő: a beszélő szervek és a fül hozzáalakul az új hangrendszerhez 
és elkerülik a contaminációs zavarokat. A középső fokon az olvas
mány, a szövegmagyarázat az idegennyelvi tanítás lényeges része 
a francia középiskolában. Régen ezt a gyakorlatot is egyenesen 
az idegen nyelven végezték. Egy pár jó tanuló megértette, de 
az osztály többsége semmi hasznát nem látta. A mai módszer 
mellett az olvasott szöveget a tanár egyszerű mondatokban, a 
már tanult szókincs felhasználásával magyarázza meg az idegen 
nyelven s miután így a gondolatot a maga természetes egysé
gében és eredeti alakjában újra átélette tanítványaival, akkor tér
nek át az anyanyelvi áttételre. Ennek alapos gyakorlása vezet 
a felső osztályok eljárásához, a művészi szövegek gondos anya
nyelvi fordításához, melynek során a tanuló tökéletesen megérti 
a gondolatot, megérzi az árnyalatokat és visszaadásukra meg
találja a helyes, szép francia kifejezést.

A francia nyelvszakos tanárok munkáját azonban több külső 
körülmény is támogatja. Ilyen kedvező tényezők a szakterem
rendszer, a kis csoportok, a cserediák-, cseretanár- és az idegen 
nemzetiségű asszisztensek intézménye, a nyári utazási ösztöndíjak 
tanárok és tanulók számára, a kellő felszerelés — fonográf, lemez-

1 Ch.-M. G arnier: L’école f'ramjaise de Pédagogie des Langues Vivantes. 
Paris, 1935. p. 8.
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gyűjtemény, szemléltető képek, idegennyelvi ifjúsági könyvtár 
stb. —■ és a nemzetközi diáklevelezés.

A szakterem-rendszer és a kisebb csoportok intézménye a 
francia középiskolákban a szabad választás elvéből önként adó
dik. A párhuzamos osztályok számára ugyanabban az időpontban 
tartott nyelvórákra minden tanuló a maga választotta nyelv 
tantermébe megy. Ezért minden lycéeben és collégeben 3—4 angol, 
illetőleg német terem van berendezve. A szaktanár leleményes
sége és tárgyszeretete nyilvánul meg abban, ahogy a maga kis 
külön birodalmát berendezi. E sorok írója meglátogatott sok 
francia középiskolát; tapasztalatai szerint a nyelvi szaktermek 
közös sajátsága, hogy a tanított ország, nép, nyelv hangulatát 
akarják diákjaik köré varázsolni. A poitiers-i lyceumban — pél
dául — az angol teremben a falon köröskörül angol tájakat ábrá
zoló idegenforgalmi plakátok és tájképek, Anglia és London tér
képe, az ország és királyi család címere angol bélyegsorozatok
kal és londoni villamosjegy-gyűjteménnyel váltakozott. Híresebb 
középületek, költők, írók arcképei, angol napilapok és folyóiratok 
legújabb számai, az egyik sarokban beszélőgép, mellette gazdag 
lemezgyűjtemény, továbbá angolnyelvű ifjúsági könyvtár, vala
mint egy szekrényre való emléktárgy-gyűjtemény egészítette ki 
a terem berendezését. Ilyen felszerelés mellett a szuggesztív erejű 
tanár annyira fel tudta csigázni diákjai érdeklődését, hogy majd
nem minden tanítványának volt angol levelező barátja, az Ang
liából küldött képeslapok, fényképek albumokat töltöttek meg. 
A tanított nyelv szellemének és hangulatának az odavarázsolása 
ebben az esetben teljes mértékben sikerült s a nyelvtanítás ered
ményességét nagyban elősegítette. Hasonló szakteremben fogadta 
e sorok íróját a párizsi Lycée Henri IV-ban is az angol nyelv 
tanára. Nála vetítőgép és diapozitív-gyüjtemény is rendelkezésre 
állt, az ablakok elsötétíthetők voltak. Az eredmény itt is meg
lepő volt,

A Lycée Pasteur ben, Neuilly középiskolájában, ilyen külső
ségekkel annyira megfogta a német nyelv tanára diákjai 
érdeklődését, hogy aki csak tehette, ausztriai cserkésztáborok
ban vagy vendégfogadó házaknál töltötte a nyarat. Hasonló diák- 
vándorlást tapasztaltunk más intézetekben is. így valóságos ván
dordiák-rendszerről beszélhetünk Franciaországban. Egyik-másik 
francia tanuló már másod-, harmadízben is visszatér vendéglátó 
osztrák házigazdáihoz. Saját tapasztalatainkból tudjuk, hogy a 
francia diákok seregestől keresik fel az osztrák családokat, ahol 
a kellemes nyaralást — potom pénzért — a német nyelv gyakor
lati elsajátításával kötik össze. Anglia még közelebb van, mint 
Ausztria, noha az árak a francia frankhoz viszonyítva magasab
bak, Olasz- és Spanyolországba is igen kedvező feltételek mellett 
jutnak el a francia fiúk. Az egyik magániskola, a külföldön is 
jól ismert Ecole des Roches nevelői eljárásába rendszerképen is 
beiktatta növendékei nyári külföldi tartózkodását. A nyelvekben 
gyöngébb tanulót évközben is kiküldi a vele kölcsönösségben lévő 
angol vagy német magániskolába, 4—6 hónapi nyelvtanulásra. 
A túlságosan zárkózott franciák életében, akik minden idegen 
szóképtől vagy hangtól borzadva fordulnak el, egy-egy ilyen kül
földi tartózkodás a helyes kiejtés, a gyakorlati nyelvkészség meg-
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szerzésében nagy jelentőséggel bír. Az ilyenféle diákutazásokat 
az állam, a testületek és a közintézmények is elősegítik.

Intézményesen gondoskodik a francia állam arról is, hogy 
az élőnyelvszakos tanárok — tudásuk felfrissítésére, nyelvkész
ségük ébrentartására a nyári szünidő alatt a tanított nyelv terü
letére utazhassanak. A francia közoktatásügyi minisztérium ki
mutatása szerint az 1935. év nyarán a kormány 54.600 frankot utalt 
ki idegen nyelvet tanító tanárok számára nyári tanulmányútra. 
Ez az összeg így oszlott meg: Németországba 9 ösztöndíj á 1550 
frank, Angliába 25 ösztöndíj á 1200—1500 frank, Spanyolországba 
8 ösztöndíj a 1000 frank, Olaszországba 2 ösztöndíj á 1000 frank. 
Összesen 44 ösztöndíj 54.600 frank értékben.

Az 1935. évben, a gazdasági válság legsúlyosabb esztendejé
ben az állam mindössze 44 tanárnak tette lehetővé a külföldi tanul
mányutat. Más években ez a szám 3—4-szeresére emelkedett. Ezek
hez azonban hozzá kell vennünk az angol, amerikai, olasz stb. 
külföldi egyetemek meghívását és a városok, intézmények fel
ajánlott ösztöndíjait. (A magyar kormány is nyaranként 5—6 
tanárt, vagy tanárjelöltet lát vendégül az Eötvös-Kollégiumban 
és a debreceni nyári egyetemen.) így hozzávetőlegesen évente 
250—300 főre tehető azoknak a nyelvszakos francia tanároknak a 
száma, akik szabadságukat a tanított nyelv területén töltik.

Nagy segítségére van továbbá a francia nyelvszakos tanár
nak az idegen nemzetiségű asszisztensek intézménye is. Francia- 
országban minden középiskolában ott találjuk a modern nyelvé
szek mellett az idegen kisegítőt, aki a tanított nyelvet anyanyelv
ként beszéli. A nagyobb párizsi líceumokban 2—3 angol, német, 
olasz fiatal tanár is van, de találkoztunk ezekkel a tanársegédek
kel a vidéki, valamint a magánjellegű katolikus iskolákban is. 
Németország, Ausztria és Franciaország között, illetőleg Anglia 
és Franciaország között érvényben lévő régi kulturális megálla
podás értelmében ezek az országok kölcsönösen ellátják egymást 
megfelelő számú kisegítő tanárral. így hozzávetőleg mintegy 250— 
30ü-ra tehető azoknak a német és osztrák tanároknak a száma, 
akik 2—3 évig Franciaországban teljesítenek szolgálatot. Ugyan
annyi fiatal francia tanár kezdi pályáját a Németbirodalomban, 
Ausztriában, vagy Angliában. A nemzetközi egyezmény szerint 
ezek a cseretanárok az iskola internátusában kapnak lakást és 
teljes ellátást, valamint szerény felügyelői díjazást. Hazájuktól 
kapják az útiköltséget és valami kiegészítő pótlékot. Országukba 
visszatérve, a külföldön töltött éveiket szolgálati idejükbe be
számítják.

Hogyan illeszkedik bele az idegen kisegítő tanár a francia 
iskola munkájába1? A tanrendi órákat a francia nemzetiségű tanár 
tartja meg, a társalgási órákat, az internátusi felügyeletet, az 
asztalnál folytatott beszélgetést pedig az idegen kisegítő vezeti. 
Tehát becsületes munkamegosztás történik: a hazai tanár adja a 
nyelvi megalapozottságot, az irodalmi nevelést, az idegen kisegítő 
pedig a kiejtés, a nyelvgyakorlás, szóval a gyakorlati nyelvtanu
lás lehetőségét nyújtja. Ez a jól bevált rendszer kitűnő a diákok 
részére, de kitűnő a tanári utánpótlás szempontjából is: a néme
tek között a franciák legalaposabb ismerői ezek közül a csere
tanárok közül kerültek ki (Curtius), a franciák között pedig a
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germanisztika legjelesebb művelői nevelkedtek a németországi 
középiskolák internátusaiban.

A nemzetközi diáklevelezés is nagyban elősegíti a nyelvtaní
tás eredményességét. A Charles Garnier elnöklete alatt működő 
Bureau de Correspondance Scolairc Internationale kimutatása 
szerint 1919-től 1935-ig több mint egymillió francia gyermek leve
lezett külföldi tanulókkal. Ez az iroda is oszt ki évente több uta
zási ösztöndíjat a szegénysorsú levelezők között, hogy az érdemes 
tanulók személyesen is megismerhessék levelező barátaikat.

A franciaországi élőnyelvtanítás elvi célkitűzéseinek, mód
szereinek és külső megszervezettségének vizsgálata után számot 
kell adnunk eredményeiről. Előbb azonban emlékeztetnünk kell az 
olvasót azokra a különleges nehézségekre, melyekkel a németül 
vagy angolul tanuló francia diáknak meg kell küzdenie. Az angol 
és német nép germán világképe, műveltsége teljesen elüt a latin 
eredetű franciáétól. Évszázados ellenségeskedés, versengés, újab
ban pedig a németekkel szemben olthatatlan gyűlölet és ideges 
félelem beidegződése választja el a franciákat. Ezekhez a lelki 
gátlásokhoz járul a franciák különösen gyönge nyelvérzéke. 
A tiszta csengésű, éles hangképzésű, dallamos anyanyelvi ejtés
hez szokott francia fülnek teljesen idegenszerűen hangzik és 
kómikosnak tűnik fel akár a német, akár az angol szó. A fran
cia tanulók még a legnagyobb nehézségek árán sem képesek meg
tanulni a helyes német kiejtést, mert nyelvükből hiányzanak egyes 
hangok megfelelői. Így a zet í.) helyett sz-t, a eh helyett к-t vagy 
s-t ejtenek, a h-t pedig akármilyen erőlködés, arcfintorítás elle
nére sem tudják kimondani. A kiejtésbeli nehézségekhez hozzá kell 
még venni az alaktani és mondattani eltéréseket. Ezek megmér
hetetlen nehézségeket gördítenek a francia tanulók elé, akik az 
iskolán kívül idegen szót sehol sem hallanak.2 Számukra tehát 
az élőnyelvek közül a legnehezebb a német, azután az angol; az 
olaszt és a spanyolt viszont könnyű szerrel tanulják. Az emlí
tett nehézségek miatt a német nyelvet választó diákok száma 
nagyon megcsappant az utóbbi években. Ezért a katonaiskolák
nál és a főiskoláknál nagy előnynek veszik a német nyelv tudását.

A lépten-nyomon olvasható feljajdulásokból, panaszokból és 
saját tapasztalatainkból azt kell megállapítanunk, hogy sokkal 
kedvezőbb külső körülmények ellenére sem érik cl azt az ered
ményt az élőnyelvoktatás terén, amit a magyar középiskola fel 
mutat. Ezzel elsősorban maguk a franciák vannak tisztában, ezért 
soha nem tapasztalt erőfeszítésekkel, súlyos áldozatok árán pró
bálják az eredményt fokozni. Dr. Sipos Lajos.

FORGÁCSOK.
Pedagógiai romanticizinus vagy önáltatás. Kifejeztük már 

örömünket a pedagógiai, főkép a didaktikai érdeklődés fokozódá
sán. Pedagógiai folyóirataink elszaporodtak s bennük a cikkek 
egész tömege kínálja magát az olvasóknak. S meg vagyunk róla 
győződve, hogy e területen több az olvasó, mint az író. De sajnálat
tal kell megállapítanunk, hogy a cikkek egy része olyan zugokból

2 V. ö. F ináczy E rnő: A francia középiskola, 209. old.
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tör elő, amelyeket nem világított meg a pedagógia tudománya, a 
korral haladó gyakorlat sem és a cikkezők olyan felfedezéseket 
tesznek, amelyek már hosszú múltra tekintenek vissza, rég meg
cáfolt, be nem vált módszerekért lelkesednek, vagy kivihetetlen 
célkitűzésekkel akarnak feltűnést kelteni. Főkép az utóbbiak okoz
nak bajt. Nyugtalanítanak egyes meg nem állapodott pedagóguso
kat is, leginkább pedig a nagyközönség körében keltenek bizalmat
lanságot a mai iskolával szemben. Mert a nagy ígéretek különféle 
csatornákon át szélesebb körökbe is eljutnak és hitelre találnak. 
Mikor ezek a nagyot ígérők az erkölcsi nevelés, a jellemneveléis 
területén mozognak, talán egy idejét multa romanticizmus mezején 
keresik a pedagógiai kék virágot, mikor azonban a didaktikában 
lépnek fel újításaikkal, hol az eredmény elég megbízhatóan álla
pítható meg, az ember fantasztákat, délibábkergetőket kénytelen 
bennük látni, akik talán magukat is áltatják. Ellentmondásra nem 
találnak, legalább is nyomtatásban nem, mert vagy nagyon udva
riasak vagyunk, vagy félünk, hogy a nagyot ígérő mellett kisebb 
ígéreteinkkel eltörpülünk.

A pedagógiai lapok szerkesztőinek kötelessége vigyázni arra, 
hogy a rájuk bízott ügy ne szenvedjen a fantaszták, a délibábkerge- 
tők egetostromlásától, ne térjen el romantikus irányokba, hanem 
csak azoknak adjon helyet, akik a pedagógiai realizmus talaján a 
meglevő jó megbecsüléssel keresik a jövendő jobbat. (kk.)

A pedagógus egyénisége. Nem egyszer olvasunk arról, milyen
nek kell lennie. Nem szabad olyannak lennie, mint amilyen más 
közönséges halandóé. Más, töltse bár be a legmagasabb állást, 
vagy legyen családja benső körében, szabadon kifordíthatja egyéni
ségének érdesebb oldalát is. Megértéssel fogadják. A pedagógus 
ellenben legyen mindig nyájas, semmi se hozza ki sodrából, soha se 
haragudjék, sohase legyen kemény, egy érdes szó, a legszelídebb 
gúnymosoly ne kerüljön az ajkára, legyen szublimált ember. Ilyen 
követeléssel állanak elő mások és nem egy megnyilatkozásunkból 
láthatjuk, magunk is.

Bizonyára senki se tagadhatja, hogy egy ideál felállítása és a 
feléje való őszinte törekvés minden pályán szükséges és senki sem 
kívánhatja hőbben, mint mi, tanárok, hogy a pedagógus a leg- 
kiilönb, a lehető legideálisabb ember legyen. De vájjon ideális 
tanár, nevelő-e az, aki amolyan, szinte már egyéniségéből kivetkőz- 
tetett, szublimált ember? Aligha. Nem jól nevel az, aki egyforma, 
sztoikus nyugalommal rója vagy akár bünteti meg a megtévedt jó
akaratot és a megátalkodott rosszindulatot, mégha a fegyelmi foko
zatokkal helyesen sújt is. Rosszul cselekszik, ha indulatait az igaz
ság és méltányosság nem tudja fékentartani, midőn gyermekes meg
gondolatlanságról, helyrehozható eltévelyedésről van szó, de helye
sen cselekszik, mikor a megátalkodott rakoncátlanságot, szemér
metlenséget vagy akár tunyaságot kemény szóval haragosan, fel
háborodva ostorozza, sőt ha a gúnynak, ennek a nagyon fájó, köny- 
nyen vérigsértő és épp azért csak végső esetben használandó fegy
vernek élével megsebezi. Az ifjúságnak nemcsak a fokozatosan 
jutalmazó és büntető tanárt, hanem az örvendező és haragos embert 
is kell látnia. A mélyen emberi az, ami legmélyebbre hat.

Mindenben helyet kell adni a tanár egyéniségének. És a diák-
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nak jó, ha már az iskolában megismer értékes egyéniségeket, korán 
megtanul bizonyos alkalmazkodást is, mert az iskolán kívül és túl 
emberismeretre, önfékezésre nagy szüksége lesz. Csak egyet ne 
ismerjen meg soha az iskola falain belül, amivel pedig azon kívül 
sok küzdelme lesz: az igazságtalanságot. Az iskola az egyéni és a 
szociális szempontok egész sorának figyelembevételével mindent 
megtesz, hogy evvel a rútsággal az ő területén ne találkozzék. 
El akarja vele érni azt is, hogyha a diák az életben szembenéz 
vele, fellobbanó haraggal, nemes, de a legélesebb fegyverekkel har
coljon ellene. (kk.)

h í r e k .
Bernolák Kálmán az egyesület új elnöke.

Az egyesület új választmányának 1937. évi április hó 17-én 
hozott határozata és jelölése alapján a tanárság általános szava
zással júniusban megválasztotta a jelenlegi ciklus hátralevő ide
jére az egyesület új elnökét. A szavazatszedő-bizottság által fel
vett jegyzőkönyv alapján nagy szavazati többséggel Bernolák 
Kálmán lett az elnökünk. Személyében az egyesület vezetőségének 
egy régi, lelkes és rendkívül tevékeny tagja került megérdemelten 
a tanárság élére. Elnöki működéséhez szép reményeket fűzünk. 
Kívánjuk, hogy a tanárság fontos és magasztos ügyét sok-sok 
sikerrel képviselje. A főtitkár.

Kinevezés. A korm ányzó a vallás- és közoktatásügyi m iniszter előterjesz
tésére dr. Loczka Alajos egyetemi m agántanár, állam i középiskolai igazgatót, 
az Országos K özoktatási Tanács ügyvezető igazgatóját, tanügyi tanácsossá 
kinevezte.

Cím adom ányozás. A korm ányzó dr. Koch Nándor  tanügyi tanácsosi 
címmel felruházott állam i gyakorló középiskolai rendes tanár, szakelőadónak 
a tanügyi főtanácsosi cím et adom ányozta.

Kinevezések az egyetemeken. A vallás- és közoktatásügyi m iniszter elő
terjesztésére a budapesti királyi m agyar Pázm ány Péter tudom ányegyetem en: 
dr. Prohászka Lajost, a pedagógiai tanszék egyetemi nyilvános rendkívüli 
tan árá t egyetemi nyilvános rendes tanárrá , dr. Pais Dezsőt, a Báró Eötvös 
József Kollégium rendes tanárá t az üresedésben levő m agyar nyelvtudom ányi 
tanszékre egyetemi nyilvános rendkívüli tanárrá ; — a szegedi m. kir. Ferenc 
József tudom ányegyetem en: dr. Várady Imrét,  az olasz nyelv- és irodalm i tan 
szék egyetemi nyilvános rendkívüli tanárát, egyetemi nyilvános rendes tanárrá , 
dr. Banner János  nyilvános rendkívüli tanári cím mel felruházott egyetemi 
m agántanár, adjunktust, a szegedi Ferenc József tudom ányegyetem en ürese
désben levő régiségtudom ányi tanszékre egyetemi nyilvános rendkívüli tanárrá ; 
— a pécsi m kir. Erzsébet tudom ányegyetem en: dr. Koszó Jánost, a ném et 
nyelv és irodalm i tanszék egyetemi nyilvános rendkívüli tanárá t és dr. Tóth  
Lászlót, az egyetemes történelm i tanszék egyetemi nyilvános rendkívüli tan á 
rát, egyetemi nyilvános rendes tanárokká, dr. Bognár Cecil egyetemi nyilvá
nos rendkívüli tanári címmel felruházott egyetemi m agántanárt, bencés reál
gimnáziumi tanárt, az üresedésben levő pedagógiai tanszékre egyetemi nyil
vános rendkívüli tanárrá , végül dr. Ferenczi István, szegedi Ferenc József 
tudom ányegyetem i m agántanárt, főgeológust a debreceni Tisza István tudo
mányegyetemen üresedésben levő ásvány-földtani tanszékre egyetemi nyilvá
nos rendkívüli tanárrá  kinevezte.

A vallás- és közoktatásügyi m iniszter előterjesztésére dr. Szűcs Adolf, 
a m agyar k irály i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudom ányi egyetemhez
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szolgálattélelre beosztott középiskolai tanárt az állam i középiskolai és a velük 
egy tekintet alá eső többi tan á r részére m egállapított és az állam i rendszerű 
VI. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő 10. fizetési fokozatba 1937. évi 
július hó 1. nap játó l kezdődő hatállyal előléptette.

A Kormányzó Füster Jenő m iskolci kir. kát. F rá te r György gim názium i 
rendes tanárt, 1937. évi július hó 1-től szám ított hatállyal, a királyi kato
likus középiskolai tanárok  létszám ába az állam i középiskolai és a velük egy 
tek in tet alá eső többi tan á r részére m egállapított és az állam i rendszerű VI. 
fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő 10. fizetési fokozatba előléptette.

Tanügyi főtanácsosok, gimnáziumi igazgatók. A vallás- és közoktatás- 
ügyi m iniszter előterjesztésére Réday János  tanügyi főtanácsos, gim názium i 
igazgatói címmel felruházott budapesti állam i Deák Ferenc gim názium i és 
Korpás Ferenc tankerületi k irály i főigazgatói címmel felruházott budapesti 
I. kerületi állam i Verbőczy István gim názium i igazgatót, dr. Már f f y Oszkár  
m agyar királyi korm ányfőtanácsos, gim názium i igazgatói címmel felruházott 
állam i gim názium i rendes tanárt, továbbá dr. Császár Ernő  gimn. igazgatói 
cím mel felruházott budapesti állam i középiskolai tanárképzőintézeti gyakorló
gim názium i tanárt, tanügyi főtanácsos, gimnáziumi igazgatókká az V. fize
tési osztályba, dr. Szukováthy Imre  m agyar királyi egészségügyi főtanácsost, 
a  m agyar királyi Testnevelési Főiskola igazgatóját az V. fizetési osz
tályba, dr. Sallay Géza gim názium i igazgatói címmel felruházott szol
noki állam i Verseghy Ferenc gim názium i és dr. Goschi Péter  gimnáziumi 
igazgatói cím m el felruházott székesfehérvári állam i Ybl Miklós gim názium i 
megbízott igazgatót gimnáziumi igazgatókká a VI. fizetési osztályba, dr. Csengő 
Nándor  gyöngyösi állam i Ivoháry István gimnáziumi, Fördös László miskolci 
állam i Hunfalvy János gim názium i, Farkas István balassagyarm ati állam i 
Balassi Bálint gim názium i és dr. Antal Imre  nagykállói állam i Szabolcs vezér 
gim názium i igazgatót a VI. fizetési osztályba, vitéz Fraknóy József  gim ná
zium i igazgatói cím mel felruházott, központi szolgálattételre beosztolt állam i 
gyakorló gim názium i tan á rt és Novágh Gyula gim názium i igazgatói címmel 
felruházott és a budapesti Iskolánkívüli Népművelési B izottsághoz beosztott 
állam i gim názium i rendes tanárt gimnáziumi igazgatókká a VI. fizetési osz
tályba, végül dr. Banner Benedek  békéscsabai állam i L orántffy Zsuzsanna 
leánygim názium i, dr. Kurucz György szolnoki állam i Bánffy Katalin leány
gimnáziumi, dr. vitéz Esztergomy Ferenc budapesti X. kerületi állam i Széchenyi 
István gim názium i és Horváth Béla szentgotthárdi állam i gim názium i meg
bízott igazgatót gimnáziumi igazgatókká a VII. fizetési osztályba kinevezte.

A vallás- és közoktatásügyi m iniszter előterjesztésére Lauringer Ernő 
soproni állam i Széchenyi István gim názium i igazgatónak, Szőts Gyula gim
názium i igazgatói cím mel felruházott budapesti I. kerületi állam i Verbőczy 
István gim názium i rendes tanárnak , dr. Gaál László karcagi reform átus 
Nagykun gim názium i igazgatónak és dr. Balanyi György egyetemi m agántanár, 
budapesti IV. kerületi kegyestanítórendi katolikus gim názium i igazgatónak 
a tanügyi főtanácsos, gimnáziumi igazgatói címet, Kronberger Ede  budapesti 
középiskolai tanárképzőintézeti gyakorló gimnáziumi, Haerter Ádám  ceglédi 
állam i Kossuth gimnáziumi, dr. vitéz Kohányi Zoltán  kaposvári állam i 
Somssich Pál gim názium i, Téglássi Ferenc budapesti I. kerületi Verbőczy 
István gim názium i, dr. Prónai Lajos  budapesti VI. kerületi állam i Mária 
T erézia leánygim názium i, dr. Takáts Lajos  szegedi állam i K lauzál Gábor 
gim názium i, Csiky György zalaegerszegi állam i Deák Ferenc gimnáziumi, 
Schummer Szilárd szom bathelyi állam i Faludi Ferenc gimnáziumi, Elekes 
István  budapesti I. kerületi állam i Verbőczy István gimnáziumi, vitéz Horváth  
Antal budapesti V. kerületi állam i Berzsenyi Dániel gimnáziumi, dr. Pintér 
Lajos  kaposvári állam i Somssich Pál gim názium i, dr. vitéz Pálfi János egye
tem i m agántanár, budapesti VI. kerületi állam i Kölcsey Ferenc gimnáziumi, 
Bebesi István  dom bóvári kato likus Eszterházy Miklós nádor gim názium i, 
dr. Radványi Ferenc budapesti VIII. kerületi községi V örösm arty Mihály 
gim názium i, Grabits Lajos budapesti I. kerületi községi Szilágyi Erzsébet 
leánygim názium i, Jakucs István  debreceni reform átus gim názium i és Bacsó
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Vilmos  gödöllői prem ontrei kanonokrendi gim názium i rendes tanárnak , vala
m int Lenkei Henrik  nyugalm azott állam i gim názium i tanárnak  sok éven ál 
k ifejtett értékes pedagógiai és irodalm i m unkássága elism eréséül a gim ná
ziumi igazgatói cím et adományozta.

A vallás- és közoktatásügyi m iniszter előterjesztésére Csaplovits József 
dom bóvári királyi katolikus Eszterházy Miklós nádor gim názium i és Szabó  
Kálmán  nyíregyházi k irály i katolikus gim názium i igazgatót a VI. fizetési 
osztályba, Újvári Lajos mezőkövesdi k irály i katolikus Szent László gimnáziumi 
m egbízott igazgatót pedig gim názium i igazgatóvá a VII. fizetési osztályba 
kinevezte.

T anári kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi m iniszter előterjesztésére 
Oberle József tanügyi tanácsosi címmel felruházol! állam i gim názium i tanárt 
az 1937. évi július hó 1-től kezdődő hatállyal az állam i középiskolai és velük 
egy tekintet alá eső többi tanárok  részére m egállapított és a VI. fizetési 
osztály 3. fokozatának megfelelő 10. fizetési fokozatba előléptette.

A vallás- és közoktatásügyi m iniszter előterjesztésére clr. Koncz József 
újpesti állam i Könyves Kálmán gim názium i vallásalapi rendes h ittanári 1V>37. 
évi július hó 1-i hatállyal az állam i középiskolai és a velük egy tekintet alá 
eső többi tan á r részére megállapított és az állam i rendszerű VI. fizetési osztály 
3. fokozatának megfelelő 10. fizetési fokozatba előléptette.

A vallás- és közoktatásügyi m iniszter előterjesztésére dr. Fest Sándor 
egyetemi m agántanárt és dr. Tornász Jenő  budapesti Báró Eötvös József 
kollégiumi tanárokat a VI. fizetési osztályba kinevezte.

A vallás- és közoktatásügyi m iniszter Szendi János  budapesti VI. kér. 
áll. Kemény Zsigmond gimnáziumi. Kaposi Antal zalaegerszegi állam i Deák 
Ferenc gimnáziumi, Szerencsi Zoltán  m akói áll. Csanád vezér gimnáziumi, 
dr. Peér István  csongrádi állam i Szent Im re gim názium i, dr. Hegedűs Zoltán 
budapesti I. kér. áll. Verbőczy István gim názium i, dr. Ignáczy Béla hatvani 
áll. gr. Klebelsberg Kunó gimnáziumi, Jankóné Schindler Edit  soproni áll. 
leánygim názium i, ifj. Grabovieczky Leon  nyíregyházai k ir. kát. gim názium hoz 
beosztott állam i gim názium i, Kerekes György békéscsabai áll. Lorántffy 
Zsuzsánna leánygim názium i, Boronkay Antal, a leipzigi tud. egyetemen szol
gálatot teljesítő áll. gimnáziumi, dr. Bencze István  budapesti V. kér. állam i 
Bolyai gim názium i, dr. Rásky Klára szolnoki állam i Bánffy Katalin leány
gimnáziumi, Mésznerné Lengyel Éva budapesti VI. kér. állam i M ária Terézia 
leánygim názium i, Gál Mária szolnoki áll. leánygim názium i, dr. Ternay Kál
mán  debreceni áll. Fazekas Mihály gim názium i, Bayer István  pestszenterzsé- 
beti áll. Kossuth Lajos gimnáziumi, Czakó János csongrádi áll. Szent Im re 
gimnáziumi, Jenkovszky  Paula szom bathelyi áll. leánygim názium i, Debreceni 
László kaposvári áll. Somssich Pál gim názium i, Csizmazia Ilona soproni áll. 
leánygim názium i, Dienes László és Pázmány Béla ú jpesti áll. Könyves Kálmán 
gimnáziumi, dr. Kardos Tibor budapesti V. kér. áll. Berzsenyi Dániel gim
názium i, Patkó Károly  budapesti II. kér. állam i M átyás k irály  gimnáziumi, 
dr. Haraszti Árpád budapesti X. kér. áll. Szent László gim názium i, Rác.z 
Kálmán jászberényi áll. József nádor gimnáziumi, Bojár János balassa
gyarm ati áll. Balassi Bálint gim názium i, Zalai József  győri áll. Révai Miklós 
gim názium i, Horváth Sándor Benő budapesti V. kér. áll. Bolyai gimnáziumi, 
Kovács Máté debreceni áll. Fazekas Mihály gim názium i, Mikszáth Gyula 
győri áll. Révay Miklós gimnáziumi, dr. Koczkás Gyula pécsi m. kir. közép
iskolai tanárképzőintézeti gróf Széchenyi István gyakorló gim názium hoz 
szolgálatttételre beosztott állami gimnáziumi, Schembek Elvira szolnoki áll. 
Bánffy Katalin leánygimnáziumi, dr. Nevelös Ágoston budapesti VII. kér. áll. 
M adách Im re gim názium i, Horváth Péter budapesti X kér. áll. Szent László 
gimnáziumi, Galló László szegedi áll. Klauzál Gábor gim názium i, dr. Bérezés 
J. Rayrrund  m átyásföldi Egyesületi Corvin Mátyás .gim názium hoz szolgálat- 
tételre beosztott állam i gimnáziumi, dr. Záhony Béla békéscsabai áll. Lorántffy 
Zsuzsanna leány gim názium i, dr. Veszprémi Etelka  szom bathelyi áll. leány
gimnáziumi, dr. Mészáros Vendel  szolnoki áll. leánygim názium i, Orbók Aladár 
szegedi áll. Klauzál Gábor gimnáziumi, Szerdahelyi János m átyásföldi E g\e-
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sületi Corvin Mátyás gim názium hoz szolgálatlélelre beoszloll áll. gimnáziumi, 
dr. Fehér Ede  nagykállói áll. Szabolcs vezér gim názium i és Sipos Ferenc 
m átyásföldi Egyesületi Corvin Mátyás gim názium hoz szolgálattételre beosztott 
állam i gim názium i helyettes tanárokat az állam i gimnáziumi tanárok  lét
szám ába rendes tanárokká, dr. Madai Pál gim názium i igazgatói címmel fel
ruházott s a debreceni m. kir. középiskolai tanárképzőintézeti gyakorló gim
názium hoz, dr. Trcwnik Jenő  a budapesti m. kir. középiskolai tanárképző
intézeti gyakorló gim názium hoz, dr. Szondy György a debreceni m. kir. 
középiskolai tanárképzőintézeti gyakorló gimnáziumhoz, Almásy Károly a 
pécsi in. kir. középiskolai tanárképzőintézeti gróf Széchenyi István gyakorló 
gim názium hoz, dr. Messik Béla a budapesti m. kir. középiskolai lanárképző- 
intézeti gyakorló gim názium hoz és vitéz Fehérváry Dezső a debreceni m. kir. 
középiskolai tanárképzőintézeti gyakorló gim názium hoz szolgálattételre be
osztott állam i gim názium i rendes tanárokat az állam i gyakorló gimnáziumi 
tanárok  létszám ába gyakorló gimnáziumi tanárokká, dr. Krúdy Mária buda
pesti VI. kér. áll. M ária Terézia leánygimnáziumi, dr. Kempelen Attila buda
pesti VI. kér. áll. Kemény Zsigmond gim názium i és dr. Felszeghy Elemér  
k isvárdai állam i Bessenyei György gim názium i helyettes tanári az állam i 
gim názium i tanárok  létszám ába rendes tanárrá  kinevezte.

A vallás- és közoktatásügyi m iniszter Vasas Mihály kaposvári állami 
Somssich Pál gim názium i, dr. Virányiné dr. Viráyh Rózsa  újpesti állami 
Kanizsay D orottya leánygimnáziumi, Be'.sö Ferenc és dr. Pfisterer Miklós 
budapesti VII. kér. állam i Madách Im re gimnáziumi, Seper János csongrádi 
állam i Szent Im re gim názium i óraadó helyettes tanárokat, Gálos Ferenc 
m átyásföldi Egyesületi Corvin Mátyás gim názium hoz beosztott állam i gim
názium i óraadó helyettes tanárt, dr. Fischer Vilmos budapesti V. kér. állam i 
Berzsenyi Dániel gim názium i, Kaufmann Margit szom bathelyi állam i leány
gim názium i, Demeter Margit és Vlaik Valéria budapesti XIV. kér. állami 
Erzsébet Nőiskola leányginm ázium i óraadó helyettes tanárokat, továbbá 
úr. Megesi István okleveles középiskolai, volt állam i főgim názium i tanárt, 
Kincs Elek  okleveles középiskolai, pestszentlőrinci állam i fiú felső kereske
delmi iskolai óraadó helyettes tanárt, végül dr. Sárkány Oszkár M agyar 
Nemzeti Múzeum Országos Széchenyi K önyvtáránál szolgálatot teljesítő ok
leveles középiskolai tanárt az állam i gim názium i helyettes tanárok  létszám ába 
helyettes tanárokká; dr. Palik Piroska  budapesti kir. m. Pázm ány Péter 
tudom ányegyetem i ad junktust az állam i középiskolai és ezzel egy tekintet 
a lá eső rendes tanárok  létszám ába állam i középiskolai rendes tan árrá ; 
dr. Hajósy Ferenc budapesti VII. kér. állam i M adách Im re gim názium i és 
dr. Juhász László szegedi H orthy Kollégiumhoz szolgálattételre beosztott 
állam i gim názium i óraadó helyettes tanárt, továbbá dr. Vértesi) Miklós  a 
budapesti kir. m agyar Pázm ány Péter Tudományegyetem K önyvtáránál 
ideiglenesen foglalkoztatott okleveles középiskolai tanárt az állam i gim názium i 
helyettes tanárok  létszám ába helyettes tan á rrá  kinevezte; iff. Percnyi Rudolf 
nagykanizsai kegyestanítórendi gim názium hoz beosztott kir. kát. gimnáziumi 
és Lossányi Gyula nyíregyházai kir. kát. gim názium i helyettes tan á rt a kir. 
katolikus gim názium i tanárok létszám ába rendes tanárokká; Misángyi Ferenc 
dom bóvári kir. kát. Eszterházy Miklós nádor gim názium i óraadó-helyettes 
tanárt, dr. Gáspárdy Sándor jászapáti kir. kát. gróf Széchenyi István gim
názium i, Juhász Pál mezőkövesdi kir. kát. Szent László gim názium i kisegítő 
óraadó tanárokat, továbbá Tóth Kálmán, Timon Tivadar, Ackermann János 
m iskolci kir. kát. F rá ter György gim názium hoz, Lakó György jászapáti kir. 
kát. gróf Széchenyi István gim názium hoz beosztott óraadó-helyettes tanáro
kat, végül Divinyi Mihály oki. középiskolai tanárt a királyi katolikus gim
názium i. Bathóné dr. Ferenczi Sára budapesti XIV. állam i Erzsébet Nőiskola 
leánygim názium i óraadó helyettest tanárt az állam i gim názium i helyettes 
tanárok  létszám ába helyettes tanárokká kinevezte.

Áthelyezés. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi m iniszter Tömör Gyula 
a m agyaróvári kegyestanítórendi gim názium hoz beosztott kir. kát. gimná-
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ziumi rendes tanárt a  győri állam i Révai Miklós gim názium hoz osztotta be 
szolgálattételre.

A vallás- és közoktatásügyi m iniszter Neszmélyi Alice, Sykó Dezső, 
Marik Klára, líerezsi Endre, Juhász József, Kocsis József, Obitz Károly, 
Bonis Emm a, Tajthy Kálmán, Miriszlay Ernő helyettes testnevelési tanárt 
rendes testnevelési tanárrá, Szabó József, Csató Béla, Beöthy Éva, Szabó 
József, Baloghné Kael Anna, Bácsalmási Péter, Benedek László, Bátky Zsig- 
nzond, Pertich Rózsa, Bessenyi Gyula, Jillek Emil, Bartalits Ilona, Magdányi 
Antal óraadó-helyettes testnevelési tanárt helyettes testnevelési tanárrá k i
nevezte.

Új magántanárok. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi m iniszter dr. Fe
kete Nagy Antal  országos allevéltárnoknak a budapesti kir. m. Pázm ány 
P éter tudom ányegyetem  bölcsészettudom ányi karán  „A Felvidék település- 
története a középkorban“ című tárgykörből egyetemi m agántanárrá  történ t 
képesítését jóváhagyólag tudom ásul vette és nevezettet ebben a minőségben 
megerősítette.

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi m iniszter dr. Molnos Lipót okleveles 
középiskolai tanárnak , a  Franciaországi Magyar T anulm ányi Központ igaz
gatójának a pécsi m. kir. E rzsébet tudom ányegyetem  bölcsészei-, nyelv- és 
történettudom ányi karán  a „M agyar-francia irodalm i kapcsolatok és hatások“ 
cím ű tárgykörből egyetemi m agántanárrá  történ t képesítését jóváhagyólag 
tudom ásul vette és nevezettet ebben a minőségében megerősítette.

Igazgatói megbízatás. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi m iniszter 
Ercsey Jakab  debreceni m. kir. középiskolai tanárképzőintézeti gyakorló 
gim názium hoz szolgálattételre beosztott állam i gim názium i rendes tanárt 
folyó évi július hó 1-i hatállyal saját kérésére a kaposvári állam i Somssich 
Pál gim názium hoz áthelyezte és fenti hatállyal, Bentzik Mihály  szom bathelyi 
állam i Faludi Ferenc gim názium i rendes tan á rt folyó évi július hó 1-i hatály- 
lyal jelenlegi állom áshelyérői saját kérésére a zalaegerszegi állam i Deák 
Ferenc gim názium hoz helyezte á t és megbízta egyben az iskola igazgatói 
teendőinek ellátásával.

Űj tagok. Balogh Ilona dr. Domokosné magányleányg. Bp„ 
dr. Bayer Lászlcné Baja (párt. tag), Hegyi József ref. gimn. Sáros
patak, Horkay László dr., Mohácsi Endre, Molnár József, Pőcze 
János dr. ref. gimn. Hajdúnánás, Kiss Ernő ref. leánygimn. Mis
kolc, ifj. Levius Ernő ág. h. ev. gimn. Bp., Maróthyné Hein Margit 
dr. I. kér. Szilágyi E. leánygimn. Bp., Zsenaty Dezső gyógyped. 
tanár Bp. (párt. tag).

HALOTT AINK.
t  Csellár Arnold, a miskolci kir. kát. F ra te r György gim názium nyugal

m azott tanára , június hó 14-én, életének 58., nyugalom bavonulásának első 
évében meghalt.

f  Dr. Fráter István, a kecskem éti ref. gróf Tisza István gim názium 
r. tanára , cserkészparancsnok, a VIII. cserkészkerület volt ellenőrző tisztje, 
30 éves korában  június hó 20-án Budapesten, hosszas szenvedés u tán meghalt.

f  Abrahám István, a budapesti reform átus gimnázium volt tanára, 
nyugalom bavonulása negyedik, életének 74. évében folyó évi június 6-án 
meghalt.

t  Békés Oszvald, a miskolci kir. kát. F rá te r György gim názium  rendes 
tanára , folyó évi augusztus hó 4-én életének 48. évében meghalt.

f  Csikós György, a kunszentm iklósi ref. Baksay Sándor gimnázium 
rendes tanára , 45 éves korában folyó évi június hó 10-én m eghalt.

•j Halász Zsigmond, a budapesti ref. gim názium ny. testnevelési tanára, 
folyó évi június hó 4-én 82 éves ko rában  meghalt.



38

t  Kosa István, a k iskunhalasi ref. Szilády gim názium r. tanára, folyó 
évi július hó 18-án, éleiének 61. évében meghalt.

t  Dr. Kovács Géza, a budapesti IX. kér. áll. Fáy András gim názium 
igazgatója, tanügyi tanácsos, folyó évi június hó 12-én 56 éves korában 
hosszas szenvedés u tán meghalt.

KÖNYVSZEMLE.
Nagy József: A gim názium i la tin  tan ítás vezérelvei. „A tanítás problém ái“ 
13. sz. Budapest, é. n., 23 1.

Nagy József tanu lm ányának nagyobbik része azokkal a tám adásokkal 
foglalkozik, melyeket a középiskolai latin tanítás ellen intézni szoktak, s 
azokkal a hibákkal, m elyek ennek a tárgynak a tan ításában  valóban tapasz
talhatók. A könyvecske kisebbik része röviden és nagy általánosságban azo
kat a m ódokat és eszközöket ismerteti, amelyekkel a bajokon segíteni lehetne. 
Mi sokkal helyesebbnek talá ltuk  volna, ha  a szerző a  százszor megcáfolt 
vádak, s az á ltalánosan ismert, de m ár részben ki is küszöbölt tan ítási hibák 
és hiányok fölöslegesen hosszadalm as felsorolása helyett, több teret szentelt 
volna annak, am it a cím ben ígér, t. i. a latin  tanítás vezérelveinek.

A m ű gondolalm enete a következő.
A latin tan ítás értéke abban van, hogy m egism erteti a tanulókkal a 

la tin  nép lelkét s azt a nyelvet, amely hosszú időn át volt az európai művelő
dés hordozója és megőrzője. Mégis sokan tám adják  a latin  nyelv tanítását, 
h ivato ttak  és avatatlanok egyaránt. Ennek a tám adásnak leggyakoribb érve 
a középiskolai latin tan ítás eredm énytelensége. B ár ez a vád ilyen túlzottan 
kim ondva igazságtalan, mégis van valam i alapja. Ugyanis m a a gimnáziumi 
latin  tan ítás valóban gyakran nem éri el legfőbb célját: a latin  szellemiség 
és világkép kellő megism ertetését. Ezen a ba jon  segíteni is kell, de ez csak 
úgy történhetik  meg, ha a latin  tanítás külső és belső akadályait e lhárítjuk.

Külső akadályok. M indenekelőtt a m ai rohanó, nyugtalan életmód, 
amely nem  tud ja  a m ultat értékelni. A társadalom , a szülők gyakran ki
fogásolják és ócsárolják a latin  nyelv tan ításá t s így a tanulókban is ellen
szenvet keltenek ezzel a tantárggyal szemben. A sajtó is inkább a hum anisz
tikus nevelés ellen, m int mellette tám aszt hangulatot. Ezt az ellenszenvet 
csak növelte a háború  u tán i nevelési ú jítások kapkodó bizonytalansága s az 
a körülm ény, hogy a túlterhelés divatos vádját is elsősorban a latin  ellen 
vetették fel. Azután m aguk a pedagógiai körök sem tud tak  megegyezni 
m inden tekintetben a hum anisztikus nevelés egyes kérdéseiben: ennek a 
következménye a tanterv  sűrű változtatása, s ez az utóbbi évtizedben szintén 
károsan befolyásolta a latin  tanítást. Végül igen sok szülő küldi latin nyelvet 
tanító  iskolába fiát, pedig azt sem tehetsége, sem hajlam ai nem  teszik alkal
m assá ennek a tárgynak a  tanulására.

Belső akadályok és e lhárításuk  m ódjai. Sajnos, a könyvecskének ez a 
része, amely pedig inkább érdekelt volna bennünket, m int az előző közism ert 
fejtegetések, alig kilenc oldal. így bizony igen kevés olyan tervet, tanácsot, 
tapasztalaton alapuló megfigyelést tud adni, am it a latin  nyelvet tanító  tan á r 
felhasználhatna.

Művének ebben a részében a szerző először a m ai latin  tanárképzés 
h ibáiró l és hiányairó l szól. K ifogásolja a latin  tanárok  egyetemi elméleti 
képzésének elvontságát s azt, hogy kevés tekintettel van a középiskolai 
tan ítás anyagára és célkitűzéseire. Még hiányosabbnak érzi a tanárjelö ltek  
gyakorlati pedagógiai előkészítését, s ennek tu la jdon ítja  a kezdő tanárok sok 
balfogását és m eddő kísérletezését. Ezen a bajon csakis a tanárképzés alapos 
m egváltoztatása segíthetne. Sok kifogást emel szerzőnk a m ai középiskolai 
latin  tananyag ellen is, am ely szerinte sem lélektani, sem tárgyi szem pontból 
nem kielégítő. A tananyag m ódosítására vonatkozó eszm éit azonban, egy két 
író nevének felemlítésével, csak egészen határozatlan  körvonalakban vázolja,
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úgyhogy azok nyom án nem igen lehetne új tantervet összeállítani. A jánlja 
azután  Nagy József az iskolai dolgozatok szám ának csökkentését — ez az 
új Tantervben m ár meg is történ t —, a házi feladatok szaporítását, változa
tosai)!) anyagú, színes képekkel ellátott, s a gyerm ekiélekhez jobban alkal
m azkodó tankönyvek kiadását és bevezetését. Felem líti végül, hogy a szem
léltetés elevenebbé és vonzóbbá tételére szükséges lenne az iskolák hiányos 
pedagógiai felszerelésének a gyarapítása, a film vetítés kifejlesztése, az osz
tályok zsúfoltságának m egszüntetése s a középiskolába nem  való tanulók 
kirostálása.

Lehetetlen ezt az ism ertetést befejeznünk anélkül, hogy az író stílusáról 
meg ne em lékeznénk. Az újabb m agyar k ritikának  egyik legnagyobb hiányos
sága és h ibája, hogy egyáltalán nem  törődik a m egbírált m űvek előadásával. 
Nagyrészt ennek a következménye, hogy az írók is m ind kevesebb gondot 
fo rd ítanak  stílusukra, főleg annak  m agyarosságára és szabatosságára. Ebben 
a tekintetben Nagy József könyvecskéje sem kivétel. Feltűnő m űvében először 
is az idegen szavak nagy tömege. Nem kifogásoljuk mi az olyan idegen- 
eredetű  szavak használatát, amelyek úgynevezett tudom ányos műszavak, 
vagy pedig nincs helyettük azonos jelentésű jó  m agyar szó (pl. hum anizm us, 
hum anista, pedagógia stb.). Ebben a könyvben azonban igen sok olyan ide
gen szóval találkozunk, am elyeket könnyen lehetett volna velük teljesen 
azonos értelm ű és értékű m agyar kifejezésekkel helyettesíteni. Az írónak 
m indössze egy-két órai m unkára lett volna szüksége, hogy ezt a sok fölös
leges idegen szót kigyom lálja stílusából. Sajnos, ezt a m unkát nem  végezte el 
s így ezek az idegen szavak nem csak m agyartalanná teszik stílusát, hanem 
annak  pongyolaságát is fokozzák. A legfeltűnőbb és leglölöslegesebb idegen 
szavai a következők: konzerváló, aktuális, laikus, kritizál, diploma, agitálás, 
intenzív, dom ináló, rekonstruálás, motívum , diagnózis, „avatatlanokkal és 
la ikusokkal“ — itt pl. igazán szükségtelen volt a jó  m agyar szót -ugyanolyan 
jelentésű idegen szóval m egism ételni —, speciálisan, racionális, praktikus, 
im ponáló, antihum anisztikus, ódium, exkluzív, intelligencia-jogosító (?), 
szelekció, ambíció, energia, disszertáló, ru tin írozottabb (!), szférákkutató, 
redukció, minim ális, illusztráció, realitások, rekonstruktiv, korrigálás, nevelő
ambíció. Ezek közül ném elyik többször is előfordul.

De a fogalm azás lazaságát és hevenyészett voltát is szóvá kell tennünk. 
E rre  vallanak a hosszadalm as, bonyolult szerkezetű, nehézkes többszörösen 
összetett m ondatok. Csak utalunk egy-két riasztó példára. 5—6. 1. „Nyolcévi, 
intenzív latin  n y e lv o k ta tá su n k ... latin  órákon is“ 21 soros mondat! s köz
vetlenül u tána  van egy 10 soros. Tíz soros m ondatot találunk a 10. lapon, 
tizenegy sorosat a 22—23. lapon, hat-nyolc sorosakat pedig m indenfelé. 
Ezenkívül sok zavaros, kusza kifejezés, képzavar ron tja  nem csak az előadás 
szépségét, hanem  értelm ét is. Egy-kettőt ezekből is bem utatunk: „ . . a tudo
m ány Otymposát m ászó tanárok, k iknek szellemi szférákkutató távcsöve 
nehezen állítható  be a földi gyerm ekzsongás érzékelésére (16— 17. 1.). Ki
fejezései néhol közönségesek, m ásutt pedig valam i indokolatlan túlzás 
— bom baszt — van bennük. Például: „Az em beri művelődés hajó ja  ma 
kétségkívül azokon a hullám okon táncol, amelyek között a technikai m indent
akarás, a  racionális és p rak tikus életelvek, az u tilitárizm us cápái leselkednek 
a hajó törö ttekre .“ (8. 1.)

Amikor letesszük Nagy József tanulm ányát, tárgyilagosan m egállapít
hatjuk , hogy sokkal kevesebbet kaptunk, m int am ennyit hangzatos címe 
után jogosan várhattunk. Már a könyv anyaga és felépítése is, de még inkább 
előadása a rra  vall, hogy a  szerző nagyon sietett m egírásával és kiadásával. 
Ez lehet a legfőbb m agyarázata azoknak a h iányoknak és gyengeségeknek, 
m elyekben rendesen a koraszülöttek szoktak szenvedni. Semetkay József.
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BEKÜLDÖTT KÖNYVEK:

Basso',a Zoltán: Decroly pedagógiai rendszere. Bp. 1937.
Gálos Ferenc: A m odern nyelvtanítás problém ái. Különlenyom at a m átyás

földi Corvin Mátyás gim názium  értesítőjéből, 1937.
Prinz Gyula és gróf Teleki Pál: M agyar Földrajz. II. kötet. Kir. M agyar 

Egyetem i Nyomda.

T a g iá r s a in k  sz ív es  figyelm ébe!
Először is hálás köszönetét mondok azoknak az igazgató 

és intézeti megbízott uraknak, akik szíves közreműködésükkel 
segédkeztek az Egyesület anyagi ügyeinek intézésében. Kérem 
az összes igazgató és intézeti megbízott urakat, hogy a tagdíjak 
és hátralékok idején való begyűjtésében fokozott mértékben 
kegyeskedjenek segédkezet nyújtani, mert csak így fog tudni 
Egyesületünk is a lapkiadásban és más anyagi természetű fel
adataiban kötelességeinek eleget tenni.

Nagyon kérem az igazgató és intézeti megbízott urakat, 
közöljék velem az áthelyezések és kinevezések után a változá
sokat és a tagok végleges névsorát, hogy a Közlönyt helyes 
példányszámban küldethessem.

Nagyon kérem, hogy idején szólaljanak fel az esetleg 
hiányzó példányszámokért. Az első számhoz befizetőlapokat 
mellékeltettem. Ezt az expedíció egyszerűbb volta miatt azok 
is megkapják, akik a Közlönyt tiszteletpéldányképen kapják.

Pénzküldeményeket csak csekklapon küldjünk az 5015. sz. 
csekkszámlára.

Terjesszük szeretettel pedagógiai könyveinket. Vegyük 
meg azokat részletfizetésre és gyűjtsük be árukat a tagdíjakkal 
együtt. vitéz Fraknóy József, pénztáros.
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K ó k a i L a jo s  k ö n y v k e re s k e d é s e  
B u d a p e st , IV . K am erm ayer K árolysu . 3 .
K é r j e n  ú j  k é p e s  á r j e g y z é k e t J
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Az Országos Középiskolai Tanáregyesület LXXI. rendes
közgyűlése.

Bernolák Kálmán elnök megnyitóbeszéde

Tisztelt Közgyűlés!
Kartársaim megtisztelő bizalmából átveszem Madai Gyula örö

két, az Országos Középiskolai Tanáregyesület elnöki tisztségét...  
Madai Gyula 13 évi elnökségének érdemeit külön díszgyűlésen fogjuk 
méltatni, amikor arcképét egyesületünk székházában elhelyezzük. 
Mai közgyűlésünkön hódoljunk néhány pillanatnyi néma felállással 
boldogult elnökünk emlékének ...

Tisztelt Közgyűlés! A magyar középiskolai tanárok eme leg
régibb és legnagyobb egyesülete nemes hagyományaival az elnök 
munkájának határozott irányt szab. Ezt az irányt alapszabályaink 
jelölik meg. Ezekhez való alkalmazkodást fogom tartani elnöki mű
ködésemben magamra nézve parancsnak s ezek megvalósítását leg
fontosabb kötelességemnek.

A középiskolai tanárnak, miként megcsonkított országunk min
den polgárának, nagy közös nemzeti fájdalmunk enyhítésén mun
kálkodnia elsőrendű kötelessége és szent fogadalommal megpecsételt 
akarata. Az ifjúság ily irányú nevelése és tanítása teszi a közép
iskolai tanár feladatát nemzetnevelő feladattá és hazánk életére 
nézve sorsdöntővé...  Ezt a munkát eredményesen csak öntudatos, 
hivatását ismerő és szerető, pályáján megelégedett tanár végezheti.

A tanár számára ezeket a feltételeket nemcsak a középiskolák 
legmagasabb irányítói, nemcsak a közoktatásügyi kormány teremt
hetik meg, hanem létrehozásukon közreműködhetik maga a közép
iskolai tanári rend is.

A közoktatásügyi kormány szabályozza az iskolák életét, előírja 
annak munkatervét, kijelöli a tanár munkahelyét, de lelket a közép
iskolába a tanár visz, a közoktatásügyi kormány elgondolásait a 
középiskolai tanár egyénisége, rátermettsége valósítja meg, s ez 
adja meg az iskola értékét.

Tanáregyesületi Közlöny. 4
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Nekünk tanároknak s egyesületünknek kell magasztos hivatá
sunkból kifolyólag törekednünk arra, hogy ez a megvalósítás minél 
tökéletesebb és egységesebb szellemű és értékű legyen. Ki ne érezné 
közülünk, hogy középiskolai nevelésünk csak kersztény vallásos 
alapon és nemzeti irányban folyhat; ki ne tudná, hogy ifjúságunkat 
istenfélelemre, munkára s hazája iránt áldozatkészségre kell nevel
nünk? S ha ebben mindnyájan egyetértünk, nem kell-e e magasztos 
cél szolgálatába állítani minden erőnket és tehetségünket, nem kell-e 
sokszor az egyén kicsinyes fájdalmainak eltörpülni s nagy nemzeti 
hivatásunk tudatában csak a közös, szent óéit látni?

Ez a tanári öntudat, hivatáeérzet uralkodott eddig is mindnyá
junk munkáján és uralkodni fog a jövőben is. A tanárnak kell az 
iskola nyugalmát biztosítania, mert eredményes munka csak nyugodt 
légkörben folyhat. Az iskola falait kividről már-már sokszor döngető 
befolyások ellen a tanárnak kell megvédeni tanítványait. Ezt pedig 
csak nyugodt lelkületű tanár teheti.

Egyesületünk első feladatáld az ily lelkületű tanári egyénisé
gek létfeltételeinek megteremtését látom, mégpedig erkölcsi, társa
dalmi és anyagi tekintetben egyaránt.

Erkölcsi tekintetben egyesületünk minden tagját meg kell 
védeni s minden tagunk siessen erkölcsi szempontból egyesületünk 
védelmére. Gondosan vigyázunk arra, hogy tagjainkat e azokon 
keresztül egyesületünket erkölcsi szempontból gáncs ne érhesse s ha 
jogtalanul éri, annak megtorlásáról okvetlenül tennünk kell, ha 
pedig a gáncs jogos, egyesületünknek mindent el kell követnie, hogy 
e gáncs okai megszűnjenek, szükség esetén egy-egy tagunk feláldo
zásával is. Erkölcsi tekintélyére legyen a tanár kényes, mert erkölcsi 
értékén múlik munkájának nevelő eredménye.

A tanári munka a nagy nyilvánosság előtt folyik le s a tanár 
cselekedetét, tettét, szavát még aznap sok család, majd sokezer 
ember bírálgatja s a bírálat nem mindig indul ki megértő, jóakaratú 
emberi indokokból.

Sokszor kell fájdalmasan tapasztalnunk, hogy a tanár magasz
tos hivatásából folyó jóakaratú intézkedéseit a társadalom nem 
mindig fogadja ugyanazzal a megértéssel és értékeléssel s nem rit
kán a napi sajtó egy része sem idegenkedik egyes félreértett — de a 
tanulók érdekeit, nevelését célzó — intézkedéseknek nyilvánosan 
való tárgyalásától. Egy-egy ily újságcikk, milyeneket különösen a 
bizonyítványosztások után vagy egy-egy diáktragédia alkalmával 
olvasunk, erősen hátráltatja az iskola munkáját és semmiesetre sem 
segíti elő a tanár erkölcsi, társadalmi megbeesültetését, a tanulók 
között pedig határozott rombolást végez.

Bármennyire is tiszteletben tartjuk és nagyraértékeljük a sajtó
szabadságot, egyesületünknek minden alkalmat meg kell ragadnia 
oly cikkek megjelenésének meggátlásában, melyek iskolai nevelő 
munkánkat a tanár erkölcsi meghurcoltatásával, intézkedéseinek 
nem mindig igazságos tárgyalásával gátolni igyekszik. Óvatosan 
kell vigyáznunk arra, hogy egyesületünk egy tagja se adjon alkal
mat tetteinek ily irányit nyilvános tárgyaláséra, de ha úgy látjuk, 
hogy a tanárt s rajta keresztül egyesületünk erkölcsi megbecsiilteté- 
sét támadják, résen kell lennünk s résen is leszünk, hogy iskoláink 
tanulóifjúságának tanáraik erkölcsi felfogásába vetett hitét, tekin
télytiszteletét semmi külső befolyás meg ne ingassa, mert nemzeti
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érdek, hogy a magyar ifjúságban a tekintélytisztelet erősen fej
lett legyen.

A tanári oktatómunka értékét a tanárok továbbképzésének 
állandóságában kell keresnünk. Ezt a továbbképzést a tanári rend 
tagjai önmaguk tiszteletreméltóan végzik. Talán egy pályán sem 
találhatunk oly nagy számban továbbképzésüket annyira gondosan 
művelő egyéneket, mint a középiskolai tanárság körében. S ha mégis 
e helyül! foglalkozunk e kérdéssel, azért van, mert a továbbképzésből 
egy tanárnak sem lehet kimaradnia s különösen sürgősen szükség van 
erre azoknál a tanároknál, kik oklevelük megszerzése után több 
évig nem nyerhetnek elhelyezkedést a középiskolában. A továbbkép
zés célját szolgáló időleges tanfolyamok eredményei mindig meg
látszanak a tanár munkáján. Ily tanfolyamok azonban ritkán van
nak s oly kevés tanár számára íérhetők csak hozzá, hogy egyesüle 
tünknek a tanári továbbképzés munkájában okvetlenül erősebb és 
állandóbb ütemben kell résztvennie. Nagyon hasznos szolgálatokat 
tehetnek e tekintetben köreink, melyekben ily irányú munka állan
dóan és rendszeresen folyhat. Feladatunkul tekintem tehát köreink 
kiépítését, újabbak létesítését, és a tanári továbbképzés munkájába 
való erőteljes bekapcsolását E tekintetben kapcsolatot kell keresnie 
egyesületünknek az egyetemekkel, azoknak tanáraival, a tudomány 
hivatott terjesztőivel, kiknél — erős a meggyőződésem — ily irányú 
közeledésünk megértéssel fog találkozni.

A köreinknek egymással s  a központtal való kapcsolatainak 
kimélyítésére a budapesti központ gondoskodni kíván arról, hogy 
a vidéki körök ülésein egy budapesti kiküldött minden esetben 
r észtvegyen.

Köreinket a tanárok egységes lelkiilete kialakításának és 
továbbképzésének jelentős munkájában nagy mértékben segíteni 
fogja az a törekvésünk, hogy Közlönyünk értékes színvonalát meg
őrizzük s ebben egyesületi életünkről, köreinkben megtárgyalt gon
dolatokról, eszmecserékről, vitákról, a tanárok tudományos és társa
dalmi munkájáról, tanári érdekekről részletes tájékoztatásokat 
adjunk.

Nagy szolgálatot tesz egyesületünk tagjainak „Pedagógiai szak
könyv“ sorozatunk kiadása; e könyvekből eddig a nagyméltóságú 
minisztérium támogatásával már öt kötet jelent meg s a további, 
a középiskola minden tantárgyára kiterjedő értékes köteteknek meg
jelenését teljes erőnkből elősegíteni kívánjuk.

E művek minden kartársunk részére hasznos kézikönyvek s a 
továbbképzés hatalmas elősegítői. Ezért karfásaim szíves figyelmét 
e művekre itt is felhívom.

Gondoskodni kívánunk egyesületünkben arról, hogy tagjaink 
közül néhányan évenként, a nyári szünidő folyamán, más országok 
középiskolai tanári munkáját tanulmány tárgyává tehessék s evég- 
ből részükre az egyesület anyagi támogatását a rendelkezésünkre 
álló eszközökkel biztosítsuk.

A társadalmi megbecsülésért is küzdeni fogunk. E téren még 
sok a tennivaló. Bár tudományos társulataink tagjai között egyesü
letünknek sok tagja előkelő szerepet tölt be, társadalmi egyesüle
teink is szívesen látják a tanár munkáját, mégis társadalmunk tekin
télyes része a tanár iskolai munkáját csak addig értékeli, míg gyer-
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íneke sorsára befolyással van, később igen gyakran csak azt látja 
iskolai életéből, ami nem tanárai rendszeres munkájának, hanem 
egy-egy intézkedésének emléke.

A felnőtt ember sokszor elfelejti azt a nagy munkát, melyet 
vele középiskoláink végeztek, nem érzi, hogy jelleme, munkaszere
tete a középiskolában fejlődött ki, hogy gondolkozni ott tanították 
meg és csak nagyon ritkán halljuk azt, hogy emberré a középiskola 
tanárai tették. Nagyon ritkán éri a tanárt munkájáért méltó elisme
rés, kitüntetés, pedig e tekintetben a magyar középiskolai tanárság
nak nincsenek kisebb érdemei, mint a más pályákon kitüntetet
tek százaié.

Társadalmunk a kiküntetésekben is a munka értékelését látja, 
melyre tanári rendünk teljes mértékben rászolgált.

Itt térek rá egyesületünk régi óhajára, mely a tanári cím, a 
tanári munka megfelelő védelmét célozza. Az orvosi, ügyvédi, újab
ban a mérnöki kamara erősen védi tagjai munkáját és címét is- 
A tanári cím még ma is mindenki prédája. Egyesületünk feladatai 
közé sorozom e cím és e munka védelmének biztosítását s a köz
tudatba annak bevitelét, hogy tanár csak tanári oklevéllel rendel
kező egyén lehet s tanári munkát csak az végezhet.

Ha fennálló törvényeink az ügyvédi, orvosi, mérnöki munkák 
elvégzését szigorúan az oklevélhez kötik és büntetendő cselekmény
nek minősítik az ily irányú munkálatoknak megfelelő oklevél nélkü
liek részéről való végzését, s ezeket a törvény szigora sújtja, nem 
méltányos-e, hogy a nevelés, a tanítás munkájától s a tanári cím 
használatától eltiltsák azokat, kiknek erre jogot a tanárvizsgáló 
bizottságoktól kiállított oklevelek nem adtak!

Egyesületünknek minden eszközzel törekednie kell arra, hogy ez 
a méltánytalanság megszűnjék, s a tanári cím megfelelő védelemben 
részesüljön s mód adassék arra, hogy a középiskolai tanárság min
denütt megfelelő képviseletet nyerjen, ahol akár a középiskola, akár 
a. tanári rend kérdései szóbakerülhetnek, hogy érdekeinek minél 
fokozottabb mértékben szószólója lehessen.

Anyagi tekintetben a tanári rendek régi, de még nem teljesült 
kívánságai vannak. E kívánságok teljesüléséért egyesületünk min
den erejével küzdeni fog továbbra is s minden rendelkezésre álló 
eszközzel elősegíteni kívánja tanári rendünk anyagi helyzetének 
javítását. Széniumos előlépési rendszerünk hibáinak kiküszöbölé
sével — főleg a várakozási idő megrövidítésével — el kell érnünk, 
hogy a tanár a számára biztosított VI. fizetési osztály legmagasabb 
fokozatába idejében eljusson, a tanárok és igazgatók nagyobb száza
lékban neveztessenek ki az V. fizetési osztályba, elvett kórpótlékaink 
visszaállítását akár ily, akár más címen állandóan szorgalmazzuk, 
de különös szeretettel karoljuk fel ifjú kartársaink elhelyezkedésé
nek és elhaladásának súlyos kérdését.

A magas tanulólétszámmal bíró osztályok kettéosztásával, eset
leg egyes tantárgyakban a csoporttanítás bevezetésével a tanári 
munkaalkalom jelentékenyen megnövelhető lenne s így a fiatal 
kartársak elhelyezkedésére is mód kínálkoznék. Az 50—60-as osztály- 
létszámok közismerten erős gátlói a nevelés és tanítás munkájának, 
ez akadályok elhárítása a tanári munka napjainkban sokszor kifo
gásolt eredményességét jelentős mértékben növelné.

De tanári rendünk anyagi ellátásának helyzete javulást érne el



45

akkor is, ha a különböző tanügyi ágazatokban — nem a középiskolá
ban — de a középiskolai tanári státus terhére, különösen pedig a 
magasabb fizetési osztályokban szolgálatot teljesítő középiskolai 
tanárok az illető szolgálati ág terhére átvétetnének s helyük a közép
iskolában szolgáló tanárok részére adatnék át.

Nagyon jól tudjuk mindnyájan, hogy államháztartásunk egyen
súlya a legnagyobb takarékosságot követeli minden téren, de meg
élhetést kíván sok-sok fiatal kartácsunk is, kiknek nemes leikiiletét, 
munkakedvét megőrizni ugyancsak nemzeti érdek.

Erős a meggyőződésem, hogy ily irányú kérdéseink a köz- 
oktatásügyi kormánynál nagy megértéssel fognak találkozni s jó
akaraté megfontolás tárgyává tétetni.

Egyesületünk a rendelkezésére álló anyagi eszközöket teljes 
mértékben tagjai számára kívánja bocsátani. Azok mellé a jóléti 
intézményeink mellé, melyek eddig is tagjaink rendelkezésére állot
tak, újabbakat óhajtanánk felállítani. Ezek közül megemlíteni aka
rom egy magaslati üdülőhely létesítését, ahol tagjaink — erejüket 
meg nem haladó díjazás mellett — pihenhetik ki fáradalmaikat s 
állíthatják helyre egészségüket. Ezirányú tárgyalásamkatmár a nyár 
folyamán megkezdtük s minden törekvésünk odairányul, hogy jóléti 
intézményeink sora egy ily magaslati üdülőhellyel mielőbb bővüljön. 
Erre vonatkozólag az indítványok során a t. közgyűlésnek módjában 
lesz határozatot hozni.

Még egy intézménnyel kívánnék bővíteni jóléti intézményeink 
sorát. Ennek feladata az lenne, hogy oly kartársaink sorsán enyhít
sen, kik önhibájukon kívül anyagilag súlyos gondokkal küzdenek, 
vagy kiknek családjában haláleset fordul elő. Erre nézve már több 
terv merült fel, igyekezetünk az, hogy a legmegfelelőbb megoldást 
nyújtsuk majd tagjainknak.

Tisztelt Közgyűlés! E kérdések megoldására az elnök és a tiszt
viselői kar munkája egymagában nem elegendő.

Elgondolásainkat csak úgy valósíthatjuk meg, ha a középiskolai 
tanárság egész erejével tömörül egyesületünkben s annak minden 
tagja erkölcsi és anyagi erejéhez mérten támogatja egyesületünket.

Jóléti intézményeinket azonban csak úgy tudjuk fejleszteni, 
sőt a mai szívonalon is csak megtartani, ha a közoktatásügyi kor
mány továbbra sem vonja meg a középiskolai tanárságtól neme
sen segítő kezét.

Szükségünk van e célok megvalósításában a közoktatásügyi 
minisztérium erkölcsi és anyagi támogatására, melyet mindig 
élveztünk s amely jóindulatú támogatást további munkánkhoz a 
jövőre nézve e helyütt is kérünk.

De kérjük e támogatást a többi iskolafenntartótól is; ez a 
támogatás ad nekünk erőt a középiskolai tanárság helyzetének 
javítására irányuló munkánkhoz s ez a támogatás segíti elő közép
iskoláink munkájúnak eredményességét, azét a középiskoláét, 
melyben teljesen megelégedett tanárok dolgoznak.

A mai siető, nyugtalan életben az iskola nyugalmát csak nyu 
godt lelkületű tanárok biztosíthatják, kiknek erkölcsi és anyagi 
megbecsülése a magyar ifjúságon tükröződik vissza.

Az a nemes gondolkozású középiskolai tanár, ki békében és 
háborúban egyaránt igazolta hazájáért, nemzetéért önfeláldozó 
készségét, ki erejének minden szikráját szívvel-lélekkel áldozza
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a magyar ifjúságért, mindent elkövet továbbra is, hogy nemzeté
nek nagygyátételét minél előbb megvalósítva lássa. Ezért fogunk 
küzdeni egyesületünkben nem hangos szóval, de kitartó munkával.

Ebben a reményben őszinte hálával köszönöm elnökké való 
megválasztásomat, az Űr Istentől erőt és kitartást kérek e nagy- 
jelentőségű munkához és az Országos Középiskolai Tanáregyesü
let 71. évi rendes közgyűlését megnyitom.

Vitéz Esztergomy Ferenc főtitkári jelentése.
Tisztelt Közgyűlés!
Egyesületi életünk az elmúlt esztendőben, eltérően az utóbbi 

évek munkásságának elevenebb ütemétől, csendesebb, események
ben szegényebb volt. Mindössze két választmányi ülést tartottunk 
s ezek is símán, nyugodt mederben folytak le. Nem azért történt 
így, mintha elég, érdeklődést, munkát, sőt izgalmat is kiváltó 
anyag nem kínálkoznék, hanem bizonyos körülmények idézték elő a 
szélcsendet.

Így mindenekelőtt tavalyi közgyűlésünk elég későre, decem
ber közepére tolódott ki s ezzel a letűnt egyesületi év lényegesen 
megrövidült. Jött azután tavasszal a szörnyű csapás, Madai Gyula 
volt elnökünk váratlan, mélységes gyászt hozó halála abban az 
időben, amikor éppen cselekvésre, új és sokat ígérő kezdeményezé
sekre készült. Most várni kellett, míg a tanárság az egyesület 
élére új elnököt állít. Mert, bár az áprilisban megtartott választ
mányi ülés meghagyta a vezetőség mandátumát, az mégsem tar
totta ildomosnak, hogy érdemesebb vállalkozásokba fogjon és az 
új elnök terveinek elébe vágjon. Bonyolult választási eljárásunk 
miatt pedig az egyesület új elnököt csak júniusra kaphatott, mire 
a tanévnek már vége lett.

I)e maga a tanárság sem látszott sokat töiődni rendi érdekei
vel. Érdeklődése, buzgósága máshová terelődött. Egy nagy, szemé
lyes ügye lett kinek-kinek. Az 1935. évi VI. t.-c. és a hozzáfűzött 
végrehajtási utasítások publikálása, majd a nyomukban kiadott 
rendeletek sok új követelménnyel lepték meg az embereket. Eddig 
is megvolt emelkedett felfogásunk a tanári hivatás magasztossá
gáról, de most, hogy ezt sok-sok paragrafusba foglalva írásban is 
elénk tárták, ennek a terhe komoly és elmélyedő vizsgálódásra kö
telezett. Megindult hát a szemlélődés egyénenként, kari és baráti 
körben, folytatódott nyilvános tanácskozásokon, értékes és sok
oldalú cikkezésekben, olykor hosszabb tanulmányok megírásában. 
A lényeg mindig az volt: mi az, ami eddigi nevelői gyakorlatunk
ban nem volt meg, mi újat kell megtanulnunk, hogyan tudjuk azt 
eddigi eljárásunkba beilleszteni és szeretett ifjúságunk javára ér
tékesíteni? Mert hát tudvalévőén a magyar tanár lelkiismeretével 
nem fér meg, hogy adósa maradjon akár a kormányzatnak, akár a 
reábízott ifjúságnak. Minthogy tehát az idő mást sürgetett, a ha
ladási vágy korszerű felkészülésre össztönzött, a tanárság e dicsé
retes tárgyi elmélyedése közben egy kissé elfeledkezett egyéni és 
rendi rekriminációiról.

Van végezetül egy harmadik magyarázata is az ellanyhulás- 
nak, amit szintén észre kell vennünk. Nevezetesen itt-ott bizony a.



47

sok meddő próbálkozások után az egyesület működése iránt bizal
matlanság mutatkozik s ennek nyomán kétkedés, elfásultság, kö
zöny rakódik le a lelkekbe. Sokan csalódottnak érzik magukat, 
nem bíznak az egyesület erejében, nem várnak már eredményt 
megmozdulásunktól. Ezért nem sürgettek gyűléseket, nem terjesz
tettek elő indítványokat, nem követeltek cselekvést az elnökségtől. 
Akármennyire fájlaljuk is ezt, magát a tényt le nem tagadhatjuk.

Tisztelt Közgyűlés! Ennek a lelkűidnek hű visszatükröződése 
a Tanár egyesületi Közlöny is. Alig van kötete az utolsó időből, 
amely életszintünk megjavítását célzó cselekedetekről kevesebb 
tudósítást hozott volna, mint most lezárt évfolyama. Ez magában 
véve nem is baj, ellenkezőleg bárcsak tudnánk egyszer ellátás 
tekintetében annyira emelkedni, hogy azt a maga egészében tisztán 
pedagógiai folyóirattá tehetnők s nem kellene, többé nyomorúsá
gunkat feltáró tudósításokat, helyzetünk megváltoztatását sürgető 
indítványokat s jogos kívánságaink teljesítése érdekében írt fel- 
terjesztéseket közölni benne. Persze, mai elesettségünkben feltűnik 
az, hogy anyagi követelések, panaszok nem törnek fel minduntalan 
a lapjairól. Magának a Közlönynek érték tekintetében ez a jelen
ség nem vált kárára, mert annál nagyobb terjedelemben ragyog- 
tathatta a magyar tanári rend valóban alapos és széleskörű tájé
kozottságát élethivatása minden területén. A Közlönynek szinte 
háromnegyed része a hivatásunkba vágó cikkekkel van teleírva. 
És az ember azt sem tudja, a nagyobb tanulmányok szakszerűsé
gében és alaposságában, a Forgácsok indítékaiban és szellemessé
gében, a Figyelő-rovat gazdagságában, idő- és tárgyszerűségében 
gyönyörködjék-e inkább. Örömmel állapítom meg, hogy a Köz
löny ezévi kötete is dokumentuma marad a tartalmi színvonalnak, 
szerkesztői rátermettségnek, a kartársak írói buzgalmának és tudo
mányos felkészültségének.

A Tanári Körök múlt évi működése is ezt látszik igazolni, 
hogy tagtársainkat inkább a belső iskolai élet kérdései érdekelték, 
mintsem az anyagi helyzetünkkel való foglalkozás. Kár, hogy a 
tanárságnak ez a dicséretes magatartása nem vonja végre magára 
a közfigyelmet s nem nyeri el a maga jól megérdemelt jutalmát. 
Pedig az általa munkált fontos nemzeti ügy méltán kívánhatná 
meg, hogy a tanárság a nyomasztó anyagi gondoktól lehetőleg men
tesüljön s így annál bőségesebben kamatoztassa kivételes szellemi
sége pazar kincseit a magyar nevelésügy javára.

A Budapesti Tanári Kör, eltekintve Szabó Zoltán dr. „az örök
lés tudománya és a nevelés“ c. értékes felolvasásától, a mai közép
iskola egyik legkényesebb, de egyben legfontosabb feladatát, a 
szelekció kérdését tárgyalta különböző megvilágításokban. Illusztris 
előadókként Bognár Cecil, Loczka Alajos, Kosa Kálmán min. taná
csos és Zibolen Endre szerepeltek. Erre a vállalkozásra nagy szük
ség volt, mivel köztudomás szerint a szelekció gyakorlati érvénye
sítése körül szenvedélyes támadások viharzanak. „A selejtezés 
nehéz — írja egy nagy fővárosi intézet igazgatója —, mert a szü
lők ragaszkodnak az iskolához és nem nagyon fogadják el az iskola 
marasztaló ítéletét.“ Általában „igen nagy ellenkezéssel találkozik 
— mondja a másik, — nem hat megnyugtatóan és állandóan izga
lomban tartja az érdekelt köröket. A szelekció megakadályozása 
és megmásítása kéréssel, befolyásolással, megfélemlítéssel, sőt
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személyes bosszúállás kilátásbahelyezésével napirenden levő dol
gok.“ „Hol és kitől kap a tanár védelmet — kiált fel a harmadik 
— az elkeseredett szülői társadalom ellen, mely mindig a magasabb 
befolyás fölényével és fenyegetésével harcolja ki a maga jobbnak 
minősített igazát?“ A feleletet megadták az előadók. Előadásaik 
után a szelekció kérdése a tanárság részére tisztázódott s bízni 
lehet abban, hogy az meg fogja tenni a szelekcióból reá háramló 
népszerűtlen kötelességét, ha illetékes helyről is megtörténnek a 
kívánt intézkedések.

Legnépesebb és legtekintélyesebb Körünknek a munkásságát 
gyönyörűen egészítette ki Modernnyelvi Szakosztálya, amely ebben 
az évben különös munkakedvről tett tanúságot azáltal, hogy 
élénk érdeklődés felkeltése mellett igen gazdag és tanulságos 
programmot bonyolított le.

A vidéki körök nem egyforma arányban ugyan, de szintén 
kivették részüket ebből az önművelő tanári munkásságból. Problé
mák mindenütt adódtak s hivatásuk magaslatán álló emberek, 
amilyenek a tanárok, kell, hogy vállalkozzanak ezek megvitatására 
és tisztázására. Vállalkoztak is az ország minden részében, nem 
kis mértékben gyarapítván a tanárság munkaszeretetéről és magas 
képzettségéről elterjedt jóhírt. Szintén a szelekció időszerű és 
súlyos kérdésével foglalkozott a Miskolci Tanári Kör. Pores Kál
mán „A középiskolák népessége és a szelekció kérdése“ c. előadá
sában a megoldást az ijfúság pályaválasztásának irányítása és 
helyes mederbe terelése révén képzeli el. Egy más alkalommal 
Fördős Iászló az 1935. évi VI. t.-c.-ről értekezett. A Debreceni 
Tanári Kör a munkáltató oktatás népszerűsítésének szentelt három 
előadást, egy negyedikben pedig Barra György „Lélektan és kor
szerű pedagógia“ c. tanulmányában nagy készültséggel mutatta ki 
a két tudomány szerves kapcsolatát. A Szabolcsi Körben Zsolnai 
Vilmos a tanárság mai helyzetét ismertette s megállapította, hogy 
munkája megszaporodott, ezzel szemben javadalma és megbecsü
lése csökkent. Ennek folytatásaként Gacsályi Sándor „A tanár 
lelkialkata és a társasélet“ c. értekezésében élesen és találóan 
világított rá a tanár és a társadalom világszemléletének a külön
bözőségére, ebből magyarázván a tanárok szerény közszereplését. 
A Vasmegyei Tanári Körben Horváth Béla „A tanítás legnehe
zebb problémája“ címen a kérdezéssel foglalkozott, kifejtvén annak 
teljes methodikáját, miközben a gondolkodás és az akarat szerepét 
is kellően kiemelte. A Soproni Tanári Kör gyűlésén Fodor János 
alelnök az egyesületi élet fontosságáról beszélt s vázolta az egye
sület fáradozását a fiatal tanárnemzedék érdekében. Végül a 
Győri Tanári Kör érdeklődését az elmúlt évben főként státusügyek 
kötötték le: ezek tárgyalása során a sérelmek orvoslására számos 
indítványt tett és iparkodott ehhez előkelő személyiségek támoga
tását is megnyerni; végül tavasszal vendégül látta egy vándor- 
gyűlésre Modernnyelvi Szakosztályunkat. Megemlítést érdemel 
még, hogy egyes körök panaszolták, a tanárság a társadalomban 
nem foglalja el azt a helyet, amely megilletné, s fájó kijelentések 
hangzottak el anyagi helyzetünk sivárságáról.

A főtitkári jelentések legnagyobb érdeklődéssel várt pontja 
mindenkor a vezetőség működésének az ismertetése. Ebben érte
sülnek a tagok arról, mi történt az érdekükben: elhangzott pana-
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szaik, sérelmeik, kívánságaik eljutottak-e illetékes helyre és lett-e 
foganatja a kellő formában megszerkesztett felterjesztéseknek. 
Fájdalom, e tekintetben a jelentések régóta kevés örvendetesei 
tartalmaznak. Jelen beszámoló sem kivétel.

Első helyen említem az óraadó és helyettes tanárok előlépte
tése ügyében tett felterjesztésünket. Ebben nyomatékosan hang
súlyoztuk, hogy éppen a mai középiskolai törvény nagyszerűen 
elgondolt és mindenektől helyeselt célkitűzése érdekében bizonyos 
nyugalom és legalább tűrhető életmód szükséges a tanárság szá
mára, hogy magasztos hivatásának megfelelni tudjon. E két biz
tosíték nélkül még a legjobb szándék is csak hajótörést szenved
het, minthogy a tanárok is csak emberek, földi lények s így erő
kifejtésük e föld törvényeihez igazodik. Még erősebb színekkel 
ecseteltük, megtoldva egy másik beadvánnyal is az irodai segéd
erők alkalmaztatása tárgyában, fiatal kartársaink szánalmas hely
zetét, amely csak elkeseredést, végzetes csalódást, teljes összerop
panást hozhat. Pedig az ilyen lelkűiét — fűztük tovább — nein 
szárnyalhat, mert fáradt; nem sugározhat meggyőződéseket, mert 
maga is kételkedik; nem termelhet a magyar közélet számára 
acélos jellemeket, amikor hordozója idő előtt megrokkant. Ezzel 
szemben a hazának magabízó, lelkes, fáradhatatlan agyú és karú, 
áldozatos egyedekre van szüksége, akik az élet ütemével bírják az 
iramot, idő előtt ki nem fáradnak s derék, kötelességtudó 
férfiakként veszedelmek idején is tántoríthatatlanul meg tudják 
állani a helyüket. Ügy hisszük, ennél őszintébben és határozottab
ban — persze az illendőség és tisztelet hangján, amelyet minden
kor meg kell és meg akarunk tartani — nem lehetett már eldö
rögni a köteles figyelmeztetést: videant consules...

A következő igen fontos lépésünk az 1932-ben előmenetel 
tekintetében elvett egy évnek a beszámítása és korábbi illetmé
nyeink visszaállítására irányult. E nemű kívánságaink előter
jesztésére és nyomós képviseletére a KANSz hatalmas szervezeté
nek a támogatását kerestük és kértük. Nyilvánvaló ugyanis, hogy 
ez egyetemes tisztviselői ügy s a kormány egyes szolgálati ága
zatokkal kivételt nem fog tenni, éppen ezért ezen a téren sikert 
csak leghatalmasabb szervezetünk révén remélhetünk. Vannak 
jelek, amelyek azt mutatják, hogy a kérdés megoldása érik: az 
állam pénzügyi helyzete a javulás irányába halad, a kormány 
immár nem zárkózik el mereven kérésünk meghallgatásától, a fel
tolakodó drágaság pedig erősen cselekvésre sürget.

Közgyűlési utasításra alapos érveléssel szót emeltünk az igaz
gatói állás fokozottabb megbecsülése érdekében is, kérvén, hogy a 
megbízások ne saját kérésre, hanem hivatalból történjenek, a 
kinevezések, mint ezelőtt a VI. fizetési osztályba szóljanak, végül 
a megüresedő V. fiz. osztálybeli állások azonnal és hivatásuknál 
maradt igazgatókkal töltessenek be.

Ezeken kívül szóbeli megbeszélések során a minisztériumban 
elő-előhoztuk egyik-másik korábbi sérelmünket is, éberen figyelve, 
kínálkozik-e alkalom ezek megszüntetésére. Sajnos, mindenki 
tudja, hogy az állam pénzügyi helyzete nem mutat olyan válto
zást, amely máris lehetővé tenné több előbb élvezett javadalmunk 
visszaállítását. E mellett a pénzügyi kormányzat visszariad annak 
a gondolatától is, hogy a jelenlegi fizetési egyensúlyt egyik vagy
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másik ágazatnak a javára megbolygassa. Kényes és súlyos feladat 
terhe nehezedik tehát reánk, valahányszor rendi előnyök kivívá
sáért szállunk síkra.

Ám, sívár helyzetünkben is némi vigasztalásunkra szolgálhat 
az a tény, hogy saját minisztériális hatóságunk általában meg
értéssel viseltetik irántunk, ügyes-bajos dolgainkban velünk érez 
és vállvetve velünk együtt küzd sorsunk megjavításáért. Amidőn 
ezt e helyen is hálás szívvel megváltjuk és megköszönjük, egyben 
bizalommal és tisztelettel kérjük a magas minisztérium képvise
lőit, tartsanak meg bennünket, a magyar kultúra munkásait, 
továbbra is kegyükben és segítsenek nehéz küzdelmünkben azzal 
az őszinteséggel és súllyal, amit eddig tapasztaltunk. Közös össze
fogásunknak és erőfeszítésünknek kell, hogy egyezer sikere legyen.

Hallottuk az egyesület vezetőségének azon ténykedéseit, ame
lyeket státusunk és anyagi helyzetünk megjavítása érdekében ki
fejtett. Hála Istennek, hogy az Országos Középiskolai Tanáregye
sület elnökségének a tevékenysége az utolsó évtizedben csak 
ebben nem merülhetett ki. Akadt az elmúlt évben szintén más 
hasznos munkája is. Nem számítva az ügyvitelt, amely gondos 
irányítást, éberséget és figyelmet, sűrű levelezést, sok el- és után
járást, gyakori képviseletet kívánt, gondoskodni kellett a szük
séges anyagi eszközök előteremtésével jóléti intézményeink zavar
talan fenntartásáról, valamint pedagógiai szakkönyveink további 
köteteinek a megjelentetéséről és szétküldéséről. Nem csekélységek 
ezek, de megérik a fáradságot, meid tanári rendünk javát szolgál
ják. Éppen sanyarú anyagi helyzetünkben az Árpád-kollégiumot 
is, balatonfüredi üdülőházunkat is felette értékelnünk kell, didak
tikai kiadványaink terjesztéséből pedig bevételekre számíthatunk. 
Most dolgoznak egy újabb üdülő létesítésén a Mátrában, hogy 
magaslati levegőre rászoruló kartársainkat is egy kedves, jutá
nyos és meghitt otthon várhassa. Ha számításaink beválnak, 
tavasszal már építkezhetünk. Segítsen az Isten tervünk megvaló
sításában!

Tisztelt Közgyűlés! Fájdalmas és közismert tény, hogy az 
életgondjaink eloszlatására irányuló felterjesztéseink rendszerint 
eredménytelenek maradnak. Mégis egy ponton sikert arattunk. 
Nevezetesen éveken át kértük tisztességgel és eredménnyel végzett 
fárasztó munkánk nagyobb erkölcsi megbecsülését címeknek és 
más kitüntetéseknek az eddiginél nagyobb arányban való adomá
nyozása révén. Két-liárom év óta e téren nincsen panaszunk. Kö
szönhetjük ezt megint nemcsak ügyosztályunk s magasabb feljebb
valóink leköteleaő jóindulatának, hanem miniszterünk, Hóman 
Bálint Ö excellenciája igazságkereső és osztó nemes gesztusának 
is. Ennek a felénk újabban megnyilvánult megértésnek érdeme, 
hogy ma számos kitüntető előléptetésről és címadományozásról 
tehetek jelentést.

Tanügyi főtanácsos, igazgató lett: Réday János, Korpás 
Ferenc, Márffy Oszkár és Császár Ernő. Tanügyi főtanácsosi címet 
kapott: Róder Pál, Németi József, Fejes Zsigmond, Szabó Ignác, 
Jászai Rezső, Samu János, Vaday Ferenc, Vöröse Sándor, Koch 
Nándor, Lauringer Ernő, Szőts Gyula és Gaál László. Tanügyi 
tanácsos lett Loczka Alajos. Igazgatói kinevezéshez jutott 7 meg
bízott, továbbá vitéz Fraknóy József és Novágh Gyula c. igazgató,
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ezenkívül hat, már kinevezett igazgató újabb kinevezéssel a VI. 
iizetési osztályba lépett. Igazgatói címet nyert: Mihalik István, 
Haris Béla, Schinner Lajos, Sipőtz Pál, Bóka István, vitéz Frak- 
nóy József, Oppel Jenő, Halász Viktor, Czógler Kálmán, Csap- 
kay Sándor, Magyar József, Rózsa Kálmán, Mező Ferenc, Folk- 
niann Ervin, Krausz Vilmos, Tihanyi Miklós, Kiss István, Nagy 
Vazul, Holló Alajos, Vujsz János, Kronberger Ede, Haerter
Ádám, vitéz Kohányi Zoltán, Téglássy Ferenc, Prónai Lajos,
Takáts Lajos, Csiky György, Schummer Szilárd, Elekes István, 
vitéz Horváth Antal, Pintér Lajos, vitéz Pálfi János, Bebesi
István, Radványi Ferenc, Grabits Lajos, Jakute István, Bacsó V il
mos és Lenkei Henrik. Igazgatói megbízást kapott: Tárnái László, 
Kovács Géza, Ercsey Jakab, Hentzik Mihály, Madocsai Pál.
Zelenka Árpád, vitéz Zatskó Gyula és Lőrincz Jenő. Egyetemi 
nyilv. rendkívüli tanári kinevezéshez jutott Pais Dezső Eötvös- 
kollégiumi és Bognár Cecil bencés kartársunk.

Mindezeknél nagyobb dicsőséget hirdetek meg akkor, amikor 
megemlékezem tanári rendünk olyan kiemelkedő nagyságairól, 
akik egészen kivételes kitüntetésben részesültek. Így mindnyájan 
boldogan vettünk tudomást arról, hogy a debreceni gróf Tisza 
István tudományegyetem Pintér Jenőt monumentális irodalom- 
történeti munkásságáért a bölcsészettudomány honoris causa 
doctorává avatta. Örvendező együttérzésünket legékesebben iga
zolta az a tény, hogy a pazar avató ünnepélyen a hivatalos kikül
dötteken kívül mindenünnen összegyűlt hatalmas tanársereg szo
rongott. Jól írta elnök urunk, hogy „az ünnepély nemcsak az egye
temnek, a magyar tudománynak, Pintér Jenőnek, hanem a közép
iskolai tanárságnak is ünnepe volt, mert egyesületünk tb. elnökét 
ünnepelte és értékelte a tudomány hirdetője: az egyetem“. Kornis 
Gyula államtitkárt, a képviselőház alelnökét, egyesületünk tiszte
leti tagját Magyarország Kormányzója a m. kir. titkos tanácsosi 
címmel tüntette ki. Büszkeséggel fogadtuk e hírt nemcsak azért, 
mert Ő nagyméltósága magasan kiemelkedő egyénisége szellemi és 
közéletünknek, hanem azért is, mert sorainkból emelkedett ki. 
Ugyancsak a Kormányzó úr adományozta a középiskolai oktatás 
terén kifejtett kiválóan értékes munkássága elismeréséül a magyar 
érdemrend középkeresztjéhez a csillagot Bittér Illésnek, Kürti 
Menyhértnek pedig hasonló munkásságáért a magyar érdemrend 
középkeresztjét: végül Signum laudisszal tüntette ki Kovács 
Barna Jánost a testnevelés fejlesztése körül szerzett érdemeiért.

Teljesség kedvéért ide foglalom még, hogy az elmúlt év folya
mán rendes tanári kinevezés volt 67, helyettes 68, ebből 10, illetve 
13 testnevelési tanárra esett.

Mint minden évben, ez alkalommal is emlékeztetnem kell a 
közgyűlés hallgatóságát elhunyt kartársaink nevének a felsorolá
sával a veszteségeinkre is.

Legfájóbban érintett bennünket volt elnökünknek, Madai 
Gyulának a halála. Nagysága és értéke abban a döbbenetben nyert 
kifejezést, amelyet tragikus halála mindnyájunkban kiváltott. 
Remekbe szabott elnöki megnyitói, az egyesületnek kivívott érté
kes alkotásai, rendünknek fanatikus szeretete és szolgálata min
denkorra felejthetetlenné teszik emlékét. Elköltözött továbbá még 
a limit nyár végén az élők sorából Jurkovich Emil, Besztercebánya
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magyarrá tételének egyik főmunkása, utóbb főigazgatói minőség
ben az itt folyó élénk kulturális munkának irányitója és lelkes 
művelője, aki e mellett jelentős irodalmi és tudományos munkás
ságot is kifejtett. Az elhunytak között van: Hlavathy Imre, egye
sületünknek volt alelnöke, a KAJNSz-bau hosszú évtizeden át a 
tanári csoportnak főtitkára, aki rendünkért szívesen áldozta ereje 
legjavát. Kovács Géza, volt t. ti. főtanácsos, igazgató, számos 
tanulmány és tankönyv írója; csodás munkaszeretet és tettvágy 
jellemezte. Leffler Béla, aki tudományos működésével az egyetemi 
rkiv. tanári címet érdemelte ki és a stockholmi magyar követség 
sajtóügyi előadója volt. Makláry Pap Miklós, a híres sárospataki 
iskolának a tudós, melegszívű, sugalló erejű tanára, aki a pataki 
tanár eszményeként él ismerősei és tanítványai lelkében. Mayer 
György dr., hivatása magaslatán álló tudós, erős akaratú egyéni
ség, akinek a nevét pedagógiai és történelmi tárgyú cikkei s a 
kisvárdai gimnázium megszervezése őrzik a feledéstől. Nagy 
István dr., a sokoldalú és nagyképzettségű tanár, számos tanul
mány, programmértekezós és még több újságcikk szerzője. 
Pataky Dezső, a kiskúnhalasi ref. gimnáziumnak neves igazga
tója, előbb a történelem ékesszóló tanára. Paulovics István dr., aki 
irodalomtörténeti munkásságával és hírlapírói tevékenységével 
szerzett nevet. Szalay Gyula, aki nemcsak mint kiváló tanár, hanem 
a régészet és néprajz terén mint kutató tudós is el nem múló érde
meket szerzett. Teltsch Kornél, a nyíregyházi ev. gimnázium köz
kedveltségnek örvendett igazgatója, kiváló tanár és az ifjúság- 
igaz barátja. Tóth Sándor dr., a szentgotthárdi és makói gim
názium első és az eperjesi kir. kát. gimnáziumnak Trianon előtt az 
utolsó magyar igazgatója, elismert jó tanár és kitűnő szervező, 
aki érdemes, két ízben pályadíjjal kitüntetett irodalmi munkásság
gal is dicsekedhetett. Vadász Norbert, kiváló premontrei igazgató, 
országos hírű szónok.

Őszinte, mély részvétet keltett továbbá a következő kartársak 
elhunyta: Antes Mihály, Ábrahám István, Békés Oszvald, Czencz 
József, Csathai József, Csellár Arnold, Csikós György, Ditrói 
Lajos, Földes Géza, Fráter István, Frey Ferenc, Gaál István, 
Gaidenecker György, Galambos Dezső, Gál Zsigmond, Halász 
Zsigmond, Hensch Artúr, Hunyady József, Karádi János, Kont- 
raszky Dezső, Kása István, Machovieh Viktor, Magos Mihály, 
Magyar Kálmán, Major Károly, Marsai Lajos, Mildner Gyula, 
Neogrády Gilbert, Németh Miklós, Olofsson Gusztáv, Palkovics 
Károly, Pesovár Ambrus, Pilisy Géza, Polgár György Ödön, 
Stauffer Elma, Széli Sándor, Szibelth Sándor és Ughy Endre. 
Hosszú és megdöbbentő névsor! Aligha tévedünk, ha azt hisszük, 
hogy Trianon átka is hozzájárult a halál ezen gazdag aratásához.

Tisztelt Közgyűlés! Évi jelentésem végére érve, úgy érzem, 
hogy egy ponton még adós maradtam. Ugyanis bevezető soraim
ban említettem, hogy itt-ott kishitűség és lemondás üti fel a fejét 
kartársaink soraiban s ez az egyesületi ügyeinkben való részvé
teltől visszahúzódást idéz elő. Vannak körök, amelyek azt pana
szolják, hogy a fiatalság úgy érzi, teljesen magára hagyják, leg
jobb tehát, ha ellenkezés nélkül átadja magát a sorsának. Azt is 
lehet hallani továbbá, hogy már idősebb kartársak is közönnyel 
nézik a jövendőt.
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Valóban igaz, helyzetünk nem rózsás. A megélhetés gondjai 
nyomnak mindnyájunkat, állásunk tisztessége pedig megköveteli, 
hogy mégis megfelelő társadalmi életet éljünk. És éppen most 
eddigi teendőink mellé olyan kötelezettségeket rónak ránk, ame
lyek szinte túlhaladják véges erőinket. Dőreség volna ezt tagadni. 
Azt kérdem azonban, lehet-e ezért az egyesületet okolni és ha nem, 
szabad-e azt magára hagyni s ezzel veszélyeztetni jobb sorsunk 
kimunkálásának a lehetőségét. Avagy komolyan gondolják a csüg
gedő kartársak, hogy duzzog'ás, kiválás lendíthet valamit a helyze
tükön? Komoly fórumok előtt ezzel semmit sem lehet elérni. Tel
jesen téves elhatározás az: én nem törődöm semmivel. Az az 
igazság: minél nagyobb a baj és a veszedelem, annál inkább kell 
tömörülnünk az egyesületbe. Jogos igényeink kiküzdése itt és ezen 
keresztül érhető el. A fiatal kartársak is láthatják, ha figyelemre 
méltatják a vezetőség munkáját, hogy az elsősorban az ő szánalmas 
helyzetük enyhítését szorgalmazza.

Várjuk tehát a csüggedésnek és a lemondásnak a feloldását, 
várjuk éppen a siker érdekében minden magyar tanár belépését az 
egyesületbe, aki még nem tagja annak, és várjuk mindenkinek a 
lelkes közreműködését egy jobb jövő kiküzdésére.

Jelentésem elhangzott. Tisztelettel kérem annak elfogadását.

Középiskoláink az évvégi értesítők tükrében.
1. Amikor az egész világ forrongásban van, s egy új társa

dalmi és gazdasági rend keresi a maga érvényesülési formáját, 
természetes dolog, hogy a középiskolának is számolnia kell az új 
idők szellemével és ennek parancsoló követelményeivel. Még nem 
dőlt el, hogy a fejlődő totalitás és kollektivizmus milyen szerepet 
hagy meg az egyénnek, de történeti szemléletünk és keresztény 
mivoltunk álláspontján bizonyos az, hogy az ember természeténél 
fogva társadalmi életre teremtett lény, és magában erkölcsi és jogi 

egység, mely minden történeti haladásnak, kultúrának irányítója, 
teremtője, s egyúttal végső célja is. Az iskolában tömegnevelés

‘ folyik, de ennek a tömegnek értéket a benne levő egyének, „kimű
velt emberfők“ adnak.

Ennek az egyedül helyes álláspontnak igazságát vallják a ma
gyar közoktatásügy vezetői és munkásai, s a magyar tanárok egy 
pillanatra sem feledkeznek meg arról, hogy „az iskola, az egyház 
és a haza legdrágább értékeinek virágoskertje“. (Pápai benc. g.).

2. Ebben a virágoskertben most nagy sürgés-forgás van: álta
lános talajrendezésen, fák és virágok átültetésén fáradnak a kul
túra kertészei. A változás technikai keresztülvitele sok időt. szor
galmat és tudást kíván, csak így lehet a magyar középiskola a 
nemzeti léleknek és a modern ember törekvéseinek teljes kifejezője.

A munka az 1934. évi XI. te. rendelkezései szerint indult meg. 
Az elméletet azonban nem mindenben igazolta a tapasztalás, a kor
mányzat így kénytelen volt az eredeti elgondolásokon gyakorta 
változtatni, ami az iskola munkájában bizonyos idegességet váltott 
ki, aminek egyes igazgatók (többnyire a hitvallásosak!) hangot is 
adnak.

A budapesti piar. gimn. igazgatója szerint „az 1934. évi XI. te. 
nem bizonyult időállónak és maradandónak, mert már eddig is több
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lényeges módosítás történt rajta, melyek az eredeti célkitűzéssel 
alig vagy sehogy sem egyeztethetők össze. Az új iskolafelügyelettel 
is baj van. Túlzásba vitt ellenőrzésével és könnyen bürokratizmusra 
csábító intézkedéseivel legkcvésbbé sem alkalmas arra, hogy a 
tanári munkakedvet élessze és éppen az eredetibb tanáregyénisége
ket kibontakozásra serkentse“. „A szelekciót sem tudja a középiskola 
elvégezni, ha új középiskolai típusok nem állíttatnak be,“ •— 
A győri bencés girnn. arról panaszkodik, hogy a 11. o. új tantervé
nek bevezetése nagy zökkenéssel járt. A latin nyelvre vonatkozó 
utasítások hiányosak, a mennyiségtan II. o. része sok, gyakorlásra 
nincs idő. Hiányoznak az rij tantervnek megfelelő könyvek. Ellen
ben a tanítás javára szolgált az év elején elkészített tanmenet. 
Ezeknek állandó tanmenetté való kidolgozása azonban csak akkor 
lehetséges, ha a szaktanárok egységes képet nyernek a középiskola 
minden évfolyamának anyagából és az arra szolgáló időről.

A szeghalmi ref. gimn. igazgatója azt kérdi, hogy a főigaz
gatók részére adott nagyobb jog és hatáskör nem fogja-e a tervbe
vett egyöntetűséget veszélyeztetni. Nem fog-e a nyolc kerületben 
nyolcféle pedagógiai szellem érvényesülni! Az Orsz. Közokt. Ttt- 
nács szervezetére azt jegyzi meg, hogy nem lehet független oly tes
tület, melynek tagjait az nevezi ki, aki a tanácsot kéri. Megbírja-e 
továbbá az átlagos magyar gyermek a három idegen nyelvet, vagy 
csak a tehetségesebbek? Végre általános ítéletét így foglalja össze: 
„Az új törvények életbeléptetése óta eltelt rövid időn belül be
következett módosítások nem mutatják az új szabályozás állandó
ságát, s nem szolgálják az iskola kívánatos zavartalan nyugalmát. 
A reformok sorozatát nem zárta le az új törvény.“

Az egri ciszt. gimn. nem helyesli az évvégi összefoglalások mai 
formáját, mely az év végén 4—5 napra zsúfolja össze az összefogla
lásokat, melyek tulajdonképen nem egyebek, mint a könyv' egyes 
fejezeteinek reprodukálása. — A bpesti ciszt. gimn. igazgatója 
súlyos szavakat mond a szelekcióval kapcsolatban: „A gyakorlati 
helyzet az, hogy a tanárságnak nincsen meg az a tárgyilag bizto
sított függetlensége, mely megadná neki azt a belső és külső sza
badságot, hogy tudná és merné a szelekció elvét a legjobb lelki
ismerete szerint végre is hajtani. Hol és kitől kap a tanár védel
met az elkeseredett szülői társadalom ellen, mely mindig a maga
sabb befolyás fölényével és fenyegetésével harcolja ki a maga 
jobbnak minősített igazát?“

A szarvasi ev. gimn. szerint az új tanterv hatása még nem 
bontakozott ki teljesen, így korán volna jó és árnyoldalairól a vég
leges ítélet, azonban mégis aggodalommal látja, hogy amikor a 
jövő tanévben az új tanterv a III. osztályban lép életbe, az I. osz
tály anyaga már megváltozott. A sok kísérletezés zavarja a nyu
godt légkört, melyre az iskolának szüksége van. A 45 perces órák 
pedig semmikép sem szolgálják a tanítás sikerét.

A miskolci ref. lgim. „mélységes aggodalommal nézi azokat 
a változtatásokat, melyek tantárgyakat törölnek el és állítanak be, 
s a két évvel ezelőtt megállapított tantervet már nem látják jó
nak ...  S mindez a középiskolai tanárság tudtán kívül és megkér
dezése nélkül történik m eg‘.

3. Középiskoláink száma és jellege. Ebben az esztendőben há
rom új középiskola nyílt meg: a pestszentlőrinci áll. g., a debreceni
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áll. gyakorló g. (igazgatója dr. Jausz Béla) és a budapesti So- 
phianumból kiváló Philippineum. Két osztáilyal működött a pest
szentlőrinci áll. g. (I., II. oszt.), debreceni gyak. g. (I., У.) és mo
hácsi közs. g. (1.. V.). Három osztály volt szegedi rk. lg.-ban; négy osz
tállyal a gyönki ref. g., hat osztállyal a kecskeméti áll. g., hét osz
tállyal az esztergomi érs. lg., hódmezővásárhelyi ref. lg. és nyír
egyházi rk. lg. Gimn. előkészítő tanfolyam volt Orosházán, mely
nek tanulói Szarvason vizsgáztak.

Először volt érettségi a mátyásföldi társ. g. és a szegedi 
Tunyogi-Csapó g.-ban.

A magyar középiskolák száma 168 (3 katonai nevelőintézetet 
nem számítva). Ebből leánygimnázium 47. A fiú gimnáziumok kö
zül állami és kir. kát. 53, községi 6 (2 rk.), érseki 1, szerzetes 27, 
ref. 19, ev. 7, izr. 3, társulati 1, magán 3, egyéb (németbir.) 1. 
A leánygimnáziumok közül állami 10, községi 5, rk: 16, ref. 5, ev. 3, 
izr. 1, társulati 2, magán 5.

4. Az értesítőkben közölt programmér tekezések a magyar ta
nárság magas pedagógiai készültségének, a tudományok megbecsü
lésének és az iskola szeretetének tanúbizonyságai. Felsoroljuk sza
kok szerint csoportosítva, hogy az érdeklődők könnyebben hozzá
jussanak.

Nevelés és oktatás: Bán Kamill: A jó  és rossz tanuló az életben (miskolci 
ref. g.j, Bcbesi István dr.: Jellemnevelés a  középiskolában (dombóvári), 
Bognár C.: Ü travaló a szünidőre (bp. bencés), Borbély A.: G ondolatok az 
in ternátusi nevelésről (Kisújszállás), Brisits í  r.: Anyák, lányok (bp. angolkis.i, 
Csinády G.: Cserkészetünk m érlege (karcagi), В. I.: Szülői kötelességek 
(veszprémi), Doir.okosné: G yerm ektanulm ány (bp. Domokosné lg.), Erdélyi G.: 
Hogyan nevel a szülői ház tekintélytiszteletre (egri ciszt), Gacsályi S.: A m ód
szer alakulása a pedagógiában (nyíregyházi ev.), Huber F.: Az in ternátusi 
nevelés (m ohácsi), Környcy V.: Az oktatófilm ek (mohácsi), Gaál E.: A gram o
fon a nyelvoktatásban (mohácsi), Kiss E. L.: Az általános műveltség (miskolci 
ref. lg.), Kollár G.: A serdülőkor problém ája (soproni bencés), Kriegs-Au E.: 
Az iskola lelki neveléséről (bp. Domokosné), Maron I.: A szív nevelése. IV. 
rész, 41 oldal (székesfehérvári lg.), Krocsák E.: Hogy lesz a gyerm ekből 
em ber (bp. L ázár P .), Nagy B.: Iskolakérdések (hatvani), Lörincz  Ifjúság 
és felnőttek (bp. Széchenyi), öveges I.: T anári notesz (tatai piar.), Paczolay I.: 
Vallásos nevelés a családban (kiskunhalasi), Kédei K.: Nemzetnevelés (bp. 
Árpád), Révay I.: Levelek egy nagy diákhoz a világnézetről (szegedi piar., 
(>0 lap, külön is m egjelent), Sárkány S.: A nevelés biológiai megvilágításban 
(bp. ev. g.), Strecke E.: Világnézeti nevelés (bp. Örs. lg.), Szabó K.: Esztétikai 
nevelés (nyíregyházi rk.), Szabó E.: A gyerm ek lelki élete (bp. Sz. Margit lg.), 
Szemző M.: önállóságra nevelés (szombathelyi lg.)^ Székely K.: A fantázia az 
exact tud. (bajai ciszt.), Tóth C.: A barátság  (kőszegi benc.), Takáts Gy.: 
A tanévi m unka megbecsülése (Rákospalota, W agner), Weber  /.: M unka
oktatás a középiskolában (kispesti), Vid G.: Hogy érlékeli a szülő, a tan á r 
a tanulót (bp. érs.), Vngváryné A.: A gyerm ek és a szabad idő (bp. Szilágyi 
lg.), — : M. k. G yerm eklélektani Intézet ism ertetése (bp. Árpád), — : Az iskola 
oktató-nevelő m unkája  (szekszárdi), — : Modern nevelés eszközei (orosházi 
előkészítő), Szervicky M.: H azafias nevelés (nyíregyházi rk. lg.), Mátyás Ernő: 
Nemzetnevelés (sárospataki rg.).

M agyar nyelv és irodalom : Balsay K.: Az. ifjúsági olvasm ányokról (bp. 
Erzs. nőisk.), Biczó F.: K osztolányi Dezső (kaposvári lg.), Biró /.: Faludi F. 
m int nevelő (szombathelyi Faludi), Baross  Kölcsey Parainezisának forrásai 
(mezőtúri ref. g.), Illetskó L.: Mit olvassunk? (bp. angolkis.), Lakatos L.: 
Pázm ány Péter (csongrádi), Madácsy L.: Mikes Törökországi leveleinek for
rásai (szegedi Klauzál), Mészáros G.: A m agyar nyelv az alsó oszt. (székes-
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fehérvári ciszt.), Nagy falusi/ L.: A kínai-m agyar nyelvrokonság (kalocsai jezs.), 
Öváry Z.: Növendékeink olvasm ányai (miskolci lg.), Szabó M. Erzs.: F iatal 
lányok a m agyar regényirodalom ban (kecskeméti lg.), Szüts  /.: Magyar nyelvi 
oktatás az alsó fokon (bp. Mátyás), Tóth P. L.: Magyar nyelvi tan ítás (dombó
vári), Vajtai Nevelés és irodalom tanítás (szegedi Baross), Gábor G.: 
Veszélyben a m agyar nyelv (győri lg.).

L atin  nyelv: Tóth  /?.: Egy latin  óra a VIII. osztályban (óravázlat, m is
kolci ref. lg.), Zsolnai/ D.: In m em oriam  Q. H oratii Fl. III. rész, 131 lap, 
a H oratius-irodalom m al (szentesi).

Modern nyelvek: Arató István: Az  élőnyelvek szakterm ei (kőszegi lg.), 
Divényi  A/.: A m odern nyelvtanítás anyaga (egri ciszt.), Brunner E j  A m odern 
nyelvek tan ítása  (bp. bencés), Gálos F.: Modern nyelvtanítás (m átyásföldi), 
Lovas S.: U tópisztikus regények az angol Írod. (bp. ev. lg.).

Történelem : Bán 1.: Liszt Ferenc (gyöngyösi), Bánkuti  £>..- Kufstein- 
mozgalom (bp. ev. lg.), Barcza L.: A ják i tem plom  és apátság (kőszegi), 
Donáth R.: B áthori István (szolnoki lg.), Fehérvárii M. A.: Magyar nők (bp. 
Patr. Hung, lg.), Jancsó F.: Szent István (szolnoki), Ferenczy  V.: Jedlik 
Ányos élete és m unkássága, 176 lap (győri bencés), Grünwald F.: Báthory 
István (pesti izr.), Heyyi K.: Buda regia ex servitate restitu ta  (bp. érs.), 
Hojnos R.: H orváth Ernő, a repülés ú ttörője (bp. közs. VIII.), Kring A/.: 
Szent István-kori M agyarország h atára i (bp. ev. lg,),Loisch /.: Böhm Károly 
(bp. ev.), Módig !).: Szent Mór püspök (pécsi ciszt.), Téglás I.: A m agyar 
úrbériség (szegidi Baross), T örténettanításról (bp. Soph, lg.], Buda vissza
foglalása (kecsk. piar.), Bádonyi /.: A 25 éves Pius (pécsi jezs.), Bódissné 
Wallon B.: Búcsú a régi iskolától, Új iskolánk (bp. Szilágyi lg.), Mátrai F.: 
A jászapáti g. tört., Nyers L.: A kecsk. piar. g. tanára i (kecsk. piar.), Pere- 
patits— Pcthö  /.: 25 év (szombathelyi Faludi), Papp F.: B altazár és a ref. 
középiskola (debr. ref. lg.), Székely O.: A gimn. 25 éves tört. (bp. riszt.).

Földrajz, term észetrajz: Knoll /.: A dolom itok felé (bp. Szt. Margit lg.), 
Németh P.: A fö ldrajz tanítása (esztergomi Szt. Fér.), Borbély A.: Régi 
térképek (jászberényi), Imreh L.: Term észetrajzi gyak. (miskolci Hunfalvy), 
Horváth  A..- A Mecsek virágkülönlegességei (pécsi ciszt.), Rásky K.: A mi 
T iszavirágunk (szolnoki lg.), Rédl R.: Képek a Bakony flórájából (veszprémi 
piar.), Scheitz Antal: Pusztuló hom okbuckák (kecskeméti K atona), Szu- 
nyoghy 1.: Adalékok a puli fejvázának isin. (kecsk. ref. g.), — : A m i isko la
kertünk (gödöllői prém ), Tálasi I. Közigazgatás és á lla tta rtás (hódmező
vásárhelyi). Träger /.: A bogárgyüjtésről (szentgotthárdi), Gint: Károlyné: 
Fö ldrajzi m unka a Zr. I. lgim názium ban, Ivánka L. és Fehér E.: A m agyar 
néprajzkutatás a Nyírségben (nagvkállói).

M atem atika, rajz: Berend István: A parabolaszög kapcsolata a h iper
bolával (sümegi), Ambrnzy G.: A m ennyiségtan szerepe a gyerm eknevelésben 
(nyíregyh. lg.), Csermák E.: Kapcsolat a három szög, hiperbola, parabola kö 
zött (csongrádi), Horváth Gy.: E lektrom os rövidhullám ok (szolnoki), Kelemen  
A/..- A fizikai megism erés (bp. ref. g.), Harasztos Gy.: A középisk. rajzoktatás 
(sátoraljaújh . piar.), Homoki F .: A gyerm ek bontakozása ra jzaiban  (székesfeh. 
ciszt.), Galla E.: A középisk. ra jz tan ítás célja, értéke (Rákospalota).

Vegyesek: Bedé  Üszócsapatunk északi tu rné ja  (bp. Árpád), Bndon P.: 
Rádió és zenetanulás (kecsk. ref. g.), Gauder A.: Nemzetközi diáklevelezés 
(szegedi Baross g.), Kisbánné Palik I.: II. egészségügyi kiállításunk (bp. 
Zrínyi I. lg.), Korcsmáros I.: A keszthelyi g. vízisporttelepe (keszthelyi), 
Lady L.: A m agyar form aruha (szolnoki lg.), Szederkényi  IV.: Ének és zene 
a nevelésben (szarvasi ev. g.), Vándorg D.-né: Sassi Szabó Józsefné arcképe 
(bp. Erzs. Nőisk.), — : Sportártalm akről (bp. piar.), Bohner Поте:  A bp. 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (szombathelyi prem .), Biró Kálmán: 
M ikor ér véget a szom bat? (pesti izr. g.).

5. Az értesítők nagy számban közölnek beszédeket is, melyek 
az intézetek ünnepségein hangzottak el. Ezeknek értéket sokszor



csak a helyi érdekeltség ad, fel kell sorolnom azonban azokat a be
szédeket, melyeket a társadalom nagyobb rendű tagjai mondtak el, 
mert ezekben az iskolának megbecsülését látjuk. Ilyenek voltak:

Ravasz László dr.: Ism eret és szeretet (Baár-Madas lg.), vitéz Sónyi 
Hugó tábornok: Az abituriensekhez (egri ciszt.), Ugrón Gábor: 40 éves ta lá l
kozón (bp. piar. g.), Andor Endre dr. ny. állam titkár: Hősi halo ttak  (egri 
ciszt.), Demény Károly ny. állam titkár: W olff K árolyról (bp. érs.), Frey 
Vilmos  alispán: Szent Benedek nap ján  (esztergomi bencés), U.-ő: A m agyar 
nő h ivatása (esztergomi tg.), Sáray Ferenc pt. felügyelő: Emlékbeszéd Zvér 
E ndréről (szegedi piar.), Duday Alajos elöljáró: Szt. Im re ünnepén (bp. 
ciszt. g.), Kisparti János dr. főig.: A piarista  diák (szegedi p iar.), Serédi 
Jusztinián  hercegprím ás: Avató beszéd (bp. II. egy.), Sík  Sándor  egy. tanár: 
Sajó Sándorról (bp. Bolyai), Kállay Miklós ny. m iniszter: Hősi halo ttak  (bp. 
II. egy.), Huszár Aladár, az OTI elnöke, Festetics Domokos gróf beszéltek 
a csurgói ref. g. in ternátusa felavatásán, Raffay Sándor  püspök: Megnyitó 
beszéd K ufstein-iinnepén (bp. ev. lg.), Jakab ffy  Kálmán: K alazantius ünne
pén (dehr. ref. g.), Kánya Kálmán  m iniszter: ötvenéves találkozón (sop
roni ev.).

6. Azokról is szeretettel emlékeznek meg az értesítők lapjai, 
akik — elmentek, akik nyugalomba, vagy más hivatáskörbe rendel
tettek. Búcsúztató sorokat kaptak a távozó igazgatók: Bayer Ró
bert (Mezőkövesd), Berkes Ottó (Keszthely), Bihari Ferenc volt 
nagykállói ig. (bp. Kölcsey), Fallenbüchl Ferenc dr. (bp. Soph.), 
Péterfi Béla (Zalaegerszeg), Rell Lajos (Békéscsaba), Sándor Vence 
volt kassai ig., Schill Fülöp (szegedi lg.), Strasser Sándor (győri 
lg.), Sízentgyörgyvári Artúr (Pestszenterzsébet), Vadai Ferenc (Kis
újszállás, ref.), Váczy József (hajdúnánási g.), Wolllek Géza (Szol
nok). Tanárok: Achim Károly (Békéscsaba, ev.), Benkő M. Szeréna 
(esztergomi lg.), Buday Géza (Makó), Bucsy István (Szeged, Klau
zál), Borosnyay Károly (miskolci áll.), Dékánig Géza (bp. Bolyai), 
Dezséry Dezső (bp. gyak.). Danzer Béla (bp. Árpád), Elek Osz
kár (bp. Sz. István), Feil Jagelló (pécsi gyak.), Frey Ferenc (bp. 
Sz, László).Holló Alajos (bp. Bólyay), Kardeván Károly (bp. Toldy), 
Keller Lajos, Kricsfalusy István dr., Kopp Tibor (bp. Madách), 
Keith Károly, Krizsán István (esztergomi köze. g.), Krompaszky 
Sándor (esztergomi Sz. Imre), Kubacska András, Kovács János 
(bp. ev.), Haris Béla (váci), Gyertyánig Ernő (bp. Mária T.), Gov- 
rik Sándor, Gröger Rezső (bp. gyak.), Lovas Rezső (debreceni 
Fazekas), Lomoschitz Sándor (szentgotthárdi), Major Aladár (nagy
kőrösi), Irányi Antal (kiskúnf él egyházi), Pazár Dezső (szekszárdi), 
Peczina Endre (mezőkövesdi), Ratkóczy Bódogné (bp. Szilágyi E.), 
Schmiedt Alajos (bp. Berzsenyi), Szabó Andor I. (bp. Bólyay), 
Steller Ignác (bp. Madách), Párkányi Jenő (bp. közs. VIII., dr. Töt- 
tösy Béla (u. o.), Zimányi Dániel (bp. Verbőczy).

7. Szép szokás, hogy az értesítők emléklapokon emlékeznek 
meg az elhúnyt igazgatókról és tanárokról. Sok remekbe készült 
életképet, eseményekben, alkotásokban gazdag tanári pályát örökit 
meg a hálás emlékezet. Meghalt Gaál Mózes, ny. tanker, főigaz
gató, országos hírű ifjúsági író, Madai Gyula, az Orsz. Tan. Egy. 
elnöke, országgyűlési képviselő, Vikol János volt besztercebányai, 
Mayer György kisvárdai, Teltsch Kornél ny. nyíregyházi ev. g„ 
Baross Gyula, a bp. Veres Р.-né lg.. Haszler Károly, Kovács Géza, 
a bp. Fáy G., Kalkbrenner Antal, a bp. Szécb. g. igazgatója. 
A tanárok soraiban is bőségesen aratott a halál: Antos Mihály 
(bp. II. g.), Abrahám István (bp. ref. g.), Csikós György (kúnszent-

5T anáregyesületi Közlöny.
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miklósi ref. g.), Czencz József (szombathelyi lg.), Ditrói Lajos (ka
posvári g.), Dornis István (székesfehérvári lg.), Farkas Ignác (bp. 
Kölcsey g.), Földes Géza (mátyásföldi g.), Fráter István, Kiss Béla 
(keresk. ref. g.), Galambos Dezső (makói), Gál Zsigmond (bp. 
VII. g.), Gaál István (mezőkövesdi g.), Gruber Nándor (bp. IV. 
Eötvös g.), Hensch Artur (miskolci áll. g.), Hanzséros Bálint (bp. 
Szt. László g.), Hunyady József (bp. Verbőczy g.), Hlavathy Imre 
(bp. Berzsenyi g.), Kende István (bp. Eötvös g.), Kontraszty Dezső 
(sátoralj aújh. g.), Korber Ernő dr. (bp. Fáy g.), Keveváry András 
(szegedi Baross g.), Marsai Lajos (csurgói g.), Machovics Viktor, 
Szél Sándor (bp. Zrínyi g.), Magyar Kálmán (bp. II. g.), Leffler 
Béla (nyíregyházi ev. g.), Nagy István (mezőtúri g.), Neogrády Gil
bert (keszthelyi g.), Olafsson Gusztáv (Berzsenyi), Pataky Dezső, 
Paulovits István dr. (kiskunhalasi ref. g.), Pilisy Géza (szegedi 
Baross), Polgár Gy. Ödön (bp. Árpád), Pesovár Ambrus (bp. piar.), 
Németh Miklós (jászberényi g.), Stauffer Elma (szombathelyi lg.), 
Szalag Gyula (kiskúnfélegyházi g.), Szibelth Sándor (bp. Ver
bőczy g.), Tóth Sándor (szentgotthárdi g.), Vadász Norbert (keszt
helyi g.), Weber M. Aquinata (pécsi Erzs. lg.).

8. Az intézetek hagyom ányos módon, rendszerin t az önképzőkör ren 
dezésében ta r tják  ünnepélyeiket,  legtöbb helyen m űsor keretében, amelyeken 
művészi tudását az ének-, zenekar is bem utatja. Az idén külön ünnepségek 
m éltatták  B udavár visszafoglalásának 250, Báthory István erdélyi fejedelem 
350 éves emlékezetét, s megemlékeztek a Pázmány Péter Tudományegyetem  
a lapításának 300. évfordulójáról, Irinyi Jánosról, a gyújtó feltalálójáról.

A budapesti intézetek resztvettek W lassics Gyula br. volt kultuszm iniszter 
és Gömbös Gyula m iniszterelnök tem etésén, Miklas Vilmos osztrák szövetségi 
elnök és V iktor Em ánuel olasz király fogadási ünnepségein. — A soproni inté
zetek a soproni népszavazásról, a pécsiek a török iga alól való felszabadulás 
250. fo rdu ló járó l em lékeztek meg. — A gödöllői prem . g. m inden évben 
Klebelsberg-ünnepet rendez. — A pécsi jezs. g. 25. évi jubileum án m egjelent 
Steuer György ny. állam titkár, a bp. ciszt. g. hasonló ünnepségén gróf Zichy 
János, dr. G lattfelder Gyula püspök, dr. báró  W lassits Gyula min. osztály
főnök jelentek meg. —  A szolnoki áll. g. fennállásának 100., állam osításának 
50. évfordulóján nagy ünnepséget rendezett, mely alkalom ra m egfestette az 
eddigi vezetők arcképét és m egalakíto tta az ö regdiákok  Egyesületét. — 
A gyöngyösi g.-ban leleplezték W achott Sándornak, Gyöngyös szülöttének 
arcképét, m elynek költségét W inckler István ny. m iniszter viselte. — A bp. 
Bolyai g. dr. Lévay Ede, volt igazgatójának dom borm űvű arcképét, a bp. 
Szt. László g. pedig Sajó Sándor m ellszobrát leplezte le. Az előbbin m eg
jelent Serédi Jusztin ián  hercegprím ás, Lévay tanítványa, az u tóbbin  pedig 
Sík Sándor m ondta az ünnepi beszédet. — A bp. ev. g. m egfestette a távozó 
dr. Kubacska András tan á r arcképét, a bp. Mátyás g. ákosi Makoldy V iktor
nak  sírem léket, az Eötvös g. dr. Lehel István tanárnak  bronzem léket á llí
tott. —■ H anzséros Bálintnak, a Szt. László g. m eghalt tanárának  síremlékére 
az intézet 768 pengőt gyűjtött. — A bp. II. egy. g. felavatta ú jonnan  á ta la
k íto tt kápolnáját, a bp. Patr. Hung. lg. zászlószentelési ünnepet rendezett, 
a pécsi lg. ú j díszterm ét, a csurgói ref. g. áta lak íto tt in ternátusát és Csokonai 
ligetét avatta  fel. A csurgói ünnepen jelen volt Balogh Jenő ny. igazságügy
m iniszter és gróf Festetieh Domokos képviselő is.

9. A rendes, hivatalos látogatásokon* felül a minisztérium 
tagjai és más előkelőségek látogatásáról is megemlékeznek az 
értesítők. Horthy Miklósné, kormányzónó meglátogatta a gödöllői 
prem. gimnáziumot, Hóman Bálint miniszter meglátogatta a kecs
keméti piar., Tasnády Nagy András államtitkár a pesti izr., pécsi

* Sok beszám olóban: X. „Öméltósága“, V. szakfelügyelő „úr“.



ciszt., a kúnszentmiklósi ref. g.-t, Szily Kálmán államtitkár a deb
receni gyak., dombóvári, bp. Domokosné Ig.-t, Teleki Pál dr. gróf 
a bp. Kemény Zs., a pécsi jezs. és ciszt. g.-t, e két utóbbit ifj. 
József főherceg is meglátogatta, dr. W1 ass its Gyula báró osztály
főnök a kecskeméti piar. g.-t, a bp. Domokosné lg.-t, dr. Kosa 
Kálmán osztályfőnök a miskolci Hunfalvy g.-t.

Külön meg kell emlékeznünk dr. Kőrösy Lászlóról, ügyosz
tályunk főnökéről, aki (ha jól néztük meg) 25 intézetet látogatott 
meg, több helyen meghallgatta az órákat és az érettségi vizsgá
latot is.

Pesthy Pál ny. miniszter részt vett a bonyhádi ev. g., Kállay 
Miklós ny. miniszter a bp. II. egy. g. Öregdiákjai gyűlésén. Dr. Mi- 
kecz Ödön igazs. államtitkár részt vett a ceglédi g. március 15-i 
ünnepségén, Lázár Andor dr. igazságügyminiszter a Velüőezy g. 
hangversenyén a megnyitó beszédet mondta. Bornemisza Géza 
miniszter, Eckhardt Tibor dr. és Felkay Ferenc főv. tanácsnok a 
bp. Domokosné lg. munkakiállítását nézte meg.

Idegenből Swietoslawsky Wojciech lengyel kultuszminiszter 
a bp. ciszt. g.-t, M. T. Lyos hindu igazgató (Bombay) a bp. Domo
kosné lg.-t látogatta meg. — A bp. Szent Margit lg.-ban francia, 
angol, amerikai pedagógusok voltak.

10. Nagyon nehéz az értesítők adatai alapján megrajzolni a 
tanulók erkölcsi nevelésének eredményeit. Az igazgatói jelentések 
szerint a tanulók erkölcsi magatartása, fegyelmezettsége általában 
jó, noha egyes jelentések arról panaszkodnak, hogy a mai ifjúság 
lelkét nem az iskola és a magyar múlt nemes hagyományai, ideál
jai hatják át, hanem „bálványokat imádnak. A tekintélyt és érté
ket nem a szóiszék, a kathedra, a szülő szava képviseli, hanem 
a film, a motor, a versenyeredmények“ (bp. Mátyás).

„A tanári fogalom nagy változáson megy át. A múlt szá
zadban a tudós tanár volt az ideál, aki távolságtartással igye
kezett magasló tekintéllyé emelkedni a növendék előtt. Ma a szak- 
szerűség mellett főleg a passzivitás vonása kezd a tanár alakján 
kialakulni“ (bp. ciszt.).

A magyar iskola nevelésének alapja a vallásos érzés kiműve
lése. „Ennek jelentősége soha nem állott oly magasan, mint ma, 
amikor a 150 milliós orosz szovjet a valláserkölcs utolsó szik
ráját akarja kiölni elsősorban az ifjúság szívéből. Ez a pszicho- 
pedagógiai kísérlet nagy tanulságot rejt magában“ (szegedi piar.). 
Megnyugtató, hogy az állami kormányzat intézményesen hang
súlyozza a nevelés vallásos alapon álló emberformálását, de az 
iskolát körülvevő korszellem sürgetően kívánja, hogy mennél mé
lyebben vigyük be a keresztény nevelés elveit a gyermeki lélekbe, 
mondja a bp. ciszt. g. — ■ A kiskunhalasi ref. g. diákjai a csendes 
napokon elmennek a templomba, s itt szemléltetve mutatják be a 

hitélet formáit, a temetőbe, mely némaságával tanít a múlt tanul
ságaira, az árvaházba, ahol a gyakorlati szociális feladatokra mu
tat rá a lelkipásztor. — A debreceni ref. g. írásbeli valláslélektani 
kísérleteket folytat, a névtelenül beadott feleletek értékes meg
figyelésekről és elvekről tanúskodnak. —- Az újpesti g. imaformát 
közöl, mely nem egyezik meg a hivatalos szöveggel.

A bp. Ráslcai Lea lg. panaszkodik, hogy a leánynevelés ma 
nehezebb, mert a női lelket erősebben kezdte ki korunk meggyön-
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gült erkölcsi felfogása. „A hiúság, léhaság- könnyebben ejti hatal
mába a megfertőzött irodalom, gazdasági leromlás, idegenből jövő 
divat, ének, tánc, film és színház romboló hatásain át a nőket, 
mint a férfiakat.“

A vasúton s máskép bejáró tamilok száma nem igen apad. 
A bp. Szent László g.-ban 356 vasúton bejáró tanuló van, a békés
csabai ev. g.-ban 17%. Felügyeletről gondoskodnak ez intézetek, 
napközi otthonokat is rendeznek be számukra az aszódi ev., ba
lassagyarmati, kisvárdai, újpesti, esztergomi, bp. bencés g.-ban, de 
a panaszok még fennállanak, tanulásban gyengébb az eredmény, 
a békéscsabai ev. g.-ban a bejáróknak csak 28%-a jut а VIII. 
osztályba.

Némely helyen versenyekkel fokozzák a rendet, fegyelmet, 
így a bp. Kölcsey g. az év végén versenyt rendezett a gyors sora- 
kozás, kifogástalan menetelés és fegyelmi rend szempontjából. 
Az első osztályok fehér márvány-bronz plakettet kapnak. A szé
kesfehérvári Ybl g. is fegyelmi vándordíját ad a fegyelemben ki
tűnő osztálynak. A bajai ciszt. g. „Győzelem“ szobra a fegyelmi 
vándordíj. — Az egyes osztályokról összefoglaló jellemzést adtak 
a bp. Domokosné lg., pestszenterzsébeti és dombóvári g'.-ok. (A mis
kolci Fráter g., mely a jellemzéseket kezdte, az idén már nem 
adott ilyen jellemzéseket.)

11. A hazafias nevelés ma több gondot kíván, mint régebben. 
„Mit csináljunk mi a hitlerizmus vér és fajiság mítoszának révü
leteivel! — kérdi a szegedi piar. g. — Leszakítsuk a magyarság 
géniuszának kebléről azokat, akiknek bölcsőjét nem magyar anyá
nak altatódala zsongta körül?“ — „Nem engedtük elfeledni, mit 
jelent mindnyájunkra Szent István öröksége, s mit jelent a ma
gyar nemzet hivatása Európa életében“ (bp. II. egy.).

Az intézetek szépen megrendezett hazafias ünnepségeken kívül 
is sokféle módon igyekeztek a hazafias érzést megszilárdítani. 
Az év elején ünnepélyesen elvonulnak az intézeti zászló előtt. - 
A székesfehérvári Ybl g. óra előtt az asztalra teszi a nemzeti 
zászlót és így mondják el a Nemzeti Hiszekegyét. — A bonyhádi 
ev. g. tanulói Trianon napján — amelyről az intézetek egyébként 
nem igen emlékszcnek meg, — egy-egy szál virágot tettek a Hősi 
halottak emlékére. — A bp. Szt. László g. tanulói az iskolába 
lépve tisztelegnek az örökmécses Hősi Emlék előtt. — A minisz
teri rendelet megszabja a hősi halottak kultuszát, ennek végre
hajtási módjáról azonban nem nyerünk tájékozást.

Szép cselekedet volt a bp. ev. lg.-tól, hogy kirándulást ren
dezett Kufstein várába, emléktáblát állított az ott szenvedő magya
roknak, s szép ünnepséget rendezett. — Sátoraljaújhelyi piar. Öreg
diákok Magyar Kálvária irredenta műemléket állítottak fel, me
lyet a kisvárdai és a bp. Verbőczy g. tanulói meglátogattak. — 
A Verbőczy g. körülbelül 1000 dax-ab könyvet küldött a Brazíliá
ban és Argentiniában élő magyaroknak. — A finn-magyar rokon
ságot a finn-észt iskolák is megülik. A finn főváros, Helsinki gya
korló középiskolája az idén a Verbőczy g. igazgatóságához meleg
hangú üdvözlőlevelet küldött, melyre a Verbőczy g. az ország 72 
vármegyéjének címerképével ékesített papíron, finn nyelven vála
szolt. — Mussolinit november 1-én, Milánóban elmondott beszéd
jéért több intézet ifjúsága üdvözölte, s az üdvözlők választ is kap-
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tak (bp. Verbtk'zy, II. oszt., Ráskay L. lg., Erzsébet Nőiskola lg., 
a győri Révai, mezőtúri lg.).

Ritka nemzeti öntudat jelentkezett a gyulai rk. g. önképző
körében, ahol minden alkalommal volt egy hosszabb vagy rövi- 
debb előadás a revízió ügyében. — A nagy hévvel meginduló név
magyarosításnak alig lehet nyomát látni. (A tanárok több mint 1 
harmada idegennevű!) — Szépen terjed azonban a magyaros forma
ruha használata. Az egyenruha, mondja a bp. Eötvös g. igazga
tója, melynek tanulói sötétkék formaruhában járnak, erősíti az 
összetartozás érzését, neveli a közszellemet és egyetértést. —
A leányiskolákban a VKM. rendelete alapján általános a forma
ruha viselése.

A hazafias érzés ápolását szolgálja Budapest iskoláinak az a 
szép szokása, hogy nagyjaink sírját kegyelettel gondozzák.

12. A kor szelleme követeli, hogy az iskola növendékei készül
jenek a szociális feladatok vállalására. Bár hivatalosan még semmi
féle utasítás nem történt, egyes tanárok kezdeményezésére már a 
munka megindult. Különösen a leányok Vöröskereszt-Egyesületei 
fejtenek ki dicsérendő karitász-munkát. A bp. bencés g., a balassa
gyarmati g., a győri Révay g. értesítő lapjain olvasom, hogy a 
tanulók bekapcsolódnak a város karitatív munkájába és a gyűj
tésben segédkeznek. A salgótarjáni g. önképzőköre a végzett növen
dékek vezetése alatt a falukutatás problémáival foglalkozott. —
A bonyhádi ev. g. önképzőköre négy faluban rendezett műsoros 
előadásokat. A debreceni piar. g. 40 tanulója Nyírábrányban ren
dezett ünnepséget, — A bp. piarista, g. exhortáeióiban állandó volt 
a szociális tárgy. Egyik osztály egy láda szeretetadományt gyűj
tött egy falu szegényei számára. — A gyöngyösi g. a Quadrage
simo gondolataival ismertette meg növendékeit. — A szolnoki lg., 
a szegedi lg. babakelengyéket adott a Stefánia-Szövetségnek. A Ve
res Р.-né lg. tanulói munkadélutánon készített ruhákat, a II. b. 
osztály tanulói egy szegény családot élelmeztek és a családatyát 
munkába helyezték. A Szekeres AI. lg. négy tanya számára gyűj
tött karácsonyi csomagot, s négy családot támogatott. — A bp. 
Angolkis. lg. havi 100 pengőt gyűjtött Sashalom és a Kiserdő sze
gényeinek. Karácsonykor 2 teherautón 20 szegény családot hoz
tak be és vendégeltek meg. — A Baár-Madas, Domokosné lg. tanulói 
is hasonló munkásságot fejtettek ki.

Az Eötvös g. takarékossági akciója révén 1786 pengőt fordí
tott a kötelező kirándulások költségeire. — A bp. ev. g. gyűjtése 
1216 P volt,

13. A középiskola nevelésének sikerét m ozdítják  elő az osztályfőnöki  
órák és a szülői értekezletek.  Az iskolák jelentései egyöntetűen vallják, hogy 
az osztályfőnöki ó rá ra  nagy szükség volt és hogy ezeken az órákon a neve
lés és tan ítás szám ára igen értékes osztályszellem kialakulása vált lehetővé 
(szegedi Baross). K ívánatosnak tartják , hogy a többi osztályokban is meg
tartassanak  és sok intézet m ár a felsőbb osztályokban is beállította őket.
Az utasítások megfelelők, de a szekszárdi g. igazgatója szükségesnek tartaná, 
a szerzett tapasztalatok  alapján, az osztályfő jogainak kiszélesítését. — Több 
helyen „A ranykönyvet“, „O sztálykrónikát“ vezetnek a tanulók, s abban az 
osztályban tö rtén t érdekes esem ényeket ö rökítik  meg.

14. л  szülői értekezletek  jelentőségét a győri bencés g. abban látja, 
hogy a világnézeti téren kinövő szélsőségek felszedése legtöbbször a család
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és rokonság körében történik. Az iskola m agában nem tud m egküzdeni a 
világnézeti ráhatásokkal, ezért igyekszik m ennél szorosabb kapcsolatot terem 
teni a szülőkkel, s azok irányítását is m agára vállalni. — A sz. é. révén 
egyre jobban tapasztaljuk  a tanulókkal való otthoni törődés, az iskola iránti 
meleg érdeklődés, a tanári karra l való együttm űködés jótékony hatásá t (deb
receni piar.). Ezzel szemben némely intézet panaszkodik, hogy az értekez
leten inkább a „m am ák“ jelennek meg (szegedi Klauzál) és a gyenge tanulók 
szülői (kiskunfélegybázai) és hogy „a szülők álta to tt érdeklődéssel hallgat
ják az előadókat s a hivatalos rész befejezésével szinte m egrohanják  a ta n á 
rokat. s m inden érdeklődésük a Notesz jegyei felé fordul“ (szeghalmi rcf.). 
A pápai bencés g. hat szülői értekezletet tarto tt. —- A legtöbb intézet m a m ár 
osztályértekezleteket ta rt, de vannak intézetek, ahol semmi adat nincs e fon
tos intézm ényről. — A pestszenterzsébeti g. előadássorozatot ta rto tt a szülők 
pedagógiai kiképzésére, a hajdúnánási ref. g. tanára i pedig kiszálltak  a 
szomszéd községekbe, ahol a szülőknek ünnepség keretében tarto ttak  oktató 
előadásokat. A „Szülők isko lája“ cím en tart előadásokat a hódm ezővásár
helyi lg., kecskem éti ref. g. A szülői értekezletek főcélja, hogy a tan á r ism er
kedjék  meg a tanuló otthoni életével és egyéniségével. Ezt módszeresen 
csakis a Domokosáé lg. végzi el, ahol az év elején a szülők egyenként je len
nek meg az igazgatónál, ott előadják a gyerm ekre vonatkozó fejlődési ad a
tokat. s ezeket az osztályfők rendszeresen feldolgozzák. — Mezőkövesd a 
szülői látogatásokról Naplót vezet. — A pesti izr. lg. „Nevelési T anácsadója“ 
60 növendéknek. 20 szülőnek adott tanácsot. — Itt említem meg az egyik 
m agánintézet igazgatójának feljegyzését. Mikor az intézet a nyilvánossági 
jogot m egkapta, „szülők, tanítványok és tanárok  együttesen öröm könnyeket 
hu lla ttak“.

15. A tanév* elején több fővárosi fiú- és leányközépiskolában a Fővárosi 
Pedagógiai Szem inárium  lélektani laboratórium ának  m unkatársa i p róba
füzettel, illetőleg kérdőlapokkal vizsgálatot végeztek. A cél az volt, hogy m eg
állapítsák  1. az iskola növendékeinek hasonlókorú  gyerm ekekhez viszonyí
to tt értelm ességi szintjét, 2. a tanu lóknak  osztályokon és iskolánbelüli értel- 
mességi rangsorát, 3. az egyéni lelki keresztm etszetek megszerkesztésével a 
tanulók feltűnőbb egyéni sajátságait.

E  vizsgálat eredm ényeiről hallgatnak az illető értesítők, van, mely a 
vizsgálatról sem em lékezik meg. Kivétel Domokosné iskolája, mely céltuda
tosan és m ódszeresen figyeli, fejleszti az egyéniségeket és eszerint rendezi 
be az iskola m unkáját. Ez évben jelent meg az intézet két szellemi vezető
jének, D om okos L.-né és dr. Blaskovich E dit tanárok  könyve: „Az alkotó 
m unka az új iskolában“, mely 22 éves m unka a lap ján  Bergson és Spranger 
szellemében ism erteti az iskola egyéni m ódszerét. Az értesítő beszám ol 
1. a Ped. Szem. em lített vizsgálatairól, 2. arró l, hogy elkészüllek a növen
dékek egyéni rajzai, 3. m iként foglalkoztak a tanm enet egyes problém áival, 
s a tanulók az egyes tantárgyakon  Imiül a tanítás m ilyen eszközeit használ
ták. — Az iskola az év végén Munkabemutató kiállítást rendezett, melynek 
alapgondolata volt a m agyar sors. Rajzok, táblázatos kim utatások, kéz
ügyességi alkotások segítségével bem utatták  1. a m agyar falu népének sze
génységét, 2. a szegénység okait a m últban és jelenben, 3. a segítés lehető
ségeit és m ódjait.

16. A tanárság pedagógiai önképzését szolgálják a bemutató 
órák, melyeket a tanárok önként, felsőbb parancs nélkül tartanak 
ma már majdnem minden iskolában. Éppen ezért nem is soroljuk 
fel egyenként az intézeteket.

17. Az új magyar középiskola oktató eljárása a „munkaiskola“ 
eszméje irányában halad. Az iskolák egymásután rendezkednek 
be a munkáltató tanításra, egyelőre azonban csak a reáliák körében. 
E téren a Domokosné lg. jár elől, ezenkívül Eötvös g., ahol e mód-
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szernek már hagyománya van a biológia, kémia, fizika, rajz tár
gyaiban. Az iskolának van szakmunkástól vezetett faműhelye is. 
Műhelygyakorlatok vannak asztalos és lakatos munkára a szom
bathelyi Faludi g.-ban is. A tanulók másik fele ugyanakkor latin
nal foglalkozott. — A debreceni Fazekas g. III. o. tanulói, a bp. 
Kölcsey g. kiállítást rendeztek a készített eszközökből. A bp. Zrínyi
1. lg. az idén rendezte a 2. egészségügyi kiállítást. Glatz Károlyné 
pedig beszámol a földrajzi munkáról, a rendezett kiállításról, mód
szeres előadásokról. Nagyobb szabású rajzkiállítások voltak több 
intézetben. A debreceni ref. g. egy II. o. tanulója a bp. Eötvös g. 
egy VIII. o. tanulója a párizsi nemzetközi rajzpályázaton első díja
kat nyertek.

Botanikus kert sok helyen van. Üjabban a gödöllői prem. g. 
2050 m2 területen rendezett be iskolakertet, melyet tanári vezetés 
mellett a diákok műveltek meg. — A soproni ev. g. és a székesfehér
vári Ybl g. múzeumot rendeztek be a könyvtár, levéltár értékesebb 
darabjaiból és az iskola történetére vonatkozó emlékekből. — 
Ideális állapot az volna, mondja a bp. Kölcsey g., ha a tanulók dél
után néhány órára jól felszerelt iskolai műhelyekben, gyűjtemé
nyek között, könyvtárakban dolgozhatnának az órákon nyert indí
tások alapján. A nyelvek tanulásánál több helyen gramofont hasz
nálnak. A nagykőrösi ref. g. rádió-gramofont szerzett be, amelyet 
ünnepségeken is használnak.

18. Ebben az évben használták először rendszeresen a szemlél
tető oktatásban a filmet a rendelkezésre bocsátott gépeken. A bp. 
Zrínyi M. g. szerint még kevés jó film van s az eredményes 
használathoz szükséges az, hogy a módszeres értekezleteken illesz- 
sziik be azokat a tanítás rendjébe. Éppen ezért már jóval előbb 
tudni kell, mikor jönnek a filmek, hogy a tanulókat kellő időben 
előkészíthessük (bp. Szilágyi lg.). A kőszegi ev. lg. szerint a film 
oktatás gyakorlati kivitele sok nehézségbe ütközik. Nem minden 
tanár tudja kezelni, legtöbbször a fizikai tanárt veszik igénybe, ami 
állandó óraeserével jár. A bp. ciszt. g. azt szeretné, hogy külön kép
zésben részesüljenek azok, akik a filmet kezelik. Baja a filmnek, 
hogy nem állítható meg bemutatás közben, amikor érdekesebb v a g y  

bővebb magyarázat volna szükséges. A mozgások bemutatásánál, 
a szívműködés, vérkeringés bemutatásánál azonban pótolhatatlan, 
(debr. Fazekas). —- A szegedi Baross g. 40 földrajzi, 24 biológiai, fi 
kémiai, 4 fizikai, 3 egészségtani filmet vetített. — Egyes intézetek 
beszámolót iratnak a látott filmekről (pl. bp. Madách, sátoraljaújh. 
piar.). Az egyik intézetben a hullámmozgásról szóló filmet megnézte 
a VII. o., mely még nem ismerte a tárgyat és a VIII. o„ mely már 
tanulta. Az eredmény meglepő volt: a VII. osztályosok dolgozatai 
alaposabbak voltak.

Itt említem meg, hogy a fővárosban (és némely vidékiben is) 
rendszeres iskolai színházlátogatások vannak. Budapesten rende
zett ifj. előadások: Tannhäuser, Május királynője, Csárdajelenet, 
Karnevál, Farsangi lakodalom, Bűvös vadász. Tnrandot, Pillangó 
kisasszony, Sybill, Coriolanus, Bob herceg. Lőcsei fehérasszony. 
Kérők, Képzelt beteg, Igazi passió. ( F o l y t a t j u k . )

Bihari Ferenc.
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FIGYELŐ.

Egyetemi tanárok írjanak-e középiskolai tankönyveket 1
Vannak anomáliák, amelyek oly kényes természetűek, hogy 

az emberi óvatosság nem tudja, mikép közelítse meg őket, úgy 
érzi darázsfészekbe kellene nyúlnia, visszariad minden szótól, tet
től — s az anomália tovább burjánzik. Nem követjük ezt a káros 
óvatosságot és nyíltan szót emelünk egy visszásság ellen, mely 
bennünket, középiskolai tanárokat érzékenyen érint. Nyíltan óvást 
emelünk az elien, hogy ríj középiskolai tankönyvek írására oly 
egyetemi tanárok kapjanak megbízást, akik eddig ezen a téren 
nem működtek és a középiskolával semmi kapcsolatuk nincs. 
A konkrét eset pedig, amely a kezünkbe adja a tollat, az, hogy 
a 111.-osztályos német könyv megírásával az egyik könyvkiadó
vállalat Thienemann Tivadar és Schwartz Elemei- egyetemi taná
rokat bízta meg.

És itt tisztázzunk mindjárt egy kérdést: nem a sajtószabad
ságba, nem egy vállalat ti zleti szabadságába ütközünk bele. 
Mikor a tankönyvek a szabad verseny korát élték, senki sem 
kifogásolhatta, ha akárki írt tankönyvet és a könyvkiadóvál
lalat akárki könyvét kiadta. A tanárság szabadon választhatott 
közöttük és szabadon versenyezhetett a maga könyvével. Ma más 
a helyzet. Az ríj tankönyvekből csak két sorozat nyer miniszteri 
engedélyezést: az egyik sorozatot a Szent István Társulat adja ki, 
a másik sorozat megoszlik az Egyetemi Nyomda, az Athenaeum 
és a Franklin Társulat között, A két sorozat könyvei között 
a tanár nem választhat szabadon, mert az iskola köteles annak 
a vállalatnak, illetőleg vállalatcsoportnak a könyvét bevezetni, 
amelytől eddig vásárolta a könyvét. Ha tehát valamelyik iskola 
eddig oly szerző német tankönyvét használta, aki könyvét a 
Franklin Társulatnál, az Egyetemi Nyomdánál vagy az Athe- 
naeumnál adta ki, ezután nem választhatja a Szent István Társu
latnál kiadott könyvet, hanem az Egyetemi Nyomdánál kiadottat 
kell bevezetnie, mert a három vállalat közül ennek jutott a német 
tankönyvsorozat. Az iskola nem választhat szerzőt és könyvet, 
hanem könyvkiadókhoz van utalva.

Hogy ezek a vállalatok kiket bíznak meg tankönyvek írásá
val, az tehát nem magánügyük, ez közügy. A fiúközépiskolák 
német tankönyvei az Egyetemi Nyomdának jutottak, ez pedig úgy 
szolgálta ezt a közügyet, hogy az új harmadosztályos könyv meg
írásával két egyetemi tanárt bízott meg.

Eddig is voltak egyetemi tanáraink, akik középiskolai tan
könyveket írtak. Könyveik abban az időben indultak el, amikor 
középiskolai tanárok voltak és természetszerűleg senki sem emel
het kifogást az ellen, ha bevált könyveiket nem veszik ki a for
galomból azért, mert maguk elszakadtak a középiskolától. Voltak 
úttörő tankönyveik, amelyekkel senki sem versenyzett. De igaz, 
kiadásra kerültek oly tankönyvek is, amelyek középiskolai gya
korlat hiányában használhatatlanok s kárt csak azért nem tesz 
nek, mert mellettük eddig bő választék állott rendelkezésre.

De most, amikor választás nincs megengedve, mikép jutnak 
hozzá Thienemann Tivadar és Schwartz Elemér, hogy közép-



iskolák számára írjanak tankönyveket? Thienemann Tivadar egy 
évig tanított középiskolában!

De tegyük fel, hogy tankönyvük, melyet, amikor e sorokat 
írom, nem láthattam — valószínűleg ők sem — valóban jó. Nincs 
is kizárva, mert mi középiskolai tanárok módszertani dolgoza
tainkkal előkészítettük a gyakorlat alapján álló könyvek útját. 
A harmadik osztály német anyagának nyelvtani fokozatosságát 
szórni szóra mi állapítottuk meg, ahogy- a „Hivatalos Közlönyé
ben olvassuk. De hát akkor a kivitel miért illet meg egyetemi 
tanárokat?

Van azonban a kérdésnek más oldala is. A középiskolai taná
rokat a tanításban buzdítja az a lehetőség, hogy tapasztalataikat 
tankönyvekben érvényesíthetik és azzal megkönnyítik a tanítást 
a maguk és mások számára. Ha egyetemi tanárok ettől a lehető
ségtől megfosztják őket, az iskola szenvedi ezt meg elsősorban. 
Nem, — nem az a kötelességünk, hogy egyetemi tanárok számára 
mi hordjuk össze a tanítás útjának a köveit, mi törjük meg azo
kat, mi mutassunk rá, mikép kell azokat felhasználni — a kivi
telezést pedig ők vállalják és annak előnymit ők élvezzék.

És ha már előnyöket említek, nem röstellek teljes nyíltsággal 
nemcsak az erkölcsi, hanem az anyagi előnyökről is beszélni. 
Ne takargassuk a dolgokat, hiszen — úgy tudom — a szóbanforgó 
egyetemi tanárok sem kapcsolták ki az anyagi kérdést és nem 
oldották meg közcélok javára.

Eljárásukat a szellemtörténet módszereivel aligha lehet majd 
megm agy arázn i.

A középiskolai tanárok az iskolánkívüli kereseti lehetősé
gektől jóformán teljesen meg vannak fosztva. Maradt egyes kar
társaink számára a tankönyvírás. Örültünk, ha egy-egy kartár
sunk az iskola munkájából kiemelkedve egy7 tankönyv megírásá
hoz jutott s vele szerény mellékjövedelemhez. És most, amikor 
a nem felekezeti kiadótól kiadott tankönyvek monopóliuma ezt 
a jövedelmet egy-egy kézben összpontosítja, tehát lényegesen meg
növeli, akkor egyetemi tanárnak kell ezért a kezét kinyújtania? 
Akadna csak egy középiskolai tanár is, aki elvállalná elemi isko
lai tankönyvek írását? És tűrné ezt a tanítóság?

Maradna még egy kény7es kérdés. Azt mondhatja talán valaki, 
hogy az egyéni érdek vezeti toliamat. Jogosnak tartanám azt is. 
De én már túl vagy7ok az érvényesülésen és ami nekem abból 
jutott, azt középiskolai munkám alapján kartársaimnál értem el. 
Nem egy kiadó monopólium-adományozása folytán. Engem 
a középiskola és középiskolai kartársaim érdeke vezet. Ez a kettő 
egy. És egy az igazsággal.

Miniszterünk, Hónain Bálint, a középiskola idegennyelvi 
tanítását gyakorlati alapra kívánja helyezni. Az ő intencióival 
kerülnek ellentétbe Thienemann Tivadar és Schwartz Elemér 
egyetemi tanárok, midőn egy lmrmadosztályos könyv s vele egy 
egész sorozat középiskolai német könyv megírását vállalták el ők, 
akik a középiskolai gyakorlattól távol állanak. Öli a tudomány 
művelésére tettek fogadalmat, mikor egyetemi tanárok lettek. Ott 
a tudomány végtelen területe, ott van hallgatóiknak — jövendő 
középiskolai tanároknak — sok kielégítetlen szükséglete a német 
irodalomba és nyelvészetbe vágó könyvekben. Nyitva előttük



66

a pálya. Ott dolgozzanak! De ne azokon a területeken arassanak, 
amelyeket nem műveltek meg s amelyek megművelésére nem is 
hivatottak.

Célom nem az ártás, hanem a használás. Nem a két egyetemi 
tanár könyvének akarok ártani, hanem az ügynek használni. Épp 
azért soraimat nem akkor jelentetem meg, amikor íródnak, hanem 
két és félhónappal később, amikor egyetemi tanáraink tankönyve 
már rég föl van véve az iskolák tankönyvjegyzékébe.*

Kardeván Károly.

Az élő idegen nyelveket tanító tanárok párizsi 
kongresszusa.

Ez év nyarán, július 16-tól július 20-ig tartotta az „Élő
nyelveket Tanító Tanárok Nemzetközi Szövetsége“ kongresszusát 
Párizsban. Erre a rendezőség meghívta az Országos Középiskolai 
Tanáregyesület szakosztályaként működő magyarországi egyesüle
tet is. A sürgető hívásnak engedve, szakosztályunk elnöke Petrich 
Béla dr. és ügyvezető titkára, Sipos Lajos dr., a nagyméltóságú 
m. kir. vallás- és közoklatásügyi miniszter úr a Tanáregyesület 
anyagi támogatásával kiutazott Párizsba és tevékenyen résztvett 
a kongresszus munkálataiban.

Örömmel kell megállapítanom, hogy a két hivatalos kiküldöt
tön kívül még igen sok magyar tanár volt jelen a kongresszuson 
és ä legnagyobb érdeklődéssel figyelte az ülések eseményeit. E derék 
kartársak megtakarított filléreiket használták föl e nehéz időkben 
is arra, hogy ismereteiket bővítsék, a francia szellemiség fővárosá
ban újra megedződjenek tudásukban, és nyert benyomásaikat és 
újabb szellemi szerzeményeiket majdan a tanításban érvényesítsék. 
Azt hiszem, nem cselekszem feleslegesen, ha idejegyzem azoknak 
a nevét, akiket ismerek és ott láttam az üléseken: Arató Amália 
gimn. igazgató, Enyedy Bóbertné (Budapest), Csapó Jenő (Szek
szárdi, Gaál Endre, Gábriel Asztrik (Gödöllő), Hajdú István (Baár- 
Madass), Kassó Margit (Kőszeg), Matolcsy Anna (Győr) Mányoky 
Vilma (Budapest), Bakssányi Mária (Budapest), Sziklay László dr. 
(Nyíregyháza), Wigandné Kégi M. (Budapest).

Ott láthattuk a megnyitó ülésen a párizsi magyar tanulmányi 
központ kedves és előzékeny igazgatóját, Müller-Molnos Lipót egye
temi magántanár urat, aki egy ízben vendégül is látta magánál 
a kongresszus magyar résztvevőit.

Nagy örömmel töltött el mindnyájunkat, hogy ezúttal nem 
csupán a minket környező népek képviselői jelentek meg nagy szám
ban a kongresszuson, hanem magyar kartársaink is.

A magyar tanárságot óhajtotta a kongresszus francia vezető-
* Ezt a cikket eredeti fo rm ájában  közlöm, ahogy június végén ki volt 

szedve. Azóta Schw artz E lem ér visszalépett a könyv szerzőségétől s csak 
m int a „gim názium i ném etnyelvi egységes tankönyvek sorozata“ szerkesztője 
szerepel Thienem ann T ivadarral együtt. A könyvet „összeállította Thienem ann 
T ivadar“. A könyv kiadójaként utólagos megegyezés szerint az Egyetemi 
Nyom da mellett a többi egy csoportba tartozó kiadó is szerepel. Mint cikkem 
utolsó soraiból látszik, felszólalásom m egjelenése a szeptem beri szám ra volt 
tervezve.
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sóge megtisztelni akkor, amikor a magyarországi élőnyelveket tanító 
tanárok egyesületének elnökét a Kongresszus negyedik bizottságá
nak alelnökévé választotta meg.

A Kongresszus július hó 16-án délelőtt 10 órakor nyílt meg 
a Sorbonne Amhithéátre Richelieu nevű tágas termében. A hiva
talos elfoglaltsága miatt távolmaradt francia nevelésügyi minisz
ter, M. Zay helyett, titkára üdvözölte néhány meleg szóval a 32 
nemzetnek egybegyűlt képviselőit. Majd a kongresszus francia 
elnöke, M. \  ettier, a Lyeée Saint-Louis tanára üdvözölte néhány 
szóval a kartársakat, különösképen kiemelve azt, hogy a modern 
nyelvek tanításának jelentőségét a gyakorlati szemponton kívül a 
gondolkozás magasabbrendü formáiba való bevezetésben látja.

Ezután az egyes nemzetek képviselői üdvözölték a kongresz- 
szust. A magyar küldöttség nevében az élőnyelveket tanító tanárok 
magyar egyesületének elnöke fejezte ki néhány francia nyelven 
mondott szóval azon való örömét, hogy ennyi kedves kartárs köré
ben, a szellemi élet legszebb íovárosáran, munkálkodhatik a közös 
ügy sikerén.

Július hó 16-án délután kezdődött meg a bizottságok munkája 
és tartott két órától négy óláig, majd másnap 17-én délelőtt 10 órá
tól 12 óráig; 17-én délután 3 órától 5 óráig, a teljes ülésen, összegezte 
a Kongresszus a bizottságok munkáinak eredményeit és hozta 
meg határozatait.

A munkálatok négy bizottságban folytak. Az első bizottság 
a fonetika kérdéseivel foglalkozott, a második a kezdő tanítás kér
déseivel, a harmadik a tanítás technikai eszközeivel, a negyedik 
a nemzetközi érintkezés módozataival.

Az első bizottság ülésein a legtöbb előadó azt hangoztatta, 
hogy az élő idegen nyelvek tanításában legalább az első heteket 
az idegen hangok ejtésének kell szentelni; a könyvet nem szabad 
használni; eleinte csak a; fülhöz kell fordulni. Néhány előadó érezve 
az ilyen eljárás nehézségeit, megengedhetőnek tartotta azt, hogy 
a tanuló környezetéből vett szókat, apró mondatokat fonetikusan 
a táblára is felírja a tanár és a tanulókkal füzetükbe is bejegyez
tesse. Elméleti fonetikai fejtegetéseket nem tartanak szükségesek
nek, de néha mégis kívánatosnak mutatkozik, hogy egy-egy hang 
képzésmódját is megmagyarázza a tanár a tanulóknak.

Nekünk magyar tanároknak ezzel szemben az a felfogásunk, 
hogy külön „hangoztató“ gyakorlatokra a mi tanítványainknak 
nincs szükségük. Az idegen hangok képzésében a mi tanulóink 
nem ütköznek nagyobb akadályba. Mi beérhetjük azzal, ha leg
szorosabb és leggondosabb módon ejtjük a tanulók előtt az új 
szókat, megismételtetjük velük, állandóan javíttatjuk vagy javít
juk hibáikat, az új szók mellé odaíratjuk magyar betűjelekkel a 
kiejtést, és mindjárt a tanítás elején nemcsak beszéltetjük a 
tanulóval az idegen nyelvet, hanem megkívánjuk tőle, hogy olvas
son, fordítson és írjon is. A helyes kiejtés tanítása állandó, soha 
egy percre sem lankad a nyelvtanítás kezdetétől a végéig. A ta
nulót rá kell szoktatni arra, hogy már a legelső órákon beszéljen 
az illető idegen nyelven (az előírt megfelelő körben), de főleg 
arra, hogy mindent meg is értsen; ez pedig csak úgy lehetséges, 
ha már kezdettől fogva olvas, beszél és ír idegen nyelven. A ta
nár természetesen itt-ott meg is magyarázhatja egy-egy hang kép-
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zésének a módját, de hosszas fejtegetésektől feltétlenül tartóz
kodnia kell. Ez az álláspont, mely az én álláspontom és legtöbb 
kartársamé, megóvja a tanulót a fülnek szóló tanítás egyhangú
ságától és fárasztó unalmától, és változatosabb, tehát élvezetesebb 
tanításra vezet.

A második bizottság a kezdőfokú tanítás problémáival fog
lalkozott. A pontos kiejtés tanítása érdekében a legtöbb előadó 
azt kívánta, hogy az első hetekben a könyv használata nélkül 
folyjon a tanítás, és csakis a fülnek szóljon. A tanításnak az illető 
idegen nyelven kell megtörténnie. A legtöbb előadó szonban nem 
tudott szigorú határt vonni a direkt módszer, az ú. n. grammati- 
záló módszer, és e kettőnek egészséges kiegyenlítése, a közvetítő 
módszer között. Egy bécsi tanár a népes osztályokban az olvas
mányok ritkítását vagy megrövidítését ajánlja; a legfontosabb 
nyelvi tények tanítását és a beszédgyakorlatok űzését azonban 
megkívánja. A tanításnak minden egyéb élénkítését (párbeszédes 
formák, előadások, viták stb.) elhagyná. Lelkiismeretességében, és 
a népes osztály elítélésében, odáig ragadja lie ve, hogy még a 
tanulók megrostálását sem tartja megengedhetőnek, mert hiszen 
népes osztályokban a tanár még a jó tanulót sem tudja a szük
séges ismeretekre megtanítani, mennyivel kevésbbé a gyönge 
képességűt! Egyébként sokan ajánlják, igen helyesen, már kezdő
fokon, az énekeltetést, a gramofon használatát.

A harmadik bizottságban igen beható módon foglalkoztak az 
előadók a gramofon és az újabban igen népszerűvé lett rádió fel- 
használásával. Külön modernnyelvi tantermek berendezését kí
vánják, amelyekben a legfinomabb gramofontól kezdve a rádión 
keresztül egészen az idegen atmoszférát megteremtő képek, képes
levelezőlapok, reklámképek táboráig minden található. Noha han
goztatják, hogy a gép csak eszköz és szolga, de sohasem „úr“, és 
az osztályban a tanár 8 a tanulók közös munkája a fontos, az 
ember mégis úgy érzi, mintha túlságos sok tömjénfüst szállna itt 
egy új bálvány, a mindenhatónak képzelt gép körül. Feltűnő és 
különös jelenség, hogy a beszélő filmről egy szó sem esett, pedig 
ha már gépekhez fordulunk, ez látszik a legértékesebbnek. A be
szélő filmen alakok jövése-menése látható, a beszédet ajakmozg'á- 
sok, taglejtések, kifejező mozdulatok kísérik.

A negyedik bizottság a nemzetközi diáklevelezés, a diák- 
turisztika, a diákcsere és a diákszállók kérdésével foglalkozott. 
Néhány előadó különösen a diáklevelezés nagy gyakorlati nyelvi 
használt és nevelő értékeit, látókörszélesítő hatását méltatta.

A július hó 17-én lefolyt teljes ülésen a bizottságok munká
latainak összegezése és néhány javaslat elfogadása történt meg. 
Egyhangúlag fogadta el a záróülés közönsége azt a határozatot, 
amely szerint az idegen élő nyelvek tanításában nincs ugyan 
szükség tudományos fonetikára, de a gyakorlati fonetika néhány 
fontosabb szabályát mégis ismertetni kell. A szavak ejtésének 
külön fonetikai jelek segítségével való jelölését szintén elfogadta 
a gyűlés, de nem egyhangúlag. Annak az óhajtásnak adtak sokan 
kifejezést, hogy az „Association de phonétique internationale“ 
csökkentse különleges jeleinek számát. Elfogadták azt a határo
zatot is, amely szerint kb. 500 szót tanuljon meg a tanuló évente, 
a módszer cselekedtető legyen, és az első hetekben mellőzze a tan-
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könyvet. A segédeszközök közül a gramofon s a rádió használatát 
kívánatosnak tartják.

A magyar küldöttség elnöke ekkor óvást emelt a gépek túl- 
tengése ellen. Maga is híve ugyan a gramofon s a rádió haszná
latának, de azt kívánja, hogy emiatt a tanár s a tanulók eleven 
közös munkája ne szenvedjen csorbát. Néhány felszólalás után az 
elnök kijelentette, hogy a gépek mindig csak mint segédeszközök 
szerepelhetnek.

Meg kell még említenünk, hogy a kongresszus üléseinek ke
retében Ferdinand Brúnót tartott nagy érdeklődéssel hallgatott 
előadást nyelvtörténeti kutatásainak módszereiről, majd Vermeil, 
a Sorbonne németnyelv professzora beszélt az idegen nyelvek taní
tásának fontosságáról, mint az európai műveltégnek, — mely a 
kereszténységen és a mediterrán szellemiségen mint két tartó
pilléren nyugszik — kialakító eszközéről.

A kongresszust rendező francia bizottság bőven gondosko
dott az egybegyűlt tanárság szórakoztatásáról. A sok ,réception‘-on 
kívül a mindenféle szórakozások fénypontja az Orleansba, Cham- 
bordba, Bloisba irányult felejthetetlen hatású kirándulás volt.

A kongresszus résztvevői mindvégig meleg kartársi érzések
kel érintkeztek egymással, és sok hasznos és élvezetes óra kelle
mes hangulatával s emlékével váltak el egymástól.

Dr. Petrich Béla.

A középiskolai tanárok XVIII. nemzetközi kongresszusa
Párizsban.

A Középiskolai Tanárok Nemzetközi Szövetsége (Fédération 
Internationale des Professeurs de PEnseignement Secondaire 
Officiel, F. I. P. E. S. O.) 1937. agusztus 2—6-ra Párizsba hívta 
nemzetközi kongresszusra a világ középiskolai tanáregyesületeit. 
A vendéglátó francia egyesület nagyszabású munkarendet állí
tott össze: „A szociális érzék nevelése a középiskolában“ tételt 
választották a kongresszus tárgyául. Előzetesen kérdőíveket küld
tek szét a tagegyesületeknek és a beérkezett válaszokat a Szö
vetség folyóiratában, a Bulletin International-ban közzétették. 
Így a gyűlés résztvevői tájékoztatva voltak a szociális nevelés 
állásáról mintegy 20 államban. A kérdés alapos megvitatása és a 
határozat megszövegezése volt a munkaülések feladata. A választ
mánynak pedig új tagegyesületek felvétele, az elnöki tisztség és 
a végrehajtó bizottság megüresedő helyeinek betöltése felől kel
lett határoznia.

A francia egyesület meghívására 19 állam kormánya és 31 
nemzet tanársága küldte el képviselőit. Az önként jelentkező 
kongresszusi résztvevőkkel együtt 200 főnyi tanársereg gyűlt 
össze a világ minden tájáról a párizsi Palais Royal gyönyörű ter
meibe. A magyar középiskolai tanárságot az O. K. T. E. kikül
döttei: dr. Arató Amália c. igazgató és dr. Sipos Lajos áll. gimn. 
tanár képviselték. Csatlakoztak hozzájuk: Raksányi Mária, 
Mányoky Vilma (Budapest), Matolcsy Anna (Győr) és Kassó 
Margit (Kőszeg) leánygimnáziumi tanárok.

Az ünnepélyes megnyitó és záróülésen kívül 3 együttes
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munkanapot szentelt a kongresszus a választott kérdés megvita
tásának. Az egyes nemzeti egyesületek kiküldöttei előterjesztették 
az országukban már meglévő kezdeményezéseket. A kinyomatott 
és élőszóban előterjesztett jelentésekből lehangoló kép tárult a 
kongresszus tagjai elé. Kiderült, hogy a legtöbb országban a szo
ciális érzék nevelésével eddig nem törődtek. A középiskola túl
nyomórészben tanít; a nevelés igen sok országban (Franciaország, 
Belgium) nem is tartozik a feladatai közé. A tanárság képzésében 
sem gondoltak eddig arra, hogy főképen nevelő1, különösen pedig 
szociális nevelői hivatására előkészítsék a tanárjelölteket. így  a 
szaktudós típusú tanár — gyakran felszínes pedagógiai képzett
ségével — természetesen nem is törődhetett a nevelés kérdéseivel. 
A szociális érzék fejlesztését pedig könnyű lélekkel utalta át a 
cserkészet, a sportkörök, diáklevelezési irodák stb. körébe. Holott 
ezeket igen sok országban a tanári testületen kívül álló egyének 
vezetik és a kezükre adott ifjúságot a saját elveik szerint értel
mezett szoe'ális érzékre nevelik. Feltétlenül sürgősen szükséges 
tehát — a legtöbb képviselt államban — a kérdés intézményes 
rendezése, a középiskola függetlenségének megóvása mellett.

Ezért a kongresszus végső határozatával síkra száll a közép
iskola minden irányzattól való függetlenségéért, a szellem
formáló, műveltséget adó, vezetőréteget nevelő középiskoláért. 
Szükségesnek tartja, hogy a társas életre, sőt annak irányítására 
készítsük elő növendékeinket. Ezt pedig azáltal érjük el, ha az 
egész tanítás át van hatva a szociális nevelés gondolatától: osz
tályban, intemátusi tanulószobákban, diákközösségek életében 
elősegítjük a csoportos munka minden formáját, ahol önkéntes 
beleilleszkedés és az egyéni felelősség megőrzése tapasztalható 
(diákok által szervezett munkavállalás, diákkörök, zenekarok, 
színelőadások rendezése, újságszerkesztés, kirándulások, sport
alkalmak, segítőegyesületek stb.). Meghonosítjuk a magunk köré
ben is a más országokban bevált szociális nevelői eljárásokat, 
természetesen népünk egyéniségéhez, életkörülményeihez alkal
mazva. Keressük a módját annak, hogyan lehetne a tanárképzést 
a nevelői célkitűzéssel jobban összhangba hozni.

A magyar csoport alaposan kivette részét a kongresszus 
munkájából. Az ünnepélyes megnyitóülésen e sorok írója a ma 
gyár tanárság nevében üdvözölte a kongresszust, hangoztatva a 
világ tanárságával való kartársi rokon érzésünket és az együtt- 
rnunkálkodásra való jószándékunkat. Beszédében utalt arra a gyö
keres átalakulásra, melyen iskolaügyünk az utóbbi években át
ment. A munkaülések során pedig „Szociális nevelés a magyar- 
középiskolában“ címmel tartott előadásában jellemezte legújabb 
tantervűnket, mely a nevelést állítja a középiskola feladatai kö
zött az első helyre. Különösképen hangsúlyozta az osztályfőnöld 
óra mibenlétét és fontosságát. Utalt az iskolai segítőegyesületek, 
cserkészcsapatok, ifj. Vöröskereszt, sportkörök, diáklevelezés, sír
gondozás, Anyák napja, gyermekhét, iskolai takarék stb. stb. je
lentőségére a szociális nevelésben. Nagy érdeklődéssel kísért elő
adásából főképen az osztályfőnöki óra ragadta meg a külföldi 
kartársak figyelmét. Több oldalról kértek az előadótól még rész
letesebb felvilágosításokat erre vonatkozóan. Az általános érdek
lődés, mely ezeket a fejtegetéseket kísérte, azt mutatja, hogy az
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osztályfőnöki óra intézményével hazánk megelőzte a legtöbb or
szágot és hogy a nevelés terén a magyar középiskola világ
viszonylatban is az elsők között van.

A választmányi üléseken és a kisebb bizottságok munkájá
ban is részt vettek a magyar kiküldöttek.

A F. I. P. E. S. O. elnöki tisztségére a szavazásra jogosult 
nemzeti egyesületek kiküldöttei M. Gossard-t, a francia tanár- 
egyesületek elnökét választották meg egyhangúlag. Régi érdemeit 
és ennek a kongersszusnak mintaszerű megrendezését akarták 
jutalmazni a választók ezzel a szavazással. A tíznapi együtt- 
munkálkodás alatt ügyszeretetével, közvetlen kartársi barátságá
val megnyerte mindnyájunk rokonszenvét. Biztosak vagyunk 
benne, hogy a F. I. P. E. S. 0. ügyeit jó kezekbe tettük. A végre
hajtó bizottság két üres helyére Jugoszlávia és Románia tanársá
gának képviselőit választottuk meg, mert kongresszus rendezésé
vel erre már érdemeket szereztek. Ezután ezeket a helyeket az 
abc sorrendjében fogják betölteni, így hazánk rövidesen az intéző 
bizottságban is szerephez jut.

A kongresszust a francia egyesület szokatlanul fényes külső
ségek és gazdag szórakozási programmal rendezte meg. A meg
nyitóülésen a külügyminiszter helyettese, a záróülésen pedig a 
közoktatásügyi miniszter, M. Jean Zay elnökölt. Közvetlen munka
társai: M. Marcel Abraham és M. Chátelet ügyosztályfőnökök az 
elnöki asztal állandó vendégei voltak. A miniszter Párizs egyik 
legelőkelőbb szállodájában banketten, a Rotschild-alapítvány 
kertjében pedig kerti ünnepélyen látta vendégül a kongresszus 
tagjait. Színházi díszelőadással egybekötött ismerkedési estély, 
operaelőadás, fogadások és pompásan megrendezett kirándulások 
(Chantilly, Tours és a Loire-menti kastélyok) tették felejthetet
lenné ezt a kongresszust. Blois, Tours és Chinon városa ünnepé
lyesen fogadta és megvendégelte a tanárgyűlés résztvevőit, 
Chinonban szabadtéri előadást is rendeztek tiszteletünkre.

A magyar csonort tagjai a sok szép emléken és a bőséges 
pedagógiai leckén kívül azt a tanulságot is merítették ebből a 
kongresszusból, hogy a magyar tanárságnak hazafiúi kötelessége 
minden nemzetközi találkozón megjelennie és a kartársi össze
tartozást a világ minden tanárával ápolnia. Ez a helyesen értel
mezett tanári nemzetköziség a magyar iskola és a magyar igaz
ság ügyét is szolgálja. Dr Sípos Lajos.

FORGÁCSOK.

Természetrajztanárok évenkénti kongresszusa. Az 1937. nyári 
rendkívül tanulságos továbbképző természetrajzi tanfolyamnak 
egy eléggé nem becsülhető mellékhaszna volt. hogy az ország kü
lönböző részeiből összegyűlt természetrajzosoknak sok alkalma 
nyílt egymással értékes eszmecseréket folytatni és kirándulásaikon 
egymás ismereteit felfrissíteni és eredményesen növelni. Vidéken 
a legtöbb iskolában egy, legfeljebb két természetrajztanár van s 
azok éveken át sem részesülnek abban a szerencsében, hogy szak- 
társaikkal ily termékenyítő, serkentő együttlétet élvezhessenek. 
Tanfolyam nem minden évben van s arra is aránylag csak keve-
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sen mehetnek. Kérdeni: nem volna-e lehetséges minden nyáron 
::—4 napos természetrajztanári találkozót (vagy kongresszust) ren
dezni a fővárosban? Néhány napos itt időzés nem kerülne túlságosan 
sokba. E napokon kirándulásokkal, múzeum- és iskolalátogatások
kal értékes keretet is adhatnának a tanításra sok haszonnal járó 
megbeszéléseknek. Felkérjük a fővárosi kartársakat, hogy foglal
kozzanak e kérdéssel s ha konkrét javaslatuk lesz, ismertessék azt 
Közlönyünk útján a szaktársakkal. A vidéki természetrajz- 
szakosok nevében: Csatkai József (Szombathely).

Pedagógiai sablon. Ismételten foglalkoztunk az iskoláinkban 
örvendetesen elmélyülő didaktikai gondossággal, de egyúttal a 
sajnálatosan elhatalmasodó didaktikai kontársággal is. És ez a 
kontárság dicséretre, kitüntetésre számít. A tanítás számára bizo
nyos irányokat, módokat, mintákat meg lehet, sőt meg kell szabni, 
de ezek kizárják a sablont, mert minden tanítás alkotó munka, 
amely egyrészt a tanító és tanítvány sok adottságától függ, más
részt sok a művészi elem benne, tehát merev szabályokkal nem 
irányítható. Az iskolalátogatónak sem azt lehet ellenőriznie, hogy 
a tanár a módszeres tanítás szabályait betarlja-e, hanem meg
figyelnie, vájjon módszerével célt ér-c.

Célt pedig a tanítás csak akkor érhet, ha ment minden mes
terkéltségtől, és nem válik sablonossá, gépiessé. Ha ez a didakti
kai dekadencia bekövetkezik, a tanítás minden sugalló erő híján 
hitelét veszti. Akkor a tanítvány is belelát mesterének pedagógiai 
gépezetébe és úgy néz rá, mint valami nagy automatára s maga 
is megfigyeli, vájjon mechanikája jól vagy rosszul működik-e. 
Két elrettentő példát tudok erre. Egy elemi iskolában, amelyben 
a tanítást hallgatóság szokta kísérni, történt, hogy, mikor egy 
tanítójelölt tanított, egy kisfiú odasúgta a szomszédjának: „Az 
előkészítés elmaradt“. Az előkészítésre t. i. nem volt már szükség, 
mert az óra anyaga szervesen hozzákapcsolódott az előbbi óra 
tananyagához, s a jelölt csak röviden hivatkozott rá. De hát a 
kisfiúnak volt alkalma megismerkedni a sablonnal. A másik eset 
egy középfokú iskolában történt. Tanítás közben egy fiú odasúgta 
egy vendég hallgatónak: „Most következik az erkölcsi mozzanat“. 
Sziikséges-e ehhez kommentár? (kk.)

EGYESÜLETI ELET.

Jelentés a balatonfüredi Csokonai-üdülőházróL
B alatonfüredi üdülöházunkban 1937 nyarán  a nehéz gazdasági viszonyok 

ellenére m ozgalm as volt az élet. A jelentkezések az üdülési főidőszakra június 
elejéig rendkívül lanyhán indultak  ugyan, de június közepén oly nagy szám 
ban érkeztek az igénylések, hogy a június 21-től augusztus 28-ig terjedő fő- 
idényben az üdülőház 30 szobája közül az I. időszakban három  m aradt 
üresen, a II. és 111. időszakban pedig m inden szoba megtelt vendégekkel.

A beutaltak  száma a főidényben 1935-ben: 187, 1936-ban: 177, 1937-ben: 
179. A beutaltak, beleszám ítva a családtagokat is, a következőképen oszoltak 
meg: a) foglalkozás •szerint: működő középiskolai tanár: 97, nyugdíjas közép
iskolai tan á r: 30, egyetemi tanár: 1. felső kereskedelm i iskolai tan á r: 7, 
tanítóképző-intézeti tanár: 1, polgári iskolai tanár: 4, elemi iskolai tan ító : 2,
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tanügyi közigazgatási pályán m űködik: 7, egyéb: 30; b) lakóhely szerint: 
budapesti: 84, vidéki: 95. Az üdülőben töltött éjszakák szám a: 1935-ben: 
3276, ,1936-ban: 2963, 1937-ben: 2727. A főidényben az üdülőházban lakott 
1— 1 gyerm ekes család: 10, 2 gyerm ekes: 1, 3 vagy többgyerm ekes: egy sem. 

Az 1936/37. évben az üdülőház bevételei: 5671 14,
k iadásai: 5486-87 P-t tesznek.

M aradvány: 184-27 P.
Az 0 . K. T. E. központi pénztárával való elszám olásban az O. K. T. E. 

bevétele az üdülőháztól: 1000 P. Az ü. K. T. E. kiadásai az üdülőházra:
a) Tűzbiztosítás .....................................................  117-70 P
b) Építési m unka ..................................................... 113-40 P
c) Szavatossági biztosítás ....................................  15-18 P
d) E llátm ány .............................................................  900-— P

összesen . .  1146-28 P
A bevétel és k iadás egybevetve:

Kiadás ............     1146-28 P
Bevétel ......................................................................  1000— P

Hiány . .  146-28 P
Ennek a h iánynak  fedezésére szolgál az üdülőház m aradványa: 184-27 P

ebből levonva a h iányt: 146-28 P 
H ozadék: 37-99 P

az iidülöház javára.
Az 1937/38. évi költségvetési előirányzat szerint 4206-80 P  kiadással 

szemben 4493-77 P bevételre lehet szám ítani. E szerint a  m aradvány: 286-97 P.
A várható  bevételek között szerepelnek: a szobadíjak: 3899 P, üzletbér: 

310 P, Nagyobb kiadások: Házadó: 576 P, berendezési s felszerelési tárgyak 
és javítások: 1200 P, mosás, takarítás és kertgondozás: 960 P, villany- és víz- 
fogyasztás: 370 P.

Az á rak  norm ális keretek között mozogtak. A szobával kapcsolatos 
világítási, ágynem űhasználati és takarítási d íjak  fejében 1 személy: 1-80, 
2 személy: 2-40, 3 személy: 2-70, 4 személy: 3 P-t fizetett. Az elő- és utó- 
idényben az árak  20% -kal olcsóbbak voltak. A gyerm ekek betöltött 10 éves 
korig 50%-os kedvezm ényt élveztek.

Az ellátási díj napi 2-80 P-be került.
Budapest, 1937. szeptem ber 29. Konrád Ferenc, gondnok.

A T anárok  Özvegyeit és Árváit Segítő Országos Egyesület közgyűlését 
évek hosszú sora óta decem ber 8-án ta r tja  meg. Ragaszkodunk ehhez a n ap 
hoz, főleg azért, m ert a kedvezm ényezettek megszokták, hogy az évi járadék 
jóval a karácsonyi ünnep előtt kezükben legyen.

A legutóbbi közgyűlés óta az egyesület életében kevés változás történt. 
Többféle terv m erült fel az újjászervezésre és az alapszabályok m egváltoz
ta tására  vonatkozólag. A tervek nagy része életrevaló és alkalm as arra . hogy 
újabb lendületet adjon egyesületünknek, de a vezetőség többsége még m in
dig nem  látja  alkalm asnak a gazdasági helyzetet a rra , hogy az alapszabá
lyokon gyökeres változtatásokat tegyen. Az átm eneti időt felhasználjuk  az 
alaptőke m egerősítésére. Ez a kísérlet nem sikertelen, bár a m últból sok 
terhet örököltünk. Az egyesület jelentékeny vagyonát elnyelte a világháború 
és a háború t követő gazdasági válság. M ikor az új vezetőség dolgozni kez
dett, alig 7000 P  állott rendelkezésére. Ma m ár körülbelül 5000 P az évi 
kifizetés, a vagyon pedig jelenleg kikerekítve: 38.500 P.

A tagdíjakból term észetesen nem  fedezhetjük az évi 5000 P-re rúgó 
kiadást. Szükségünk van adom ányokra. Minden egyes alkalom m al hang
súlyozzuk, hogy nem  az úgyis nehezen élő tagok adom ányaira szám ítunk, 
hanem  az iskolák tám ogatását várjuk. A háború  előtt bőven folytak az ado
m ányok az iskolai ünnepélyek jövedelméből, iskolai jégpályákból és a szülők 
adom ányaiból. Ez u tóbb ira  m ár nem  szám íthatunk. Részben a gazdasági 
válság nehezítette meg az életet, részben m iniszteri rendelet akadályoz meg

6T anáregyesületi Közlöny.
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m indenféle gyűjtést és adom ányozást. Ha az iskolák akarnak , mégis m ód
jukban van segíteni. Különösen segíthetik az egyesületet az iskolai ünnepek 
jövedelméből. Ha a tagdíjakat az alaptőkéhez csatolhatjuk, a kedvezm énye
zettek járu lékát pedig a kam atokból és adom ányokból kifizethetjük, akkor 
biztosítva van a jövő, sőt az évi járadék  fokozatos emelkedése is.

Sok iskola évről-évre tám ogatja az egyesületet. Itt szám olunk be az 
1936. decem ber 14-től 1937. június 11-ig érkezett adom ányokról: Bonyhádi 
ág. ev. gimn. 30 P, a budapesti II. kér. áll. Toldy Ferenc gimn. 20 P, a buda
pesti V. kér. áll. Berzsenyi Dániel gimn. 20 P, a budapesti VII. kér. áll. 
M adách Im re gimn. 30 P, a budapesti VII. kér. ág. ev. gimn. 30 P, a  buda
pesti VII. kér. izr. gimn. 4 P 80 f, a budapesti VIII. kér. állam i Zrínyi Miklós 
gimn. a jégpálya jövedelm éből 350 P, a budapesti IX. kér. áll. Fáy  A ndrás 
gimn. 93 P 48 f, a debreceni ref. gimn. 20 P, a debreceni ref. leánygimn. 
10 P, a gyöngyösi áll. Koháry István gimn. 12 P 54 f, a  nagykállói áll. 
Szabolcs vezér gimn. 4 P 61 f, a sárospataki ref. gimn. 5 P, a soproni áll. 
Széchenyi István gimn. 50 P, a szom bathelyi áll. leánygimn. 17 P 8 f, az 
újpesti áll. Kanizsai D orottya leánygimn. 20 P. összesen: 717 P 31 f.

A június 11-e u tán érkezett adom ányokról később szám ol be Poór 
Sándor pénztáros. Lengyel Miklós.

HÍREK.

Kitüntetés. A kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére 
Bitter Illés tankerületi királyi főigazgatói . címmel felruházott 
budapesti ciszterci rendi katolikus Szent Imre gimnáziumi igaz
gató, clairvauxi apátnak a középiskolai oktatás terén kifejtett 
kiválóan értékes munkássága elismeréséül a magyar érdemrend 
középkeresztjéhez a csillagot, továbbá Kürti Menyhért tankerületi 
főigazgatói címmel felruházott egri ciszterci rendi katolikus Szent 
Bernét gimnáziumi igazgatónak a középiskolai oktatás terén ki
fejtett buzgó és érdemes munkássága elismeréséül a magyar 
érdemrend középkeresztjét, Vayer Lajos budapesti középiskolai 
tanárképzőintézeti nyugalmazott rendes tanárnak a tanügyi fő
tanácsos, gimnáziumi igazgatói címet adományozta.

Külföldi ösztöndíjak. Sok helyről sokszor rámutattak rend
kívüli fontosságára annak, hogy mennél több tanulni vágyó ma
gyar fiatalember látogassa a külföldet. Nemcsak arról van szó, 
hogy igen sokat tanul az ember külföldön s a más szemszögből 
nézve hazáját, viszonyainak fény- és árnyoldalait is tisztábban 
látja, hanem fontos a magunk megismertetése szempontjából is. 
Minden külföldön tanuló magyarnak diplomáciai küldetése van 
s ez — mint az utódállamok példája mutatta — sokszor döntőbb 
jelentőségű, mint a hivatalos diplomaták munkája, örömmel 
olvassuk a Hivatalos Közlönyben, hogy ebben az évben 131 
fiatalember kapott külföldi ösztöndíjat, közöttük 36 tanár és 
tanárjelölt. Az ösztöndíjak következőkép oszlanak meg országon
ként: Németországba szól 47, Ausztriába 21, Olaszországba 17, 
Franciaországba 1, Észtországba 1, Svédországba 1, Görögországba
5. Kívánatos volna, hogy a külföldre induló ifjaink számára egy 
kis könyvecske állíttassák össze, amelyben megtalálnák Magyar- 
országra vonatkozó mindazon adatokat, amelyekkel a külföldiek 
érdeklődést kielégíthetik. Nagyon kívánatos volna, hogy testii-
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letek, intézmények külföldi össztöndíjakkal gyarapítanák szellemi 
lőkénket. De kívánatos volna az is, hogy egyetemeink és tanár
vizsgáló bizottságaink is méltányosan járnának el a külföldi évek 
beszámításában, úgy, mint régen történt. A múltban pl. a magyar- 
szakosnak beszámították külföldön töltött évét, bár ott magyart 
nem hallgatott, ma egy évvel megtoldhatja tanulmányait. Ha kül
földön csak a másik szaktárgyára készült elő, vájjon nem 
lehetne-e itthon számára a magyar szaktárgyak hallgatását na
gyobb számban előírni? Mindenesetre mindent meg kell tenni, 
hogy mennél több magyar tanulhasson külföldön.

A debreceni nyári egyetem első tíz éve. Egy szép kiállítású, 
hót nyelven megszólaló beszámolóban érdekes és Örvendetes képet 
nyerünk a debreceni egyetem küzdelmes és sikeres vállalkozó sáról, 
nyári egyeteméről. Rendkívül nehéz feladatot oldott meg három 
agilis, fáradhatatlan egyetemi tanár, Miliőkéi- Rezső, Tankó Béla 
és nem utolsó helyen Hankiss János, Debrecent kívánatos nyaraló
hellyé tenni továbbképzésre törekvő magyarok és külföldiek szá
mára. Ki megy Debrecenbe nyaralni? Ez volt az első nagy kérdés, 
de erre kedvezően felelt, aki a Nagyerdő kellemességeit, 'strand
fürdőjét megismerte. És mert az egyetem az árnyas Nagyerdőn 
épült, a Debrecenben tanulás kérdésére is könnyebben lehetett 
igenlő feleletre számítani. — Külföldiek számára a nyári tanfolya
mokat vonzóvá szokta tenni, hogy egy világnyelvet beszélő nép kö
rébe kerülnek. Ennek hiányát érezték is a tervezők, de arra szá
mítottak, hogy külföldiek számára is vonzóvá lesz a jellegzetes 
magyar táj festői és romantikus kultusza (Hortobágy, délibáb), 
másrészt Közép-Európa megismerése. Ennek pedig nálunk kell kez
dődnie, mert Magyarország Közép-Európának egyetlen természe
tes, összefüggő múlttal bíró országa. Nem csalódtak számításuk
ban. 1927-ben még csak 27-en hallgatták a debreceni nyári egyete
met, 1936-ban azonban már 735-en, a tíz év alatt összesen 2812-en. 
Ezek közül Csonka-Magyarországból való 1727, a külföld magyar
jai közül 298. külföldi 787. A külföldiek nemzetek szerint követ
kezőkép oszlanak meg: 258 olasz, 189 német, 125 lengyel, 36 hollandi, 
25 francia, 25 bolgár, 24 íinu, 20 észt, 18 belga, 18 osztrák, 13 svéd, 
6 kínai, 5 angol, 4 amerikai, 3—3 csehszlovák, török, kanadai, jávai, 
svájci, 2 orosz, 1—1 norvég, spanyol, indiai és lett. 1936-ban 239 kül
földi vett részt a nyári egyetemen. — Ilyen különböző nyelvű hall
gatók számára, kik közül a legtöbben csak egy nyelvet beszélnek, 
több nyelven is kellett előadásokat tartani, amivel az előadások 
száma 100,19E6-ban KO fölé szökkent. A füzet a magyar előadásokon 
kívül a külföldi előadók nagy számát is felsorolja. Tartanak ide
genek számára magyar nyelvi tanfolyamokat is és magyar 
nyelvmesteri okleveleket is kiszolgáliatnak. A tanfolyam hallgatói 
Szent István hetében a Pesti Hét keretében meglátogatják Buda
pestet is, mert a rendezők magyar teljesítmények maximumát is be 
akarják mutatni. Ilyenkor a kultuszminiszter banketten vendégül 
szokta látni a nyári egyetem hallgatóit. Rendeznek számukra ki
rándulásokat az ország más részeire is, főkép a Balatonhoz és a 
szegedi szabadtéri játékokra is küldenek egy rajt. A nyári egye
temmel a debreceni egyetem nyert jelentőségében és ezzel is iga
zolja elhivatottságát.
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f  Dr. Kovács Géza. 1937. június 15-én, a tanévzárás zsúfolt 
napjaiban kísérte utolsó útjára a mesterutcai Fáy András- 
gimnázium tíz hónap alatt elvesztett második igazgatóját, dr. 
Kovács Géza tanügyi tanácsost. Hat hónapot töltött ennek az 
intézetnek kötelékében, de csak pár napig teljesített szolgálatot: 
új állomáshelyének elfoglalása után ágynak dőlt és hosszú, súlyos 
betegség után 1937. június 12-én szabadult meg szenvedéseitől.

Temetése alkalmával tudták meg igazán tanártársai és tanít
ványai — hiszen jóformán meg sem ismerhették — hogy kit vesz
tettek el benne. Békésen született 1880. december 2-án. A békési 
és hódmezővásárhelyi ref gimnáziumban, majd pedig a budapesti 
tudományegyetemen végezte tanulmányait. Budapesten, Fiúmé
ban és Újpesten tanárkodott. Mezőtúron az áll. leánygimnázium 
igazgatója, később pedig a székesfehérvári tankerület középisko
lai szakelőadója volt. 35 éves tanári és igazgatói pályáját a lelkes 
odaadással végzett tanítómunkán kívül a tanulmányok és tan
könyvek egész sora s maradandó társadalmi alkotásai jellemzik. 
Nevét ezek fogják fenntartani. Pesti intézetében, melynek az el
temetés tisztsége jutott, emlékét kegyelettel fogják megőrizni. S. L.

t  Mildner Gyula. Júli us elején ragyogó jószínben, derűs han
gulatban ment nyaralni Sopronba és augusztus végén halálravál- 
tan feküdt az ottani kórházban. Augusztus 25-én reménytelen álla
potban elvitték orvos unokaöccséhez Szilbe, de már csak holtan 
érkezett oda. Egy alattomos kór, mely két évvel ezelőtt néhány 
hétre ágyba döntötte, most végzett vele. Hatvanegy évet élt. Szil
ben, Sopron megyében helyezték örök nyugalomra.

Szegeden nevelkedett, ott végezte a gimnáziumot és a buda
pesti és lipcsei egyetemre magával vitte az alföldi ember józan 
gondolkodását, tősgyökeres magyar nyelvét. Szorgalmasan tanult, 
minden szép és jó iránt érdeklődött, de a ködös elméletek, a csil
logó eszmék soha meg nem tántorították a józan okosság útján.

A pozsonyi főreáliskolában tanított 1901—20-ig, ott a Toldy 
Körben is értékes tevékenységet fejtett ki. A háború alatt egy ideig 
katonai szolgálatot teljesített. Az összeomlás után kiszakította 
magát az idegenné vált környezetből és egy évig a X. kér. áll. gim
náziumban tanított, majd a Kemény Zsigmond reáliskolában nyert 
végleges otthont. Két évvel ezelőtt ment nyugdíjba. Mint műfordító 
Ludwig Ottó „Ég és föld között“ című regényével lépett fel még 
Pozsonyban (megjelent az Olcsó Könyvtálban), azóta is szorgal
masan fordítgatott és könyvismertetéseket írt pedagógiai lapokba, 
Közlönyünkbe is. Mint tanár és magánember is a józan okosság 
útját járta és evvel, valamint a magyar nyelv lángoló szeretetével, 
lelkiismeretességével, Magyarország jövendőjébe vetett, reális 
alapokra épített rendületlen hitével, nagy hatást gyakorolt tanít
ványaira.

Sorsa úgy hozta magával, hogy családot nem alapított, de 
hálás tanítványainak nagy családját hagyta hátra. Mi pedig, aki
ket meleg b rútság fűzött hozzá, fájó szívvel búcsúzunk feled
hetetlen jó pályatársunktól. Emlékeinkre, a jövendőbe néző lipcsei



diákszobától a visszapillantó budavidéki sétákig a balál sötét 
árnyéka borult. K. K.

t  Dr. Major Károly, a miskolci áll. Hunfalvy János gimná
zium ny. igazgatója, életének 77., nyugalomba vonulásának 15. évé
ben szeptember hó 10-én meghalt.

f  Magas Mihály kegyesrendi házfőnök és gimnáziumi igaz
gató, veszprémi püspöki tanácsos és m. kir. tanügyi főtanácsos, 
életének 57., szerzetesi életének 4L, áldozópapságának 34. évében 
augusztus 8-án Bécsben meghalt.

t  Ughy Endre a pestszenterzsébeti áll. Kossuth Lajos gim
názium tanára, v. népfelkelő főhadnagy, életének 57., tanári műkö
désének 31. évében meghalt.

t  Csatkai József, a szombathelyi áll. Faludi Ferenc-gimná- 
zium tanára, életének 44. évében, szeptember hó 4-én meghalt.

t  Karádi János, az aszódi evang. Petőfi gimnázium tanára, 
életének 51., tanári működésének 26. évében, szeptember hó 17-én 
meghalt.

KÖNYVSZEMLE.

Dengl János ilr.: Magyar nyelvhelyesség és magyar stilus. Budapest, 1937.
Igen gyakran nem csak az abszolút tudom ányos érték  dönti cl egy-egy 

új, ism eretterjesztő könyv sorsát. A m űvelt nagyközönség körében csak az 
a  m unka szám íthat feltétlen megbecsülésre, mely tudom ányos felkészültsége 
mellett időszerű is. Dengl könyvének ezen az alapon bá tran  közönségsikert 
is jósolhatunk; hiszen esem ényt jelent egy nem zeti szem pontból igen fontos 
mozgalom ban, s nem zeti m űveltségünk m ai á llása niellett feltétlenül hézag
pótló.

A nyelvművelés a világháború alatt, s még inkább a rákövetkező évek
ben elvesztette a nagyközönség érdeklődését. A m űvelt em ber gondolatvilágát 
égetően időszerű egyéni és nem zeti gondok töltötték be, m elyek mellett 
kicsinyeskedésnek érezte a nyelvőrködést. Az írók  egy része ■— m int egykor 
Kazinczyék —• a nyelvet illetőleg is a m aga m űvészi jogait hangoztatta. Ez 
a problém a végül annyira  kiéleződött, hogy m aguk a nyelvtudósok vetették 
fel a kérdést: van-e nyelvhelyesség egyáltalában? Hiszen a nyelvtörténet a régi 
nyelvben is annyi váratlant, szokatlant m utat, m iért zárjuk  hát m a az egy 
nyelvközösségbe tartozókat áttörhetetlen  korlátok közé? A tudom ány szem
pontjából végeredm ényben egyform a joggal ta rth a t szám ot az érdeklődésre egy 
hibás analógián alapuló, pillanatnyilag alkotott kifejezésform a s egy száza
dok által szentesített szólás. Szerencsére ú jabban  nagyot fordult a kocka: 
ú jra  felébredt az érdeklődés a nyelvhelyesség iránt, s a nyelvművelés kinőtt 
a szakfolyóiratok rovataiból. Nagyobb, elvi jelentőségű tanulm ányok mellett 
igen sok fontos adalék, vitacikk stb. jelent meg; a kisebb nyelvtisztító köny
vecskék új kiadásai közkézen forognak. 1932-ben végre m egindult a M. T. 
Akadémia nyelvművelő folyóirata, a Magyarosan  is. Mindez persze csak 
egyik része a m ozgalom nak. Sokkal fontosabb az, hogy az iskolák egyre 
gondosabban ügyelnek az új nem zedék nyelvének tisztaságára, s m ár az 
ú jságírók tekintélyes része is ha jlandó  figyelembe venni nyelvünknek oly 
sokáig buzgón mellőzött szabályait. H iányzott azonban egy olyan kézikönyv, 
mely a nyelvhelyesség egész kérdéskom plexum át elvi hátterével együtt össze
foglalta volna. E rre  a m unkára  vállalkozott m ost Dengl János.

A tekintélyes, 460 lapos kötet első, „általános“ része elméleti bevezetés 
jellegű. Anyaga: a nyelv fogalma, a m agyar nyelv eredete, szelleme, terme-
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szete, a különböző nyelvi változások, a stílus és tulajdonságai, végül a nyelv- 
helyesség elmélete. Ez a bevezetés bö tájékoztatást n y ú jth a t m indenkinek, 
akit a m agyar nyelv, a m agyar stílus némileg érdekel. Term észetesen m agyar 
szakos tanároknak  ez az anyag nem új; újszerű azonban az a csoportosítás, 
m elyet Dengl — sajátos céljának megfelelően — nyújt. Elvi szempontból 
a m ű m indenben az ú jabb m agyar nyelvtudom ány felfogását tükrözi; leg- 
leljebb csak az a meglepő, hogy az uralkodó állásponttal ellentétben -—• az 
ú. n. nyelvtudom ányi idealizm us nyom án —  a nyelv fejlődésében az ön tudat
lanabb lélektani indítékokkal szem ben a tudatos szellemi tevékenységnek 
igen nagy jelentőséget tulajdonít. A nyelvhelyességi ítéletek értékm érőjéül 
Gombocz Zoltán világos fejtegetése alapján  Dengl is „az uralkodó irodalm i 
nyelvhasználatot“ jelöli meg; a nyelvtani szabályok, az analógia, a régi nyelv, 
a nyelvjárások, a logika s az esztétika tanúságai lényegesen kisebb jelentő
ségűek.

A gyakorlatilag fontosabb „különös rész“ az egyes konkrét nyelvhelyes
ségi kérdéseket tárgyalja. Azért hangsúlyozom, hogy fontosabb, m ert fogal
m azástanítás, dolgozatjavítás, írásm unka közben gyakran előfordul, hogy 
nyelvérzékünk bizonytalanná válik; esetleg érezzük a helyes kifejezési módot, 
de hiányzik a megnyugtató bizonyíték. Ilyen esetekben Dengl könyve nagyon 
jó szolgálatot tehet. Érdekes, eredeti az anyag csoportosítása, mely nagyjá
ban a nyelvtankönyvek szokásos beosztásához simul. Először az egyes szó
fa jokra vonatkozó kérdéscsoportokat (képzés, összetétel, ragozás stb.) veszi 
sorra, m ajd  a m ondatok, m ondatrészek, a szó- és m ondatfiízés anyaga követ
kezik. E zután a frazeológia helyes és helytelen elemeivel foglalkozik, s végül 
a  felesleges idegen szavakat á llítja  össze, a helyes m agyar megfelelőkkel 
együtt. Az utóbbi rész gyakorlati értékét nagyban emeli a bö szó- és tárgy
mutató.

Az az érzésem, hogy a szó- és m ondattani rész előtt néhány hangtani 
vonatkozású megjegyzés sem lett volna felesleges. Sokan szóvá tették m ár 
a kó'ruí-féle pesti furcsaságokat. Ű jabban egyre gyakrabban halljuk  az ikerí- 
tett m ássalhangzók rövid ejtését. Ma m ár m inden fővárosi rikkancs ezt 
énekli: „Fügetlenség képes meléklettel csak tíz filer!“ Ugyancsak szeretném 
tudni, hogy mi a sz. véleménye az ilyenféle szópárokról, m int: bűnhődik  — 
bűnhődik, m érkőzik  — m érkőzik , tartózkodik  — tartózkodik, mosoda ■— 
mosoda, hétfő  —  hétfő, néhány ■— nehány  stb.

A hibás jelentésben használt szavaknál — főként iskolai szem pont
ból — nem á rto tt volna m egem líteni egy-két, a költői nyelvben gyakori 
szavunkat; így a tömkeleg  eredeti labirynthus jelentését még a m agyar szakos 
tanárok  sem ismerik.

A helytelen szóalakok, kapcsolatok összeállításánál Dengl általában 
gondos, óvatos. Nem ak ar nyelvünkből egyetlen szót vagy szólást sem köny 
nyelm űen kiirtani. A nélkülözhetetlen idegen szavak (pl. logika, politika, 
sport)  üldözése helyett a valóban feleslegeseket veszi sorra. Nem tudom 
azonban, m iért ta r tja  k iirtha ta tlannak  a spektrálanalízist: a színképelemzés  
csak van olyan jó szó! (V. ö. 154. 1.) A hibásan képzett szavaknál is sokszor 
számol azzal, hogy elterjedtek, élnek, s m a m ár ezeket kár volna bántanunk. 
Érdekes, hogy Dengl is — m int régen főleg Négyesy László — védelmébe 
veszi a m agyar szenvedő igét. Teljesen igazuk van; a szenvedő ige k iirtása 
pótolhatatlan  vesztesége volna nyelvünknek. Sajnos, az uralkodó irodalm i 
nyelvszokás -— pedig Dengl is ezt ta r tja  a nyelvhelyesség irányelvének — 
m a m ár ellene szól.

A bő tartalom hoz viszonyítva elenyészően csekély a. zavaró apróságok 
szám a. Csak mellékesen em lítjük  meg, hogy sok helyütt elég lett volna 
három -négy jellem ző példa, az o ldalakra menő példatöm egek helyeit (226— 
228. 1.). Az úgynevezett kezdőbetűs szavakra (Tesz, Move, Kansz) 18 példát 
szám oltam össze (22. l . j .  A laikus úgyis fél a vastag könyvektől; ne ijesszük 
feleslegesen! A sok példa között amúgyis m indig akad egy két gyanúsabb. 
Ezt a veszélyt Dengl sem kerülheti el. Így például nem bizonyos, hogy volt 
valaha is egy mező jelentésű keszi közszavunk (20. !.); a régi cenk  szó nem
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kutyafajtá t, hanem  kutyakölyköt jelentett (21. 1.): az ádáz és a hullám  szót 
a nyelvújítók nem a régi, hanem a népnyelvből vették (22. 1.); nem való
színű, hogy a szemtelen szó egy régibb szentte/en-ből szárm azik (43. 1. 
stb. — Nem tudom, m iért nevazi Dengl homonym szavaknak m indazokat, 
am elyeknek két vagy több jelentésük van: bőr =  H aut és Leder; nap  =  Tag 
és Soune (52., 99. 1.); tudvalévőleg csak az etimológiailag össze nem  tartozó 
szavakat nevezzük így, például ár —  Pfriem e, ár — Preis, ár =  Flut, ár =  
Ar (területm érték).

Azonban nem  az a célunk, hogy a nagy értékek mellett apró  hibákat 
keressünk. A könyv érdekes és hasznos, s most, m ikor a nyelvtisztaság k é r
dése ismét oly fontos az iskola m unkájában, időszerűsége m iatt kétszeresen 
örülhetünk neki. Dr. Techert József.
Zsám béki László: M agyar m űvelődéstörténeti kis-lexikon. A történeti segéd- 
tudom ányok alapfogalm aival, a  fontosabb kútfők rövid ism ertetésével és a 
középkori latínság fontosabb tö rténeti kifejezéseivel. Szeged, 1937. 41G 1.

A világháború u tán i időszakban a szaklexikonok egész sora jelent meg. 
A világirodalm i, irodalm i, művészeti, zenei, technikai, pedagógiai s m ás lexi
kon után  ta lán  befejezésül dr. Zsámbéki László szegedi egyetemi tanársegéd 
mintegy 5000 cím szóban összeállította azokat az ism ereteket, m elyeknek 
pontos fogalmi m eghatározása okvetlenül szükséges m indazok részére, akik 
a történelem m el behatóan  akarnak  foglalkozni. A szerző ezt a m unkát nagy 
szorgalom m al —  a legkiválóbb szakem berek m egállapításait véve figye
lem be —  végezte el. Nagyon helyesen, nem csak a  cím szavak rövid m eghatá
rozását adja, hanem  egyúttal meg is jelöli fo rrásának  pontos helyét; ez 
egyrészt lehetővé teszi fogalmi m eghatározásainak ellenőrzését, m ásrészt azt, 
hogy a kérdés irán t alaposabban érdeklődő kutató a részletekben is elm élyed
hessen. Kétségtelen, hogy m unkájával nem csak a szakem bereknek, történelem - 
tanároknak, hanem  a m űveltebb laikusoknak, íróknak is nagyon hasznos 
szolgálatot tett. Mint ezen a téren úttörő  m unkás is há lá t érdemel.

-Az úttörő  m unka term észete hozza magával, hogy bizonyos fogyaté
kosságok és h iányok benne m ajdnem  elkerülhetetlenek. Ilyen ebben a könyv- 
in n a szerkesztési elvszerűség hiánya. Nehezen m agyarázható meg például, 
hogy am ikor a szerző a történelm i kútfők közül az arabokon, görögökön 
kezdve Kézain, R ogeriuson át m ajdnem  m inden fontosabbat felvett, m iért 
hagyta ki Anonymust. Pedig iít jó alkalom  kínálkozott az Anonymus-kérdés 
töm ör összefoglalására. Művelődés és jogtörténeti szem pontból k á r volt k i
hagyni IV. Béla Ju ra  Judeorum -át s a különféle m agyarországi népelemek 
közül az olaszokat. Ha könyve m ásodik kiadást is meg fog érni —■ s ezt 
őszintén kívánjuk — az új k iadásban szerzőnek pontosabb definíciókra kell 
törekednie, m ert m eghatározásai több helyen pongyolák s nem lényegbe
vágók. Például a bolgárok cím szónál nem  jelöli meg, hogy milyen népcsalád
hoz tartoztak , hol laktak, hanem  azt m ondja: „Bolgár néppel a m agyarok 
vándorlásuk közben kerültek  kapcsolatba; ezek k irálya Almus, ki lovakat 
kapott adó fejében“ . . .  Az oláhokról csak annyit tudunk meg, hogy ,.a XIII. 
század derekán az egy töm egben betelepülő kunokkal szemben az oláhok 
kisebb rajokban  érkeztek M agyarország terü letére“ s hogy királyaink cso
portokban telepítették le őket. Nem ez a lényeges! Tisza Kálm án b ihari 
pon tja inál k á r  volt általánosságokat írni, ugyanabban a terjedelem ben m eg
em líthette volna a legfontosabb pontokat.

Term észetesen ezek csak jellemző példák; hasonló m eghatározásokkal 
több helyen találkozunk. Ezeknek a jövőben való kiküszöbölése nagyon 
fogja emelni a m unka értékét. Dr. Marczinkó Ferenc.
Kiss O szkár: Miénk a világ. (Szeged, 1936. Árpád Nyomda. Ára 2-80 P. Kap
ható  a szerzőnél, Szeged. Tápé, főposta.)

Rendkívül érdekes, szellemesen megírt, tanulságos, az utazási kedvet 
növelő hangulatos ú tleírás fekszik előttünk. Ez a kétszázötven oldalas m unka 
teljesen új m űfajt 'honosíto tt meg az ifjúsági olvasm ányok körében. Nem 
regény, inkább útleírás, de mégsem kizárólag földrajzi értelem ben vett ú t
leírás. N aplószerű, de mégis nélkülözi a naplók szokásos szárazságát. Han-
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^illatos, de nem  a diákcsínyek halm aza, kom oly, de nem  szenilis öregül* 
életfilozóiiája. H angulatos, derűs, de nem diákos. Nem adja a városok 
Baedecker-szerü leírását, hanem  mindegyik várost egy élm ényének keretében 
jellemez. *

Végigutazunk vele Becsen, Passaun, Nürnbergen, W ürzburgon, Mar- 
burgon, Kölnön, Aachenen, H ollandián, Ham burgon, Helgolandon, a Rajna- 
vidéken; Svájcon, Tirolon, A usztrián át vissza a m agyar halárig.

Színes leírásában vele együtt é ljük  át kalandjait. Ö nem csak az az 
utazó, aki porosán, piszkosan található  az országutakon, hanem  elegánsan 
kiöltözve táncol a m arburgi Vetternél. De nem csak szállodalakó, hanem  igen 
jól érzi m agát a diákszállók, a Jugendherbergek ágyain, sőt igen jó t alszik 
egy zürichi cirkusz teherautójában. Tíz napig úri dolga van M arburgban. 
Majd m int kém gyanús csavargó megízleli a lrancia  ha tárm enti erődök dohos 
cellájának kem ény fekvőhelyét is. Vele izgulunk, m időn a rendőrség üldözi.

Színes leírásában m egism erjük a H itlerjugendet, végigjárunk vele egy 
m unkatábort, m egism erjük bám ulatos hűséggel jellem ezni tudó tollából a 
felszabadulás előtti Saarvidék hangulatát.

Nemcsak ez a m unka, hanem  a szerzője is egy új világ nem zedékének, 
m agyar nem zedékének, d iáktípusának  leheletét árasz tja  felénk. Nálunk soha
sem volt divat a világjárás. Mi nagyon az Alföld porához tapadtunk. Ez a 
fiatal gyerekem ber bátran , kevés pénzzel, nagy lelkesedéssel, derűs hangu
lattal nekivág a világnak, hogy azt megismerve, annál jobban megszeresse 
ezt a m aroknyi rögöt. Nem fél az élettől. Nem riad vissza a nehézségektől. 
Megtanulja, hogyan lehet üres zsebbel is utazni, aludni, étkezni, élni. Új 
m agyar d iáktípust alakit ki, aki nem csak im ádkozik im árafont kezekkel 
csonka hazájáért, hanem  acélos öklével belevág a bennünket körülvevő népek 
gyűrűjébe, keresztültör a határokon, hogy más népeket is m egism erjen s 
tudását, tapasztalatait hasznosítva, hazájának használhasson. Idézzük be
fejező sorait:

„Bizony! Utazni? A világ legreálisabb megism erési m ódja! A hazádat 
akarod m egism erni? Vágd sarokba régi és ócska földrajzkönyvedet, s nézd 
meg a saját szemeddel, ism erd meg a lelkét.

Mi utazó fiúk egytöl-cgyig büszkék lehetünk! Nem, nem becsüljük túl 
értékeinket, nem is dicsekszünk. Ism erjük jól m agunkat és a világot. Szeret
jük is a világot, a hazánkat jobban.

Azért a fejünket fenn hordjuk! Fiúk, legyetek büszkék, m i nem a szoba 
négy fala közölt lettünk azzá, am ik vagyunk! S mi nagy kincsnek vagyunk 
a birtokában! Miénk a világ!“

Örömmel üdvözöljük ezt az új m agyar d iáktípust és kívánjuk, hogy 
minél több Kiss Oszkár terem jen a m agyar földön!

Ez a könyv egy diák  asztaláról, egy ifjúsági könyvtárból nem h iá 
nyozhat. Gauder Andor-

Kartársaink szives figyelmébe.
Közöljük kartársainkkal, hogy Egyesületünk tisztikara ezen

túl hivatalos óráit minden szerdán 5—7-ig tartja székházunk hiva
talos helyiségében. Vezetőség’ünk örülne, ha kartársaink ugyan
akkor minél nagyobb számban jelennének meg, hogy egyesületi és 
rendi ügyeinket ne csak hivatalos üléseken tárgyaljuk, hanem 
fesztelen megbeszélésekkel is tisztázzuk.

Előfizetési díj 12 pengő Évi tagdíj 6 pengő .
A szerkesztésén felelős: Dr. KARDEVAN KAROLY, a kiadásért: Vitéz FRAKNÓY JÓZSEF. 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, V ili., Múzeum=köiút 6. — (F.: Thiering Richard.!
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A szuggcsztió szerepe a családi és az iskolai nevelésben.

Ha egy személy akarva nem akarva, akár viselkedésével, 
akár szavaival egy másik személyben olyan gondolatot vagy 
meggyőződést ébreszt, amely aztán az illetőben a kritikamentes 
magávalragadottság és a lelkiegyüttrezgés jegyében létesít 
cselekvésfolyamatot — szuggesztióyal van dolgunk.

A szuggesztió létrejöttéhez tehát egy leadó (sugalló, szug- 
geráló személy) a „szuggesztor“, s egy felvevő (sugallható egyén): 
a „szuggesztibilis“ egyén szükséges.

Minden ember, tehát a gyermek és a serdülő is többé- 
kevésbbé szuggesztor-szerepet játszhat és játszik is környezetében, 
de a kiváló szuggesztor képességének: „szuggesztivitásá“-nak 
következők a gyökerei: személyiségének átütő ereje, szeretetre- 
méltósága, fokozott önbizalma, lélektani képzettsége és ügyessége. 
Ezenkívül a kisgyermekek szuggerátorának jó mesélőnek, a gyer
mekek képzeletvilágába könnyen beilleszkedőnek s a gyermekek 
Mikulás Bácsijának kell lennie. A praepubertás éveiben (a 13. 
életév körül) a fiúknál a bátor, az erős, a világtapasztalt ember 
« aki nem avatkozik bele mindenbe a hatásos szuggesztor. A ser
dülőkornak a megértő, a lelkiekben tapasztalt, vigasztalni, báto
rítani s okosan irányítani tudó típus a szuggesztora. A szuggeez- 
tor csinos külső megjelenése a leányoknál szintén fontos tényező.

Minden ember többé-kevésbbé szuggesztibilis, de a legköny- 
nyebben, a legnagyobb mértékben azok az emberek szuggerálhatók, 
akik a külső hatás folytán lelkűkben ébredő és cselekvésre ser
kentő gondolatok elfogadására hajlamosak s általában a fölbuk
kanó gondolatok, eszmék felülvizsgálásra és önálló elhatározásra 
nem fordítanak különös gondot. Ezért inkább szuggesztibilisek a 
mindkét nemhez tartozó gyermekek és serdülők, az ösztönösségiik 
épségét elvesztett úgynevezett ,.modern nők“ és a mindkét nemhez 
tartozó műveletlenek. A szuggesztibilitás a korral csökken. 
A fiiíknál főképen a 16—18 év körül kezdődik a szuvgesztibilitás 
észrevehetőéi] gyors csökkenése. Mindkét nemnél annál kevésbbé

T anáregyesületi Közlöny. 7
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mutatkozik a szuggesztibilitás, minél inkább kritikus magatartás
hoz szokott már az illető.

A szuggesztióról a laikus is tudomást szerez, de nem nevezi 
meg a maga nevén, hanem körülírja. A szuggesztort így jellemzi: 
nagy bebeszélö, rábeszélő, megvesztegető képessége van. Elbűvöl. 
Elbolondít. Megigéz. Lelkesedést kelt. Magával ragadja, sőt fog
lyul ejti környezetét. Szónoklás közben hallgatóit. Kezében tartja 
őket. Bátorságot, önbizalmat önt beléjük, stb. A szuggesztibili* 
egyént viszont így karakterizálja. Impulzív egyéniség. Önállótlan. 
Tele van előítélettel. Elfogult. Nincs saját gondolata. Könnyen 
bedül. Egy-kettőre leszedhető a lábairól. Belovallmtó. Mindig csak 
rajong. Mindig osak egyvalakinek a varázskörében él. Belébolon- 
dult. A varázsos egyéniségek rabja. Szívember. Nem tud maga 
akarni.

A magávalragadottság és a lelkiegyiittrezgés alapján azaz 
érzelmi alapon létrehozott meggyőződést mind a szuggesztor 
egyénisége, mind a tőle közvetített eszme hozza létre. Amennyiben 
az egyik hatása erősebb, a szerint inkább egyéni, illetve inkább 
eszmei szuggesztióról beszélhetünk. Mélyebb elemzés következté
ben arról győződünk meg, hogy sem tiszta egyéni, sem tiszta 
eszmei szuggesztió nem létezik. A szuggesztor nem képzetet stb. 
dob be a szuggerált leikébe, hanem gondolatot közvetít. Ez a gon
dolat a szuggerált lelkében szükségszerint többé-kevésbbé élénk 
szubjektív szemléleti képet ébreszt. A gondolat és a szemléleti 
kép együttes hatására következik csak a kritikamentes végleges 
csatlakozás, az akaratindító meggyőződés s előbb-utóbb az ebből 
megszülető cselekvés, illetve cselekvési folyamat (=  a cselekvés
ben való kitartás föltornyosuló nehézségek esetében is!).

Végtelenül fontos - a családi és iskolai nevelésben a szug
gesztió, mivel talán csak ez által sikerül a gyermek vagy serdülő 
lelki világának centrumába tolni olyasmit, ami addig nála csak 
periferikus és kevéssé figyelemre méltatott volt. Ettől az esettől 
eltekintve sokszor és eleinte csakis érzelmi alapon, tehát szug
gesztió igénybevételével történhetik a gyermek kívánatos befolyá
solása, értelmi alapon egyelőre egyszerűen lehetetlen is volna.

A szuggerált cselekvésfolyamat nevelést támogató vagy 
nevelést gyöngítő, sőt megsemmisítő is lehet. Ezért a szuggesztió 
ténye a következő feladatok elé állít minden művelt szülőt és 
nevelőt:

1. Fel kell fednie, amennyire csak lehet, a szuggesztibilis 
gyermekére, illetve növendékére ható ú. n. titkos együttnevelőket 
azaz tudatosan vagy öntudatlanul reá ható titkos szuggesztoro- 
kat: pl. a diákcsíny, a kalandos próbálkozások forrása gyanánt a 
tanár dacotkeltő magatartását, a megnézett filmet, az elolvasott 
detektívregényt, amennyiben élményébreeztők.

2. Ha neveléstámogatók ezek a szuggesztívhatások, akkor 
saját szuggesztiójához kell ezeket hozzáadnia, hogy így gyermeke 
vagy növendéke a többszörös szuggesztió (multiplex szuggesztió) 
fokozott hatása alá kerüljön. Pl. a nevelőnek sikerül a kötelesség
teljesítésre törekvést szuggerálnia a növendékében. Közben észre
veszi, hogy növendéke lelkes cserkész, azaz, hogy a cserkészeszme 
általános szuggesztív hatást gyakorol reája. Ennek az eszmének 
szuggesztióját adja tehát hozzá a saját szuggesztiójához, amikor
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egyszer-egyszer megjegyzi növendéke előtt: „A cserkésztörvéuy 
is mondja: A cserkész mindig híven teljesíti kötelességeit!“ (Rossz, 
önzéstől telített szülő vagy nevelő az, aki egyedül akar „mindene“ 
lenni a gyermekének vagy növendékének. Az igazi nevelő mások 
segítségét, a más oldalról jelentkező sznggesztiókat is felhasználni 
törekszik és ezeket a saját szuggesztiójához hozzáadja.) Még egy 
példát a multiplex szuggesztió illusztrációjául: a szülőnek vagy 
a nevelőszülőnek sikerül végre tanuláskedvet szuggerálnia lusta 
gyermekében, illetve növendékében. A növendék, aki a serdülőkor 
elején van, közben a diákszerelem áldozatává válik. A szülő vagy 
nevelő látja azt az óriási szuggesztív hatást, amelyet a leány a 
szerelmes fiúban keltett. Csinosan kezd öltözködni, áldozatokra 
kész, a jó modort serényen gyakorolja stb. Ennek szuggeszt[vitá
sát hozzáadja a saját szuggesztiójához ilyen megjegyzésekkel: 
„Csak, ha jól tanulsz, vagy méltó Maiiéihoz!“ — „Mit felelsz, ha 
majd a félévben és az évvégén a bizonyítványod után érdeklő
dik Manci?“ Sőt, ha a szülő vagy a nevelő az ideálként szereplő 
leányt ismeri és diszkrétnek tartja, külön fölkérheti arra is, hogy 
szuggesztív kijelentéseivel a fiú tanuláskedvét is növelje.

3. Ha neveléstrombolók a „titkos'* szugesztív hatások, ezeket 
a nevelőnek, fölfedezésük után ellenszuggesztióval (kontra
sztig gesztióval) óvatosan kell ellensúlyoznia vagy pedig a 
deszuggesztiót azaz a szuggesztív hatás leszerelését kell feladat
ként vállalnia. Azonban, ha a gyermek vagy növendék előtt igen 
rokonszenves egyén általános vagy részleges szuggesztióját kell 
akár ellenszuggerálni, akár deszuggerálni, igen fontos az óvatos 
előrenyomulás. Elsősorban minden lehetőt el kell ismernie a neve
lőnek a másik igen rokonszenves «zuggesztorról, sőt tárgyilagosan 
dicsérnie is kell a gyermek, a növendék előtt. Csak ezután kell 
hozzálátnia a nevelőnek vagy szülőnek az illetőtől kiinduló álta
lános vagy részleges szuggesztió ellensúlyozásához (érzelmi rá
hatással, azaz ellenszuggesztióval) vagy deszuggerálással (értelmi 
alapon, azaz beláttatással). Pl. a gyermek matematika- vagy latin 
tanára egész modorával akaratlanul szuggerálja gyöngébb tanít
ványainak, hogy a matematika és a latin igen-igen nehéz tárgyak. 
A szuggesztió hatása következtében a matématikában és a latin
ban e miatt is s nem a hiányos magyarázat miatt elakad és el
marad a gyöngébb diák. Ezt a hátrányos szuggesztiót. a nevelőnek 
esetleg instruktornak ellenszuggesztióval vagy szuggesztió meg
szüntetésével kell kezelnie. Egy másik példa: szkeptikus hajlandó
ságú hittanár úgy adja elő vallási igazságait, s oly bizonytalanul 
védi meg azokat, hogy hátrányos szuggesztió keletkezése folytán 
tanítványában a vallási kételyeket raja, sőt egyenesen vallási krí
zis is keletkezhetik. Ezt a hatást, ha a szülő vagy az ifjúsági lelki 
vezető észreveszi, ellenszuggesztióval vagy a szuggesztió meg
szüntetésével kell tompítania, vagy megszüntetnie. így a vallási 
kételyek szokatlanul bő jelentkezése, illetőleg a vallási krízis meg
szűnik. Itt hangsúlyozom még, hogy az ellenszuggesztióra készülni 
kell, mert hiszen, hogy a hátrányos szuggesztiót létrehozó személy
nek rooknszenvességével lépést kell tartanunk, sőt azt felül is kell 
múlnunk. Csak így érdemes az ellenszuggesztióhoz folyamodnunk.

4. Figyelnie kell a szülőnek és nevelőnek arra is, hogy vájjon 
nincs-e a gyermek vagy növendék olyan szuggesztív hatás alatt,

7*
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amely negatív előjelű szuggesztiót (repudiátiót, dr. Tokay) tá
maszt. (A szuggesztió ezt a faját W. Stern kontraszuggesztiónak 
nevezi, ebben azonban nem követhetjük!) A negatív előjelű szug- 
gesztió, azaz repudiátió igazolásaképen a következő tényekre hí
vom fel a nevelők figyelmét: amit az elleneszményként szereplő 
szülő, tanár, tanító tesz, ajánl, parancsol, az a dacoslelkű gyer
mekben, serdülőben negatív előjelű szuggesztív hatást hoz létre: 
pl. az elleneszményként szereplő tanár a cserkészet, a sport ellen 
dörög. Az eredmény, mindenki cserkész és amatőr sportoló kíván 
lenni az osztályban. Máskor a dohányzás ellen dörög s íme leg
alább is titokban azok is rágyújtanak, akik különben ezt jóidéig 
fölöslegesnek tartották. Leányközépiskolában az ellenszenves 
tanárnő a modern divat s a körömfényezós ellen száll harcra, és 
íme a növendékek legalább a vakációban „csak azért is“ a leg
újabb divatot erőszakolják ki odahaza s körmüket lakkozni kez
dik. Az elleneszményként szereplő tanár ajánlja a fiúknak a fri- 
zúra levágását s íme az eddig kopaszra nyíratkozók is kezdik 
növelni a hajukat. Ezért fontos a folyton repudiátiókat, negatív 
előjelű szuggesztiókat létesítő tanár önkéntes kikapcsolódása az 
iskolai nevelő-munkából,

5. A szülőnek vagy nevelőnek minden, akár a saját, akár más 
együttnevelőtől származó előnyös szuggesztió j át előbb előnyös 
autó-, azaz önszuggesztiókká kell változtatnia s igy állandósítania 
a gyermekben, aztán arra kell törekednie, hogy a gyermek, vagy 
növendék cselekvésfolyamatát necsak érzelmileg motiválja, 
hanem a cselekvésfolyamat céljában rejlő értékek belátása, tehát 
értelmi alapon létrejövő meggyőződés nyomán produkáljon önálló 
akaratelhatározást cselekvésében és emiatt az értelmi meggyőző
dés miatt a nehézségek közt is kitartson. Pl. aki szuggesztív ha
tásra jómodorú, külsejére ügyelő gyermek, idővel lássa be, hogy 
mi a jómodor és a külső magasabb célokat szolgáló értelme.

6. Figyelnie kell a szülőnek vagy nevelőnek arra is: vájjon 
nem szuggerálja-e (s ezzel nem ejti-e tévedésekbe) őt magát a 
gyermek vagy növendék1? Kezdő szülő és nevelő igen gyakran áll 
gyermeke vagy növendéke szuggesztív hatása alatt, amennyiben 
azt rokonszenves megjelenése miatt túlértékeli, ellenszenves kül
seje, rossz modora miatt igazságtalanl lebecsüli.

7. Szem előtt kell tartania végre azt is a szülőnek vagy a 
nevelőnek, hogy a szuggerált gyermek esetleg szintén szugesztorrá 
válik kartársai, barátai, társai körében. Előnyös vagy hátrányos 
hatásait lehetőség szerint ellen kell őrizni, s alkalmas pillanatok
ban korán rá kell szoktatni arra, hogy a szuggesztióra való ké
pességét önmaga ellenőrizze, illetve csakis lelkiismeretesen ak
názza ki. Pl. gazdag és jómódú gyermek viselkedésével, hencegé
seivel könnyen szuggerálhat nagyfokú elégedetlenséget és elkese
redettséget szegénysorsú bajtársában, osztálytársában vagy ba
rátjában, sőt instruktorában is.

Jelen sorainkban a szuggesztiónak csakis a családi és isko
lai nevelésben való szerepével foglalkoztunk. Nem volt azért szó 
a csakis idegorvosi gyakorlatban szóba jövő hypnotikus és posthyp- 
notikus szuggesztióról, mégkevésbbé a parapszichológiába tartozó 
telepatiás szuggesztióról. Dr. Olasz Péter S. J.
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Középiskoláink az évvégi értesítők tükrében.
(Második, befejező közlemény.)

19. A tanulmányi eredmény állandó javulásáról számolnak be 
az igazgatók. Statisztikai kimutatást nem adhatunk, mert az értesí
tők csak számokat közölnek, de százalékot nem, s a feldolgozásra 
nem volt időnk. Egyébként az osztályozás körül lefolyt viták mutat
ják, hogy az adott érdemjegyek nem egyféle ítélet eredményei, ez 
magyarázza hasonló körülmények közt levő intézetek egymástól el
térő tanulmányi eredményét.

Erről az osztályozásról mondja a bp. ciszt. g., hogy „akadálya 
annak, hogy a magyar társadalom elismerő megértéssel tudjon 
valaha is meghajolni a tanári munka hősi szolgálata és értékei előtt“.
— A gyöngyösi g. mondja, hogy a gyenge tanulók szülői ma már 
nem elégszenek meg az elégségessel, hanem jobb kalkulus érdekében 
ostromolják a tanárokat. Az ok a gazdasági érvényesülés elősegí
tése, viszont a diákság egy része nem ad annyit, amennyit szociális 
helyzete, szellemi képességei alapján tőle várhatnánk. — A szentesi 
g. is hivatkozik a gazdasági helyzetre, melynek mostohasága miatt 
sok diáknak nincsen egy kis fűtött, rendesen megvilágított helyi
sége. — A bp. Sophianum azt mondja, hogy a gimnáziumi új tan
terv kemény próbára teszi a leány növendékek teljesítő képességét.
— Érdekes adat, hogy a jászberényi g. megpróbálta a tesztekkel 
való számonkérést, s leközli okulásra a VI. o. mennyisógtani teszt 
négy részből álló kérdéseit. — A szarvasi, békéscsabai ev. g.-ok csak az 
„általános“ tanulmányi eredményt közük. — Balassagyarmati g. 
jeles és jó rendű tanulói megkülönböztető sapkajelvényt hordanak.

21. A tanulók száma általában igen magas. A selejtezés nehéz, 
mondja a Zrínyi g., mert a szülők ragaszkodnak az iskolához, s nem 
igen fogadják el az iskola marasztaló ítéletét. Az is baj, hogy a 
középiskolába gazdasági okok miatt nagyon sok tehetségtelen kerül, 
többségben „a tehetős tehetségtelenek“, (győri Révay). A vidéki 
középiskolák létszáma fogyott, a csurgói ref. g. létszáma 90-nel 
emelkedett az internátus kibővítése folytán. Az oly alföldi intéze
tekben, ahol leányközépiskola nincs, a leányok is bejárnak. A hajdú
nánási ref. g. azzal a kéréssel fordult a VKM.-hez, hogy a jeles 
leánytanulók mind, a jók püspöki engedéllyel rendes tanulók legye
nek, az elégségesek pedig maradjanak továbbra is magántanulók. 
(A vizsgadíjat már most is elengedik a jeleseknek.) Egyébként 
ebben az intézetben külön (eá»i2/-otthon van berendezve tornával, 
kézimunkával, német, francia gyakorlással, zongorával. A legnépe
sebb intézetek: bp. Zrínyi g. (939), bp. Mária Terézia lg. (887), mis
kolci kir. kát. (877), bp. Verbőczy (818), bp. Szt. István (794), debre
ceni ref. g. (756), bp. piar. (740), debr. piar. (721), bp. Barcsay (719).
— Legtöbb magántanuló van a bp. Verbőczy g. (142), szarvasi ev. g. 
(190), esztergomi bencés (111), salgótarjáni g. (74).

21. Az új magyar középiskola szelleme jelentkezik az ifjúság 
egyesületi életében is. A régi iskolának csak egy ifjúsági egye
sülete volt: az önképzőkör, ma egy intézetben 10—15 egyesület 
buzgólkodik, melyek nagyrészét be lehetne vonni az önképzőkörbe, 
mint annak szakosztályait. Az ifjak maguk is érzik, hogy az igazi 
munka csak a szakosztályokban lehet (szegedi Klauzál), a közép-
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iskola önképzőköre változás előtt van, s lia nem engedik be az 
új idők követeléseit, az megmerevedik, s a cselekvés ellanyhul 
(pápai bencés g.). Sok haszonnal olvashatják az önképzőkör veze
tői dr. Klimes Péter debreceni piai*, tanár beszámolóját, mely az 
önképzőkör múltját és jövő hivatását vázolja. — Az önképző szak
osztályokra való osztása folyamatban van. A bp. Eötvös g. ön
képzőkörének szakosztályai: 1. irodalmi, 2. földrajz-tört., 3. math.- 
fiz., 4. képzőművészeti. — A bp. Szt. István g. tervbe vette a tár
sadalmi, gazdasági, politikai kérdések tárgyalását, a kalocsai jezs., 
bp. bencés g.-ban a Quadragesimót olvassák, a hajdúnánási ön
képzőkör szociális kérdésekkel foglalkozik, a nép körében gyűjti 
a katonadalokat, a pápaiak belekapcsolódnak az egyetemi ifjak 
falukutató munkájába, a nyíregyházi ev. g.-nak van „kisebbségi, 
külföldi, néprajzi“ a pesti izr. g.-nak olasz szakosztálya. — A kecs
keméti ref. g. önképzőkörében munkacsoportok szerint dolgoztak, 
egy tanuló egyidőben csak egy csoportban dolgozhatott.

A salgótarjáni g.-ban megszervezték a bejáró leánytanulók 
külön önképzőkörét.

Erős szociális-karitatív munkát fejtenek ki a kát. és protes
táns vallásos egyesületekben, a kongregációkban, Soli Deo Gloria 
s Biblia egyesületekben. A kecskeméti piar. Oratorium c. egyesü
letében négy szakosztály van: liturgikus, kultúr-, szociális és sajtó- 
osztály. — A miskolci ref. g. Bibliaköre Bibliaversenyt rendezett. 
Aranyérmet kapott, aki 500 bibliaverset tudott hibátlanul. 19 tanuló 
nyert, Takács В. VIII. o. t. 1055 verset tudott. — A pápai bencés g. 
Mária-kongregáeió érdekes előadásai: A spanyol háború, Sztálin 
katonái, Quadr. Anno, A német nemzeti szocializmus.

Az újabb alakulások közt az aero-körök terjednek mindjob
ban, jelentőségüket fokozzák a repülés és a légvédelem időszerű 
kérdései.

Az ifjúsági énekkarok közt vezet a bp. Szilágyi lg. énekkara, 
mely Sztojanovics Adrienne vezetése alatt az idén is kitűnő hang
versenyt rendezett. A gödöllői prem., a bp. Kölcsey g. énekkara 
a bpi egyházközségek hang-versenyén szerepeltek. A kőszegi ev. lg. 
öt zenepedagógiai hangversenyt rendezett a tanulók zenei művelt
ségének kimélyítésére. A rendezést a szombathelyi kultúregyesü- 
let vállalta. — A miskolci középiskolák együttes zenehangversenyt 
rendeztek Róder Pál tan. tanácsos, főigazgatóhelyettes buzgólkodá- 
sára. — Nagyobbszabású hangversenyt rendeztek a bp. Verbőczy g., 
Szilágyi közs., Toldy, Eötvös g., Kölcsey, bp. piar. g.-ok. — A bp. 
prot. intézetek nagyszabású együttes hangversenyt rendeztek a 
Zeneművészeti Főiskola nagytermében.

A Pintér Jenő budapesti tanker, főigazgató irányítása mel
lett lezajlott tanulmányi verseny győzteseiről, helyezettjeiről büsz
kén emlékeznek meg az egyes értesítők. A nyertesek: 1. magyar
ból: Gelbner György (bp. Eötvös), 2. latin: Zala Miklós (bp. ev.),
3. tört.: Koch Vilmos (bp. ev.); földrajz: Vieszt Zoltán (bp. ev.), 
természetrajz: Udvardy Miklós (debr. piar.), mennyiségtan: Har- 
sányi János (bp. ev.), fizika; Blahó Miklós (bp. ev.), rajz: Balogh 
András (bp. Eötvös g.). — Első lett tehát a bp. ev. g. 5 első díj
jal, ez nyerte 15 év alatt a legtöbb egységet.

A nyíregyházi ev. g. kitűnő zenekara hangversnyt adott Aszó
don és Balassagyarmaton. — A pápai bencés g. az énekkar tag-
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jait felmentette az önképzőköri működéstől, mert az ének eszté
tikai önképzés. — A bp. ev. lg. „Szép Magyarsággal Beszélők Egye
sülete“ táblákat függesztett ki a termekben, melyekre a gyakran 
használt idegen kifejezések helyett használandó szavakat írták. 
Egyes táblák képekkel vannak díszítve. — A bp. ciszt. g. külön 
fejezetben számol be a diákságnak a magyar nyelv védelmében 
kifejtett munkájáról. — A bp. Szent István g. minden tanulója 
járatta a „Magyarosan“ c. folyóiratot.

A legfontosabb ifjúsági mozgalomról, a cserkészetről külön 
számolunk be.

22. Külön fejezetet érdemel az idegen levelezés ügye. A ma
gyar levelezők ez úton, diáktársai útján idegen családokat tesznek 
a magyar igazság barátaivá, másrészt sok értékes néprajzi és kul
turális ismeretre tesznek szert. Az idegenlevelezés vezetője Átányi 
István, a Magyar Cserkészszövetség külügyi titkára. — A leve
lezés legjobban az érs. g.-ban van megszervezve, ahol 137 tanuló 
795 levelet küldött és 715 levelet kapott. Az intézet aulájában volt 
december hóban az Országos Diáklevelezési Kiállítás, amelyen a 
bp. Mária T., a mezőtúri, pápai ref. lg., makói g., pesti izr. g. és 
lg. és érs. g. vettek részt. A kiállítás gazdag anyagát kivitték a 
párizsi világkiállításra.

Diákok lapot is szerkesztenek. Ilyenek a „Verbőczy Diákélet“ 
(13. évf.), az „Eötvös-diák“, „Üjpesti Diákok“ (újpesti g. és lg.), 
„Fráter“, „Nyíregyházi Kossuth-Diák“, „Revíziós Lap“, „Nap
sugár“ (pécsi rk. lg.), „Szárnypróbálgatások“ (aszódi), „Regnum“, 
„Kollégium“, „Vakációs levelek“ (kalocsai jezs.), „Tavasz“ (debre
ceni Fazekas), „Gaudeamus“ (bp. Széch.), „Kölcsey Diákélet“ (bp. 
Kölcsey g.).

A bp. Szilágyi lg.-ban Forró Katalin emléklapot kapott, mert 
a Dunából kimentett egy gyermeket. A pápai ref., a kecskeméti 
ref. g. és a hódmezővásárhelyi ref. g.-ban diákcsere-intézmény mű
ködött egy nürnbergi középiskola diákjaival. A szolnoki lg. egy 
diákjának öt szép versét közli. — A gyorsírás tekintetében a leg
több eredményt ért el a bp. ref. g„ de a Magyarországi 1937. évi 
diákgyorsíró bajnokságot Nagy István VII. o. t. (bp. Fáy) nyerte 
el. — Az Eötvös g. rajz-díj nyertese egy heti párizsi út költségét 
kapta. — A soproni áll. g. VI. o. tanulói a Vajthó L. könyvsoro
zatában kiadták: Sopron a régi magyar irodalomban című művet. 
A bp. piar. g. tanulói előadták Emmet Every: Az Ür katonái c. 
színdarabját. —  Az egri érseki g. Szt. Imre-ünnepén Brisits Fri
gyes: Fehér Sas c. és március 15-én a „Hunyadiak“ c. énekes
zenés színdarabot. — A váci piar. g. Herczeg F.: „Bizánc“ 2. fel
vonását. — A nyíregyházi rk. g. Tóth Nándor: „Kereszttel a fél
hold ellen“ című, hat képből álló színdarabot. — A pestszenterzsé- 
beti Kalmár lg. Martos—Huszka: Tündérszerelem daljátékát, a 
bonyhádi ev. g. Herczeg F.: Gyurkovies-lányok című darabját. — 
A bajai közs. diákok előadták Torday Ányos: „Tinódi“ háromfel- 
vonásos, énekes-zenés színjátékát. — „Ifjaink — mondja a bp. Eöt
vös g. — saját zenekarral az élen, az iskola zászlója alatt katonai 
alakulatban szervezve, kilenc esetben vonultak ki a nyilvánosság elé. 
Katonai fegyelmezettségükkel, formaruhájukkal magukra vonták 
a közönség figyelmét,“

23. A testnevelésről és sportról itt csak két, pedagógiai szem-
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pontból fontos nyilatkozatot adunk: „Aggodalommal látjuk azo
kat a jelenségeket, amelyek szerint a bennünket körülvevő ténye
zőknek értékrendje megváltozott: a testet öncélnak tekinti, a testi 
erőt es ügyességet gyakran fölébe helyezi a legszentebb szellemi 
és erkölcsi javaknak. fűz a felfogás az iskola falai közt is keresi 
érvényesülését*' (egri eiszt. g.). — „Az iskolának csak egy óhaja 
van. í í  agyjó к meg a sportot és atlétikát annak, ami a gyermek 
világában magatói kíván lenni, s ne csináljanak belőle iskolán- 
kívüli tényezők annak tisztaságát megzavaró sportpolitikát, s ezen 
a címen ne nyúljanak bele a gyermek életébe“ (bp. ciszt. g.).

24, A tanulók egészségügyét általában kielégítőnek mondják a 
jelentések. Ahol azonban alapos vizsgálatot végeztek, az eredmény 
komoly aggodalomra ad okot. A bp. ciszt. g. — ahova pedig a jobb 
módú középosztály gyermekei járnak, azt írja, hogy megdöbbentő 
arányban emelkednek ki a szivbántalmak, melyek nagyobbrészt 
szerzettek. A sok rossz foggal, túltengő mandulákkal, szívvel bajlódó 
tanulók hibáinak rendbehozatalát a szülői nemtörődésen kívül a 
gazdasági helyzet is késlelteti. — A Kölcseyben sok a vézna, rosszul
táplált, levegőtlen lakásban élő gyerek. IN agy szükség volna egy 
800-as iskolában az orvos állandó jelenlétére. Sok intézetben az orvos 
hetenként egy napot az intézetben tölt. A bp. ciszt. g.-ban ingyen 
patika van. A kőszegi bencés, esztergomi intézetek intézményessé 
tették a fogak kezelését. Az esztergomi Szt. Imre g.-ban 118 tanuló 
(54%) kezeltetett, volt 255 tanács, 38 gyökérkezelés, 13 foghúzás. — 
A soproni lg.-ban a tanulóknak csak lö%-a volt ép fogú, beteg man- 
dulájú volt 47%, vérszegény 16%, szemüveget hordott 23%. A székes- 
fehérvári Ybl g.-ban a vizsgálat sok vérszegény, rossz fogú tanulót 
talált. — A gyulai g. minden tanulóját liöntgen-vizsgálatnak vetette 
alá és ellátta orvosi tanácsokkal. —• A bajai ciszt. g.-ban ingyenes 
orvosi kezelés van. - A bp. bencés g.-nak Akarattyán diáküdülője 
van. — A bp. ev. lg. csoportosan nyaraltatja növendékeit Kőszegen.

Új mozzanat a középiskolák életében a légvédelem. Több intézet 
elmondja, hogy a tantárgyak keretén belül, a torna órákon, külön 
előadásokban hogyan készítették elő az ifjúságot a minden időben 
várható veszedelemmel szemben. A bp. Toldy g. megszervezte az 
iskola légi riadóját, mely pillanatok alatt teljes készültségben sora
kozott fel a védelemre. A kaposvári lg. öt darab gázálarcot szerzett 
be, az esztergomi Sz. Antal g.-ban 113 tanuló vett részt a légvédelmi 
tanfolyamon, melyet nagyobbszabású légvédelmi hadijáték fejezett 
be, a kispesti légoltalmi csapatban 13 tag 30 napon át 1—1 órás gáz- 
álarcgyakorlatot végzett. E munkába bekapcsolódtak a cserkészek 
is. Így a hatvani g.-ban is.

25. Az iskolai kirándulás szerves része az iskolai tanításnak. 
A fővárosi iskolák (persze itt van mit nézni!) rendszeres kimuta
tásban számolnak be a látogatásokról. Vidéki kirándulások ügyébe 
már a pénzkérdés is belejátszik. A székesfőváros tervszerűen és 
olcsón rendezi az iskolai kirándulásokat. A múlt évben 7 őszi és 18 
tavaszi kirándulás volt különvonatokon több mint 10.000 résztvevő
vel. Az Aldumára 145-en, az ötnapos insbrucki kiránduláson 148-an 
vettek részt. Cserébe jött a bécsi ifjúság háromnapos budapesti útra. 
A többnapos kirándulásokra az anyagiak miatt rendszerint kevés a 
jelentkező. Mégis Olaszországban 8, Ausztriában, Bécsben 13 intézet 
volt. London—Párizsban a p. piar. g. — Aldunát 3 intézet nézte meg.
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Budapesten, Esztergomban 15, Dunántúl és Balatonnál 21, Sopron
ban 2, a Felvidéken (Bükk-Mátra) 20, Debrecenben, Hortobágyon 3 
intézet volt. Nagyon szép beszámolókat olvastunk a bp. ev. g. Baar- 
Madas, Báskai Lea, a Sz. Margit lg., debreceni ref., nagykőrösi ref. 
és egri érs. lg. értesítőiben.

.26. Az iskola és a tanári rend m unkájának  társadalm i megbecsülését 
várjuk  az iskolákban m egalakult Öregdiákok intézményétől. Ezek az egye
sületek a társadalm i vezetőem bereket a tanítványi hála  erős érzésének ere jé
vel kapcsolják  az iskolához, m ásrészt pedig jelentős anyagi tám ogatásban 
részesítik az intézeteket. Különösen szép m unkát végeznek a szerzetesi és 
nagym ultú p rotestáns intézetek egyesületei: a bencés, ciszterci, p iarista, p re
m ontrei, sárospataki, debreceni, nagykőrösi, pápai, szarvasi Diákszövetségek. 
Az állam i intézetek közt a Verbőczy, Toldy g., a községiek közt pedig az 
Eötvös g. egyesületei tűn tek  ki. Az idén alakult meg a bp. Berzsenyi g. B ará
ta inak  Köre, mely 700 P -t ju tta to tt az intézetnek, s az esztergom i Szt. Im re g. 
volt növendékeinek Szövetsége. A békéscsabai lg.-ban m ost van folyam atban 
az iskolatársak  egyesületének m egalapítása. A debreceni D. Sz. 738 P-t, a 
szom bathelyi prem . 620 P-t, a székesfehérvári ciszt. több m int 2000 P-t, 
a  b a ja i ciszt. 1600 P-t, a pesti izr. g. 9000 P-t, a pesti izr. lg. 5546 P-t, a 
debreceni Dóczy lg. 2500 P-t ju tta to tt az intézet céljaira, a bp. piar. g. 
100 egyetemi hallgatót segélyezeti. Keresztes A rtúr ny. tábornok  1000 P értékű 
m árványtöm böt adom ányozott a bp. Szt. István g. hősi halo ttai emlékére. 
A gyöngvösi öregdiákok  ..Gyöngvösi K alendárium ot“ adlak ki. A keszthelvi 
és szom bathelyi prem . g. em léktáblán örökítette meg neves tan ítványainak 
nevét. A szarvasi ev. Öregdiákok em léktáblát á llíto ttak  iglói Szontagh 
T am ásnak.

27. Külön cikkben kellene ismertetni a középiskolai tanárok 
iskolánkívüli munkásságát, az értesítők bőséges adatai alapján. Ök 
a tagjai a tudományos, kulturális, társadalmi egyesületeknek, de 
egyben legtevékenyebb munkásai is. Az újabban megindult kato
likus akciónak is ők a vezetői, legodaadóbb munkásai. Vidéki vá
rosokban ők a szellemi élet irányítói. — A nyíregyházi középiskolai 
és középfokú iskoláinak tanárai már bárom év óta évenként kétszer 
összejönnek az iskolák közös kérdéseinek megbeszélésére. Ugyan
ilyen összejöveteleket tartanak az esztergomi intézetek is. A kőszegi 
bencés, a keszthelyi prem.. a hódmezővásárhelyi ref. g., a gyöngyösi 
g. szabadlíceumi előadásokat rendeznek. Ingyenes olasz nyelvi okta
tás van a nagyközönség részére a debreceni ref. és nyíregyházi ev. 
g.-ban. —• A kecskeméti ref. g. tanárai vendégül látták a nagykőrösi, 
kiskúnhalasi, félegyházi kollégiumot. 15 esetben tanyai missziót tar
tottak előadásokkal, ének-, zeneszámokkal.

Büszkén közük az értesítők az igazgatókat, tanárokat illető ki
tüntetéseket. A múlt évben 19 tanügyi főtanácsosi és 40 gimnáziumi 
igazgatói címet adományozott a felsőbbség. Özv. Koncz Aurélné, 
a debreceni Dóczy lg. ny. igazgatója és boldogult Madai Gyula c. 
főigazgató kormányzói dícséróst kaptak nyugalomba vonulásuk al
kalmával. Ugyancsak kormányzói elismerést kapott Sziklay Jenő. 
soproni bencés ig, és Méret Kálmán dr. soproni bencés tanár is. 
—■ A tanárok közül signum laudist kapott Kovács Barna János (sze
gedi Klauzál) a testnevelés fejlesztése körül szerzett érdemeiért, 
s miniszteri elismerésben részesült nyugalomba vonulásakor Lányik 
János, az újpesti lg. tanára. Érdekes adat, bogy a 63 állami intézet
ben körülbelül 80 helyettes tanár, 155 óraadó helyettes, 60 óraadó, 
kisegítő óraadó, ideiglenes óraadó és segélydíjas (!) gyakornok
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működik, akiknek legnagyobb része rendes katedrát foglal el. A szol
noki nyolc osztályú áll. lg.-nak az igazgatóval együtt csak 3 rendes 
tanára van, a többiek: 5 hely., 5 ó. bt., 1 kisegítő tanár. — 11 áll. inté
zetben van megbízott igazgató. (Egyik budapesti értesítő nem közli 
a tanárok minőségét.)

A gyakorlati tanárképzés .Budapest, Debrecen, Szeged és Pécs 
egyetemi városok középiskoláiban folyt. Az egy évre beosztott tanár
jelöltek pár hétig hospitáltak, tanmeneteket, óravázlatokat készítet
tek, s rövidebb vagy hosszabb ideig önállóan is tanítottak, miköz
ben bemutató órát tartottak a vezetőség előtt. Az igazgató heti 2 
órában a tanítás és iskolai élet gyakorlati tudnivalóival ismertette 
meg a jelölteket. Részletes kimutatás a következő:

A budapesti gyakorló g.-ban az első félévben 81, a második
ban 70, a bp. br. Kemény Zs. g.-ban összesen 61, a bp. Mária Terézia 
lg.-ban az egész évben 48, az első félévben 16, a másodikban 15, a 
bp. Erzsébet Nőiskola lg.-ban az egész évben 54, az első félévben 
16, a második félévben 14, a bp. piar. g.-ban 12 rendi tj. volt. A deb
receni gyakorló g.-ban összesen 64, a ref. g.-ban 6 (fizikaszakos), a 
debreceni Dóczy lg.-ban 23 tj., a szegedi Baross g.-ban 24 különböző, 
7 franciaszakos, a Klauzál g.-ban 13 tj., a szegedi Sz. Erzsébet lg.- 
ban 26, a pécsi gyakorló g.-ban 16, a Miasszonyunk lg.-ban 13 tj. 
volt beosztva. Bihari Ferenc.

FIGYELŐ.

A magyar irodalomtörténet tanításának szelleme 
Csehszlovákiában.

Mikor országunkat feldarabolták, azt hittük, az elszakított 
részekkel annyit foglalkozunk majd, mint eddig, vagy talán még 
többet, hiszen a vérző seb nagyobb gondot kíván, mint az egész
séges testrész. De magunk is vérző csonk voltunk és annyi gond, 
gyülemlett fejünkre a magunk megmentése végett, hogy keveset 
törődhettünk az Egésszel. Félelmetesen sok idő telt el azóta, A se
bek úgyahogy behegedtek, de gyötrelmesen fájnak. A test
részeknek egymásra kell taiálniok és ezért tudniok kell egymás
ról, hol, miben változtak meg. Ezt a kutató és felvilágosító mun
kát vállalnunk kell. Vállalta a Magyar Szemle, de vállalnia kell 
minden magyar orgánumnak a maga területén. Mi az iskolaügy 
terén akarjuk ezt a kötelességet teljesíteni és ezúttal azt vizsgál
juk: mit tanulnak a cseh köztársaság magyar diákjai a magyar 
irodalomtörténetből?

Csehszlovákiában tudvalevőleg 8 magyar tannyelvű közép
iskola van, ú. m.: a kassai áll. magyar reálgimnázium, a komáromi 
Szt. Benedekrendi kát. gimn., a beregszászi áll. reálgimn., a pozso
nyi áll. reálgimn., a losonci áll. csehszl. reformreál gimn. magyar 
tagozata, az érsekújvári csehszl. reálgimn. párhuzamos magyar 
osztályai, a rimaszombati áll. magyar reálgimn. párhuzamos 
szlovák osztályokkal és az ipolysági magyar községi középiskola.

Ezek számára egy magyar irodalomtörténet áll rendelke-
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zésre: Keresztes Pálé.* Ezt az irodalomtörténetet szándékozom 
bemutatni. Nem bírálatát írom, csak azt a szellemet ismertetem, 
amelyben irodalmunkat tárgyalja.

Kétségkívül nehéz feladat egy utódállam magyar iskolája 
számára magyar irodalomtörténetet írni, s azt szemelvényekben 
bemutatni. A magyar irodalom a maga egészében a nemzeti tör
ténelem és a nemzeti törekvések talajából nőtt ki. Akármelyik 
nagy nyugati nemzet irodalmát legkiválóbb képviselőiben szinte 
csorbítatlanul be lehetne mutatni a nélkül, hogy politikai küzdel
meiről képet szereznénk és ezekben állásfoglalásra kényszerül
nénk. A magyar irodalmat túlnyomóan nemzeti tartalmával nem 
lehet érzelmi felindulás és állásfoglalás nélkül olvasni, s leg- 
kevésbbé annak a magyarnak, akit egy szörnyű végzet kirekesz
tett a magyar állam életéből és kisebbségi sorsra juttatott.

Vájjon hogyan oldotta meg feladatát Keresztes Pál?
Mindenekelőtt meg kell állapítanunk, hogy munkája saját 

bevallása szerint elsősorban Pintér Jenő Magyar Irodalomtörté
nete (Franklin 1924) nyomán indult, adatai tehát megbízhatók és 
történetfilozófiai és esztétikai értékítéletei az irodalmi köztudat
ban kialakultak. De hozzá kell tenni: mindaddig, amíg bele nem 
ütköznek abba a speciális demokrata felfogásba, amelynek ideoló
giáját és frazeológiáját jól ismerjük az utódállamok megnyilatko
zásaiból, mikor minket bírálnak. Keresztes Pál is elfordul akkor 
főforrásától, Pintértől, mert szerinte: „Régi liberális szellemét a 
nemzeti visszahatás eltüntette, azért újabb munkái nem teljesen 
elfogulatlanok“. Látni fogjuk, hol, hogyan tér el Pintértől és a 
magyar tudományos közvéleménytől. Maga így jellemzi törekvé
seit: „Munkámban igyekeztem elfogulatlanul ítélni. Feltüntettem 
mindenhol az igaz és fájó magyar megnyilatkozásokat, de nem 
mellőztem megemlíteni sem a soviniszta elfogultságokat, sem pe
dig a magyarság szebb jövőjéért küzdő demokratikus törekvése
ket“. A szerkesztő megjegyzése című utószónak ez a politikai ízű 
megjegyzése annál szembeszökőbb, mert különben csak forrá
sairól és az első kiadáson végzett rövidítéseiről szól, irodalom
történetírói felfogását nem fejti ki.

Az első részben, amely 110 lapon a legrégibb időktől a Vörös- 
marty-korabeli irodalomig jut el és azt szemelvényekben 226 lapon 
bemutatja, a szerzőnek különleges politikai felfogása nemigen 
ütközik ki. Csak azon csodálkozunk, hogy míg Kisfaludy Károly 
Erzsébetét teljes egészében közli, Mohácsának utolsó három disz
tichonét elhagyja. Vájjon miért? Kisfaludy költői hangulatát meg
hamisítja, aki elhagyja, hogy „Ё1 magyar, áll Buda még!“

A második kötetben már sűrűbben ütközünk bele a szerző 
idegenszerű politikai felfogásába. Ebben 117 lap az irodalom
történeté, 233 lap szemelvény.

Eötvös Józsefről így ír: „Ö az első nagy gondolkodó ma
gyar. Talpig hazafi, akiben azonban nincs meg az idegen szárma
zású Zrínyiek, Dugonicsok, Gvadányiak türelmetlen magyarsága.

* Magyar Irodalomtörténet szemelvényekkel  I—II. rész, II. átdolgozott 
kiadás, engedélyezve a csehszlovák állam i m agyar tanításnyelvű középiskolák 
VII. és VIII. osztálya szám ára, szerkesztette Keresztes Pál  Sahy (Ipolyság), 
N eum ann J. könyvnyom dája, 1930.
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Talpig- európai, európaibb Széchenyinél, az első nagy cselekvő 
magyarnál, mert teljesebben szívta magába a nyugati eszméket, 
amelyekből a magyar demokrácia még ma is sokat gáncsolt és 
lenézett csirái bújtak elő“. És a szerző azt hiszi, hogy ő a hala
dottabb kor ítéletét mondja, mikor így szembeállítja Eötvöst 
Széchenyivel. Zrínyit pedig bajos volna türelmetlen magyarnak 
feltüntetni, Zrínyi jellemzésénél a szerzőnek sem jut eszébe. Gva- 
dányinál, Dugonicsnál szóvá teszi, de indoklását nem adja.

Széchenyi érdemeit elismeri, de hűvösebben jellemzi és rövi
den végez vele. Ráér azonban a következő megjegyzésre: „Ez a 
gúnyos hang szinte a kíméletlenségig fokozódik Nagy Szatírájá
ban, amelyben az álnok Bachról s a kegyetlen Habsburgokról el
mélkedik. I. Ferenc Józsefet a legnagyobb gazembernek és gyil
kosnak mondja s csodálkozik azon, hogy akadt katolikus pap, aki 
feloldotta bűnei alól. Óva figyelmezteti arra, hogy a Habsburgok
tól minden időben s minden népre csak romlás és árulás szárma
zott“. (Széchenyi expressis verbis így nem mondja. Ezt a véle
ményt a szerző csak így olvassa ki abból a szatírából, amelyet 
Széchenyi Bachnak Szójába ad.)

Eötvös Falu jegyzőjét tárgyalva, demokratikus érzése Violá
hoz vonzza s ily megjegyzésre készteti: „Felrótták Eötvösnek, 
hogy Violát eszményi színben tüntette fel. De az író nem téve
dett, csak emberies lelkének engedett, mikor a gyilkosságba üldö
zött jobbágyot megnyerő alaknak rajzolta. Így tett Arany is Tol
dijával, így Botto János Janosikkal“. Hogy a romantikusan el
képzelt Viola, a nagyúri, nemes Toldi és a zsivány Janosik ho
gyan kerülnek egy kalap alá, nehezen lehetne megmagyarázni.

A realizmus korának irodalmáról szólva, a Bach-korszakot 
is jellemzi: „A Bach-rendszer idején ismét németesítő törekvések 
érvényesültek, de a kiegyezés után megint magyar lett az oktatás 
nyelve s azt a rövidlátó hazafiak Eötvös szándéka ellenére a nem
zetiségi vidékek iskoláira is ráerőszakolták. A három szlovák 
középiskolát megszüntették, de román, szerb gimnáziumok egé
szen az utódállamok megalakulásáig (1918) működtek“. Ügy lát
szik, a szerző nem ismeri közoktatásunk történetét s politikai jel
szavak tévesztik meg.

Az igazságnak tartozunk vele, ha itt rögtön idézzük Keresz
tes Pálnak az utódállamok magyar iskoláiról szóló szakaszát: „Az 
iskolázás téren nagy változás történt. A kolozsvári egyetem Sze
gedre, a pozsonyi (bratislavai) pedig Pécsre költözött, úgyhogy 
az utódállamokban maradt magyarságnak nincs módjában fiait 
anyanyelvükön részesíteni az egyetemi tanulmányokban. Csak a 
mi államunk nyitott a legújabb időkben egyetemi tanszéket a 
magyar nyelv és irodalom oktatására és így magyar tanárok 
képzésére. A közép-, szak- és elemi iskolák száma tetemesen csök
kent, mivel köztársaságunkban a magyar középiskolák számát 
hétre apasztották, Románia és Jugoszlávia pedig csak mutatóba 
tart fenn egy-két. magyar középiskolát. Ebből láthatni, hogy isko
lázás szempontjából még Csehszlovákiában talált legtöbb meg
értésre az anyanyelven való oktatás szükségessége“. Ezekkel kap
csolatban mondja: „Az utódállamokban nincs állandó magyar 
színház, csak vándortársulatok tartják fenn Thália düledező oltá- 
i’át“. Kiemeli, hogy Romániában 226, Csehszlovákiában 73.



93

Jugoszláviában 7 magyarnyelvű hírlap jelenik meg, Amerikában 
több mint 30 újság áll a magyarok rendelkezésére.

Szerzőnk a Habsburgoknak nagy ellensége s ahol csak teheti, 
ostorozza őket. Kossuthról szólva kiemeli törhetetlen Habsburg- 
ellenességét. „A történelem igazolta, hogy Magyarország jövőjét 
csak a demokratikus berendezés és a Habsburgokkal való szakítás 
biztosíthatja.“ A kiegyezésbe is csak szorultságukban mentek bele.

Értjük, hogy Petőfi szláv származását ki kellett emelnie, de 
ahogy teszi, kétfélekép is szövi gondolatait: „Atyja Petrovics 
István és anyja Hrúz Mária szlovák vidékről kerültek az Alföldre 
s ott úgy megmagyarosodtak, hogy fiúkban a legmagyarabb köl
tőt adták a világnak“. Eddig rendben van a dolog, sőt hozzá- 
tehette volna, hogy Petőfi apja eredetileg Petrovitznak írta a 
nevét. De később szerzőnk összefoglalva Petőfi jelentőségét, így 
elmélkedik: „A magyar nép szerető lelke magához szédítette a 
szlovák szülők gyermekét, aki szívvel-lélekkel beleélte magát egy 
feltörekvő nemzet eszmekörébe s annak lánglelkű hordozója lett“. 
A magyarságára büszke zászlótartó fiát a magyarsághoz nem szé
dítette senki és semmi. Tudja ezt a szerző is, hiszen azelőtt maga 
mondta, hogy már szülei megmagyarosodtak, de — xígylátszik — 
néha az ördögnek is kell gyertyát gyújtania. Gyújt nem egy 
gyertyát az igazság angyalának is: „Grimm Hermann német iro
dalomtörténetíró szerint Petőfi a világirodalom legnagyobbjai- 
val: Homérosszal, Daniéval, Shakespeare-rel és Goethével egyen
rangú helyet foglal el az emberi művelődés csarnokában. Dalait 
minden európai nyelvre lefordították. 1866-ban a csehek az ő köl
teményeitől tüzelve szálltak szembe az osztrákokkal. Szlovákra 
Hviezdoslav-Országú Pál és mások fordítottak le sok Petőfi-köl- 
teményt“.

A naturalizmus korának politikai és művelődési viszonyait 
jellemezve nagyon szimpla módon magyarázza meg trianoni tra
gédiánkat: „A magyar nemzet a XX. század elején a legjobb úton 
volt, hogy minden ízében belekapcsolódjék a nyugati műveltségbe. 
Nagy politikai függetlenségének legalább is látszólagos birtoká
ban hatalomra és tudásra vezető néppé növekedett a Kárpátoktól 
az Adriáig elterülő ország népei között. A magyarság vezetői 
azonban ebben a szédületes iramú fejlődésben megfeledkeztek a 
többi népekről, amelyekben szintén feltámadt az anyanyelv és 
sajátosan nemzeti művelődés vágya. A nemzetiségek kívánságai 
síiket fülekre találtak, bár ezek az óhajok a politikai egység fenn
tartásával csak nyelvi engedményeket szorgalmaztak. Ezért tör
tént aztán, hogy a világháború befej eztekor (1918) Magyarország 
nemzetiségi részenként feldaraboltatott“. S ezt a naívságot hiszi 
a szerző? A nemzetiségi mozgalmak már megindulásukkor centri
fugálisak voltak és nem volt a világon egy állam sem, amely a 
nemzetiségi kérdést közmegnyugvásra meg tudta volna oldani. 
(Svájc kivételes helyzetben van.) Másrészt országunk szétdarabo- 
lását elsősorban külső erők idézték elő, ezek pedig a lakosság 
hangulatával nem törődtek. Valami osztó igazságra maga cáfol 
rá, midőn megállapítja: „kb. három millió magyar az új országok 
hatalma alá jutott“.

Az újabb irodalom tárgyalásánál és bemutatásánál a szerző 
más utakat jár, mint mi, a csonka ország tanárai. Móricz Zsig-
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mond Sáraranyát részletes tartalmi elemzésben mutatja be. Sze
rinte: „A magyar paraszt hőskölteménye ez a regény. Ami szépet 
és nagyot Bessenyei megsejtett a parasztban, Móricz izzó szavak
ban és ragyogó képekben állítja elénk“. A valóságban egy 
parasztkéjenc irreális rajza, amely nem ment az ízléstelenségtől 
sem. Szemelvényt is közöl belőle, politikai célzatához hűen azt, 
ahol gróf Kazai elkergeti birtokáról a nyakas magyar paraszto
kat és svábokat, meg oláhokat telepít helyükbe. Meg kell vallani, 
hogy ezzel a szemelvénnyel a szerző kissé lehűti a tartalmi fej
tegetésnél felcsiklandozott érdeklődést. Behatóan közli Molnár 
Ördögének tartalmát is és ilyen részletekkel teszi kívánatossá: 
„(az ördög) Jolánt ráveszi, hogy egy szál ruhában jelenjék meg 
házi estélyén s ezt elárulja Jánosnak, János érzéki vágytól elra
gadva durván viselkedik s le akarja tépni a ruhát Jolánról“. 
Maga mondja: „E dráma léha felfogású, mert benne Molnár 
rokonszenvessé teszi a nézők előtt az ördög bűvészmutatványait, 
mely házasságtöréssel végződik“. S mégis egy hosszabb szemel 
vényben bemutatja az ördög kerítő jelenetét (II. felv. 9. jel.). — 
Az Ady-szemelvények se mondhatók szerencsésen kiválasztottak
nak. Általában, ahogy a szerző az erkölcsi nevelést szolgálja, azt 
csak fejesóválással fogadhatjuk. Mi sem gondoljuk azt, hogy az iro
dalomtörténetet tanuló ifjúságnak fogalma sincs a szerelmi élet
ről, — hisz ha nem volna, az irodalmi művek jórészét meg se 
értené — nem is akarjuk a gyerekcipőbe visszaszorítani, de a 
léha vagy érzékiségtől izzó irodalmat nem tesszük számára kívá
natossá.

Adyt tárgyalva azt írja: „A proletárok dübörgő ezreit véreinek 
vallja, átérzi minden nyomorukat, szeretne közéjük olvadni, de nem 
tud. Hirdeti, hogy az urak eleget tobzódtak ezer évig, most már a 
népé az ország.“ Közli Babitsnak „Játszom a kezével“ című ver
sét, annak idején annyi visszatetszést keltett sorai kedvéért: 
„. . .  nagyobb örömmel ontanám kis ujjáért a csobogó vért, mint 
száz királyért, lobogóért“.

Szemelvényei rendkívül gazdagok s e részben a kifogásolta- 
kon túl csak dicséret illeti a szerzőt. Az 6 viszonyai mellett semmi 
akadálya sincs annak, hogy Magyari támadásából és Pázmány 
feleletéből bő részleteket közöljön. Hiányait pedig bizonyára a 
körülmények teszik érthetővé. Pl. hogy Petőfi hazafias költemé
nyei közül egyet se közöl. Vájjon az alsóbb osztályokban tanul
tak-e a csehszlovákiai magyar diákok egyet is1? Nem tudom, 
könyveik nem állanak rendelkezésemre. De közli Petőfinek eszté
tikai szempontból kisebb értékű politikai költeményei közül 
A királyokhoz, Ausztria és Respublika címűeket. Ezekkel nem az 
irodalmi nevelést, hanem a politikát szolgálja.

A magyar helynevek közlésében korrekt. Persze, nekünk 
különösen hangzik az ilyesféle: „Gvadányi József gróf született 
1725-ben Rudabányán (Magyarországon)... majd mint ezredes 
Mármarosszigetre (Romániába) került. . .  Tábornoki rangban Sza- 
kolcára (Szkalicába) vonult vissza“. („Romániába“ megtévesztő 
lehet.). — „Arany János született 1817. március 2-án Nagyszalon
tán (a romániai Erdélyben).“ Igen bő világirodalmi összefogla
lást nyújt, ebben terjedelmes rész jut a cseh és szlovák iroda
lomnak.



Mindent számba véve el kell ismernünk, hogy Keresztes Pál 
nehéz munkáját a viszonyokhoz képest derekasan oldotta meg. 
Bizonyára eléggé váratlanul és aránytalanul rövid idő alatt 
kellett elvégeznie. Bár ismertetésem a munka szellemére irányult 
csupán, ezzel a megállapítással — úgy érzem — tartozom a szer
zőnek. Kitűzött szempontomból ugyanis a számunkra idegenszerű 
beállításokra esett a figyelmem és ez a mű értékére nézve köny- 
nyen megtéveszheti az olvasót. Keresztes Pál meleg szeretettel ír 
a magyar irodalomról, érzik írásán, hogy a maga fajtájának iro
dalmát mutatja be, s ha mi mégis úgy érezzük sokszor, hogy 
kívülről szemléli, az annak a következménye, hogy politikailag 
kívül is áll a nemzeti közösségen.

Irodalmi életünknek mindent meg kell tennie, hogy minden 
határkő ellenére is a magyar irodalom összességének vérkerin
gése egységes legyen. Kardevdn Károly.

FORGÁCSOK.

Természetrajzszakosok összejövetele. Csatkai József kartársunk 
gondolata (Tanáregyesületi Közlöny LXXI. évf. 2. szám, 71. old.), 
azt hiszem, igen nagy megértéssel fog találkozni. Én mint szintén 
vidéki természetrajzszakos örömmel csatlakozom Csatkai kartársunk 
indítványához. Bár sikerülne összehozni nyaranta egyszer pár napra 
a szaktársakat, abból mindnyájunknak és tanítványainknak is csak 
haszna származnék. Sajnos, ő maga elköltözött az élők sorából, indít
ványát másoknak kell megvalósítani.

Legyen szabad egy gondolattal megtoldani az ő indítványát. 
Azt hiszem tanulságosabbá tenné a találkozásunkat, ha oda ki-ki 
el vinné a természetrajz tanításánál használt praktikus és bevált 
szemléltető anyagát. A modern természetrajz tanítása más, mint 
a régi. A régi tanításhoz szükséges demonstráló anyagot ismerjük, 
azok beszerezhetők a tanszerkészítőnél. De a modernebb termé
szetrajznak a tanításához szükséges bemutatási anyagot igen gyak
ran magunknak kell gyűjteni, előkészíteni, láthatóvá tenni. 
Bizony, ez a munka sokszor nagy és sok gondot is okoz. Ezen a 
téren tudom, hogy minden kartársnak sok nagyon alkalmas ki
dolgozott módszere van, hogy mit hogyan tud gyorsan előállítva 
bemutatni. Jó lenne azokat magunkkal vinni és a kongresszus 
alkalmával egy kiállítás keretében bemutatni. Az érdeklődőknek 
elmagyarázni, esetleg rövid leírásukat mellékelni. Azt hiszem, na
gyon sok tapasztalattal gazdagodva távoznánk. Ez sem jelentene 
nagy anyagi megterhelést, mert bizonyára ilyen célra szívesen kap 
anyagi támogatást mindenki az iskolájától.

Kérem a mélyen tisztelt kartársakat, hogy amikor Csatkai 
kartársunk indítványára válaszolnak, ezen hozzátoldásra is választ 
adni kegyeskedjenek.

(Kecskemét.) Scheitz Antal.
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EGYESÜLETI ÉLET.
Jegyzőkönyv

az Országos Középiskolai T anáregyesület LXX1. évi renjles közgyűlését m eg
előző 1937. évi október hó 1-én ta r to tt választm ányi üléséről.

Jelen voltak: B ernolák Kálm án elnök, Gáldy Béla, Párkány i Norbert, 
vitéz Esztergom y Ferenc, Marczell Ágoston, vitéz F raknoy  Józsei, K ardevan 
Karoly dr., Édes Jenó, Osvátli Ferenc dr., Arató Amália dr., B ariba Józsei 
dr., banku ti E rnő dr., vitéz Bessenyei Lajos ür., Blaskovich Izabella, b u d a k tr  
Károly, Elekes István, F inály  Gábor dr., F’odor János dr., H ajdú Janos dr., 
Halász László dr., Halász V iktor (Szombathely), H ári Ferenc dr. (M átyás
föld), Juhász Ervin, K atona Ferenc (Sopron), K onrád Ferenc, K orpás Ferenc., 
Lersch Ernő dr., Levius Ernő, M arczinkó Andor, M áhr Károly dr., Márczy 
Béla, M árkus Jenő dr., Németh Józsei, ü váry  Ferenc, vitéz P alti János dr.. 
Petrich béla  dr., Péter Pál, Posch Károly (Győrj, Pores Kálm án (Miskolc,), 
Porcsalm y Zoltán, K em port Elek dr., Fiozsa Kálmán, Sebes Gyula, Sipos 
Lajos dr., vitéz Szabó István Andor, Szabó Ferenc dr., Szöts Gyula, Vasáry 
Dániel dr., W eiszer Gyula (Nyíregyháza), Zibolen Endre, Zipser Sándor, 
Zsolnai Vilmos (Nyíregyháza).

K imentette m agát: Szönyi Sándor, alelnök, H eppner Antal dr., K árpáti 
Győző, Kemenes Illés dr., Szentgyörgyvári Arthur.

Az elnök m egnyitván az ülést, 1 elszólítja a fő titkárt, olvassa fel az 
elnökválasztással kapcsolatban beküldött szavazatok összeolvasásáról felveti 
jegyzőkönyvet.

Megtörténik. E szerint Bernolák K álm ánra esett 282 szavazat, Nagy Pál 
dr.-ra 70, vitéz Pálfi Jánosra  39, érvénytelen volt 12 szavazat. Az eredm ény 
kihirdetéséhez hozzászólva, Gáldy Béla igaz szeretettel és teljes bizalom m al 
köszönti az új elnököt. Őszinte szívvel á llap ítja  meg, hogy jobban nem 
választhattunk volna, m ert az új elnökben puritán , a  tanárság ügyeit lelke 
legmélyén viselő olyan em bert ültettünk az egyesület elnöki székébe, akinek 
m unkájátó l biztos eredm ényeket várhatunk. Minden jó t és sok szerencsét 
kíván az új elnök m unkásságához.

B ernolák Kálmán melegen köszöni a jó kívánságokat és am a érzésének 
ad kifejezést, hogy igaz tanári lélekkel óha jtja  szolgálni a tanárság egyetemes, 
ügyét, becsülettel akar eleget tenni vállalt kötelezettségeinek, de kéri egy
úttal a tanárság tám ogatását. Őszinte szívvel és igaz öröm m el köszönti első
sorban a kinevezett és k itün tetett kartársakat. A névleg felsoroltak között 
külön kiem eli Szőts Gyulát, m int az egyesület tiszteletbeli tagját, vitéz 
F 'raknóy Józsefei és vitéz Esztergom y Ferencet, m int funkcionáriusokat. 
E két utóbbi egyesületi tisztségéről előlépése következtében lem ondását jelen
tette be, ő azonban a lem ondást nem  logadta el és az egyesület érdekében 
kérte a  nevezetteket, hogy a  ciklus végéig tartsák  még meg tisztségüket; kéri 
a  választm ányt is, hogy vegye tudom ásul az ő ilyen értelm ű intézkedését.—  
Tudom ásul szolgál.

Jelenti ezután az elnök, hogy az egyik alelnöki tisztség megüresedvén 
az ő elnökké választásával, indítványozza, hogy ezt a tisztséget a ciklus, 
hátralevő idejére Nagy P á l dr. igazgatóval töltsék be, aki az egyesületnek 
m indig ügybuzgó és m unkás tagja  volt. —  A választm ány egyhangúan elfő 
gadja az elnök indítványát.

Bejelenti ezután az elnök, hogy a tisztikar hivatalos ó ráit az eddig 
szokásos pénteki nap helyett m inden hét szerdáján  fogja ta rtan i délután 
5— 7-ig, valam int, hogy az egyesület tisztviselői lem ondanak a Közlönyben 
közzétett tisztségükből folyó cikkeik tiszteleti díjáról. —  T udom ásul veszik.

Folytatólag közli, hogy az egyesület Gyöngyös várostól egy és fél 
katasztrális hold k iterjedésű ingatlant ak ar vásárolni M átraházán az 
Országos Középiskolai T anáregyesület tagjai és azok családtagjai részére 
üdülőtelep céljaira. Egy katasztrális hold földért JOO pengőt kíván Gyöngyös, 
városa az O. K. T. E.-től oly feltétel alatt, hogy m inden katasztrális hold

T
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területen 1000 köbm étert kell az O. K. T. E.-nek beépíteni. Az ingatlan 
megvétele és az építkezés mintegy 70.000 pengőbe fog kerülni. Felkéri tehát 
az elnök a választm ányt, hogy a fenti ingatlanra vonatkozó adás-vételi 
szerződésre, illetőleg annak  megkötésére, továbbá a 70.000 P. kölcsön felvé
telére ad ja  meg a felhatalm azást az elnöknek és a fő titkárnak. Többek 
hozzászólása u tán  (Korpás, Koczogh, Gáldy, Sebes, Fodor) a választm ány 
az elnök jelentését örvendetesen veszi tudom ásul és a nevezett ingatlanra 
vonatkozó adás-vételi szerződés megkötésére, továbbá a 70.000 P. kölcsön 
felvételére a felhatalm azást m egadja az elnöknek és a fő titkárnak.

E zekután felkéri az elnök a fő titkárt, hogy tegye meg a jelentését.
Vitéz Esztergom v Ferenc fő titkár jelenti, hogy a közgyűlésre és az azt 

megelőző választm ányi ülésre a m eghívókat szabályszerűen időben szét- 
küldöttük.

Eljárások, felterjesztések. Pedagógiai szakkönyveink folytatólagos 
k iadására a vkm.-tői 1400 P-t kért az elnökség. A vkm. 32.776/1937. sz. r. 
2—2 példányban 57 intézetnek m egrendelte: Petrich Béla: A m odern  nyelvek 
tan ítása  és Várkonyi H ildebrand: Bevezetés a nevelés lélektanába c. k iadá
sunkban m egjelenő d idaktikai müvét. 45.534/1937. sz. a. a vkm. értesítette az 
elnökséget, hogy Pedagógiai Szakkönyveinkből 200 P  á rá t vásárol. 2249/1937. 
sz. a. az óraadó helyettes tanárok  előlépése tárgyában tettünk  felterjesztést.

Képviseletek, üdvözlések.  Április 28-án üdvözöltük P in tér főigazgató 
u ra t a debreceni bölcsészettani karon tb. dok torrá  történ t m egválasztása 
alkalm ával. Felolvassa meleghangú válaszát a főigazgató úrnak. A testvér
egyesületek gyűlésein az egyesületet kartá rsa inkka l képviseltettük.

Belépések, kilépések. Felvételüket kérték: Vértes Ilona dr., Gál Mária, 
dr. Mecznerné König Amália, Schem bek Elvira (Szolnok), Hegyi József ref. 
gimn. Sárospatak, ifj. Levius E rnő ev. gimn. Budapest, H orkay László dr., 
M olnár József, Mohácsi Endre, Pőeze János dr. (H ajdúnánás), Techert József 
(Újpest), Balogh Ilona dr. (Domokosné lgimn. Budapest), Gálos Bernát ig. 
(Ciszt. gimn. Székesfehérvár), V árady Erzsébet dr. (M. Terézia lgimn. B uda
pest), Novák L ukrécia (Szekszárd), Rozinszky Margit (M. T erézia lgimn. 
Budapest), Janson Vilmos (Budapest, Fáy  A. gimn.), H űnek Em il (Budapest, 
Isk. Szanatórium ). —• Kilépésüket jelentették: H ellebrand Béla (Esztergom, 
nyugdíj), Kerényi Dániel (Budapest), Kiss Pál (nyug. Budapest), özv. Ráskay 
Lászlóné (Budapest), H arsányi Ferenc (nyugdíj. H ajdúböszörm ény), Gosz- 
tonyi Lajos (nyugdíjas, Szeged), M átrai T ibor (Székesfehérvár), Visnva 
Aladár dr. (Kőszeg), Kálmán Géza (Szentes), Gál Kálmán (Budapest), Torday 
Lajos, V irág Oszkár. Pártolótaynak belép: Zsenaty Dezső (gyógypedagógiai 
tan á r Budapest), 2 P-ős előfizetők: Donáth Regina, dr. Erdélyiné Till Paula, 
Nagy Erzsébet dr., Sós Irén, T arnay  Mária, S trom m er Irén  ó. h., Seeman 
Ilona ó. h., (M. T erézia lgimn., Bp.), H áklár Im re ó. h. (Fáy gimn. Budapest). 
— A választm ány a belépéseket öröm mel, a kilépéseket sa jnálatta l veszi 
tudom ásul.

Indítványok. 1. Fodor János dr. alelnök az óraadóhelyettes tanárok  
helyzetének javítását a KANSz. tám ogatásával óhajtja  a korm ánynál előmoz- 
dítatni. Halász V iktor és B ernolák K álm án hozzászólása u tán  a választm ány 
az indítványt közgyűlés elé viteti. Fodor János indítványozza, hogy a köz
oktatási reform ok hatásának  a m egvitatására tartson  az egyesület bizalm as 
megbeszéléseket. Vitéz Bessenyei, B ernolák hozzászólásai u tán  F odor eláll 
indítványától. 2. A Ref. Tanáregyesület kéri, hogy a választm ány tegye 
magáévá és terjessze a közgyűlés elé azt a javaslatot, hogy a fennálló tanári 
és tanító i egyesületek fenntartásával létesíttessék azok 2—3 kiküldöttjéből 
alakuló összekötő választm ány. Vitéz Bessenyei Lajos párto ló  hozzászólása 
és Bernolák K álm án elnök szavai u tán  a választm ány elfogadja a javaslatot 
és m egadja a felhatalm azást az elnökségnek a további e ljárásra.

A Győri Tanári Kör indítványai. 1. Az elveszített egy év visszaadásának 
kérése. —  A fő titkár jelenti, hogy ebben a tárgyban a közelm últban m ent 
fel egy felterjesztés a vkm.-hez. 2. Indítványozzák a szénium os rendszer 
m egjavításának kérését a helyettes tanári évek beszám ításával és hogy a

Tanáregyesületi Közlöny. 8



kinevezés a IX. fiz. о. 2. fokozatába szóljon. — A választm ány az indítványt 
elfogadja és a közgyűlés elé terjeszti. 3. Indítványozzák a m ásutt eltöltött 
idő beszám ításának és a  szolgálati m egszakítás m éltányos rendezésének 
kérését. Halász Viktor, Sipos József, B ánkuty Ernő, Gáldy Béla, Bernolák 
hozzászólásai után, a választmány' ezidőszerint az indítványt nem  terjeszti 
a közgyűlés elé. 4. Kérik, hogy ne két napon legyen — tehát ne külön-külön 
a választm ányi ülés és a közgyűlés. Bernolák Kálmán m agyarázó szavai után 
a választm ány megnyugszik az elnökség intézkedésében. 5. K érik а VI. 
fizetési osztályú kinevezések megsürgetését. Bernolák K álm án m egnyugtatja 
a választm ányt, hogy tisztán technikai okok m iatt van a késedelem. — T udo
m ásul szolgál. 6. A 80 P. tanárok  díjazásának  kérdését az elnök indítványára 
F odor János indítványával kapcsolatban terjesztik  a közgyűlés elé. •— Tudo
m ásul szolgál. 7. A Nemzeti Múzeumtól kölcsönkérendő könyvek tárgyában 
a választm ány az elnökséget bízza meg, hogy' írjon  át ez ügyben a Nemzeti 
Múzeum igazgatóságához.

W ilier József k artárs indítványait a választm ány a M odernnyelvek 
Szakosztályának adja át megvitatás végett. Majténvi Károly kartá rs indítvá
nyait (a hazai kisebbségek nyelvének a m agyar középiskolába való részleges 
bevezetése tárgyában és hogy a O. K. T. Ё rendezzen E urópa országaiba 
tanu lm ányi k irándulásokat) a választm ány nem terjeszti a közgyűlés elé. 
Az elsőre nézve nincs szükség állásfoglalásra, m ert az új középiskolai törvény- 
m ódot ad a nemzetiségi nyelvek bevezetésére, a m ásik indítvány' megvaló
sításá ra  a felállítandó új egyetemes oktató i szervezet lesz hivatva. Sipos 
Lajos kartá rs  indítványát, hogy 1938 esetleg 1939-re h ív juk meg a  Tanárok 
N emzetközi Szövetségének kongresszusát Budapestre, az elnökség javaslatára 
a választm ány nem terjeszti a közgyűlés elé. K atona Ferenc k artárs indít
ványait az igazgatói státus sérelmei és az 1925 u tán  kinevezettek hátrányai 
tárgyában a választm ány megbeszélés tárgyává teszi, felterjesztést is tesz e 
kérdésekben a vkm.-hez, de közgyűlés elé nem  viszi.

E zekután az elnök felkéri Édes Jenő igazgatót, hogy tegyen jelentést 
a  T anárok Nevelő H ázáról. —  A választm ány teljes megelégedése mellett 
elhangzott jelentése u tán vitéz F raknóy József pénztári jelentését terjeszti a 
választm ány elé. Ennek tudom ásul vétele u tán  M arczinkó Andor a Segítő 
Alap pénztárnoka szám ol be az alap m űködéséről és anyagi viszonyairól; 
megelégedéssel tudom ásul vett jelentése után  Petrich  Béla számol be a 
választm ány elismerése m ellett párizsi ú tjáró l s a  jelentést kiegészíti Sipos 
Lajos kartárs. — A m ondottakat a választm ány tudom ásul vette.

Más tárgy nem lévén, az elnök az ülést bezárja. Marczell Ágoston dr.
titkár.

JEGYZŐKÖNYV
az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek Budapesten, a M agyar Tudom á
nyos Akadém ia heti ülésterm ében 1937. évi október hó 2-án ta rto tt LXXI. évi

rendes közgyűléséről.
Az új elnök munkatérré. Az egyesületi év tükre a tisztviselők jelentésében. 
A diákság nyaraltatásának új terve. Indítványok régi és új sérelmek megszün
tetésére, egy mátrai üdülő építéséről. Állásszaporítást az állástalan tanároknak!

Az elnöki tisztséget Bernolák Kálmán  lá tja  el, a jegyzőkönyvet Eszter- 
доту Ferenc írja . Megjelent az egyesület vezetőségével az élén 142 egyesületi 
tag, továbbá a vallás- és közoktatásügyi m iniszter, a főváros, a  tanítórendek, 
a társegyesületek és különböző intézm ények megbízott képviselői és számos 
vendég.

1. Az elnök m egnyitó beszéde előtt felkéri Szőts Gyula t. ü. főtanácsost, 
hogy a folyó évi május-—június hóban m egejtett elnöki választás eredm ényé
ről, m int a szavazatszedő bizottság elnöke, a közgyűlésnek szám oljon be.

Szőts Gyula felolvassa a szavazatok összeszám lálásáról felvett jegyző
könyvet; ebből kitűnt, hogy az egyesület ú j elnökévé Bernolák Kálmán  válasz
ta to tt meg 282 szavazattal. Nagy Pál dr. 70 szavazatot, vitéz Pálfi János 
39 szavazatot kapott, 12 szavazat érvénytelen volt. Szőts Gyula az eredm ény 
kihirdetése u tán meleg szavakkal üdvözölte az ú j elnököt, m űködésére Isten
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áldását kérve. Szavait az elnök hálás szívvel köszönte meg, azután megnyitó 
beszédét m ondta el.

2. Ebben vázolta a középiskolai tanárság  szerepét a nevelő és nemzet- 
építő m unkában, kifejezvén közben azt a felfogását, hogy ezért az — erkölcsi, 
társadalm i és anyagi tekintetben m egerősítést érdem elne. Erkölcsi tekintélyére 
— m ondotta — a tanárságnak  m agának is kényesnek kell lennie, m ert nem 
zeti érdek, hogy a m agyar ifjúság tekintélytisztelő legyen. Szorgalmazni 
k ívánja továbbá a továbbképző tanfolyam ok állandósítását, m ert ezek ered
m ényei m eglátszanak a tanár m unkáján  és értékes szolgálatuknál fogva szük
ségesnek ta r tja  a  kapcsolatok keresését az egyetemekkel és a T anári K örök
kel. Segítségünkre lehet ezenkívül a Közlöny értékes színvonalával, valam int 
Pedagógiai Szakkönyveink sorozata, am elyeket haszonnal fo rgathat m indenki. 
Foglalkozik azzal a tervvel is, hogy egyes érdem es k artá rsak a t nyaran ta  kü l
földi tanu lm ányú tra  küldjünk ki az egyesület anyagi tám ogatásával. Gondos
kodni fog társadalm i m egbecsültetésünkről, szintúgy a tanári cím védelméről. 
Minden erővel küzdeniink kell anyagi helyzetünk m egjavításáért és a szénium 
hibáinak a kiküszöböléséért, végül ifjú  kartársa ink  elhelyezkedéséért és meg
felelő előhaladásáért. Fejleszteni és bővíteni kívánjuk jóléti intézm ényeinket. 
De m indezt akkor tud juk  valóraváltani, ha m indnyájan  töm örülünk az egye
sületben; e m ellett kérni fogjuk a m inisztérium  és a többi iskolafenntartó  jó 
akaró  tám ogatását.

3. A m egnyitó elhangzása u tán  mély tisztelettel és nagyrabecsülésünk 
kifejezésével üdvözli a nagym éltóságú vallás- és közokt. m inisztérium nak 
képviseletében m egjelent Wlassics Gyula <lr. báró Öméltóságát, aki m indig 
m egértést tanúsíto tt előterjesztett kérelm eink irán t és m indent elkövetett, hogy 
helyzetünkön javítson; egyben az egész tanárság  meleg szerencsekívánatait 
tolm ácsolja abból az alkalom ból, hogy a Korm ányzó ú r az á llam titkári c ím 
mel tün tette  ki. Hasonló szeretettel és ragaszkodással köszöntötte Kőrösy  
László dr. ügyosztályfőnök urat, m ondván, hogy nem  tud tunk  Öméltóságához 
olyan kéréssel fordulni, am elyet nem  tám ogatott volna. Felolvasta Karafiáth  
Jenő dr. m. kir. titkos tanácsos, főpolgárm ester ú r  levelét, amelyben, nem 
jöhetvén el akadályoztatása m iatt személyesen, Isten áldását kéri a közgyűlés 
m unkájára . Üdvözölte a főváros tanügyi hatósága képviselőjét, Felkay  
Ferenc dr. tanácsnokot, azután a m agyar tanítórendek képviselőit: Sebes 
Ferenc dr. rendfőnököt, Berkes Ottó és Stuhlmann Patrik  főigazgatót, Kühár  
Flóris dr. házfőnököt és Brisits Frigyes igazgatót. Különös melegséggel és 
öröm m el köszöntötte továbbá Pintér Jenő  budapesti tankerületi főigazgatót, 
úgyis m int a M. Tud. Akadém ia képviselőjét. Hankiss János és Vóirkonyi 
Hildebrand egyetemi tanárokat, ak ik  vállalták a hosszú utazás fáradalm ait is, 
hogy m egtiszteljenek bennünket; Prohászka Lajos  egy. nyilv. r. tanárt a 
Budapesti Bölcsészeti K ar képviseletében, a Képzőművészeti és Testnevelési 
Főiskola részéről jelenlevő Horn Antal főisk. tanárt és Kmetykó János t. ii. 
főtanácsost. M egjelent továbbá Nagy J. Béla igazgató, a B udapesti T an ár
képzőintézet és Tanárvizsgáló Bizottság, Bartha József dr. a T anárok  Nemz. 
Szövetsége, Zibolen Endre dr. a  Kát. T. E., Kun Sándor dr. a Ref. T. E„ 
Bánkuti Dezső az Evang. T. E., Padányi-Frank Antal a T anítóképzőint. T aná
rok, Heinrich János a Keresk. Iskolai T anárok, Bákosy Zoltán a Polgári Isk. 
T anárok Egyesülete, E kam p Nándor  az Egyetemes Tanítószövetség nevében: 
m indnyájuknak  a kari összetartás és megbecsülés ny ilván ításáért a közép
iskolai tanárság  hálás köszönetét fejezi ki.

4. Az üdvözlések u tán  az elnök a fő titkárt szólította fel évi jelentésének 
az előadására.

Esztergomi] Ferenc  rám utat a tanárságnak  a lefolyt évben sa já t rendi 
ügyei irán t tanúsíto tt lanyhább érdeklődésére, am inek a hű visszatükröződé
sét lá tja  a Közlöny jobbára eszmei tarta lm ú cikkeiben és a T anári Körök 
ism ertetett m unkásságában is. Kiemeli, hogy az egyesület vezetősége mégis 
e lju tta tta  többrendbeli fá jdalm unkat orvoslás végett az illetékes tényezők elé: 
bizonyítja  ezt a készüli felterjesztések felsorolásával. Ezulán beszám ol a k i
tüntető  előléptetésekről és rím adom ányozásokról és kegyelettel emlékezik 
meg az elhúnyt kartársak ró l. Végül sokat felpanaszolt helyzetünk m egjavítása

8 *
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végeit általános, m indenkire k iterjedő összefogásra h ív ja fel kartársa it.
A tetszéssel fogadott jelentéshez senki sem kíván hozzászólni, m ire az 

elnök a fő titkárnak  fáradozásáért köszönetét m ondva, a jelentést elfogadott
nak nyilvánítja.

5. Ezután az elnök felkérésére vitéz Temesij Győző lépett az előadói 
asztalhoz, hogy elm ondja „A diákság általános táboroztatása“ cím en meg
hirdetett előadását.

Az elején párhuzam ot vont a  nyara lta tás és táboroztatás, valam int a 
felügyelő és a vezető tiszte közölt. A diákság nyaralásának  tökéletesebb 
form ájá t a táborozásban látja. A nyáron  Tóvároson mindenféle iskola d iák
jaival táborozást tartott. Ism erteti vállalkozása teljes szervezetét és pedagógiai 
tanulságait. Hiszi, hogy külföldi tanulságokra is tám aszkodó példája köve
tésre fog találni, m ert az ilynemű, előre gondosan megtervezett táboroztatás 
a fiúknak sok öröm et okoz és a nyári vakáció észszerű k ihasználását teszi 
lehetővé.

A tanulságos előadást a hallgatóság tapssal ju talm azta  s az elnök külön 
is megköszönte azt az előadónak.

fi. Most a pénztárosi, gondnoki és segélyalapi jelentésekre került a  sor.
Vitéz Fraknóy József  pénztáros fá jdalm asan jelenti, hogy az elő irány

zott tagdíjakból 1100 P-vel kevesebb folyt be, m int várla. Ennek pótlására 
a Jóléti Alapból 1400 P kölcsönt kellett felvennie. E szerint a kim utatott 
49(5 P 85 f m aradvány csak látszólagos. Ha a helyzet így m arad, a Közlöny 
terjedelm e fogja megsínyleni. Köszönetét m ond azoknak az uraknak , akik 
a tagd íjak  összegyűjtésében tám ogatták. Végül bem utatja  az új egyesületi 
évre szóló költségvetési előirányzatot. A tavalyi 15.196 P 43 f évi összeggel 
szem ben a folyó évre csak 10.002 P 85 f-t irányzott elő; ebből a kiadások 
fedezése u tán  72 P  85 f m aradna.

Édes Jenő gondnok örvendetesebb jelentést terjeszt elő. Mérlege egyen
súlyban van. 43.891 P 44 f készpénzzel kezdte az évet és 76 P 23 f gyarapo
dást é rt el. Nagy k iadásaink ellenére is a nagym éltóságú vallás- és közoktatás
ügyi m inisztérium  12.000 P segélye óvott meg bennünket az anyagi vissza
eséstől; ezért meleg köszönet m egszavazását javasolja. Folytatólag a kollé
gium mal foglalkozott, jelentvén, hogy a felvett 41 tagot csak zsúfoltan lehetett 
elhelyezni. Az ifjúság értékelte a kollégium jótétem ényeit, alkalm azkodott a 
házirendhez és jó  eredm énnyel tanult.

Marczinkó Andor  a  Segélyalap m űködéséről számol be. Ez csak kicsiny 
tőkével rendelkezik, mégis több esetben igen jótékonyan segíthetett a meg
szorult kartársakon . 290 P  ju to tt 25— 50 P-s összegekben a segélykérőknek.

Vasáríj Dániel, a .számv. bizottság elnökének a m eghallgatása u tán a 
közgyűlés az előterjesztett jelentéseket köszönettel tudom ásul veszi, a fel
m entéseket m egadja, a jövő évre szóló költségvetési előirányzatot elfogadja, 
a vallás- és közokt. m inisztérium nak adom ányaiért hálás köszönetét szavaz.

7. Az elnök bejelenti, a) hogy a választm ány a m egürült fővárosi al
elnöki tisztséget, érdem eire való tekintettel, egyhangúan Nagy Pál dr. gimn. 
igazgatóval töltötte be; b) elhatározta, hogy közgyűléseink előtt m indig meg- 
koszorúztatja a hősi halált halt tanárok  em lékm űvét: ez m a m ár meg is 
történt; köszönetét m ond vitéz Pálfi Jánosnak  gyönyörű beszédéért; c) tud tára  
ad ja  a kartársaknak , hogy a tisztviselők ezentúl péntek  helyett szerdán dél
u tán  5— 7 óráig ta rtanak  a székházban hivatalos szolgálatot.

Helyesléssel tudom ásul szolgál.
8. Utolsó pontként a fő titkár terjeszti elő rövid m egokolással a  választ

m ány álta l részletesen m egvitatott és elfogadott indítványokat:
a) Helyzetünk jav ítása  esetén a korm ány egészen különös figyelemre 

m éltassa az óraadó és helyettes tanárokat, m ert ezek nyom orúsága a leg
fájdalm asabb. — b) K érjük az 1932. évi felfüggesztett előmenetellel elveszített 
egy évnek a visszaadását, a foglalkoztatott, kisegítő, óraadó és helyettes 
tanári m inőségben eltöltött összes évek beszám ításával a szénium m egjavítását 
oly módon, hogy a rendes kinevezés ismét a IX. fizetési osztály 2. fokozatába 
szóljon, továbbá a szolgálat m egszakítása esetén ú jra  alkalm azáskor az előbb
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eltöltött évek m éltányos beszám ítását. — c) A Ref. Tanáregyesület közgyűlési 
határozatá t magáévá téve, szükségesnek ta rtja  a választm ány a fennálló 
tanári és tanító i egyesületek fenntartásával azok 3—3 állandó kiküldöttjéből 
alakuló összekötő választm ány m egalkotását, hogy az m int az egész m agyar 
köznevelői rendnek közös szervezete a m aga óriási súlyával képviselje a 
m agyar köznelevés és köznevelők egyetemes érdekeit. — d) A választm ány 
elhatározta, hogy Gyöngyös várostól egy és fél katasztrális hold k iterjedésű 
ingatlant vásárol M átraházán a tanáregyesületi tagok és családtagjaik  részére 
üdülőtelep céljára. A telek és a k ikötött építkezés m integy 70.000 pengőbe fog 
kerülni. A választm ány az em lített ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés 
megkötésére, továbbá a 70.000 (hetvenezer) P kölcsön felvételére a fe lhatal
m azást az elnöknek és a fő titkárnak  megadta.

A közgyűlés valam ennyi ha tározato t örvendetesen tudom ásul veszi.
9. Most Erdei József  jelentkezik szólásra. Az a tapasztalata — úgy

m ond —, hogy a tanárság  hevesen érdeklődik az anyagi helyzetről, csak nem 
tud hangot adni nyom ott érzéseinek. Any'agi sorsa m a rendkívül szom orú és 
a  korábbi á llapottal szemben érezhető visszaesést jelent. Odajutott, hogy még 
a  könyvtárát is el kellett tékozolnia és abbahagynia tudom ányos tevékeny
ségét. Kéri, já rjo n  el a vezetőség aziránt, hogy visszakapjuk korpótlékainkat, 
esetleg helyettük akárm inő más fizetési pótlékot. Faja , nem zete szebb jövője 
érdekében szintén fontosnak és sürgősnek ta r tja  az ifjú  tanárnem zedék el
helyezését. Elgondolása szerint erre meg is volna a mód. Az ország lakossága 
T rianon  óta 20% -kal szaporodott, szaporítani kellene ilyen arányban  az 
osztályok szám át is: ez kb. 180 új állást jelentene.

Óvári) Imre  szerint csökkenteni kellene a tanári oklevelek kiadását, erre 
más foglalkozási ágazatban is van példa, m ásrészt fel kellene világosítani 
az ifjúságot a tanári pálya jelenlegi há trányairó l és veszélyeiről.

Fodor János alelnök és az elnöklő Bernolák Kálmán  felvilágosító szavait 
a felszólalók is, a közgyűlés is m egnyugvással veszi tudom ásul.

Sem m ás tárgy, sem több felszólaló nem  lévén, az elnök a jegyzőkönyv 
hitelesítésére felkéri vitéz Pálfi Jánost és Halász Viktort,  igaz köszönetét mond 
az Akadémia elnökségének az ülésterem  átengedéséért, a résztvevőknek 
hivatásszeretetből fakadt érdeklődésükért s az ülést bezárja.

K. m. f.
Bernolák Kálmán  s. k., elnök. Esztergomi) Ferenc s. k., főtitkár.

H itelesíti: vitéz Pálfi János s. k., Halász Viktor  s. k.

Pénztárosi jelentés.
Zárószámadás az 1936/37. tanévről.

Bevétel: P Kiadás: P
1. M aradvány ....................... 2755’9i 1. Közlöny előállítási költs. 5640-36
2. Tagdijak  és előfizetések 7835-64 2. író i t is z te le td íja k ........... 1031-60
3. Felvételi d íjak  ............... 35— 3. Tisztviselők tiszt, d íja i. . 2865—
4. V. K. M. segélye . 400 — 4. Hősi e m lé k re ................... 1928-74
5. Kölcsön a Jóléti Alapból 1400— 5. Pedag. szakkönyvekre . . 811-49
6. A dom ányok....................... 248-82 6. Nemzetközi Tanáregves.
7. H irdetések ....................... 152— tagdíj ................................ 115-01
8. K a m a t ........................ 53-10 7. Budapesti és a Modern
9. Pedag. szak könyvekért,. 2137-99 nyelvi Körnek ............... 476-86

10. Átfutó 177-97 8. Segélyalapnak ............... 728-88
15196-43 9. Körök 20%-os részesed. 171-90

10. Pénztári és egyéb ad-
m inisztrációs kiadások. 295-45

11. Különféle kiadások . . . . 451-26
12. Átfutó ................................ 183—
13. Egyenleg m int pénztári

m aradvány ....................... 496-85
1519643
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A jövő ел i költségvetési előirányzat.
Bevétel: p Kiadás: P

1. M aradvány ................... . .  496-85 1. Közlöny költsége 4100—
2. Tagdíj és előfizetés . . . .  8200— 2. Írói tiszteletdíj ............... 800—
3. V. К. M. előfiz............... 756— 3. Tisztviselői tiszteletdíjak 2700 —
4. V. К. M. segélye 400— 4. Köri 20% 400—
5. H irdetés és kam at . . . . 150— 5. Budapesti Kör ............. 250—

10002-85 6. Modernnyelvi Kör . . . . 150 —
7. Nemzetk. T anáregysületi

tagdíj ................................ 120—
8. Pénztári és adm inisztrá-

ciós kiadások 300-—
9. K iszállásokra 300 —

10. Külföldi tanulm ányutak
segélyeire 400 —

11. Segélyalap . 410 —
12. E g y e n le g ............................ 72-85

10002-85
Tiszteit Közgyűlési Am ikor az elm ult év decem ber 19-én a pénztáros

ságot átvettem , szom orúan kellett tapasztalnom , hogy tag társa ink  a tagdíj- 
fizetési kötelességüknek igen lanyhán tesznek eleget. Sajnos — elődömhöz 
hasonlóan —  ismét azt kell jelentenem , hogy az előirányzott 8950 P tagdíj 
és előfizetés helyett ismét kb. 1100 P-v-el kevesebb, 7835 P folyt csak ezen 
a címen be. Bár m indenki tudja azt, hogy a középiskolai tanárság nincs 
anyagi szem pontból rózsás helyzetben, mégis valam i h ibának  kell lenni a 
testületi és tanári szellemben ott, ahol az egész intézetben csak esetleg egyetlen
egy tag van, vagy egy sincs. Még nagyobb nem törődöm ségre m utat az, hogy 
egyes nagy intézetekben 3—4 éve csaknem  semmi tagdíj nem folyik be.

K özlönyünk csaknem  m inden szám ában tisztelettel kértem  az igazgató 
és intézeti K artársakat a tagdíjak  részletekben való, kevésbbé terhes be
gyűjtésére. E helyről is köszönetét m ondok azoknak, akik engem ebben a 
m unkában tám ogattak. Kérem őket és m indenkit, hogy tám ogassanak továbbra 
is. Az elm ult évi költségvetési előirányzat egyéb bevételi és kiadási tételeit 
nagyobbára betarto ttuk . A hiányzó 100Ö P pótlására a Jóléti Alapból kölcsönt 
vettünk fel. Amennyiben a h iányokat fokozottabb tagdíjfizetéssel pótolni 
nem  tud juk , a  Közlöny tarta lm ának  csökkentésére kell gondolnunk. Pedig 
az elmult két év k rónikása éppen a Közlöny színvonalának em elkedését és 
pedagógiai könyveink kiadását írha tja  fel évkönyveinkbe értékes eredm ény
képen. Kérem tisztelettel jelentésem  elfogadását.

vitéz Fraknóy József, pénztáros.

HÍREK.
Kornis Gyulát, Egyesületünk tiszteleti tagját a pécsi tudo

mányegyetem október hó 17-én ünnepélyes keretek között avatta 
díszdoktorává.

Seipiades Elemér rektor iidvöző szavak kíséretében nyújtotta 
át a díszdoktori oklevelet.

— Kívánom — mondotta a rektor, — hogy legyen ez az ok
levél látható jele annak a szerencsének, amelyet nagyméltóságod
ban a tudomány és a politika találkozása jelent, s amely remé
nyünk szerint hazánknak és egyetemünknek még sok hasznos gyü
mölcsöt fog teremni.

Kornis Gyula válaszában azt fejtegette, hogy milyen elvek 
irányítják a tudományos gondolkodásnak a nemzeti életet közvet
lenül érintő területein. Ilyen elv a történeti tudat, amely felébreszti

T



103

bennünk az emberi közösség érzését. A történetben annyit érünk, 
amennyi értékes munkát szőttünk bele a fejlődésbe. A történeti em
bert azonban ki kell egészítenie a cselekvő, történetcsináló ember
nek, mert a jövőformáló kultúra politikai és szellemi berendezke
dése különös jelentőségű olyan korban, amikor egy nemzet élete 
forog kockán és ezt a szellem erejével kell megmenteni.

Megkülönböztetett tisztelettel köszöntjük tiszteleti tagunkat.
Magyarosan. Üj szerkesztőkkel, új lendülettel, új formában 

jelenik meg a Magyarosan. Ezt a folyóiratot szeptember—októberi 
számától kezdve a Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudo
mányi bizottságnak megbízásából, Pintér Jenő közreműködésével, 
Putnoky Imre szerkeszti. Vezet cikkében Nagy J. Béla méltatja 
az iskolának nyelvvédő mozgalmát, amelyet Pintér Jenő főigaz
gató ismert körlevelével felkarolt. Ehhez kapcsolódik Pintér Jenő 
pályázata. Ezt a következő címmel tűzte ki:

A magyar diák hivatása anyanyelvűnk védelmében.
A pályázók üres szólamok és szónokias stílusvirágok nélkül m utassa

nak rá a tennivalókra, vessenek fel eszméket, ad janak  ötleteket. Megfigye
léseik vonatkozzanak az életre és az irodalom ra. A kiküszöbölésre ítélt idegen 
szavak helyett gyűjtsenek vagy alkossanak új szavakat. F o rrása ika t m in 
denütt jelöljék meg.

A pályázatban résztvehet m inden fiú vagy leány, aki 1937. decem beréig 
valam elyik hazai középiskola V—V ili. osztályába já r  vagy valam elyik képző
intézel, felsőkereskedelm i, ipari és m ezőgazdasági iskola nyilvános tanulója. 
A lehetőleg géppel írt pályam űvek 1937. évi decem ber hó 31-ig közvetlenül 
a budapesti tankerü leti főigazgatói h ivatalba küldendők be. (JI., H unyadi 
János-út 1. sz.) A pályázó nevét jeligés levélbe kell zárni, a jeligét rá  kell 
írni a pályam ű elejére. A postán küldött kézirat külső borítékán  jelezze a 
pályázó, hogy kézirata  a m agyar nyelvhelyességi tétel égjük versenyző 
pályázata.

A pályanyertes m ű szerzője száz pengő ju ta lm at kap, tizenkét m ásik  
pályam ű pénzjutalom ban, tizenkét pályam ű könyvjutalom ban részesül.

A M agyarosan előfizetési d íja évi 1 P, K iadóhivatal V., Akadémia-u. 4.
Előléptetések. A korm ányzó a vallás- és közoktatásügyi m iniszter elő

terjesztésére Homonnai Im re, Barkász Lajos és Nagy Károly  budapesti gim
názium i, Poppe Kornélné, született László Lujza  és Makó Irén  budapesti 
leánygimnáziumi, Geduly Olivér, Elekes István  és Putnoki Imre  budapesti 
gim názium i, Winter András  szolnoki gim názium i, Vincié János újpesti gim
názium i, Besovszky Zoltán  budapesti gim názium i, Mohai Lajos dr. székes- 
fehérvári gim názium i, Balás Géza balassagyarm ati gimnáziumi, Travnik Jenő  
dr. budapesti gim názium i, Kovács Ignác dr. győri leánygimnáziumi, Felföldg 
Ferenc pécsi gim názium i, Szabó Endre  sümegi gimnáziumi, Ernyei Jenő dr. 
szegedi gimnáziumi, Nagy János  k isvárdai gim názium i, Jóvér Antal debreceni 
gim názium i, Hamza Győző kecskem éti gimnáziumi, Grabler Ida szom bathelyi 
leánygim názium i, Böröczffy Kálmán, Fábián Gyula és Schum mer Szilárd 
szom bathelyi gim názium i rendes tan á rt 1937. július 1-töl szám ított hatállyal 
az állam i középiskolai és a velük egy tekintet alá eső többi tan á r részére 
m egállapított és a VI. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő 10. fizetési 
fokozatba előléptette.

Kinevezés. A m agyar k irály i vallás- és közoktatásügyi m iniszter 
dr. Kosáry Domokos  oki. középiskolai tanárt az állam i gim názium i helyet
tes tanárok  létszám ába helyettes tan á rrá  kinevezte és szolgálattételre a báró  
Eötvös József kollégium hoz osztotta be. — Vitéz Szabó Lajos, a nagykállói 
állam i Szabolcs vezér gim názium ban szolgálatot teljesítő oki. középiskolai 
tanárt az állam i gim názium i tanárok  létszám ába rendes tanárrá  kinevezte.
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Űj egyetemi m agántanárok. A m agyar királyi vallás- és közoktatásügyi 
m iniszter dr. Mendöl Tibor egyetemi tanársegédnek az „E m berföldrajz" 
cím ű tárgykörből, dr. Zólyomi Bálint nemzeti m úzeum i gyakornoknak 
„M agyarország növényföldrajza“ cím ű tárgykörből, dr. Bariba Károly  ref. 
tanítóképzőintézeti tanárnak  „A m agyar nyelvjáráskutatás, különös tek in te t
tel a n ép ra jz ra“ cím ű tárgykörből és dr. Papp István, áll. gim názium i ta n á r
nak  a „Nyelvlélektan különös tekintettel a m agyar nyelv történetére  - és 
fö ld ra jzára“ cím ű tárgykörből a debreceni m. kir. Tisza István tudom ány
egyetem bölcsészettudom ányi karán  egyetemi m agán tanárrá  történt képesí
tését jóváhagyólag tudom ásul vette és nevezetteket ezen m inőségükben m eg
erősítette.

Magyar lektor a bolognai egyetemen. A m. kir. vallás- és közoktatás- 
ügyi m iniszter megbízta dr. Eyry Gyula budapesti gim názium i tanárt a bo
lognai egyetemen a m agyarnyélvi lektori teendők ellátásával.

Kinevezés a Középiskolai Tanárképzőintézetbe. A m. kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi m iniszter az 1924. évi XXVII. t.-c. 2. §-a a lap ján  az 1935/36. 
tanévtől szám ítandó öt év ta rtam ára  a budapesti m. kir. Középiskolai T an á r
képzőintézet igazgatótanácsának tagjává Sebes Gyulát, a budapesti X. kér., 
állam i Szent László gim názium  igazgatóját kinevezte. (23.723/1937. sz. IV.)

Kinevezés az Oktatófilm  Kirendeltségbe. A m. kir. vallás- és közoktatás- 
ügyi m iniszter a vezetése alatt álló m inisztérium  kebelében létesített O ktató
film Kirendeltség mellé pedagógiai szakértőkként 3 évi idő tartam ra  — az 
1939/40. tanév végéig — Baransky E. László képzőm űvészeti főiskolai tanárt, 
dr. Bánkúti Dezső  ág. h. ev. leánygim názium i igazgatót, dr. Bárczi Gusztáv 
iskolaorvos, egészségtan tanárt, dr. Szegedi Taszító  kát. leánygim názium i 
igazgató, bencés gim názium i tanárt, dr. Brisits Frigyes  c. gim názium i igaz
gató, ciszterci rendi gim názium i tanárt, Deák Gyula ny. polgári iskolai igaz
gatót, dr. Édes Jenő  c. áll. gim názium i igazgatót, vitéz Esztergomi) Ferenc 
áll. gim názium i igazgatót, vitéz Fraknóy József áll. gim názium i igazgatót, 
dr. Gimesi Nándor  egyetemi c. ny/ rk. tanárt, ciszterci rendi gim názium i 
tanárt, Grabovszky Kamill  áll. gim názium i tanárt, dr. Hézser Aurél egyetemi 
m agántanár, szfőv. felső kereskedelm i iskolai igazgatót, dr. Horváth Károly 
szfőv. felső mezőgazdasági iskolai igazgatót, dr. Kanszky Márton kegyesrendi 
gim názium i tanárt, Kiss József  tanügyi tanácsos, áll. tanítóképzőintézeti igaz
gatót, dr. Marczell Ágost áll. gim názium i tanárt, Martzy János áll. polgári 
iskolai igazgatóhelyettest, dr. Méhes Gyula áll. gim názium i igazgató, egyetemi 
m agántanárt, dr. vitéz Pálfy János  c. áll. gim názium i igazgatót, egyetemi 
m agántanárt, dr. Petrich Béla c. áll. gim názium i igazgató, gyakorló gim ná
ziumi tanárt, dr. Pitroff Pál gyakorló gimnáziumi tanárt, dr. Skrop Ferenc 
egyetemi adjunktus, egyetemi m agántanárt, Szabó Gábor ny. főiskolai tanárt, 
vitéz Szabó Zoltán áll. testnevelő tanárt, dr. Jirka Alajos gyakorló gimnáziumi 
tanárt, Bodrossi Lajos  áll. leánygim názium i tanárt, dr. Messik Béla gyakorló 
gim názium i tan á rt és dr. Alszeghy Zsolt  c. gim názium i igazgató, gyakorló 
gim názium i tanár, egyetemi m agán tanárt nevezte ki. Egyben megbízta 
dr. Gimesi Nándor  egyetemi c. ny. rk. tanár, ciszterci rendi gim názium i tanárt 
a  pedagógiai szakértői értekezlet elnöki teendőinek ellátásával. (2757/1937. 
ein. szám.)

Áthelyezések. A m agyar k irály i vallás- és közoktatásügyi m iniszter 
Dragolloivich Gyula ceglédi állam i gim názium i óraadó helyettes testnevelési 
tanári a budapesti X., Szent László gim názium hoz; — Szabó József  kis- 
várdai állam i gim názium i helyettes testnevelési tanárt a debreceni állam i 
gim názium hoz; — Dr. Szakács Ödön kecskem éti állam i gim názium i rendes 
tanárt a budapesti V. kér., állam i Berzsenyi gim názium hoz; —Magdányi 
Antal  helyettes testnevelési tanárt a magy. kir. József nádor m űszaki és 
gazdaságtudom ányi egyetemhez; — B átky Zsigmond  helyettes testnevelési 
tanárt a VI., Kemény Zsigmond gim názium hoz heti 6—8 órával és a Pázm ány 
Péter Tudom ányegyetem hez heti 12 órával helyezte át.
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Hivatalos óráink. Közöljük kartársainkkal, hogy Egyesüle
tünk tisztikara ezentúl hivatalos óráit minden szerdán 5—7-ig 
tartja székházunk hivatalos helyiségében. Vezetőségünk örülne, ha 
kartársaink ugyanakkor minél nagyobb számban jelennének meg, 
hogy egyesületi és rendi ügyeinket ne csak hivatalos üléseken tár
gyaljuk, hanem fesztelen megbeszélésekkel is tisztázzuk.

T udom ánytörténeti nagygyűlés Prágában. Párizs, London és Coim bra 
(Portugália) u tán  a negyedik nem zetközi 'tudbm ánytörténeti kongresszus 
Prágában ülésezett 1937. szeptem ber 22 és 27 közt. Vele kapcsolatban ünne
pelték Purkyne születésének 150. évfordulóját. Közel 500 tagja volt; 11 állam, 
12 akadém ia, 7 tudom ányos társu lat, 75 egyetem és főiskola képviseltette 
magát. Fő tárgya: a term észettudom ányok fejlődése a 18. században és a 
19. század első felében, továbbá a tudom ány történetének szerepe az ok ta tás
ban. E lhangzott 7 főelőadás, 6 m ásik Purkyne m unkásságát m éltatta, ünnep
ség volt sírjánál és a Nemzeti Múzeumban. Az egyes szakosztályokban be
jelentett előadások szám a: általános (16), m atem atikai (40), term észettudo
m ányi (31), orvosi (23), gazdasági (22), m űszaki (18). A délelőtti üléseket 
követte: kézirat-, könyv-, eszközkiállítások, tudom ányos intézm ények és a 
város nevezetességeinek megtekintése. Magyar résztvevők: Gombocz Endre, 
Jelitai József, M auritz Béla, Proszt János, Tárczy-H ornoch Antal. Közülük 
Jelitai József a m atem atikai szakosztályban a Bolyaink (1830) előtti m agyar- 
országi m atem atika történetét vázolta. Proszt János a 18. századi m agyar- 
országi term észettudom ányi kutatás és oktatás történetét körvonalozta a 
term észettudom ányi szakosztályban. Tárczy-H ornoch Antal az első m agyar 
technikus-professzor: Mikoviny Sámuel m unkásságát ism ertette a m űszaki 
szakosztályban.

Az Üj Idők Lexikonának hetedik kötete hagyta el a sajtót, 
mint az Üj Idők előfizetőinek negyedévi ajándéka. A lexikon elő
szavában azt olvassuk, hogy „az, Üj Idők Lexikona a legújabb, leg
frissebb, leggazdagabb, legnagyobb lexikon lesz“. Hatezer oldalnyi 
terjedelemben, húsz kötetre van tervezve, hetedik kötete a „drót
féreg“ címszóval végződik. Gazdagon és szépen van illusztrálva. 
Munkatársai a tudományos és közéleti férfiak legjelesebbjei közül 
vannak összeválogatva. A középiskoláknál működő tanárok közül 
munkatársai: dr. Cavalloni Ferenc, dr. Dobrovits Aladár, dr. Hel
ler Bernát, Luttor Ignác, dr. Marczinkó Ferenc, dr. Mező Ferenc, 
dr. Pintér Jenő, dr. Sólyom Jenő, dr. Turóczi-Trostler József és 
dr. Waldapfel Imre.

HALOTT AINK.

t  Frey Ferenc, a budapesti X. kér. áll. Szent László gimná
zium nyugalmazott tanára, életének 60., nyugalomba vonulásának
2. évében hosszú és kínos szenvedés után, október hó 1-én meghalt.

t  Moravszky Ferenc, a nyíregyházi ág. h. ev. Kossuth Lajos 
gimnázium nyugalmazott igazgatója életének 74. évében, 38 évi 
áldásos tanári munkásság után, nyugalomba vonulásának 12. évé
ben, október hó 11-én meghalt,

t  Csontos József, a sárospataki ref. gimnázium nyugalmazott 
igazgatója, a Gazdasági Választmány tagja, a ref. egyház presbi
tere és pénztárosa, Sárospatak nagyközség képviselőtestületének 
és Zemplén vármegye törvényhatósági bizottságának tagja stb.,
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életének 72., 35 évi tanári és igazgatói szolgálat után, nyugalom- 
ben eltöltött 11. évében, október 1-én meghalt.

t  Réday János tanügyi főtanácsos, a kispesti áll. Deák Fe
renc gimnázium igazgatója 63 éves korában, állami szolgálatának 
35. esztendejében, október hó 4-én hosszas szenvedés után meghalt.

KÖNYVSZEMLE.
Pintér Jenő: A budapesti tankerület évkönyve az 1937—1938. iskolai évre.
Budapest, 171 1.

Az átszervezett budapesti tankerület első Évkönyve tavaly jelent meg. 
Minden oldalról olyan általános elism erés és öröm  fogadta, aminő évkönyvnek 
még nem  ju to tt osztályrészül. Ilyenféle összeállításnak h iányát m ár régóta 
nagyon érezte m indenki: hivatalok, pedagógusok, szülők; de m egalkotására 
csak P in tér Jenő kivételes terem tő ereje volt elhivatott. Egy ilyen Évkönyv 
m egalkotása ugyanis olyan összetett lelki adottságot kívánt, amilyen a P in tér 
Jenőé, aki történettudós és pedagógus egy személyben. Így történhetett, hogy 
m ind járt az első alapvetésben a m aga nem ében pára tlan  és m intaszerű  művet 
kaptunk. Az Évkönyv m egjelenése óta m ost m indenki a legnagyobb könnyed
séggel eligazodhatik a milliós Budapest eddig szinte kiism erhetetlen iskola- 
rendszerében.

Most a m ásodik Évkönyv fekszik előttünk. Ez is az első Évkönyvben 
m ár k ipróbált és jól bevált alapelvek szerint készült, csakhogy még tökélete
sebb, m int a tavalyi volt.

Két új, igen jelentős fejezet (IV. T anügyi hatóságok, iskolák fenntartói, 
tanulm ányi felügyelet; VII. K özoktatásügyi Rendeletek Tára) be ik tatását nem 
számítva, az alapbeosztáson, a szerkezeten keveset változtatott a tudós szerző, 
azonban az egész könyvét részben az állandó adatok célszerűbb csoportosí
tásával, részben ú jabb ismereti anyag beszövésével még világosabbá, még 
gazdagabbá és hasznosabbá tette.

Az Évkönyv nagy értékeinek m egism ertetése végett szükségesnek ta r t
juk, hogy az egyes fejezetekkel, különösen pedig az ú jításokkal részletesebben 
foglalkozzunk egyrészt azért, hogy az olvasó a könyvről helyes fogalm at 
alkothasson, m ásrészt pedig azért, hogy belepillanthasson az Évkönyv szer
kesztésének titka iba  s tud ja  felm érni azt a különleges gondot és fáradságot, 
am elyet ez a könyv ezernyi ezer adatával szerzőjétől megkövetelt.

Így m ind já rt a budapesti tankerü let területén m űködő iskolákat fel
soroló II. fejezet az idén m ár nem  elégszik meg a különböző és pedig iskola- 
fenn tartók  szerint is csoportosított iskolák és tanintézetek pontos felsorolásá
val (1001 van!), hanem  m inden iskolafaj előtt töm ör, világos fogalm azásban 
m egism ertet az illető tanintézet céljával, rendeltetésével, esetleges jogosításá
val. Ezek a  tájékoztatók  különösen becsesek. Ezek révén az Évkönyv kinő 
a h ivatali érdeklődés szűkehb köréből és a nagyközönség szám ára is komoly 
értéket jelent, mert biztos ú tm utatást ad a gyermeke részére iskolafajt, jövőt 
kereső szülőnek is.

A statisztikai adatok fejezete (III.) is gazdagodott, m inden iskolára k i
terjeszkedik. Megtudjuk, hogy a budapesti tankeriilet területén m űködő 
iskolákba 129.381 tanuló jár. A középiskolákra vonatkozó fontosabb adatok: 
Budapesten van 47 középiskola (26 fiú, 21 leány); ezekben az osztályok száma 
564 (327 fiú, 2.37 leány); az igazgatók és tanárok  száma 1149 (gimnáziumban 
654, leánygim názium ban 495); a tanulók szám a 14.875 fiú és 8212 leány. 
A 23.087 tanuló  közül róm ai és görög katolikus 54-6%. reform átus 11-3%, 
evangélikus 6-6%, izraelita 27%, egyéb 0-5%-

A IV. fejezet új fejezet, az összeállítása is eredetien új. Itt ta lá ljuk  meg 
ugyanis először rendszerbe foglalva a budapesti iskolák tanügyi hatóságait: 
az állam it (vallás- és közoktatásügyi m inisztérium ), a fővárosit (a VII. köz
oktatási ügyosztály) és az egyházit (kiilön-kiilön a katolikus, a reform átus 
és az evangélikus egyházéit) és pedig m indig névszerint felsorolva a hivatalos
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tényezőket. — A következő szakasz Budapest iskoláinak fenntartó it ism erteti, 
pontosan feltüntetve, hogy m elyik iskolafenntartó  hány iskolát ta rt fenn. — 
Végül m egkapjuk a tanulm ányi felügyelők teljes jegyzékét iskolafajok szerint 
csoportosítva.

Az elm últ év személyi változásainak közlése (V. fejezet) u tán  különös 
érdeklődésre szám íthat gazdag tarta lm ánál fogva a VI., a Vegyes közlések  
fejezete. Ez a sokszínű fejezet P in tér Jenő sokoldalú egyéniségének jellegzetes 
tükrözője. Az első részben (1., 2., 3. pont), m in t a tankerü let vezetője, kegye- 
letes szavakkal állít örök em léket az év folyam án elhunyt Sásdy-Schalk Bélá
nak, a felső kereskedelm i iskolák nyugalm azott főigazgatójának és Förstner 
T ivadar ipariskolai főigazgatónak. Itt vesz búcsút nyugalom bavonuló m unka
társától, Ady Lajos tanügyi főtanácsostól, a debreceni tankerü let volt fő 
igazgatójától. A következő (4.) pont cím e: Kivonatok régi ügyiratokból. 
Ez m ár a történettudós P intér Jenő műve. Szerencsés ötlettel kiem elt a tan 
kerület 1862— 1868. évi ira ttá rábó l több érdekes iratot. Minden m agyarázat 
nélkül közli s így is rendkívül tanulságos művelődés- és neveléstörténeti k o r
képet állított az olvasó elé. —  Az 5. pontban m ár m in t a nyelvvédő mozgalom 
harcos vezére szól hozzánk; egyfelől közli a m agyaros nyelvhasználat ügyé
ben az iskolákhoz intézett rendeletét, m ásfelől a hivatalos stílus m agyartalan
ságainak irtására  ad jó példát két oldalnyi jegyzékben. —■ Végül az utolsó 
pontban m in t a tanulm ányi versenyek m egterem tője szám ol be a  közép
iskolák és a felső kereskedelm i iskolák tanulm ányi versenyeiről.

Minden tanügyi hatóság bizonyára hálás lesz a VII. fejezetbe foglalt 
Közoktatásügyi Rendeletek T áráért. Itt 1936. április 1-től kezdve gondos u ta 
lással m egtaláljuk az összes általános érvényű és egyes iskolafajoknak külön 
is szóló rendeletcket. Ennek a fejezetnek ma, a tanügyi közigazgatás k i
alaku lásának  és egyes iskolafajok átszervezésének idején, különösen nagy 
jelentősége és becse van.

Az Évkönyvet a H atáridő-naplók fejezete u tán a IX. fejezet: A köz- 
oktatásügyi címtár  teszi teljessé. Itt m egtaláljuk Budapest m indazon tan 
intézeteinek (főiskoláknak, szakiskoláknak, tanfolyam oknak stb.) jegyzékét, 
am elyek Budapest terü letén  m űködnek ugyan, de a tankerületi főigazgatóság
gal nem  állnak sem miféle hivatalos kapcsolatban. A fejezetet különböző 
vizsgáló bizottságok, oktatásügyi intézmények, tanári és tan ító i egyesületek 
felsorolása zárja  be.

Az Évkönyv gazdag tarta lm áró l még nagyon sokat lehetett volna írni. 
De akárm ennyit is ír ju n k  róla, érdem e szerint ism ertetni nem  lehet. Ez a 
könyv csak m aga tud ja  m agát m éltóképen ism ertetni. Azonban hisszük, hogy 
vázlatos ism ertetésünk is meggyőzte az olvasót arról, hogy itt nem  egy nap- 
tárny i életre szánt, hanem  m aradandó értékű m unkáró l van szó s hogy P in tér 
Jenő az évkönyv szerény cím e alatt Budapest egész közoktatásügyi szervezeté
nek olyan kitűnően áttekinthető, nagyszabású összeállítását adta, am ilyennel 
— tudom ásunk szerint —  egyetlen külföldi város sem dicsekedhetik. Ha a 
külföldi városoknak m ódjuk volna ezt a hatalm as m unkát megism erni, bizo
nyára  követnék példáját.

És még egyet: külsőség ugyan, de ez is sokat mond. A könyv kiállítása 
m intaszerűen csinos. Nagy Pál.
Loczka Alajos: A művelődés útja Amerikában. Az iskolarendszer vizsgálata. 
340 oldal. Budapest, 1937.

Nagyszerű könyv. Nemcsak azért, m ert az alsófokú oktatástó l a leg
felső fokúig, a tanító- és tanárképzéstől a szakoktatáson keresztül és 
a népm űvelésen át az igazgatásig és felügyeletig m inden téren  végigvezet. 
E lsősorban azért nagyszerű könyv, m ert az am erikai művelődés lelkét 
hozza, az egyes intézm ényeket pedig a tudós alaposságával genetikusán tá rja  
föl és m agyarázza meg. Minden sorából kitűnik, hogy átérezte, személyesen 
átélte az am erikai iskolarendszer m inden pedagógiai értékét, m ajd  okos be
osztással, világos áttekintésben, szabatos nyelven m egírta tanulm ányait.

Párhuzam ot vonva az európai és am erikai ku ltú ra  közt (Amerika itt 
az Egyesült Á llam okat jelenti), találó  az a m egállapítása, hogy az am erikai
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ku ltú rának  két fővonása van: az egyik fővonás a tevékenységre, ú jításra , 
m egifjodásra való állandó törekvés, a  m ásik fővonás a jövőbe néző, terv
szerű építés. Az elemi isko lákra m egállapítja, hogy magas célkitűzésekkel 
dicsekedhetik John Dewey  fogalm azásában, de a gyakorlatban m a még az 
iskolák fele egytanítós tanyai iskola, melyekben ezerszám  van olyan tanító , 
aki középiskolát se végzett, holott az o ltani középiskola legalább két évvel 
alacsonyabb színvonalat jelent a mi gim názium unknál.

A középiskola  (High School) csak ism ereteket közvetít, nem  készít elő 
egyetemre vagy főiskolai tanulm ányokra. Ez a 12— 18 évesek kozm opolita 
középiskolája. Nincs kötött tanterve, a tanuló tetszése szerint szabadon 
választja meg, m it tanul. A felsőoktatás terén első tényező a College, mely
nek feladata általános akadém iai jellegű műveltség közvetítése, tehát á t
veszi a m i középiskolánk feladatát. A m ásik  tényező aztán az egyetem, 
melyben a college-ból lépnek á t legnagyobbrészt. Az egyetem viszont egy
m ástól független, önálló szakokra tagolódik.

Igen tanulságos, hogy m inden típusra  m egadja a történeti áttekintést. 
Így értjük  meg az intézm ényt fejlődésében. Minden iskolatípus tárgyalásá
nál m egadja a célt, szervezetet, m egism ertet az oktatókkal, a tantervvel, 
belső élettel és tan ítási m ódszerrel, mégpedig tárgyanként. Különösen érde
kes az a káosz, am ely A m erikát a tanügyi igazgatás terén jellemzi. Minden 
állam ban, m inden városban m ás a név, a szervezet, a rendszer. Minden 
állam  tanügyileg független és m indenütt messzemenő helyi önkorm ányzat 
dúl. m elyre féltékenyen vigyáznak. Az iskolán belül az intézkedő ható 
ság az igazgató, k inek tekintélyét a helyi szervek igyekeznek erősíteni. 
A szakfelügyelő is csak álta la  intézkedhetik. Az állam nak kevés közvetlen 
befolyása van, még a legfelsőbb tanügyi hivatalnok, a State Superintendent 
of Education  is csak véleményező szerv, aki a State Board of Education- 
nak  javaslatokat tehet, de m aga az állam i hatóság sem adhat az iskolának 
utasításokat. Viszont m ind erősebb lesz a központosításra való törekvés, 
de egyelőre a halálos ágyán is dem okráciát és szabadságot hangoztató jenki 
nem áll kötélnek és nem  szavazza meg a központosítást.

A kötetet pom pás összeállítású irodalm i jegyzék egészíti ki. Élvezet 
volt elolvasni ezt az alapos, kim erítő , eleven tollal m egírt beszám olót, 
mely — úgy érzem  —  pedagógiai irodalm unkban elsőrendű forrásm unka 
lesz. Dr. vitéz Temesy Győző.
Prinz Gyula és gróf Teleki Pál: A magyar munka földrajza. Budapest, Egye
tem i-nyom da, é. n. 442 1.

„A haza fogalma nem  csupán eszmei fogalom. Olyan té r az, am elynek 
tarta lm a van, oly talaj, am elyben életform a gyökerezik. Ezzel a gondolattal 
vegyük kezünkbe e könyvet.“ Teleki e szép szavai a Hungarologia-sorozat 
Magyar fö ldrajza 11. kötetének bevezető fejezetében sokatígérőn hangza
nak, de félrevezetők is lehetnek. A M agyar földrajz ugyanis célkitűzése érte l
m ében kim ondottan politikam entes. A politikai szem pont, hazafias szóla
m ok teljes kikapcsolása kelthet ugyan csalódást is ném elyekben, de tagad
hatatlan, hogy így sokkal hatásosabban, meggyőzőbben érvényesül az élet
nek m inden elképzelhető térbeli m egnyilvánulásában és ezeknek térképi 
ábrázolásában hazánknak m indig az ezeréves határoktól keretezetten 
egységként kirajzolódó képe. A K árpátok lucfenyő-koszorújának levegője 
a kifelé utazót, ha nem  tudná, csak úgy felvilágosítja, hogy határhoz köze
ledik, m int az, am iről a francia  Ancél m unkája  is akaratlanul tanúsko
dik, hogy a gazdaságföldrajzi kép az új ha tárok  m entén m ásfél évtized alatt 
sem változott sem mit s a term észeti határok  itt is a  régi épségben van
nak meg m a is. E term észetes életegység feldarabolása ellen élő tiltakozás
ként á llanak  az új ha tárok  m entén seregestül a m unkanélküliek akkor, 
m ikor a ha tá ron  innen m egszakadásig sok a m unka. Ism ét m ás vonatkozás
ban ugyanezt példázza a külső oldalon m ár befejezéshez közeledő óriási 
dunajeci erőm ű, míg a belső oldalon hasonló tá ja ta lak ító  m unkálatok lehe
tőségét elvágták az energiafelesleggel rendelkező Külső-M agyarországot az 
energiaszükségletet érző Belső-M agyarországtól elzáró új állam határok. De
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még a falvak alakterületeinek gyűrűiben is az ország term észeti egysége 
fejeződik ki, a rró l nem  is szólva, hogy legközelebb Norvégiáig kellene m en
nünk, hogy a K árpátokhoz hasonló lakatlan  sávot találhassunk. Csakugyan: 
,,A budapesti nagym alm ok fekete ab lakai sokáig éppen úgy hirdették  a gaz
dasági pusztítás oktalanságát, m int Reims székesegyházának és főterének 
háborús állapotában, m úzeum ként való gondos megőrzése a franciák  német- 
gyűlöletét.“ S annál fájóbban érin t a m egállapítás: „A szétdarabolás és 
a világháború nélkül M agyarország körülbelül nap ja inkban  érte volna el 
azt az állapotot, m elyet Széchenyi m egálm odott.“

Még inkább, m int M agyarország egységének m inden szem pontból való 
m egnyilvánulásánál, m egdobbanhat hazafias szívünk M agyarország sajátos 
helyzetére és a m agyar faj kim agasló teljesítm ényeire vonatkozó tények 
m egállapítására. S e hatást még fokozza m agátólértetődő egyszerűségük. 
Ilyen az például, hogy a Duna-medence egy nagyhatalom  m éreteire szabott 
medence E urópában. Vagy az, hogy E urópát nem  lehet sem a m últban, 
sem a jelenben elképzelni M agyarország -— sem annak tá ja , sem annak 
népe nélkül. Büszke öröm m el olvassuk, hogy a futóhom okon a Nyírségtől 
a Deliblátig duzzadó életet nevelt a m agyarság néhány nagyszerű em ber 
vezetésével alig negyedszázad alatt s ta lán  még fölemelőbb az a m egállapí
tás, hogy m éreteiben többet jelent a m agyar árm entesítés eredm énye Európa 
térképen, m int a hollandiai, az egész világ álta l m egcsodált földhódítás 
és hogy Alföldünk két szellem óriásának, Zsigmondy Vilm osnak és V ásár
helyi Pálnak, tájképalak ító  m unkája, m int az utolsó száz évnek egyik leg
nagyobb m unkateljesítm énye, teljes joggal állítható  a Föld legnagyobb víz
építési m unkálatainak  sorába. így visszhangzik bennünk ez a nemes csen
gésű m ondat: „A m agyarság elm ondhatja, hogy a vizet az égtől kapja, de 
annak síksági m edreit, úgy ahogy m a szem ünk előtt vannak, m aga 
építette.“

Csak fokozza az ilyen m egállapítások objektív  jellegét, hogy viszont 
az idegenek érdem e sincs elhallgatva sehol sem. így a ném et gyarm atosok 
gazdasági szervezetének s kim ondottan fajiságuk érdem ének szám lájára  
kerül az alpi gazdálkodás m agasabbrendűsége s ugyancsak a faji tényezők 
k ihatásainak  h a tá rá t példázza a m unka az erdélyi szászság teljesítm ényei
ben. Az objektivitás ha lárán  belül azonban u ta l a rra  is, hogy viszont ném et 
gyarm atosok ’az u k rán ia i parasztm ezőkön éppúgy csak alacsonyabbfokú 
kultúráig tud tak  eljutni, m int ahogy M agyarországra telepítve a ho llan
dusok sem tudnának  hollandiai típusú gazdaságot alapítani. Szerzőink 
nézete falusi házaink m intáit aligha keresik helyesen a hazai őslakók körül, 
m ert az udvar szláv, a tető olasz, a ház ném et eredetű.

Földrajzi m unkánál szokatlan terjedelem ben és súllyal szerepel a tö r
ténelm i szempont, a m últra  vonatkozás. A szerzők kifejezett törekvése volt 
a honfoglaláskori állapot bem utatása. Nézetük szerint ez nem is m aradhat 
a tö rténetíró  kizárólagos feladata. S el kell ism ernünk, hogy csakugyan 
joggal várhat kiegészítést a tö rténetíró  a geográfustól. Joggal, különösen 
szerzőinktől, akik nem csak a H óm an—Szekfű, M agyar történetének a lap
ján  szólnak a kérdéshez, hanem  a m onográfiák körében is meglepő olva
sottságot áru lnak  el. Nem szólva arról, hogy Zichy őstörténeti főm unkája, 
vagy W enczel m ezőgazdaságtörténete nem hiányzik  bibliográfiai reper
toárjukból, hol itt, hol ott H óm an pénztörténeti ku tatásainak , vagy E ckhardt 
gazdaságtörténeti eredm ényeinek nyom ára találunk, sőt m ór Simkovics- 
nak, A m agyar nagybirtok  élete (1933) cím ű m űvét is értékesítve találjuk, 
így szinte sajnáljuk , hogy V arjúnak, A m agyarországi várakról szóló szép 
könyve elkerülte szerzők figyelmét. Könjmki kissé elavult művével szemben, 
így aztán a honfoglalás korán kívül is m inden korra, s különösen a török 
uralom  és a felszabadulást követő telepítési ko rra  vonatkozólag a h is
torikus mellett, akár vele ellentétes véleményen is, van figyelmet érdem lő 
m ondanivalójuk. Az ősi erdő és szabad térszín területének szám ítása a föld
rajz  eredm énye nálunk éppúgy, m int annak a terjedő nézetnek a mesék 
világába utalása, hogy síkságon erdőírtás m iatt általános szárazság és siva
tag keletkezik. Az Alföldnek a törökvilág előtti m agasabbrendű (városias)



ku ltú ráját, vagy azt, hogy a törökvilágban szétfutott nép irtványainak helyén 
m indenütt pusztam ező keletkezett volna, az ősterm észet lényegét, az élet
körülm ényeket feltáró egyszerű földrajzi tények cáfolják. Fö ldrajzi vonások 
gazdagítják a középkori gazdálkodás szép rajzát, történelm iek m agyaráz
zák az ősfoglalkozásoknak nálunk a legújabb korig ható nagy jelentősé
gét. A hajduvárosok sajátos táborvárak  hárm as gyűrűjükkel (sárvár, huszár
vár, la to rkert), ami éppoly érdekes, m int azok a földrajzi szem pontok, 
melyek a Felső-Tiszavidék sűrű  k isfalu-csoportjának kialakulását — a his
torikus adatai kiegészítve és részben helyesbítve — geográfiai tényekkel 
m agyarázzák. S ilyen ú jabb vonásokkal gazdagszik a múlt ra jza  akár 
a tanyarendszer k ialakulása kerül szóba, vagy a nem zetiségi szállásterületek 
rom án kőm onostora, vagy legrégibb városi házaink s azoK utcái.

A régi állapot ra jza  term észetesen csak az élő táj m agyarázatát szol
gálja s e jelenlegi tájképi elem ekre vonatkozó m egállapítások újdonsága 
es régi igazságokkal való csokorbatüzése a m unka tőérdem e és tartalm a. 
Itt gondolunk például a jégkorszak 12.000 évre terjedő fázisainak kon
krét évezredekhez való rögzítésére, az először e m unkában felállított föld
rajzi tájrendszernek a m agyar botanikusok négy flórakörnyékével való 
igazoltságára, a rra  a m egállapításra, hogy a roham osan hódító tűlevelűek 
a  jövő gazdasági erdők, a nagy- és parasztb irtok , vagy a világháború utáni 
földosztás, a villák, vagy a Budapest közigazgatási határához tapadó tele- 
piilésgyürü tá jképalak ító  voltára. M egkapjuk a mezőváros és parasztváros 
szabatos m eghatározását, Keszthely, illetőleg Mohács és más városok pél
dájával illusztrálva is.

Nem lenne teljes a kép, ha a m unka földrajzpolitikai vonatkozásait 
elhallgatnék. E téren  óvnak szerzőink a városfejlesztés hibáitól, rám utatva 
a természetes lehetőségekre. Az árm entesítési m unka következő állom ása
ként a D una—Tisza összekötő csatorna hárm as h ivatásának (hajózás, 
m unkaerő, holt vizek megelevenítése) életbevágó jelentőségéről győznek 
meg. S ha ugyanígy meg kell hajo lnunk a nagybirtok védelm ében m a reak 
ciósnak hangzó érveikkel szemben, itt mégis szerettünk volna valam i fele
letet találni a földéhség szociális p roblém ájának valam ilyen form ában való 
m egoldására vonatkozólag feltoluló kérdésünkre, így esetleg a  mezőgazda- 
sági nagyüzem nek kisgazda-szövetkezetek a lak jában  való újjászületésére 
nézve. -— Nemzeti becsületünk kérdése — szerzők szerint —  még a sivár 
szikesek növénytakaróval való felruházása; feladatunk, hogy a kism edencék 
gyűrűjében m egerősödött term elés hódítóan folyjon le az Alföldre s azt 
a termelés legm agasabbfokozatú és leggazdagabb területévé tegye.

H azánk kulturális helyzetét a m agyar m unka földrajza annak 
a Germ án-tenger körüli te ljesku ltú rájú  belsőségnek a szívó és kisugárzó ere
jéhez kapcsolja, mely az egész Földre kiterjedő hetvenm illió négyzetkilo
m éter felszínen közel hatvanm illió em ber gazdasági közösségének és rend
szerének szíve. M agyarország a Duna-tengely, az ú jkori haladás útvonalán 
határozottan  egy kapun, a nyugatin  keresztül k ap ja  meg azóta az előre
haladás m egterm ékenyítését. De öncélúságát m egtartja  ku ltú rá jának  sajátos 
vonásaival, melyhez éppúgy hozzátartozik a címeres, darvas, karcsúlábú al
földi m arha  méltóságos járásával, m int széles búzatáb lák  közt m á r óra- 
járásny iró l látható  városaink központja körüli m agas épületeinek ab lak 
soraival. S ha valaki e jellegkülönbségben alacsonyabb kulturfokozat k ifeje
zését látná, az bizony gondolja meg: „Nem m indig és nem  m indenütt ész
szerű az átalakulás, am iben az európai em ber —  igazában bizonyos gyer
mekiességgel — m indig fejlődést szeretne látn i.“ Ehhez hozzátehetjük, 
hogy igaza van Partschnak, hogy B udapest és az ország nagyságát job
ban fejezte ki a  budapesti elevátor, m int a túlm éretezett Országháza.

A m agyar m unka fö ldrajza a  té r tárgyi kitöltésének m ódját és a lak
já t k ívánja m agyarázni. Széchenyi „csinosodásá“-val jelöli meg e földrajz 
a táj á tkulturáltságát, így külsőségben is szépen fejezi ki, hogy a nemes 
hagyom ányok ta la ján  fakadt az a m inden ízében m odern szintézise 
a m agyar m unka fö ldrajzának, m elyet nem csak a  m ár I. köteténél m élta
to tt ízléses külsejénél fogva, hanem  széles perspektívájánál is változatos
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sokoldalú tartalm asságánál fogva is a m agyar szellem történet édes testvére
ként m agyar „szellem töldrajz“-nak nevezhetünk. ür. Taborski Ottó.
Egm ont Colerus: Az egyszeregytől az integrálig. Amit a  m atem atikából 
m indenkinek tudnia kell. A Búvár könyvei V. F rank lin  T ársulat kiadása. 
331 lap.

Nagy feladatra vállalkozót! ennek a könyvnek az író ja: meg ak a rja  
ism ertetni olvasóival a  m atem atikát. A m atem atikát! A diákok rém ét! Ami
hez a legtöbb em bernek csak rossz emlékei fűződnek! Érthető, hogy 
a könyv a lehetőségig kerü l- minden az iskolai m atem atikához hasonló le
vezetést, m eghatározást és kifejezést. A m atem atika lényegét ak a rja  meg
ism ertetni, de annak  bonyolult jelei és levezetései nélkül. Világos, hogy 
ezért csak példákkal és hasonlatokkal dolgozhat. H asonlatai nagyon szel
lemesek és ta lálóak: de mégis csak hasonlatok. Ezért bizony az egész 
könyv m atem atikus szemmel nézve, kissé pongyola. De ha ezért kissé meg 
is haragszunk rá, m int m atem atikusok: szívesen m egbocsátjuk neki. m int 
szám tantanárok, m ert nagy segítséget nyújt d iák ja inknak  a m atem atika 
m egtanulásához. S ha az olvasó így, hasonlatok útján, elsajátíto tta  az ele
meket, könnyen fog fölem elkedni a rra  a fokra, amelyen m ár maga is 
megérzi a könyv apró pongyolaságait és m egérti a m atem atikai fogalmak 
igazi értékét. A könyv író ja  nem céhbeli m atem atikus, hanem  autodidakta 
író. Ezért tud leszállni a laikusok színvonalára, de viszont azért követ el 
néhány olyan pongyolaságot is, am it bizony m ár a népszerűsítési cél sem 
indokol meg. Szerencsére azonban a fordítást egy (magát megnevezni nem 
akaró) jó szakem ber végezte, aki az ilyen botlásokat kijavította, anélkül, 
hogy a könyv érthetősége vagy érdekessége csökkent volna. A fordítás 
stílusa is nagyon jó, néhány újonnan  alkotott — s eléggé sikerült — szak- 
kifejezés is van benne. Egészbenvéve a fordítás jobb, m int az eredeti.

A könyvnek talán egyetlen gyenge része a kom binatorikát tárgyaló 
fejezet. Sajnos, ez épp az elején van. Nagyon szellemes viszont az egyen
letek és függvények tárgyalása.

Colerus a m űvelt felnőtt em berek szám ára írta  m unkáját, azonban 
melegen a ján lha tjuk  d iák jainknak  is; elsőrangú segédkönyvet nyernek 
benne. Sőt m i m agunk is jó  ötleteket és példákat vehetünk á t belőle tan í
tásunk élénkítésére.

A F ranklin  T ársu lat jó szolgálatot tett e m unka kiadásával. Jó könyv, 
érdem es volt lefordítani. Dr. Cavationi Ferenc.
I>r. K uniük Emil: D ohnányi Frigyes. 1843—1909. Egy m agyar gyorsíró élete 
és m unkássága. Az egységes m agyar gyorsírás könyvtára 129. sz. Budapest, 
1937. 88 lap. Ára 2 pengő.

Csak kevesen tudják , hogy világhírű zeneszerzőnknek, Dohnányi E rnő
nek apja, Frigyes, pozsonyi gim názium i tan á r nevét azzal tette híressé hazánk 
gyorsírástörténetében, hogy áttette  m agyarra  a ném et Arendsnek a Stab- 
prinzip-en  alapuló rendszerét, m elyben a m ássalhangzók m ind hegyestalpú 
lemenő jelek, a m agánhangzók pedig felfelé haladó vonalak vagy görbék. 
A rendszer többszöri javítgatás u tán  sem tud ta  háttérbe szorítani Német
országban a Gabelsberger- és a Stolze—Schrey-rendszert s így érthető, hogy 
nálunk se tanu lta  m ás a D ohnányi-féle áttételt, m int az az 1300 tanuló, ak i
ket 1873— 1902. m aga D ohnányi taníto tt. Dr. Kumlik szintén D ohnányi gyors
írási tanítványai közé tartozo tt s így a hálatelt kegyelet érzésével állított 
em léket e könyvében m esterének, ki, m iként Arends is, nagy zenebarát volt. 
D ohnányi fia ap jának  ez utóbbi tehetségét örökölte s fejlesztette a zsenialitá
sig. A könyvet egyébként az érdekes anekdotaszerű élm ények és illusztrációk 
valóságos korrajzzá szélesítik ki, mely nem -gyorsírók érdeklődésére is joggal 
ta rth a t igényt. Wagner J.

Előfizetési díj 12 pengő. Évi tagdíj 6 pengő.
A szerkesztésért felelős : Dr. KARDEVÁN KÁROLY, a kiadásért : Vitéz FRAKNÓY JÓZSEF. 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, V ili., Múzeunvkörút 6 . — (F.: Thiering Richard.)



PINTÉR JENŐ

TUDOMÁNYOS RENDSZEREZÉS

H ét kötet, n agy  8 ° , 5 7 0 0  lap 

1937. szep tem ber 15-tő l n ovem ber 30 -ig  00° 0-k a l olcsóbb

A magyar tudományos irodalom egyik leghatalmasabb alko
tása ez a páratlanul nagyszabású standard mű, amelynek nemzeti 
tontossága egészen kivételes helyet biztosít számára a magyarság 
szellemi értékállományában. Korszakos jelentőségét bizonyítja, hogy 
a Magyar Tudományos Akadémia 1932-ben az akadémiai nagyjuta
lommal tüntette ki.

A tudományos és irodalmi folyóiratok, tudományos értekezé
sek és a napisajtó lelkeshangú bírálatai egybehangzóan korszakos 
jelentőségűnek nevezik Pintér .lenő rendszerező nagy művét

A közel 6000 lap terjedelmű hatalmas művet most hozzáférhe
tővé tesszük azok számára is, akik mindeddig nem voltak abban a 
helyzetben, hogy kötetenkint 50 pengőért, összesen tehát 350>pengő- 
ért beszerezhessék. Pintér Jenő Magyar Irodalomtörténete (hét kötet)

1937. szep tem b er 15-től 1937. novem ber 30-ig

az eredeti 350 pengős ár helyett 140 p e n g ő é rt kapható. 1937. 
november 30-a után ismét az eredeti 50 pengős kötetenkénti ár 
lép érvénybe.

Ennek a O0°/0-os id ő leg es  árm érsék lésn ek  keretében ki
zárólag a teljes, hétkötetes mű kerül forgalomba, egyes (különálló) 
kötetekre a kedvezmény nem vonatkozik

Pintér Jenő Magyar Irodalomtörténete (Tudományos rendszere
zés) hétkötetes sorozatára megrendeléseket a fentebb ismertetett ked
vezményes áron 1937. szeptember 15-től november 30-ig logad el

m inden hazai könyvkereskedés.

A M A G Y A R  I R O D A L O M T Ö R T É N E T I  T Á R S A S Á G  K I A D Á S A
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Az iskola hivatása a nyelvművelés szolgálatában.

A nemzet nyelvében él és csak addig él, amíg féltő gonddal 
őrzi nyelvét.

Ha Kazinczy Ferenc és kortársai nem aratnak diadalt nyelv
újításukkal, ha Szarvas Gábor és barátai nem rázzák fel közöm
bösségükből a magyar írókat, nyelvünk és stílusunk ma is a régi 
nehézkes, tisztulatlan, szegényes szókincsű nyelv és stílus volna. 
Korunk írói keveset törődnek a nyelvi kérdésekkel, nyelvtudósa
ink inkább csak szaktudományuk elmélyítésével foglalkoznak. 
Kívánatos, hogy új szellemi csoport sorakozzék azok mellé az 
eddig elég gyérszámú nyelvújítók és nyelvőrzők mellé, akik már 
eddig is sokat használtak nyelvünknek munkájukkal.

Miben különbözik mozgalmunk akár Kazinczy Ferenc nyelv
újításától, akár Szarvas Gábor nyelvőrzésétől ? Abban, hogy meg
tartjuk mind a két mozgalom előnyeit, de óvakodunk a túlzás hát
rányaitól. Látjuk, miben tévedtek elődeink, hansznunkra fordítjuk, 
ami helyes volt törekvéseikben. Nyelvújítók vagyunk, mint másfél
századdal ezelőtt Kazinczy Ferencék, nyelvőrzők vagyunk, mint 
néhány emberöltővel ezelőtt Szarvas Gáborék. Egyesítjük a két 
irányt, új ágakat oltunk a nyelv fáján, lenyessük a vad hajtásokat.

A Magyar Tudományos Akadémia a közvélemény kérő szavá
nak tett eleget, amikor 1931-ben megalakította Nyelvművelő Bi
zottságát és 1932-ben megindította a Magyarosan című folyóira
tát. Ennek példányai százával járnak az ország minden tájára 
s bejutottak a legtöbb magyar iskolába. Lelkes kartársaink 
a tanulókkal is megismertetik tanulságosabb cikkeit s a gyerme
keken keresztül eljuttatják a nyelvtisztító gondolatokat a magyar 
szellemű családok életébe.

A jövő nemzedéket egyedül az iskola segítségével alakíthatjuk 
át a nyelv áhítatos szolgálatára. Minden tanár — ha van lelkében 
tetterő — álljon a magyar nyelvtisztaság gondolata és a magyar 
stílusjavítás eszméje mellé.

Tanáregyesületi Közlöny. 9
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Nyelvi tanácsadás dolgában Eadó Antal és Tolnai Vilmos 
magyarító szótárai, Dengl János összefoglaló munkája, a Pesti 
Hírlap Nyelvőre a legjobb segédeszközök. Stílus dolgában sürges
sük a rövid és világos mondatokat s ha mégis rászorulunk az össze
tett mondatokra, lehetőleg küszöböljük ki az aki, amely sűrű hasz
nálatát.

Mit tehetünk nyelvünkért! Ha leleményesek vagyunk s nem 
közömbös csüggedők: sokat, mindent. Az órák alatt és az írásbeli 
dolgozatokban irtsuk az idegen szavakat és a bonyolult mondat
szövéseket. Az ifjúsági körök mellé alakítsunk külön társaságo
kat a nyelv védelmére. A szülői értekezletek tárgysorozatában 
legyen ott a nyelvhelyesség ügye. Olvassuk és tárgyaljuk a 
Magyarosan-t.

Befejezésül néhány idézetet:
„A nyelv a tudósnak ereklye, az írónak hangszer, a hírlapíró

nak fegyver. Vájjon nem közös érdekünk-e, hogy ez az ereklye 
minél tisztább, ez a hangszer minél zengőbb, ez a fegyver minél 
fényesebb és élesebb legyen? De nemcsak szerszámunk közös, az 
a veszély is közös, amely fenyeget bennünket. Olyan zagyva nyelv
nek, amelynek szókincse idegen szavaktól tarkáll, mondatfűzése 
pedig napról-napra satnyul, csak kevés tartóereje van. Azok, akik 
ilyen nyelven beszélnek, máról-holnapra átnyergelhetnek egy má
sikra. Ha magyarok akarunk maradni, ragaszkodnunk kell nyel
vünk helyességéhez és tisztaságához.“ (Kosztolányi Dezső.)

„A nyugati művelt nemzetek felfogása szerint nem az a fok
mérője a műveltségnek, hogy hány idegen nyelvben van kisebb 
vagy nagyobb jártasságunk, hanem igazán művelt ember csak az, 
aki jól és szépen tud anyanyelvén beszélni és írni. Egy ma is élő 
jeles amerikai tudós — Butler, a newyorki Columbia-Egyetem és 
a Carnegie-Alapítvány elnöke — öt jellemző jegyét állapítja meg 
a műveltségnek s ezek között első helyre teszi az anyanyelvnek 
helyes és szabatos használatát.“ (Nagy József Béla.)

,,A művelt ember Magyarországon az, aki jól tud és jól ír 
magyarul. Aki tíz más nyelvet tud és nem tud szabatosan magya
rul, az Magyarország számára hiányos műveltségű ember. A német 
és szláv veszedelem közé szorítva nekünk csak egy menedékünk 
van: a magyarságunk, ami egyenlő a mi magyar nyelvünkkel. 
Tehát mindent a világon — minden egyéb, ha még oly fontos érde
ket is — a nyelv érdekének kell alája rendelnünk.“ (Rákosi Jenő.)

„Szomorúan ismételhetnők a szomorú megállapítást: nem 
igyekszünk tudni, sőt az idegen nyelvek habzsolása miatt nem is 
tudhatunk magyarul. E tekintetben rajtunk ül a kis nemzetek átka. 
A magunk nyelve számunkra nem olyan nemzeti, sőt becsületbeli 
ügy, mint a franciáknak a maguk nyelve. A magyar nyelv kelleténél 
elhanyagoltabb. Annál sürgősebb kötelességünk hozzáértő szere
tettel tisztogatni árvaságunk legnagyobb kincsét.“ (Sajó Sándor.)

„Nyelvünknek legfőbb baja az idegen hatás befogadására 
való nagy készségünk. Nem szavak meghonosítását értem, mert 
erre minden nyelvnek szüksége van s nálunk ez nem is volt túlon
túl nagy. Azt a szellemi tunyaságunkat fájlalom, hogy sokszor nem 
a magunk nyelvén gondolkozunk, amely rendkívül gazdag és a 
legnagyobb finomságok kifejezésére is alkalmas, hanem idegen 
nyelvből fordítunk, idegent utánzunk. Igazgyöngyök és gyémán-
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tok hevernek kincsesházunkban, mégis üveggyöngyöket és cseh- 
gyémántokat veszünk át a szomszédtól.“ (Szinnyei József.)

„Nincs a világnak még egy művelt nemzete, amely annyi száz 
meg száz fogalom nevét váltogatná eredeti szavai mellett szükség
telen idegenekkel, amely oly kevéssé ragaszkodnék saját eredeti 
szókincséhez s amely oly közömbösen nézné ennek pusztulását, 
idegen szókkal való folytonos kicserélődését, mint a magyar teszi. 
Hiszen ez a divat éppen olyan, mintha a nyelvművészet mesterei, 
a franciák, német vagy angol szókkal váltogatnák a maguk ere
deti szavait.“ (Zolnai Gyula.)

„A magyar nyelvközösség tagjainak számbeli kicsiségét volta- 
képen a szomszédos germánság és szlávság hatalmas tömegeihez 
való hasonlítás teszi kirívóvá, Mihályt térben és időben távolabbra 
irányítjuk tekintetünket, legott felszabadulunk a közvetlen környe
zet gonddal terhes hangulatának hatása alól s derültebb színben, 
bizakodóbb érzéssel látjuk rangszámunkat a nyelvek nagy világában: 
az Európában élő 120 nyelv közül nagyságra a 11-ik helyen állunk, 
megelőzve például a portugált, a csehet, a szerbet, a horvátot, 
a svédet, a bolgárt, a dánt, a finnt, a norvéget, a litvánt stb., az 
egész világon beszélt 2296 nyelv sorában pedig a 29-ik helyen va
gyunk. A germán és szláv nyelvtengerhez képest csakugyan sziget 
vagyunk, kitéve a duzzadó ár erejének és veszélyének, de a sziget 
nagyobb, keményebb, mint egyesek látják s már egy évezrede veri 
vissza a hullámokat. Ez a tudat pedig nem csüggeteg lemondásra, 
hanem önbizalomra, bátorságra és hitre késztet bennünket.“ (Zsirai 
Miklós.) Pintér Jenő.

A diákság általános táboroztatása.

Nem bizonyos, hogy ez a cím világosan kifejezi a témát. 
Azért alcímnek ezt teszem: A nyári vakáció jobb felhasználása. 
Azoknak a. fiúknak és leányoknak nyaráról van szó, akik nyáron 
két és fél hónapig teljesen a család gondjára vannak bízva Mire 
használják a vakációt?

Otthon töltik, nyaralóban vannak szülővel, rokonnal, utaz
nak, igen kis számban, vagy nyaraltatáshoz csatlakoznak. Az 
ilyenféle időtöltésnek azonban pedagógiai szempontból nagy hiá
nyai vannak és már jóideje ismerjük a nyári élet magasabbfokú 
megszervezését. Ez: a táborozás. A cserkészet szelektált ifjúság
gal megvalósítja, de a tábor tartama mindössze 2—3 hét.

Tulajdonképen mi a probléma? Az, hogy szülő, rokon, nem
hivatásos nevelő nem tudja ezt az időt kihasználni, mert nem ér 
rá, és mert nem ért hozzá. A magárahagyott gyermek pedig, esz
közök és módszer híján, eltékozolja az időt, legtöbb esetben agyon- 
únja magát. Tehát a probléma: hogyan lehetne ezt az időt job
ban felhasználni: 1. testi és szellemi haladásra, 2. de úgy, hogy 
szabadságot, egyéni életet biztosítsunk, 3. a gyermeket a jellem- 
képzés és életrekészülés sínjein tartsuk.

Nyaraláson azt értjük, hogy közel jutunk a természethez. 
Azonban a városlakó nosztalgiája a primitív élet iránt gyakran 
hoz csalódást a színhelyen, mert a városlakó az egyszerű körül
mények közt esetlenné, csetlő-botlóvá válik. Másik fővonása a

9*
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nyaralásnak a testi igénybevétel: sportok, vándorlás vagy akár 
önkéntes fahasogatás útján. A gyermeket azonban nem elégítheti 
ki a felnőttnek ezen a módon való harca, felfrissülése, hanem 
rendkívüli lehetőségeket, szokatlan és ritka szenzációkat, roman
tikát keres és mindenekelőtt a maga életét akarja élni.

Az általános nyaralásnak és a felnőttek elgondolása szerint 
megszerkesztett nyaraltatásnak legfőbb hátránya, hogy a gyer
mek unatkozik, nincs mit tennie egész nap, tehát elkezd komisz- 
kodni. Ez azonban csak színleg komiszság, valóságban játszik, 
mert az ő világa a játék és semmi más. Nyaraltatni nálunk úgy 
szoktak, hogy becsületesen ellátják a gyermeket szállással, éle
lemmel és felügyelettel.

Ezzel a felügyelettel azonban baj van, mert nem felügyelet 
kell, hanem foglalkoztatás. A nyaraltatás kritikája röviden: ott 
végzi be a szerepét, ahol kezdenie kellene, mert a gyermeket igazi 
szabad idejében hagyja cserben. Nem érzi meg, hogy a fiúnak 
közösségi szervezet, együttélés, államélet kell, kemény és hatá
rozott vezetés, a leánynak pedig ugyancsak rendkívüli lehetősé
gek, versenyek, sport, kószálás, tábortűz.

A két gondolat és rendszer közt áthidalhatatlan különbség 
van. A felügyelet csak azért felel, hogy ne történjék ez s az: 
verekedés, baleset, stb. Mivel éri el? Eltiltással, fegyelmezéssel, 
büntetéssel, utasítással. A felügyelő az ifjúság világán kívül él: 
az ő világa és élete más és a gyermeké más. ök szemben állnak 
egymással. Mi várható? Hadiállapott, legjobb esetben fegyver- 
szünet.

A foglalkoztatás programmal való telítést jelent. Nem tilt, 
hanem ad és mutat. Nem fegyelmez, hanem együttél. A gyermek 
világán belül él, egymás mellett állnak és szövetség jön létre 
köztük.

Mik volnának a vakáció magasabbrendű célok érdekében 
való jobb felhasználásának eszközei? A szükséges elemi szükség
letek biztosításán felül társaság, Programm, rendkívüli lehetősé
gek és elsősorban vezetés.

Gondolkozva a megoldáson és tanulmányozva a látható kísér
leteket, kitűnt, hogy ennek legalkalmasabb megoldása a táboro
zás. Nem nyaralás, hanem táborozás. A kettő között levő különb
ség, éppen olyan áthidalhatatlan, mint a felügyelő és vezető közt 
fennálló különbség.

A táborozás világszerte koráramlat. Elmenni megkötöttség 
nélkül, ki a természetbe, ott főzni, sátorozni és mindenekelőtt 
úszóruhára vetkőzni. Újra ősembernek érezni magát. Dan Beard 
azt kívánja, hogy a kinn töltött hetekben a „maga emberségéből“ 
éljen, vagyis azt egye, amit a vízből kifog vagy vadászzsákmá.- 
nyul ejt, maga tisztítsa meg a vadat, maga gyújtson alá és kuny
hóját is maga építse meg. Ernest Thompson Seton az „Erdőlakók 
Szövetségében“ az indiánus útját járatja fiaival. Lord Baden- 
Powell cserkészetnek nevezi a puszta földön való államalakítás 
romantikáját. Az amerikaiak magántáborokat szerveztek meg, a 
franciák équipier mozgalmat indítottak és a kultúremberről mind 
több ruha került le, míg a végén a hölgyek is eljutottak az egész 
testet fedő komplikált fürdőruha-kreációktól a határértékig le
méretezett síma úszóruháig. Ez más gondolkodás és más világ:
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néhány évtizeddel ezelőtt örökre kompromittálta volna magát az 
a leány, aki kettesben evezőtúrára ment volna, ma mosolyognak 
ezen a felfogáson.

Meg kell állapítani, mint korszerű elsőrendű nyári szükség
letet: a diákságnak nyaralás kell. Ezt akarom ma megtoldani 
azzal, hogy a diákságnak nyaralás helyett táborozás kell. Az ame
rikai magántáborok egyszerűen üzleti vállalkozások. Jó pénzért 
jó pedagógiát adnak el a vevőnek. Ezt az amerikai így kívánja. 
Nálunk nem egyesek, hanem egyesületek, ligák, közületek foglal
koznak tömeges nyár altatással. Itt az ideje, hogy a tanárság eze
ket a nyaraltatásokat pedagógiailag megvizsgálja és kritikájukat 
megadja.

Az elmúlt nyáron pedagógiai kísérletet hajtottam végre. 
Megkíséreltem, lehet-e a cserkész-táboroztatás módszerét nem
cserkészekre áthangolni. A nehézségek ezek voltak:

1. Olyan fiúk voltak együtt, akik nagyrészt sohase látták 
egymást; 2. életkoruk 6—16 év között volt, tehát semmiképen 
együtt nem kezelhetők; 3. nemcserkészek, tehát nem készítették 
őket elő a tábori életre; 4. különféle iskolák tanulói: volt, aki 
még egyáltalán nem járt iskolába és volt polgári-, reál-, gimná
zium és kereskedelmi iskola tanulója, tehát elég nagy szellemi 
eltérést kellett tekintetbe venni; 5. különféle családok gyermekei; 
altisztek és tisztviselők fiai voltak.

A magyar tanárságnak két főszempontból érdeke a nyári 
foglalkoztatás kérdésével törődni. Egyik az, hogy fel kell vetni 
a kérdést: nem hivatása-e az iskolának magának, hogy a nyár 
felhasználását programmjába vegye; természetesen nem fáradt 
vagy e téren gyakorlatlan tanárokkal, hanem megfelelő felfrissítés 
útján. A másik az, hogy a gimnáziumi tanárság panaszolt 
anyagi helyzetében aligha közömbös ez a szakszerű foglalkozás 
biztosította kereset.

A cserkésztábor ügyét más lapra kell utalni; a cserkésztábor 
itt mintakép és példa, egyébként nem állítom párhuzamba az 
általános táborozással, vagyis azzal a táborral, amelyen bárki, 
fiú vagy leány, résztvehet, kivétel nélkül és így minden nevelés
sel foglalkozó szervezetet elsőrendűen érdekel.

A mi példánk taglalásával felbukkannak az összes feladatok 
és kimutathatjuk, hol hibázták el a dolgot eddig nálunk. A mi 
esetünkben a főkérdés: egyáltalában lehet-e ilyen heterogén ele
meket együttes vezetés alatt táboroztatni? Ügy fogtam hozzá, 
hogy elkészítettem a tábor szervezetét jóelőre, az amerikai magán
táborokban, bel- és külföldi táborozásokban gyűjtött tapasztala
tok alapján, egyébként, saját terveim szerint, a hazai viszonyok
hoz mérve mindent. A konkrét feladat úgy adódott, hogy egyik 
nagyvállalatunk a cserkészethez fordult, mondván: tizenkét év 
óta magunk szakállára és más vállalatokkal együtt nyaraltatjuk 
alkalmazottaink gyermekeit, de az eredmény távolról sem elégít 
ki, segítséget kérünk. A cserkészet az utóbbi években egész sor 
ilynemű kéréssel találkozott és tudását minden esetben szívesen 
és önzetlenül engedte át a magyar ifjúság nevelése érdekében. 
Ebben az esetben a cserkészet nevében vállalkoztam arra a kísér
letre: vájjon ki lehet-e termelni a magyar magántábor típusát? 
A „Magyar Paedagogia“ 1934. 1—3. számában már kifejtettem a
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magántábor keletkezését és kifejlődését. Már akkor kiemeltem, 
hogy a kamaszkor viharzónájában vergődő gyermeket a nyaral- 
tatási akciók is szívesen kizárják és csak 12 éven aluliakkal fog
lalkoznak. Az ok: nem bírnak vele, miként nem bír vele a szülői 
ház és ezért nem mernek vele foglalkozni. Pedig ezekben gyűlik 
össze a legtöbb energia és vállalkozási szellem, itt legkönnyebb 
és leggyakoribb a bukás.

Ezek alapján az elgondolás a következő volt. Első követel
mény: jó hely. Tóvárosra vittem a tábort, mert annak csodálatos 
természeti kincsei, bőven buzgó forráscsoportjai és egyéb beren
dezettsége eredményt ígért. Az anyagi ellátás tárgyalását most 
mellőzhetjük: a gyermeket vegyük kitűnően ellátottnak és egész 
napja a vezető rendelkezésére áll. Hogyan vesszük kézbe?

Három csoportot alakítottam: 6—10, 11—13 és 14—16 évesek 
korcsoportját. Mindegyik élén egy vezető állt, létszám általában 
15. Az elemistákkal okleveles tanító foglalkozik, a középső cso
porttal érettségizett cserkészvezető, a legidősebbekkel okleveles 
orvos. Van még egy parancsnok-helyettes, okleveles gimnáziumi 
tanár, valamennyien gyakorlott cserkósztisztek. A vállalat egyen
ruhát ad, ennek összetételét úgy találtuk ki. Megkülönböztetés 
színek szerint: a kicsik zöld-, a közepesek kék-, a nagyok piros
színű nyakkendőt kapnak.

Az első napokban tisztázódott, hogy miért nem sikerülnek 
általában nálunk a nyaralások. A múltban ezeket a fiúkat korra 
és egyéniségre való tekintet nélkül, egyformán kezelték és semmi
féle programmot nekik nem adtak. A felügyelő evés után azt 
mondta: „No, most menjetek játszani!“ Naphosszait tengtek-leng- 
tek és kis területre lévén zárva, versenyre keltek a vaskos tréfák 
térén. Más szóval: senki se törődött a lélekkel. Én a test és a 
lélek igényeit egyenlősítettem. A foglalkoztatásra szabad volt 
délelőtt és délután két-két óra és az este. Hétkor keltek, 7-25-kor 
zászlótisztelgés volt, 7-30-kor reggeli, utána takarítás és tábor
vizsgálat (régi malom két nagytermében laktunk), 9—11-ig foglal
kozás, utána fürdés, 12-30-kor ebéd, utána szabad idő 3-ig, 3—5-ig 
foglalkozás, utána fürdés, 6-20-kor zászlólevonás és parancskiadás, 
6-30-kor vacsora, utána séta és játék, majd 8 után tábortűz kint 
vagy bent a teremben, 10-re teljes csend. Ezt a beosztást percre 
pontosan betartottuk.

Ezt a három foglalkoztatási időszakot nappal kitöltötte: első
sorban mindenféle sport. Lehetett evezni, futballozni, atlétizálni 
jól felszerelt pályán, vízipólózni, teniszezni, úszni, nyilazni, bume- 
rángozni, célbalőni, kosárlabdázni és lovagolni, de ezért az egyért 
külön kellett fizetni. Benn két ping-pongasztal volt. Aztán állott 
a foglalkozás játékból: labdajáték minden formája, nagyméta, 
hadijáték és a szobajátékok hosszú sora. Továbbá volt: egyéni 
munkának fúrás-faragás (teljes műhelyfelszerelésünk volt), díszí
tés, favágás tábortűzhöz és kért foglalkozás, például: rajzolás, 
festés, fényképezés, tanulás (bukott diák is volt), tehát egy kor
csoport elvileg együtt foglalkozott, de indokolt egyéni munka 
lehetséges. Aztán elfoglaltunk elvileg minden estét: ének, mese, 
jelenetek és egyéb szokott tábortűzi módon. Vezénylés, sorakozók, 
imádságok, mint a cserkésztáborban. Lényeges vonás volt még, hogy 
a vezetők mind cserkészruhában jártak és nem felügyelők voltak,
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hanem parancsnokok. Felszerelés az egész vonalon kifogástalan. 
Ezt a tábori foglalkozás-sorozatot kiegészítette egy sor kirándulás.

Természetesen egész sor nehézség adódott: mivel tartani a 
lelket, hogy meg ne unják, hiszen némelyik négy hétig, de a zöme 
nyolc hétig volt ott. Erre szolgált a pontverseny: minden fiú 
naponta tíz pontot kaphatott, hibákért levonás járt, rendkívüli 
teljesítményért külön pontok. Pompásan bevált módszer. A pon
tok állását minden héten kifüggesztettük. Ebből és a mindenkiről 
vezetett egyéni lap adataiból ki lehet olvasni a fiú egész nyáii 
történetét és évek múlva is meg lehet állapítani, ki mit művelt.

Nehézség volt, hogy a vezetőnek nincs egy szabad pillanata, 
se éjjel, se nappal nem tud kikapcsolódni, nincs víkend, nincs esti 
pihenője. A szellem és kedély nevelésére pedig csak friss lélek 
alkalmas. A szükséges pihenést havi néhány napos szabadság 
szolgálta: az a tapasztalat, hogy hetenként ajánlatos egy teljes 
szabadnapot biztosítani a vezetőnek.

Élénkíteni kellett az életet: ebből a célból jutalmakat rend
szeresítettünk. A legtöbb pontot elért fiúkból a heti összegezés 
alapján tiszteseket neveztünk ki; ez erkölcsi kiemelés volt és 
annyit jelentett, hogy ez a firí, felelősségérzése alapján, önálló 
megbízatást kaphat, például ő hozhatta el kosárban a tízórait és 
uzsonnát és a betegek élelmét, viszont a konyha mindig dugott 
nekik valamit és a betegek nem igen ettek meg mindent. A tisz
teseket este a parancsnok elvitte fagylaltvendégségbe, bizonyos, 
hogy ez megérte fejenkint a 20 fillért. Egyéb jutalmak címén 
csokoládét, süteményt adtunk, de a főjutalom az érem volt. Az 
időszak végén, négy hét után, általános sport- és ügyességi verse
nyeket rendeztünk és igazán maflának kellett lennie, aki leg
alább egy bronzérmet nem nyert. Este bankettet rendeztünk és 
utána nagy lampionos felvonulást, amely megmozgatta az egész 
községet; zenekart a leventék adtak.

Érmet kétféle érdemért lehetett nyerni. A táborozás terén 
csoportonkint kijelöltük a legjobbat, az aranyérmet nyert és kettő 
dicséretben részesült, ami szintén aranyéremmel járt, de kisebbel. 
Az elsők közül a legjobb lett a „legjobb táborozó“ és ez nyerte 
a főjutalmat, a nagy aranyérmet; ilyen időszakonkint csak egy 
volt. Ez a rendszer hihetetlen ösztönző hatással volt; a második 
időszakban olyan fiú nyerte a nagy aranyat, aki az elsőben egé
szen hátul kullogott. Ízléses szalagján mindenki büszkén viselte 
az érmet, de nehogy elbízza magát, tovább is versenyben maradt 
és nagyon kellett igyekeznie, hogy meg ne előzzék.

Egyéb élénkítés volt, hogy más táborral futballversenyt ren
deztünk. A futball terén igen értékes tapasztalatra tettünk szert. 
Eleinte, mint összeszaladt, még össze nem rázott tömeg, az erőt 
tisztelte és a foglalkozások során mindennap kérték a futballt. 
Néhány hét múlva megtelítődtek a táborozás mélyebb szellemé
vel, a hangulat és kedély megváltozott, a lelkűiét megtisztult, a 
fegyelem szilárd maradt, és íme, magától adódott, hogy a íutball- 
hajlandóságúak elvesztették befolyásukat. Az ötödik héten mind 
nekifogtak otthonukat díszíteni, a környéket beültetni, kopjafát 
faragni, rajzolni és a futball rígy lekerült a napirendről, hogy 
még biztatásra sem lehetett többé meccset rendezni. Egy estén 
a leventék boxbémutatót rendeztek számunkra; nagy volt az
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érdeklődés, de egy sem jelentkezett tanulásra. Más estén cserkész
tábortüzet látogattunk; igen hasznos volt, mert tanultak. Változa
tosságot jelentett még turnusonkint egy szülői látogató-nap, néhány 
alkalmas film megtekintése,'a csodaszép angolkert látogatása és 
egy-két éjjeli riadó.

Külön fejezet, hogy önként jelentkezőkkel éjszakai nyom
keresést rendeztünk. Célja nemcsak a bátorság kipróbálása, hanem 
az annyira fontos feladat, hogy megismerkedjenek és megbarát
kozzanak a sötétséggel, vagy legalább megszokják. Összetett fel
adatot kaptak és minden fordulónál kinn a terepen vezető helyez
kedett el. Éjfél előtt indítottuk őket és tudtuk, amit ők nem tud
tak, hogy Tóvároson éjfélkor minden utcai lámpa elalszik. A gya
korlat egyszeriben letörte az ijesztgetés erejét, amit az „éjfélkor 
temetőn átmenni“ borzongató feladata jelentett. Csak 12 évnél 
idősebbeket engedtünk kimenni, de nyugodtan behatoltak a teme
tőbe. Ez persze mindig egy-két napra beszédtémát is jelentett.

Ezzel a sokrétű programmal aztán este is lehetett boldogulni 
és a tábortüzek mind bensőségesebbekké váltak. Annak az egy-két 
fanyalgónak a szavát, aki jöttekor hangsúlyozni igyekezett, hogy 
ő nyaralni és nem dolgozni jött ide, elseperte a többinek kedve 
és fegyelme. A főkérdés előttem persze az volt, hogy vájjon 
lehet-e majd boldogulni a cserkészet hirdette önkéntes fegyelem
mel? Lehetett. Semmiféle érdemleges büntetésre nem volt szük
ség, az eleinte laza csoport fokról-fokra jobban összecementeződött.

Természetes, hogy ennek a munkának még sok mesterfogása 
van, amelyről itt nem szólhatunk. A vezető munkája nehéz, mert 
állandóan résen kell lennie és a programmból csak annyit és 
oly módon felvenni, ahogyan azt a körülmények lehetségessé 
teszik; mert alapelv, hogy mindent a fiúk akarnak, semmit sem 
parancsolnak rójuk. Cél, hogy a fiú jól érezze magát, jól nyaral
jon. A táboroztató közülettel szemben pedig a főfelelősség, hogy 
a táborban teljes biztonság legyen; ennek viszont feltétele, hogy 
egyetlen fiú sem lehet rövid időre sem felügyelet nélkül. Ebből 
a szempontból ajánlatos, hogy legfeljebb tíz fiú legyen egy vezető 
alatt. Kitűnő ötlet volt, hogy egyik vezető orvos volt. Ö tartotta 
a gyengélkedő vizsgálatot és mindig kéznél volt; az egészségi 
állapot — ellentétben előző nyaral tatásokkal — mindvégig ki
fogástalan volt.

A cserkészalapon való táboroztatás nemcserkész diákokkal a 
taniüság szerint lehetséges, sőt kívánatos, de csakis gyakorlott 
cserkészvezetőkkel. Abból a próbából, hogy a fiúkhoz korban köze
lebb és távolabb álló vezetőket kértem fel, természetesen ellátá
son felül díjazás mellett, az tűnt ki, hogy a fiúknál nem sokkal 
idősebb vezető is tud tekintélyt tartani, ha érti a mesterségét, 
miként a cserkészetben is kitűnően beváltak az egy-két évvel idő
sebb őrsvezetőké

A korhatár tekintetében legalsónak a 8 évet ajánlatos venni 
és felfelé lehetséges a kiterjesztés 18 éves korig. Bizonyos, hogy 
korunk irányzata a természetjárás és mind többen keresik az 
ifjúság táboroztatásának módszereit. Az OTI és a MABI ezer
számra adta át ugyancsak a cserkészetnek fiait nyári táborozta
tásra és mind több egyesület, egyházközség, internátus és hova
tovább iskola fog belekapcsolódni a nyári munkába. Hibás ala-
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pon nagyon el lehet rontani a dolgot, helyes módszerrel viszont 
jellemet lehet építeni, ezért érdemes erről nyilvánosan is beszélni. 
Az OTI 3100 tanoncát is cserkészalapon lehetett boldog vakáció
hoz juttatni, azok se voltak cserkészek, mert. a cserkész-része 
saját csapattábórába megy.

Hiába mondják rémlátók satnyáknak, vagy elsatnyulóknak a 
mi legutóbbi nemzedékeinket; ezzel szemben tény, hogy a leg
magasabb hegycsúcsokat éppen a legutóbbi század, sőt félszázad 
hódította meg és a mi nemzedékünk ostromolja a legutolsókat is, 
a Mount Everestet, és a Kanga Parbatot. A mi évtizedeink érték 
el a sarkvidékeket, hódították meg a levegőt és érték el az emberi 
test és lélek együttes csúcsteljesítményeit a sportok területén. 
Igaz, hogy olyan nemzetek fiai járnak elől, akiknél megszokott 
dolog víkendre az Alpok tetejére menni. Az angol alpinizmusnak 
Edward, Whymper mellett legnagyobb klasszikusa. Sir Martin 
Conway, a foglalkozás rovatába ezt írja: műkritikus és hegy
mászó. Ez a szellem viszi őket 8600 méter magasságba, a sarkokra 
és az Aconcaguára. A mi feladatunk is csak az lehet, hogy ki
emeljük ifjúságunkat a mindennap taposómalmából, felemeljük 
tekintetüket az élet ée erkölcs magasságai felé és lelkületűket, 
szellemüket magasabbrendű isteni és emberi eszmék felé irányoz
zuk. Hosszabb időn át éjjel-nappal együttélni velük, ennél jobb 
alkalom nincs lelkűk megnyitására.

A magántábor megszervezése nálunk is lehet üzletszerű vál
lalkozás. Hiszen a házban elhelyezett tábor, kész ellátással, amúgy 
is drágább, mint a cserkésztábor. A cserkészetben legfeljebb napi 
egy pengő harmincat számítunk egy főre naponta, nekünk a nyá
ron egy fiú napi négy pengőbe került és ha a múlhatatlan be
fektetéseket is elosztjuk, napi ötpengős költség az eredmény. Ez 
dicséri az áldozatot meghozó nagyvállalatunkat (mert a fiúk még 
útiköltséget sem fizettek), de állandó berendezkedés esetén csök
kenthető összeg és bizonyára sok szülő meghozná az áldozatot, 
ha cserébe gyermekének biztonságát és testi-lelki haladását kapja.

A táboroztatás azért volna általánosan kívánatos, mert ezen 
a módon igazi honismeretet lehetne művelni; a táborok minden 
diákot felvennének és végigjárnák velük a haza minden rögét; 
ez az egyetlen szilárd megalapozása a törhetetlen hazaszeretetnek. 
Nyaraltatás nem elegendő, az csak a testre gondol: felügyelők 
nem elegendők, azok feladata negatív: tábori élet kell és vezető 
kell, aki parancsot ad és engedelmességet kíván meg. Ha a tanár
ság veszi kezébe ennek kidolgozását, a pénzzel rendelkező, de 
szakértelem híján szűkölködő közületek szívesen fogják nekik 
átadni ifjúságukat, Majd még megalakul nálunk is minden isko
lának, egyházközségnek, közművelődési egyesületnek, vállalatnak, 
gyárnak, banknak állandó nyári tábora és ezek tanácsadójául a 
magántáborok központi szerve, melynek például Amerikában ma 
már tízezernél több magántábor-tagja van. Ez a központ tart
hatja nyilván az alkalmas táborhelyeket, közvetíti a kiképzett 
vezetőket és dolgozza ki, kívánság szerint, a foglalkoztatási ter
veket, közleményeiben pedig, például Amerikában évkönyv for
májában, tájékoztat az elért eredményekről.

Az előadott egy példából is láthatók mindazok a problémák, 
amelyek a táboroztatással kapcsolatban felmerülnek. Fiúkat neT
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vélni csak kemény elhatározásé, kitartó szívósságú, szeretettel és 
türelemmel felszerelt vezető tud; ez a nyári élet ezenfelül a testi 
ügyességet és fáradhatatlan készséget is megkívánja. Az én célom 
az volt, hogy ennek a nyári életnek olyan programmját termel
jem ki, amely az egész magyar ifjúságra alkalmazható, tekintet 
nélkül korára, képzettségére, tanulmányi előhaladására. Ebből a 
néhány szóból talán kitűnik, hogy a kísérletre fordított munka 
és pénz nem volt hiábavaló, talán nem képzelődés a megállapítás: 
a kísérlet sikerült, a magyar magántábor alaptípusa megszületett.

Dr. vitéz Temesy Győző.

A diáklevelezés.

Az élő nyelvek oktatását különböző anyanyelvű tanulóifjúság 
egymásközti levelezésével érdekesebbé és eredményesebbé tenni 
nem új gondolat. Francia kezdeményezésre már 1897-ben diókleve- 
lezés indult Angol-, Francia- és Németország közt. Ennek a mozga
lomnak, melyhez még a századforduló előtt az Egyesült Államok, 
Kanada és Olaszország is csatlakozott, megvolt az az előnye, hogy 
a levelezésben csak olyan tanuló vett részt, akinek anyanyelvét egy 
másik ország iskoláiban mint idegen nyelvet tanították. Minthogy 
a világháborút megelőző évtized diáklevelezésére ismét nem talá
lok adatokat, azt kell következtetnem, hogy ez a vállalkozás —- je
lentős kezdeti sikerek után — hanyatlást mutatott.

A világháború befejeztével az ifjúság levelezése több nyomon 
és újult erővel indult meg. Francia tanügyi körök — nyilván ér
zelmi tényezők hatására — elsősorban a világháború sorsát eldöntő 
Amerikával kerestek összeköttetést. Az érzelmi tényező előtérbe
nyomulására mutat az is, hogy ekkoriban olyan mozgalmak is fog
lalkozni kezdtek az ifjúság nemzetközi levelezésével, amelyeknek az 
élő nyelvek tanításához semmi közük. Elismeréssel említem ezek 
közül az Ifjúsági Vöröskeresztet, amely világszerte szinte kisajá
tította a tanulóifjúság kollektív — egy-egy iskola növendékei által 
közösen összeállított albumok útján való — levelezését. Vagy egy 
Amerikába származott dán nevelő, Dr. Sven Knudsen üzleti ala
pon megvalósított ú. n. „My Friend Abroad'* (külföldi barátom) 
levelezési mozgalmát, melytől néhány centért bármely amerikai ifjú 
megkaphatja egy angolul tudó külföldi fiú címét. Kétségtelen, 
hogy nyelvi haszna ebből a levelezésből nem a fizető amerikainak, 
hanem a nemlizető külföldinek van. Amit tehát Dr. Knudsen vé
gez, az nyelvi szempontból valóságos kizsákmányolás. Neki még az 
is érdeme, hogy magyar tanárismerőse, vitéz dr. Temesy Győző 
révén 1927 körül ő hívta fel elsők közt a magyar ifjúság figyelmét 
a külföldi levelezésre.

A diáklevelezésnek az a világszervezete azonban, amelybe a 
cserkészszövetség égisze alatt működő magyar iroda is beletarto
zik, annak az említett negyven év előtti francia kezdeményezésnek 
egyenes folytatása. A háború utáni Franciaországban, az Egyesült 
Államokban, aztán más nyugati országokban egymásután alakul
tak a diáklevelezési irodák. Legtöbbjét maga az illető ország köz
oktatási kormánya hívta életre, mint például a német, francia, len-
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gyei, román irodát, vagy legalább is volt hozzá valami köze, mint 
például a finnhez és a hollandhoz, melyet diákutazási irodák, vagy 
a svédhez és az észthez, amelyet középiskolai tanáregyesületek tar
tanak fenn. Ezek a szervek a legnagyobb mértékben egymásra van
nak utalva. Minthogy azonban egy kormányszervnek — főleg bel
földi vonatkozásban — más a súlya, mint egy altruisztikus alapon 
működő diákutazási, vagy egy üzleti alapokra fektetett levelezési 
irodának, ez a — mondhatnám — fajsúlykülönbség bizonyos mér
tékig útjában állt a zavartalan együttműködésnek. Ezt a bizony
talanságot szüntette meg a Szellemi Együttműködés Nemzetközi 
Intézete 19'29-ben, amidőn megalakította a diáklevelezési irodák nem
zetközi nyilvántartó hivatalát, a diáklevelezés ú. n. állandó bizott
ságát, mely csak az illetékes közoktatási kormány jóváhagyásával 
működő irodát ismer el diáklevelezési irodának s ezzel a kettős el
ismertetéssel az eddig többé-kevésbbé elszigetelt diáklevelezési 
szerveket diáklevelezési szervezetté kovácsolta össze.

A magyar diáklevelezési iroda a cserkészszövetség ú. n. leve
lezési akciójából fejlődött, amely — hogy eddigi terminológiámmal 
éljek — kezdetben nem a diáklevelezést, hanem az ifjúsági levele
zést írta zászlajára, 1929-ben alakult azzal a szerény céllal, hogy 
cserkészeinknek az angliai jamboreen kötött ismeretségei levélbeli- 
leg tovább ápoltassanak. Rövidesen azonban címközvetítéssel is 
foglalkozni kényszerültünk, Temesy Győző is átadta nekünk a My 
Fiiend Abroad-mozgalom ügyeit s ekkor két érdekes tapasztala
tot tettünk.

Először is fölfedeztük az imént ismertetett diáklevelezési világ
szervezetet és csodálkozva láttuk, hogy annak a legtöbb művelt 
államban van irodája, Magyarországon azonban nincs.

Másodszor azt tapasztaltuk, hogy ennek ellenére — vagy talán 
éppen ezért — nálunk a tanulóifjúság tekintet nélkül cserkész vagy 
nem-cserkész voltára, lázas érdeklődést tanúsít a külföldi levelezés 
iránt s minden alkalmat örömmel megragad, hogy abba bele
kapcsolódjék.

Ezzel mi már 1931-ben tisztában voltunk s ezzel adva volt a 
helyes fejlődés egyetlen útja: a magyar diáklevelezési iroda meg
teremtése. Az említett kettős jóváhagyásig azonban csak három év 
múlva jutottunk el s ennek a háromévi vajúdásnak voltak hát
rányai, de voltak előnyei is.

Mi ebben az időben külföldről már éppúgy a diáklevelezési 
irodáktól kaptuk a címeket, mint most. Idehaza azonban a kultusz- 
miniszteri jóváhagyás hiányában nem fordulhattunk egyenesen a 
középiskolákhoz — vagy legalább is nem éreztük magunkat erre 
feljogosítva — s ezért a magyar jelentkezőket a Magyar Cserkész 
s a Zászlónk című ifjúsági lapok diákolvasói közül toboroztuk 
olyképen, hogy ezekben a folyóiratokban a sport-, sakk-, rejtvény- 
stb. rovat mintájára levelezési rovatot szerkesztettünk. Ennek a 
módszernek legnagyobb hátránya az volt, hogy leányokat csak 
kivételesen tudott bevonni a levelezésbe. Előnye volt azonban, 
hogy a tanulók levelezésére szinte egyénenként befolyásunk volt, 
elolvashattuk leveleiket, felvetődő problémáikat akár négyszem
közt, akár a rovat nyilvánossága előtt megbeszélhettük. Leg
nagyobb előnye pedig az volt, hogy a külföldi levelezés lehetőségét 
és érdekes voltát az ilyen nemhivatalos kezdeményezés tekintélyes
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érzelmi velejárójával kitörülhetetlenül belevéste a diákköz tudatba
— legalább is a fiúkéba. Ennek még ma is számtalan jelét látjuk.

1934-ben azonban éreztük, hogy a tanulóifjúság még szélesebb 
rétegeinek bevonására vau szükségünk. Megszereztük tehát a kul
tuszminiszteri jóváhagyást, otthagytuk a levelezési rovatokat és 
átalakultunk diáklevelezési irodává, melynek feladata lett volna 
csupán a tanuló élőnyelvi tanulmányait szem előtt tartani.

Őszintén szólva, erre a szerepre egy kis lemondás árán vál
lalkoztunk, hiszen ezer meg ezer levél és levelezésből kifejlődő ba
rátság ismeretében mi is nagyon jól tudtuk, hogy a nyelvi haszon 
nem szokott tudatosulni a tanuló előtt — talán nem is áll a nyelvi 
oktatás érdekében, hogy tudatosítsuk. A tanuló a levelezésben
— amint azt legutóbb a Protestáns Tanügyi Szemle márciusi szá
mában dr. Muzsi Piroska igen szépen kifejtette — élményt keres: 
egy új barátság élményét, egy idegen világ megismerésének az 
élményét s hogy ehhez idegennyelvű levelezés útján jut, az csak 
valami izgató mellékízt ad az élménynek.

Annál nagyobb megelégedéssel tapasztaltuk, hogy Magyar- 
országnak a diáklevelezésbe való bekapcsolódását éppen ez az ér
zelmi momentum teszi tehetővé. Olyan diáklevelezésnek, amely 
egyedül a nyelvi szemponthoz igazodik, Magyarországon nincs lét- 
jogosultsága.

E szempont szerint ugyanis a francia-, angol-, német-, olasz-és 
sponyolnyelvű országok valóságos önellátásos területet, autarkhikus 
kört alkotnak, amelyen Magyarország és általában minden olyan 
ország, melynek nyelvét külföldi iskolákban nem tanítják, kívül 
fog esni.

Ehhez a szemponthoz igazodott egészen a múlt naptári év vé
géig Németország s így diáklevelezésünkben addig a német csak 
mint közvetítő nyelv szerepelt észt, finn, francia, holland, lengyel 
és olasz tanulókkal való levelezésben. Magyarokkal való német 
levelezéstől a német tanuló nyelvtudása valóban nem gyarapszik. 
Az osztrák irodának máig is ez a — számunkra elutasító — állás
pontja, bár legújabban a Bécsi Magyar Akadémikusok Egyesületé
nek jóvoltából sikerült osztrák címeket is szereznünk.

De ettől eltekintve, látni fogjuk, hogy a diáklevelezés világ- 
viszonylataiban a különböző nyelven levelezni kívánó tanulók 
számszerű megoszlásán keresztül valósággal piaci törvényszerű- 
ségek érvényesülnek. Ezekre a törvényszerűségekre csak közvetett 
bfd'olyásunk van — közvetlen befolyásunk legföljebb az őket elő
idéző számadatokra volna, de ez is inkább elméleti — s ezek men
nek a maguk útján, hol egyirányúan a levelezésben elérni kívánt 
nyelvi optimummal, azaz lehetővé teszik, hogy a levelezni óhajtó 
magyar tanuló megkapja a kívánt anyanyelvű levelezőt (ez az 
eset a francia-, angol- és olasznyelvü levelezésben) vagy vele 
ellentétes irányban, mint a számunkra annyira fontos német le
velezés példáján láttuk.

Ezeket a törvényszerűségeket akkor észleltük először, mikor 
a levelezési rovatok útján toborzott évi 4—500 jelentkező helyett 
mindjárt a diáklevelezési iroda első évében háromezer jelentkezést 
kaptunk a magyar középiskoláktól. A magyar kínálat ilyen arányú 
megnövekedéséhez a diáklevelezés világpiaca nem tudott egy év alatt 
alkalmazkodni s ennek az volt a sajnálatos eredménye, hogy a jc-
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lentkezőknek mintegy ötödrészét nem tudtuk kielégíteni. Erre 
megindult az automatikus kiegyenlítődés: a magyar kínálat egy 
kicsit összehúzódott, a külföldi kereslet pedig annyira növekedett, 
hogy az idén már a mérleg nemcsak elérte az egyensúlyi helyze
tet, hanem át is billent a túlsó oldalra. E pillanatban már nincs 
elég magyar levelezőnk finn, német, francia, angol diákokkal, de 
még inkább diák lányokkal való levelezésre. Minthogy pedig min
den jel arra mutat, hogy a külföldi kereslet magyar levelezők 
iránt a jövő évben is az eddigi mértékben fog növekedni, most 
elérkeztünk ahhoz az időponthoz, amikor a diáklevelezést Magyar- 
országon nem csupán elméleti megfontolások, hanem tényleges 
adottságok, lehetőségek alapján lehet és kell propagálni.

Hogy azonban a számok mennyi zavart tudnak okozni, arra 
legjobb példa a vegyes levelezés — értve ezen fiúknak leányokkal, 
illetve leányoknak fiúkkal való levelezését.

Bár a magyar kínálatot számszerűleg sikerült a külföldi ke
reslettel úgy-ahogy összehangolni, a számszerű egyenlőségen belül 
még a nemek eltolódása is útját állhatja az elosztásnak, ha a Ve
gyes levelezés elől elzárkózunk. Kirívó példája ennek a finn leve
lezés, melyben elértük ugyan, hogy a jelentkezők száma mindkét 
országból évi 400 körül mozog, míg azonban a 400 finn közül 360 
leány és 40 fiú, addig a magyarok közül 280 fiú és csak 120 leány. 
A kérdést tehát a számok vetik fel, mégpedig különösképen csak 
abban a formájában, hogy a magyar fiú levelezzen külföldi leány
nyal, nem pedig megfordítva. Ha azonban a kérdés fölvetődött, 
érdemes foglalkozni vele, bár szerintem nem szükséges elvi kér
dést csinálni belőle és főleg nem szükséges általános érvényű meg
oldását keresni.

Minthogy a levelezésben világszerte több leány vesz részt, 
mint fiú, azt kell hinnem, hogy a levelezés jobban megfelel a 
leányok igényének. E hitemet néhány leányközépiskolának egészen 
kiváló teljesítménye is erősíti s úgy képzelem, hogy a számarány 
azért hajlik nálunk mégis erősen a fiúk oldalára, mivel diák- 
levelezési irodánkat egy fiúmozgalom, a cserkészszövetség termelte 
ki. A vegyes levelezés nálunk tehát fiúk problémája, de enyhíteni 
éppen a magyar leányoknak a levelezésbe való nagyobbmérvű be
vonásával lehet.

A külföld álláspontja a vegyes levelezéssel szemben csak 
részben az, amit a koedukáció elterjedése alapján várnánk. Nem 
engedik meg az olaszok és újabban a németek. Szülői beleegye
zéstől teszik függővé a franciák. A tanuló tetszésére bízzák a fin
nek, angolok, amerikaiak, hollandok. Az újonnan alakult észt iroda 
viszont valósággal meglepődött, mikor megkérdeztük, hogy név
sorai egynemű vagy vegyes levelezésre használhatók-e és azt vá
laszolta, hogy az számára teljesen közömbös. Mi se nem a szü
lőre, se nem a tanulóra, hanem az iskolára bízzuk a választást, s 
hogy nem zárkózunk el a vegyes levelezés elől, annak a számok 
kérlelhetetlen törvényszerűségén kívül az is oka, hogy abban az 
időben, amikor a magyar fiúk levelezését közvetlenül figyelhet
tük, ezen a téren sok kedvező tapasztalatot szereztünk s a nyelv- 
tanulásra való közvetett irányulás újabb lehetőségét láttuk benne.

Végül csak még két kérdést szeretnék fölvetni.
Az egyik az irányítás kérdése. Már említettem, hogy a leve-
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lezés a tanulónak valósággal szívügye — de mindenesetre magán
ügye — meg azt is, hogy diáklevelezésünk népszerűségének két
ségkívül használt, hogy nem hivatalos jelleggel indult meg. Ezzel 
szemben kénytelen vagyok elismerni, hogy legjobb eredménnyel 
éppen azokban az iskolákban folyik a levelezés, ahol azt egy tanár 
kézben tartja. Sőt példákat tudnék felhozni arra is, hogy a vezető 
tanár szerepe — ugyancsak az ügy kára nélkül — egészen a rész
letekig menő ellenőrzésben nyilvánul meg.

A másik az irredenta propaganda kérdése. Tapasztalataim 
szerint a diáklevelezés erre nem alkalmas. Nem kívánok hivat
kozni a francia iroda szabályára, amely szerint „tilos a diákleve
lezésben vallási vagy politikai vitát kezdeni“, mert ilyen kérdés
ben a szabály úgysem jelent megoldást. De a levelezés harátko- 
zásra, ismerkedésre való. A külföldi diák barátot keres Magyar- 
országon s hajlani fog a levelezés megszakítására, ha a levelek
ből egy eszme harcosának személytelen hangja csendül felé, vagy 
— ami még kiábrándítóbb — egy panaszkodó emberé. Ha azonban 
lesz neki Magyarországon egy testi-lelki jóbarátja, akivel talán 
nem is levelezett másról, mint kedvenc olvasmányairól, sportjáról 
és iskolájáról, akkor egész rokonszenve hazánk jogos igényei felé 
fog fordulni, ha egyszer valaki kellő hozzáértéssel elébe tárja 
azokat. Átányi István.

FIGYELŐ.
A tanító Nemzeti Színház.

A centenáriumok csaknem megszokott sorozatában külön 
helyet foglal el a Nemzeti Színház ünneplő esztendeje. Az alapí
tásától eltelt száz év egybeesik a magára eszmélt magyar művelő
dés építő lendületével. Nyelvpallérozó törekvések dajkálták gon
dolatát, nemesi rendek és lelkesedő polgárok szorgalmazták meg
valósulását; a nemzetté szélesedett Magyarország művészi esz
ményeit tisztelte benne; elesettségünkben hirdetője soha nem 
múló értékeinknek, csonkaságunk nehéz éveiben egyik biztosítéka 
szellemi integritásunknak.

Nem szándékunk történeti méltatást írni a Nemzeti Színház 
küzdelmes századáról, hivatottabb mások bizonyosan elvégzik 
ezt a munkát. Amikor tisztelegve megemlékezünk ünnepéről, nem
zeti kultúránk mai munkásai köszöntjük benne a magyar művelt
ség nagyhagyományú terjesztőjét, a ' „nemzet napszámosainak“ 
széptermésű veteményes kertjét. A tömegeket megfogó teátrum
hoz mindig meleg szálak fűzték a középiskolai tanárságot. Nem 
lenne érdektelen kimutatni, hányán szerepeltek sorainkból a 
bírálóbizottság tagjai között, hány magasba törő költő-tanár mu
tatkozott be színházunk világot jelentő deszkáin, hogy az igényes, 
de hálás közönség állandó tanárkülönítményét ne is említsük.

Örömmel szögezzük le, hogy a „mi“ szempontunkból, iskolai 
vonatkozásban is szerencsés volt a jubileumi kapunyitás. A peles- 
kei nótárius Galamb Sándor (ugyancsak középiskolai tanár) ren
dezésében a mai színészgárda játékával minden katedrái mélta
tásnál színesebben, elhihetőbben tudja éreztetni a száz év előtti
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magyarságot érintő kérdéseket a nyelv, haladás, társadalmi szem
lélet síkjában. A játék irodalomtörténeti szemléltetés, anélkül, 
hogy elveszítené szórakoztató frisseségét. Közönség-sikerét mutat
ják az ismételt előadások. Reméljük, a többi magyar klasszikus 
felújítása hasonlóan szerencsés rendezésben segítségünkre lesz 
annak elültetésében, hogy az „iskolás irodalom“ nem penészes 
adatgyűjtemény, hanem eleven életből fakadt, nekünk is szóló 
írás. Csak mai szemmel forgassuk fakult lapjait!

Legyen szabad a közös cél érdekében néhány szerény kérést 
leírni, talán csak mint ötletet felvetni.

Az ilyen előadásoknál a mai szereposztás mellett ki lehetne 
nyomtatni az első előadás szereplőit is, esetleg azt is kiemelve, 
hogy egy-egy darabban melyik színésznek volt nagy szerepe, 
döntő sikere. A peleskei nótárius Utójátéka ezt szellemesen oldja 
meg, de aligha lehetne ilyenfajta irodalomtörténeti „jelenetet“ 
illeszteni minden felújított műhöz.

Az új előadások átrendezői 1 ovidén jeleznék, hogy ki milyen 
felfogás szerint rendezte az eredeti előadást, mit, mennyiben és 
hogyan kellett a mai közönség számára módosítani. Röviden a 
különböző régebbi rendezői elvek kiemelése, a maiaknak igazolása 
lenne ez a kis áttekintés. Talán mindkettőt — eredeti és mai sze
reposztást, meg ezt a rendezői „syllabust“ — külön is lehetne 
nyomatni és filléres áron forgalomba hozni. Valami olyan meg
oldásra gondolunk, amilyent a közelmúltban a színház igazgató
ságától (VIII. Henrik) örömmel vettünk kézbe. Ezek az ismerte
tések nemcsak kedves emlékei lennének a jubileumi esztendőnek, 
hanem rajtuk keresztül némi bepillantást nyerhetnénk abba a 
színes és sokrétegzésű munkába, amely egy-egy színdarabot az 
ezerszemű közönség elé varázsol.

A messzi vidéki városokban bizonyára irigykedve gondolnak 
a boldog pestiekre, a budapesti diákokra, akik ebben az évben 
könnyűszerrel végignézhetik a Nemzeti Színház előadás-sorozatát. 
Módot kellene keresni arra, hogy az egész ország sok-sok vidéki 
középiskolájából minél több diákgyerek részesüljön ebben a mű
élvezetben. Talán nem túlságosan merész álom, hogy hatósági és 
társadalmi összefogással meg lehetne oldani a filléres diákvona
tok beállítását egy-egy klasszikus nemzetiszínházi előadásra. 
Emlékezünk, milyen kedves volt az Arany-jubileum évében az 
a füzet, amelyet a Kisfaludy Társaság figyelme adott a magyar 
tanulóifjúságnak. Nem lehetne ma meghívni a magyar vidék 
közép- (és fő-) iskolai diákságát színházunk egy-egy nagy elő
adására? Száz évvel ezelőtt az egész ország hordta egybe, adta 
össze a Nemzeti Színház épületét a napszámos robotos pórtól a 
„tengervészes... úri hölgyig“; osszuk szét a nemzeti műveltség 
kegyelettel őrzött lángját most szerte az országban. Ügy gondol
juk, nem kell részletezni, mit jelentene nemzeti értékeink meg- 
becsültetése, társadalmi nevelés szempontjából is, ha ilyen úton 
is ügyetvetnénk a mindig megdicsért, de ritkán felkarolt magyar 
vidék kultúrigényére. Annyi vállalat él a diákok és szüleik fillé
reiből, adjanak ezek a vállalatok valamit vissza. Annyit költünk 
külföldiek idecsalogatására, ne sajnáljunk egypár fillért a mi 
fiainktól sem, hozzuk őket Budapestre. Szervezzük meg az ifjúsági 
előadások filléres vonatait! Hozzák ezek a vonatok Somogyból,
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Nyírségből, a Tisza mellől, a Mátra vidékéről, a déli és nyugati 
határokról, meg a bihari végekről a magyar fiúkat, leányokat a 
mi tiindérien szép fővárosunkba, hadd legyenek részesei legalább 
ebben az ünneplő esztendőben a legmagyarabb színházi kultúrá
nak. Közülük sokan talán soha többé nem jutnak el oda, ez a 
figyelem felemelő élményt és el nem múló emléket jelentene vala- 
mennyiöknek. Dr. Éber Jánost.

FORGÁCSOK.
Egy bemutatótanitás utó játéka. Nemrégiben egy középfokú 

iskolának két bemutató német tanításán vettünk részt. Örömmel 
állapítottuk meg, hogy ezeken helyes módszerrel szép eredményt 
értek el s ezt a szereplő kartársak előtt meleg szavakkal ki is 
fejeztük. Természetszerűleg lényegében véve újat nem láttunk. 
Az idegen nyelvek tanításának módszere nagy világirodalomra 
tekinthet vissza, ebben sok kitűnő munkása van a magyar közép
iskolai tanárságnak. A módszerek gyakorlati megvalósítására 
pedig 65 évvel ezelőtt alakult a Gyakorlófőgimnázium, ebben 
nevelődtek a középiskolai tanárok, s újabban több gyakorló közép
iskolánk működik hasonló céllal. Sok iskolánk tart bemutató órá
kat. Sok elméletet ismerünk, hosszú gyakorlatra hivatkozhatunk. 
Annak a középfokú iskolának tanárai nem nyújtottak számunkra 
lényegileg líjat, mert azt senki se tud nyújtani, legfeljebb néhány 
egyéni fogásról lehet szó, amilyet minden tanárnál, minden isko
lában találunk. De ismert módszeres eljárásokból oly módszert 
állítottak össze, amely eredményre vezet. Ennél jobbat, többet nem 
is lehet senkitől se elvárni. A szóbanforgó iskola tanárai az el
ismerést szerényen, hálásan vették tudomásul.

Felállt azonban egy szakiskolai tanár, a látottak felett el
ragadtatásának adott kifejezést és nem mulasztotta el az alkal
mat, hogy torzképet fessen a középiskolákból kikerülő tanulók 
idegennyelvi tudásáról. „De majd ha úgy tanítanak a középiskolá
ban, mint ennek az iskolának a tanárai — mondotta— akkor, majd 
akkor.. .“ Akkor majd bizonyára a mi vállunkat is megveregeti. 
Nem tartottuk illőnek, hogy egy vendégszerető intézetet iskola
fajok csataterévé tegyünk és hallgattunk. De vegye e helyről tudo
másul az illető felszólaló úr, hogy ez a hallgatás nem azt jelen
tette, mintha egy betű igazságot is találtunk volna könnyelmű 
állításaiban, amelyekkel a középiskolát s vele felsőségeit is le
bírálta.

A középiskola a német nyelvtanításban nem haladhat úgy, 
— mint abban az iskolában láttuk — hogy egy órán három új 
szót gyakorol be. Eddig nehéz irodalmi művek megértése volt 
egyik előírt főcélunk és Goethe Iphigeniájához ily módszerrel, ily 
lépésekkel senki se tud eljutni nyolc év alatt 60-as osztályokkal, 
de 35-ösökkel sem (mint amilyet ott láttunk), még ha kétszerannyi 
órában folyna a német tanítás, mint eddig. A beszélgetések kezdetben 
mindig meglepő eredményt mutatnak, a latin beszélgetések is an
nak idején eleinte sok reményt keltettek. Mikor azonban a nyelvi 
jelenségek nehézségei bonyolódnak, mindinkább több tanuló ered
ménye csökken. Három idegen nyelvet is kell tanulniok. A komoly
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nyelvtanulás nem játék. Nem csoda, ha sok tanuló nem olyan 
nyelvi tudással kerül ki a középiskolából, amilyennel teljesen meg 
volnánk elégedve, különösen a beszédkészség tekintetében. De a 
felszólaló úr — úgylátszik — nincsen tisztában az érintett nehéz
ségekkel és nem tudja, hány kisebb nyelvtehetséggel megáldott 
tanulót kell a minősítési törvényre való tekintettel, az igazság és 
méltányosság szellemében átengednünk, ha szorgalmával és más 
tárgyakban elért kitűnő eredményével erre érdemesnek mutat
kozik.

Nem olyan egyszerűek a dolgok, mint ahogyan a felszólaló 
szakiskolai tanárkartársunk képzeli, aki felült az „egyetemi elő
adó“ magas lovára és onnan bírálgatott. Akinek a látóköre azon
ban onnan sem enged bepillantást más iskola munkájába, az ne 
tetszelegjen a bíró szerepében, hanem elégedjék meg a maga mun
kájának tökéletesítésével. (kk.)

Tanítson az utca is! A haladás hívei igyekeznek a tudomány 
eredményeit közkincesé tenni s ebben már csak hivatásuknál fogva 
is elől járnak a pedagógusok. Az ő gondjuk az is, hogy más terü
leteken működőket figyelmeztessenek arra, mit mikép lehetne szé
lesebb körök tudatában meggyökereztetni. Ügy tudjuk, tanár
embertől származik a gondolat, hogy a kiváló szellemekről elneve
zett budapesti utcákon emléktáblák örökítség meg a névadók ér
demeit, mikép azt a magyar Pozsonyban s néhol külföldön is lát
tuk. Tapasztalásból tudom, hogy nem egy ember sohasem gondolt 
például arra, hogy a Damjanich-utcát szabadságharcunk hős tábor
nokáról nevezték el, pedig ismerte a hős haditetteit. De célt tévesz
tenének a nagyoknak állított szobrok is, ha az utca népe nem 
tudja, milyen érdemeket örökítenek meg. Vagy csak azokhoz szól
janak-e, akiknek szívében a nagyok úgyis emléket állítottak? Igen 
helyén volna, ha a szobrok közelében, alkalmas helyen, hol nem 
hatnak zavarólag, táblák adnának felvilágosítást a közönség szé
lesebb rétegeinek. Néha mindnyájunknak szükségünk van rá. Váj
jon hányán vannak Budapesten, akik a Kossuth-szobor valamennyi 
alakjára ráismernek? E sorok írója sem tartozik közéjük, mit res
téi, de bevall. Vezethetünk-e diákokat egy szobor elé, mely előtt 
hiányos tudással állunk magunk is? Tanítson az utca is! Indítvá
nyunkat ajánljuk fővárosunk vezetőségének, amely nagyon sokat 
tesz Budapest szépítéséért s nevezetességeit, múltját is széles ré
tegek érdeklődési körébe kívánja vonni. (kk.)

EGYESÜLETI ELET.

Budapesti Tanári Kör.

I.
Légoltalom a középiskolában.

A Kör első ülését folyó évi október lió 25-én tarto tta. Vitéz Fraknóy 
József  elnök köszönti az egybegyűlt tagokat s néhány szóval vázolja az idei 
m unkaprogram m ot. M indenki halad, a tanárságnak  is haladnia  kell önkép
zés útján. Egy-egy problém a m egoldása nem csak az előadót, hanem  a töb-

10Tanáregyesületi Közlöny.
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bieket is felemeli. Mivel régen az előadások heterogén volta m iatt sok panasz 
volt, igyekszünk az előadásokat egy központi m ag köré csoportosítani. 
Ebben az iskolai évben ez a m ag a tanárképzés ügye lesz. Ezt a dolgot a 
külföldi helyzettel való összehasonlítás a lap ján  gondolja legjobban megvilá- 
gíthatónak. Éppen ezért m ár több tanárt is felkért ilyen előadások tartására .

E zután Weber József  ta rto tta  meg előadását Légoltalom a középisko
lában  címmel. Az előadás gondolatm enete a következő volt:

A légvédelem szervezésének m egindulását az 1935-ös tanfolyam tól szá
m íthatjuk . Az első korszak Budapest 1937. október 13-i elsötétítésével ért 
véget. E kkor vette kom olyan Budapest lakossága a légvédelem megindulását. 
A légoltalom m egszervezését szükségessé teszi M agyarország kis területe, 
a romboló, gyújtó- és gázbombák használata.

A középiskolában évi nyolc órában tan ítják  a légoltalom elemeit, rész
ben a testnevelési, részben a term észetrajzi, részben az egészségtani órákon. 
Sok iskolában továbbm entek: légoltalmi tanfolyam okat, k iállításokat ren
deztek. Ez a különm unka az országos szakfelügyelő kinevezésével nem 
sokára egységes irány t fog venni. Az új irány a továbbképzést és az iskola 
szervezett légoltalm át célozza elsősorban. Legfőbb dolog az ifjakat fegye
lem re nevelni; ki kell ok tatn i őket a házi tűzo ltásra  és az elsősegély-nyúj
tásra. El kell készítenünk az iskolaépület óvóhelyeit. Legjobbnak gondolja 
erre a célra a futóárokrendszert, lehetőleg az épülettől távol. Ez kerül a 
legkevesebbe.

Az előadáshoz először vitéz Korompay Sándor  szólt hozzá. Szerinte 
a fu tóárok  jó a bom ba ellen, de nem  használható  a gáz ellen. Budapesten 
m a rém ületre nevelnek. Ez helytelen. E lsősorban fegyelmezettségre kell 
nevelnünk. Ki kell ok tatn i m indenkit, mit kell csinálni légitám adás esetén.

Kékesi; János azt szerette volna hallani, hogyan kapcsolódjék be a 
középiskola a légvédelembe? Szinte m inden tárgynak megvan a kapcsolata 
a légvédelemmel. Példákat hoz fel a kapcsolatokra. Ha a megfelelő ism eretek 
m egvannak, nincs megfélemlítés.

Grabovszky Kamill  szerint a problém ák megoldása folyam atban van. 
M unkában van az útm utató. Ez az egységes megoldást tarta lm azni fogja. 
A m i feladatunk az előírt időben kiképezni az ifjúságot a légoltalomra.

Fraknóy  elnök válaszol a  felszólalásokra, az előadónak megköszöni 
az előadást s bezárja az ülést. IJr. Márkus Jenő  titkár. II.

II.

Pintér Jenő a nyelvhelyességről. Koezogh András a családi nevelésről.
A titkár, pénztáros és ellenőr beszámolója. Sándor Venee indítványa 

Thiencmann könyvével kapcsolatban.
A K ör folyó évi novem ber hó 10-én tarto tt közgyűlésén vitéz Fraknóy  

József  elnök m egnyitó beszédében visszatekint az elm últ év m unkájára. 
Szom orúan á llap ítja  meg, hogy a tan á ri összetartásban hiány van. Ha meg 
akarjuk  m agunkat becsültetni, össze kell tartanunk . R endszerint olyanok 
panaszkodnak, akik nem  veszik ki részüket a m unkából. Sajnálatos, hogy 
vannak intézetek, ahol csak egy-két tag van. Az összetartás ápolására tartjuk  
a szerdai összejöveteleket s a havi előadásokat. Panaszkodnak a tanárok 
a  film oktatás m iatt. Innen is elhúzódik a tanárság, pedig itt sok m unka- 
alkalom  volna. Kérik a tagok, rendezzünk k irándulásokat. Minden k íván
ságot igyekszünk teljesíteni, de komoly összetartást kérünk.

Az elnöki m egnyitó u tán  Pintér Jenő  tanker, k ir. főigazgató h ív ja fel 
a Kör figyelm ét az iskola h ivatására  a nyelvm űvelés szolgálatában. Az anya
nyelv védelme, m egtisztítása az idegenszerűségektől, megőrzése nemes m u n k ar 
a tanárságnak  nem csak hivatása, hanem  kötelessége is. A nem zet nyelvében 
él, de csak addig, amíg lángolóan szereti nyelvét. De a puszta szeretet nem 
elég, tenni is kell valam it. H ivatkozik Kazinczy Ferenc, Szarvas Gábor és 
kortársa i példájára . A kkoriban is ott volt m indenki, aki szerette a m agyar 
nyelvet. Most is össze kell fognunk, hisz körü lö ttünk  nem zeti lázban élnek
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a nemzetek. Nem szabad olyan túlzóknak lennünk, m int a ném etek. Új 
ágakat kell oltanunk a nyelv Iáján, de le kell nyesnünk a vadhajtásokat.

A M. Tud. A kadémia a közvélemény nyom ása alatt m egindította a 
Magyarosunk. Olcsó áron kerül lorgalom ba s hihetetlen érdeklődést kelt. 
De az Akadémia jól ludja, hogy nem csak a sajtón, hanem  a jövő nem ze
déken keresztül kell á ta lak ítan i a m agyarságot a nyelv terén, ö t  kérte fel 
a további szervezésre és a lo lyóirat irányítására. Úgy érzi, hogy ezt a m un
kát csak a tanárság tám ogatásával tud ja  megvalósítani. Bízik a tan á rság 
ban, hogy lelkesedéssel fogja ielkaro ln i a m unkát. Szól az idevonatkozó 
segédeszközökről s elm ondja, hogyan képzeli részben cikkek, részben szülői 
értekezletek, társaságban való érintkezés, önképzőkörök, szótárak készítése 
stb. ú tján  a feladat végrehajtását.

A Kör egyhangú lelkesedéssel vette tudom ásul Pintér Jenő  főigazgató 
ú r felszólalását.

E zután dr. Koczogh András  ta rto tta  meg A családi nevelésről szóló 
felolvasását. G ondolatm enete a következő volt. A reánk nehezedő gazdasági, 
politikai és erkölcsi válság a családi életben is érezteti bom lasztó hatását. 
A bajok főokai: a m aterializm us, szenszualizmus, a form ális kereszténység 
s a nagy jellem ek hiánya. Különösen m egrom lott a családi élet. Elválások, 
laza erkölcsök, íölösleges szórakozások, anyagi bajok, a sajtóközlem ények 
m ind káros hatással vannak a nevelésre és az ifjúságra. Nagy ellentét van 
az idősebbek és a fiatalok között. Legjobb gyógymód a nevelés. Ennek 
minél korábban kell kezdődnie s a családból kell kiindulnia. Sok függ az 
édesanyától s az első benyom ásoktól. A nevelés egyéni legyen. Nagy jelentő
sége van a példaadásnak. Igen káros a kényeztetés. Az igazi cél a keresz
tény jellem kialakítása. A szülőknek azt tanácso lhatjuk : gondoskodjanak 
először a gyerm ek játszótársának, m ajd később b a rá tjának  m egválasztásáról 
Figyeljék és őrizzék ellen a gyerm ek szórakozásai! s olvasm ányait. Legye
nek a  gyerm ekek tekintélytisztelők és engedelmesek. A szülők ne bírálgassák 
a tanárokat. Szóval az iskola és család karöltve, egymást megbecsülve 
neveljenek.

Vitéz F rakná у elnök megköszöni az előadást s újból hangsúlyozza, 
hogy nevelői m unkánk sikertelenségének legfőbb oka az, hogy a család 
ellenünk dolgozik.

Dr. Márkus Jenő  titkári beszám olójában először azokra a problém ákra 
m utat rá, m elyek jelenleg a tanárságot foglalkoztatják. Ilyenek a szelekció 
kérdése, a tanm enetek és óratervek, a fiatal tanárság  súlyos helyzete, a 
drágaság ijesztő emelkedése stb. Majd ism erteti az elmúlt év m unkáját. Egy 
választm ányi ülésen m egtárgyaltuk a győri T anári Kör átira lá t, m egvitattuk 
a nem zeti zászló fokozottabb megbecsülése tekintetében beadott indítványt. 
Felolvasóüléseinken kétirányú m unka folyt. Az egyiken a társadalom  leg
égetőbb problém áját, a szelekciót tárgyaltuk meg négy előadásban. Dr. Bog
nár Cecil a szelekció és osztályozás kérdését világította meg Dr. Loczka  
A.ajos az egyéni osztályozás m ellett a tesztekkel való kísérletek nagy jelen
tőségére m utato tt rá. A tanulók m egbírálásának tárgyilagos m ódjai cím ű 
előadásában. Dr. Kosa Káln.án  a szelekciót neveléspolitikai szem pontból 
ismertette, dr. Zibolen Endre  a középiskolai szelekció és lársadalom  vonat
kozásait tá rta  fel.

A m unka m ásik iránya az ism eretterjesztés volt. Ebben az irányban 
két előadás volt. Szabó Zoltán egyetemi tan á r az örökléstudom ány m ai 
á llását ism ertette, kiem elvén a neveléstani vonatkozásokat. A m ásodik elő
adás, Gin esi Nándoré,  a film készítés világába vezetett s feltárta  előttünk 
annak sokféle csín ját-b in ját. Utolsó ülésünkön az idei m unkaprogram m ot 
s a külföldiekkel való kapcsolatok megszervezését beszéltük meg.

A jelentés m eghallgatása után Marczinkó Andor  pénztáros m utatta  be 
a köri szám adást. 527T9 P bevétellel szemben 298-34 P kiadás volt. M arad
ványként 228 P 85 fillért viszünk át az 1937/38. tanévre.

Dr. Lóránth Mária ellenőr jelentése u tán  a közgyűlés a felm entést m eg
ad ja  a pénztárosnak.

10*
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Edes Jenő  a gyűlés elején felszólaló P in tér Jenő főigazgató beszédének 
hatása alatt a következő indítványt teszi: „Mondja ki az OKTE Budapesti 
Köre, hogy csatlakozik a M. Tud. A kadémia nyelvművelő mozgalmához, 
am ely elsősorban nem zeti nyelvünknek az idegen elem ektől való megtisztí
tását tűzte ki célul. Egyúttal forduljon átira tta l az összes testvéregyesületek
hez, hogy csatlakozásukkal és lelkes tevékenységükkel minél hatásosabban 
karo lják  fel ezt a m ozgalm at.“

A jelenlevők egyhangú lelkesedéssel elfogadják az indítványt.
Sándor Vence t. ü. főtanácsos részletesen m egindokolt indítványára 

a  Kör elfogadja a  következő javaslatot: „Kívánatos volna, hogy csak közép
iskolai tanárokat bízzanak meg tankönyvírással. Egyetemi tanároka t csak 
akkor, ha hosszabb ideig m űködtek középiskolában, m int ténylegesen tanító  
tanárok. Kívánatos volna a III. osztályos ném et tankönyv ú jra írása . Fel 
kell hívni a  tanárok  figyelmét, hogy a Thienem ann-féle tankönyvnek azt 
a  részét, am ely az előírt anyagon túlterjeszkedik, nem szabad elvégezni. 
K ívánatos volna az első évfolyam ném et tantervéből a birtokos névm ást 
és a birtokviszonyt kivenni.“

Kerecsémji Jenő, Fraknóy  elnök és dr. Kardeván Károly felvilágosító 
hozzászólásai u tán  a közgyűlés elhatározza, hogy alkalom adtán ebben az 
ügyben az OKTE ú tján  felterjesztést intéz a VKM-hez.

Az elnök az indítványok m egtárgyalása u tán bezárja  az ülést.
Dr. Márkus Jenő, titkár.

Elnökünk, Bernolák Kálmán 
meglátogatta győri kartársainkat.

Jegyzőkönyv

a  Győri T anári Kör 1937. évi novem ber hó 4-én, B ernolák K álm án tanügyi 
főtanácsos, áll. leánygim názium i igazgató, Egyesületünk elnökének látogatása 

alkalm ával ta rto tt rendkívüli közgyűléséről.
M egjelent a  Körnek 31 tagja.
E lnök: H eppner Antal dr. áll. gimn. r. tanár, a Kör elnöke.
Jegyző: Zalai József áll. gimn. r. tanár, a Kör titkára.
I. Az elnök  üdvözli a  m egjelenteket és a közgyűlést megnyitja. A jegyző

könyv hitelesítésére Antalfy Gizella és Kató Sándor dr. k artá rsaka t kéri fel.
II. Az elnök  megnyitó beszédében a  rendkívüli közgyűlést ünnepi  köz

gyűlésnek nevezi, m ert K örünk nagy m egbecsülésének jelét lá tja  abban, hogy 
ú j központi elnökünk a vidéki körök közül m inket tisztelt meg elsősorban 
m agas megjelenésével. Örömmel látja, hogy a tanügyi kérdések irán t jóval 
érzékenyebb vidék egyre szám ottevőbb szerepet kap a tanügyi kérdések 
m egtárgyalása során. Szükségesnek ta r tja  azonban, hogy elnök u runka t 
tájékoztassa az általános helyzetről és a Kör nevében előadja, m it várunk 
m i a Központtól:

1. a tanárság  egyetemes érdekeinek hatékonyabb védelmét, amihez 
szükséges, hogy a központi vezetőség tagjai sorába az ifjabb nem zedék dol
gozni akaró  és tudó tan ára i is egyre nagyobb szám ban nyerjenek kiküldést 
vagy meghívást; úgyis jó  néhány évi tapasztalat kell ahhoz, hogy ezek meg
felelő tá jékozottságra tegyenek szert és a maguk fiatalosabb lendületét az 
idősebbek bölcseségével értékesíteni tudhassák. Itt term észetesen csak azokra 
a fiatalabb ka rtá rsak ra  gondolunk, akik — hisz a választm ány a tanári rend 
e litje  kell, hogy legyen —  képességüket, ráterm ettségüket m unkájukkal m ár 
bebizonyították;

2. öröm m el á llap ítja  meg, hogy K örünk életrevaló és elég nagy szám ban 
felterjesztett indítványai a K özpontban m egértésre találtak; azok valóra 
váltását egyre erősebben kell szorgalm aznunk, nem  utolsó sorban azokat, 
am elyek a nyom orúságban tengődő kezdő tanárok  m egélhetését k ívánják 
biztosítani, m ert jelenlegi siralm as anyagi helyzetükben alig lehet k ívánni is,



133

hogy az egyre nagyobb m unkát, önképzést követelő nemzetnevelő m unkát 
m aradéktalanu l el tud ják  végezni;

3. ne lásson a központ Vezetősége a dolgozni akaró  vidéki kartá rsak 
ban m indenáron való ellenzékieskedést, ha nem  ért egyet m indig és m in 
denben a  központi akara tta l; rendünk  érdekeinek önzetlen szolgálata nem 
m erülhet ki lejbólin tgatásban;

4. az anyagi ügyekkel való behatóbb foglalkozásunk nem véletlen, első
rendű szükségletként jelentkezett az egyre nagyobb m éreteket öltö fásult
ságban, lankadásban és célravezetőnek bizonyult a kívánatos nagyobbfokú 
érdeklődés felkeltésére; biztos, hogy ez biztató jel arra, hogy körünk az 
általános pedagógiai és d idaktikai kérdések m egvitatásából is kiveszi m ajd 
— b ár eddig sem mellőzte —  a m aga részét még akkor is, ha eszméink, 
indítványaink megfelelő orgánum  hiányában nem  is terjednek ki szűk körünk 
határából;

5. sa jnálatta l kell észrevennünk, hogy a pedagógiai és d idaktikai k é r
dések m egvitatása igen m eddő láradozásnak  bizonyult és bizonyul is m ind
addig, míg osztályonkint kap juk  az új középiskola tantervét és utasításait, 
vagy pedig a megvitatás u tán  nyom ban m egszűnt a problém a: egy hirtelen 
változtatással k ikerült a középiskolából, hogy helyét elfoglalja egy m ásik, 
am inek élettartam át illetőleg m ár megszületése p illanatában igen b izalm at
lanok lehetünk;

6. tankönyveinket, m elyből tan ítan i fogunk, a tan ítás m egkezdésekor 
még nincs szerencsénk ism erni — de a tanm enetnek ebből is meg kellene 
lennie évnyitásra; a  tanártestü let szükséges kiegészítése pedig —  gyakori 
jelenség — nem  történik  meg néha még szeptem ber folyam án sem; hogy 
aztán ezekből m ilyen „nyugodt“ m unka és légkör alakul ki, m indnyájan  
tudjuk;

7. a nyugalom  pedig m inden m unkában  fontos, hiánya azonban a mi 
m unkaterületünkön talán legveszedelmesebb; m inden időnket különben is 
m agának követeli az iskola, a tanügy a m aga sokirányú bürokratikus te r
m észetű feladataival is, am i ugyan —  tud juk  — nem mellőzhető teljesen, 
de visszaszorításra szorul köztudom ás szerint, ha önképzésünket, értékes 
m unkánk  legfőbb feltételét, nem  akarjuk  elhanyagolni;

8. jobban bele kellene vonni a tanárságot, m int a törvények, rendel
kezések gyakorlati m unkását, az irányító, kitervelő m unkába; elképzelhető, 
hogy a Közoktatási Tanács terveit érvényreem elés előtt például kiadná 
gyakorlati emberek, egyes iskolák (de sem miesetre sem csak a gyakorló 
középiskolák) kezébe és nem csak Budapesten, hanem  vidékre is, amely sok 
szem pontból egészen m ás világ; igen üdvös lett volna, hogy egy legfeltűnőbb 
tantervi változtatást em lítsünk, az I. osztály fö ldrajz-tantervének (tanterv- 
tervezetének) előzetes közlése a tanársággal állásfoglalás, m egvitatás céljá
ból; hisszük, nagyobb tervszerűség uralkodnék az egész középfokú ok tatás
ban. Lehetne itt a gyakorlatilag m űködő tanárok  valamely szervére is gon
dolnunk, amely a Közoktatásügyi T anácsnak gyakorlati tanácsadója lehetne; 
például a tudom ásunk szerint tervbevett „Tanáregyesületek Szövetsége“ vagy 
annak  valam ely egyesületközi bizottsága; ez a szerv egyébként a tanárság 
összes anyagi és pedagógiai érdekeit képviselhetné jelentős súlyával akár 
a korm ányzattal szem ben is, ha szükségesnek m utatkoznék.

III. H eppner Antal dr. elnöki m egnyitójában felvetett kérdésekre Ber- 
nolák Kálmán  központi elnök úr a következőkben válaszolt:

1. Köszönetét m ondott az alkalom ért, hogy a Győri Körrel m egism er
kedhetett; őszintén köszöni az elnök szíves üdvözlését és nyíltan  előadott 
gondolatait; ezt különösen sokra értékeli, m ert észreveszi m ögöttük a közép
iskolai kérdések és a tanárság sorsának féltő gondját, azokkal való lelkes 
foglalkozást, az egész vonalon kívánatos, egyes kérdésekben sürgetően 
jelentkező javító  szándékot.

2. A választm ány összetételére és m unkájára  vonatkozólag a követ
kezőket jegyzi meg:

1. A központi választm ány nem a Vezetőség részéről meghívást nyert, 
hanem  az egyes körök részérők kiküldött k artársak  együttese; szükségesnek
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ta r tja  m aga is az elnöktől aján lo tt „vérfelfrissítést“ a választm ány össze
tételében, emellett azonban nem  mellőzhető az idősebb tanárok  tapasztalata 
és higgadtsága sem; a lia ta labb  k artá rsak  csak erre tám aszkodva képesek 
az egyetemes érdekek okos és tapin tatos képviseletére.

2. Az ifjabb nem zedék sorában — tapasztalata  szerint — nincs meg 
a szükséges érdeklődés, m intha az ifjabbak  és idősebbek ellentétéről lehetne 
beszélni, pedig az ifjabb tanárnem zedék észrevehetné, hogy ügyükkel szere
tettel és állandóan foglalkozunk.

2. b) Nem lehet m indig csak — bárm ily tiszteletrem éltó — hevülettel, 
lendülettel nyúlni a kérdésekhez, a szükséges m érséklet nem  m indig oppor
tunizm ust jelent, hanem  igazi érdekvédelmet.

3. A vidéket a Központ nem tekinti feltétlenül ellenzéknek: Egyesüle
tünk egyetemes érdekeket szolgál, bárk itő l és bárhonnan  eredő indítványt 
a Központ m indenkor szívesen fogad, az elsőség jogáért nem  küzdünk, 
hiszen közös érdekek és célok kapcsolnak össze bennünket.

4. K ívánja, hogy a körök többet foglalkozzanak pedagógiai és d idak
tikai kérdésekkel, m int önképzésünk legfontosabb m unkájával; a tanári 
továbbképző tanfolyam ok inkább elméleti téren mozognak, nem is könnyen 
hozzáférhetők, ezért önképzésünk ügyét m agunknak kell alaposabban 
kezünkbe vennünk, ezt sohasem  szabad szem elől téveszteni, hisz m i irá 
nyítjuk  az ország ku ltú rá já t s azon keresztül sorsát is legnagyobb m értékben.

5. K özlönyünk terjedelm ét fedezethiány m iatt a jelen körülm ények 
között nem növelhetjük, így — sajnos — nem  adhatunk  teret m inden érte
kezésnek, tanulm ánynak; néha pedig, el kell ism ernünk, nem is volna cél
szerű a „scrip ta m anent“ elvét figyelembe véve, nyom ban napvilágra hozni 
vélem ényünket, de nem m intha el akarnók  rejten i az igazságot, hanem  okos 
szolgálatot akarnánk  lenni érdekében.

6. Ami a K özoktatási T anácsot illeti, 17 évi tapasztalata  a lap ján  meg
nyug ta thatja  a közgyűlést, hogy igen körültekintő  m unkát végez, hivatása 
m agaslatán áll; a vidéki k artársak  bevonása a Tanács m unkájába azonban 
igen nehézkes volna.

7. A köröktől felvetett kérdéseket az OKTE m indig igen szívesen veszi 
és e lju tta tja  a Tanácshoz; nem  utasítják  el ott indítványainkat, hisz m a m ár 
leginkább gyakorlati pályán m űködő tanárok  vannak többségben, kérdé
seinkben gyakorló tanárok döntenek.

8. Az OKTE tervbe vette m ár egy egyesületközi szerv életrehívását a 
Ref. Tanáregyesület kezdem ényezésére; ez nem érintené az egyes egyesü
letek önállásának feladását, csak az egyetemes érdekek hatásosabb kép
viseletét.

IV. B em olák  Kálrr.án központi elnök úr beszám ol azokról a kérdések
ről, am elyekkel a Központ m a különösebben foglalkozik:

1. Az óraadó helyettes tanárok  részére sürgetjük a megélhetéshez szük
séges illetményt, m ert — köztudom ású — bérük a létm inim um on alul van. 
Ehhez adatgyűjtő  közrem űködésre van szükség, hogy felkészülten képvisel
hessük jogos érdekeiket; azok részére, akik tanszéket töltenek be, kérnünk 
kell törvényben biztosított joguk életbeléptetését.

2. A tanári pályán jelentkező lú lprodukció csökkentésének egyik je len
tős m ódja volna az, ha a tanügyi igazgatásba elsősorban tanárokat vonná
nak  be, hiszen a tan á r m ás pályán nem tudhat elhelyezkedni, m int tanárin  
vagy a tanügyi igazgatásban; a más (pl. jogi) képzettségűek előtt hasonlít
hatatlanul nagyobb terek nyílnak az érvényesülésre.

3. K érjük és állandóan szorgalm azzuk az V. fizetési osztályban a le- 
csökkentett százalék felemelését.

4. Szeretctlel foglalkozunk segítő-alapunk kibővítésével; ehhez azonban 
szükséges a rendelkezésre álló szerény alap, illetőleg segélyforrás megduz- 
zasztása; terv — és kéri, hogy ezzel a Győri Kör is foglalkozzék — , hogy 
a tagoktól havi 1 P-s önkéntes m egajánlást kérnénk az alapra; szám ításunk 
szerint a befizetett összegnek 3—4 éven á t csak felét fordítanók  jóléti célra, 
a többit tőkésítenénk; így aránylag ham arosan olyan összeghez jutnánk,
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amely számottevő segítséget nyú jtana  a rra  szoruló kartársa inknak ; ez meg
terhelést jelent ugyan, de elképzelhető, hogy a tanárság ezzel az áldozattal 
szívesen jönne segítségre.

5. M átraházán tervezett üdülőhelyünk költségére az Elnökség 70.000 P 
erejéig nyert felhatalm azást a folyó évi október 2-i közgyűléstől.

6. Szorgalmazzuk az ötödéves korpótlék visszaadását esetleg más (pl. 
tanügyi m űködési) pótlék gyanánt.

7. S ikereink biztosításához azonban szükséges, hogy lehetőleg minden 
középiskolai tan á r tag ja  legyen Egyesületünknek.

8. Egyesületünk k iadásában m egjelent pedagógiai szakkönyvek soro
zatának beszerzését a ján lja  a tagok figyelmébe.

9. A MÁV-nál szorgalm azzuk a k irándulások céljára  50%-os kedvez
mény felemelését, m ert a tervezett k irándulások  szinte országszerte m eg
hiúsulnak a kedvezm ények csekélysége miatt.

V. Hozzászólások  az elnök beszám olójához:
a) H eppner Antal dr. elnök megjegyzi, hogy két felterjesztett indítvá

nyának  sorsáról semmi értesülése sincs;
b) B ánkúty E rnő dr. k ívánatosnak tartja , hogy —  m int a kér. iskolák

nál helyes eljárás — a R endtartást előzetesen küld jék  meg a tanártestü le
teknek is hozzászólás végett.

E lnök megígéri, hogy illetékes helyen eljár a felvetett ügyekben.
VI. Mikszáth Gyula dr. áll. gimn. r. tan á r a gimn. I. o. legújabb tan 

tervének kapcsán az I. o. fö ldrajz tan ításáró l közölte gondolatait: Az I. o. 
term észetrajz-helyét a terjedelem ben megnövelt földrajz foglalta el. Igaz 
ugyan, hogy a fö ldrajz heti óraszám a 3-ról 5-re emelkedett, de így az eddigi 
évi 96 ó ra  helyett m ost csak 76 óra esik M agyarország földrajzának, a 
jogosan és igen helyesen nem zeti tárgynak tan ítására . Eddig is verejtékes 
m unkával volt lehetséges hazánk fö ldrajzának módszeres átm unkálása, most 
azonban aggodalom van, hogy eredm ényes m unka végezhető-e a tu la jdon
képen lecsökkentett óraszám ban. E urópa fö ldrajza egy részének az I. o. 
tantervébe történ t beerőszakolása a jelek szerint igen nagy feladatok elé 
fogja állítan i a tan á rt s a tanu lókat egyaránt; a  sok új fogalom és név 
a II. о.-ban is sok nehézséget jelentett. A K ör földrajzszakos tanára i szíve
sen végzik megfigyelésüket az év folyam án és azok eredm ényét fel fogják 
dolgozni.

A közgyűlés úgy határozott, hogy a megfipvelő m unkában szívesen 
vesznek részt a rokonszakos kartá rsak  is és e tárgyban  az év végén külön 
értekezletet tartunk. Mikszáth Gy. dr. indítványát ettől függetlenül is é rté
kesnek ta r tja  és felvetéséért köszönetét mond.

VII. Dr. Kollerné Sz. Margit áll. leánygimn. tan á r aggodalm asnak ta rtja  
a sokféle óralátogatást, különböző cím eken egyre növekvő szám ukat; b iza
lom h iányát is lá tja  bennük, korlátozásuk pedig a tanítás m enetének nyu
galm a szem pontjából fölötte kívánatos. —  Aggodalmában a közgyűlés is 
osztozik.

VIII. Simon Miklós tanügyi főtanácsos, áll. gimn. kir. igazgató a fel
vetett kérdésekhez a következő észrevételeit fűzi:

1. A m aga részéről is szeretettel köszönti B ernolák Kálmán tft. elnök 
u ra t; örül annak, hogy a tanárság ügyeit közvetlenül is szemlélő és azok 
iránt nagy érzékkel rendelkező gyakorlati pedagógus került az OKTE elnöki 
székébe.

2. A tanárok  önképzésének szolgálatába állíto tt nyári továbbképző 
tanfolyam okat nem ta r tja  célravezetőknek; gyakorlati kérdésekkel foglalkozó 
több előadást kellene azokon rendszeresíteni és lehetővé tenni, hogy m ind
azok, akik  jelentkeznek, az anyagi feltételek előterem tésével részt is vehes
senek a tanfolyam okon; nem  ta r tja  itt okosnak a fukarkodást: az OKTE-nek 
ebben az ügyben meg kellene keresnie az illetékes fórumot.

3. A Közlöny m ai terjedelm ének bővítése nélkül is nagyobb teret kel
lene engednie a pedagógiai és d idaktikai tanulm ányoknak — esetleg a 
gyűlésekről szóló tudósítások terjedelm ének a lehetőség szerinti korlátozásá-
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val. Ma is lehetne a régi hagyom ányokhoz híven szellemi csatatérré  tenni 
Közlönyünket

4. A K özoktatásügyi Tanács összetételéről és m unkájáró l szóló elnöki 
nyilatkozatot megnyugvással veszi tudom ásul; fenn tartja  azonban, hogy 
m unkájában  nagyobb teret kellene ju tta tn i a vidéknek is; a vidéki iskola 
ugyanis egészen m ás világ és más nevelői lehetőségeket is nyújt, igen sok 
nem zeti problém a a m últban is a vidéken keresztül dőlt el, a vidéki értelm i
ség m agatartása  a jövőben is fokozottan fontos m arad, Éppen ezért ad janak  
alkalm at arra , hogy az a rra  alkalm as vidéki tanárok  is hozzászólhassanak 
a nem zeti szem pontból annyira  fontos nevelő és oktató m unka irányításához.

5. Az OKTE köreinek szövetségét alkalm asnak tartaná, hogy a leg
fontosabb iskolai és tanári kérdésekben irányíthasson, az egyesületek szövet
ségének illetékességét inkább csak az anyagiakat érin tő  kérdésekben tartaná  
helyénvaló és alkalm as szervnek.

6. Célszerű volna, ha  a készülő középiskolai R endtartást a vidék is 
m egkapná hozzászólásra; a maga különleges szem pontjait ezen a téren  is 
tudhatná érvényesíteni.

7. Kívánatos, hogy a tankönyvek idejében jelenjenek meg és idejében 
s egyben a  szakszerűség követelm ényének megfelelően történjék  a  tanárok  
áthelyezése s az ú jak  beosztása vagy alkalm azása.

8. A gyakori iskolalátogatásokat (óralátogatásokat) illetőleg az a véle
ménye, hogy ez kerületünkben okosan redukálódik, országos viszonylatban 
azonban nyugtalanító  hírek hallhatók.

9. A segélyalap bővítésére tervbevett 1 P m egajánlása alighanem  nehe
zen lesz m egvalósítható; ki kellene eszközölni esetleg a VKM-tól, hogy 
valam ilyen form ában jö jjön  ebben (talán kivetés a díjakban) az OKTE 
segítségére.

10. A vezérkar általános feladatául azt jelöli meg, hogy az álta lános
ságban tapasztalható, im m ár az elkeseredéssel határos nyugtalanságnak 
találja  meg ellenszerét bölcs tudásával és nemes szándékkal a nm. VKM- 
m al egyetértőleg. Ha ezt megtette, áldásos m unkát végzett!

V ili. E lnök végezetül ismét megköszöni Bernolák Kálmán elnök úr 
szíves és megtisztelő látogatását, nehéz m unkájában  a Kör segítségét ígéri, 
a rra  a jó  Isten áldását kéri és a közgyűlést bezárja.

H itelesítették: Antalfy Gizella s. k., dr. Kató Sándor s. k.

Jegyzőkönyv az Élőnyelvi Szakosztály novemberi üléséről.

Látogatás egy polgári iskolában. Dr. Petrich Béla előadása a nyelv tanárok  
párizsi kongresszusáról. Dr. Sipos Lajos titkári beszámolója. Sándor Vcnce 

Thienemann könyvéről.
Az Élőnyelvi Szakosztály 1937. novem ber 6-án ta rto tta  bem utató tan í

tásokkal és iskolalátogatással egybekötött ezévi első gyűlését. Az egész
napos m unkában a fővárosi és vidéki nyelvszakos tanárok  közül mintegy 
90-en vettek részt. (A m egjelentek névsorát helyszűke m iatt nem  közöljük. 
Szerk.)

A szakosztály tagjai kívánságára bem utató tan ításokat rendezett a múlt 
évben a budapesti G yakorló G imnáziumban. Ez alkalom m al a m eslerutcai 
községi polgári iskolát kerestük fel. Látogatásunk célja volt a szomszédos 
iskolafajnál tanulm ányozni az élőnyelvek tanítását. Ezzel a célkitűzéssel 
az ú jabb  tanügyi törvények elgondolásait is szolgáltuk: felvettük az é rin t
kezést polgári és felső kereskedelm i iskolai szaktársainkkal. Meggyőződé
sünk, hogy az élőnyelvek szeretete és közös tan ítási kérdéseink összekap
csolnak bennünket m inden hazai nyelvszakos tanártársunkkal. A különböző 
iskolafajok tanára inak  személyes érintkezéséből nem csak az annyira  Óhaj-

К. m. f.
Heppner Antal dr., 

áll. gim názium i r. tanár, 
a Kör elnöke.

Zalai József,  
áll. gim názium i r. tanár, 

a Kör titkára.
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to tt tanári egység íog kifejlődni, hanem  szaktárgyaink tanításm ódja is erő
södni, gyarapodni fog.

Ezek a gondolatok vezettek bennünket, m ikor Loschdorfer János igaz
gató, szfőv. polg. isk. tanulm ányi felügyelőtől engedélyt kértünk intézetének 
megtekintésére, ő  a legelőzékenyebb karlársi szívességgel fogadta szakosztá
lyunkat és megengedte, hogy tagjaink két ném et órán résztvegyenek. A pol
gári leányiskola I. osztályában H orváth E m őné m utatta  be a ném et nyelv- 
tan ítás kezdeteit. A polgári fiúiskola IV. osztályában pedig W indischm ann 
József ném et ó rája  éreztette meg a látogatókkal a polgári iskolai ném et 
nyelvtanítás eredm ényeit. Mind a két tan á r lelkiism eretes m unkájá t a hall
gatóság lelkes tapssal jutalm azta. A bem utató tan ítást követő megbeszélésen 
Petrich Béla dr. elnök m éltatta  az előadók értékes tanításm ódját. H eindrich 
János igazgató, tanulm ányi felügyelő és Kolosyné Jankovich Leona polg. 
isk. tanár szóltak még hozzá a tan ítási kérdésekhez. Majd az igazgató veze
tésével m egtekintettük az újszerűén berendezett polgári iskolát. Megcsodál
tuk a gazdag és célszerű berendezést (minden osztályban hom okasztalok, 
lapozható táblák, h irdetőtáblák, előzetes szem léltetőszekrények, teljes té r
képgyűjtem ény és a tanulólétszám nak megfelelő ifjúsági könyvtár stb.), az 
épület tisztaságát, az intézeti m úzeum ot stb. Ezúton is köszönetét m ondunk 
az iskola kiváló igazgatójának a szíves vendéglátásért és a szakszerű veze
tésért.

A délutáni felolvasóülés során Petrich  Béla dr. elnök üdvözölte a nagy 
szám ban m egjelent tagokat és m egtartotta előadását „A nyelvtanárok párizsi 
nem zetközi kongresszusának tanulságai“ címen. Vázolta a kongresszus négy 
Szakosztályának m unkálatait. Minthogy tanulm ánya Közlönyünkben  és a 
Magyar Középiskolában  részleteiben is megjelent, e helyen nem ism ertetjük 
részletesebben. Sipos Lajos dr. titk ári beszám olójában összefoglalta a Szak
osztály m últ évi m unkásságát és vázolta az új esztendő m unkarendjét. Meg
emlékezett H ettésheim er Ernő alapító  fő titkár fáradhata tlan  tevékenységé
ről, mellyel ezt a Szakosztályt életre hívta s a hasonló egyesületek nem zet
közi egyesületébe bekapcsolta. M ásirányú elfoglaltsága m iatt a hat éven 
á t nagy lelkesedéssel viselt tisztséget m ost átadta. A Szakosztály őszinte 
há lája  kifejezéséül tb. fő titkárává választja és érdem eit jegyzőkönyvében 
megörökíti. E rrő l az egyhangú helyesléssel hozott határozatró l á tira tban  
értesítik  H eltesheim er E rnőt. Kiemelkedő eseménye volt a Szakosztálynak 
a nyelvtanárok párizsi nem zetközi kongresszusa, m elyen a Szakosztályt 
mintegy 20-as m agyar csoport képviselte. — A titk á r ezután előterjesztette 
az OKTE választm ánya álta l Szakosztályunkhoz átkü ldö tt javaslatokat. Ezek
ben W ilier József dr. a m agyar és külföldi tanárság  kapcsolatainak kiépí
tését s egy diákkülügyi iroda felállítását javasolja. Ennek az irodának lenne 
feladata a diáklevelezés, diákcsere stb. egységes, nemzeti szellemű irány í
tása. A Szakosztály a javaslatokat — többek helyeslő hozzászólása u tán —- 
elfogadja. M egvalósításukat az OKTE választm ánya ú tján  szorgalm azni fogja.

Dr. Kováts Albert tanulm ányi felügyelő, szfőv. felső kereskedelm i 
iskolai tanár, a titk á r fejtegetéseire válaszolva, hangoztatta, hogy a felső 
kereskedelm i iskolák élőnyelvszakos tanára i készségesen hajlandók  együtt 
m űködni a középiskolák tanáraival az élőnyelvek szolgálatában. A felszóla
lás élénk helyeslésre talált.

Sándor Vence t. ü. főtanácsos sürgette, hogy a Szakosztály kifelé és 
felfelé is védje meg az élőnyelvek tan ításának  jogos érdekeit. Szóvátette 
— többek között — azt a sérelm ünket, hogy a nyelvi tankönyveket ú jabban 
egyetemi tanárokkal íra tják  a kiváltságos kiadók. Így a középiskola külön
leges szem pontjai nem  érvényesülnek eléggé a tankönyvekben. Például említi 
T hienem ann ném et tankönyvét, m elyben vaskos tárgyi tévedések is elő
fordulnak.

Az E lnök köszönetét m ondott m indkét hozzászólásért. A kereskedelm i 
iskolai k artársak  bekapcsolódását m unkánkba öröm m el üdvözli. Jogos sérel
m eink helyreigazítását pedig Szakosztályunk keretében is szorgalm azni 
fogjuk.
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A szépen sikerült nyelvtanulási szem inárium ot, mellyel a Szakosztály 
egyben a tanári egység felé is jelentős lépést tett, este hangulatos bará ti 
összejövetellel fejeztük be. Sípos Lajos dr., titkár.

HÍREK.
Változás a vallás- és közoktatásügyi minisztérium közép

iskolai ügyosztályának vezetésében. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter f. évi november hó 15-i hatállyal dr. Kőrösy László 
miniszteri tanácsost, a középiskolai ügyosztály főnökét más ügy
osztály vezetésével bízta meg. Kőrösy László több mint két év
tizeden át szolgált a középiskolai ügyosztályban s a középiskola 
és a középiskolai tanárok kérdéseit minden vonatkozásban igen jól 
ismerte. A középiskolai tanárság kéréseit mindig meleg szeretet
tel fogadta, a középiskolát fejleszteni igyekezett s kedvezőbb 
anyagi és társadalmi helyzetet teremteni tanárai számára. Egye
sületi ügyeinknek erős támasza volt. Üj munkakörébe a közép
iskolai tanárok őszinte tisztelete kíséri.

Helyét dr. K. Kováts Gyula miniszteri osztályfőnök foglalta 
el. Az új ügyosztályfőnököt hivatalbalépése alkalmából Egyesüle
tünk nevében Bernolók Kálmán elnök, Gáldy Béla alelnök és vitéz 
Esztergomy Ferenc főtitkár üdvözölték. Az elnök üdvözlésében 
igaz nagyrabecsülésünknek adott kifejezést és a tanári rend kéré
seinek jóakaratú elbírálására kérte. Az új ügy osztály főnök vála
szában kijelentette, hogy a középiskolai tanárság nemzetnevelő 
jelentőségének tudatában van, a tanári munkát értékelni tudja s 
így kötelességének érzi, hogy ebben a munkakörében a közép
iskolai tanári rend érdekeit a legnagyobb jóakarattal képviselje.

Az új ügyosztályfőnök Egyesületünk ügyeinek jóindulatú el
bírálásáról is biztosított bennünket, miért is munkája elé a leg
nagyobb bizalommal nézünk.

Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m iniszter Andor Lóránd  székes- 
fehérvári Ybl Miklós gimnáziumi, dr. Is tvánffyné Miklós Margit újpesti állami 
Kanizsay D orottya leánygimnáziumi, dr. Auyusztinovicz Elemér  soproni állami 
Széchenyi István gim názium i, Sújtó Béla újpesti állam i Kanizsay Dorottya 
leánygim názium i, Nagyajtósi István  szentesi állam i H orváth Mihály gim ná
ziumi, Kiss László budapesti VI. kér. állam i Kölcsey Ferenc gim názium i és 
dr. Nagy Ferenc budapesti III. kér. állam i Árpád gim názium i óraadó helyettes 
tanárt, valam int dr. Kozma Magda, a VKM. O ktatófilm -kirendeltségénél ideig
lenesen foglalkoztatott oki. középiskolai tanárt az állam i gim názium i helyet
tes tanárok  létszám ába helyettes tanárrá  kinevezte.

Kinevezés. A m agyar kir. vallás- és közokttaásügyi m iniszter dr. Harray 
Gyula dom bóvári kir. kát. Eszterházy Miklós nádor gim názium i óraadó h it
oktató t a kir. kát. gim názium i helyettes tanárok  létszám ába helyettes tanárrá  
kinevezte.

Űj tagok. Sallay Géza (Szolnok). Kedvezményes előfizetők: 
Király Róbert (Budapest), Gaál Endre, Környei Vilmos (Mohács), 
Gál Ferenc (Pestszenterzsébet).

Takarékossági kongresszus. Az Országos Takarékossági Propa
ganda Bizottság október 20-án tartotta harmadik kongresszusát. Az 
erről kiadott jelentés közli az elhangzott előadásokat. Tormay Béla
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megnyitójában kifejtette a tanácskozás célját: a tanársággal meg
beszélni a követendő eljárásokat. Körmendy József postatakarék
pénztári igazgató ismertette a takarékossági mozgalom eddigi 
módszereit és eredményeit Svéd-, Dán-, Angol-, Olasz-, Lengyel- 
országban, Belgiumban, Csehszlovákiában és Romániában, végül 
teljes részletességgel Magyarországon. A sok érdekes adatot tar
talmazó előadásból kiemeljük a következőket. Svédországban az 
iskolai takarékossági mozgalmat 1926 óta többek között a „Szeren
csés pénzdarab“ című ifjúsági folyóirat is propagálja, melyet a 
takarékpénztárak ingyen járatnak tanuló-betevőik részére. Ennek 
a propagandaeszköznek az eredményességét statisztikailag lemér
ték és megállapították, hogy azoknál a pénzintézeteknél, amelyek 
betevőik javára erre a lapra előfizettek, az iskolai takarékossági 
mozgalomból származó betétálladék a statisztikai felvétel idejében 
több mint EC0%-kal növekedett, azoknál a takarékpénztáraknál 
viszont, amelyek csupán egyespéldányokat osztottak szét, ez az 
emelkedés £00%-ot tett ki, míg az olyan takarékpénztáraknál, 
amelyek a folyóirat-propaganda erejét egyáltalában nem vették 
igénybe, az emelkedés jóval 200%-on alul maradt.

A minket körülvevő államok legközelebbről érdekelnek ben 
niinket. Csehszlovákiában a tanulóifjúság által összegyűjtött tőke 
1934. év közepén 200 millió csehkoronát tett ki, Romániában 1935- 
ben körülbelül 23 ezer tanuló 33 és fél millió leies takarékbetéttel 
rendelkezett.

Nem lehet pontosan kimutatni azt, hogy a magyarországi 
takarékbetétálladék fejlődésében milyen része van a takarékossági 
propagandának, de nem kis mértékben neki tulajdonítható, hogy 
az 1927. évi 350 milliónyi takarékbetétálladé-kkal szemben 1936. év 
végén már több mint 700 millió állott.

Az értekezleten felszólaltak: vitéz Sándy Hugó, dr. Szent- 
györgyvári Artúr, dr. Nemes Tivadar és Kubinyi Bertalan. 
A közös vacsora utáni felszólalások tulajdonképen az értekezlet 
folytatását jelentették. Beszéltek: Tormay Béla, Szőts Gyula, 
Katona Lajos és vitéz Fraknóy József.

Természetrajzszakosok összejövetele. Ezen a címen két cik
kecske jelent meg Közlönyünk legutóbbi két számában. Az első, 
tudomásom szerint már a szerkesztőségben volt akkor — az elmúlt 
nyár júliusában — mikor a nyári biológiai tanfolyam bezárása 
alkalmával azt az indítványt terjesztettem a tanfolyamon részt- 
vett kartársak elé, hogy ezt a véletlen, de rendkívül hasznos és 
kedves alkalmat ne hagyjuk elmúlni nyom nélkül: határozzuk el, 
hogy lehetőleg minden tanév végén újra összejövünk s a találko
zóra meghívjuk azokat is, akik az előző tanfolyamokon resztvettek.

Kaitársaim a legnagyobb örömmel fogadták ezt a javaslatot 
és megbíztak az összejövetelek szervezésével.

Ügylátszik, hogy elérkezett immár az idők teljessége, mert 
lám, mások is gondolnak arra, hogy összejöveteleink igen haszno
sak lesznek tanári munkásságunkra; s minthogy a szervezésre 
egy kis körtől már megbízatást kaptam, örömmel ajánlom fel szol
gálataimat a Közlöny nyilvánossága írtján igen tisztelt Kar- 
társaimnak. A legutóbbi cikkben felvetett eszme — a tanügyi 
kiállítás gondolata — igen megszívlelendő, s amennyiben kellő
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anyag gyűlnék össze, nem volna kivihetetlen. Minthogy az össze
jövetelt csak a tanév befejeztével valósíthatjuk meg, kérem a Kar- 
társakat, hogy addig is jelentsék be részvételi szándékukat s azt 
is, hogy a tervezett kiállításhoz mivel óhajtanak hozzájárulni. 
Kellő időben figyelmüket ismét fel fogom összejövetelünkre hívni, 
abban az esetben is, ha az eucharisztikus kongresszus miatt azt 
csak augusztus végén tarthatnék meg. Szondy György dr. gyakorló 
gimn. tanár, Debrecen, Simonyi-út 12.

Megjelennek Waldapfel János összegyűjtött munkái. Ezt a hírt
örömmel fogadják Waldapfel Jánosnak, a Gyakorlógimnázium egy
kori neves és nagy érdemeket szerzett tanárának, a Közoktatási 
Tanácsban a közoktatásügyi reform volt előadójának hálás tanít
ványai s mindazok, akik mai égető problémáink megoldásában se
gítségül hívják kiváló gondolkodóink írásait. A könyv filozófiai, 
művelődéspolitikai, pedagógiai, gondolkodás- és irodalomtörténeti 
tanulmányokat foglal magában. Ezek egy része kiadatlan. Beveze
tést Imre Sándor írt a könyvhöz. December 27-ig 8 P-ős kedvez
ményes áron előjegyezhető a Stúdiumnál, IV., Kecskeméti-utca 8.

A könyvszemle címmel egyetemes könyvismertető folyóirat 
indult meg. A lap célja kiadói érdekektől függetlenül beszámolni 
a magyar könyvtermelésről. A lap havonként jelenik meg. Elő
fizetési díja tanárok és iskolák számára évi 1 P. Szerkesztőség és 
kiadóhivatal: IX., Törökőr-utca 57.

A Magyarországi Tanítók Eötvös-Alapjának Önsegélyző és Családjóléti 
Osztálya m ódot nyú jt valam ennyi tényleges és nyugdíjas tanügyi a lkalm a
zottnak, hogy önm aga és családja jövőjéről fillérek ellenében gondoskod
hasson. Az önsegélyző és Családjóléti Osztály keretén belül ezidőszerint 
I. Temetkezési, II. Családbiztosítási, III, T akarék-, IV. G yermekbiztosítási 
osztályok, illetve tagozatok állanak a belépni kívánók rendelkezésére. É rdek
lődőknek készséggel nyú jtunk  bővebb felvilágosítást. Cím: Budapest, VIII, 
Szentkirályi-utca 47, az Eötvös-Alap székházában.

HALOTTAINK.

Tolnai Vilmos
1870—1987.

Lelkes tanárt, bámulatosan sokoldalú tudóst, utolsó lehelletéig 
tevékeny szellemmunkást vesztettünk benne.

Tolnai Vilmos irodalmi és tudományos hajlama, finom nyelv
érzéke és széles nyelvtudása, egész munkakészsége két jeles tanári 
nemzedék után rámaradt családi örökség. Nagyatyja Lehr András 
sárszentlőrinei, később soproni evangélikus líceumi tanár, akinek 
Petőfi a latintudását és a római költők szeretetét köszönhette. 
Atyja Lehr (Lőrinczi) Zsigmond, a fiatalon elhunyt pozsonyi evan
gélikus líceumi tanár, kitűnő műfordító, író és irodalomtudós; 
nagybátyja Lehr Albert, Arany János nyelvének legkiválóbb 
magyarázója. Tolnai Vilmos pozsonyi születésű, 1893-ban az ottani 
evangélikus líceum rendes tanára lett, 1897-ben a budapesti evan
gélikus gimnáziumhoz került, majd 1906 óta az Erzsébet-nőiskolá-
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ban a magyar irodalomtörténet és esztétika tanára, 1925-ben a pécsi 
Erzsébet-tudományegyetemre az irodalomtörténet nyilvános ren
des tanárának nevezték ki. A Magyar Tudományos Akadémia 
1908-ban levelezőtagjának s a szótárbizottság előadójának, 1934-ben 
rendes tagnak választotta.

Emlékezetét néhány jó s hasznos könyv soká fenntartja majd. 
A Magyarító szótár közel négy évtized óta nélkülözhetetlen segéd
eszköze minden tollforgató embernek és hogy a magyar nyelv 
némileg megtisztult a felesleges idegen szavaktól, ezt legnagyobb
részt ennek a most már három kiadásban, utoljára népies, tömör 
átdolgozásban megjelent könyvnek kell érdemül betudni. A szólá
sokról írt nagy tanulmánya e kérdésnek a magyar irodalomban 
legteljesebb és legbehatóbb, valóban mintaszerű tárgyalása, s fő
képen a második kidolgozásban érdekes kísérlet arra, hogy a 
szóláskutatást a művelődéstörténetbe belekapcsolja s mikép a nyelv
ben általában, úgy a szólásban is a társadalmi eredetet derítse 
fel. A nyelvújítás elmélete és története a magyar nyelvtudomány 
égjük vezérkönyve, amelyet élvezettel és tanulsággal olvashat 
nemcsak a szaktudós, hanem minden művelt ember, akit a 
magyar nyelv kialakulásának e legfontosabb mozzanata, szókincsé
nek gyarapodása, színárnyalatainak változatossága némileg érde
kel. A Bevezetés az irodalomtudományba nem részesült oly siker
ben és elismerésben, amilyen értéke szerint megillette volna, mivel a 
divatos szellemtörténetnek nem volt érzéke a filológiai munka 
iránt, melynek módszerét Tolnai ott kidolgozta; pedig a mű egyes 
fejezetei, így a szövegvizsgálatról, a források és irodalmi hatások 
kutatásáról szólók, a felvetett kérdések beható tárgyalásával, a 
meglepően eredeti és gazdag példatárral egyedülállók a magyar 
szakirodalomban.

Mintaszerűek és hézagpótlók Tolnai Vilmos kisebb tanulmá
nyai is: kuruc balladákról, a magyar hanglejtésről, a Bánk bán 
Gertrud-jár ól, a halhatatlan magyar nyelvről, Madáchról — Az 
Ember Tragédiája első és egyetlen kritikai szövegkiadását ki nem 
felejtve — Széchenyi nyelvművelési eszméiről és Blick-jéről, 
Jókai írói nyelvéről, Arany János szövegeiről és forrásairól 
szólók, hogy csak a fontosabbakat emeljem ki. Amikor 
Tolnai egy-egy íróval, vagy irodalmi művel foglalkozik, 
munkaterülete javarészt a nyelvtudomány és irodalomtörténet 
határmesgyéjére esik. E sávon sem dolgozott mindig határozott 
cél irányában; hihetetlenül széleskörű olvasmányaiban hol itt, hol 
ott megragadta figyelmét valami szakvonatkozás, a kijegyzések 
feldolgozásában azután szétforgácsolódott munkája. De a nagyobb 
forgácsok vagy apró szilánkok, a folyóiratokban szétszórt kisebb- 
nagyobb cikkek is, akárcsak az önálló könyvek, mind a tudós 
lelkiismeretes gondját és az íróművész finom formaérzékét mu
tatják.

Tolnai Vilmos negjTvennég>Téves tanári pályáján tizenhárom 
esztendeig tanított középiskolában, abból tíz esztendő esett a 
budapesti evangélikus gimnáziumra. Egykori kartársai és tanít
ványai ebből az iskolából még ma is szeretettel és megbecsüléssel 
emlékeznek rá. A középiskolai tanári munka, természetesen, nem 
elégítette ki becsvágyát; hajlamát és kitűzött életcélját követve 
eleitől tudományos irodalmi tevékenységre rendezkedett be.
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Talán éppen ezért, és mert testi és lelki erejét nem kímélve 
elsősorban mindig tanár volt, erősen hatott fiatalabb kartársaira 
és felsőosztályos tanítványaira. Bármiről szólt, társalgása vagy 
előadása érdeklődést keltett és maradandó benyomást hagyott, 
sokoldalú műveltsége és tág látóköre képessé tette a tárgyak igen 
változatos vonatkozásait a világot vetni, saját szaktárgyában 
pedig, a magyar nyelv ée irodalom területén, mindenütt kútforiá- 
sokból merített, egyes korszakokról és irodalmi művekről önálló 
kutatásai eredményét közölhette. Önmagát adhatta, iskolás fon
toskodás nélkül saját tudását és egyéniséget, amikép természettől 
közlékeny, eleven és ötletes volt. Önzetlen buzgóséggal sok mun
kát áldozott a gimnázium egyes intézményeire: az önképzőkört 
hosszú ideig lelkesen vezette, fellendítette, az ő nevéhez fűződik 
az éremgyüjtemény rendezése és nagyarányú fejlesztése, ő vetette 
meg a modern irodalmi szertár alapját, a tanári könyvtár szá
mára tudományos és szépirodalmi művekből oly jelentős beszer
zéseket harcolt ki, hogy azok a könyvek ma, haiminc-negyven év 
múlva is nélkülözhetetlenek. Annakidején talán nem értékelték 
ott eléggé Tolnai Vilmosnak ezt a szerényen csendes, hivalkodás 
nélküli munkáját, de az elmúlt évtizedek távlatában egyre inkább 
kitűnnek az érdemei. Szelleme mindenütt, ahol az élő ember mun
kálkodott, alkotásaiban tovább hat áldásosán. Loiseh János.

t  Fazekas Ferenc, a kecskeméti ref. gróf Tisza István-gim- 
názium ny. tanára, egyháztanácsos, életének 85. évében 40 és fél
éves tanári munkásság után, nyugalombavonulásának 17. évében 
november hó 9-én meghalt.

f  Dr. Tunner Károly tanker, kir. főigazgató, a szombathelyi 
áll. Kanizsai Orsolya-leónygimnázium nyugalmazott igazgatója, 
életének 73., nyugalombavonulásának 6. évében, október hó 26-án 
meghalt.

KÖNYVSZEMLE.
Homeros Csengery János átültetésében. I. Oclysseia, II. Ilias. A Királyi 
Magyar Egyetem i Nyomda kiadása. Budapest, 1937.

Csengery János H om eros-fordításának h írét a tanári közvélemény nem 
logadta egyhangú lelkesedéssel. Nem m intha nem ta rto tta  volna a régóta 
ism ert k itűnő m űford ító t e m unkára  eléggé ráterm ettnek, hanem, m ert m agát 
a fo rdítást ta rto tta  feleslegesnek. Hiszen akinek alakhű klasszikus fordítás 
kell, ott vannak Kemenes-Kempf Józsefnek pom pás hexam eterei; aki pedig 
a m odern fordítás híve, az élvezheti Baksay Sándor költői ihletű, népies 
m agyar tizenkettesekben írt lliását. Csengery is tizenkettesekben fo rd ítja  
Homerost s ez a népi vers nem is illik m ár mai felfogásunk szerint Homeros- 
hoz, m ióta tudjuk, hogy ő a görög lovagkor költője volt s nem  az a naív 
népénekes, akinek H trderék  tartották.

Csakhogy m indezeket az aggodalm akat m aga Csengery János is jól 
ismerte s előre meg is felelt rá juk  abban a beköszöntő tanulm ányában, 
melyet Az új llias cím en a szegedi Széphalom  cím ű folyóirat 1929. III. év
folyam ában közöli s ahol kifejtette, m iért fogott hozzá e nagy munkához. 
„Az alakhű teljes fordítások közül —  úgym ond —  leggördülékenyebb, leg
sim ábban folyó a Kemenes-féle. Valóban bővelkedik pattogó, jól hangzó 
hexam eterekben. Sajnos, ez nem  kárpótol bennünket sok más hiányért, főleg 
a H om eroshoz méltó egyenletes és jellemző költői dictio hiányáért. A sze
replő, beszélő személyek kivágják a m aguk hexam etereit, de hiányzik belő
lük a jellem ző erő és az ethikai mélység. A nachronism usok is előfordulnak
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Kemenesnél, így pl. szó van csipkeverésről, am it Homeros nem  ism ert; 
vasas-vértről s m ás effélékről. Általában látszólagos hűsége mellett is hiányát 
érezzük a hom erosi hangnak és színnek.“ Baksay fordítása Arany népies 
eposzi nyelvén ak a rja  m egszólaltatni az Iliast, azonban népiesebb m esteré
nél; sok benne a nyelvjárásbeli szó és kifejezés, az a bundaszagú magyarság, 
mely Hom erost szinte valam i ősm agyarnak képzelteti vele. Ne beszéltessük 
H omerost csengős paripáról, subáról, kacagányról, hajkötőrecéről és csipké
ről, bársonyról. A görög szekérnek nem volt ülése, azon csak állni lehetett, 
Baksay mégis felülteti rá  a hősöket s a hadiszekérnek bakjáról, kasáról és 
saroglyájáról beszél. Látnivaló, hogy Baksay inkább költő volt, mint szak
em ber s ism eretei a hom erosi korról hézagosak voltak. Sőt a népnyelv oly 
nagy ism erőjénél meglep, hogy pl. a szőke Menelaost szög M enelaosnak 
nevezi, holott a szöghaj gesztenyeszínű, m int ahogy Arany m ondja A <щег- 
m ek és szivárvány cím ű költem ényében: „Egy sóvárgó, méla gyermek, Kék
szemű, de szöghajú.“

Csengery nagyon jól tudta azt is, hogy Homeros eposzai nem  azok 
a „téjjel-m ézzel folyó“ népköltem ények, am ilyeneknek még Arany is vette. 
„H om eros nem népköltő, hanem  tudatosan alkotó műköltő, aki fejedelmi 
udvarokban a legelőkelőbb társaságnak énekelt a dicső, hősi m últról száza
dos hagyom ány ú tján  kiform ált, kijegeeesedett, választékos, nem  parasztos 
nyelven.“ M indazáltal Csengery nem b ará tja  a hexam eteres fordításnak, m ert 
a m agyar hexam eterben k ialakult költői dikció nem alkalm as a hom erosi 
egyszerűség és naívság tolm ácsolására. A m agyar eposzi költészet patétikus, 
szónoki stílust vitt bele Baróti Szabótól V örösm arty eposzain át Czuczorig 
s így a hom erosi stílussal ellenkező hangulatot kapott. Vergilius Aeneisét 
azonban m ár Csengery is hexam eterekben fordíto tta, m ert ott ez helyén van.

Csengery egyáltalán nem dogmatikus, ami a m űfordítás kü lalak ját 
illeti. Catullust ifjú ko rában  Petőfi stílusában fordította, később az eredeti 
versm értékben. P ropertiust részben modern, а IV. könyvet azonban eredeti 
versm értékben. H oratiust az eredeti után képzett m odern versalakokban 
adta, a szatírákat és epistolákat jam bikus versm értékben, ahogyan Kazinczy 
és Berzsenyi is művelték, de m ár az epodosokat, m int legsajátosabban 
horatiusi költem ényeket, az eredeti versm értékben. Az Iliast iskolai célokra, 
régebben, p rózában is lefordította. A tizenkettest, vagy ahogy Csengery még 
m indig szereti nevezni, alexandrinust, nem ta r tja  oly kizárólag népies vers- 
m értéknek, m int sokan. Arany János Buda halálában  és Toldi szerelm ében 
mintegy m egnem esítette és m agasabb szintre emelte e form át azáltal, hogy 
m etrum ot is vitt bele s ezzel változatosabb, m ondhatni klasszikus lendületet 
adott neki. E két em lített eposz felette áll stílus tekintetében a Toldinak és 
Toldi estéjének. Arany a chorijam bust vitte be, a m agyar zene példáján 
indulva, a Zrínyi-sorba.

Honlnan, kicsi szel|lő, ég | vándora jötltél?
Ezzel a tizenkettes sokszor a hexam eter daktilikus lendületét veszi fel s az 
egyhangú ütem ezéssel szemben művészi változatosságot nyer, ami ily hosszú 
költem ényeknél nem megvetendő nyereség. Ily és ehhez hasonló sorok 
Csengery fordításában is bőven találhatók:

Bettenltő Kronides, | m i|féle beszéd | ez? (Ilias I. 552.)
lm csodajelt | küldött az | isteni szánldok. (Ilias II. 324.)
Szólt I rá Agamemlnon, seregek | k irálya. (Ilias IT. 369.)
Csak I  néki jelent I meg, m ás | észre se vetite. (Ilias I. 198.)
Atrildákat, a had | két | fővezetőijét. (Ilias I. 16.)
Mondj valam it | nekünk, Zeus | lánya, felő|lük! (Od. I. 10.)

Még gyakoribb a choriam busi lejtésnél az, hogy a sor a hexam eterhez 
hasonlóan daktylussal és spondeussal végződik. Ez kellemes lejtést ad neki 
és egyúttal az eredeti versm értékre emlékeztet. Ilyen sorok pl.:

T alán így lehetne leljnünk kegyelem re. (Ilias I. 100.)
Vészt pillantva tám ad K al|chasra sö|téten. (Ilias I. 105.)
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A jó t sose m ondtad, nem | is csele|kedted. (Ilias I. 108.)
Isteni végzésből hon |ába m e|nendő. (Od. I. 17.)
Egybegyülekeztek a  | többiek | épen. (Od. I. 28.)

A tizenkettesek egyform aságát olykor m egtöri a  fordító  azzal, hogy 
három  sort rím eltek O lyankor já r  el így, m ikor a gondolat a párrím es sorral 
nincs befejezve, de nem  is oly széles, hogy két párrím es so rra  terjedhetne. 
Ezt, m inthogy a szöveg nem oszlik szakokra, m inden zavar nélkül megteheti 
s fülünknek, időnként, még jól is esik.

Hogy m egim ádkoztak, s a dará t elszúrták,
Megmetszik az álla t hátraszegett torkát,
Megnyúzzák, kétrétű hájbőrbe takarják  
Kiszedett csipeit, húst rakva reája.
Ott pörköli m indezt lom btalan  fa lángja,
M ajd johot p irítnak, húzogatva nyársra. (Ilias II. 421—427.)

A hom erosi jelzőkben Csengery rendszerint m egtarto tta a hagyom ányos 
form át, m int: gyorslábú Achilles, leleményes Odysseus, de találunk újszerűe- 
ket is, m int: aegisbíró Zeus, várdúló Odysseus, ünőszemü  Hera, amely jobban 
is illik, m int nőre, az eddig szokásos ökörszem írnél. Már Athéné jelzőjéül a 
fénylöszemü t használja az eddig szokottabb ragyogószemü  helyett. Nem 
fogadja tehát el а уХакшто<;-пак a yXaú:, bagoly szótól való eredetét, hanem 
m egm arad a yXotvKÓ«; -ból való szárm aztatás mellett, holott Athénét bagoly
fejjel is ábrázolták  s így régebbi fo rdító ink ‘bagolyszem ű’ jelzője nem  volt 
helytelen.

Csengery ford ításának  főérdem e az egyenletesen folyó, szép, egyszerű, 
m érsékelten népies vagy inkább naív stílus, mely m indkét m űvét kellemes 
olvasm ánnyá teszi. Nem zavarják  élvezetünket oda nem  illő alacsony- vagy 
ellenkezőleg m agasabbrendű vagy erőltetett, csinált, sőt idegenszerű fordula
tok. Éppen ezért rem éljük elterjedését s különösen azt, hogy iskolai könyv
táraink  több példányban m egszerzik s olvasásukat tanulóinktól megkívánják. 
Egyetemi előadásaim on a poétika tárgyalása közben megdöbbenve tapasz
talom, m ily kevéssé ism erik hallgatóim  Homeros két eposzát. Pedig Homeros, 
a költők atyja, a poétikának is alapja. Hiszen oly fontos poétikai kérdés 
fűződik az ő m űveihez, m int például az eposz individuális vagy kollektív 
keletkezése. Az epikus előadás tárgyilagosságának is legvilágosabb példája ő, 
m ikor H ektort és Achillest egyenlőn vonzónak ra jzo lja  s az ellenséges hőst, 
szám unkra legalább, még m egnyerőbbé is teszi. Lessing Laokoonjában 
H om eros példaadásán fejtette ki a költői leírás elméletét, egyoldalúan bár, 
de örökké tanulságosan. S az in m edias res szerkesztésre találunk-e kitünőbb 
példát, m int az Odysseia, mely a hőst Kalypso szigetén vezeti elénk s a vele 
T ró ja  pusztulásától Ogygie szigetére vetődéséig történ t dolgokat csak később, 
Alkinoos k irály  palo tájában  beszélteti el vele? Így já r t el Vergilius is az 
Aeneisben s Arany is Toldijában, m ikor Miklóst m int fiatal legényt m utatja  
be eposza elején s gyerm ekkorát később a VIII. énekben Györggyel beszélteti 
el Nagy Lajos k irály  udvarában. Buda halálának jellem ei és jelenetei élénken 
em lékeztetnek a H om eroséira (pl. Agamemnon —  Buda, Akhilles — Etele, 
K anyaró —  Thersites). Vergilius Aeneisét, de Goethe H erm ann und Dorothea- 
já t sem érte thetjük  m eg teljes jelentőségében azzal, ak i az Iliast és Odysseát 
nem  ismeri. Irodalom történeti és poétikai szem pontok egyaránt kívánatossá 
teszik ez örökbecsű m űveknek legalább fordításban való beható  ismeretét. 
Ha a m agyar tanárság is úgy akarja , Csegery két kötete ehhez a h gbizlosab- 
ban vezető út. Hiszen m ár 1894-ben akadém iai székfoglalója is Horr erős 
poétikája  volt! Zlinszky Aladár.
Dr. Miskolczy István: Magyar-olasz összeköttetések az Anjouk koráhon. — 
Magyar-nápolyi kapcsolatok. Budapest. A Szent István T ársulat kiadása. 1937.

Óváry Lipót, F raknó i Vilmos és P ó r Antal idevágó forrásku ta tása i és 
részletfeldolgozásai u tán  az A njou-korra vonatkozólag végre teljes képet adó 
művel gazdagodott a m agyar történelm i irodalom  Miskolczy István jelen 
értékes m unkájával.
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Károly Róbert nápolyi trónigényének megvilágítása, a nápolyi udvarban 
András helyzetének ism ertetése, m ajd  a trónért való küzdelm ének vázolása 
után, András herceg tragikus körülm ények között történt halálát ír ja  le a 
szerző. E zután ism erteti a gyilkosság következtében beállott hatalm as, messze- 
kiható jelentőségű, sok vért és anyagi áldozatot követelő tevékenységét a 
m agyar k irály i udvarnak, mellyel Nagy Lajos öccse halálát m egtorolni igye
kezett s am ely igyekezet a m agyar és a nápolyi (olasz) kapcsolatot term é
szetesen oly élénkké tette. A diplom áciai tárgyalások részletes ism ertetése, 
Nagy Lajos két nápolyi h ad já ra tán ak  alapos, kom oly és eleven Ütemű ra jza  
u tán a m agyar zsoldosok nápolyi helyzetét és a nápolyi polgárok m agyar- 
országi ta rtózkodását és letelepülését ism erteti a  szerző.

Szerencsés kézzel, nyugodt tárgyilagossággal s a komoly gondolkodó 
alaposságával nyúlt Miskolczy nem zetünk e nagyjelentőségű korának  le- 
tárgyalásához. M indenre k iterjedő figyelmessége és részletessége mellett is 
olyan a m unkája, m int egy nagy bonyolult regény vagy m int egy nagyhatású 
tragédia, melyben a főintrikus —  Johanna —, a főhős —  Nagy Lajos -— 
37 esztendei szívós üldözése u tán  mégis csak eléri jól m egérdem elt sorsát: 
tragikum a teljes betetőzéséül: D urrazói Károly, tehát rokon kezétől.

A mű befejezéseként a szerző Anjou királyaink  m agyarországi reform 
jait, (hadügyi, gazdasági, törvényhozói, trónörökösödési) törvényeit ism erteti 
nápolyi vonatkozásaikban és vázolja a Capet világbirodalom  tervét és lehető
ségeit a XIII. és XIV. században.

Az olvasó azzal az érzéssel teszi le a könyvet, hogy Miskolczy István 
kom oly m unkát végzett, műve határozo tt nyeresége a m agyar történelm i 
irodalom nak. A m ű sikerült k iállítása  m éltó a Stephaneum -nyom da technikai 
készségéhez. M. Á.

Petrieh Béla: A m odern nyelvek tanítása. Budapest. Az Orsz. Középiskolai 
T anáregyesület kiadása. 1937. 97 1. =  Pedagógiai szakkönyvek,  szerk. Dékáng 
István: 5. k.

A m odern nyelvek középfokú tan ításának  m agyar irodalm a nem  éppen 
gazdag oly m űvekben, amelyek rendszeresen és áttekinthetően ölelnék föl 
a ncvelőoktatás e fontos feladat-anyagának m inden lényeges kérdését és 
vonatkozását, b á r elism erjük, hogy az utóbbi években e téren meggondolt 
elméleti m egállapítások és igen hasznos gyakorlati javaslatok hangzottak el 
éppen folyóiratunk lapjain. E kérdés-kom plexum nak rendszeres m egvilágítása 
nemzeti nyelvünkön m ár csak azért is elsőrangúan fontos, m ert az a m ód
szertani irodalom , amelyből elsősorban szoktunk elméleti tájékozódást és 
gyakorlati okulást szerezni, m egállapításait és e ljárását jelesül a francia 
nyelvre vagy az angolra viszonyítja, holott m agunknak m agyar és jobbára 
rrngvar anyanyelvű növendékeket kell m egtanítanunk a szóbanforgó idegen 
nyelvekre.

Ú jabban Lux Gyula Modern nyelvoktatás  című, 1932-ben m egjelent, 
viláeos elrendezésű és becses megfigyelésekben nem szegény műve volt az 
első szám ottevő kísérlet a rra , hogy kellő elméleti tájékozottság és céltudatos 
tanári gyakorlat a lap ján  eleget tegyen a kétségtelenül fennálló szükségletnek. 
Petrieh e lőttünk fekvő műve a m ásodik jelentős vállalkozás arra , hogy tanu l
ságos áttekintését adja az idevágó feladatoknak, és egyrészt átfogó elméleti 
készültséggel felvértezve, m ásrészt értékes, tapasztalatokban gazdag gyakorlat 
teljességéből m erítve állapítsa meg e feladatok m egoldásának célravezető 
eszközeit. Míg Lux könyvének m egállapításai elsősorban a polgári iskolai 
tanárképzés-és a tanítóképzés gyakorlatának tala jából nyerték életességüket, 
Petrieh a hazai középfokú nyelv- és irodalom oktatás legnemesebb hagyo
m ányainak és legtisztultabb elméleti állásfoglalásának őrhelyén, kiválóan 
m ódszeres és egységes m űhelyében dolgozva ad ja  elénk egy jelentős nevelő
oktatói pálya értékes tanulságait és egy m inden vonatkozásban hivatott 
pedagógus rendkívül hasznos ú tm utatásait, aki e hivatottságáról éveken át 
mint középfokú francia nyelvi oktatásunk  szakfelügyelője is szóval és tollal 
egyaránt ékes tanúságot tett.

A könyv figyelmes olvasójának' el kell ismernie, hogy a kérdéseknek,
11Tanáregyesületi Közlöny.
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feladatoknak és e ljárásoknak az elméleti fejtegetések m egduzzadása és a 
m ódszeres gyakorlat folytonos tökéletesbedése során egyre bővülő anyagát 
aligha lehetett volna a lényeges vonatkozásokban biztosabb kézzel meg
ragadni, világosabban elrendezni, a m egállapításokat és utasításokat szaba
tosabban és tetszetősebben szavakba foglalni. A könyv első részében a m ód
szer k ialakulásának áttekintését kapjuk, m ásodik, nagyobb részében pedig 
so rrakerü lnek  a tan ítás feladatai (olvasm ánytárgyalás, irodalom , beszéd- 
gyakorlatok, szemléltetés, dolgozatok, nyelvtan, szószedés, a kiejtés el
sajá títta tása), m ajd hasznos tanácsokat kapunk am a hibák elkerülésére, 
am elyek a leggyakrabban szoktak előfordulni a tanítási gyakorlatban. T anul
ságos e részben a m odern nyelv tan árán ak  jellem vonásairól szóló fejezet is. 
A fejtegetéseket két függelék zárja  be: az egyik m egvilágítja a tan ítás kezdő 
lépéseit, a  m ásik könyvészeti egybeállítást ad.

Szerzőnk az ú. n. közvetítő  nyelvtanítási m ódszer híve, am int az ma 
legjobb iskoláinkban uralkodó, és — nagyon helyesen — sehol sem 
m ulasztja el, hogy rá ne m utasson a direkt m ódszer tú lzásaira: teszi pedig 
ezt a nélkül, hogy szám ba ne venné a jót, am it ez a m ódszer kétségtelenül 
hozott és nyújt. E helyen nincs terünk arra , hogy Petrich okos és vonzó 
nevelőoktatói egyéniségének egészétől á tha to tt fejtegetéseit pontról-pontra 
bem utassuk, és a könyv nagyvonalúságánál fogva céltalannak m utatkozik, 
hogy részletkérdéseket érintsünk, am elyeknél az „in dubiis libertas“ elvét 
senki sem képviseli előkelőbb és nem esebb m éltánylással, m int éppen a 
szerző. Biztos elméleti felkészültség és körültekintő, eredinényts gyakorlat 
szellemi szűrőin ment át m indaz, am it nyújt, legyen az visszapillantó revízió, 
finom részlet-megfigyelés, értékelő-ítélet vagy gyakorlati tanács. Beszélhetnénk 
arról, hogy a könyv tanulm ányozása azt a benyom ást kelti az emberben, 
hogy szerzőnk eredetileg főképen a francia nyelv és irodalom  tanításának  
feladatait lá tta  m aga előtt (v. ö. a 47., 56., 70., 71., 73., 75., 78., 87., 88. 1. és 
az I. Függeléket!), és csak később dolgozta bele müvébe a ném et nyelvre 
vonatkozó utalásokat, példákat; ez m indenesetre némi szerkezeti a rány ta lan 
ságot okoz, am in egy ú jabb kiadás bizonnyal változtatni is fog. Szólhatnánk 
arról, hogy jórészt a feladat-tárgyak érintkezésénél és egymásba-vágásánál 
fogva ismétlések adódnak (pl. a p reparáció ra  és szám onkérésre vonatk. 1. 
a 37., 75., 83., 87. 11., a kiejtés m egtanításáról a 85. s kk. 11. és a 93. s kk. 11.). 
Itt-ott nélkülözzük egyes m ódszertani művek bibliográfiai adata it és a h ivat
kozások helyének pontos m egjelölését (v. ö. a 9., 11., 12., 21., 51. 1. és a 84. 
s k. 1.). Némiképen hiányos „A m ódszer alakulása hazánkban“ cím ű fejezet, 
kivált az utóbbi évek értékesebb m ódszertani m unkásságának ismertetése 
dolgában; hogy csak egyre utaljak, legalább is az irodalm i függelékben meg 
kellett volna említeni Sándor Vence érdem es dolgozatait, és bizonyára senki 
sem vádolta volna szerénytelenséggel Petrichet, ha e helyen megemlékezik 
a m aga gazdag .és értékes irodalm i tevékenységéről is. Talán nem lett volna 
haszontalan az sem, ha ebben a visszapillantó fejezetben kritikai szemléjét 
kap tuk  volna m odern nyelvi tankönyveinknek kivált annyiban, am ennyiben 
tükröztetik  a m ódszeres eljárás fejlődését. Mindezt azonban könnyen lehet 
pótolni egy újabb kiadásnál. A nagy érték e könyvben a biztos mérlegelés, 
a határozo tt és mégis nyugodt, pedáns aprólékoskodástól és a fontoskodás 
pózától m entes tárgyalás, a keresetlenségében nemes veretű előadás, az 
egyéni stílus, am ely ez esetben folyománya, tartozéka az író választékos 
egyéniségének, ízlésének és tapin tatának.

Nagy értéke a könyvnek, hogy szerzője a gim názium célkitűzéseinek, 
jellegének elvi m agaslatán és a nevelőoktatás etikai vonatkozásainak jegyé
ben vizsgálja a szóbanforgó feladatok egészét és részleteit. K ifejeződik ez 
abban is, hogy szerzőnk a tanításban központi helyet ju tta t az olvasmánynak  
és méltó érvényesülést a helyesen értelm ezett irodalm i érdeknek. A feladat
körök m indegyikében meggyőző érveléssel tám asztja alá azt az időnként 
elhom ályosított igazságot, hogy a nevelőiskola céljai meg nem engedett 
szim plifikálással nem  azonosíthatók nyelvm esteri kurzusok és gyakorlati 
nyelviskolák céljaival: m ind céljai, m ind eszközei sajátosak. Szerencsésen 
közeledik az ideális cél felé, amely nem más, m int az egyes feladatkörök
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harm óniája, a gyakorlati és az irodalm i érdek an tinóm iájának  nregbékél- 
tetése egy m agasabb egységben.

A könyv külső k iállítása a jeles szerkesztő gondosságát dicséri, egy-két 
részlete szellemi hozzájárulását is. A D unántúl pécsi egyetemi könyvkiadó és 
nyom da r.-t. ízléses köntösbe öltöztette az értékes k iadványt; kár, hogy két 
kellem etlen szedési h iba (1. a  70. és a  80. 1.) belecsúszott.

A rendelkezésre álló anyag m ódszeres tárgyalásánál, a lényegesnek 
szakavatott kiszemelésénél és a feldolgozás erényeinél fogva egyaránt jeles 
m unka nem csak kiválóan alkalm as kalauz tanárje lö ltek  és kezdő tanárok  
szám ára, hanem  igaz okulás tá rháza  m indazok szám ára, akiket ez a fontos 
és m a is a megvitatás fo rró  légkörében tisztuló kérdés-kom plexum  érdekel, 
és közelebbről érint. Travnik  Jenő.
L élektani tanulm ányok. Jelentés a Kir. Magy. Pázm ány P éter Tudom ány- 
egyetem Lélektani Intézetéből. Első kötet. Kornis Gyula előszavával. 
Br. Brandstein Béla közrem űködésével szerkeszti Harkai Schiller Pál. 
Budapest, 1937. A Lélektapi Intézet kiadása. 99 1.

E kis füzet elsősorban br. Brandenstein Béla „K özoktatásügyünk 
pszichológiai elm élyítéséről“ cím ű dolgozata folytán ta r th a t szám ot a közép
iskolai tanárság  figyelmére. E tanulm ány, m iu tán  vázolja azokat a szükség
leteket, m elyek az em ber „testi-lelki életegysége“ és egyúttal „életkettős
sége“ folytán lélektani és antropológiai ism eretek tekintetében a  tan á r 
részére fennállanak, bem utatja  a  budapesti bölcsészeti k a r reform tervét, 
m elyet a küszöbön levő felsőoktatási reform  kapcsán óhajtanak  megvalósítani. 
E tervezet szerint a  bölcsészeti k a r hallgatói „az első, az egyetemi tanu lm á
nyokba bevezető év u tán  a m ásodik és harm ad ik  évet k izárólag szaktárgyaik 
alapos elsajátításának  szentelnék, a negyedik és ötödik évben azután a szak- 
tanulm ányok erős csökkenése m ellett egyrészt szigorlati értekezés, szak- 
dolgozat stb. a lak jában  elkezdenének önállóan ’dolgozni szakterületükön, 
m ásrészt pedig m élyebbreható filozófiai és pedagógiai kiképzést nyernének. 
Ebbe könnyen és jól, szervesen beleilleszthető a pszichológiai kiképzés“. 
Itt azután szerzőnk bem utatja  e pszichológiai tanulm ányok beosztását 
olyképen, hogy a dolgozata bevezető fejtegetéseiben részletezett, a tan ító 
nevelő m unka jó elvégzéséhez szükséges lélektani ism eretek alapos elsajátí
tásá ra  — gyakorlatok és előadások keretében —  m ód legyen.

A továbbiakban B randenstein egy új intézmény, az iskolapszichológusi 
intézm ény felállítására tesz javaslatot. Az iskolapszichológus feladata volna 
a tanulók különleges lelki a lkatának  megvizsgálása, a kezelésükre irányuló 
u tasítás m egadása és a tanu lók  pszichológiai szem m eltartása. Nem szüksé
ges sokat fejtegetni, hogy ez m ilyen üdvös intézm ény volna és m ennyire 
megvalósítandó, h a  csak  valam iképen megvan rá  az anyagi lehetőség. Ezen 
intézm ényt szerzőnk az iskolaorvos intézményével k íván ja  összekapcsolni, 
vagyis az iskolaorvosi és iskolapszichológusi hivatást egyszemélyben egye
síteni. Az iskola lelki és testi egészségügyi gondozásán kívül az egészség
tan  és esetleg a filozófia tan ításá t is neki szánja. E ponton szerzőnk 
a  tanárság  körében első p illanatra  ta lán  ellentm ondással fog találkozni. Hiszen 
sok szó folyt — e lap hasáb jain  is — arról, hogy az egészségtan tan ítá 
sát orvos vagy tan á r lássa-e el. Most pedig még a filozófia tan ításá t is 
orvosra  bíznák? B árm ennyire volt is ném i jogosultsága az orvossal, m int 
tan á rra l szem ben való aggályoknak, ezeknek el kell tünniök, ha  elolvassuk 
B randenstein tervezetét az iskolapszichológus és -orvos képzésére vonatkozó
lag, aki e terv szerint az orvosi diplom a elnyerése u tán  két évig a bö l
csészeti karon  filozófiai, pszichológiai pedagógiai és antropológiai tanu lm á
nyokat folytat és pszichológiával m int főtárggyal bölcsészeti doktorátust 
szerez. Nincs itt említés a gyakorlat megszerzéséről, ezt azonban valószínű
leg m agától értetődősége, valam int az iskolaorvosoknál eddig is bizonyos 
m értékben bevezetett volta folytán nem  ta r to tta  szerzőnk ’szükségesnek 
m egem líteni. Term észetesen a fentebb m ondottak  nem  azt jelentik, hogy 
a filozófia tan ításá t éppenséggel csak az iskolapszichológus lá thatná  el, 
vagy ak ár csak azt is, hogy jobban lá tná el, m in t a tan á r — helyeseb-
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ben: más tanár, m ert hiszen e képzés álta l az orvosból tanár is válik. Vég
eredm ényképen m egállapíthatjuk, hogy Brandenstein, illetve a budapesti böl
csészeti k a r javaslataink  megvalósulásától közoktatásunk nagy hasznát 
rem élhetjük.

A füzet további részében Horkai Schiller Púl-nak az Intézet m űködé
séről való beszám olója u tán kísérleti lélektani tanulm ányokat olvasunk. 
Ezek — tárgyuk szerint — két csoportba vannak osztva. Cselekvésproblé■ 
mák:  Állandó ingerek hatása  a m unkára; A m indennapos idegesség, m int 
cselekvési törekvés (e dolgozat nem kísérleti, hanem  kérdőíves m ódszer
rel dolgozik); Kisgyermekek játékai szilárd szerkezetű tárgyakkal; Kis
gyerm ekek já tékai laza- szerkezetű tárgyakkal. Megismerésproblémák:  Kísér
letek a tájékozódásról; K ontraszthatások az emlékezetben I—II.; A pro
blém am egoldás fázisai. — E dolgozatok közt van tudom ányos értékű  m unka 
(így Bognár Cecilé: K ísérletek a tájékozódásról; Hasszáné Árpád Erzsébeté  
és Benoschofsky Ilonáé: K ontraszthatások az emlékezetben I—II.), mások 
inkább csak tapogatódzásnak m ondhatók. Waldapfel László.

BEKÜLDÖTT KÖNYVEK.
Nánay Béla: Wells, aki tanít. Budapest, 1936. M erkantil-nyom da. — 

Dr. Gőtéin György: Mit olvasnak a kereskedelm isták? Kaposvár, 1937. — 
Ujuári Béla: Művésze [nevelés. Bpest, 1937. Sylvester r.-t. — Taborsky Ottó: 
M űvelődéstörténeti adatok Ferenc k irá ly  1817-i erdélyi utazásához. Bpest, 
1937. Egyetem i Nyomda. — Petri Mór: Naplemente. Fáklyalángja. Bpest, 
1937. — K em ényfy  János: A „N yugat“ irodalom története. Bpest, 1937. — 
Balázs Győző: Isten m unkatársa i (költemények). Magyar zeneszó kiad. Bpest. 
— Magyar Bálint: A százéves Nemzeti Színház. Magyar Szemle Társ. Bpest. — 
Ortutay Gyula: Parasztságunk élete. Officina, Bpest. — Balogh Károly: 
Martialis. Studium, Bpest. —  Farkas László: Vedres István élete cs m űkö
dése. Szeged, 1937.

Kozocsa Sándor: A Zalán Futásának  első kidolgozása. Az eredeti kéz
iratból bevezetéssel. Bpest, 1937. Magy. Tud. Akadémia. — Vajkai Júlia Éva: 
Népnevelés a gép századában. Studium. Bpest. — Nagy Jenő: Az erdő m adár
világa. 65 színes képpel és 26 rajzzal. Debrecen. — E urópa térképe, 1:6,000.000, 
tervezte és k iad ja  a Magy. Királyi Állami Térképészeti Intézet. Névmutatóval. 
Budapest, 1937.

Dr. Jónk у István: G ondolattól a kifejezésig. Sarlai J. könyvnyom dája, 
Sümeg, 1937. —■ Dr. Csóka I. Lajos: M ária Terézia iskolareform ja és Kollár 
Ádám. Pannonhalm a, 1936. — Vitéz Komárnoki Gyula: Rajzkönyv. D unántúl 
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1938.
Az újév kezdetén kartársi szeretettel köszöntőm Egyesületünk 

tagjait. Legyen az újesztendő a békesség, a nyugodt munka éve és 
hozza meg a magyar igazság diadalát!

Húsz év telt el a világháború óta s a magyar sors még mindig 
az igazságtalanságok ellen kénytelen küzdeni. E küzdelemből a közép
iskolai tanári rend lelkesedéssel veszi ki a maga részét. A középiskola 
átalakuláson megy keresztül s tanárainak új kérdésekkel kell fog- 
lalkozaiok, új elgondolásokat kell belevinniök munkájukba. S a közép
iskola tanársága e munkában tiszteletreméltóan készséges volt. Sok
szor érte gáncs, sokszor nélkülözött ezalatt a húsz év alatt, de munka
szeretete sohasem csökkent. Anyagi gondjai voltak, ezeket azonban 
az iskola kapuján kívül hagyta s az iskola falain belül lelkesedéssel 
nevelte az ifjúságot istenfélelemre, hazaszeretetre és munkára.

Hoz-e az 1938. év a magyar középiskolai tanárság számára több 
megértést társadalmunk részéről? Nehéz előre megmondani. Küzdünk 
érte. Az újesztendő eredményeit Istenben vetett erős hittel és ön
magunkba vetett teljes bizalommal felvértezve várjuk.

Legyen a magyar középiskolai tanárság nemes hivatásának tuda
tában, érezze, hogy a nemzetnevelés nagy munkáját végzi Ezért a 
munkájáért megbecsülést kér és vár, s anyagi gondjainak enyhítését 
reméli. Ehhez a tanárság összetartása, egyetértése szükséges. Támo
gassuk egymást mindnyájan a tanári rend érdekeiért 72 év óta küzdő 
Országos Középiskolai Tanáregyesületünkben s ezen keresztül egy
séges úton keressük eszményeink megvalósítását.

Bízó lélekkel dolgozzunk a magyar középiskolában nemzetün
kért s hazánk naggyátételéért. Ragaszkodjunk jogainkhoz, tartsuk 
tiszteletben az egymás munkáját. Igyekezzünk közös erővel a tanári 
sorson enyhíteni, a tanári életbe sok szépséget belevinni, hogy mun
kánk a magyar ifjúságot minél edzettebbé, jellemesebbé, munka- 
szeretőbbé tegye.

A magyar középiskolai tanár munkája a nemzeti munkának 
nagy értéke s ezt az értéket akarja Egyesületünk tagjai segítségével 
az 1938. esztendőben még jelentősebbé tenni. Bernolák Kálmán.

12Tanáregyesületi Közlöny.
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A tanmenetekről.*
I.

A magyar nyelvi és irodalmi tanmenetek.
Melyen Tisztelt Tanári Kör! Hálásan köszönöm, hogy az elnök 

úr megtisztelő figyelme és bizalma módot nyújt arra, hogy a tan
menetekről a Tanári Kör nyilvánossága előtt eszmecserét folytatha
tunk. Mindaz, amit e rövid előadás keretében a tanmenetről elmon- 
dandók vagyunk, semmi más célt nem kíván szolgálni, mint azt, 
hogy megnyugvást s vele eligazító világosságot teremtsünk e kétség
kívül fontos, de egyúttal nyugtalanságot és bizonytalanságot keltő 
kérdésben. Hangsúlyozni kívánjuk részünkről azt, hogy semmi külö
nösebb szándékkal és igénnyel nem kívánunk itt felszólalni, csupán 
egy, a tanári közösséget megszólaltató hang és a feladatot megoldó 
kísérlet óhajtunk lenni. Igyekezni fogunk arra, hogy előadásunkban 
röviden és tömören összegezzük felfogásunkat. Három részre tagoz
zuk gondolataink menetét: I. A benyújtott tanmenetekből levonható 
tanulságok. 2. A tanmenet problémája. 3. A tanmenet felépítésének 
egy elgondolása.

I. A tanulságok. Mindenekelőtt csak a legnagyobb elismerés
sel lehet meghajolni ama munkateljesítmény előtt, melyet a tan
menetek a tanárság hivatásáról és módszertani tudásáról mutatnak 
be. Az embernek elovasásukkor az volt az első hite, hogy e tanmene
tek gondolata már az elkészítésüket elrendelő Tanterv előtt is élt, 
valóság volt, áthatotta, szabályozta és tudatosította a tanári munka 
menetét és módszerét. Hiszen minden tanmenet egy, már a gyakor
latban kialakult, kiérett és igazolt s elméletileg is kimélyített peda
gógiai elvszerűség lecsapódása, utólagos rendszerezése. Máról hol
napra nem lehet tanmenetet megtanulni e írni annak, akinek nem 
volt soha módszergondolata, aki nem alakította át a tudás anyagát 
a közlés és átadás módjainak mértékére. Az, hogy a középiskolai taná
rok eddig nem írtak tanmenetet s más iskolafajokéi igen, az nem 
jelenthet értékrend-különbséget az utóbbiak javára, s a legkevésbbé 
azt, hogy a középiskolák elmaradtak volna az időszerű pedagógiától! 
Vigyázzunk, itt nagyon óvatosnak kell lennünk. A módszert ne kever
jük össze s ne azonosítsuk az iskola ideáljával, э annak a szabadságnak 
a jótékony és termékenyítő kihatásait, mellyel a középiskolai tanár, 
mint egy magasabb igényű szellemi életet felnevelő intézmény szolgája, 
rugalmasabban, az írásbeliség kötöttsége nélkül végezte munkáját, 
ne minősítsük kisebb ihlető forrásnak, mint egy, a siker és eredmény 
szempontjából sokszor igen vitatható vagy legalább is problematikus 
előre beállítottságot. Végső elemzésben a tanmenet jósága a tanár 
egyéniségében kap értelmet és értéket. S ha a közt kell választanunk, 
mi ér többet, egy kitűnően elkészített tanmenet vagy egy gyakorlat
ban be nem váló tanár, avagy rossz tanmenet és kitűnő tanár — 
nem lehet kétségünk azt illetőleg, hogy hová csatlakozzunk.

A tanmenetekben tehát, ismételten hangsúlyozzuk, rendkívül 
sok gond, elmélyedés, elmélkedés és gyakorlati tapasztalat van érté-

* A Budapesti T anári Kör elnöke dr. Brisits Frigyes  és dr. Szabó Ferenc 
szakfelügyelőket felkérte, hogy novem ber hó 27-i ülésen a tanm enetek körüli 
tapasztalataik ró l beszám oljanak. Közöljük a két előadást.
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kesítve. S mégis az összbenyomás, melyet belőlük kapunk, valami 
tétovázást, nyugtalan határozatlanságot tüntetett fel. Nem az a baj 
vagy feltűnő, hogy a tanmenetek kidolgozás olyan nagy és egymás
tól szélsőségesen elütő változatokat mutat. Ennek alapjában csak 
örülni kell. Hiszen mindegyik mögött más és más egyéniség, ki
alakult elviség és gyakorlat él, amely menekül a sablon nyűgétől és 
kényszerétől. A baj az, hogy nines egységes és biztosan átlátott alap
elv, nem világos és tiszta a tanmenet fogalma és így nem lett világos 
a részletes megírás módja sem. A kiadott miniszteri rendelet szán
déka és célkitűzése egészen szabatos volt. Az természetes, hogy min
den részletkérdést nem ölelt föl, belső mozgási szabadságot hagyott 
a kidolgozásnak, a keret-kitöltésnek. Az első zavart az okozhatta, hogy 
talán sokan voltunk, akik e rendeletet nem olvastuk el s így nem 
szerezhettünk magunknak fogalmi tájékozódást a rendelet intenciói
ról. Nem szolgálták szerencsésen ezt a szándékot a nyomtatott keret
minták sem. Nem gondolom, hogy ezek hivatalos fedezettel jelenhet
tek meg. Egészen egyéni elgondoláson alapulnak, egyéni felfogást 
tükröznek, fölösleges rovataikkal elindították a zavrat s elaprózták, 
terhessé tették a tanmenet nagy egységének átfogást biztosító tervét. 
Sok volt a kapu, kicsiny lett a ház. A hivatalos tényezők közbeeső 
álláspontja, egyéni magyarázata szintén befolyásolta a tanmenetek 
felfogásbeli különbözőségét. Ez nyilvánvalóan kitetszik onnan, hogy 
vannak iskolák, melyeken belül a legteljesebb egyéni eltérések jelent
keznek még az azonos anyagú párhuzamos osztályokban is. Viszont 
vannak helyek, amelyekben a tanmenetek sugallottak, irányítottak, 
szabályosak, egy pedagógiai elgondolás és akarat hordozói. Nem lehet 
itt arról vitatkozni, hogy melyik tanmenet jó és rossz. Ha az a tan
menet, mely lakonikusan tartalmazza a maga anyagát, sikerre vezet, 
akkor ez a tanmenet jó. Ha az, mely a legkisebb részletig szétágazik 
s azt hiszi, hogy ez az egyetlen helyes út, de eredmény nincs nyomá
ban, akkor az a tanmenet rossz. Amikor azonban ezeket a szélső állás
pontokot próbáljuk megmagyarázni, nem tudjuk magunkban elfoj
tani egy állandóan feltörő gondolatunkat. Bocsánatot kérünk e hely 
я ez összejövetel méltóságától, ha kimondjuk, hogy nagyon, nagyon 
sok esetben nem a pedagógiai elvszerűséghez kell itt folyamodnunk 
e sok eltérés és különbözés magyarázatául, hanem egyszerűen ahhoz, 
hogy erényt akartunk gyakorolni s elkövettük a túlzás bűnét: hogy 
valami ki nem mondott verseny-gondolat vezetett bennünket, egye
sek csakúgy, mint intézetek túl akartunk licitálni egymáson, t it
kon törekedtünk a legjobbnak elismert tanmenet koszorújáért. 
Ezért terheltük meg magunkat, ezért dolgoztuk ki annyira s úgy 
a tanmeneteket, ahogy az a legmagasabb és legilletékesebb fórum
nak nem volt soha szándékában.

2. A tanmenet problémája, azaz mi való a tanmenetbe. Ez a 
szempontunk jórészt még összefügg az előbbivel. A benyújtott tan
menetek ugyanis rendkívül sűrítve vannak, sokszor már miniatűr- 
pedagógiához hasonlítanak■ Van bennük minden: elméleti alapvetés, 
külön részletező módszeres megokolás, osztály-lélekkép, irodalmi 
vagy műfaj-elmélet, olvasmány- és verstárgyalás-módszer, önálló 
értekezéssé kibővülő koncentráció-felépítés, gyermek-lélektan, dolgo
zat-didaktika, magánolvasmány-elmélet, de viszont sokszor hiányozik 
a legfontosabb és legtermékenyebb szempontok felvetése: ismétlés, 
összefoglalás, az anyagrendszerezés és elosztás magasabb összefogla-

12*
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lásra utaló gondolata. Ügy hisszük, hogy mindeme felhozott részle
teknek nincs helyük a tanmenetekben. Nem azért, mert önmagukban 
nem jók s nem elmélyítő képességű szempontok, hanem azért, mert 
fölösleges tehertételek s főként: irreálissá teszik a tanmenetet. Véle
ményünk szerint a tanmenet már végső formája a tananyag pedagó
giai elrendezésének, időbeosztásának, s összefoglaló szellemi átvilágí
tásának. Ami tehát az erre való előkészületre emlékeztet, ami a taní
tás részleteinek megokolására vonatkozik, ami magától értetődő járu
léka, egésze s feltétele minden jól felépített órának, ami kívül esik a 
tulajdonképeni anyagkijelölésnek időrendileg és gondolatilag meg
határozott körén, mellőzhető és mellőzendő többlet a tanmenetben. 
Csak a pedagógiailag tudatosított és elrendezett anyagnak lehet helye 
benne. Nem gondolom tehát azt, hogy az óráról-órára való idő
beosztás reális érdekű lehet. Ha ezen az úton próbálunk meg haladni, 
folytonos összeütközésekbe kerülünk elgondolásunkkal és tényleges 
helyzetünkkel. Hol van az a tanár, aki pontosan és függetlenül ren
delkezik a maga tanmenete idejével1? Sokkal reálisabbnak tetszik, ha 
kisebb időegységeket veszünk fel, mert így biztosíthatjuk magunk 
számára azt a bizonyos időszabadságot, mely nyugalmat és fegyelmet 
ad munkánknak. A tantárgyi koncentráció nem tan-, hanem óramenet 
kérdése, tehát odautalandó. Ha itt következetesen akarunk eljárni s a 
tanmenetben is érvényesítjük a koncentráció megjelölésének elvét, 
módját és területét, soha nem leszünk készen. Elvégre a tanmenet a 
didaktika alapvetésein felül van s mi nem tudunk elképzelni magyar
tanárt, aki a magyar irodalmat történeti, művészeti és világnézeti jel
zések nélkül tanítaná. Az, hogy a koncentráció elve az óramenetben 
kap helyet, s nem itt, implicit feltétele a tanmenetnek. Nem látjuk 
értelmét a könyvnélkül való verses szövegek jelzésének sem a tan
menetben. Az vitán felül áll, hogy „a magyar fiúnak két verset okvet
lenül kell tudnia: a Szózatot és a Himnuszt,“ a többire van kialakult 
és elfogadott kánonunk. Miért akkor azt újra felülértékelni, ami már 
egyszer értékelve van? Körülbelül ez a helyzet a kötelező olvasmá
nyokkal is. A régi elv: a sok olvastatás és tartalmi lejegyeztetés, 
amúgyis megbukott. E téren ma már nem lehet elég keveset köve
telni az elérhető eredmény kedvéért. Avagy reális igénynek tartható 
az az olvasmányjegyzék, amelyen az egyik tanmenetben, a VIII. osz
tályban a többiek mellett csak Eötvöstől minden regénye szerepel? 
A tanmenet így csak látszatérték lesz, önmagunkat elkápráztató, csa
logató ígéretföldje, melynek valóságába soha nem fogunk tudni 
belépni. Helyénvalónak tartjuk a dolgozatírás bevonását a tan
menetbe. De lehetőleg ezt nem úgy gondoljuk, hogy már előre leszö
gezzük a tételek pontos címét s így korán lekössük szabadságunkat. 
Csak a tárgykört jelöljük meg. A tétel akkor s ott villan fel, amikor 
tanítás közben — hiszen az igazán éló probléma mindig tanítás köz
ben születik meg s addig vannak kérdéseink és nyugtalanságaink, 
amíg tanítunk — érezzük, hogy a gyermek lelke felmelegedett 
a tárgy érdeklődése keltett hőfokához és kialakult s megjött az a 
lélektani pillanat, amikor a tanuló lelkében élménnyé tud átalakulni 
a tudásanyag, melyen rajta remeg az átdolgozás heve és még nem 
hült ki rajta az óra tüze. Ebből az összetalálkozásból a gyermek 
egyénisége számára termékenyítőbb ihlet és gazdagítás születik, mint 
akármilyen előre kitűzött — egyébként helyes és megokolt — tételből. 
S ha már itt tartunk, csak azért szólunk erről is, mert előfordult több
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tanmenetben, ne fűzzünk a tételekhez módszeres irányelveket. Tan
menet és módszer nem együvé valók. A módszert hagyjuk az óraváz
lat számára в ne bontsuk szét a tanmenet egységét, azt a mintát, mely 
szerint az anyagon ki akarjuk remekelni a lelket. Hiszen ekkor éppen 
olyan joggal és kötelességgel kellene érintenünk az olvasmánytárgya
lás, a nyelvtanítás stb. módszertanát. Hová jutunk így? Ezerfelé fosz
lik szét egyetlen és legfőbb iránygondolatunknak: az anyag fölötti 
uralomnak szilárd biztonsága.

Nagy, igen nagy nehézség elé állított majdnem minden tanme
netet ennek a tantervhez való viszonyítása és azzal történő harmoni
zálása. Felső fokon itt az okozott kemény problémát, hogy például 
hogyan birkózunk meg a magyar anyaggal, mely kétségkívül elvégez- 
hetetlenül nagy. Egy reális értékű tanmenetnek először az anyag
kiválasztás munkáját kell elvégezni. S itt folyton éreztük, hogy nyom 
bennünket a múltnak sok-sok kicsi terhe, mely végsőelemzévsben mégis 
csak nagy tömeggé összegeződik. Hiába küszködünk azonban ellene, 
a tény az, hogy mondjuk pl. a századvég és forduló tanmenetrészei 
már csak futó vázlatok, nincs meg bennük az előző korszakok nyu
godt és széles kimélyítése. Legnagyobb nehézségünk azonban az alsó 
fokú magyar tanmeneteknél volt. Itt hullámzik a legtöbb bizonytalan
ság s az eredmény bizony az, hogy ezen a fokon a tanmenetek kisebb 
egységei pedagógiai Prokrusztesz-kgyak. A 3 óra, melyből egyet el 
kell venni a dolgozatírás és javítás részére, igazában tehát csak két 
óra. Kevés, igen kevés. Ingerel bennünket az olvasmány önálló szem- 
pontusága, mely kívánja az olvasmányórák külön beállítását s 
ugyanakkor vár ránk a nyelvtan is, az új tanterv szerint már nem
csak összefoglaló céljával, hanem már a stilisztikai jelenségekre való 
alkalomszerű ráutalásával is. Mit tegyünk? Kiegyezzünk a felemás 
órákban, mikor csak 45 percünk van, mely még egy olvasmány elol- 
vastatására és mozzanatbontására is alig elég? Vagy szétkiilönítsük 
őket s így a gyermek figyelemtartásának oly nagy távolságára: egy 
heti időközre távolítsuk el egymástól a nyelvtant és az olvasmányt? 
Tudom, hogy most hibát követek el, tanmenetről szólok s féllábammal 
benn vagyok az óravázlatokban, de nem tudnám eldönteni, hogy a 
jelen esetben hol végződik az egyik s hol kezdődik a másik. Nincs itt 
más megoldás, mint az, hogy elvileg a tanmenet kettéválasztást kí
vánjon s a tanár didaktikai ügyessége és leleménye mentse ezt az 
elvet, amennyire az a mostani helyzetben megmenthető, hogy gya
korlati jelentőségű maradhasson.

Kényes kérdéshez nyúlunk a tanmenet e problematikájával kap
csolatban, amikor felvetjük a fiatal és az idősebb tanárság viszonyát 
a tanmenethez. Ebben a viszonyban van valami elméletileg is izgató 
probléma. Az idősebb tanárnak kialakult az anyagelosztó forma- és 
időérzéke. Vérében és ösztönében van a rend és rendezés elve. Tudja, 
hol rejtőznek az anyag azon szirtjei, melyen össze szokott törni a tan
menet elvisége s melyik területen akad meg vagy nehezebben halad 
előre a gyermeki lélek. De — és itt legyünk igen őszinték magunk 
között—-van két nagy veszedelme: a megszokás és az elpudvásodás. 
Mind a kettőnek s rajta keresztül a tanmenetnek s vele az egész taní
tásnak egy a vesztesége: elfogy belőle az eleven lélek. Viszont a fiatal 
tanár apriorisztikusan áll a tananyag előtt, éppen úgy, mint a gyer
meki lélek küszöbén. Fel lehet vetni joggal vele szemben a kérdést, 
van-e való értéke az ő tanmenetének, hiszen nincsen semmi felszere-
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lése ahhoz, hogy kezességet vagy ellenőrzést tudjon adni tanmenete 
elgondolásának és felépítésének. Azt is elismerjük, hogy ez a tan
menet nem is lesz minden pontján helytálló és beválló. De nem is 
ezen a részen van a hangsúly, hanem azon a szükségességen, hogy a 
fiatal tanár pedagógiai kódexének egyetlen szabályból kell állnia: 
soha ne mondjon le a tudatosságról, ha mindvégig kontár vagy 
naturalista nem akar maradni. Kisebb rossz a tanmenet egyes rész
letének elszámított volta, aránytalansága, tárgyi hiányossága vagy 
esetleg túlméretezettsége, mint az, hogyha a tanárból hiányzik eljárá
sának tudatossága. A fiatal tanárok tanmenetét tehát más szemmel 
kell az illetékes tényezőknek néznie s nem szabad kicsinyeskedő kriti
kává, az időseknek kijáró mértékkel és arányokkal vizsgálnia. Egyet 
szabad és kell benne keresni: megvan-e benne a pedagógiai gondolko
dás elevenítő és vezető iránya. Fiatal tanárnál ezt jelenti a tanmenet: 
pedagógiai tudatot; idősebb tanároknál pedig: felfrissítést, önvizs
gálatot, állandó anyagi, didaktikai tájékozódást, azaz menekvést a 
megmerevedéstől s unottságtól.

Ez az utóbbi probléma vezet át bennünket elmélkedésünk harma
dik részéhez: a tanmenet felépítésének konkrét kérdéséhez. T. T. K. 
Mi a lelke a tanmenetnek? Előttem áll egy tanmenet kész mintája s 
erről olvasom le a lehetséges válaszokat, mindjárt a kételkedés hang
súlyával: a módszeres egységek, az utalások, szemléltetés, kapcsola
tok, házi olvasmány, munkáltató gyakorlatok, dolgozatok, film stb. 
jelzése? Nem! A tanmenet lelke, világító napja, belső összetartó elve, 
igazi meghatározója az, amit a jelzett formaív tárgyköröknek nevez, 
ami azonban nem más, mint a tananyagban rejtetten: élő és kiemelésre 
vágyódó szempontok önállósult egysége. Ezek körül kering minden, 
■ennek szolgál az olvasmány, ezért vannak a kisebb csoportok, ebben 
kap magasabb, összefoglaló értelmet az egész tanítás. Konkrét leszek 
s ezzel egyúttal védekezem a szellemtörténet vádja s fikciója ellen. 
Ha az új tantervre gondolok pl. a IV. osztályban, s tanmenetet aka
rok itt készíteni, nekem elsősorban ezt a központi gondolatot kell 
megtalálnom és kitűzöm, hogy ekörül csoportosítsam és segítsem a 
kijegecesedésre a IY. osztály anyagát Ez pedig a Toldi-gondolat s 
vele a magyar nép s táj. Ha ezt megtaláltam, ehhez fogom adni az 
olvasmányokat még pedig azzal a szbadsággal, mely nem köti le ma
gát csak az olvasókönyvhöz, — egyszer már el kell oda jutnunk, hogy 
uecsak az olvasókönyv adott anyagából épüljünk! — s az így kapott 
olvasmányanyagot rendezzük el a módszeres egységnek nevezett 
részbe. így, csak így él az anyag, mert mindig egységes területen já
runk tudatos célszerűséggel s a legideálisabb indukcióval, rávezetés
sel. Lehet, hogy az idő itt-ott kicsúszik a lábunk alól. Ez nem baj, mert 
ez a veszteség megtérül abban a mélységben, mellyel belehatolunk az 
olvasmányokba, alakiságukba csakúgy, mint tartalmukba. Mennyi 
formától szabadulunk így fel pl. az V. és a VI. osztályban! Mennyit 
gyötrődtünk eddig az V. osztály ridegségével, elvontságával, száraz
ságával! Ha pedig megtaláltam azt az uralkodó gondolatot pl. ez 
egyes századok embertípusait, akiken kifejeződik egy-egy kor küz
delme, tartalma vagy ha VT. osztályban kikülönítettem a műfajok 
mesterséges és olyan sokszor egymásba átfolyó kategóriája helyett 
az epikai, lírai és drámai műalkotás folyamatát s ehhez mérem e hor
dom össze az olvasmányokat, mennyivel természetesebb egységeket 
kapok s milyen világosan és életszerűbben indukálhatom belőlük az
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elméletet. Minek akkor ifié még külön tantervi koncentrációs nehezék, 
kötelező olvasmányjegyzék, dolgozatelmélet, hiszen mindez készen 
van s önként folyik az olvasmányok rendjéből.1 S még egy nagy kilá-

1 Az itt jelzett szem pontok a készülő új T antervből valók.
táshoz segít az így felépített tanmenet. Megadja az összefoglalások
hoz a termékenyítő szempontot, magától megszünteti az ismétlések 
unalmát és gépiességét s megélénkíti az anyagot.

Az így elgondolt tanmenet egy út. Bizonyára vannak, s helyes is, 
hogy vannak, más utak. A pedagógiában annyi az út, ahány egyéni
ség van. Egy a fő: az eredmény. Ez a kísérlet sem kívánt más lenni, 
mint a mai pedagógia fő irányának: a realizmusnak szempontjából 
felépíteni egy tanmenetet. Vitatkozni lehet róla: s ha önök erre is 
méltatják, azt éppúgy, mint megtisztelő figyelmüket is, hálásan kö
szönöm. Brisits Frigyes-

II.

A latinnyelvi tanmenetek.
Még nem is olyan régen meglehetősen izgatottak voltak a közép

iskola tájai. A tanmenetek kérdése okozta a nyugtalanságot. Az idő
sebb tanárok nagyrésze ugyanis idejétmúlt, papirosízű és felesleges 
megterhelésnek érezte ezt az új életre támasztott intézkedést, a fiata
labbak meg tanácstalanul állottak előtte. Csak itt-ott merte egy-két 
könnyelműbb tanárember megkockáztatni, hogy ebbe sem halunk 
bele, sőt talán még jó is háramolhatik belőle az iskolára.

Megvallom, eleinte nem tudtam megérteni tanártársaimnak 
ridegségét a tanítás meneteinek kérdésében. De mióta áttanulmányoz
hattam a budapesti középiskolák felének a latin nyelv tanítására ké
szített tervezeteit, azóta világosabban látom, miért is húzódoznak 
annyian a tanmenetektől. Gondolkodó ember számára ugyanis nincs 
kellemetlenebb, mint a céltalannak tartott munka. Hát még akkor 
mennyire kellemetlen az ilyesmi, ha azt sem látjuk eléggé tisztán, 
hogy mi is a teendőnk! Éppen ezért segítségükre sietek azoknak a 
tanártársaimnak, akik a legközelebbi tanmenetek elkészítésekor 
hasznavehető s minden felesleges munkát elkerülő tervezetet szeretné
nek készíteni. De nem elméleti fejtegetéseket szándékozom itt elmon
dani. Elvégezték és elvégezik ezt mások, akiknek kenyerük az ilyesmi. 
Én a gyakorlat szemüvegén keresztül akarom nézni a tanítás meneté
nek kérdését is, s ezért inkább azt mondom el, hogyan állítom össze 
az I. osztályos latin anyag tanításának menetét. Közben azonban 
hűségesen beszámolok majd azokról a gondolatokról is, amelyek 
munkám alkalmával támadnak bennem.

Még hozzá sem fogtam feladatom megoldásához, már is előre 
tolakszik agyamban az a gondolat, hogy egyáltalán van-e szükségem 
tanmenetre. Hiszen jobbról-balról azt hallom, hogy fölösleges papiros
munka az egész; ezért múlott ki olyan dicstelenül a középiskolából 
annak idején is. Mindez lehet igaz, de azért mégsem tudok szabadulni 
attól a másik gondolattól, hogy az előre megfontolt 9 tervszerű 
munka minden téren — tehát tanítás dolgában is — értékesebb, mint 
az, amelyet tervtelenül, csak úgy kapásból végezünk. Ezért akadtak 
azelőtt is, amikor még nem kellett tanmeneteket készítenünk, olyan 
tanárok, akik már szeptember elején úgy jártak az iskolába, hogy 
mindig magukkal hozták tanításuknak megfontolt, tervszerű, egész
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évre terjedő, leírott menetét. Mindebből tehát nem azt látom, hogy 
a tanmenet fölösleges, hanem éppen ellenkezően azt, hogy szükséges, 
tanárnak és iskolának egyaránt hasznos lehet, de elkészítéséhez a 
meggondolás és a tervszerűség az okvetlenül megkívánt kellékek, 
nem pedig a tinta és a papiros.

Meg kell tehát gondolnom először is azt, hogy mennyi idő áll 
rendelkezésemre, azután azzal kell számot vetnem, hogy a rendelkezé
semre álló időben mennyi anyagot tudok feldolgozni, végül arról sem 
szabad megfeledkeznem, hogy kiket és minő módon fogok a kiszemelt 
anyagra megtanítani.

A tanítás céljára rendelkezésemre álló időt a kalendárium mu
tatja meg. Ebből látom, hogy a karácsonyi és húsvéti szünet levoná
sával 35 hét állana rendelkezésemre. De a tapasztalat arra is megtaní
tott, hogy itt, Budapesten, még ebből is egészen bátran leüthetek 2 
hetet kirándulások, halálesetek, kivonulások, igazgatói szünetek vágj' 
egyéb előre nem látható okok miatt. Ennélfogva tanulmányi időnek 
33 hetet állapítok meg. Ebből 17 jut az első, 16 pedig a második fél
évre. De megjegyzem, hogy ennyit is csak azért merek meghagyni, 
mert a latin heti 5 vagy 4 órás tárgy. Ha 2 órás tárgy volna, 30 hét
nél többre nem is gondolnék. így számításom szerint az I. osztályos 
latin anyag megtanítására 165 óra áll rendelkezésemre. Ha azonban 
ebből levonom a dolgozatokra fordítandó 24 órát, a nyelvtani anyag 
megismertetésére, rendszerezésére és begyakorlására szükségesnek 
mutatkozó — körülbelül — 50 órát végül az ismétlésekre és össze
foglalásokra felhasználandó 5 hétnyi óraszámot, akkor olvasmányok 
feldolgozására úgy 68 órám marad. Olvasmányi anyagom mennyisé
gének meghatározása tehát ehhez az óraszámhoz igazodik, mert ehhez 
kell alkalmazkodnia.

De az olvasmányi anyag mennyiségének kiszemelésekor nem 
elég csupán az olvasmányi órák számára ügyelnem. Azt is alapos 
mérlegelés tárgyává kell tennem, hogy olvasókönyvem szövegéből 
egy-egy óra keretén belül mennyi dolgozható fel. A szöveg ugyanis 
nagyon csalóka. Az első szempillantásra azt hinné az ember, hogy az
I. osztályos latin olvasókönyv — mondjuk — 10 lapnyi szövegét 
gyerekjáték lesz tíz hónap alatt feldolgozni. Elvégre egy 4 soros, ol
vasmánnyal csak végezek egy órán! Ha azonban elolvasom ezt a 4 
sornyi szöveget, akkor döbbenek csak rá, hogy feldolgozására 3 óra 
szükséges, mert 30 ismeretlen szó van benne. Már pedig felsőbb osz
tályban is csak annyi szövegrészt merek egy-egy órára kijelölni, 
amennyiben a közepes tanuló 10—12 ismeretlen szóra akadhat. Az L 
osztályos gyerekeknek még ez is terhes. Ezért csak akkor szemelhetem 
ki hasznavehetően olvasmányi anyagomat, ha szövegem minden 
egyes mondatát figyelmesen elolvasom, s egy-egy órára csupán any- 
nyit irányozok elő, amennyiben 10 ismeretlen szónál több nem igen 
akad. Igaz, hogy ha ezt az elvet tartom szemem előtt, mikorra a 10 
lapnyi szöveg végére jutok, valószínűen kénytelen leszek megállapí
tani, hogy a rendelkezésemé álló olvasmányi órákon olvasókönyvem
nek csupán kétharmad részét tudom feldolgozni. Emiatt azonban nem 
aggódom. A szöveg egyharmad részét nem veszem fel tanításom 
anyagául. De mely olvasmányokat hagyjak el! Azokat, amelyek tár
gyuknál fogva nem tartoznak szorosan a nagy egységbe foglalt olvas
mányok közé, s nyelvi jelenség sincs bennük olyan, aminőt a követ
kezőkben meg ne lelnék.



Mindez azt mutatja, hogy ha hasznavehető, a valóság talaján 
mozgó tanítási menetet akarok készíteni, akkor ugyancsak alaposan 
kell latolgatnom, hogy egy-egy óra keretén belül mennyit is dolgoz
hatok fel. Hátha még felsőbb osztály számára kellene most tanításom 
menetét összeállítanom. Akkor még azt is latba kellene vetnem, hogy 
milyen az osztályom latin nyelvi fajsúlya. Eleget tudó, munkaszerető, 
jóeszű osztállyal ugyanis sokkal többet olvastathatok, mint tudatlan 
vagy hanyag gyerekekkel. Szóval, tanításom menetének összeállítása
kor csak egyik szemem lehet a jövőn, a másikkal mindig a multat 
kell néznem, mert munkám csak úgy lehet hasznosítható, ha tanulóim
mal is számot vetek.

Azonban még ez sem elég. Önmagámmal is számolnom kell. 
Iskolai munkámban döntő fontosságú, hogy milyen a módszerem. Ha 
a negyvennyolc előtti idők tanítási eljárásával dolgozom, s már az
I. osztályban is nemcsak hogy minden órán nyelvtanozok, hanem még 
leckéket is hagyok fel a nyelvtankönyvből, akkor bizony sokkal töb
bet végezhetek, mintha az olvasmányokat közös, osztálymunkával 
dolgozom fel, s az így szerzett tapasztalatokból tanítványaimmal 
együtt építem meg a nyelvtani fogalmakat külön nyelvtani órákon, 
amint ezt az Utasítások is megkívánják. Eszem járása, tanultságom, 
tanításban szerzett tapasztalataim mind közrejátszanak abban, hogy 
egy-egy óra keretén belül mimindent tudok tanulóimból kicsiholni 
vagy velük megértetni. A Tanterv ugyanis csak a célt és a kereteket 
szabja meg, de a kereteknek a cél érdekében való betöltése már a 
tanár feladata. Tanító emberek számára á Tanterv és az Utasítások 
— szerintünk — annyit jelentenek, mint a zeneművészeknek a kotta. 
Ugyanazt a hangjegytömeget mindegyik művész csak a maga egyéni 
képességei szerint tudja lejátszani. Éppen ezért a tanmenet is csupán 
akkor érhet valamit, ha kinek-kinek egyéni munkája. A más tanme
nete lehet számomra tanulságos, megvalósítani azonban azt is csak a 
magam adottságai szerint tudom. Ennélfogva az a meggyőződésünk, 
hogy ha magunk és iskolánk számára egyaránt hasznos tanítási ter
vezetet akarunk készíteni, akkor ne a párhuzamos osztály máskészí
tette tanmenetét íjuk alá s vállaljuk számunkra irányadónak, hanem 
magunk csináljuk meg a magunkét. De ugyancsak meggyőződésünk 
az is, hogy még a magunkcsinálta tanítási tervezet is csupán egy 
esztendőre s csak arra az osztályra lehet érvényes, amelyik számára 
készült. Az öt esztendőre szóló tanmenet önmaga ellentmondása, 
fából vaskarika, tehát hasznavehetetlen. Ilyesmire pedig se tanárnak 
se iskolának nincsen szüksége.

Mindezeket szem előtt tartva, most már hozzáfogok az I. osztá
lyos latin tanítása menetének összeállításához az Esztergomy—Nagy: 
Latin olvasó- és gyakorlókönyv alapján. Azért választottam I. osz
tályomért itt nem kell számotvetnem a tanulóknak előző évek
ben szerzett — vagy meg nem szei’zett — latin tudásával és azért esett 
választásom az említettem könyvre, mert a budapesti állami közép
iskolák nagyobb részében ezt használják.

A könyv mondatról-mondatra való áttanulmányozása arról győ
zött meg, hogy a rendelkezésemre álló idő alatt az olvasmányoknak 
csak kétharmadrészét dolgozhatom fel. Elhagyom tehát azokat az 
olvasmányokat, amelyek tartalmuknál fogva amúgysem kapcsolód
nak nagy egységekbe foglalt olvasmányaim körébe, meg nyelvtani 
ismeretek szempontjából sem érzem hiányukat. Ilyenek: A rómaiak
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hazánkban, Aquincum, Phaedrus meséje, Juppiter Stator, Kibékülés 
a sabinusokkal, Numa Pompilius megválasztása és uralkodása. A ma
gyarok eredetére és a honfoglalásra vonatkozó szövegeket sem birom 
az iskolában feldolgozni. Mivel azonban ezek már újabb nyelvtani 
fogalmakat nem adnak, ismeretlen szavaik pedig a praeparatio rova
tában fellelhetők, a jobb tanulók számára majd otthoni, magánmunka 
gyanánt jelölök meg egyet-kettőt, s az év végén egyik órán számon- 
kérem.

A többi kiválasztott olvasmányt tartalmi összefüggésük alapján 
3 nagy egységbe tömörítem. Az első nagy egységem: A rómaiak 
földje, népe, istenei. Ebbe a csoportba eléggé különböző tárgyú olvas
mányok tartoznak, de valamennyi a rómaiakról szól. Kisebb egységei
7 darab olvasmány. Feldolgozásukra, noha csak 48 sornyi nyomtatott 
szövegről van szó, 17 óra szükséges. A szövegben előforduló nyelvi 
jelenségek megfigyeltetése, csoportosítása, egybefoglalása és begya- 
koroltatása 13 órát vesz igénybe, pedig az állítmány formáiból még 
csak a praesens és praeteritum imperfectumok, a névragozásból meg’ 
az a- és o-tövű főnevek alakjai fordulnak elő. Közben dolgozat Íratá
sára és javítására is elmegy 5 óra, összefoglalásra pedig 2 óra. Így az 
I. nagy egység 8 hetet, 42 órát kíván, s eltart november közepéig.

A még hátralévő olvasmányokat Róma alapításának története 
címen foglalhatnám egyetlen nagy egységbe, mint ahogyan az iskolai 
könyvben találom. De célszerűbbnek látom, hogy két nagy egységet 
teremtsek belőlük. Kisgyerekeknek terhes lenne a hosszúra szabott 
egység. Meg az olvasmányok nyelvi jelenségei is azt javalják, hogy 
a névragozás befejezésekor álljunk meg egy kis visszatekintésre annál 
is inkább, mert közben az I. félévnek vége. Így második nagy egysé
gem: Aeneas története. Ebbe az egységbe 6 Aeneasra vonatkozó, 64 
sornyi olvasmányt osztok be. Feldolgozásukra 16 órát látok szüksé
gesnek. A bennük előforduló újabb nyelvi jelenségek megfigyeltetése, 
csoportosítása, egybefoglalása és begyakorlása a legtakarékosabb 
beosztással is megkíván 13 órát. Itt ismerkednek meg ugyanis tanu
lóink a III., IV. és V. declinatióval és a fut. imperfect:.-mai. Ezek 
begyakorlása időt emészt. Dolgozatokra is kell 7 óra. Az ismétlések és 
összefoglalások legalább 7 órát igényelnek. Így a nagy egység megint
8 hetet, 43 órát fogyaszt el, s az I. félév végéig tart.

A harmadik nagy egység: Rumulus története. Ebbe 163 sornyi 
terjedelmű 12 olvasmányt osztottam. A tanulók már ismerik a név
ragozást, az imperfecta actiot, tudnak elég sok szót is, így többet 
lehet velük feldolgoznom. Egyébként is 30 órát látok szükségesnek 
az olvasmányokra. Ezekben azután előfordulnak a még ismeretlen 
nyelvi jelenségek is, a fokozás, a határozószók alkotása, a számnevek, 
a névmások és a cselekvő igeragozás valamennyi alakja. Megfigyel
tetésükre, csoportosításukra és begyakoroltatásukra 23 órát szánok. 
A dolgozatok is igénybe vesznek 12 órát. A III. egység feldolgozása 
tehát 13 hetet, 65 órát kíván, s februártól május közepéig tart. Má
jusra azonban már csak rendszerezés jut s egy — Romulus haláláról 
szóló —• befejező olvasmány.

A hátralevő 3 hetet ismétlésekre és összefoglalásokra szánom. 
Erre 15 óra nem sok, de ha közben helyesen dolgoztam, akkor elég is-

Még egy 5—6 órám van, amelyről nem számoltam be. Ezeket a 
bevezetés feladatainak elvégzésére szemeltem ki. Ennyi feltétlenül 
szükséges arra, hogy megértessem a kisgyermekekkel változott hely-
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zetüket, teendőiket, a latin nyelv tanulásának fontosságát, a nyelv 
szerepét, a mondat célját, a mondat alkotórészeinek kihámozását 
szerkesztő kérdések alapján. A nyelvtanulás értelmességét ugyanis a 
helyes mondatlátás adja meg, enélkül munkánk csupán tartalmatlan 
fogalmak magolása. Ezek az órák egyúttal elegendőek arra is, hogy a 
latin olvasás és hangsúlyozás szabályait is megismertessem tanulóim
mal a mindennapi életben előforduló latin szavak segítségével.

Most már formába önthetném I. osztályos latin tanításom terve
zetét, de eszembe jut, hogy még nem gondoltam a dolgozatokra, a 
szemléltetésre, a kapcsolatok kérdésére és a könyvnélküliekre.

A dolgozatok kérdésénél meg is akadok, mert a 4800/1937. sz. mi
niszteri rendeletben ezt olvasom: „A tanmenetekből ki kell hagyni 
azokat a részeket, amelyek a tanítandó anyag és módszer... a dolgo
zatok tárgyának részletezésére vonatkoznak. Így pl. nem kell felvenni 
az írásbeli dolgozatok tárgyán kívül azok faját, célját.“ Ebből ugyanis 
nem látom világosan, hogy mi is a teendőm, hogyan is jelöljem meg 
dolgozataim tárgyát. Ha csak címet írok le, pl. De Romulo, ezzel 
nem mondottam semmit, mert az I. osztályos latin dolgozatokat nem 
azért íratjuk, hogy a tanulók Romulusra vonatkozó ismereteit lássuk. 
Ha meg így jelölöm a dolgozat tárgyát: fordítás latinra a II. 
declinatio alkalmazására —, akkor dolgozatom faját és célját rögzí
tettem le, s a rendelettel kerültem ellentétbe. De ráeszmélek, hogy ez 
a rendelet nem csak a latin tanároknak szól, hanem valamennyi tanár 
számára készült. Azt meg úgy is tudom, hogy egészen más célok 
szolgálatában Íratjuk az I. oszt. latin dolgozatait, mint a magyar dol
gozatait, ezért — hogy a kecske is jóllakjék, meg a káposzta is meg
maradjon — megadom az egyes dolgozatok címét. Így jelölöm a 
tárgykört és a szócsoportot. De melléjük teszem zárójelbe, hogy minek 
az alkalmazására és ellenőrzésére akarom a dolgozatot felhasználni- 
Ezekből azután a látó szem számára a dolgozat tárgya is kiviláglik.

A szemléltetés már nem okoz ekkora gondot sem. Az iskolai 
könyv tele van megfelelő képekkel. Szemléltetés dolgában tehát nem 
azt tartjuk fontosnak, hogy tanmenetünket képcímekkel tűzdeljük 
tele, hanem azt, hogy a könyvben levő képeket megnézessük, s meg is 
beszéljük tanítványainkkal.

Ami pedig a más tárgyakkal való kapesolatosság kezelését illeti, 
ezzel is röviden végzek. Helyét nem a tanmenetben látjuk, hanem az 
óravázlatokban. Ott is ügyelnünk kell arra, hogy csak az igazán 
lényeges kapcsolatosságokra mutassunk rá, s divat vagy jelszavak 
kedvéért ne keressünk ott is kapcsolatot, ahol annak se híre, se 
hamva. Ha tanítványainkat osztálymunkához szoktatjuk, akkor 
kíváncsiságuk úgyis annyi irányban fog puhatolódzani, hogy már 
meg is unjuk a válaszolgatást. De igazi, tanításra termett agyvelő
ben ilyen alkalommal olyan kapcsolatok bukkannak fel, amelyek 
íróasztal mellett, tízhónappal előbb eszünkbe sem juthatnak.

Végül még szólanom kell a könyvnélküliekről is. E téren is 
vigyáznunk kell, hogy sokat ne markoljunk, s csak azt taníttassuk 
meg, ami megérdemli, hogy állandó szellemi birtoka legyen a tanulók
nak. Az I. osztályos latin szövegből csupán a közmondásokat tartjuk 
ilyeneknek.

Ezek után már valóban itt az ideje, hogy elővegyem a tintát 
és papirost és jegyzeteim alapján összeállítsam tanításomnak órá- 
ról-órára meghatározott menetét. Feladatom most könnyű, mert a



160

szöveg alapos átböngészése nemcsak azt mutatta meg, hogy egy-egy 
órán mennyit dolgozhatok fel, hanem azt is, hogy a szöveg tárgyi 
feldolgozása után milyen nyelvi jelenségeket kell tanulóimmal meg
értetnem vagy rendszerbe foglalnom. Így összeállított tanmenetem két
ségtelenül a valóság talaján mozog s nem papirosmunka. Ha előre 
nem látható akadályaim nem adódnak, akkor szándékomat meg is 
valósítom.

Ne gondolja azonban senki, hogy ezt a tervezetet adom majd be 
feletteseimnek tanmenet gyanánt. Ez csak a magam számára készült. 
Hiszen mikor minden egyes órám anyagát megállapítottam, akkor 
azzal is számolnom kellett, hogy az egyes órák anyagát miként is 
fogom megtanítani, s így, ha nagyoltan is, de óravázlatokat készí
tettem. Miért cselekedtem így? Azért, mert meggyőződésem, hogy 
tanmenetem csak akkor fedheti annyira-amennyire a valóságot, ha 
óravázlataim alapján állítom össze. Előbb kell ugyanis azt megálla
pítanom, hogy egy-egy órán mit és hogyan fogok feldolgozni, csak 
azután merhetem azt leírni, amit az iskolai év folyamán szándéko
zom elvégezni. Aki előbb állítja össze — úgy találomra — tanmene
tét, és csak azután próbálja meg szándékát óráról-órára valóra vál
tani, az keservesen tapasztalja majd, hogy vagy sokat markolt s keve
set tud megfogni, vagy pedig azt, hogy szemfényvesztést végzett, 
amikor tanmenetet írt, mert nem azért dolgozott, hogy munkájának 
maga is, iskolája is hasznát lássa, hanem csupán azért, mivel felet
tesei tanmenetet kívánnak. Az ilyen munka valóban felesleges nyűg, 
s nincsen benne köszönet, mert a tanmenet kettős célja közül egyik
nek sem felel meg. A tanmenetnek a felettes hatóságok felé néző arca 
ugyanis csupán arra való, hogy azt lehessen belőle megállapítani, 
vájjon tanításom anyagául nem kevesebbet vagy többet vettem-e föl, 
mint amennyi az adott keretek között megvalósítható és megvalósí
tandó. Más célra alkalmatlan. Ezért kíván a miniszteri rendelet is 
olyan tanmenetet, amely a lehető legegyszerűbb s elhagy minden más 
célt szolgáló részletet. A felém tekintő, egye9 órákat felölelő arca 
pedig arra való, hogy munkám előre megfontolt és tudatos legyen, 
másrészt okuljak is belőle jövendő munkám számára. E kettős cél 
nélkül a tanmeneteknek nincs értelme, mert tanári munkám értékét 
nem az szabja meg, hogy mit vetek pontosan papirosra, hanem az, 
hogy mit és hogyan valósítok meg tanításommal.

Éppen ezért a magam számára készített s minden órám jól meg
fontolt munkáját feltüntető tervezetem alapján már gyerekjáték 
a benyújtandó tanmenetet megcsinálnom. Nem kell hozzá semmi
féle nyomtatvány, elég egy ív papiros, s mégis minden lényeges moz
zanat rajta lesz. Bevezetésnek az első öt órát veszem fel, de röviden 
megjelölöm azt is, hogy mi mindent szándékozom ezeken az órákon 
megvalósítani. Azután leírom az első nagy egység címét. Majd fel
sorolom kis egységeit, a nagy egységet alkotó olvasmányok címeit, 
de zárójelben feltüntetem minden egyes olvasmány címe mellett 
azt is, hogy hány sor és feldolgozására mennyi órát szánok. Ezekből 
állapíthatja meg ugyanis minden hozzáértő mértékem helyességét. 
Ezt csupán olvasmánycímekből nem lehet kihámozni, mert egy-egy 
cím, például De Romulo, jelenthet négy sort, de jelenthet negyve
net is. Ezek után felsorolom, hogy mely nyelvi jelenségeket s hány 
órában akorok a nagy egység olvasmányi anyagával kapcsolatosan 
megismertetni és begyakoroltatni. Megemlítem azt is, hogy a nagy
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egység keretén belül milyen tárgyú és hány dolgozatot iratok. Végül 
pedig feltüntetem, hogy ismétlésekre és összefoglalásra hány órát 
szánok. Befejezésül leírom az első nagy egység feldolgozására szük
séges hetek s órák számát, megjelölve a kezdet és vég naptári idő
pontját is, hogy minnél áttekinthetőbb legyen tanmenetem. Ugyan
úgy járok el a másik két nagy egységgel is. A könyvnélkülieket a 
tanmenet végén említem meg így: 35 közmondás.

Ezek után egy kis kimutatást ragasztok tanmenetemhez, hogy 
az egész év folyamán rendelkezésemre álló időből hány órát is for
dítok ennyi és ennyi sor szöveg tárgyi feldolgozására, hányat a 
nyelvi ismeretek elsajátítására és begyakorlására, mennyi óra szük
séges a dolgozatokra, mennyi ismétlésekre és összefoglalásokra. 
Mindez arra való, meg elég is arra, hogy aki ért a dologhoz, tisztán 
láthasson belőlük. De elég arra is, hogy amikor befejeztem az eszten
dőt, rávezethessem a magam tervezetére, hogy hol és miért nem tud
tam szándékomat megvalósítani. így  legalább, ha mégegyszer kell 
latin tanmenetet készítenem az I. osztály számára, különbet csinál
hatok majd, mint aminő a mostani. Dr. Szabó Ferenc.

FIGYELŐ.

Kodály Zoltán előadása a helyes magyar kiejtésről.
A Báró Eötvös József-Collegium Volt Tagjai Szövetsége köz

gyűlésén, 1937. december 19-én, Kodály Zoltán, mint a Szövetség 
égjük nagynevű tagja, előadást tartott a helyes magyar kiejtésről. 
Ügy hisszük, nem érdektelen e helyen, a magyar nyelv hivatott őrei
nek nagy nyilvánossága előtt beszámolni a világhírű zeneszerző 
érdekes előadásáról.

Első pillanatra talán meglep Kodály ilyen irányú megnyilat
kozása, de aki szerencsés lehetett a nagyértékű előadást végighall
gatni, azzal távozott a közgyűlésről, hogy Kodálynál hivatottabb 
apostol alig léphetett volna föl a helyes magyar kiejtés érdekében: 
Benső barátság fűzte Gombocz Zoltánhoz, a Szövetség volt elnöké
hez, régi kollégista barátság, még az öreg Csillag-utcai Eötvös-Colle- 
giumban. Gombocznak köszönhetem — mondotta Kodály —, hogy 
jobban megnyílt a fülem a nyelv bizonyos jelenségeire. Gombocz a 
nyelveket már 36 évvel ezelőtt fonetikai alapon tanította és figyelmez
tetett minden nyelvben a hanglejtés sajátságaira. Micsoda fényűzés 
volt tőle tanulni franciát, angolt és más nyelveket! Gombocz muta
tott először olyan francia könyvet, ahol a hanglejtést kótával próbál
ták megrögzíteni. Lipcsében nagy hatással voltak rá Sievers nyelv- 
metódikai kutatásai. Azóta többször, még halála előtt is szóba került 
kettőjük között a magyar nyelv zenéje és a tervezett nagy magyar 
Fonétika. A kegyetlen sors azonban Gombocz Zoltánt elragadta 
tőlünk, de „az általa tervezett és félbemaradt monumentális épületet“ 
föl kell építenünk, mert ekkor cselekszünk Gombocz szellemében s 
mert enélkül a nj'elvművelés nagy és már eddig is oly szép ered- 
ményeket mutató munkája csonka maradna,

E személyes kapcsolatokon kívül Kodály hivatott e nagyfon
tosságú mozgalom elindítására azért is, mert a kérdés zenei kérdés.
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„Bizonyos, hogy egy nyelvben és stílusban kifogástalan szöveget 
magyartalanul is föl lehet olvasni. Vannak tehát a nyelvhelyesség
nek írásban nem rögzíthető, csak füllel fölfogható elemei. Világos, 
hogy a nyelvnek nemcsak a leírható része van kitéve romlásnak, 
hanem talán még inkább a jelekkel nem rögzíthető, csak hallható 
része. Az élő beszéd olyan elemei, melyekre az írásjelek határozott 
utasítást nem adnak, sokkal inkább vannak a beszélő vagy felolvasó 
önkényére bízva, mint az írásban rögzíthető elemek.“

A természetes fejlődés az volna, hogy a helyes kiejtés mintáját 
a legműveltebb rétegek beszédében keressük. Más, boldogabb orszá
gokban ez így is van. Nálunk azonban a történeti fejlődés azt ered
ményezte, hogy éppen legműveltebb és legelőkelőbb köreink magyar 
kiejtését mintának el nem fogadhatjuk. Részben az illetők idegen 
származása, részben a túl korán kezdett idegen nyelvtanulás miatt 
tele van idegen ízzel és a magyar közszokástól eltérő, tehát helyte
len ejtésmóddal. A felsőbb rétegek nagy vonzóerőt gyakorolnak az 
alsóbbakra és így a kiejtés romlása veszedelmesen terjed.

Kodály érdekes sorozatban állította össze a nyelvromlás többi, 
nem kevésbbé jelentékeny okát.

1. Nincsenek összegyűjtve a helyes kiejtés alapfeltételei.
2. Zenei elemekről lévén szó, nincs is meg minden emberben az 

elegendő hallásbeli fejlettség, hogy észrevegye a hibákat. Ez azonban 
bizonyos fokig fejleszthető.

3. Egyáltalán nem oktatjuk az ifjúságot a helyes magyar ki
ejtésre.

4. Az idegen nyelvek nagy térhódítása is rontja nyelvünk zené
jét. Aki foglalkozásánál vagy egyéb életkörülményeinél fogva kény
telen több nyelvet beszélni, maga érzi, mennyire romlik helyes 
magyar kiejtése.

5. A rengeteg idegen zenés színmű, opera, operett, kabarédal 
mind oka a romlásnak, „Ezekben, a lépten-nyomon ott éktelenkedő 
hamis hangsúly, a nyelv természetes dallamával ellenkező dallam- 
vezetés bizonyos idő alatt kikezdi a legjobb magyar nyelvérzéket is. 
Torz, képtelen hanglejtésű refrének, daltöredékek eleinte tréfás iró
niával idézve, belekerülnek a mindennapi beszédbe. Majd az ironikus 
mellékíz eltűnik, s fülünk egy fokkal tompább lett a magyar hang
lejtés finomságaival szemben! *

Keményen szögezte le Kodály a fájó igazságot: „Művelt közép- 
osztályunkban a magyaros magyar beszéd a legnagyobb ritkaság. 
Mintha a műveltség ára az volna, hogy elveszítsük az élő beszéd 
magyar ízét.“

Akik még helyes kiejtéssel alulról kerülnek a középosztályba, 
sietnek eltanulni az álfinom és álművelt kiejtést és eldobják maguk
tól az egészséges magyar beszédet, mert parasztosnak vélik.

E sötét képet azonban Kodály — hála Istennek — nem látja 
teljesen vigasztalannak. A baj még gyógyítható. Félgyógyulás már az 
is, hogy felismertük a bajt. Ma már megállapított tény, hogy az „élő 
beszéd magyarságának védelme és fenntartása éppoly életkérdés, 
mint a szókincsé és mondatszerkezeté.“

Nagy tetszésnyilvánítások között tárgyalta Kodály, a filológus és 
zeneművész kettős képességével a leggyakoribb kiejtésbeli hibákat, 
majd indítványt terjesztett a közgyűlés elé.

Adja ki a M. T. Akadémia a magyar kiejtés szótárát, a szabá-



lyok és hibák megjelölésével. A M. T. Akadémia Nyelvművelő Bizott
sága nyelvhelyességi munkájába vonja be az írásban nem látható, 
csak füllel halható magyartalanságok rendszeres vizsgálatát és 
javítását.

Állítsa össze a helyes kiejtés normáját es tegye ezt kötelezővé' 
templomban, iskolában, színházban, rádióban.

Az egyetemeken, tanárképzőintézetekben, szemináriumokban, 
fonetikailag képzett szakemberek tanítsák a helyes magyar kiejtést.. 
Tűzzünk ki Gombocz-pályadíjat a legszebben beszélő egyetemi hall
gató jutalmazására. Terjessze a rádió is a szép magyar beszédet jól 
bevált nyelvhelyességi előadásai mellett.

Győzzük meg a szülőket, hogy három-négyéves korban nagyon 
ártalmas az idegen nyelvek tanulása.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta Kodály indítványát és el
határozta, hogy elődását egész terjedelmében kiadja a legközelebbi 
szövetségi évkönyvben. Dr. Farkas Lászlód

A debreceni középiskolák és középfokú iskolák 
növénykertje.

A növénytantanításban a munkáltató módszer általános elter
jedésének legfőbb akadálya a szemléltetésre szolgáló növény
anyag beszerzésének nehézkessége. A szokott módja ennek az, 
hogy a tanár a növendékekre bízza a szükséges növények begyűj
tését és az iskolába szállítását; aminek természetes és nem ritka 
következménye, hogy a legszebben megtervezett munkáltató óra 
nem valósítható meg, mert a növények hiányoznak: a tanulók 
valami okból nem hozták be. Ez a nehézség annál érezhetőbb, 
mennél nagyobb városban van az iskola, s különösen fokozott, 
leánytanulók esetében, akik nem járhatnak be erdőt-mezőt növé
nyek után olyan szabadon, mint a fiúk.

A szemléltető anyag hiánya pedig igen veszedelmes; a tanár, 
hallván egyébként is, hogy a munkáltatásban a „szellemi öntevé
kenység“ a fontos, belenyugszik a végzetszerü megoldásba: „szel
lemi öntevékenység“ xítján, képekről, vagy elképzelés segítségével 
tanít, s végül talán maga is elhiszi, hogy ez is munkáltató tanítás. 
Sajnos, ez a veszedelem már az elemi iskolákban kezdődik, sőt 
itt a legnagyobb. Az ellenőrző felsőbb hatósági látogatók ugyanis 
rendszerint és igen helyesen, kifogásolják és tiltják a szótanulást, 
a könyv bemagoltatását; munkáltató módszerrel való tanítást 
kívánnak, ez viszont a legtöbb esetben alig valósítható meg, mert 
a szükséges szemléltető anyagot az iskola nem képes kellő meny- 
nyiségben beszerezni. Marad tehát a pótszerezés, a „szellemi ön- 
tevékenység“-gel való megelégedés, aminek eredménye sokkal 
gyászosabb, mintha a régi, szótanuló módszerrel legalább néhány 
mondatnyi pozitív ismeretet rögzített volna meg az iskola arról, 
amit a maga valóságában bemutatni nem tudott.

Ezzen a bajon nem olyan könnyű segíteni, mint amilyennek 
látszik. A legegyszerűbb növénykert berendezése is igen nagy 
akadályokba ütközik, még akkor is, ha az iskola vezetősége 
jóakarattal viseltetik a terv iránt. A terület s a növényanyag 
beszerzése nem is a legnagyobb nehézség; sokkal több gondot
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okoz a kert munkáltatása, főleg a nyári szünet idején, amikor a 
tanulók segítsége sem vehető igénybe. Az öntözés hasonlóképen 
nagy probléma és sok szép szándéknak megakadályozója. Végső 
elemzésben természetesen mindezen lehetne segíteni megfelelő 
anyagi hozzájárulással, de ez olyan nagy összeget jelent, amely
nek előteremtésére alig gondolhat iskola.

A magam hajdani iskolájában éveken át kísérleteztem ilyen
féle megoldással. Az iskolafenntartó egyház a legnagyobb jóindu
lattal nézte törekvésemet, területet adott s ezenfelül némi anyagi 
segítséget is. A kellő munkaerő hiánya és a vízhiány mégis meg
akadályozta a kert megvalósulását eredeti terveim szerint. Három
évi munka után azonban annyira jutottunk, hogy a növényalak
tan és az ökológia szemléltető anyaga az iskolaudvar és játszótér 
növényeiből került ki, s ezeket az órákat a szabadban, élő növé
nyek között lehetett tartanom.

A rendszeres növénytan anyagának előteremtése így nem 
sikerülvén, 1935 nyarán azzal a kéréssel fordultam vitéz di\ Bes
senyei Lajos tankerületi főigazgató úrhoz, hogy tegye lehetővé 
egy elgondolásom szerinti, iskolaközi növénykert megvalósítását, 
amely az összes szükséges növénytani anyagot szállíthatná Deb
recen valamennyi közép- és középfokú iskolájának.

Elgondolásom alapja az a szerencsés körülmény volt, hogy 
Debrecenben ebben az időben 14 ilyen iskola működött (azóta 
számuk eggyel gyarapodott).

Számításom szerint a legszükségesebb növényanyag előállí
tása, a növendékek nagy száma mellett — mintegy 6000 tanulóról 
van szó! — egyre-egyre oly kevés hozzájárulást jelentene, hogy a 
növénykert létesítése a szülők újabb, nagyarányú megterhelése 
nélkül, üzleti alapon, valamelyik kertészet útján is megvalósítható 
volna. Bessenyei Lajos főigazgató úr azonban, aki az ügyet 
azonnal a legmelegebben fölkarolta, Debrecen szab. kir. város 
támogatásával sokkal jobb megoldást talált. A város polgár
mestere, dr. Kölcsey Sándor, valamint a városi kertészet vezetője, 
Pohl Ferenc gazdasági tanácsos, kertészeti felügyelő, a leg
nagyobb jóakarattal siettek segítségünkre. A város átengedte a 
kert . céljaira a városi kertészet nagyerdei telepének 1 holdnyi 
területét, Pohl Ferenc felügyelő úr pedig teljes önzetlenséggel 
elvállalta a kert vezetését, ami mellett az iskoláknak csak a mun
káltatásról, a vízdíjról és mintegy 100 folyóméternyi vízvezeték 
beszereléséről kellett gondoskodniok. Ez növendékenként 20 fii- 
lérnyi hozzájárulást jelentett, a tandíjmentesek levonásával, akik 
ezt a díjat sem fizették. A vízvezeték beszerelése után a növen
dékek hozzájárulása évi 10 fillérrel csökkent, illetve ma növen
dékenként 20 filléres hozzájárulás esetén a kertészet be is szál
lítja az igényelt növényanyagot.

A terv megvalósítása azonban még ezek után sem volt 
könnyű, s csak Bessenyei Lajos főigazgató úr hatásos támogatá
sának köszönhető, hogy 1935. december hó 21-én megalakulhatott 
a növénykert ügyeit intéző bizottság, melynek elnökségét maga a 
főigazgató úr volt szíves elvállalni. A bizottság tagjai: a városi 
kertészet vezetője, minden iskolafajból egy-egy, összesen három 
tanár, s egy ügyvezető-elnök. Az iskolák öt esztendőre vállaltak 
kötelezettséget a díjak fizetése iránt.
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Minthogy ilyenformán a díjakat az iskolák csak az 1936/37. 
tanév elején szedték és fizették be, a növénykert működése sem 
indulhatott meg 1937 tavasza előtt. Ekkor rendeztetett be a víz
vezeték, s a tanév végéig, bár erre a tanévre természetszerűleg 
még semmi szolgáltatást sem ígérhetett a kert, kilenc igénylő iskolá
nak 111 növényfajból 2259 példányt szolgáltatott ki. A most meg
induló tanévben a kertnek el kell érnie teljes szolgáltatóképessé
gét; csak a vízinövények termesztéséről kell egyelőre, medence 
hiányában, lemondania. A vízinövények egy részét azonban a 
nagyerdei dísztavakban honosította meg s azok ott megtekint
hetők. Ugyancsak rendelkezésére áll a részes iskoláknak a gyö
nyörűen felszerelt üvegház, a megalakulóban levő alpinetum, 
valamint a nyulasi gyümölcsös. Szakszerű vezetésről a kertészet 
gondoskodik. Szaktanáraik igazolványával jelentkező tanulók a 
kertészet telepén szabadon járhatnak-kelhetnek, a növényterme
lést s a növényeket bármikor megfigyelhetik. Ezenkívül sétákat 
rendez a kertészet a városi díszkertekben, szakvezetéssel, a dísz
cserjék és virágok megismertetése céljából. Az elsőt, egyelőre 
csak tanárok, tanárjelöltek és az általuk bevezetett vendégek szá
mára, f. évi június hó 6-án rendeztük, szeptember folyamán ren
deztük a másodikat s a tavasszal tanulók részére is rendezünk 
ilyen sétákat, amelyek — úgy látszik — általános érdeklődést 
keltenek.

A kert az ősszel 112 növényfajt szállított, részben nagyban, 
részben kicsiben, az érdekelt iskolák igénylése szerint. A nagy
ban szállításnál az osztály minden növendékének jut a növény
ből, a kicsiben szállításkor az osztály létszámához képest 5—10, 
esetleg több példány értendő. Ezek csak megtekintésre valók, míg 
az előbbiek szétszedésre, boncolásra is, s a tanulók munkáltató 
herbáriumának anyagát szolgáltatják. Növényeink jegyzéke fel
öleli a tananyagban tárgyalt növényfajok jó részét; az iskolák 
által igényelt fajok közül ebben az esztendőben még 31 faj hiány
zik; ezeknek beállítása azonban szintén folyamatban van. Az 
üvegházban rendelkezésre állanak: Májmohok, Cycas-fajok, Phor- 
niiuni tenax, Pálma-fajok, Monstera, Vallisneria, Cyclamen-fajok, 
Fuchsia, Cactusok, Cactus-termetű Euphorbiák, Mimosa, hólyagos 
hínár.

A növények igénylése egy nappal előre, a kertészet által 
kiszolgáltatott kérőlapon, sürgős esetben telefonon történik. *Az 
igényelt növények elszállításáról az iskolák gondoskodnak.

A kert beosztása egyelőre nem mutat fel semmi rendszert: a 
magvak, gyökerek, gumók beszerzésének sorrendjében kerültek 
egymás mellé az ágy ások. A jövő feladata még, a kertben 
egy külön rendszertani s a lehetőséghez képest egy ökológiai 
í'ész megteremtése, bár ez — a kert rendeltetése szempontjá
ból — nagyobb jelentőséggel nem bír. A további fejlődésre 
az volna igen jelentős hatással, ha az elemi iskolák is bekap
csolódhatnának az akcióba; ezeknek még oly mérsékelt hozzá
járulása is tekintélyes összeggel tenné lehetővé a kert minden 
irányú fejlesztését, és, ami ennél sokkal fontosabb, óriásit lendí
tene az elemi iskolai természetrajztanításon,

Dr. Szondi/ György.

Tanáregyesületi Közlöny. 13
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A munkáltató oktatás kifejezéseinek jegyzéke.
(Liefe de Phrases pour l’Instruction d’activité) címen kitűnő kifeje- 
zésgyüjteményt nyújt E. Münch: „Vom Arbeitsunterricht in den 
neuren Sprachen“ című munkájának II. kiadásában a 112. laptól 
kezdve a 123. lapig. Az előbbi negyven oldalon is pompás angol- és 
francianyelvi anyagot gyűjt össze az oktatás helyes irányítására.

Ezt a munkát forrásai között említi Petrich Béla dr., aki 
„A modern nyelvek tanítása“ címen, a „Pedagógiai Szakkönyvek“ 
sorozatában minden modern szakos nyelvtanárt, de általában minden 
nyelvet tanító tanárt gazdagon megajándékozó munkát írt. Könyve 
csak szerényebb és egyszerűbb forrásainál, de gyakran alaposabb, 
okosabb és gyakorlatibb értékű. A szakkönyvek szerkesztője, Dékány 
István dr., éppen a gyakorlati részek irányításában vett részt Petrich 
szerint, s amint mi látjuk, nagyszerű szempontokkal.

Azonban sem ismertetését, sem bírálatát nem óhajtom nyújtani 
ennek az értékes munkának — elvégezte azt hozzáértő szak
ember — csupán egy hiányra akarok rámutatni. Nem tudományo
san és szervesen hiánya a könyvnek, hanem gyakorlatilag az előt
tünk, akik az iskola munkájában érezzük szükségét: pótolja meg a 
szerkesztő és könyvíró ezt a munkát egy alkalmatos kifejezésgyüjte- 
ménnyel a fenti mintára, a magyar szükségnek megfelelően.

Modem nyelvtanáraink közül elegen tanfolyamon szerzett képe
sítéssel tanítanak. Fiatal kartársaink nagy részének nincs alkalma és 
pénze külföldi tartózkodásra és továbbtanulásra. Mindkét csoport
nak igen nagy és munkáját tetemesen megkönnyítő és biztonságo
sabbá tevő segítség lenne, ha a német, francia, angol és olasz okta
tás számára a szükséges kifejezésanyagot kitűnő és tapasztalt, kül
földön tanulmányait elmélyített, szaktudományában teljes terjede
lemben járatos és művelt, gyakorlati pedagógus összeállításában, 
ügyes és alkalmas beosztással és formában megkaphatná.

Mivel a Pedagógiai Szakkönyvek szerkesztőjétől és Petrich 
Béla dr.-tól már eddig is sok jót nyertünk, bizalommal, a magyar 
középiskolai oktatás érdekében még többet kérünk!

vitéz Szönyi Sándor.

Néhány megjegyzés a „Középiskoláink az évvégi értesítők 
.  tükrében“ c. beszámolóra.

A fenti cím en a Tanáregyesületi Közlöny LXXI. évf. 2. szám ában meg
jelent cikk 18. pontja  a film használatról is beszám ol; fölemlíti, hogy az 
iskolák az elm últ tanévben m ár filmmel is taníto ttak . A beszám oló cikke 
anyagát illetően nem válogatott ugyan szerencsés kézzel, m ert az igaz és éles 
kép m egrajzolásához az értesítők  m ás anyaggal is szolgáltak volna.

Nem a beszám oló h ibája, hogy olyan iskola értesítését is elfogadta, 
am elynek véleménye ebben a kérdésben nem  eléggé m egalapozott. Így pl. 
a beszám oló a budapesti Zrínyi Miklós g im názium ra is hivatkozik. Ennek az 
iskolának az elm últ tanévben 985 osztályozott tanu ló ja  volt, ámde m indössze 
10 (tíz) darab  fitmegységet pergetett, noha 102 állt rendelkezésére. A 10 film 
alapján  azt állítani, hogy „még kevés, valóban jó film “-ünk volna, vélemé
nyünk szerint túlságosan könnyedén m egalkotott ítélet, különösen akkor, ha 
még ez az iskola is ta lá lt a  10 film között néhány jó t is.

A beszám olás fölemlíti, hogy az egyik kőszegi gim názium  a gépkezelés 
nehézsége m iatt panaszkodik. Itteni sok száz tapasztalat a lap ján  állítjuk .
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hogy a gépkezelés könnyen elsajátítható, m ert átlag y2 óra a la tt meg lehet 
tanulni, azonkívül az Oktatófilm Kirendeltség és a  Telefongyár b árm iko r 
minden iskolának rendelkezésére áll, bárho l van is az iskola; term észetesen 
költségm entesen. Ha egy iskolában csupán 1 (egy) tan á r tud vetíteni, akkor 
biztos, hogy nehézkesen megy a film m el való tanítás. A szem léltetéssel tan ító  
tanároknak  a gépkezelés m egtanulása kötelesség.

Egy másik iskola — a beszámoló nem említi, hogy melyik — arról 
panaszkodik, hogy a filmet pergetés közben megállítani nem lehet. A vallás- 
és közoktatásügyi minisztérium filmvetítő gépein van megállítószerkezet, 
liűtőszerkezettel egybekötve. Ha valaki a pergő filmet meg akarja állítani, 
akkor ennek gépszerű akadálya nincs. Minden tanár azonban nagyon rosszul 
teszi, ha a pergő filmet megállítja. Ezt a megállítást semmiféle pedagógiai 
érdek nem kívánja. Éppen ellenkezőleg. Külföldön tartott nem zetközi ko n 
ferenciákon, továbbá idehaza végzett megfigyelések alapján nyugodtan k i 
m ondhatjuk, hogy a pergő képet megállítani nem  szabad. E kérdésre nézve 
a bőséges szakirodalomban olvasásra ajánljuk Oktatófilm Közleményeink 
első évfolyamának 5. számában vezető helyen megjelent cikkét, amely ezt 
a kérdést minden oldalról behatóan megvilágítja. Ha valaki ennek ellenére 
a filmpergetést mégis megszakítja s a géppel megáll, ez ellen semmit tenni 
nem lehet.

Mi tehát a helyzet? E rre  a kérdésre bőséges és kim erítő  választ ad az 
Oktatófilm  Közlemények II. évfolyam ának 8—9. szám a és az a körülm ény, 
hogy a m últ esztendőben az ország m inden tá ja  felé több m int 11.000 darab 
filmegység m ent ki és az egész évben körülbelül 10.350 darab véleményes 
film jelentés érkezett vissza. Ez eleget mond. Biztos, hogy a film szemléltetés 
ügye a m agyar közép- és középfokú iskolákban nagyon jól áll. A m ásodik 
filmes esztendő ezt teljes egészében m egerősíti és ezt az sem ro n tja  le, ha 
egynémely iskola tisztán és egyedül sa já t h ibájából a film szemléltetéssel 
kellő m értékben nem  él. Geszti Lajos.

FORGÁCSOK.
Az újév és a nagyszerű halál. Az újesztendő első perceiben 

a rádióban ismét elhangzott Vörösmarty Szózat-a és milliókat 
megrázott a nemzeti lét vagy nem lét határáról fölharsant, az élet 
és halál válaszútjára mutató, vérbeható figyelmeztetésével: Egy 
ezredért szenvedés kér éltet vagy halált. Kiss Ferenc szépen is 
szavalta. Bölcs agyvelőben született meg a gondolat, hogy a szil
veszteri mulatozás közepette egynéhány percre elhallgattatja 
a hangos jókedvet s Vörösmartynak száz év távolából is a mához 
szóló mázsás szavaival a kunyhóba és palotába elható rádión 
keresztül ráeszmélteti a magyart végzetes helyzetére s arra a fele
lősségre, amellyel a magyar jövendőnek tartozik. És mégis, azt 
a két szakaszt, amely a nagyszerű halál látományát vetíti elénk, 
nem szívesen hallgattuk. Nem azért, mert rémítő kétségeket támaszt. 
Arra szükség van, s azt amúgyis kifejezi a költemény. Ma is meg
ráz, s jó, ha megráz Széchenyi jóslata, hogy ha a magyar nemes
ség az ország egész lakosságát nem fogadja be az alkotmány 
sáncaiba és rázúdul az északi népek áradata, a nemzet abba 
a hat deszka közötti űrbe kerül, melynek neve koporsó. De Vörös
martynak az a két szakasza nemcsak megráz, hanem romantikus 
elképzelésével valami édes-fájdalmas megnyugvást is kelthet. Pedig 
ma, keserves tapasztalatok után, még csak nem is hihetjük, hogy 
л nemzet sírja mellett az emberek millióinak szemében gyász
könny ülne, hanem csak gúnyos mosolyra számíthatunk. Bosz- 
szankodtunk, mikor mindjárt az összeomlás után a nemzeti halál 
gondolata szomorúvasárnapos, gyászkéjes dalt adott a magyar

13*
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ajkakra: „Magyarországot most teszik a sírba.“ S ha Vörösmarty 
Szózat-a egészen másféle hangulatban, éppen éltető tettre sar
kalló céllal íródott is, azt a két szakaszt nem szavaltatnám.

Nem vagyok híve a verscsonkításnak, versnyesegetésnek, még 
ha az iskolában történik is, pedagógiai célzattal. Talán legelső 
pedagógiai cikkemben is —- a  Magyar Paedagogia hasábjain — 
az ilyen eljárás ellen foglaltam állást. Ámde a Szózat végleges alak
jában tulajdonképen a két szóbanforgó szakasz nélkül való. Gyu
lai Pál írja: „Midőn a forradalom árja elzúgott, Vörösmarty alig 
találkozott valakivel, ki azt ne mondotta volna neki: a jóslat be
teljesült, a nagyszerű halál bekövetkezett. A költő mindig elkomo
rult ilyenkor, ingerülten mondá: a jóslat még nem teljesült, ez 
még nem halál, nem ilyen halált értett. Gyermekeinek ama vers
sorok híján kellett megtanulniok a Szózat-ot.“

Íme a Szózat végleges alakja! Vörösmarty félt, hogy az a két 
szakasz olyan hatást kelt, melynek az ellenkezőjét célozta: nem 
talpra állít, hanem elernyeszt. Vájjon nem Vörösmarty szellemé
hen cselekszünk-e, ha szavalatokban azt a két szakaszt elhagyjuk 
s könyvekben jegyzetbe foglaljuk? (kk.)

Panaszok. Még soha annyi panasz nem futott be a szerkesztő
höz, mint mostanában. Minden anyagi nyomorúságon túl is, az isko
lai munka falanszterfáradalmaitól jajdulnak fel a panaszok. Az egyik 
helyen a vonatkozó rendeletek helytelen értelmezése folytán a taní
tásra való előkészülés formaisága ráterül a lélekben való fölkészülés 
lényegére. Másutt végnélküli konferenciák végtelen sorozatával akar
ják az iskolai munkát szolgálni, s van olyan intézet, hol az erkölcsi 
nevelés érdekében a tanárok a délutáni órákban utcai járőrszolgá
latra kényszerülnek. Ismét másutt megtévesztve attól a jelszótól, 
hogy ez iskola nemcsak tanít, hanem nevel is, a diákságot mindjob
ban kivonják a szülői házból, nyomon követik egymást a kirándulá
sok, színelőadások, kultúrelőadások, hangversenyek, a legkülön
félébb rendezések, sőt iskolai vendégségek is, amelyek már a szülőket 
is az iskolába vonják s anyagilag megterhelik. Nem csoda, ha ennyi 
gondoskodás láttára az egyik egyszerűbb szülő levélben figyelmezte
tett egy tanárt, hogy gyermekének sárgák a fogai, tanítsa meg a fog
kefe használatára. De az ilyen következtetés humora mellett is 
elszomorító, hogy egyes intézetekben tanárok és tanárnők valóság
gal elcsigázva, lehervadva várták a karácsonyi szünet nyugalmát.

Az igazi tanári munka a tanítás. Az iskolai nevelés elsősorban 
tanítással történik és ehhez kapcsolódik az iskolai élet névelő veze
tése. A szülői ház nevelő munkáját az iskolának nem szabad magá
hoz ragadnia, ennek pótlására csak az internátusok vállalkozhatnak. 
Ezen a ponton zavarodnak ma össze törekvések és célok. Ezen a pon
ton betegesen növekszik és sorvasztóan gazosodik a tanári munka.

Az iskola nem taposómalom, nem gályarabság, hanem a vidám, 
eleven élet műhelye és műterme, hova a tanárnak és tanítványnak 
friss lélekkel kell belépnie. A tanárnak, hogy a tudomány haladásá
val lépést tartó ismereteinek, a mai élet átélésében szerzett tapasz
talatainak gazdagságát mint jókedvű adakozó osztogassa, a tanít
ványnak, hogy mindezt örömmel és hálával fogadja be, ifjúi meg
figyelésével, a maga munkájával gyarapítsa és egybefoglalja. Az 
ismereteket és tapasztalatokat ez a kettős munka acélozza lelki rúgokká.
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Iskoláink többsége bizonyára ezt a derűs képet mutatja és pél
dául fog szolgálni a többinek. (kk.)

A magyar á hang veszedelme. Ha felkötöttem a harangot, illő 
is, hogy húzzam. Egy ízben a Napkeletben, másszor egy napilapban 
meghúztam a vészharangot, de elterjedt nyelvhibákra csak sokszori 
figyelmeztetéssel lehet az embereket rádöbbenteni. A szépzengésű 
magyar á hang elnyomorodásáról van szó. Mindinkább lábrakap 
a tiszta á hang kiejtése helyett valami közép é'-féle hang nyújtása, 
nyávogtatása, mi az e hangokban úgyis bővelkedő magyar nyelvnek 
éppenséggel nem válik előnyére. A várás szót például úgy ejtik, 
mintha a vörös (vörös) szóban a két közép ё-t megnyujtanák. Sokáig 
úgy gondoltam, hogy a rikkancsok kezdték az Üjseg, Magyarság-féle 
kiejtéssel és a villamos- meg autóbuszkalauzok folytatták a szakasz
határral, Clark Édern-térrel, de később J ászai Marinak emlékiratai
ban olvastam egy régi színésznőnek ilyesféle kiejtéséről. Nőknél 
pedig ritka, annál gyakoribb férfiaknál. Nyilvánosan szereplő köz
életi férfiak is terjesztik ezt a nyávogó — nyávogó — magyar beszé
det, többek között egy kedvelt színészünk is. S azóta elegáns beszéd
nek is számít, ami terjedését veszedelmesen elősegíti. Tavaly egy 
alsó osztályban két ilyen nyomorék á-val beszélő tanítványom volt 
s csak az egyiket sikerült róla teljesen leszoktatnom, a másiknak 
már csak é-re áll a szája. Ügy látszik, á-nyávogtató családból való-

Hogy mi az oka ennek az tí-nyomorodásnak? Egy újságíró írta 
nekem, hogy megkérdezett egy rikkancsot, ugyan miért mondja oly 
csúnyán: Esti Újság, Magyarság. Azt felelte, hogy így könnyebb, 
az újság, magyarság kifárasztja. Nem kell tudniillik annyira ki
nyitni a száját, zártabb szájállással beszélhet. (Az élesebb é hang 
tán messzebbhangzó is, azért mondanak Ésti Űjság-ot is.) A rik
kancsnak igaza volt, de ha a kényelmet tesszük meg mindenben 
nyelvtörvénynek, legjobb volna csak egyféle magánhangzóval 
beszélni. Az á-nyávogtatókat komolyan kellene figyelmeztetni a jó 
hangzást rontó hatásukra, lia különben akármilyen kitűnő szóno
kok, színészek, előadók, bemondók vagy tanárok sőt, mennél ki
válóbbak, annál inkább, mert annál több embernek adnak példát.

Kodály Zoltán figyelmeztetését, hogy a „magyarosan“ mozgal
mat ki kell terjeszteni a kiejtésre és hanglejtésre is — miről Figyelő 
rovatunkba számolunk be — az iskolák gondjába ajánljuk, mert 
ebben a tekintetben is az iskola tehet legtöbbet. (kk.)

EGYESÜLETI ELET.

Egyesületünk két felterjesztése 
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz.

I.
Nagyméltóságú Miniszter Űr!
Kegyelmes Urunk!
A középiskolai tanárságnak évek óta alig van gyűlése, amelyen 

szóba ne kerülne a legfiatalabb tanárnemzedék sorsa. Maguk a 
fiatalok el sem jönnek gyűléseinkre, nem ők sírják el tehát kétségbe
ejtő anyagi helyzetüket, hanem idősebb kartársaik ecsetelik esetről-
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esetre egyre sötétebb színekkel szánalmas sorsukat. A legutóbb Buda
pesten megtartott évi rendes közgyűlésünk is utasította az elnökséget, 
írjon fel Nagyméltóságodhoz és kifejtvén siralmas életviszonyaikat, 
érző, meleg szívvel és kellő nyomatékkai kérelmezze az egész magyar 
tanárság nevében életszintjiik hatékony felemelését.

Amidőn az egyhangú közgyűlési határozatnak ezennel ismétel
ten eleget teszünk, legyen szabad alázatos felterjesztésünket a követ
kezőkkel alátámasztani:

a) Nem kell különös közgazdasági szakértelem ahhoz, hogy az 
ember megállapíthassa, a helyettes és annál inkább az óraadó-helyet
tes, óraadó és ideiglenesen foglalkoztatott tanárok anyagi ellátása 
nyilvánvalóan félig sem fedezheti egy intelligens vagy éppen diplo
más embernek élet- és kultúrszükségleteit, nem is szólva a természet
megkívánta szórakozási igények kielégítéséről. Ennélfogva pótlá
sokra, kisegítésre, támogatásra szorulnak abban a korban, amikor a 
legnagyobb derűlátással kellene nekivágniok életfeladatuk munkálá- 
sának. Az még hagyján, ha a szükséges támogatást hazulról kaphat
ják meg, mert az ilyenek, ha emberi önérzetük sérelmével is, vala
hogyan átvészelik a keserves átmeneti időt. Mi történik azonban az 
olyanokkal, akik teljesen magukra hagyatva kénytelenek akár
hogyan is előteremteni a mindennapi kenyeret, a tisztes ruházatot és 
a megfelelő lakást?

Az erre vonatkozó híradások és észleletek egyszerűen lesújtóak- 
Mert vagy tudnak ezek a sorsíildözöttek magukon segíteni azáltal, 
hogy a legkülönbözőbb munkákhoz jutnak, de akkor egyrészt erőiket 
kétfelé forgácsolván, csökkentik hivatásbeli képességeik teljes és 
eredményes kifejtését, másrészt ez a pályájuk kezdetén éveken át 
kényszerűségből vállalt munkatöbblet előbb-utóbb annyira kimeríti 
lelkűk rugalmasságát, hogy amire virágzó korukban kellene lenniök, 
akkorra már lelkűk kiszikkad, kedélyhangulatuk bágyadt és lehangoló, 
akaratuk tehetetlen lesz: egyszóval egyéniségük a magyar ifjúság 
méltó nevelésére, hibájukon kívül, alkalmatlanná minősül.

Ezzel szemben már a jelenben elszomorító képet mutatnak 
azok, akik ilyen energia-sorvasztó mellékkereset híján csak máról- 
holnapra tengethetik életüket. Ágyra járnak, koplalnak, méltatlan 
ruházatba öltözködnek, ha sikerül nekik, egyik adósságot a másik 
után csinálják, amit aztán nem tudnak idejében visszafizetni stb. 
Ez az életmód aligha szolgálja a tanári tekintélyt, amely pedig a 
nevelésnek egyik elsőrangú tényezője. Elhagyatottságuk romboló 
hatással van továbbá azért is, mert az emberek, esetleg maguk a 
diákjaik is, láthatják, mennyire értékeli a kormányzat az egyetemi 
diplomát. íme tehát, a magasabb szellemi műveltség rangsorolása is 
megkívánná a kezdő tanárok méltó gondozását!

b) Nagyméltóságú Urunk, ki kell jelentenünk, hogy ezek a mi 
fiatal kartársaink érdemesek is a felsegélyezésre. Ugyanis mi, 
idősebb kartársaik, tanúbizonyságot tehetünk róla. hogy kiáltóan 
nyomorúságos helyzetükben is példás buzgalommal, elragadó lelke
sedéssel és törhetetlen hittel a jövő iránt végzik közmegelédegósre, 
oktató munkájukat. Nem szabad hagyni tehát, hogy ez az építő, erőt 
árasztó hit és akarás összetörjön bennük. Kérve-kérjük tehát, te
remtse elő Nagyméltóságod atyai gondossága és közismert bölcse- 
sége számukra azokat az összegeket, amelyekkel talpra lehetne őket 
állítani.
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c) Ezenkívül minden államnak érdeke, ha nem akar a múlandó
ság süllyesztőjében eltűnni, a kellő számú utód felnevelése. Ez azt 
jelenti, hogy a mai fiatal tanárokra is a családalapítás kötelezettsége 
hárul. De hogyan szánják rá magukat erre, ha egymagukat sem tud
ják megfelelően fenntartani! íme világos, hogy a magyar jövő is 
javalja és megkívánja a többiek mellett a fiatal tanároknak is minél 
hatékonyabb anyagi felkarolását. Mert nem mindegy az, milyen gene
rációval egészül ki a magyarság a jövőben: az eleven nemzeti ön
tudatot képviselő értelmiség kellő utánpótlására van mindenekfelett 
szükség.

d) Legyen végül szabad rámutatnunk arra, hogy az utóbbi évek
ben alkalmazott diplomás tanárok helyzetét a legnagyobb mértékben 
az a körülmény rontja, hogy az 1934 : XI. t.-c.-ben nem gyökerező 
minőségben jutnak álláshoz. Értjük az ideiglenesen foglalkoztatott, 
óraadó, óraadó-helyettes tanári megbízásokat. Ezeknek a javadalma
zása létminimumon is alul marad és kelleténél hosszabbra nyúlik ki 
az az időtartam, ameddig ilyen állással kell beérniök. Ha az állam 
pénzügyi helyzetére való tekintettel — elismerjük, tisztán jóindulat
ból — kénytelen is a kultuszkormányzat ilyen megoldások révén 
alkalmazási lehetőségeket biztosítani a fiatal tanárnemzedéknek, 
módját kellene ejteni mostani javadalmazásuk némi felemelésének, 
mondjuk a havi 76 és ЕЮ pengők helyett legalább havi 120 pengőt 
lehetne juttatni nekik. Az így előálló különbözeti összeg bizonyára 
nem borítaná fel az állam pénzügyi egyensúlyát, viszont jótékony 
erkölcsi hatást váltana ki az érdekeltek lelkében.

Kegyelmes Urunk! Jól tudjuk, hogy Nagyméltóságodnak nem 
volt szüksége az itt előterjesztett érvelésre, de előadtuk azok kedvéért, 
akikkel Nagyméltóságodnak is meg kell küzdenie, ha javítani akar 
a még ideiglenesen alkalmazott fiatal tanárok helyzetén. Az az alá
zatos kérésünk, kegyeskedjék a most küszöbön álló tisztviselői fizetés
javítások rendjén elsősorban és különösen jóindulatába fogadni a leg
fiatalabb tanárgenerációt. A megoldásra nézve az a tisztelettel teljes 
javaslatunk: aj a kezdő illetményt kegyeskedjék legalább 120 P-re 
emeltetni; b) betöltött négyévi szolgálat után az arra érdemesek 
kapják meg a rendes tanári kinevezést, vagy, ha ennek egyelőre 
akadálya volna, a későbbi rendes kinevezés az előzetes évek beszámí
tásával а IX. fizetési osztály 2., esetleg 1. fokozatába szóljon.

II.
Nagyméltóság'ú Miniszter Űr!
Kegyelmes Urunk!
Fizetésemelések követelésétől hangos az ország. A párévi békés 

és bizakodó várakozás után egyre türelmetlenebb és szenvedélyesebb 
hangok hallatszanak a különféle tisztviselői gyűléseken, ami kétség
telen jele annak, hogy az embereknek valóban nyomasztó életnehéz
ségekkel kell megküzdeniök. Az idők jele, hogy már nemcsak maguk 
a közalkalmazottak kérik illetményeik felemelését, hanem az iparosok 
és kereskedők egyetemleges képviselete is sürgeti.

A közös tisztviselői sorsban osztozik természetesen a magyar 
tanárság is, ennek következtében legutóbb megtartott közgyűlésén 
szintén komoly panaszok hangzottak el anyagi javadalmazásunk 
elégtelenségéről, nemkülönben státussérelmeink orvoslásának a szük
ségességéről.
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Hivatalos kimutatások tanúskodnak róla, hogy csak az illet- 
ménycsökkentések óta átlagban 24 százalékkal emelkedett a közszük
ségleti cikkek ára. Eddigi, szinte a minimumra szorított, ellátmá
nyunk további fenntartása esetén ez az állapot katasztrofális követ
kezményekkel járna. Nem is tudjuk elképzelni, hogy a magas kor
mány hamarosan valamilyen formában a segítségére ne jönne a 
tisztviselői társadalomnak, hiszen az egyes családok vergődésétől és 
pusztulásától eltekintve is „a magyar államigazgatás érdekei szen
vednek csorbát, ha nyomorgó, küszködő tisztviselők látják el a hiva
tali munkát“, ahogyan ezt a KANSz legutóbbi országos vándorgyű
lésén megállapították. Az egyetemes köznek, a magyar jövőnek tesz 
tehát szolgálatot a magas kormány, amikor, mint mindannyian vár
juk, visszaállítja korábbi illetményeinket.

He ennek bekövetkezése esetén is a középiskolai tanárság úgy 
érzi, hogy még mindig nem jut megközelítően sem olyan ellátáshoz, 
s ennek révén olyan lelki megnyugváshoz, amely lehetővé tenné, hogy 
a mai fokozottabb nevelői és oktatói kívánalmaknak emberül meg
feleljen. Az 1935. évi VI. t.-e. és a hozzá fűzött utasítás olyan eszményi 
magaslatra emelte fel a tanári hivatást, hogy azt csak derűs, zavar
talan lelkülettel és csorbítatlan szellemi és testi erőink birtokában 
lehet híven betölteni. De ezt nem tekintve is, magyar szívünk is arra 
ösztönöz, hogy a magyar ifjúságot, amelyre súlyos feladatok meg
oldása vár, a lehető legjobb kiképzéssel bocsássuk oda a magyar 
jövő munkálásához. Éppen ezért szeretnénk szabadulni minden gát
lástól, amely tanári becsvágyunknak ezt a hevülését lohasztja. Ilyen 
gátlásoknak érzi a középiskolai tanárság azokat a sérelmeket, amelyek 
az utolsó fizetés- és státusrendezéskor, valamint azóta is egyes ked
vezőtlen rendeletek (a magántanítás eltiltása, bizonyos díjazások 
egészben vágj7 részben való megszüntetése, az 1932-es évnek előmene
tel szempontjából való elveszítése) révén érték. Ezeknek a sérelmek
nek a kiküszöbölése az államháztartásban nem jelentene nagyobb 
megterhelést, viszont a tanárság anyagi helyzete a tűrhetőségig ja
vulna, munkakedve pedig elérné azt a mértéket, amelyet hivatásunk 
fontossága feltétlenül megkövetel.

Kegyelmes Urunk, jól tudjuk, hogy most minden kizárólagos 
státusjavítás szinte legyőzhetetlen akadályokba ütközik, mégis a tanár
ság kénytelen ahhoz ragaszkodni a következő okoknál fogva: a) mert 
más foglalkoztatási ágazatoknál (pl. vasútnál, postánál, vámhivata
loknál, rendőrségnél, stb.) a tisztviselők állandóan törvényes mellék- 
keresethez jutnak, míg mi ettől rendeletileg el vagyunk zárva; 
b) egyes fontosabb foglalkoztatási körök, pl. a bíróság tagjai és a 
honvédtisztikar a többinél jóval előnyösebb javadalmazást élveznek, 
szolgálatuknál azonban a tanári hivatás a nemzet jövője szempont
jából semmivel sem értéktelenebb és nem is könnyebb: ennek az előző 
generációk kifejezést is adtak, amikor a tanári munkát a bírókéval 
egyenlően jutalmazták; c) amikor a tanárság másfél évszázadon át 
élvezett ötödéves korpótlékát a kormányzat beszüntette, ugyanakkor 
20-nál több ágazatban rendszeresített különféle pótlékokat, jóllehet 
státusuk semmivel sem hátrányosabb a tanárokénál, méltányos lett 
volna tehát a tanári ötödéves korpótlékok meghagyása; d) a széni um 
hiányait illetékes tényezők ismételten elismerték, immár 10 év után 
ideje volna tehát azok megszüntetése olyan időben, amikor a tanár-
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ság- az 1934. évi XI. és az 1935. évi VI. t.-c. alapján az eddiginél 
nagyobb feladatok elvégzése elé állíttatott.

Kegyelmes Urunk, a középiskolai tanárság abban a hitben, sőt 
szent meggyőződésben él, hogy az előadottak alapján kivételes elbá
násban való részesítése jogosult és szükséges. Arról is megvan győ
ződve, Nagyméltóságod, mint a magyar művelődés menetének leg
főbb őre és felelősséggel irányítója is tudja, hogy a magyar ifjúságot 
művelődési eszményeinkhez csak megelégedett, egészen hivatásának 
élő tanárság képes elvezetni. Éppen ezért erős a bizodalma, hogy 
kívánságaival nem hiába fordul Nagyméltóságod ismert jóindulatá
hoz, így tehát státusbeli sérelmeink orvoslásához nemcsak a kezde
ményező lépések fognak megtétetni, hanem a legmesszebbmenő párt
fogás sem fog elmaradni-

E jó reménységben kívánságainkat a következőkben terjesztjük 
elő: a) kérjük az elhangzott ígéretekhez képest a várakozási időnek 
a IX. és VIII. fiz. osztályokban 2 ill. 1 évvel való megrövidítését, 
hogy minden érdemes tanár valóban és idejében elérhesse a számára 
most biztosított legmagasabb fizetési fokozatot; b) kérjük az ötödéves 
korpótléknak visszaállítását, esetleg ennek ellenértékéül tanári mű
ködési pótlékoknak a rendszeresítését, hogy így egyrészt a tanári állás 
dekórumának a megóvása végett megszüntetett mellékkereseteinkért 
kárpótlást nyerjünk, másrészt ne legyünk hátrányban más velünk 
egyenlő képesítésű tisztviselőtársainkkal szemben; c) a katedrái mű
ködés kellő meg'becsültetése végett kérjük az V. fiz. osztályú helyek
nek némi, mondjuk egyszázalékos növelését, és ezekre idős és 
kiválóan tanító tanárok neveztessenek ki; d) más szolgálatra beosz
tott kartársaink az illető tárca terhére vétessenek át, hogy ne foglal
ják el a magasabb fizetési helyeket az érdemes tanárok és igazgatók 
elől.

Budapest, 1937. évi október hó 25-én.
az Országos Középiskolai Tanáregyesület nevében 

a legmélyebb tisztelettel alázatos szolgái:
Bernolák Kálmán s. k. Esztergomi) Ferenc s. k-

elnök. főtitkár.

Budapesti Tanári Kör.

I.

Dr. Szabó Ferenc a latin, dr. Brisits Frigyes a magyar nyelvi tanmenetekről.
A kör 1937. évi novem ber 22-én ta rto tt ülését dr. Kosa Kálmán  min. 

oszt. főnök és dr. Pintér Jenő  tanker, kir. főigazgató is megtisztelte je len
létével. Az elnöki megnyitó u tán  dr. Szabó Ferenc tanulm ányi felügyelő 
közölte a latin  nyelvű tanm enetek átvizsgálása alkalm ával szerzett tapasz
ta la ta it s gyakorlatilag is bem utatta egy I. oszt. tanm enet készítésének m ód
ját. Majd dr. Brisits Frigyes ta rto tt m élyenszántó elmélkedést a m agyar 
nyelvi tanm enetekről. —  Mindkét előadást lelkes tapssal ju talm azta a nagy 
szám ban m egjelent hallgatóság.

Dr. Balassa József üdvösnek tartaná, ha a tanm enetekbe az év folyam án 
leszűrt tapasztalatokat belevennék. A m agyar dolgozatoknál több szabad
ságot kíván.
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Dr. Róder Pál t. ü. főtanácsos szerint nagyon jó  a tanm enet, m ert 
m egóvja a tan á rt attól, hogy elkalandozzék s rákényszeríti arra, hogy a tan í
tási anyagot elvégezze. A tanm enet a tanári szabadság szolgálatában is áll, 
m ert a jóváhagyott tanm enet megvédi az em bert m indenféle akadékosko
dás ellen.

Dr. Kosa Kálmán  min. o. főnök hálásan köszöni a két előadást. A tan 
m enetben a szellemet, a lelket kell, szerinte, meglátni. A form alizm us m inden 
jó  ügy halála. Ha haj van a tanm enetekkel, akkor a pedagógusokat kell 
okolni érte. Azok a nyom tatványok, m elyeket a tanm enet készítéséhez te r
jesztettek, sok ba jt okoztak, de ezeket nem  hivatalosan ad ták  ki. M indenféle 
nyom tatvány visszaélés a tan á r egyéniségével. Kéri a jelenlevőket, hogy a két 
előadás szellemét kövessék m indenben.

Édes Jenő  igazgató szerint a jó  tanm enethez bizonyos adottságokat kell 
tekintetbe venni. Ilyenek: a tantervi utasítás, az osztály, az időközben m eg
jelent rendeletek, azonkívül ném i d idak tikai elmélyedés. Példákat hoz fel 
Vergiliusból a nagy és kisebb egységekre való beosztásra. Ö a tanm enetek 
felülvizsgálata alkalm ával azt látta, hogy a tanárság nagy buzgalom m al 
végezte a tanm enetek készítését s ezektől a latin tan ítás sikerének fokozódá
sá t várja.

Az elnök megköszönve az előadásokat s a következő előadásokról tá jé 
koztatva a m egjelenteket, az ülést bezárja.

II.

Vitéz dr. Pálfi János a történelmi tanmenetekről, dr. Hajdú János: Élő idegen 
nyelvek a középiskolában.

A kör 1937. decem ber 20-i ülésén két előadás volt. Az elsőt vitéz dr. Pálfi 
János  tanulm ányi felügyelő tarto tta  Történelemtanításunk a tanmenetek  
tükrében  címmel. Az előadó a történelem tanításban a m últban észlelt hibák 
feltárása után  m egállapítja, hogy m a m ár sokat javult a helyzet. Ma minden 
tö rténelem tanár tisztában van azzal, hogy a történelm i esem ényeket nem  ön
m agukért tanítjuk , hanem  csak eszközül használjuk  fel a rra , hogy a hazának 
világosfejű, hazaszerető polgárokat neveljünk. Ezeket a célokat csak terv
szerű m unkával érhetjük  el. Ennek a tervszerű m unkának irány ítására  szol
gálnak a tanm enetek. A történelem tanárok nagy része m inden tekintetben 
kifogástalan tanm enetet készített. A tárgykörök elvégzésére szánt óraszám 
gondos megfontolás eredm énye. A nagyobb tárgykörök m ódszeres egységekre 
való felosztása a legtöbb tanm enetben jól átgondolt. G ondjuk van a tan áro k 
nak  arra , hogy m inden órára  csak annyi anyagot vegyenek föl, am ennyit el 
lehet végezni. Helyes, ha a fiatalabb k artá rsak  az összefüggő egységeket nem 
boncolják fel ó ráról-órára, m ert így szabadabban dolgozhatnak. A tanár 
egyéniségét korlátok közé szorílani nem  szabad. A nagyobb tárgyköröket és 
kisebb m ódszeres egységeket a fejlődés egy-egy szakaszánál m egszakították, 
hogy összefoglaló ismétléssel gondoskodjanak az anyag elmélyítéséről. Ez az 
eljárás a történeti szemlélet k ialak ításának  egyedüli helyes útja. A tanulókat 
a  történeti anyag helyes áttekintésére kell nevelnünk, m ert csak a világos 
rend és áttekintés b iztosítja  a korokban való helyes eligazodást. Az utaláso
kat okkal-m óddal tüntessük fel a tanm enetekben, m ert a részletezés az óra
vázlatba való. Vigyázzunk az olvasm ányokra. Csak rövid, nevelőhatású olvas
m ányokat válasszunk. Az alsó osztályokban inkább történelm i tárgyú költe
m ényeket. Csak klasszikus íróktól a ján ljunk  regényeket. Szélsőséges politikai 
regények az amúgy is szélsőségekre hajlam os ifjúság lelkében kiszám íthatat
lan rom bolást visznek végbe s halom ra dönti m unkánk eredményét.

E zután az előadó megjelöli, m ilyennek kell lenni a jó tanm enetnek. 
B ám ulat arra, hogy a lanm enetkészítés nem lehet a tanári m unka végcélja; 
ez csak m unkatervezet, tan ításunk  fontos, de nem  lényeges eszköze. Majd 
ism erteti a tanm enetekben m utatkozó h ibákat (az anyagnak hónapokhoz való 
kötése, ünnepek közé szorítása, a lassú ütem , tárgykörök és m ódszeres egv-
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ségek összekeverése, ismétlések mellőzése stb.). Az előadó óvja a tanároka t 
a rubrikázástó l, m ert ez megöli a  lelket, az egyéniséget. A tan á r lélekalakító  
m unkájá t rovatokba szorítani nem  lehet.

Végül m egállapítja, hogy a tanm enetek az oktató és nevelő m unka érté
két nem fogják lényegesen befolyásolni. Egyet várhatunk  tőlük, hogy terv- 
szerűség lesz ú rrá  m unkánkon s ez a m ódszeres m unka nevelőhatással lesz 
az ifjúságra.

Az előadáshoz dr. Vargha Zoltán  szólt hozzá. R ám utato tt a  párhuzam os 
osztályokban szerzett tapasztalataira, m ikor az egyik osztályban jóval keve
sebb óra  van. Ilyenkor a tanm enetektől való eltérést ajánlja.

Fördős László igazgató (Miskolc) a n ap tá r szem előtt ta rtásá t jónak  
tartja . Vitéz dr. Pálfi János válasza u tán  vitéz Fraknóy József  megköszöni 
a bölcs előadást s azt ajánlja, hogy, aki szereti n ap tá r szerint csinálni a tan 
m enetet, készítse el a  szerint. Ha valaki m ás eljárás szerint csinálja, az is jó. 
Fő, hogy a  tanm enet m int m enetrend meglegyen.

E zután dr. Hajdú János ta rto tt előadást Élő idegen nyelvek a közép
iskolában  címmel. G ondolatm enete a következő volt. —  Középiskolai tantervi 
reform jaink  egyik főkérdése az idegen nyelvek ügye. H azánk földrajzi hely
zetében a nyugati nagy nem zetek nyelvének ism eretére okvetlenül szükségünk 
van. Az idegen nyelvek tanulásához azonban hajlam  kell. Ez aránylag kevés 
tanulóban van meg. Ezért három  idegen nyelvet csak az a rra  ráterm ettnek 
volna szabad tanulnia. A gyengébb tehetségűeknél elégedjünk meg kettőnek: 
a la tinnak  és egy élőnek (legcélszerűbben a ném etnek) ismeretével. Ezt az 
egy élő idegen nyelvet nagy óraszám ban kellene tanítani. Második m odem  
nyelvet csak a tehetségesebbek tanu ljanak ; a többiek ezalatt vagy valam ilyen 
reális irányú  ism eretanyaggal, vagy a közös élőnyelvvel foglalkozzanak 
tovább. Így m ind a közös idegen nyelvben, m ind a  m ásodik m odern  nyelv
ben nagyobb eredm ényt érnénk el. Meg kellene változtatni az élőnyelvi tanu l
m ányok célkitűzését is. Rendszeres irodalom történeti ism eretek nyú jtásáró l 
le kell m ondanunk, m ert ehhez a tanulók olvasottsága kevés. A művelődés- 
ism eret eszm éjét nem  lehet a középiskolában megvalósítani. Leghelyesebb, 
ha jó  írótól értékes olvasm ányt adunk növendékeink kezébe s ezeket egy
útta l beszédgyakorlatokra is felhasználjuk. A ném et írásbeli érettségi m ai 
m ódja helyébe jobb volna a ném etből m agyarra  való fordítás. Régi tanári 
kívánalom , hogy az első osztályban ne legyen semmiféle idegen nyelv. 
M inthogy m inden iskolai reform  m egvalósítója a tanár, a  nyelvtanárok m inél 
jobb kiképzése és továbbképzése a legfontosabb teendők közé tartozik.

Dr. Kardeván Károly  szerint egy nyelvnek nagyobb óraszám ban való 
tan ításával term észetszerűleg nagyobb az eredm ény, ez azonban nincs arány
ban  azzal a nyereséggel, m it két idegen nyelv tanításával érünk  el.

Sipos Lajos: A la tin t m indenkinek tanu ln ia  kell. A m ásik  élőnyelvet 
m indenki szabadon választhassa.

Halász László: A középiskola célja a nyelvtani megalapozás, nem  a 
beszéd tökéletes elsajátítása. Szerinte m inél több idegen nyelvet kell nyelv
tan i szem pontból m egalapozni, hogy azután az életben a  tanuló  tovább
képezhesse magát.

Zipser Sándor: Jobb egy nyelvet jól tudni, m int kettő t-hárm at sehogy. 
R ám utat a rra , hogy az új tan terv  m ár gyakorlatiasságot kíván az idegen 
nyelv oktatásában.

Éry Emil: Ha a túlterhelést csökkenti az egy nyelv tanítása, elfogadja 
az egy élő idegen nyelv tanítását. Nemzeti szem pontból azonban akkor a 
ném et nyelv kizárólagosságát nem ta rtja  kívánatosnak.

Juhász László több beszédgyakorlatot, kevesebb nyelvtant kíván. Rá
m utat a m iniszteri rendeletre, amely az irodalom történeti anyagot a beszéd
gyakorlatok kedvéért csökkenti.

E zután  az elnök az idő előrehaladott volta m iatt a vita folytatását 
a legközelebbi ülésre tűzi ki s az ülést bezárja. Dr. Márkus Jenő, titkár.
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JEGYZŐKÖNYV
az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek Budapesten, az egyesület szék

hazában 1938. évi jan u ár hó 5-én tarto tt választm ányi üléséről.
A vidéki körök meglátogatása. Személyi változás az ügyosztályon. Madai- 
em lékünnepély. Fontos felterjesztéseink a m inisztérium hoz. Jelentős anyagi 
tám ogatásunk a m inisztérium  részéről. Új, érdekes javaslatok, ötletek és

indítványok.
Elnököl Bernolák Kálmán,  jegyzőkönyvíró Esztergomi) Ferenc. Kíviilök 

megjelent:  Gáldy Béla és Párkányi N orbert alelnök, Marczell Ágoston, vitéz 
F raknóy  József, Szabó Ferenc, M arczinkó Andor és Édes Jenő a vezetőség
ből, továbbá Blaskovich Izabella, Dongó Orbán, Fógel Sándor, G áspár Pál, 
H ajdú János, H eppner Antal, H erritz Oszkár, Kiss László, Koczogh András, 
M árkus Jenő, Oberle József, vitéz Pálfi János, Pogány Erzsébet, Remport 
Elek, Szentgyörgyvári Artúr, Szerető Géza, Szigetvárv Károly. Szőts Gyula, 
vitéz Tem esy Győző, Vasáry Dániel, Zelenka M argit és Zipser Sándor 
választm ányi tag.

E lm aradását kimentette:  Fodor János és Szőnyi Sándor alelnök, 
Kardeván Károly szerkesztő, Arató Amália, Bánkúty Ernő, Fehér Gyula, 
Halász László, K atona Ferenc, Korpás Ferenc, Méhes Gyula, Posch Károly 
és Zibolen Endre.

Az elnök az ülés m egnyitása után üdvözli a m egjelcnleket és az év 
elején Isten áldását kéri az egyesület m űködésére és annak m inden tagjára.

E lőadja, hogy megkezdte a vidéki körök látogatását. Győrött és Sopron
ban kedves és kellemes lefolyású ülésen vett részt s m indkét helyen beható 
m unkáról győződhetett meg. Köszönetét mond Heppner Antnl ár. és Katona 
Ferenc köri elnöknek tanúsíto tt szíves szolgálatkészségükért. Szolnokon, 
a közeli városok tanára inak  bevonásával, új tanári kör van alakulóban.

A m inisztérium ban ügyosztályunkon személyi változás történt. Körösi) 
László Öméltósága m ás ügyosztály élére került. Ind ítta tva érzi magát, hogy 
a választm ányi ülésen is őszinte köszönetiinket fejezze ki volt főnökünknek 
az irán tunk  tanúsíto tt sok-sok m egértéséért és tám ogatásáért, s k íván ja  neki, 
hogy új m unkakörében ugyanolyan szeretet fogadja, am ilyent a tanárság 
részéről élvezett. Személyes tisztelgésünk után  is újból igaz szeretettel 
köszönti K. Kováts Gyula m ostani ügyosztályfőnökünket, aki m áris nagy 
jó indulatta l nyilatkozott a tanári hivatásról és sorsról. Vezetése elé jó 
rem énységgel nézhetünk. — Örömmel és kartársi nagyrabecsülésünk k ifeje
zésével üdvözli Szentyyöryyváry Artúrt a  t. ii. főtanácsosi cím elnyerése 
alkalm ából.

Folytatólag jelenti, hogy boldogult Madai Gyula volt elnökünk arcképét 
Bors Károllyal, ism ertnevü művésszel festeti meg s a leleplezési ünnepélyt 
m árcius elejére tervezi; a díszülés idejét és tárgysorozatát az elnökség fogja 
m egállapítani. — M átrai üdülőházunk sorsa kedvezően alakul: Gyöngyös 
városa készséggel já ru l hozzá a kért telek és vízm ennyiség biztosításához.

Az elnöki bejelentéseket a választm ány helyesléssel veszi tudom ásul, 
m ire az elnök a fő titkárt szólítja fel időszaki jelentésének a megtételére.

Felterjesztések, fontosabb ügyiratok.  A közgyűlési határozatok végre
hajtásakén t három  felterjesztést nyú jto ttunk  be a vallás- és közoktatásügyi 
m inisztérium hoz: a) a fiatal tanárnem zedék sorsának a m egjavítása tárgyá
ban: b) a szénium hátrányainak  a kiküszöbölése érdekében (olvashatók a 
Közlönyben); c)  egyéb kívánalm aink teljesítésének a szorgalm azása végett; 
ilyenek az 1932-es évnek utólagos beszám ítása az előmenetelbe, a kinevezé
sek hatálya időpontjának  kedvezőbb m egállapítása, m int régebben volt, ú jra- 
alkalm aztatás esetén a korábbi évek m éltányos figyelembevétele, az V fiz 
oszt. állások azonnali és teljes betöltése.

Ü gyirataink során Gyöngyös városától kértük  M átraházán egy üdülő 
cé lja ira  alkalm as telek átengedését (349.), a  székesfőváros polgárm esterétől 
m egjelent Ped. Szakkönyveinkből 100— 100 példány megvételét (356.), a 
vkm in.-nak elszám oltunk a multévi Közlöny-segélyről s kértük ú jabb segély
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kiu talását (370. sz. a.). — Hóir.an Bálint vkm iniszter ú r m egköszönte a 
m iniszteri jubileum a alkalm ából hozzáintézett üdvözlő sorainkat, a nmeit, 
vkmin. pedig Petrich  Béla és V árkonyi H ildebrand kötetének 2—2 példány
ban való leszállításáért 1308 P-t, a Közlöny további segélye cím én 400 P-t, 
végül középfokú iskolák szám ára rendelt 80 darab Ped. Szakkönyvünknék 
vételára fejében ú jabb 200 P-t u ta lt ki az egyesület csekkszám lájára.

A választm ány a közléseket tudom ásul veszi, a nmélt. m inisztérium nak 
anyagi tám ogatásáért meleg köszönetét fejezi ki.

Képviselet. A Polgári Iskolai T. E. szegedi közgyűlésén Dávid István, 
a  Nép Tanügyi Szervezete m iskolci alakuló ülésén Pores Kálmán, a Tanárok 
Nemz. Szövetsége közgyűlésén B ernolák Kálmán és Esztergomy Ferenc kép
viselte egyesületünket.

Ki- és belépések. A tagok sorából törlését kérte: Ocsvár Rezső (Pest
erzsébet), Fűrész Róza, Tóth Irén, Demes Péter (Miskolc), Lengyel Irén 
(Sopron), Csetri Károly, Kelemen Béla, Buday Gyula és Botfalvi József (Bp.). 
— Felvételre jelentkezik: Sallay Géza ig. (Szolnok), Bán M árton (Vác), 
B orosnyay Szeréna és Király Róbert (Bp.). — Kedv. előfizetők k ívánnak 
lenni: Gaál Endre, Környei Vilmos (Mohács), Gál Ferenc (Pesterzsébet), 
dr. Istvánffyné Miklós Margit, H unyady M árta (Finest), B arna Béla és 
Bódi E ndre (Bp.).

Megkeresések, indítványok. A Gazdák Biztosító Szövetkezete, hivatkozva 
a  kísérletek, k irándulások, tanulm ányutak alkalm ával előforduló balesetekre, 
olyan értelm ű beadvány felterjesztését kéri az egyesülettől, hogy a nmélt. 
vallás- és közoktatásügyi m iniszter ú r m ondja ki az általános biztosítás 
szükségességét és annak  iskolánkénti megszervezésével (havonként 6—10—20 
fillér esnék egy tanulóra) bízza meg az eszmét felvető szövetkezetét.

A választm ány döntése: üzleti vállalkozásról lévén szó, nem kíván bele
kapcsolódni a dologba.

K atona Ferenc a Soproni Kör részéről szóvátétetni k ívánja azt a visszás 
helyzetet, hogy a havi 100 P-ős d íjazással ideiglenesen foglalkoztatott közép
iskolai tanárok  óraadó helyettesekké lépvén elő, havonta csak 80, illetve 
most 85 P  díjazást kapnak; a képtelenség m egszüntetésére intézkedést kér.

A választm ány sérelm esnek ítéli a felhozott állapotot s a további ada
tok megszerzése u tán  sürgős közbelépésre u tasítja  az elnökséget.

Modernnyelvi Szakosztályunk W ilier Józsefnek a m agyar középiskola 
és a m agyar tanárság külföldi kapcsolatainak a kiépítése tárgyában tett és 
hozzáutalt indítványait többszöri m egtárgyalás u tán  a következő alakban 
a  legmelegebb párto lással terjeszti a választm ány elé: a) já rju n k  közbe, hogy 
a  vkmin. az O ktatófilm  Kirendeltsége m in tá já ra  állítson fel egy Diákkülügyi 
Irodát, hogy az a diáklevelezést, a diák- és tanárcserét, a folyóiratok és 
könyvek cseréjét, az iskolai élet és tanáregyesületek külföldi kapcsolatait 
egységesen m agyar nem zeti szellemben irányítsa; b) a Közlönyt lássuk el 
idegen nyelvű kivonatokkal és küldjük meg az érdeklődő külföldi tanár- 
egyesületeknek cserepéldány fejében; c) a lapítsunk az egyesület kebelében 
külügyi bizottságot a külföldi kapcsolatok ápolására.

Csak az első pont vált ki vitát; ebben vitéz F raknóy  József, az elnök 
és G áspár Pál a nehézségekre m utatnak  rá  és óvatosságra intenek, Éry Emil, 
vitéz Temesy Győző és Gáldy Béla a vállalkozás előnyeit emelvén ki, mellette 
foglalnak állást.

A választm ány úgy határoz, hogy eredeti form ájában nem  fogadja el 
ezt a pontot, hanem  az elindítást a m aga kebelén belül a Szakosztályra bízza, 
m unkájá t érdeklődéssel k ívánja kísérni s m ajdan  a nyert tapasztalatok alap
ján  ú jabb előterjesztést vár; a m ásodik pontot helyesli és m agáévá teszi 
a  harm adikat is oly alakban, hogy egyelőre a Szakosztály tekintse m agát 
Külügyi B izottságnak és kezdje el ilyirányú m űködését.

Még a Szabolcsi Kör indítványát mutatja be a főtitkár, amely a tanár- 
gyermekek jelenlegi tandíjkedvezményének a további kiterjesztését óhajtaná 
kivívni, s Oravecz Lajos kartársunknak érdekes számadatokkal alátámasztott 
indítványát az 1932-es év előmeneteli beszámíttatása tárgyában.
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M inthogy az előbbi tárgyban alig két éve tö rtén t m éltányolható döntés, 
az utóbbiban pedig éppen m ost van bent a m inisztérium ban felterjesztésünk, 
a  választm ány ebben a p illanatban  nem  kívánja m egújíttatn i a kérelm eket.

E zután a pénztáros, házgondnok  és segélyalapi kezelő  kedvező időközi 
jelentését hallgatta meg a választm ány, megelégedésének adván kifejezést.

Majd M arczinkó A ndor egy temetkezési egyesület létesítésének a szük
ségességét és m ódozatait ism ertette. Ennek a lap ján  megbízást kapott egy 
részletes terv kidolgozására, valam int annak  a kipuhatolására, hány ta n á r  
jelentkeznék erre az új tagságra.

Párkányi Norbert alelnök, aki a budapesti iskolák bevonásával egy 
nagy közös ünnepély előkészítésére kapott megbízást, arról számol be, hogy 
erre az iskolai évre már elkésettnek látja a vállalkozást, kéri azonban, hogy 
tovább foglalkozhassék az ügy kivitelével és kikereshesse munkatársait.

Ezzel kapcsolatban Gáldy Béla egy még ebben az évben m egtartható 
nagy sportünnepély megrendezésére, Zipser Sándor pedig az iskolájában be
vált osztályünnepségekre h ív ja fel a figyelmet. —  Tudom ásul szolgál.

Végezetül az elnök azt javasolja, hogy tekintettel az idei Szent István- 
évre, közgyűlésünket Székesfehérvárott rendezzük meg, az időpont kitűzését 
és az előkészületek m egtételét bízza a  választm ány az elnökségre. — Meg
történik.

Ezzel az ülés véget ért.
K. m. f.

fíernolák Kálmán  s. k., elnök. Esztergomy Ferenc s. k., főtitkár.

Jegyzőkönyv az Élőnyelvi Szakosztály decemberi üléséről.
Erdős Tivadar előadása a görögországi élőnyelvtanításról. — Dr. Péterdi Ottá 

felolvasása a mai német líra tanításáról.

Az Élőnyelvi Szakosztály 1937. decem ber 11-i felolvasó ülésén Petrich  
Béla dr., elnök meleg szavakkal köszöntötte a szép szám ban összegyűlt 
tagokat és vendégeket. Az elnöki megnyitó u tán Erdős T ivadar ny. gyön
gyösi állam i gim názium i igazgató szabadelöadás keretében szám olt be az 
1933. és 1937. évi görögországi tanu lm ányútjain  szerzett iskolalátogatásairól, 
melyek során főként az élőnyelvtanítás m ódszereit figyelte meg. Sorra láto
gatta Athén, Szaloniki, Korinthosz, Patrasz, Vathy (Szamosz szigetén), Ira- 
klion (Kréta), Zakynthosz és K orfu középiskoláit és középfokú intézeteit. 
Az angol nyelvet csak a kereskedelm i iskolák tan ítják , a ném et nyelv a  
kereskedelm i iskolákban és tanítóképzőkben tetszés szerint választható. 
Olasz tanításnyelvű iskola Korfu szigetén m űködik. Legáltalánosabb a francia  
nyelv tanítása. Ezt a gim názium okban h a t éven á t tan ítják . K örülbelül 1925 
óta a d irekt m ódszert a közvetítő, vegyes módszer váltotta fel. Ez beszél- 
tetés, szavalás, éneklés, hangos olvasás, helyesírási gyakorlatok, másolás, 
tollbam ondás, francia  nyelven folyó szövegm agyarázat, fordítás, retroverzió, 
nyelvi tények megfigyeltetése a lap ján  közös m unkával történő szabályalko
tás és végül a rendszeres nyelvi összefoglalás ú tján  igyekszik célt érni. Erdős 
a nyelvi kiképzés egyes állom ásait sorra  vette és rövid példákkal szemlél
tette. Így a hallgatóság bepillantást nyert a görög középiskolákban folyó 
nyelvtanítás műhelyébe.

Dr. H orváth Endre egy. m. tan á r és W agner József gyakorlógimn. 
tan á r kiegészítő hozzászólása után az elnök m egköszönte az élvezetes elő
adást.

Ezután dr. Péterdi Ottó olvasta fel „A mai német líra a középiskolá
ban“ című értekezését. Végigvezette hallgatóságát a mai német költészet 
gazdag tárházában. Nagy tárgyismerettel összeválogatott szemelvényei be
mutatták, hogyan lehetne a német irodalom tanítását a legújabb kor lírai 
értékeivel kiegészíteni.

Az értékes felolvasást az elnök megköszönte. Egyben jelentette, hogy 
az Alliance F ram aise  R eáltanoda-utca 5. szám alatt francia olvasókört és
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kölcsönkönyvtárat létesített. Itt csekély évi tagsági díj ellenében a helyszínen 
■olvashatják tag társa ink  a leglontosabb francia nap ilapokat és irodalm i folyó
iratokat, vagy kölcsön vehetik a  francia  irodalm i könyveket. Ezzel az ülés 
véget ért. Dr. Sípos Lajos, titkár.

A Tanárok özvegyeit és Árváit Segítő Országos Egyesület
közgyűlését Lengyel Miklós dr. elnöklésével decem ber 8-an ta rto tta  meg 
a  Zrínyi Miklós gim názium  tanácskozóterm ében. A tisztikaron kívül szokat
lanu l nagy szám ban vettek részt a  liókelnökök és a  tagok is.

A közgyűlésnek több loutos tárggyal kellett togtalkoznia. L ejárt a tiszti
kar hivatalos ideje; meg kellett választani az új tisztikart. H atározatot kellett 
hozni az évi segely, illetőleg járadék  ügyében, végül pedig tárgyalni kellett 
az indítványokat.

A közgyűlés Ju th  Béla fő titkár, Poór Sándor pénztáros és a szám- 
vizsgálóbizottság jelentésének m eghallgatása u tán  a tisztikarnak  a lelment- 
venyt m egadta; a régi tisztikart ú jra  megválasztotta. A vidéki alelnöki állást 
Zsolnai Vilmossal, a nyíregyházi ág. ev. gim názium  igazgatójával töltötte be.

E lhatározta  a közgyűlés, hogy az özvegyi járadéko t ism ét 25 P-ben 
á llap ítja  meg és m egbízta a pénztárost, hogy decem ber 20-a előtt a jogosul
taknak  küldje szét a járadékot. A pénztáros jelentette, hogy a szétosztásra 
kerülő  4450 P-t p á r nap alatt az érdekeltekhez ju tta tja .

A különböző indítványok tárgyalására  került a  sor. Az egyesület nem 
zárkózik el az ú jítások elöl. Alkalmas időben a vezetőség javaslato t tesz, 
hogy alapszabályait m ódosítsa: szó van arról, hogy a  tagok tem etkezési 
segélyt, esetleg nyugdíjpótlékot kapjanak . A többség véleménye az volt, hogy 
meg kell várni a gazdasági viszonyok további javulását és a helyzetnek 
m inden téren  való megnyugvását.

H átra van még, hogy beszám oljunk az egyesület vagyoni állapotáról. 
A járadékok  kiosztása u tán a tiszta vagyon: 34.839 P és 93 fillér. Minthogy 
azonban a tőke egy része a Nemzeti Bank részvényében van elhelyezve és 
a k im utatásban a részvények vételáron szerepelnek, a  tiszta vagyon felül
m úlja a 40.000 P-t. Az idei bevételből 806 P 31 fillért csatoltunk a tőkéhez.

A helyzet nem  rózsás, de nem is szomorú. Az egyesület él és életképes. 
É letképesnek m ondhatjuk  azt az alakulatot, amely eleget tesz nem csak 
szorosan vett kötelezettségének, hanem  viseli a m últból örökölt terheit is. 
Kötelezettségeinek teljesítése u tán  csaknem  900 P-t csato lhato tt a tartalékhoz.

Köszönetét kell m ondanunk azoknak, k ik  ezt lehetővé tették. T agdíjak
ból nem  boldogultunk volna. Egyes iskolák évről-évre megküldik adom á
nyaikat a  nem es célra. 1936. decem ber 8-tól 1937 decem ber 8-ig 1061 P 
51 fillér adom ány érkezett. Mielőtt az alapszabályok m ódosítására gondol
nánk, még sok a tennivaló. Rövidesen el kell érnünk  azt, hogy az adom á
nyokból és kam atokból m inden kötelezettség k ikerüljön, a tagdíjakat pedig 
a  tőkéhez csatolhassuk.

A pénztáros k im utatása szerint az 1936-i közgyűlés óta a  következő 
gim názium ok küldtek  adom ányokat. Az iskolák nevét a hely kímélése végett 
megrövidítve közöljük: Bonyhád: ág. h. ev. gimn. 54 P. Bpest: Verböczy áll. 
gimn. 36-80 P, Mátyás kir. áll. gimn. 39-60 P, Toldy 20 P, Berzsenyi 20 P, 
Kölcsey 8-52 P, M adách áll. gimn. 30 P, ág. ev. gimn. 30 P, izr. gimn. 11-20 P, 
Z rínyi 371-94 P, F áy  93-48 P, Szt. István áll. gimn. 11-14 P. Debrecen: ref. 
gimn. 20 P, ref. leánygimn. 10 P, izr. gimn. 30 P. Gyöngyös: áll gimn. 
12-34 P. Jászberény: áll. gimn. 22 P. Karcag: ref. gimn. 11-55 P. K isvárda: 
áll. gimn. 12-50 P. Kunszentm iklós: ref. gimn. 5-92 P. Miskolc: H unfalvy 
áll. gimn. 4 P. Nagykálló: áll. gimn. 4-61 P. Sárospatak: ref. gimn. 5 P. Sop
ron: áll. gimn. 50 P. Szombathely: áll. gimn. 17-08 P. Üjpest: Könyves Kál
m án áll. gimn. 105-83 P, áll. leánygimn. 20 P.

A közgyűlés Szekeres Kálmán dr. alelnök indítványára üdvözölte 
Theisz Gyula dr.-t, az egyesület megszervezőjét és első elnökét.

Lengyel Miklós.
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Szabolcsi Kör.
A Szabolcsi Kör 1937. novem ber 20-án felolvasó ülést tarto tt. Jelen 

voltak a Kör nyíregyházi tagjai csaknem  teljes szám ban, a vidéki intézetek 
egy-két tagja  és sokan a kereskedelm i és polgári iskolák tanára i közül. Ott 
volt dr. Vietórisz József  ny. főigazgató, a Kör díszelnöke is.

Zsolnai Vilmos  igazgató, elnök m egnyitó beszédében felhívta a figyel
m et anyanyelvűnk tisztítására. A nem zet hatalm as fegyvere nyelvének tiszta
sága és a rokonaival való összetartás ápolása. M indkettő elősorban iskolai 
feladat. Teendőink: felism erni és kerülni beszédünkben és írásunkban  m in
dent, ami idegen. Ehhez nyelvérzék és ism eret szükséges. Önmagunk meg
figyelése m agyarázat közben az önnevelés alapja. Egymás figyelmeztetése 
a következő lépés. Az ifjúság nyelvérzékének a nevelése céltudatos m unkával 
nem csak a m agyar nyelv tanárának  a hivatása, hanem  kötelessége az idegen 
nyelveket oktató tanáré  is. H atásos eszköze a tartalom  elm ondása és a dol
gozatírás. A jánlja a m agyaros írók tanulm ányozását, s a  jó  dolgozatok m eg
örökítését az aranykönyvben stb. Az osztályokban két-két tanuló m űködik 
m int nyelvőr és a „M agyar rostá“-ban gyűjti össze a helytelen kifejezéseket 
és javításait.

Dr. Sziklay László (Kossuth gimn.) felolvassa párizsi iskolalátogatásai
nak  alkalm ával szerzett igen értékes tapasztalatait. M űvelődésünk jóval 
inkább ném et tájékozódás m iatt egyoldalúan németes. A francia műveltség 
új színt vegyít az egyoldalúságba. A francia  m űveltségnek a fő jellem vonása 
— m inden la ji soklélesége m ellett — egységes nemzeti. Az átlagfrancia  is 
a  „raison“, az „esprit“ és a „goüt“ szerint k íván élni és megjelenni. 
A nevelésügy is ezek kifejlesztését célozza. Az ész nevelése a  főcél, m inden 
m ás mellékes. Irodalom  és tudom ány egymást neveli, eredm énye a kim űvelt 
stílus és az intellektus.

Az anyanyelv ok tatása szövegm agyarázaton alapszik. A legkiválóbb 
írók m űveit olvassák aprólékos részletességgel, a m agasabb osztályokban is 
heti nyolc órában. Szerkezet, lélektanulm ány és kifejezés érdekli elsősorban, 
de nem  a filológia, hanem  az életre való nevelés szem pontja a fő. Az idegen 
nyelveket is a  francia  nyelv ok tatásának  a szolgálatába állítják . Fő az ide
gen szöveget szép, szabatos francia nyelven visszaadni. Deduktív módon 
oktatnak. Szabályokat, táb lázatokat tanu lta tnak  be, s ezen az alapon ford í
tanak. Sok érdekes példán világítja meg a francia iskolai élet érdekességeit.

Dr. Vietórisz József főigazgató a m agyar nyelv tisztításának a kérdé
séhez hozzászólva m egállapítja, hogy nem csak a m agyar tanárnak  kell jól 
beszélnie m agyarul, hanem  az idegen nyelveket tanító  tanároknak  is. 
Losányi Gyula (Kir. Kát. Gimn.) szerin t a franciák  az idegen nyelvoktatás
ban is a saját nyelvüket tan ítják . Ezt megtehetik, m ert nyelvükkel az egész 
világon boldogulnak; m i azonban azért tan ítjuk  az idegen nyelveket, m ert 
szükségünk van alapos nyelvtudásra. Szabó Kálmán  igazgató, alelnök elismeri 
a felolvasás tanulságait; a felolvasó tapasztalatait m ondja el a nélkül, hogy 
állást foglalna, vagy azok értékét m egállapítaná. Az új m agyar iskolareform  
célkitűzései m agasabbrendűek, m int a francia egyoldalú értelm i nevelő 
iskolájáé és jellem ünknek a m i nevelési tervünk megfelelőbb, m int azoké. 
Szepesyáry Béla (Nagykálló) jobbnak  tartaná , ha  csak egy idegen nyelvet 
tan ítanának  (más intézetben m ást-m ást), m ert a több idegen nyelv oktatása 
a magyai nyelvoktatás rovására  megy. E llenm ondás az, hogy a m agyar 
nyelvoktatást főleg m űvek alap ján  k íván ják  ugyan, de az iskolalátogatók 
és érettségi elnökök mégis inkább életrajzot és adatoka t k ívánnak a tanu ló 
tól, m int irodalm i tájékozódottságot, vagyis olvasottságot. Weiszer Gyula 
igazgató, alelnök budapesti m inta szerint intézetében is létesítette a „Szembe“ 
(Szép m agyarsággal beszélők egyesülete) kört, rostakönyvvel, s a tanulók 
igen nagy kedvvel dolgoznak a nyelvtisztogatás ügyében. Kaszás József  (Kir. 
Kát. Gimn.) kifejti, hogy a rossz m agyarsággal m egírt könyvek is ron tják  
a tanulók nyelvérzékét. Kováts József  (Kir. Kát. Gimn.) indítványt terjeszt 
be, mely szerint szorgalm azzuk a tanárgyerm ekeknek a középiskolákban és
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főiskolákban tandíjm entességre való igényjogosultsága ügyét. Indítványát a 
központba ju tta ttuk . Szentmiklósi Péter, titkár.

h í r e k .
Címadományozás. A kormányzó a vallás- és közoktatásügyi 

miniszter előterjesztésére Szentgyörgyvári Artúr dr., a budapesti 
tankerületi főigazgatósághoz középiskolai szakelőadói minőségben 
szolgálattételre beosztott gimnáziumi igazgatónak, Arató István 
kőszegi leányginmáziumi igazgatónak és Szidarovszky János dr., 
a budapesti középiskolai tanárvizsgáló bizottsághoz szolgálattételre 
beosztott, gimnáziumi igazgatói címmel fölruházott gimnázumi 
tanárnak a tanügyi főtanácsos, gimnáziumi igazgatói címet, 
Schidella István budapesti gyakorló gimnázumi, Bodrossi Lajos 
budapesti leánygimnáziumi, Kengyel Miklós kaposvári leánygim
náziumi, Geszti Lajos, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
oktatófilm-kirendeltségének vezetésével megbízott gimnáziumi és 
Horváth Endre dr. budapesti leánygimnáziumi rendes tanárnak 
a gimnáziumi igazgatói címet;

Buday Géza, a szegedi tankerületi főigazgatói hivatalhoz be
osztott gimnáziumi igazgatónak, a tanügyi főtanácsosi címet, 
Csaplovits József, a székesfehérvári tankerületi főigazgatói hiva
talhoz beosztot gimnáziumi igazgatónak, Gáspár Gyula, a debre
ceni tankerületi főigazgatói hivatalhoz beosztott gimnáziumi tanár
nak és Babocsay Lajos tanügyi titkárnak a tanügyi tanácsosi 
címet. Vanek Géza dr. tanügyi segéd titkárnak a tanügyi titkári 
címet és jelleget, végül Szemerédy Béla dr. és Mileji Salamon 
János dr. tanügyi fogalmazóknak a tanügyi segédtitkári címet és 
jelleget,

Űj egyetemi magántanár. A magyar királyi vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter dr. Márffy Oszkár címz. középiskolai igaz
gató, állami gimnázium tanár, m. kir. kormányfőtanácsosnak 
a debreceni m. kir. Tisza István Tudományegyetem bölcsészet
tudományi karán a „Kulturális kapcsolatok Magyarország és 
Olaszország között a múltban és jelenben“ című tárgykörből egye
temi magántanárrá történt képesítését jóváhagyólag tudomásul 
vette és nevezettet ebben a minőségében megerősítette.

Kitüntetés. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisz
ter előterjesztésére Grőger Rezső budapesti magyar királyi közép
iskolai tanárképzőintézeti gyakorló gimnáziumi tanárnak nyuga
lomba vonulása alkalmából a gimnáziumi igazgatói címet adomá
nyozom. Kelt Budapesten, 1937. évi november hó 20. napján. Horthy 
s. k., dr. Hóman Bálint s. k.

Jogmegadás. A magyar kir. vallás- és közoktatásügyi minisz
ter a mohácsi városi gimnáziumot a folyó 1987/38. tanévre államérvé
nyes bizonyítvány kiállításának jogával ideiglenesen felruházta.

Tanulmányi verseny a görög nyelvből. A klasszikus műveltség 
barátainak egyesülete, a Parthenon, a f. isk. évben is megtartotta az 
Eötvös-kollégiumban a görög tanulmányi versenyt oly tanulók szá
mára, akik a múlt isk. évben tettek érettségi vizsgálatot. A verseny

14Tanáregyesületi Közlöny.
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lebonyolításával megbízott hármas bizottság magyarra fordítandó 
szövegül aesosi Kleanthee, stoikus filozófusnak Stobaios Eclogáiban 
ránk hagyományozott 39., hexameterba írt himnuszát tűzte ki- Ezen
kívül — a görög nyelvi ismeretek fokának igazolásául a versenyzők
nek három magyar mondatot is le kellett fordítaniuk görögre. Öten 
jelentkeztek, de a nyertesek közül egy sem lépett tanári pályára-

I. díjat nyert Vámos Tamás, a kalocsai Jézus Társaság gim
náziumának növendéke. Görög tanára: dr. Takács József. (A nyertes 
60 P jutalmat és könyvet kapott. Jogi pályára lépett.) A II. díj (40 P 
és könyvjutalom) nyertese Braun Vilmos rabbijelölt, a budapesti 
rabbiképző intézet gimnáziumának tanulója. Tanára: dr. Deresényi 
Móric. A III. díjat (20 P és könyvjutalom) nyertese Harsányi János, 
a budapesti ág. hitv. evang. gimnázium volt tanulója. Gyógyszerészeti 
pályára lépett. Tanára: Ihász József.

Franciaszakos kartársaink figyelmébe. Az Alliance Francaise 
Budapest, IV. kér., Reáltanoda-utca 5. sz. alatt francia olvasókört és 
kölcsönkönyvtárt létesített. Itt csekély beiratási díj fejében (taná
roknak 5 P) a helyszínen lehet olvasni a legfontosabb francia napi
lapokat (Figaro, L'Ere Nouvelle, La Dépeche stb.) és folyóiratokat 
(Mercure de France, Revue de France, Nouvelle Revue Franpaise, 
Etudes, Illustration, Les Nouvelles Littéraires). Úgyszintén kölcsön 
lehet venni a gazdag irodalmi és történelmi anyag könyveit. Külö
nösen a mai francia irodalom anyaga fogja érdekelni a könyvtár 
látogatóit. Erre a nagyértékű továbbképzési lehetőségre örömmel hív
juk fel franciaszakos kartársaink és a francia nyelv és irodalom 
iránt érdeklődő tagtársaink figyelmét.

Megjelent E urópa legújabb térképe. Régóta érezzük h iányát olyan 
európai térképnek, amelyen egy lapon, egyszeri áttekintésben talá ljuk  Európa 
valam ennyi országát és a m ellett kellő részletességgel is ábrázolja. Újság
olvasás közben, tanulm ányaink közepette és külföldi u tak  tervezéseinél van 
e rre  vajm i gyakran szükségünk. A legújabb európai térkép tervezője és 
kiadója, a M. Kir. Térképészeti intézet, helyesen érezte meg a m agyar közön
ségnek ebbeli igényét és helyesen is oldotta meg. Akkora térképet szerkesz
tett, am elyik falra  akasztva könnyen áttekinthető, vagy összehajtogatva 
zsebben is elfér s így könnyen kezelhető. Mértéke hatmilliós,  úgyhogy még 
a  kisebb országok is (pl. hazánk, Belgium stb.) gondosan m egrajzolt ha tá 
rok  között, m integy 20—40 helynévvel szerepelnek s ju t hely az apró  álla- 
m ocskáknak (San Marino, Monaco stb.) is. A közép- és nagyállam ok a 
szokottnál részletesebbek, m ert az E urópa nagyobb felét elfoglaló Orosz
országot — igen ötletesen —  külön térképen, feleakkora m értékben, de a 
többi országgal egyenlő részletességgel közli. A hellyel sem takarékoskodtak, 
m ert E urópa kerete, szom szédsága is bőven m érten kap helyet. R ajt van 
Izland, ra jt  A frika északi p a rtja i mindvégig, keleten pedig a K aukázus és 
az  Arai-tónál ér véget a térkép. Színezése tetszetős és sokoldalú, m ert nem 
úgynevezett politikai színezést ad, hanem  az egyes országoknak életteret 
szolgáltató rónákat és a ha tárokat rögzítő hegyeket ju tta tja  érvényre. A poli
tikai ha tárokat m ás színben, határvonalakkal emeli ki. Az ilyen színezésű 
térképen  lá tható  csak igazán, hogy a term észeti viszonyok (tengerek, hegyek, 
rónák) m ekkora hatással voltak az állam ok kialakulására  s m ennyire nem 
vették ezt figyelembe a legújabb békeszerződéseknél. A tengerek mélységeit 
is híven tükrözi a térkép, de ennél jelentősebb az a gazdag tartalom , mit 
a  vasutak, folyók, főleg pedig a helynevek terén nyú jt a  térkép. Hatezer 
nevet tud tak  a térképen feltüntetni, a nélkül, hogy összezsúfolták volna, 
m ert a finom  vonalak, — enyhe színfoltok között m inden név, m inden betű 
pom pásan látható. Két színdús m elléktérképe az európai légiforgalm at, a



183

hajózható folyókat és, ami ma ugyancsak sokakat érdekel, a legfőbb nem 
zetközi au tóu takat szemlélteti. Végül az országok legfontosabb statisztikai 
adata it (terület, népesség stb.) táblázatban közli. Igen értékes a térképhez 
csatolt külön névm utató, am elyben a hatezer név helyes kiejtésére és könnyű 
felkeresésére talá lunk  útbaigazításokat. A térkép a névjegyzékkel együtt 
— három  pengőért — m inden könyvkereskedésben kapható.

KÖNYVSZEMLE.
Dr. Imre Sándor: A jelen a nevelői gondolkozásban. A nevelés korszerűsége.
Különnyom at a Magyar Tanítóképző 1937. évi szeptem beri számából. Sárkány- 
nyom da, Budapest. 18 1.

Dr. Im re Sándor ebben az értekezésében a korszerűség fogalm át ha tá 
rozza meg, tudom ányos teljességgel terjeszkedvén ki a fogalom minden 
lényeges és fontos jegyére. Döntő fontosságot tu lajdonít az illusztris szerző 
e fogalomm al összefüggő elvi kérdések tisztázásának, m ert veszélyesnek 
ta rtja  annak sokféle tartalom m al való telítettségét. A tudom ányos módszer, 
mellyel fogalmi m eghatározásait végezi, egészében és részletm egoldásaiban 
éppen olyan m esteri tökéletességű, m int kiváló m űvelődéspolitikusunk egyéb 
műveiben. A problém a-m egoldás igazi lényege mégis abban van, hogy a 
fogalom m eghatározását a szerző a gyakorlati élet szolgálatába állítja. Nem 
kevesebbről van szó, m int arról, hogyha a m agyarság élni akar, akkor k o r
szerűnek kell lennie m inden vonatkozásban, tehát eszm ényeiért folytatott 
küzdelm ében is. A szerző fe ltárja  e fogalom m agyarázásában a m utatkozó 
ellentéteket. E lénk á llítja  a tárgyalt fogalomm al kapcsolatban a hely, ország, 
nemzet tudatos vizsgálatának jelentőségét. L átta tja  a korszerűség révén a 
közvetlen élmények, a pillanatnyi hatások fontos, sőt végzetesen fontos 
nem zetépítő értékét. Megjelenik a korszerűség m int az uralkodó gondolá
ik h o z  való alkalm azkodás, lá tjuk  benne a nem zet folytonos haladásával 
való lépéstartást. Megjelenik a korszerű  em ber előttünk m inden igenleges 
és negatív irányú adottságával. Felrajzolódik a fogalom helyes értelmezése 
ú tján  a nevelő és nevelt közti viszony.

Az értekezés egy tudom ányos búvárlat eredm ényeképen megrajzolt 
m űvelődéspolitikai tanulm ány, egyszersmind ragyogóan m egírolt nevelés
irodalm i m in ia tű r is. Megállapításai, bizonyításai kérdések is, aggódó k é r
dések a m agyar közösséghez. Tisztán, a tudom ányos biztonság erejével és 
meggyőző szavával á llítja  oda a korszerűséget, m int a nem zetté-építés el
engedhetetlen kellékét. A nyugodt biztonság felett azonban ott lebeg a k é r
dés, vájjon okul-e a m agyar nevelőn keresztül a m agyar közösség és eszmé
nyeihez vezető egyenes ú tra  tér? Dr. Im re Sándor léleklátó finom  elemzésé
ből k iáradó  kérdést korszerűnek és jogosnak olvassa ki m inden nevelő, aki 
figyeli a m agyar közösség tagjait, am int gyenge szellemi fegyverzetben és 
nem m indig időszerű rendben haladnak eszm ényeik felé. A szerző, a kultúr- 
politikus, az állam férfi ez írása  a nevelőkön keresztül ható tiszta nemzet- 
védelem. Dr. Hamvas Gyula.
Bassola Zoltán: Decroly pedagógiai rendszere. Budapest, 1937.

Bassola Zoltán ebben a m unkájában  nem csak ism erteti Decroly peda
gógiai rendszerét, hanem  m éltatja  is. Állást foglal az elvek m ellett vagy 
ellenük, aszerint, am int meggyőződése és tudása javasolja. A m ű tartalm a 
a következő fejezetekre oszlik: Decroly életrajza; pedagógiai rendszerének 
lélektani alapvetése; a tanítási anyag kiszemelése; a tanítási anyag feldolgo
zása; a nevelő játékok; erkölcsi nevelés; a rendszer alkalm azása Közli 
Decroly m űveinek jegyzékét és a felhasznált m űveket.

Decroly születésénél fogva élénk tem peram entum ú, a term észet és az 
élet kérdései iránt érdeklődő tevékeny em ber volt. Orvosi tanulm ányokat 
végzett, s főleg idegbetegségekkel foglalkozott. A koráram lat hatása alatt 
íigyelme az abnorm is gyerm ekek felé fordult. Ezek részére alapíto tta  a 
L’Institut-t. Itt gyógyította és nevelte őket. Az abnorm is gyerm ekeken szerzett
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tapasztalatait azután megfelelő m ódon az egészséges gyerm ekeknél is érvé
nyesíteni akarta , s erre a célra 1907-ben Brüsszelben m agániskolát nyitott. 
Ebben az iskolában próbálta  ki pedagógiai rendszerét.

A szerző Decroly pedagógiai rendszerének alapvetéseként részletesen 
tárgyalja annak lélektani alapelveit. Különféle írásaiból úgy állítja  össze, 
hogy összefüggésük a pedagógiai rendszerrel világosan kitűnjék. Megvilá
gítja a lelki élet igazi alapját tevő tendenciák szerepét, azok fajait, a kapcsoló
dásukból és összeütközésükből eredő változatokat. Külön kiemeli, m it ért 
Decroly az értelm en, milyen szerepet szán neki a tendenciákkal kapcsolat
ban és m i a szerepe a nevelésben. Ám bár ennek sok esetben elhatározó 
szerepe van, az egyéniség a lap ját mégis a tudatos vagy tudattalan  érzelmi 
elem tölti ki. Megvizsgálja továbbá Decroly felfogását az akaratró l, s úgy 
találja, hogy az értelem nek és az akara tnak  a szerepe nem látszik eléggé 
elkülöníthetőnek.

A tanítási anyag kiszemelésénél fontos annak a vizsgálata, m ilyen iskola 
szám ára akarja  Decroly az anyagot kiszemelni és milyen célt tűz ki az 
iskolának. K izárólag elemi iskoláról van szó, s céljául a nevelést tűzi ki, 
mégpedig elsősorban jellemnevelést. A tanítási anyagot a gyermek érdek
lődéséhez kell szabnunk. Minthogy a gyerm ek érdeklődésének az iránya 
nagyon szétágazó, a rra  kell törekednünk, hogy a gyerm eket szabadon érje 
a term észet sokféle hatása. A közös ösztönökből folyó szükségletekre tám asz
kodó anyag szám íthat a tanulók érdeklődésére. Decroly négy fontos szük
ségletet sorol fel: 1. a táplálkozás, 2. az időjárás viszontagsága -elleni véde
kezés, 3. a veszedelmek és különféle ellenségek elleni védekezés és 4. a társas 
m unka szüksége. Azonban a tartalm i szem pontból történő felosztáson kívül 
a tanítási anyagot még aszerint is felosztja Decroly, vájjon  a tanuló isme
reteit közvetlen megfigyelés ú tján  vagy m ásodkézből szerzi-e.

A gyerm ek érdeklődésének a természete és értelm ének fejlettségi foka 
szabja meg az anyag feldolgozási m ódját is. Az elemi iskola alsó osztályai
ban csak a perceptív érdeklődést szabad feltételeznünk, az absztrakt érdek
lődés csak később jelentkezik. Az anyag feldolgozásában nem  já rha tunk  el 
tehát analitikus-szintetikus úton. Azt a m ódszert kell alkalm aznunk, ahogyan 
a gyerm ek ism ereteit az iskolábalépés időszaka előtt szerezte. Decroly ezt 
a m ódszert globalisatiormak nevezi. Lényege az, hogy értelem m el b író  egé
szet kell a gyerm ek elé állítanunk.

A m unka következő fejezetében „a nevelő já té k o k é ró l van szó. Céljuk 
részint az, hogy a gyerm ek a szerzett ism ereteket játékkal begyakorolja, 
részint, hogy a hom ályos fogalm ak ezúton előtte m egvilágosodjanak. Végül 
az erkölcsi nevelés eszközeit, előnyeit és h iányait ism erteti a szerző, s rá 
m utat Decroly rendszerének a sorsára.

A m unka világos képet fest Decroly rendszeréről, kijelöli helyét az 
ú jabb pedagógiai m ozgalm ak sorában, kiem eli a benne előforduló értékes 
elveket, s rám utat h iányaira  is. Dr. Zibolen Endre.

BEKÜLDÖTT KÖNYVEK: Gyökössy Endre:  H arm inchárom  meséje. Bp. 
Singer és W olfner. — Zlinszky Aladár: Művészi hangfestcs és hangutánzás. 
Bp., 1937. — Rozsondai Károly  és Süm eyhy József: Sopronbánfalva. Falu 
tanulm ány és községrajz. Sopron, Böttig-Bom walter-nyomda, 1937.

Előfizetési díj 12 pengő. Évi tagdíj 6 pengő.
A szerkesztésért felelős: Dr. KARDKVAN KAROLY, a kiadásért: Vitéz FRAKNÓY JÓZSEF. 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, VIII., Múzeumskörút 6. — (F.: Thiering Richard.)
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Magyar írásbeli dolgozatok.*

A középiskola mai fejlődő, forrongó életében sok vitás, meg
oldásra váró kérdés és feladat van még. A középiskolai oktatás 
egész területén érezhető a kiforrás és az átalakulás különös láza és 
nyugtalansága. Mivel minden reform éppen a megváltoztatás lehe
tőségének a reményében megbolygatja a nyugvó, de véglegesen és 
megnyugtatóan el nem döntött vitás kérdéseket, sok tanulmány 
jelenik meg mostanában azért, hogy a nagy átszervezés keretében 
ezeknek a kérdéseknek az újból való megbeszélése, s esetleg új, 
talán célravezetőbb megoldása lehetővé váljék. AIi is a középisko
lának egyik mostanában nem igen bolygatott, de véleményünk 
szerint megvitatásra érdemes kérdéséhez: a felső osztályos és az 
érettségi magyar írásbeli dolgozatok ügyéhez akarunk hozzászólni. 
Nem elméleti fejtegetések, sem elvi állásfoglalás kifejtése a célunk, 
hanem főképen az iskolai életből szerzett adatok és más tapasztala
tok feldolgozása s ezek alapján annak vizsgálata: hogyan váltak be 
az ú. n. vagylagos, s főleg az idegenszaktárgyú magyar dolgozati 
tételek az Y—VIII. osztályban és az érettségi írásbeli vizsgálatokon.

I. Vagylagos tételek a felső osztályokban.
Mivel újabban az iskolai értesítők legnagyobb része közli a 

IV—VIII. o. magyar dolgozatok címét, könnyen megállapíthatjuk, 
hogy ma már szinte kivétel nélkül minden iskolában megvan a 
vagylagos tételek rendszere. Ezek közül a vagylagos tételek közül 
az egyik majdnem mindig más tantárgyak köréből való: az V. és
VI. osztályban leginkább a történelemből és a természetrajzból, a
VII. és VIII. osztályban pedig a történelemből és a fizikából. 
Aránylag ritkán látunk másféle, pl. földrajzi, filozófiai, s ami leg
feltűnőbb — úgy szólván sehol művészettörténeti feladatokat, pedig 
ez utóbbiaknak volna legközvetlenebb kapcsolatuk a magyar tan
anyaggal, főleg az irodalomtörténettel. Ahol stílustörténeti tétel 
mégis előfordul, az kizárólag irodalmi szempontú. Üjabban itt-ott 
összefoglaló jellegű, a tanulók világnézetét, erkölcsi felfogását s a 
mai világról való általános ismereteit, kutató kérdéseket is találunk.

Az értesítőkből, mivel azok sem a dolgozatok jegyeredményeit, 
sem azt nem közük, milyen mértékben választották a tanulók a 
vagylagos tételek közül az egyiket vagy a másikat, annál többet, 
mint amennyit megállapítottunk — hogy ma a vagylagos tételek 
általánosak — nem igen tudhatunk meg. További megfigyeléseink 
alapjául saját idevágó tapasztalataink fognak szolgálni, még pe
dig általánosságban évekre visszamenően, pontos adatszerűséggel 
pedig az 1936—37. iskolai évben két osztályban íratott dolgozatok 
alapján (Salgótarjáni gimnázium.) Ez a két osztály: az V. (30 
tanuló) és a VII. (31 tanuló), a tanulmányi eredmény mind a két 
osztályban közepes volt. Mindkét osztályban 8—8 dolgozatot írtunk 
(ezek közül 2-̂ -2 iskolai, csak irodalmi tétellel). A hat házi dolgo
zatnál két-két tételt tűztünk ki: egy irodalmit, illetve a magyar 
anyaggal összefüggőt s egy idegen tárgyút. Az idegen tárgyú dol-

* Az érettségi dolgozatokról szóló II. részt következő szám unkban 
közöljük.
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gozatok tételét az osztályban tanító szaktanárokkal közösen állapí
tottuk meg.

Mielőtt ezeknek a dolgozatoknak az adatait megvizsgálnék, 
állapítsuk meg röviden, mi lehet a céljuk az ilyen idegentárgyú 
magyar dolgozatoknak. Szerintünk körülbelül a következő három 
szempont szerepelhet itt: 1. a tanulók stílusának változatossá tétele,
2. tárgyi tudásuk számonkérése, 3. egyéni hajlamaik fejlesztése és 
szabad érvényesülése.

1. Kétségtelen, hogyha a tanulók kizárólag magyar irodalmi 
tárgyú dolgozatokat írnának, stílusuk, s főleg szóhasználatuk egy
oldalú lenne. Az a kérdés azonban, valóban elérjük-e az idegen- 
tárgyú feladatokkal a szókincs nagyobb bőségét s a kifejező készség 
változatosságát? Kielégítő mértékben semmiesetre sem, hiszen a 
szabad választás lehetővé teszi, hogy a tanuló soha ne válasszon 
mást, mint irodalmi tételt. Ez gyakran meg is történik. így  tehát a 
stílus ily irányú fejlesztését legfeljebb a tanulók kis részénél tud
juk elérni, de még ezeknél is csak igen szűk keretben. Hogy a ta
nulók előadása valóban változatos, szókincsük gazdag és sokszínű 
legyen, erre valami más módszert kell keresnünk.

2. A szaktudományi ismeretekről való beszámolás is csak 
akkor lenne komolyan számbavehető, ha minden tanuló írna min
den idegentárgyú dolgozatot. Mint alább látni fogjuk, ma ez még 
50 százalékban sem történik meg. Különben is az ilyen fajta szá
monkérésre sokkal alkalmasabbak az ú. n. eredmény, — vagy pont
dolgozatok.

3. Talán legjobban megfelelhetnének a vagylagos tételek a har
madik célkitűzésnek. Ezt a célt azonban valójában csak akkor 
lehetne elérni, ha minden dolgozatnál minden fontosabb tárgyból 
lenne tétel, mert ebben az esetben igazán szabadon és korlátlanul 
érvényesülhetne a tanulók egyéni hajlama és rátermettsége. Ez 
azonban egyfelől igen nehézkessé tenné a magyar dolgozatok téte
leinek összeállítását s még inkább a kijavításukat és értékelésüket, 
másfelől pedig azzal a veszedelemmel járna, hogy a tanulók egy 
része a magyar tárgyú dolgozatokat teljesen mellőzné s ez termé
szetesen magyar irodalmi ismereteiknek is nagy korlátjává lenne. 
Ezenkívül a magyar tanár ezen tanulók érdemjegyének megálla
pításánál a dolgozatoknak alig vehetné hasznát, hiszen legfeljebb 
a helyesírás és stílus szempontjából értékelhetné őket — már pedig 
főleg а VII. és а VIII. osztályban a tartalmat mind az ismeretszer
zés, mind az elbírálás tekintetében erősebben figyelembe kell ven
nünk. Különben, mint az alábbi adatok is mutatják, a tanulók 
egyéni rátermettsége nem igen érvényesül a vagylagos tételek 
nyújtotta lehetőségek felhasználásánál, s még feltűnőbb lesz ez a 
jelenség az érettségi dolgozatok idevágó adatainak a megvizsgá
lásakor.

Lássuk már most, hogy fenti észrevételeinket tapasztalati ada
taink mennyiben igazolják. Felsoroljuk az V. osztályban kitűzött 
vagylagos tételeket. A cím után az első szám azt mutatja, hány 
tanuló dolgozta ki az illető feladatot, a második pedig az érdem
jegyek átlagos eredményét mondja meg.

II. a) Két anya. (Jellemzés a „Toldi szerelme“ alapján) 7; 2.35. 
b) A római birodalom bomlásának okai. 23; 2.60.
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III. a) Mire tanít minket Az új földesúr. 23; 2.45. 
b) A növények őszi élete. 6; 2.33.

IV. a) A lovagvilág. (A házi olvasmányok alapján). 21; 2.31. 
b) Valamely környékbeli népszokás. 7; 2.64.

VI. a) Szomorú ország, szomorú ház. („Egy régi udvarház utolsó 
gazdája“ alapján.) 21; 2.35. 

b) A keresztes háborúk következményei. 8; 2.87.
VII. a) Beszéd a hazáról vagy az anyáról. 22; 2.45. 

b) Hogyan lett Salgótarján ipari város? 8; 2.62.
VIII. a) Egy regény ismertetése (a magánolvasmányok közül). 

21; 1.93.
b) Az ipari növények szerepe az emberi művelődésben. 9; 2.77.

Amint látható, a II. dolgozat kivételével mindig a magyar 
tételt választotta több tanuló. A hat magyar feladatot 115 (65 3%), a 
hat idegentárgyút 61 (34-7%) tanuló dolgozta ki. A dolgozatok közül 
a magyar tárgyúak érdemjegyei is sokkal jobb eredményt mutat
nak, mint az idegen tárgyúaké. A magyar tárgyú dolgozatok egész 
évi átlagos eredménye 2 30, az idegen tárgyúaké 2-63. Az elbírálás 
természetesen mind a két fajta dolgozatnál egyenlő szigorúsággal 
történt. A nem magyar tételű dolgozatokat a magyar tanár helyes
írás és stílus, a szaktanár pedig a tartalom szempontjából bírálta 
meg. A dolgozatokat a két tanár külön is megosztályozta s e két 
jegyből állapították meg a végleges érdemjegyet.

Feltűnő volt, hogy az idegentárgyú dolgozatokat általában a 
gyengébb előmenetelű tanulók választották s olyanok, akik több
nyire az illető szaktárgy iránt sem mutattak sem különös hajla
mot, sem érdeklődést. Eredetiség, önállóság, nagyobb egyéni érdek
lődés, szélesebbkörű olvasottság, az átlagot meghaladó ismeretkör 
nem igen látszott meg ezeken az idegen szakból való dolgozatokon. 
Nyilvánvaló volt, hogy a tanulók a legtöbb esetben a határidő előtti 
este csapták össze dolgozatukat az iskolai tankönyv, néha más 
kézikönyv alapján s csak azért választották a második tételt, mert 
ezt alkalmasabbnak gondolták az ilyenfajta „dolgozásra“, mint a 
magyart, mivel az mindig a házi olvasmányokra támaszkodott, s 
készen, összeállítva sehol sem volt megtalálható. Hogy az idegen
tárgyú dolgozatokat léhán, felületesen dolgozták ki s csak köny- 
nyebbség szempontjából választották a tanulók, igazolja az is, hogy 
valóban sikerült, jójegyű dolgozat alig akadt közöttük, viszont a 
rossz dolgozatok nagyrészt közülük kerültek ki.

Igen jellemzően mutatja ezt a következő összehasonlítás:
A magyar tárgyú dolgozatok között egész éven: 1 :6; % : 14, 

összesen 20 (17-4%). Az idegen tárgyúak között 1 :0; % : 5, összesen 
5 (8-2%). A magyar tárgyúak között % : 7; 4:1, összesen 8 (7%). Az 
idegen tárgyúak között SA : 10; 4 :1, összesen 11 (18%).

Már pedig ha a tanulók azért választották volna a más tárgyú 
feladatokat, mert az illető tárgyat jobban tudták és szerették, sok
kal több sikerrel kellett volna dolgozniok.

A VII. osztályos magyar dolgozatok vagylagos tételei a követ
kezők voltak. (Az első szám a cím után itt is a tanulók számát, a 
második az eredmény átlagot jelzi.)

II. a) Balassa és kora. 21; 2-33.
b) A nagy francia forradalom jelentősége. 10; 2-65.
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III. aj A törökvilág hatása költészetünkre a XVI. és XVII. szá
zadban. 6; 2.

b) Körülnézek a mai Európában. 24; 2-1.
IV. a) Zrínyi és Szolimán. Csodásság a Szigeti veszedelemben.

18; 2 05.
b) Az egyszerű gépek fizikája és gyakorlati alkalmazásuk. 

11; 2-95.
VI. a) Arany János tanítása Gvadányiról. 15; 206.

b) Milyen feladatok várnak a mai magyar ifjúságra. 15; 2-30.
VII. a) Bánk bán, a magyarság sorstragédiája. 14; 1-92.

b) A technika hatása Európára. 17; 2-41.
\ 111. aj „Él magyar, áll Buda még!“ (Tanulságok a régi irodalom

ból a jelen számára.) 18; 2J4.
b) A tükrök a tudományban és a gyakorlati életben. 13; 2-5.

Itt első tekintetre az idegentárgyú dolgozatok száma (90) 
majdnem egyenlő a magyar tárgyúnkéval (92). Azonban a második 
tétel két esetben (III. b., VI. b.) nem más tantárgy anyagából való, 
hanem általános, világnézeti jellegű s ezeket szívesen és sokan vá
lasztották. На a III. és VI. dolgozat adatait leszámítjuk, egészen 
más lesz az arány, mert akkor 71 magyartárgyú dolgozat mellett 
már csak 51 idegen tárgyú marad. Az eredményátlagok összehasonlí
tása ismét azt mutatja, hogy az irodalmi dolgozatok átlaga (2-08) 
sokkal jobb, mint a mástárgyú dolgozatoké (2-48). De az idegen dol
gozatok is igen különböző értékűek. Míg ugyanis a két világnézeti 
dolgozat átlageredménye jó s megközelíti az irodalmi dolgozatokét 
(2-2), a szorosan vett más tárgykörűeké messze ezek mögött van 
(történelmi: 253, fizikai: 2-72). Hasonló eredményeket találunk a 
legjobb és a legrosszabb dolgozatok összehasonlításánál:

Magyar irodalmi: 1:6; (4: 16; összesen 22 (23-91%). Világnézeti: 
1:1; (4 : 4, összesen 5 (12-80%). Történelmi és fizikai 1:0; (4:3; 
összesen 3 (5-88%). Magyar irodalmi: % : 3; 4:0; összesen 3 (3-26%). 
Világnézeti: 3/i : 0; 4:0; összesen —. Történelmi és fizikai: % : 7; 4 : 0; 
összesen 7 (13-70%).

Tehát a fenti tapasztalati adatok is azt mutatják, amit az el
méleti meggondolás, hogy a vagylagos tételek mai rendszere nem 
tudja megvalósítani azt a hármas célt, amely alkalmazásukat indo
kolttá tehetné. Ezt a tapasztalati tényt még inkább megerősíti majd 
a magyar érettségi dolgozatoknak ebből a szempontból még nyil
vánvalóbb eredménytelensége.

Ha a vagylagos (ételek rendszerét nem a tanulók, hanem a 
tanár oldaláról nézzük, akkor megint másféle nehézségek tapasz
talhatók. Először is a dolgozatoknak az osztályozásban való felhasz
nálásánál áll elő bizonytalanság, mert a magyar tanár nem veheti 
őket egyenlő mértékben igénybe. Hiszen előfordulhat és elő is for
dul, hogy néhány tanuló minden dolgozatnál az idegentárgyú tételt 
választja. Ezeknek a tanulóknak a dolgozatai az irodalmi tudás, a 
háziolvasmányok elolvasása stb. tekintetében semmi felvilágosítást 
nem nyújtanak s főleg a legfelső osztályokban (VII., VIII.) a ma
gyar érdemjegy megállapításánál alig vehetők komolyan számba. 
He a tanítás szempontjából is zavarólag hatnak a magyar dolgoza
tok közé vegyített, más tantárgyból merített tárgyú dolgozatok. 
Mikor a magyar tanár egv-egy irodalmi tételt dolgozattárgyul ki
tűz, határozott célja van vele: vagy arról akar meggyőződni, el-
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olvastak-e és megértettek-e a tanulók valamelyik házi olvasmányt, 
s ez esetben a dolgozat a számonkérés eszközéül szolgál; vagy azt 
akarja látni, mennyire tudták felfogni egy-egy író jelentőségét, 
művei külső-belső szépségeit, értékét: mennyire vannak tisztában 
egy-egy irodalmi áramlat lényeges tulajdonságaival, a korhatások
kal, stb., stb. Ha azután a tanulóknak csak kis része dolgozta ki az 
irodalmi feladatot, a tanár a kitűzött célt vagy egyáltalán nem, 
vagy csak részben tudta elérni, s így az ő számára majdnem meddő 
lett az egész dolgozat.

De bizonyos nehézségekkel jár ezeknek a vegyestárgyú dolgo
zatoknak a kijavítása is. Mi elismerjük, hogy a szaktanár kartár
sak részéről majdnem mindig a legteljesebb előzékenységet tapasz
taltuk nemcsak a tételek összeállításakor, hanem a javításnál is. 
De a kétszeres javítás nagy munkatöbbletet idéz elő, s főleg ha az 
iskolai életben egyéb teendők is összetorlódnak. Ha az idegen sza
kos tanárnak más elfoglaltsága is van (szertárak kezelése, kísérle
tek előkészítése, osztályfőnöki munkák, stb.), a tanulók közül sokan 
dolgozzák ki az ő szakjából vett tárgyú dolgozatot s esetleg egy
szerre több osztályban is, bizony ez a közös javítás zökkenőkkel 
járhat. A szaktanárok némi tapasztalatot szerezhetnek ugyan ezek
ből a dolgozatokból tárgyuk tanítására vonatkozóan, mivel azon
ban aránylag kevés és inkább gyenge tanuló választja az idegen
tárgyú dolgozattételeket, az osztály általános tudásáról nem sok 
felvilágosítást kapnak belőlük, az osztályozáskor pedig komolyan 
alig vehetik hasznukat.

Mindezeknek a tapasztalatoknak és meggondolásoknak az alap
ján helyesebbnek gondolnók az idegentárgyú tételeknek a teljes ki
kapcsolását a magyar dolgozatok tételei közül. Ajánlatos ugyan, 
hogy a felső osztályos magyar dolgozatoknak vagylagos tételei is 
legyenek, ámde azokat vegyék elsősorban a magyar anyagból. 
Évenként két-három másfajta tételt is ki lehetne tűzni, de nem más 
tantárgyak köréből, hanem például az Y. és VI. osztályban olyano
kat, ahol a tanulóknak a természet és a társas élet jelenségeiből és 
eseményeiből való megfigyelései, hangulatai szolgálhatnak forrásul 
s az élményszerűség változatossá, egyénivé fejleszti stílusukat is. 
A VII. és VIII. osztályban világnézeti kérdések, korunk nagy poli
tikai és társadalmi mozgalmai, a nagy tudományos vívmányok és 
felfedezések, a legújabb irodalom alkotásai, a különleges, időszerű 
magyar viszonyok és feladatok szolgálhatnak a dolgozatok tár
gyául. Az ilyen feladatok érdeklik az ifjúságot, szívesen foglalkoz
nak velük, figyelmüket ráirányítják a mai változatos és forrongó 
életre, stílusukat pedig elevenné, korszerűvé idomítják. Az iskolai 
nevelésben is hasznosak az ilyenféle dolgozatok, mert módot adnak 
a tanulók világnézetének, erkölcsi felfogásának, lelkiiletének meg
figyelésére, s a javítással kapcsolatos megbeszéléseken pedig fel
világosításukra és irányításukra is. Mi például a VII. osztályban 
a két említett ilyen tárgyú dolgozatnál azt tapasztaltuk, hogy a ta
nulók szívesen választották és kedvvel, érdeklődéssel dolgozták ki 
ezeket a tételeket. De sok érdekes adatot kaptunk arról is, hogy a 
mai élet nagy eseményei, eszméi, küzdelmei és hősei hogyan hat
nak a fiatal lélekre.

Az idegen tárgyú dolgozatokat rá lehetne bízni egészen a szak
tanárokra, úgy, amint ez a VI—VIII. osztályokban a latin féléven-
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kénti házidolgozatokkal történik.Iraesák és javítsák az ilyen dol
gozatokat maguk a szaktanárok. Félévenként és tárgyanként leg
feljebb egy-egy dolgozatot kellene íratni s nem is minden tárgyból 
minden éven, hogy túlterhelés ne álljon elő. Elég volna évenként 
két-két tárgyból kijelölni két-két feladatot s így a négy felső osz
tályban minden tantárgy sorra kerülne, némelyik kétszer is. Csak 
ötletszerűen, inkább példaként közlünk egy ilyen csoportosítási le
hetőséget: V. osztály történelem, természetrajz, VI. osztály hittan 
(erkölcstan), földrajz, VII. történelem, művészettörténet, VIII. osz
tály filozófia, fizika. Lehetne esetleg úgy is megállapodni, hogy az 
évi két-két dolgozatból az egyik házi, a másik iskolai legyen.

Ha az idegentárgyú dolgozatok teljesen elkülönítve a magyar 
dolgozatoktól teljesen a szaktanárok kezébe kerülnek, biztosítva lesz 
a teljes szakszerűség és egyöntetűség. A szaktanár a dolgozatokat 
teljes mértékben beillesztheti a tanítás munkájába s az osztályozás
nál is hasznukat veheti. Azok a tanulók pedig, akiknek valóban na
gyobb érzékük és fogékonyságuk van valamely tantárgy iránt, a  
szaktanár irányításával alkalmat nyernek arra, hogy ebbeli hajla
mukat és tehetségüket céltudatosan kifejleszthessék és felhasznál
hassák. És akkor talán az érettségi írásbeli vizsgálatokon is na
gyobb eredménnyel járna az idegentárgyú tételek kitűzése, mint 
amilyennek az adatok a mai helyzetet feltüntetik.

(Salgótarján.) Svmetkay Józsefe

A középiskolai tankönyvírás pályázatának kérdése.

Középiskolai tankönyveink az új Tanterv és Utasítások alap 
ján megírásra várnak. Egész természetes, hogy ezzel szóbakerül 
a tanárságnak egyik régi törekvése: a pályázat kiírásának kérdése.

A rövidség és a gyakorlati cél kedvéért mellőzzük az elvi 
szempontok vitatását, e helyett konkrét javaslatot adunk annak idő
szerű indokolásával.

Javaslat.
1. A középiskolai tankönyvek megírására a VKM hirdessen 

pályázatot.
2. Pályázhassanak mindazok a középiskolai tanári oklevéllel 

bíró egyének, akik nevelői hivatást töltenek vagy töltöttek be, és 
legalább nyolc évig ténylegesen működtek középiskolában.

3. A pályázat legyen titkos.
4. A beérkezett pályázatok elbírálását és rangsorolását a Tan- 

könyvügyi Bizottság végezze.
5. A Tankönyvügyi Bizottság a szakelőadók véleménye alap

ján kettőt kiadásra, további hármat jutalmazásra érdemesnek java
soljon.

6. Kellő számú pályázat hiányában, vagy nem kielégítő szak- 
vélemény esetében a jutalmazás javaslata elmarad. Szükség esetén 
a Tankönyvügyi Bizottság nem egy-egy teljes pályázatot, hanem 
az öt legjobb közül kettő-kettőnek összeolvasztását is javasolhatja: 
kiadásra. Ily esetben pontosan megállapítandó a feldolgozás módja.

7. A VKM a kiadásra elfogadott pályázatokat a Tankönyvügyi
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Bizottság javaslatával és a szakvéleményekkel együtt küldje meg 
az autonóm egyházak tanügyi főhatóságainak, hogy a vallás szem
pontjából szükséges és indokolt észrevételeket, esetleg módosító 
javaslatokat tegyék meg.

8. Ezek figyelembevételével a Tankönyvügyi Bizottság végle
gesen megállapítja a kiadásra szánt két könyvet és az esetleges 
módosításokat.

9. A VKM a pályázat eredményét nyilvánosságra hozza. Az el
fogadott pályázókat a javítások megtételére fölszólítja. Ezek meg
történtével a két csoportba tömörült tankönyvkiadók mindegyiké
nek egy-egy könyvet árajánlat készítésére kiad. Elfogadás esetén 
a kiadással is megbízza.

10. Ha a pályázók a kívánt módosításokat előírt időn belül nem 
hajlandók elvégezni, akkor a Tankönyvügyi Bizottság az öt leg
jobb közül újakat javasol kiadásra, szükség esetén új pályázatra 
tesz előterjesztést.

11. Ha a tankönyvkiadók önkéntes tömörülése megszűnnék, vagy 
az árelemző bizottság a tankönyv árát nem tudná elfogadni, akkor 
a VKM a tankönyv kiadására is hirdessen nyilvános pályázatot.

12. A kiadott tankönyvek írói az ár megállapításánál fölszá
molt összeget kapják írói tiszteletdíjul. A jutalmazásra javasolt 
pályázatok írói a befizetett bírálati díj öt-, négy-, illetőleg három
szorosát kapják elismerésül.

13. Ha annyi pályázat érkeznék be, hogy azt a Tankönyvügyi 
Bizottság mai szervezete kellő időben nem tudná ellátni, úgy eset
ről esetre forduljon az Országos Középiskolai Tanáregyesülethez 
segítő szaktanárok ajánlásáért.

14. Kívánatos volna, hogy az új tankönyv az egész Tanterv és 
Utasítások megjelenése előtt ne kerüljön kiadásra.

15. E terv nem vonatkozik a vallástan könyveinek kiadására.

Indokolás.
Bármilyen régi a pályázat sürgetése, sohasem volt olyan idő 

szerű, mint éppen most. Az új Tanterv és Utasítások nemcsak a tan
anyag- kiválasztásában és elrendezésében, hanem feldolgozásában 
is annyi változást hoznak, hogy a megfelelő jó tankönyvek kiala
kulását a szabad verseny hozhatná legjobban. Erről azonban a mai 
gyakorlat mellett szó sem lehet, mert a kiadók két csoportba tömö
rültek; rendelet biztosítja számukra kiadványaik elhelyezését, és 
szabadon választják meg a tankönyvek íróit.

Föl kell tételeznünk, hogy a tankönyvek kiadásánál az anyagi 
rész szabályozása "a nehéz körülmények hatására alakult ki. De ez 
a megkötöttség csak úgy fordítható hasznosra, ha a kiadók olcsó 
és jó tankönyveket adnak, a tankönyvek megírását pedig szabaddá 
teszik. Ez pedig csak pályázattal lehetséges.

Valószínű, hogy e komolyabb változások közt a tankönyvek 
első kiadásai néhányéves tapasztalat után javításokra szorulnak, 
de a szülők szegénységére továbbra is tekintettel kell lennünk. 
E nehézségek elhárítására is előnyös lehet a megszervezett kiadás 
és szabaddá tett írás.

A pályázat erősen hozzájárulhatna a tantervi változások sike
res keresztülviteléhez. Minden változásnak meg kell küzdenie
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a természetesen jelentkező tehetetlenségekkel és el nem kerülhető 
túlzásokkal. Mindkettőn gyakorlatilag legkönnyebben keresztültör 
a jó tankönyv és a változás munkájában való felelősségteljes rész
vétel. Kívánatos tehát, hogy minél több tanár tegye egyéni gond
jává a jó tankönyv kérdését. Ha ennek a lehetősége nincs meg, 
sok lelki erősítést kapnak az említett természetes emberi gyenge
ségek. A lelkiismeretesen végrehajtott pályázat erős és gyakorlati 
eszköze a nehezen várt megnyugvásnak, mert a törekvések és szak
tudás megbecsülését jelentik.

Nem kell külön indokolni, hogy csak azok pályázzanak, akik 
a középiskolai nevelő munkát a gyakorlatból ismerik. Azért vet
tünk nyolc évi tényleges tanári szolgálatot, mert ennyi idő alatt 
az író már taníthatta szaktárgyának egész anyagát, és megfigyel
hette a középiskolai tanuló fejlődésének menetét, de még a fiata
labb tanárok is résztvehetnek a tankönyvírás komoly és alakító 
hatású munkájában. Arra is gondoltunk, hogy a középiskolától 
elszakadt, de nevelői pályán (főigazgatóság, minisztérium, egyetem) 
működő tanárok is résztvehessenek a pályázatban.

A titkosság a pályázat lényegéhez tartozik. Az eredmény 
nyilvánosságrahozása. és anyagi jutalmazása a tárgy fontosságá
nak és a munka megbecsülésének az elismerése. A fizetendő bírá
lati díj kellő mérsékelő tényező, de kívánatos volna, hogy min
den dicséretre méltó pályázat legalább a bírálati díjat kapja vissza.

Az Országos Középiskolai Tanáregyesület bevonása (13. pont), 
a gyakorlati célon túl, föleleveníthetné azt az 1896 előtti gyakor
latot, amikor még az egyesület látta el a tankönyvbírálatot, és gya
korlatilag is kifejezné az egyesület egyik legszebb célját: a közép
iskolai nevelés fejlődésének előkészítését.

Szükségesnek látszik még az autonóm egyházak bevonása 
(7. pont). Középiskolai nevelésünk hangsúlyozza a valláserkölcsös 
alapot. Az iskolában az állam és vallás eszméinek harmonikusan 
kell életbeszökniök. Ezért különös gondunknak kell lennie arra. 
hogy tankönyveink az egyházak tanításával ne ellenkezzenek de 
nincs szükség arra, hogy tankönyveink — a vallástaniakat kivéve — 
valamely felekezet szempontjait sajátosan kidomborítsák.

Minden gondolatunkat az a cél vezeti, hogy nemzeti szegény
ségünk idején megelégedhetünk két tankönyvsorozattal, ha tudjuk, 
hogy erőnkhöz mérten a legjobb, a legszebben kiállított és a leg
olcsóbb tankönyvek kerülnek gyermekeink kezébe.

(Pécs.) Masszi Ferenc.

A tanárképzés.
A tanárképzésről nagyon sok szó esik mostanában, sokkal 

több, mint a más értelmiségi pályák újoncainak előkészítéséről. 
Ez a sok írás és beszéd bizonyára nem a mai tanári színvonal
nak a leszólását akarja jelenteni, hiszen a tanárság semmivel sem 
kevesebb hozzáértéssel és lelkiismeretességgel teljesíti kötelessé
geit, mint akármelyik más testület s ha mégis többen és gyakrab
ban beszélnek róla, ezzel csak a tanári pályának a más hivatásokra 
,is kiható fontosságát akarják elismerni. Nem azért van szükség 
a tanárképzés reformjára, mert ez a képzés most rossz, hanem 
azért, hogy a jövőben még jobb legyen a folytonos tökéletesedésre
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törekvés természeti törvénye szerint. Legyen szabad egy veterán 
tanárnak is hozzászólani ehhez a kérdéshez, aki már kívülről nézi 
az iskolát és minden elfogultság nélkül, de hosszú tapasztalatokra 
hivatkozva beszélhet.

A középiskolai tanárképzésnek igazi helye maga a középiskola. 
Ott kezdődik a tanulók egyéni hajlamainak és képességeinek foko
zatos kifejlődésével s ott folytatódik az utolsó tanári év utolsó csen
getéséig. De a kettő között van egy nagyon fontos állomás: az egye
tem. Az iskolának az az érdeke, hogy a tanulók közül csak a hiva
tottak kerüljenek az egyetem bölcsészeti karára. Sajnos, a jelent
kezők nem mind hivatottak, a jeles érettségi bizonyítvány sem lehet 
elég biztosítók hivatottságuk mellett, sőt akadnak a gyengébb bizo- 
nyítványúak között is a felvételre alkalmasabbak, ha a választott 
tárgyaikban kiválóbbak s ha a tanári pályán szükséges más képes
ségeik sem hiányoznak. Ezért az volna a helyes, ha a bölcsészeti 
karra jelentkezőknek tanári testületük útján kellene folyamodvá
nyukat az egyetemre fölterjeszteniök s a tanári kar a folyamodók 
ismereteire, jellemére, minden lelki és szellemi tulajdonságaira 
kiterjeszkedő részletes véleményt csatolna kérvényükhöz. Ezzel 
sok hivatottnak a felvételét lehetne elősegíteni és sok alkalmatlant 
a tanári pályától távoltartani. De sokan vannak olyanok is, aki
ket egyéni hajlamaik és képességeik éppen a tanárkodásra tesz
nek hivatottakká és mégis más pályát választanak. Ezeket rábeszé
léssel ide kellene irányítani, de erről most szó sem lehet, mert -a ta
nári pálya mai deklasszifikáltságában senkisem vállalhatja a fele
lősséget saját lelkiismerete előtt a későbbi csalódásokért. Szomo
rúan jellemző, hogy újabban éppen a tanárok fiai kerülik leg
inkább ezt a pályát.

Már többször fölvetődött az a gondolat, hogy az egyetem 
helyett valamely más, külön főiskolán történjék a tanárképzés. 
Azzal érvelnek a terv mellett, hogy az egyetem tudósokat képez, 
nem pedig tanárokat s a kétféle képzést el kell különíteni. Nagy 
tévedés! Az egyetem nem nevel sem tudósokat, sem tanárokat, 
hanem szakbeli előkészítést ad s bevezeti hallgatóit a tanulmányo
zás módszereinek ismeretébe. Mindenki csak önmagát képezheti 
ki tudóssá vagy tanárrá egyéni képességei, hajlamai és életkörül
ményei szerint.

E kettő különben nem is összeférhetetlen, amit az is bizonyít, 
hogy a bölcsészeti kar tanárainak nagy része gimnáziumi tanár
kodása idején szerzett tudományos érdemei alapján jutott az egye
temi tanszékre. De a gyakorlati tanárnak is szüksége van arra, 
hogy minél mélyebben merítsen a szaktudományból, ezt semmiféle 
didaktikai készségekre nevelés sem pótolhatná. Az egyetemi kép
zésnek nem az a hiányossága, hogy a tanítás módszereibe nem 
vezeti be a hallgatókat, hanem az, hogy nem ad eléggé rendszeres 
szakképzést, mert a tanárok a rendelkezésükre álló idő alatt a tudo
mányos anyagnak csak egy részét adhatják elő. De a tervezett egye
temi kézikönyvek ezt a hiányosságot is meg fogják szüntetni. 
Arra, hogy a leendő tanárokat a nevelés és tanítás munkájába 
bevezesse, nem a főiskola, hanem a gyakorló gimnázium hivatott. 
Az itt szerzett tapasztalatoknak, valamint az egykori tanárok és 
a későbbi tanártársak buzdító vagy visszarettentő példájának, 
továbbá az Utasításoknak és a folyóiratokban közölt didaktikai cik-
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keknek segítségével mindenki kialakíthatja önmaga számára 
az ismeretközlésnek és nevelésnek helyes módszerét, ha megvan 
benne szaktárgyának és az ifjúságnak a szeretete.

Ennek az önmagát tanárrá képző munkának az igazi helye 
maga a középiskola. Az igazi tanulás a vizsgák után kezdődik. 
A legszorgalmasabban eltöltött egyetemi évek sem lehetnek ele
gendők arra, hogy olyan szellemi táplálékmennyiséget halmozzanak 
föl, amelyből egy életpályán át meglehet élni. Csak az állandó olva
sás és ismeretszerzés adhatja meg a tanári munkának azt a fris
seséget, amelyet semmiféle didaktikai rendszeresség sem pótolhat.

Ez a nyugodt önképzés és a velejáró eleven, jókedvű iskolai 
munka újabban folytonosan fokozódó akadályokba ütközik. A taná
rok már nem nagyon érnek rá az olvasásra. Minden szabad idejük
ben parcellázással foglalkoznak. Időt parcelláznak. Terjedelmes 
elaborátumokban nemcsak az évet osztják föl hónapokra és hetekre, 
hanem a heteket órákra, sőt az órákat percekre is. A didaktikai 
módszeresség jelszavával végzett ez a sok írásbeli munka teljesen 
fölösleges időfecsérlés, hiszen egy-két rövidebb váratlan szünet, 
vagy a szaktanárnak néhánynapos betegsége fölborítja az egész 
tervezetet. De nem is őszinte munka. Mert ugyan hogyan tudhatja 
valaki szeptember 10-én megmondani, hogy mit fog december 15-én 
tanítani? Aki azt hiszi, hogy erre képes, az önmagát vezeti félre. 
A percekre beosztás pedig folytonos órára pislogatással jár, ami 
a tanítás folyamatos menetét állandóan zavarja, sőt derültséget 
is kelthet az osztályban, mert arra a gyanúra ad okot, hogy a tanár 
a gyenge tanulókhoz hasonlóan türelmetlenül várja a csengetést. 
Az ilyen didaktikai pedantéria semmivel sem viszi előbbre, sőt 
hátráltatja a tanítás ügyét. Azt természetesen senkisem tagadja, 
hogy a tanításban tervszerűségre van szükség. Átgondolt terv nél
kül nem lehet tanítani. Szükség van egy vázlatos és évközben 
a Tanterv és Utasítások korlátái között szabadon módosítható tan
menetre, amelynek azonban csak a tanítás irányítása, nem pedig 
akadályozása lehet a célja. A többit rá kell bízni a tanárok idő- 
érzékére, ami rövid gyakorlat után mindenkiben kifejlődik. És ha 
ez az időérzék néha megtéved, könnyű az esetleges hiányokat 
pótolni, ellenben a bürokratikus pedantériából sokkal több baj 
származik, mert sivárrá teszi a tanítás egész menetét.

A túlzott formalitásoktól mentes, de tervszerű tanításhoz hozzá
tartozik a jó módszer is. Ennek a folytonos tökéletesítése a tanári 
önképzésnek szintén fontos követelménye. Ezt elősegíthetik az iskola- 
látogatások is, ha az ezeket szabályozó utasítások szerint történ
nek. Ha életbelép az utasításoknak az a rendelkezése, hogy az iskola- 
látogatók a mostani rövid idő helyett az egész tanítási órán jelen 
legyenek és mintatanítást tartsanak, az ilyen látogatásokból és 
mintatanításokból s az utánuk következő megbeszélésekből, bizo
nyára sok okulást fognak meríteni a tanárok és iskolalátogatók 
egyaránt. A módszer tökéletesítésében sokat lehet várni a szak- 
felügyelői intézménytől is, ha az eredeti célkitűzésnek megfelelően 
működik. Sajnos, a vidéki szakfelügyelők most még csak írásbeli 
munkát végeznek, a tanmeneteket javítgatják és osztályozzák. 
Igazi hivatásuk az volna, hogy pedagógiai utazókként sorra jár
ják az egyes intézeteket s közvetítsék közöttük mindazt, amit láto
gatásaik során jónak és helyesnek találtak s azokat a módszerbeli
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elveket, amelyeket saját tanári munkájukból vontak le. A módszer 
tökéletesítését, különösen kezdő tanároknál, elősegíthetik az igaz
gatók is, ha nem annyira ellenőrök, hanem inkább tanácsadók. 
De minden tárgyhoz nem érthetnek, azért helyes volna, ha iskola- 
látogatási joggal fölruházott, más szakcsoporthoz tartozó helyet
teseket neveznének ki melléjük.

Fontos azonban, hogy a didaktikai tökéletesedés mellett ne 
homályosuljon el a szakbeli továbbképzés ügye. Ennek az eszközei 
a könyvek mellett a szakfolyóiratok. A szaklapok mai bősége mel
lett valamennyi átolvasására, különösen a mostani nagy elfoglaltság 
mellett, nem érhet rá mindenki, azért helyes volna, ha a konferen
ciákon lapszemléknek is jutna egy kis idő, hogy az értékesebb cik
kekre ráterelődjék minden szaktanárnak a figyelme. Természete
sen ezt a munkát nem egy embernek kellene végeznie, hanem több 
önként vállalkozónak.

A tanárokban mindig megvolt és most is megvan az a szán
dék, hogy magukat minél jobb tanárokká képezzék. De ezt a célju
kat csak úgy érhetik el, ha törekvésükben nem akadályt, hanem 
megértést és támogatást találnak.

(Zalaegerszeg.) Suszter Oszkár.

FIGYELŐ.
A múlt iskolaév érettségi vizsgálatai.

Kiegészítésül Bihari Ferenc: Középiskoláink az évvégi értesí
tők tükrében c. két kitűnő közleményéhez (megjelent Közlönyünk 
október—novemberi számában) bizonyára sokak érdeklődését elégít
jük ki, ha leszögezzük, hogy a múlt évi érettségi vizsgálatokról 
eléggé megnyugtató képet kapunk az értesítőkből. Igaz, hogy a 
múlt évben diákjaink is nyugodtan készültek erre a „sorsdöntő“ 
vizsgálatra, az érettségi rémhírterjesztők is mintha kevésbbé izgat
ták volna a kedélyeket, az érettségi elnököktől és miniszteri bizto
soktól a megokolatlan félelem is kisebb volt, a vizsgálatok az egész 
országban minden legcsekélyebb zavar nélkül nyugodtan és ko
molyan folytak. Nem csoda, ha az eredmény is nemcsak kielégítő, 
hanem egyenesen jónak mondható. Kívánatos volna, hogy ez a 
szélcsend és nyugalom ne a készülő érettségi reformmal fenyegető 
vihart előzze és jelezze. Nyolc nehéz esztendő munkájának koronája 
ne legyen ragyogó remények és nemes ifjú törekvések széttört 
abroncsa! A múlt évi szép eredmény egyaránt dicséretére válik 
érettségi elnököknek, vizsgáztató tanároknak és tanulóknak. Az egy
házi vezetés alá tartozó autonóm iskolákba maguk az illető egyházi 
hatóságok küldtek ki elnököket, a minisztérium miniszteri biztosok
kal képviseltette magát. Az érettségi vizsgálat értékét emelte az, 
hogy több iskolában a legfőbb egyházi tekintély, maga a püspök 
elnökölt. A miniszter vezetése alatt álló iskolákban a tankerületek 
főigazgatói, illetve azok helyettesei elnököltek, elsősorban Kornis 
Gyula titkos tanácsos, államtitkár, továbbá miniszteri tanácsosok, 
tanügyi főtanácsosok, főigazgatók, egyetemi tanárok nagy szám
ban, több középiskolai igazgató és néhány tanár.

Az érettségi vizsgálatokról a jelentések — sajnos •— nem adnak 
teljes képet, mert több intézetben június második felében volt a
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vizsgálat s ennek eredménye az értesítőbe nem került bele. Ennél
fogva csak a közölt adatokra támaszkodhatunk az érettségi vizsgá
latok statisztikájában. A rendelkezésünkre állott adatok szerint a 
budapesti iskolákban kitüntetéssel érett volt 9 3% fiú, 14-8% leány, 
a vidéki iskolákban 1031% fiú, 166% leány. Jelesen érett a buda
pesti iskolákban 11-50% fiú, 14-8% leány, a vidéken 10-50% fiú, 
15-5% leány. A budapesti jeles tanulók 23-41%-ával szemben a vidéki 
tanulók 22%-a áll (fiúk és leányok együtt). Az összes budapesti és 
vidéki fiútanulók 20-64%-a a kitűnő és jeles, az összes leányok 
30-55%-a. Minthogy a fiúiskolák kimutatásaiban is igen szép szám
mal vannak leánymagántanulók a kitűnő és jeles érettségizettek 
közt, megállapítható, hogy a leányok körülbelül 15%-kal jobb ered
ményt mutatnak a fiúknál. Itt nem bocsátkozhatunk az okok fej
tegetésébe, az igazság kedvéért azonban egy-két szembetűnő okra 
rá kell mutatnunk a fiútanulók védelmében. A fiúiskolák általá
ban sokkal zsúfoltabbak, mint a leányiskolák, így ezekben a tám
lás egyénibb és eredményesebb. Továbbá a fiúkat nagyon igénybe 
veszi a nehéz latin nyelv, a lányok nagy része ettől mentes és a 
latin helyett beállított modern nyelv lényegesen könnyebb nekik, 
hisz legtöbbje hazulról viszi már az iskolába a német, francia, 
vagy angol nyelvi tudást és készséget. El kell azonban azt is 
ismerni, hogy a lányok közül inkább a tehetségesebbek kerülnek 
gimnáziumba és a fiúknál törekvőbbek, szorgalmasabbak.

A bukásokat véve számításba, a következő statisztika áll előt
tünk: a budapesti fiúiskolákban két hónapra bukott 10-55%, egy 
évre 102% ,a leányiskolákban bukott 5 05%, egy évre 015%. A vidéki 
fiúiskolákban két hónapra bukott 9-9%, egy évre 2%, a leányisko
lákban két hóra 3-23%, egy évre 1-6%. A budapesti fiúk összes 
bukása 11-57%, a vidéki fiúké 12-32%. A budapesti leányoké 52%. 
a vidéki lányoké 4 85%. Az összes fiútanulók 23-89%-ával szemben a 
leánytanulók 1005%-a áll.

Az általános eredményt vizsgálva, felületes szemléletre is 
feltűnik, hogy a szerzetesrendi iskolákban a legjobb az eredmény. 
Első helyen áll a budapesti cisztercita gimnázium (általános érdem
jegy 189), utána következik a budapesti kegyesrendi gimnázium, 
a budapesti Verbőczy állami gimnázium, az egri cisztercita gim
názium, a szegedi kegyesrendi gimnázium, a kalocsai és pécsi 
jezsuita gimnázium, a budapesti bencés-, a bajai cisztercita és a 
sátoraljaújhelyi kegyesrendi gimnázium.

A leánygimnáziumok közt első a budapesti Ráskai Lea (általá
nos érdemjegy 1-43), utána jön a pécsi Miasszonyunk leánygim
názium, a budapesti Veres Pálné leánygimnázium, a budapesti 
Gizella kir. leánygimnázium, a budapesti Sophianum, a budapesti 
Angolkisasszonyok leánygimnázium. A leánygimnáziumokban a 
bukás oly elenyészően kevés, hogy a legnépesebb iskolában is 
(budapesti izraelita leánygimnázium), csak 6 bukott két hónapra.

Mindent összegezve, tárgyilagosan leszögezhetjük, hogy a 
multóvi érettségi vizsgálatok eredménye jó volt. Megjegyezzük 
még, mindkét nembeli ifjúságunk komolyságára és nemcsak papi
ros-érettségére vall, hogy az úgynevezett érettségi bankettek kezde
nek kimenni a divatból. A középiskola nevelőhatásának ez igen 
örvendetes következménye.

Párkányi Norbert.
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A természettudománytól az iskolai tantárgyig.

A természettudományok sorában a fizika volt az első, mely 
még' Aristotelestől nyert tekintélye révén helyet kapott az iskolá
ban. Ez a patinás tantárgy már régebben kiépítette iskolai keretét 
és módszerét. Csak jóval későbben sikerült a természetrajznak is 
beférkőznie az iskola falai közé, mint az ásványokat, növényeket 
és állatokat leíró tudománynak. Tantárggyá alakulása ezen a fokon 
aránylag egyszerűen ment végbe; csak arról volt szó, hogy a cse
kély óraszám alatt elvégezhető mennyiségben válogassa ki a külö
nösen hasznos és káros fajokat, ezeknek leírása pedig a gyermek 
által is könnyen felismerhető bélyegekre szorítkozzék. A kémia az 
ásványtan mellett szivárgott be, egész szerepe kimerült az ásvá
nyok összetételének és felhasználásának értelmezésében. A gimná
ziumban a mai napig is megmaradt ebben az alárendelt szerepkör
ben, a reáliskolában pedig gyakorlati célzatú, kicsinyített szaktudo
mány vált belőle.

Az utolsó évtizedekben azonban a biológia meg a kémia akko
rát fejlődtek, jelentőségük az egyének ás nemzetek életében annyira 
előtérbe nyomult, hogy a középiskola sem zárkózhatott el többé elő
lük. Az új gimnázium tantervén most folynak az utolsó simítások; 
ebben már a kémia kicsiny óraszámmal ugyan, de önálló tantárgy
ként nyert helyet, a régi leíró természetrajz helyébe pedig ökológia 
és biológia került. Ezzel két előkelő természettudomány szerényen 
bár, de bevonult az új középiskolába.

Az avatatlan aligha sejti, milyen munkát jelent a tudomány
nak tantárggyá alakítása. Az első feladat „a tananyag kiszeme
lése“, ami azt jelenti, hogy a tudomány végtelen ismerettömegéből 
ki kell válogatni azt az igen keveset, ami pár óra keretébe belefér. 
De már ebben a kiszemelésben is egész különleges szempontok ve
zetik a tantervszerkesztőt. Súlyos tévedés volna ugyanis tudomány 
és tantárgy között csupán mennyiségi különbséget s a tantárgyban 
mintegy törpévé torzított tudományt látni.

Tudomány és tantárgy között gyökeres a különbség a célkitű
zésben is, a módszerben is. A tudomány célja a megismerés, a tan
tárgyé a nevelés. Előbbiben az ismereti elem öncélú, utóbbiban 
csak eszköz. A nevelés hármas irányú, az értelmi nevelés mellett 
az érzelmi és akarati nevelés egyenrangú tényezők. De még az ér
telmi nevelés terén is maga az ismeretközlés, vagy modernebb, jobb 
formája, az ismeretek kitermelése csupán múló értékű eszköz s 
célja nem is annyira az ismeretek elsajátítása és rögzítése, mint 
inkább a megismerés útjainak feltárása s a képességek fejlesztése. 
A mai iskola mindjobban elismeri, hogy maradandó, el nem felejt
hető ismereteket „szellemi útravalóként“ az ifjúi agyvelőbe becso
magolni sziszifuszi munka, hiú törekvés. Nem is olyan nagy szeren
csétlenség. hogy a gyermek nagyszerűen tud felejteni. Mert ha el 
is felejti, kiselejtezi szellemi poggyászából, ami nem kell neki, an
nál mohóbban vesz fel helyette olyan ismereteket, amiket meg
becsül. Műveltségét mindenki maga építi ki; az iskolából útravaló
ként, a neki magának kedves ismeretek mellett csak a műveltség 
megszerzésének vágyát és képességét viszi magával. A helyes ne
velés főcélja tehát, hogy kibontakoztassa a szunnyadó, lappangó, 
öröklött képességeket; ha erre alkalmat nem ad, elsorvasztja azo-
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kát. Éppen ez a mellőzött természettudományok legsiílyosabb pa
nasza. Ha „a nemzet elitjét nevelő“ gimnázium nem ad módot a 
természettudományos, reális gondolkozás érvényesülésére és gya
korlására, akkor továbbra is csak jogászokat, politikusokat és író
kat fog termelni. Mert a 18 éves korig parlagon hagyott képességek 
ezalatt menthetetlenül elsorvadnak, később már igen nehezen bon
takoznak ki.

De a nevelés az igazság megismerése mellett a szépet s jót sem 
hanyagolhatja el, a tudás mellett etikai s esztétikai célokat is kell 
szem előtt tartania. S ezek a célok nem oszolnak meg, nem egyik 
vagy másik tantárgynak teszik a feladatát, hanem valamennyiben 
közösek. Ezen a ponton azonban némely pedagógusok részéről bizo
nyos túlzással találkozunk. Kizárólag csak nevelni akarnak, nem 
tanítani. Ezért az ő szemükben a nevelés ismereti elemei egészen 
alárendelt jelentőségnek, a tudás csak afféle mézes madzag, ame
lyikkel a gyermeket a nevelés területére csalogatjuk. Ez a felfogás 
abban téved, hogy ellentéteket lát az ismeretközlés és a nevelés kö
zött. Nemcsak az értelmi, hanem az érzelmi és akarati nevelésnek 
is elsőrendű eszköze az ismeretgyarapítás. A jóra intő szép szavak, 
az .erkölcsi intelmek“, fejcsóválások és dörgedelmek a gyermekre 
ugyancsak felületesen hatnak. Minden látszat ellenére a gyermek
ben igen erős a kritikai szellem. Nem hajlandó mások véleményét 
fenntartás nélkül magáévá tenni, ő maga akarja kialakítani fel
fogását a világ dolgairól. Ahol azonban a rábeszélés vagy az erő
szak csődöt mond, ott a meggyőzés sikerre vezet. A meggyőzés esz
köze pedig az ismeretközlés. A nevelőnek az a feladata, hogy a ne- 
velendővel megismertesse s megszerettesse az igazságot, szépséget 
és jóságot.

A tananyag kiszemelésének ez alkotja a vezető szempontját. 
Ki kell válogatni a tudomány ismeretanyagából azokat a részeket, 
amelyek értelem-, érzelem- és jellemfejlesztő hatásukkal a nevelés 
céljait szolgálják, viszont el kell ejteni a tisztára tudományos és 
gyakorlati jellegű részeket.

A biológia és kémia értékéhez mért térfoglalása az iskolában 
éppen azon hiúsult meg, hogy a konzervatív pedagógusok, elsősor
ban a klasszikus.-humanista szellem képviselői, ezeknek a tudomá
nyoknak csak gyakorlati vonatkozásairól tudnak, nevelő értéküket 
pedig kétségbevonják. Mikor a leghevesebb ellenállást fejtik ki a 
„pedagógiai utilizmus“, a „hasznos tudnivalók tömege“ ellen, mi
kor azt hirdetik, hogy „a középiskola nem válhatik a gyakorlati is
meretek zűrzavaros vásárcsarnokává“, hogy „a materializmus 
előrenyomulása ellen nekünk, az ideálok híveinek és harcosainak 
mindent meg kell tennünk“ — akkor nyilvánvaló, hogy a kémiát és 
biológiát teljesen félreismerik s ezen tudományok nevelőértékéről 
sejtelmük sincs.

Pedig a kémia és biológia ezen a téren is fölényesen megállják 
az összehasonlítást bármely más tudománnyal, illetve tantárggyal. 
Az értelmi képzés terén egyenesen pótolhatatlanok. A közvetlen 
éles megfigyelés, majd a megfigyelt tényeknek tárgyilagos, világos 
és szabatos leírása, végül a jelenségeket előidéző rejtett okok lo
gikus nyomozása, az okok egymásközötti összefüggésének, a ter
mészeti törvényeknek megállapítása: mindezek az új megismerések
hez vezető induktív gondolkodásnak olyan iskoláját alkotják, arne-
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lyet semmiféle más tudomány még' csak meg sem közelít. A meg
ismert törvények alkalmazása újabb hasonló jelenségek értelmezé
sére, valamint szándékos előidézésére és gyakorlati alkalmazására, 
vagyis a deduktív szellemi tevékenység, más tantárgyak keretében 
is érvényesül. A természettudományos dedukció azonban mentes a 
grammatikai szabályok számtalan kivételének zavaró hatásától. 
Ezt nem lehet átvinni az erkölcsi törvényre, de az emberalkotta 
szabályokkal szemben rámutathatunk a kivételt nem ismerő, 
örökkévaló, Istentől alkotott természeti és erkölcsi törvényekre.

A természettudományok tekintélye és meggyőző ereje felülmúl 
minden egyéb földi tekintélyt. Ezt a hatalmas fegyvert természete
sen a destrukció is iparkolik felhasználni a maga céljaira, de ez 
egyáltalában nem igazolja azt a struccpolitikát, mely a helyett, 
hogy a tudományos igazságot erkölcsi célok szolgálatába állítaná, 
az elutasítás álláspontjára helyezkedik vele szemben. Szomorú 
volna, hogy a materialista történelmi irányzat miatt a történelem- 
tudományt, vagy a ponyva és szennyirodalom miatt az egész 
irodalmat bojkottálnók, ami szerencsére senkinek sem jutott eszébe. 
A helyes kiválasztás folytán a klasszikus tanulmányok sem kelt
hetik azt az aggodalmat, hogy a császári Róma és Bizánc politeiz- 
musa és erkölcsi fertője megmételyezhetné az ifjúságot és lerombol
hatná a valláserkölcsi nevelés eredményeit.

Mikor nevelőtantárgyat alkotunk a természettudományból, az 
igazság, jóság és szépség kultusza vezetik a tanterv és utasítás szer
kesztőit. Mi sem áll távolabb a kémia és biológia középiskolai elő- 
harcosaitól, minthogy tudományuk gyakorlati hasznosságát helyez
zék előtérbe és tanulóikat csak hasznos szakismeretekkel lássák el. 
Viszont nem fogadhatjuk el azt az álláspontot, hogy valamely tudo
mány hasznos volta azt a nevelés szempontjából diszkvalifikálná s 
e szerint csak gyakorlatilag haszontalan tanulmányok válnának be 
iskolai tantárgyakként.

Most, hogy az új gimnázium óraterve juttatott végre egy kis 
helyet a kémiának és lehetővé tette a pusztán leíró természetrajz 
helyett a jóval nagyobb nevelő hatású korszerű szempontok érvé
nyesülését, remélhető, hogy már maga a tanterv1 és utasítás, majd 
még inkább az évek folyamán mutatkozó nevelési eredmény ezen 
tudomány legelfogultabb ellenfeleit is jobb belátásra fogja bírni s 
Saulusokból Paulusokká alakítani. A jövő igazolni fogja azt a kul
túrpolitikát, mely a két oldalról felhozott érveket a „non numeran
tur sed ponderantur“ elve alapján értékelve, megnyitotta az ajtót 
a két fiatal természettudomány előtt. A kezdet szerény, de biztató.

Bodrossi Lajos.

Egy kis elmélkedés a rajztanításról.

Most, hogy a középiskolák felső osztályaiból a rajztanítás las
san kiszorul, a régi rajztanár szomorúsággal gondol vissza arra 
az időre, amikor tárgyát nélkülözhetetlennek képzelte. Eszébe jut
nak a viták, amelyek a tanári szobában a tehetséges és tehetség
telen rajzolók körül támadtak, és ezzel kapcsolatban azok az elvek, 
amelyeket a modern rajztanár vall tárgya hasznáról és céljáról.
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Amikor a kollégák elé fektetem a modern rajztantervet, és kifejtem 
annak nagy gyakorlati és nevelő hatását, egyöntetű a vélemény, 
hogy bizony „kár érte“.

Ne nyúljunk a kérdéshez a szakmája iránt elfogult tanár érzel- 
mességével, hanem vizsgáljuk tárgyilagosan, megfontolva a tulaj- 
donképeni célokat, melyek felé eredményesen törekedhet a rajz
tanár. Kétféle hasznos eredményt kell hangsúlyozni: a tisztára 
gyakorlatit, az életben hasznosítható^ amit a célszerűen válasz
tott gyakorlatokkal érünk el; és egy másikat, a léleknemesítőt és 
művészetszer etetve nevelőt, amihez a művészet nagy alkotásainak 
megismertetése vezeti a tanulót. Ez a két ág kiegészíti egymást 
és együtt adja a teljes eredményt.

Nem szükséges a gyakorlati részben a művészkedést erő
szakolni, mert nem akarunk, akvarellező dilettánsokat nevelni, 
— abból sem az egyénnek, sem a magyar kultúrának nem lenne 
haszna — ellenben megtanítjuk a tanulókat egy kifejező készségre, 
amely segítségére van az életben, amikor bizonyos elgondolásokat 
akar megérteni vagy megértetni. A modern rajztanítást nem 
ismerő művelt ember emlékezetében ott élnek azok a ravasz meander- 
szalagok és gondos árnyékolással készült akantuslevelek, amelyek
kel diákkorában kínozták, és nem csoda, ha ezen az alapon ellen
szenvre hangolódik a tárgy iránt, nem látván e műveletek értel
mét. Sőt a rajztanár is ronthatja kartársai előtt a rajzoktatás 
nevelőértékébe vetett hitet, ha a kis csendéletecskéket és egyéb 
apróságokat gyászolja, azt képzelvén, hogy a rajztanítás valami 
míívész-előképzésféle. Ha a rajztanításnak gyakorlati lasznát 
domborítjuk ki, egészen másként fogadja a ma embere a dolgot. 
A művészkedésre nevelésnek sok eredménye nem lehet, mert hogy 
egypár kistehetségű tanulót uszítunk a fejtegetésre, esetleg az aka
démiára, ezzel nem gazdagítjuk a magyar művészetet. E miatt 
a nagyon ritka igazi tehetségek elveszítésétől nem kell félni, 
az meg fogja találni az utat a kifejlődésre.

A rajztanár felsőbb fokon tanítsa meg tudatosan megfigyelni 
és látni a növendékét, hogy egyszerű tárgyakat szemléltetően tud
jon ábrázolni, vagy valami látott vagy elképzelt dolgot értelmes 
vázlattal megmagyarázni. Ehhez nem kell tehetség és sokévi 
tapasztalatom azt mutatja, hogy ezt az átlag-vagy kistehetségű 
növendék is szépen elsajátítja. Ezeket a képességeket a tanuló 
a távlati rajz feladatain szerzi meg, ahol nagy kockákból érdekes 
kapu-, templom-, várformákat építünk, amelyek oly érdekes képe
ket adnak, hogy kevés tanuló mulasztja el rajza hátterét hegyek
kel, felhőkkel regényesebbé tenni, elárulván, hogy a téma lendített 
egyet a fantáziáján. E távlati feladatok pedig szinte recept sze
rint megoldhatók, mert minden tehetségtelen, de értelmes tanuló 
megtanulhatja azokat a mechanikus fogásokat, amelyekkel rajza 
helyességét ellenőrizheti. Az itt elsajátított rajzi tudományok 
képessé teszik többé-kevésbbé komplikált tárgyak, eszközök kon
strukciók imitativ vagy képzeleti lerajzolására, aminek minden 
gyakorlati pályán és az élet adott eseteiben nagy hasznát veszi.

E stúdiumok mellett igen hasznos dolog a gyakorlati ízű vetü
leti rajz tanítása, amelyért már sok volt növendékem fejezte ki 
utólag a háláját. Sok hasznát vették az életben. Az orvos meg
tudta értetni az iparossal, hogy milyen forma állványt, bútort akar

16T anáregyesületi Közlöny.
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konstruáltutni, az ügyvéd jól kiismerte magát az építendő villája 
alaprajzán és metszetein — és így tovább. Persze az iskolában már 
úgy választja meg a modern tanár e tárgyhoz a témákat, hogy 
a tanuló ne érezze azokat száraznak, és érdekeljék őt. Egy leegysze
rűsített repülőgép, autó, kis vikendház sohasem téveszti el hatá
sát. Ezeket a gyakorlati ízű tanulmányokat tehetjük változatossá 
egy kis idegpihentető magyaros ornamentika-festegetéssel, amivel 
az egészen gyengetehetségűek is türelemmel foglalkoznak, otthon 
befejezik munkájukat, ha komplikált — még akkor is, ha tudják, 
hogy az osztályzatban nem sokat számít — mert olyan szép is az 
a sok tarka-barka diszítőmotívum.

A felsőbb osztályokban kívánt csendéletfestés, alakrajzolás 
már olyan természetű munka, ami bizonyosfokú rátermettséget 
kíván, és már kissé a művészet birodalmába tartozik — ezzel nem 
is foglalkozom itt, mert felfogásom szerint a rajztanítás másik igen 
fontos célját, a művészetszerető és megértő nemzedék nevelését 
nem a gyakorlati művészkedéssel érjük el, hanem a művészet kiváló 
alkotásainak megismertetése és megkedveltetése által. És hogy 
e téren milyen hálás médiumot talál a tanár az ifjúságban, azt 
meglepődéssel tapasztalom, amióta a kötelező műalkotástanítást 
a reáliskolákba bevezették. A vetítettképes előadáson bemutatott 
színes reprodukciókkal és jó fotókkal változatossá tett, kissé mű
történeti ízű tanulmányok az ifjúságban oly érdeklődést váltottak 
ki, ami a korunknak idealizmusmentesnek hangoztatott jellegére 
erősen rácáfol. A tanulók érdeklődnek a művészeti kiállítások 
iránt, művészreprodukciókat, könyveket kezdenek gyűjteni, stílu
sokról vitáznak és sűrűn fordulnak ezirányú kérdéseikkel hozzám. 
Az ókorért nem nagyon lelkesednek, de a középkortól kezdve 
az őket körülvevő és jövendő utazásaikon látni remélt műemlékek, 
kor-, stílus- és műérték szempontjából nagyon érdeklik őket. 
És milyen intenzív a kíváncsiságuk korunk lázas, nyugtalan művé
szete iránt, amelynek titkozatosnak érzett értelmét takaró varázs
függöny föllibentését tanárjától várja. Sok eredményt lehet elérni 
e téren, csak érdekes beállítás, fölösleges adatok kerülése, sok jó 
reprodukció (ilyen tankönyv kellene!) és a tanárnak a művészet 
iránti igaz lelkesedése kell hozzá. És micsoda nagy szó az, hogy 
egy kultúrára éhes, művészetet szerető, szóval lelki nemességre 
hajló nemzedéket nevelünk ezáltal, ami annyira hiányzik ma, ami
nek hiányában egyre kisebb lesz a múzeumok, kiállítások látoga
tottsága. A műérzék fejlesztésének ezt az értékes kezdeményezését 
— amit e tantárgy bevezetése jelentett — nem szabad elejteni, 
mert e tárgy nem remélt eredményt hozhat.

Röviden összefoglaltam a rajztanítás lényegét, mert tudom, 
sok másszakos kollégának alig van fogalma arról, mi is történik 
azalatt a heti két rajzóra alatt. És szükségesnek éreztem leírni 
e pár sort, hogy kitárjam azokat a gondolatokat, amiért a modern 
rajztanár lelkesedik, amelyeknek igen nagy a nevelő értéke korunk
ban, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a meglevő emberi képességeket 
kifejelesztve, a sokoldalú ember kialakítását segítsék elő.

(Pécs.) Gábor Jenő.
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Beszámoló az 1937. évi ásványtani és biológiai tanári 
továbbképző tanfolyamról.

A budapesti m. kir. Középiskolai Tanárképzőintézet a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából már 1925 óta 
minden iskolaév végén más szaktárgyból továbbképző tanfolya
mot rendez működő középiskolai tanárok számára. Az idén a bio
lógia és ásványtan köréből volt ilyen tanfolyam június 21-től 
július 10-ig. A tanfolyamok célja megfelelő tájékoztatást adni a 
dolgozó tanároknak a legújabb tudományos kutatások eredmé
nyeiről. Hogy erre a természettudományok ez ágaiban mily szük
ség van, nagyon meglátszott a résztvevő 64 tanár buzgóságán, 
akiknek tanulásszomja az előadó egyetemi tanárok közül nem 
egyet arra ösztönzött, hogy a vállalt előadások óraszámát, a hall
gatók igaz örömére, megtoldja.

A tanfolyamot június 21-én dr. Kornis Gyula egyetemi ny. r. 
tanár, a tanárképzőintézet elnöke nyitotta meg, dr. báró Wlassics 
Gyula államtitkár, a vallás- és közoktatásügyi miniszter képvise
lője jelenlétében és tartott bevezető előadást a természettudományi 
műveltségről. Fejtegetésében a természettudományok léleknevelő 
hatását és azt állapította meg, hogy a helyesen vezetett természet- 
tudományi oktatás felemeli az embert, s figyelmét az örök érté
kekre irányítja.

Dr. Abrahám Ambrus egyetemi ny. rk. tanár három órában 
a szövettan újabb problémáit tárgyalta, ennek során az össze
hasonlító szövettan főbb irányait, a működéssel kapcsolatos el
változásokat a különböző hámokban; az izom és idegrendszer 
finomabb szerkezetét ismertette.

Dr. Bárczi Gusztáv főorvos, tanárképzőintézeti előadó tanár 
Öt órában az egészségtan középiskolai anyagából adott elő. Egész
ségtan-tanítás és egészségvédelmi nevelés viszonya, az egészség- 
védelmi nevelés tényezői, kivitele, eszközei, végső célkitűzése. 
Szociális és erkölcsi mozzanatok a fertőző betegségek elleni küz
delemben.

Dr. Buzágh Aladár egyetemi m. tanár három órában az újabb 
kolloid-kémiai kutatások biológiai jelentőségét ismertette, ezzel 
betekintést adott az élők világának anyagszerkezetébe.

Dr. Groh Gyula egyetemi ny. r. tanár három órában a 
fehérje-, vitamin- és hormonkutatások legújabb eredményeit fog
lalta össze, különös tekintettel a kémiai vonatkozásokra.

Dr. Kesselyák Adorján egyetemi tanársegéd három órában 
a korszerű állatrendszertan törekvéseit tárgyalta a valószínű 
továbbfejlődés irányának és a fajproblémának ismertetésével.

Dr. Loczka Lajos egyetemi m. tanár négy órában a kémia 
középiskolai anyagából előadási kísérleteket tárgyalt és mutatott 
be a szénvegyületek kémiája köréből.

Dr. Mauritz Béla egyetemi ny. r. tanár három órában a szili- 
kát-olvadékokról, három órában a kristályszerkezetről és kristály
optikai vizsgálatokról adott elő, egy gyakorlati órán a mikro- 
szkópi univerzálasztal használatát mutatta be. Egésznapos ki
rándulást vezetett június 29-én Gyöngyössolymos vidékére.

Dr. Mödlinger Gusztáv egyetemi m. tanár öt órában az össze
hasonlító anatómia haladását ismetrette az utóbbi évtizedekben,
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az egysejtűek, gerinctelenek, gerincesek összehasonlító anatómiá
jának újabb fejlődése, egyes szervrendszerek összehasonlító ana
tómiája és a kísérleti alaktan alapelemei során. Három gyakor
lati órán a biológiai oktatás középiskolai anyagából mutatott be 
egyszerű kísérleteket és módszereket. Július 4-én állattani kirán
dulást vezetett a Rákos-patakhoz.

Dr. Padi Árpád egyetemi ny. r. tanár három órában az újabb 
növénytani kutatások köréből a szállító szövetrendszer kialakulá
sának típusait, a lélekzést és az energiaátalakulások típusait tár
gyalta. Megbízásából dr. Orsós Ottó egyetemi tanársegéd négy 
órában a középiskolai növénytani gyakorlatok során is megvaló
sítható bakteriológiai módszerekről és növényélettani kísérletek
ről adott elő, és előadásainak pontos adatait, a gyakorló tanár
nak igen hasznos, jegyzet alakjában adta kezünkbe, fogadja érte 
ezúton is őszinte köszönetünket.

Dr. Szabó Zoltán egyetemi ny. r. tanár öt órában az újabb 
örökléstani kutatások főbb eredményeit ismertette a sejttani alap
tól kezdve az egyén alkatának összetételéig.

Dr. TelegdirRóth Károly egyetemi ny. r. tanár három órán 
át Csonka-Magyarország ásványos nyersanyagait és energiaforrá
sait ismertette.

Dr. Tuzson János egyetemi ny. r. tanár háromórás előadása 
a gombák rendszeréről szólt, négy órában növényrendszertani és 
füvészkerti gyakorlatokat tartott. Július 8-án növénytani kirán
dulást vezetett a Kamaraerdő és környéke flórájának tanulmá
nyozására.

Dr. Zimmermann Ágoston egyetemi ny. r. tanár három órá
ban az újabb fejlődéstani módszereket tárgyalta és újabb adato
kat ismertetett az általános és részletes fejlődéstan köréből.

A már említett tanulmányi kirándulásokon kívül a Magyar 
Nemzeti Múzeum Állattárát, Növénytárát, Ásvány- és Őslény- 
tárát, a m. kir. Földtani Intézetet, az egyetemi Füvészkertet, a 
székesfővárosi Állatkertet látogatta meg egy-egy délután a tan
folyam hallgatósága.

A résztvevő középiskolai tanárok igaz köszönetét Bán Már
ton váci kegyesrendi r. tanár tolmácsolta a tanfolyam befejezése 
alkalmával. Barátságos búcsúestre jöttek össze a tanfolyam veze
tősége, előadó tanárai és hallgatói július 9-én este a Krisztina-téri 
Zöldfa-vendéglőben.

Krónikám végére értem, befejezésül őszintén kívánom, hogy 
minél előbb találkozzunk egy újabb ásványtani és biológiai tan
folyamon. F. M.

A tanári könyvtárak anyagának kiválasztása.

Az 1935 : VI. t.-c.ikk végrehajtási utasítása az iskolalátogató 
feladataival kapcsolatban a tanári könyvtárak megvizsgálásával is 
foglalkozik. A 28. § 6. pontjában, nagyon helyesen, arra is kitér, 
hogy látogatása alkalmával a tanári könyvtár használatáról is 
érdeklődjék.

Tanári könyvtáraink anyaga nagyobb arányú vizsgálatot s sze
rintem ma már gyökeres selejtezést kíván. Régibb alapítású isko-
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Iák könyvtárában nagyszámmal vannak olyan könyvek, melyek ma 
már csak történeti értéket képviselnek s a mai középiskolai tanításban 
nem használhatók, ellenben nagyon hasznosan értékesíthetők len
nének az egyetemi oktatásban, ahol egy-egy kérdés vizsgálatánál 
a történeti szempontok nagymértékben érvényesülnek. Így szerin
tem a régi történelmi, földrajzi, fizikai szakkönyvek, a múlt szá
zadból való természettudományi értekezések mind kiselejtezhetek 
lennének s a legközelebbi egyetem könyvtárába kellene ezeket 
elhelyezni. A zsúfolt könyvtárhelyiségekben így bőven lenne férő
hely s a kezelés is könnyebbé válnék.

A beszerzések alkalmával a továbbiakban főként olyan műve
ket kellene beszerezni, melyek az egyes szaktudományok legújabb 
eredményeit tartalmazzák. A tanulmányi felügyelők a szaktanárok 
meghallgatásával rövid idő alatt kidolgozhatnák azt a jegyzéket, 
melyben a tanításban feltétlenül szükséges szakkönyvek bentfog
laltatnak. Ez a jegyzék természetesen évről-évre bővülne s néhány 
év alatt minden hiányt pótolni lehetne. Nagyon fontos lenne, hogy 
a tényleges szükségletek tekintetbevételével a hivatalos látogatás, 
illetőleg könyvtárvizsgálat után a vizsgálat eredményeként a leg
szükségesebb és szakszempontból értékes könyvek bekötésére rend
kívüli segélyként bizonyos összeg kiutaltatnék. Tanári könyv
táraink anyaga gazdag s vidéki állomáshelyeken ez az egyetlen 
vigasztaló jelenség, de vannak hiányok s ezen segíteni a magyar 
középiskolai tanítás égjük legsürgősebb érdeke. A hiányok közül 
csak egyet említek meg. A tanári könyvtárakban túlságosan érvé
nyesül a szak- és tudományos szempont s a szépirodalom termékei 
kevéssé nyernek méltánylást. Beszerzésre érdemesek a magyar írók 
művei, a legújabbak is. Az erdélyi írók, Surányi Miklós, Móricz 
Zsigmond, Móra Ferenc, Harsányi Zsolt műveit be kellene szerezni 
annál is inkább, mert ezek a művek az ifjúsági könyvtárakba sem 
szerezhetők be, viszont az iskolai tárgyalásnál már szóba kerülnek. 
A legértékesebb doktori és magántanári értekezéseket is be lehetne 
szerezni, s így esetleg ezek kiadatási költségeit is mérsékelni 
lehetne. Örvendetes jelenség, hogy gyakorlati szempontú pedagó
gia könyvek napjainkban nagyobb számmal jelennek meg s ennek 
előnyeit elsősorban a vidéki tanárok érzik. A legújabban megjelent 
művekről kisebb helyeken, ahol sokszor modern értelemben vett 
könyvkereskedés sincs a vidéki tanárság nehezen vesz tudomást, 
ezért nagyon helyes lenne, ha a Közlönyben minden, az iskolai 
tanítás szempontjából fontos műről néhánysoros ismertetés jelenne 
meg.

Itt említem meg. hogy a múlt tanév végén a debreceni tankerü
leti főigazgatóság kérdést intézett az iskolák tanáraihoz, hogy 
milyen művek beszerzését óhajtják. Ez örvendetes újítás s két
ségtelenül döntő lépést jelent e rövid cikkemben megjelölt cél felé. 
Az ilyen kívánságok jegyzékbe foglalását elősegítené, ha a tanári 
kézikönyvtárakban elhelyezett füzetbe minden tanár esetleges 
kívánságait bejegyezné s így a kívánságok összegezése az év 
folyamán szerzett tapasztalatok alapján történnék.

(Nagykálló.) Szepesvári Béla.



Visszalapozunk.

1884—85.

Ez évben a minisztérium nyilvánosságra hozta az autonóm 
felekezeti iskolák érettségi elnökeinek a vizsgálatok lefolyásáról 
írt jelentéseit. Az állami vezetés alatt álló 49 gimnáziumban 1222 
érettségiző növendék közül 219 bukott. Az egyik érettségi elnök 
így bírálja a magyar írásbeli tételeket: Ügy rémlik előttem, 
mintha az illető tanárok egykori házi (nem zárthelyi) tanárvizs
gálati feladatait olvastam volna az ilyen tételekben*: A magyar 
dráma fejlődésének alapja szemben az európai drámáéval. A színi 
és költői hatásra való törekvések közötti küzdelem drámairodal
munkban. A középkor világnézete, stb. Elischer József elnök meg
lepetéssel tapasztalja, hogy a szász gimnáziumok tanulói magya
rul tudnak felelni a magyar irodalomból. Heinrich Gusztáv a 
német Sopronban a német tanitás eredményét csak nagy elnézés 
mellett találta elégségesnek.

A miniszter a kereskedelmi iskolai tanárok képesítését a 
középiskolai tanárok képesítésére kirendelt bizottságra ruházza. 
Közlönyünk kifogásolja, hogy míg bármely középiskolai tanár
jelöltnek a tanári vizsgálatra bocsátása előtt öt(!)évet kell az 
egyetemen töltenie és a szakvizsgálat mellett neveléstanból, ma
gyar irodalomból, bölcsészettanból és latin nyelvből is kell vizs
gálatot tennie, addig a könyvviteli tanárjelölteket egy gyakor
lati és kétévi egyetemi tanulmány után már szigorlatra bocsátják.

A francia közoktatási tanács meghagyta a francia közép
iskoláknak, hogy csütörtök szünetnap legyen és egy-egy osztály
ban hetenként csak 20 órát tanítsanak. El kell törülni, amit az 
oktatás veszélye nélkül el lehet törülni, mert a tanítás arány
talan kifejlesztése felületességre vezet.

A Blätter für das Bayerische Realschulwesen a tornatanítás 
ellen ír. A fiatal tornászok nagyon is hajlandók többet mutatni a 
tornában, mint amennyit szervezetük könnyen elbír. A tornázok 
átlag nem egészségesebbek, mint a nem tornázok.

A Budapesti Tanári Kör megalakult 1885. február 8-án. 
Elnöke Klamarik János miniszt. o.-tanácsos. Alelnök Névy 
László. Titkár Riedl Frigyes. A választmány megfelelő díszes és 
kényelmes szállást is bérelt a körnek a Sugár-úton az Operaház
zal szemben, az államvasutak bérházában.

A főigazgatói értekezlet azt javasolja, hogy érettségi elnökül 
főiskolai tanárok ne küldessenek ki, legfeljebb csak figyelmes 
szemlélőkül, hogy az érdemjegyek megadására befolyással ne 
lehessenek, mert ha kifogásolhatják is olykor, hogy a középiskola 
színvonala nem elég magas: mindent nem lehet a középiskolától 
kívánni. Az egyetemnek a tudományos búvárlás feneketlen mély
ségeibe való bocsátkozás helyett a középiskoláktól nyújtott álta
lános műveltségre kell a szaktanítást fektetnie. A főiskolai tanár 
legalább a kezdő években alkalmazkodjék a középiskolák nyúj
totta képzettséghez.

Németországban mozgalom indult meg, hogy a tanár heti 
óraszámát szállítsák le 12—14-re, mert az új módszer azt kívánja,
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hogy a tanár az egész osztály közreműködésével dolgozzék, tanít
ványait a megtanulandó tételekre rávezesse és ez sokkal inkább 
megviseli a tanárt, mint az eddigi előadási módszer.

1885—86.
A megalakult Budapesti Tanári Kör elnökévé Bartal Antalt 

választották.
Az erdélyi róm. kát. státus kérvényben szólalt fel a minisz

ter gyakorlata ellen, hogy az általuk vezetett középiskolák érett
ségijére a tankerületi kir. főigazgatót küldte ki elnöknek. Trefort 
miniszter válasza szerint az érettségi vizsgálatokon ott az elnöki 
tiszt ezentúl is az illető tankerületi főigazgatót illeti pieg.

A miniszter elrendeli, hogy Magyarország minden közép
iskolájában felvétessék az egészségtan rendkívüli tárgyképen.

A minisztérium a tankerületi főigazgatókat külföldi tanul
mányútra küldi: Petrovich Ferencet a rajnai tartományokba, 
Fehér Ipolyt Bajorországba, Mészáros Nándort Szerbiába és 
Bókéssy Gyulát Oroszországba. 25 kérdőpontra kell felelniök. Ezek 
közül néhány: Ki engedélyezi a tankönyveket? Az érettségi elnök 
vétó-joga. A magánvizsgálatok díja. A kizárás és eltávolítás ese
tében ki határoz? Az onaniát betegségként vagy bűnként bírálják 
el? Egy egyén vizsgálja-e felül a gimnáziumokat és a reál
iskolákat?

A kecskeméti tanári kör a közgyűlés figyelmébe ajánlja, 
hogy a magyar irodalomtörténetet, miként a reáliskolában, a gim
náziumban is két évre elosztva adják elő.

A választmányi ülésen Berecz Antal indítványozza, hogy a 
Budapesti Tanári Kör (Tanári Társalgó Kör) megszüntetendő, ill. 
egyesíttessék az egyesülettel. A választmány megállapodott 
abban hogy ezentúl a tisztikar és a szerkesztő háromévre válasz
tassák.

A Budapesti Tanári Társalgó Kör kéthetenként táncmulat
ságot rendez. Ezeken a tagok családjukkal vesznek részt. Trefort 
miniszter 500 frt-ot adományozott az egyesületnek külföldi szak
lapokra. Az egyesület ezeket a folyóiratokat a Társalgó Kör ren
delkezésére bocsátotta; így a kör gazdagabban van ellátva kül
földi folyóiratokkal, mint bármely más hasonló egylet.

A kát. tanítóképzőket kiveszik a tankerületi főigazgatók 
hatásköre alól.

Vitéz Szabó István Andor.

FORGÁCSOK.

Rendelet és ajánlás. Valamikor azt írtuk, hogy ha a tanár mód
szertani irodalmunk minden tanácsát követné, úgy járna, mint a 
vasút, mikor az állomásokon minden előírást pontosan megtart — s 
nem tud elindulni. A vasútnál ezt az amerikázás egyik fajtájának 
nevezik, a tanításnál meddő módszereskedésnek. Most hozzátesszük: 
súlyos helyzet áll elő, ha az utasítások, rendeletek a teendők oly 
tömegével terhelik meg a tanár munkáját, hogy az a tanításnak 
nem lendítő kereke, hanem akadálya.
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Minden, ami szép és jó az ország iskolai életében található, 
egy-egy iskolában fel nem halmozható a nélkül, hogy mihamarabb 
meg ne romlanék. De nagyon tanulságos az egyes iskolák intézmé
nyeit, szokásait, módszereit összeállítani, mert egyik-másik itt is, 
ott is követendő például fog szolgálni, ahol a körülmények és az 
egyéniségek kedveznek.

Ilyen beszámolókat közöltünk. Ady Lajos feljegyezte, mi min
dent látott: könyvvezetést fogadóórákról, azonos tízórai megszerve
zését, tanárok megfestett galériáját, néprajzi szakosztályt, szülői 
értekezletet a szülők lakóhelyein, szállásadói értekezletet; Jámbor 
György látott személyi vagy egyéni lapokat, diagrammókat a ta
nulók előmeneteléről, szavalókórust, olvasókört, közös rajzeszközö
ket, teadélutánokat, faültetési, napközi otthont; Bihari Ferenc év- 
ről-évre beszámol az értesítők szemléjében a legkülönbözőbb kez
deményezésekről s ilyenekről kartársaink lelkesen értekeznek a 
Közlöny lapjain. Valóban, a középiskolai tanárságot nem kell attól 
félteni, hogy munkájának mélyítésére, korszerűvé tételére, tökéle
tesítésére nem tesz meg minden tőle telhetőt. Munkájában úgy leli 
igazán örömét, ha tehetségét, hajlamait a eél érdekében szabadon 
kifejtheti, mert munkája az alkotó művészéhez áll közel s távol 
esik a rendeletekkel elintézhető sablontól. Szereti, ha iskolájának 
van eredeti színe, mint arról Csanády Sándor értekezett.

De ne kívánja senki, hogy minden hasznos dolog minden isko
lában fel legyen halmozva, mert a túlzott követelés elkedvelenít és 
unott, fáradt bürokratizmus lesz abból, aminek eleven élettől duz
zadó öntevékenységnek kell lennie.

Bölcs dolog, hogy felsőbbségeink többet ajánlanak, mint elren
delnek, iskoláink pedig az ajánlást nem rendeletnek fogják fel, ha
nem okkal-móddal valósítják meg. (kk.)

Egy kitűnő könyv. Nem akarunk elébevágni egy kitűnő könyv 
még csak készülő ismertetésének, de örülnénk, ha az ismertetésnek 
elébevágna a könyv elolvasása. Ez a sorrend is tanulságos. 
Prohászka Lajos egyetemi tanár könyvéről van szó, melyet Egye
sületünk adott ki: „Az oktatás elmélete“. Kevés tudományos könyv 
van, melyet hasonló élvezettel olvastunk, és meg vagyunk róla győ
ződve, hogy az egész magyar középiskolai tanárság legkedvesebb 
könyveihez fog tartozni. Forrongó korszakban élünk és a pedagó
giában is, főkép az oktatásban a forrongás sok zavart támasztott. 
Nagyobbrészt az alsófokú iskolák tájáról kavarogtak fel Európa- 
szerte a didaktikai hullámok s ha egyben-másban figyelemreméltók 
is, a tudományos alapfogalmakat alaposan összezavarták és az egye
temes érvényesség igényével oly gondolatok kicsapódására vezettek, 
amelyeknek a középiskolában semmi érvényük nincs. És mégis 
ostromolják a középiskolát, sőt rossz hírbe keverték és nyugta
lanságot keltettek a középiskolai tanárság és kormányzata körében 
is. E helyről nem egyszer visszavetettük ezt az ostromot és kellő 
értékükre szállítottuk le jelszavait.

Prohászka Lajos tudományos vizsgálatnak veti alá a reform- 
gondolatokat, az újabb tudományos törekvéseket, egybeveti ezeket 
a pedagógia régi eredményeivel és az aktualitás élményszerűségé
vel kifejti az oktatás elméletét. Hálásak vagyunk ezért a nagy ha
tásúnak ígérkező, kitűnő könyvért, (kk.)
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„Az tijév és a nagyszerű halál“ c. forgácshoz.*
A (kk.) jelzésű cikknek igaza van annyiban, hogy Vörösmarty 

Szózatának a nemzeti halálra vonatkozó versszaka egészen más ha
tást tett a korabeli közönségre, mint aminőt reánk a trianoni béke 
után tesz. Vörösmarty lelkében Széchenyi gondolata élt, hogy „a ma
gyar népnek nincs csekélyebb hivatása, mint képviselni Európában 
sajátságit egy törzsök fajnak, mely bizonyosan annyi különöst és 
erejénél fogva bizonyosan annyi jót és nemest rejt magában, mint 
az emberi nemnek akármely lelkes és erős családja. A.z emberiség
nek egy nemzetet megtartani, nemesíteni erőit, erényeit s így egé
szen új, eddig nem ismert alakokban kiképezve végcéljához, az em
beriség feldicsőítéséhez vezetni — ez a feladat“. (A Kelet népe, 16.1.) 
Magyarország tehát, művelődési törekvéseivel nemzeti sajátságait 
kifejtvén, az emberiséget egy új színnel, új értékkel gazdagítja, vi
szont, ha e törekvés kudarcot vall, a nemzetek nagy csalódja egyik 
értékes tagjának pusztulását fogja gyászolni benne. Magyarorszá
got tehát ez a bukás is meg fogja dicsőíteni a világ szemében. Ez 
a kijelentés éppoly vigasztalólag hathatott volna a nemzeti halál 
esetében, mintha valamely nagy halott temetésén az elhúnyt meg
dicsőülését halljuk említeni érdemei következtében.

A trianoni békére vonatkoztatva azonban csak valami fájdal
mas mosoly ülhet ki arcunkra a „nagyszerű halál“ olvastakor. 
Hiszen e békét nem a nemzetek könnye, hanem ökölbeszoi’ított 
keze és gyűlölettől eltorzult, arca kísérte s lelkűkben a kielégített 
bosszú érzése lángolt. Azt hitték, hogy a hatalmukat fenyegető 
Németországnak, az örökös ellenségnek, elvakult szövetségesét nyo
morították halálra s ezer éve elnyomott, életrevaló, nagyrahivatott 
nemzeteket szabadítottak fel, mint a nyugati kultúra leendő ríj 
bástyáit.

Azt hiszem azonban, hogy a trianoni béke csak a mi nemzedé
künk lelkében él ily szörnyű alakban, akik ezt a békét, mint kor
társak átéltük. A mai nemzedék már egy megenyhült Európát lát 
maga körül, amelyből, ha nem kísérik is tettek, de rokonszenves 
nyilatkozatok itt-ott felhangzanak. Tehát e versszakok groteszk je
lentését sem érzi úgy, mint mi, legfeljebb nemzeti túlzást lát ben
nük, ami, ha nem is igaz, de nem is sértő. Így, habár e hely őreá 
sem teszi azt a hatást, amelyet a költő a maga korában azzal el 
akart érni, a mi nemzedékünk visszás érzéseiben mégsem osztozik.

Hozzávéve még ehhez azt a pedagógiai meggondolást, hogy a 
nagy költők verseit csonkítatlan kell az ifjúság kezébe adni, mint 
ránk hagyományozott és épségben megőrzendő nemzeti kincset, s a 
Szózat ezek közt a legnagyobbak egyike, nem merném (kk.) ajánla
tát elfogadni s a költeményt a nemzeti halálra vonatkozó két vers
szak híján szavaltatok Meg is hamisítanánk így az egész költemé
nyen keresztülvonuló alaphangot, mely remény és kétség közt inga
dozik s a nemzetnek nem is akar biztos, nagy jövőt ígérni, mert ez

* Megkértem Zlinszky Aladárt, nem zeti líránk  h ivato tt m agyarázóját, 
hogy a felvetett kérdésről ír ja  meg a véleményét. Fogadja  e helyütt is hálás 
köszönetemet. A szerkesztő.
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éppen attól függ1, mennyire lesz hajlandó a nemzet annak érdeké
ben, éppen a vers hatása alatt is, dolgozni.

Hogy Vörösmarty maga, Gyulai Pál szerint, e két versszakot 
fia számára kihagyatta a költeményből, abban én inkább csak apai 
gyöngédséget látok, mintsem azt, hogy a költemény ezek nélkül 
volna igazán teljes és kifejező. Igaz, hogy már az ötvenes évek nem
zedéke sem érezhette e versszakoknak azt a felemelő hatását, me
lyet a harmincas és negyvenes éveké, de nem kényszerült arra a 
fájdalmas mosolyra sem. amelyre mi, mert Európa nagy része a 
polgári szabadságnak a Szentszövetség által való elnyomását látta 
akkor nemzetünk szomorú sorsában. Zlinszky Aladár.

EGYESÜLETI ELET.
Budapesti Tanári Kör.

A Kör januári ülését e hó 24-én tarto tta. Vitéz Fralawy József  elnök 
üdvözlő szavai u tán  különösen az ifjabb k artá rsaka t kéri, hogy a Kör ezévi 
központi problém ájával, a tanárképzéssel, m inél behatóbban foglalkozzanak, 
s felolvasó üléseiken ad janak  szám ot elgondolásaikról, esetleges terveikről.

Az elnöki megnyitó u tán Márkus Jenő dr. ta rto tta  meg előadását Osztrák  
tanárképzés  címen.

Az előadó a tanárvizsgáló bizottságok ism ertetése u tán  szól az egyetemi 
tanulm ányokról, a  szaktárgyak fő- vagy m ellékszakként való választásáról. 
Felsorolja az előzetes vizsgához szükséges követelményeket. M ajd rá tér a 
tulajdonképeni tanárvizsgálat részletes ism ertetésére (házi dolgozat, zárthelyi 
vizsgálat, szóbeli vizsgálat, pedagógiai vizsgálat). Ezután a gyakorló évre 
vonatkozó rendelkezéseket tárgyalja. Ism erteti a gyakorlatba bevezetés 
három féle m ódját, szól a vezetőtanár és a  gyakorló kötelességeiről. Végül 
röviden összehasonlítja a m agyar és osztrák tanárképzést.

Az előadásért az elnök m ondott a Kör nevében meleg, elism erő 
köszönetét.

E zután Hajdú János dr. válasza következett az előző ülésen elhangzott 
hozzászólásokra. Kijelenti, hogy egyáltalában nem  ak a rja  a m ásodik élő 
idegen nyelvet a gim názium ból kiszorítani. Ellenkezőleg, az élő idegen nyel
vek felvirágoztatását óha jtja  előm ozdítani azzal, hogy a határozottan  gyenge 
nyelvtehetségü tanulókat csak egy élő idegen nyelv tanu lására  szeretné köte
lezni. Egyben kéri a K ör tagjait, hogy előadásának többi problém ájához is 
foglaljanak állást.

Az így folytatólagosan m egindult vita folyam án elsőnek Happ József dr. 
szólalt fel. A két élő idegen nyelv kötelező tanulásának  a híve. Helyteleníti 
a tanu lók  szám ára k ilátásba helyezett szabad választási jogot. Nagyobb 
eredm ényt várna az élő idegen nyelvi tanítástól, ha pl. a hetedik osztályos 
fö ldrajzot leegyszerűsítve az illető idegen nyelven tanítanák. Az érettségi 
írásbeli vizsgán pedig m integy 40 sort kellene a jelölteknek lefordítaniok és 
pedig felerészben az élő idegen nyelvből (németből) m agyarra.

Sándor Vence csatlakozik Happ József dr. véleményéhez. Ö egy elő
készítő osztály bevezetésétől vár nagyobb eredm ényt. Ebben a tanuló  idegen 
nyelvet nem tanulna, viszont annál behatóbban ismerné meg a m agyar nyel
vet. E rre  az a lapra  azután biztosabban lehetne építeni. Ez volna egyúttal 
a selejtezés kezdete is.

Sípos Lajos  a ném ettel szemben a franciának  vagy az olasznak ju tta tna 
nagyobb szerepet a gim názium ban, m inthogy a latin  nyelv ism erete rend
kívül m egkönnyíti a rom án nyelvek tanulását, ö  is két élő idegen nyelv 
kötelező tanu lását óhajtja . Minden tanulónak meg kell adni a többirányú 
művelődés lehetőségét.
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E zután az elnöklő vitéz Fraknóy József m egköszöni a komoly és értékes 
hozzászólásokat, m ajd  megjegyzi, hogy abban, hogy a tanulók szabadon 
választhatnának egy vagy két élő idegen nyelvet, semmiféle veszedelmet nem 
lát. Tapasztalati tényként említi meg, hogy az önként vállalt m unkát, terhet 
szívesebben és eredm ényesebben végzi az ember, m int a ráerőszakoltat.

Ezzel az ülés véget ért. Zipser Sándor, főtitkár.

Dobi •eceni Kör.
Az Országos Középiskolai T anáregyesület debreceni köre január hó 

12-én tisztú jító  ülést ta r to tt a  reform átus gim názium  tanácskozóterm ében. 
Az ülésen Kun Sándor dr. alelnök elnökölt. Néhány jelentés m eghallgatása 
u tán az elnök bem utatta K ari János szegedi kegyesrendi gim názium i igazgató 
levelét, m elyben Szegedre történ t áthelyeztetése következtében, lem ond a 
Debreceni T anári Kör elnökségéről, meleg szavakkal köszönvén meg az 
irányában  m egnyilvánult bizalm at és m egértő tám ogatást.

A Kör a lem ondást sa jnálatta l tudom ásul vette és Kari János dr. távozó 
elnöknek köszönetét fejezte ki rendkívül buzgó tevékenységéért s érdem eit 
jegyzőkönyvében örökítette  meg. Majd Báthory József dr. indítványára egy
hangú lelkesedéssel elnökévé választotta Papp Ferenc dr. tanügyi főtanácsos, 
reform átus egyházkerületi felügyelő, leánygim názium i igazgatót.

Papp Ferenc dr., elfoglalván az elnöki széket, hosszabb beszédben 
köszönte meg a k itüntető bizalm at és vázolta azokat a célokat, am elyek felé 
a Kör tevékenységét irányítan i óhajtja . Ezek: a tan á r nemzetnevelő m unká
jának  m inden irányban  való elism ertetése, hatásos és kedvező pedagógiai 
közvélemény kialakítása, s a tanárok  önképzésének előm ozdítása előadás- 
sorozatok útján.

Az élénk tetszéssel fogadott elnöki székfoglaló u tán  a Kör m egejtette 
a tisztújítást. Szeremley Béla dr. javaslatára  egyhangúlag m egválasztattak: 
alelnökökké: B áthory József dr. kegyesrendi gim názium i igazgató, Jausz 
Béla dr. tanárképzőintézeti gyakorlógim názium i igazgató, Ivún Sándor dr. 
ref. gim názium i igazgató, Melíau M árton róni. kát. leánygim názium i igazgató, 
Ur M árton állam i gim názium i igazgató, Vág Sándor dr. zsidó gimnáziumi 
igazgató. F ő titkárrá : Szondy György dr. tanárképzőintézeti gyakorlógim ná
ziumi tanár, titk á rrá : B arra György tanárképzőintézeti gyakorlógim názium ! 
tanár, pénztárossá: Szathm áry Ákos ref. leánygim názium i tanár.

A tisztú jítás u tán  a Kör elfogadta a Budapesti T anári Kör indítványát 
és csatlakozott a Magyar Tudom ányos A kadémia nyelvművelő mozgalmához, 
amely elsősorban nem zeti nyelvünknek az idegen elem ektől való m egtisztítá
sát tűzte ki céljául. Szondy György, fő titkár.

A  Soproni Tanári Kör.*
A soproni T anári Kör 1937. novem ber 28-án az áll. leánygim názium  

díszterm ében felolvasó ülést tarto tt. Az ülésen resztvettek a helybeli közép
iskolák tanári testületéi csaknem  teljes szám ban. Az összejövetel bensőségct 
növelte, hogy azon m int vendég m egjelent dr. Bernolák Kálmán  országos 
elnök, dr. Kerrenes Illés budapesti-vidéki tanker, kir. főigazgató, Halász 
Viktor  szom bathelyi kö ri elnök.

Katona Ferenc igazgató helyi elnök üdvözli a vendégeket és a nagy 
szám ban m egjelent tagokat, s közli, hogy távolm aradását m ás elfoglaltsága 
m iatt kim enti dr. Liber Béla szom bathelyi tanker, kir. főigazgató és dr. Balogh 
Ányos prem ontrei kanonok, tanügyi tanácsos.

Üdvözlés u tán  az elnök m egnyitja az ülést, s felkéri Csanády Sándor 
áll. Széchenyi István gim názium i tan á rt felolvasásának m egtartására, m ely
nek cím e: A közvetlenség új elmélete a középiskolai nevelésben. Történeti 
visszapillantásban szem beállítja a százados protestáns, jezsuita és p iarista

* Pótlólag közöljük a jegyzőkönyvet.
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iskolák nevelési rendszerét a maival, m ásrészt rám utat arra, hogy a mai 
nevelési eszm ények és m ódszerek feltünedeznek a történeti századokban is; 
sem a szeretet, sem a közvetlenség, sem a szociális gondoskodás nem  új 
nevelési törekvések. H ibázta tja  a m ai nevelésben a lúlságba vitt leereszke
dést, közvetlenséget és fraternizálást. Az élet nem  játék, hanem  komoly 
küzdelem, am ire edzeni kell az ifjúságot, akadályokat ne állítsunk a tanuló 
elé, de a teljesen sim ára gyalult út nem  vezet a v iharálló  lélek kialakulásához. 
Nagy, jelentős szerepet szán az iskola egységes szellemének, belső fegyelmező 
erejének, mely a tanulót önként ind ítja  m unkára  és erkölcsös m agatartásra. 
Az iskola egyéniségének, egységes szellemének s v íhatatlan  tekintélyének kell 
pótolni a m últ századok adottságai m ellett kifejlődhetett tanáregyéniséget. 
Nem m ódszerek, hanem  jellem ek nevelnek jellem eket. H a egységes elvek 
vezérlik, egységes gondolatok ha tják  á t az iskolát, m ár ez m agában is 
nevelő hatással van, szükség van erre azért is, m ert a m ai ifjúságot nagy 
áram lások  sodorják.

A felolvasás elejétől végig lebilincselte a hallgatóság figyelmét.
Részletesebben Kcmenes Illés szólott a felolvasáshoz. Hangsúlyozta, 

hogy a tanuló  szociális gondozása fokozott figyelmet és tevékenységet kíván, 
továbbá szeretet, melyet m a sok esetben nem  tud  megadni, vagy nem  ad 
meg a szülői ház a gyerm eknek. — Majd á ttért a tanárság  belső ügyeire s 
kiemelte, hogy összetartás és töm örülés nélkül hasztalan emlegeti a tanárság 
a  sérelm eit és panaszait. Az iskola tekintélyének visszaszerzéséhez is ez az 
első lépés, am ely tekintélyvisszaszerzésröl a felolvasó is szólott.

Az ülés m ásodik pontja  a tanárság  anyagi helyzetének kérdése volt.
Elnöklő Katona Ferenc igazgató részletes felsorolásban elm ondja a 

középiskolai tanárság panaszait és óhajtásait, s felhívja a jelenlevő országos 
elnök figyelmét az óraadó tanárok  lehetetlen állapotára, a  széniumos rend
szer kirívóbb hibáinak  orvoslására, a tanárság hátrányos helyzetére a köz- 
igazgatási, bírósági, rendőrségi, csendőrségi, honvédségi, vasúti és postai 
a lkalm azottakkal szemben, akik különböző címen fizeléskiegészítő pótlékok
ban részesülnek. Felhív ja a vezetőség figyelmét az 1932. évi m egállítás fel
oldására, egyéb m egszüntetett m ellékjárandóságok visszaállítására.

Dr. Bernolák Kálmán  országos elnök megköszöni a Soproni Körnek, 
hogy alkalm at adtak neki a Kör belső életének m egism erésére. Beszéde 
további folyam án fejtegeti, hogy a középiskolai tanárság fontos nemzetnevelő 
m unkásságot végez. A középiskola neveli a nemzet középosztályát, a  jövő 
vezető em bereinek a jellem e a középiskolában alakul ki. Ehhez a nagy fel
adathoz erkölcsi, szellemi és anyagi feltételek egyaránt szükségesek.

Ism eri az óraadó tanárok  nehéz helyzetét, a helyettes tanárok  hosszú 
évekig való várakozását, a széniumos rendszer hibáit, tudja, hogy a régi 
pótlékok m egszüntetése fájdalm as sebe a tanárságnak. A központi vezetőség 
tudatában van a tanárságot ért sérelmeknek, s tőlük telhetőleg m egragadnak 
m inden alkalm at és törvényes eszközt, hogy küzdjenek a tanárság érdekeiért, 
a  tanárságot é rt sérelm ek orvoslásáért. Kéri azonban a Soproni Kört is, hogy 
legyen teljes bizalom m al a tanárság a vezetőség iránt, teljes szám ban lépje
nek be az egyesületbe és ezáltal is tám ogassák a központi vezetőséget, m ert 
a  központi vezetőség küzdelm ének igazi súlyt az ád, ha a tagok töm ören 
állanak a vezetőség mögött.

Jelenti az országos elnök, hogy a  m átraházi üdülő a közeli megvalósulás 
előtt áll.

Kéri azután, hogy a vidéki intézetek tanulm ányi k irándulása ik  terveze
tébe m inél gyakrabban iktassák bele a főváros m eglátogatását, am int a fő
városi iskolák ezt megteszik a vidékkel. Ennek a kölcsönösségnek sok 
erkölcsi haszna és gyakorlati eredm énye van. — Figyelmébe aján lja  a tagok
nak az országos elnök az Egyesület kiadásában m egjelenő kitűnő pedagógiai 
könyvek vásárlását.

Dr. Marcsek Tibor áll. leánygim názium i tan á r szólal fel, aki az új 
vezetőség irán t a legteljesebb bizalm át nyilvánítja. A felszólaló szavainak 
nyom án a Kör hasonlóan megnyugvással és öröm m el veszi tudom ásul az
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országos elnök bejelentéseit és a tanárság érdekeiért küzdő ígéretét, s a leg
nagyobb bizalm áról b iztosítja a Kör az országos elnököt.

Dr. Oravecz Lajos szakfelügyelő, ev. líc. tan á r az 1932. évi, előlépést 
megállító rendelettel kapcsolatban terjeszt elő határozati javaslatot. T áblá
zatos kim utatással igazolja az 1932. évi m egállításból szárm azó anyagi vesz
teséget, amely m egállítás voltaképen azóta is m inden harm ad ik  évben m eg
ismétlődik, m ert m inden előlépési (fokozatinál is) alkalom m al egy évvel 
később ju tunk  a m agasabb illetményhez, amely az ifjabb tanároknál idővel 
több ezer pengő veszteséget jelent. Több kollégánál pedig még azonfelül 
hiányozni fog ez az egy év ahhoz, hogy nyugdíjazás előtt bejusson a VI. 
1. fokozatba.

Az ülés Oravecz L ajosnak az 1932. év előtti állapot visszaállítására 
vonatkozó, illetőleg az elvesztett egy esztendőnek a beszám ítására irányuló 
javaslatát egyhangúlag elfogadja és kéri az elnökséget, hogy azt a központi 
vezetőséghez továbbítsa.

Felszólalt még dr. Halász Viktor  szom bathelyi elnök is.
Elnöklő Katona Ferenc igazgató köszönetét fejezi ki a tárgysor minden 

egyes szereplőjének, nem különben a felszólalóknak is, őszinte köszönetét 
m ond Kemenes Illés főigazgató m egértő szavaiért, B ernolák K álm án országos 
elnök buzgó törekvéséért, mellyel k itartóan  küzd a tanárság  érdekeiért, 
semmi fáradságot sem kímélve.

Az ülés lelkes bizakodással é rt véget.
(Sopron.) Dr. E m m er József , jegyző.

h í r e k .
Kinevezés. A korm ányzó a m agyar királyi vallás- és közoktatásügyi 

m iniszter előterjesztésére Németh Béla budapesti VI. kerületi állam i Kemény 
Zsigmond gim názium i rendes tanárt és Tamáskovits Antal nagykállói állam i 
Szabolcs vezér gim názium i rendes tanárt 1937. évi július hó 1-től kezdődő 
hatállyal az állam i középiskolai és a velük egy tekintet alá eső többi tanár- 
részére m egállapított s a VI. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő 10. fize
tési fokozatba előléptette.

Cím adom ányozás. A korm ányzó a vallás- és közoktatásügyi m iniszter 
előterjesztésére Kritsfalussy István dr. budapesti gimnáziumi, Steller Ignác 
budapesti gimnáziumi, Zimányi Dániel dr. budapesti gim názium i és Elek  
Oszkár dr. budapesti gim názium i nyugalm azott rendes tanároknak  nyuga
lom ba vonulásuk alkalm ából a gim názium i igazgatói cím et adom ányozta. 
Dr. Láng Margitnak, a budapesti ev. leánygim názium  volt tan árán ak  az ev 
egyet, felügyelő kiváló szolgálata elism eréséül a gim názium i igazgatói címet 
adom ányozta.

Jogm egadás. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi m iniszter dr. Lázár 
Piroska m agánleánygim názium ának, dr. Domokos Lászlóné Löllbach Emm a  
m agánleánygim názium ának, a Szekeres Margit m agánleánygim názium ának, 
a dr. Bajusz Györgyné Kossányi Edit és Tanártársai magánleánygim názium á- 
nak az állam érvényes bizonyítvány k iállításának és érettségi vizsgálat ta r tá 
sának jogát a folyó 1937/38. tanévre megadta.

A m. kir. vallás- és * közoktatásügyi m iniszter az esztergomi Szent 
Ferencrendi  Szent Antal gim názium I—VII. osztályai szám ára az állam- 
érvényes bizonyítvány kiállításának jogát a folyó 1937/38. tanévre megadta.

Az Eötvös Collegium kérelme. A Báró Eötvös József Colle
gium könyvtárában Közlönyünk több évfolyama hiányzik, vagy 
hiányos, miért is azzal a kéréssel fordul Egyesületünk tagjaihoz, 
ajánlanák fel megvételre a következő évfolyamokat, illetőleg szá
mokat: I. (1866—67), II. (1867—68), XII. (1878—79), XV. (1881—82)
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teljes évfolyamokat, LV. (1921—22), 4. s a következő számokat, LVI. 
(1922—23), 1—3., 7—10. számokat, LVII. (1923—24) teljes évfolyamot 
és a LVIII. (1924—25) 1—3., 7. számokat. Cím: Budapest, I., Nagy
boldogasszony útja 11—13.

A budapesti birodalmi német középiskolában most kiadott ér
tesítője szerint a múlt évben 33 tanuló tett érettségi vizsgálatot 
(19 fiú, 14 leány), ezek közül állampolgárság szerint magyar 24, 
birodalmi német 5, osztrák 1, holland 1, csehszlovák 1, román 1. 
Az utóbbi kettő a névről ítélve szintén magyar.

Űj tagok. Pótlólag jelentjük, hogy az egyesület választmánya 
folyó évi január 5-én még a következő kartársakat vette fel ren
des tagokul: Arady Béláné, Csinády Istvánná, dr. Feltóthy Anna, 
dr. Pálos Ferencné, Somogyi Antalné, Tartia Margit, Udvarhelyi 
Béla. Albrecht Ida, Weger Henrik (Budapest) és Pellei Emil 
(Makó).

Kedvezményes előfizetők lettek: Preszter Ilona (Budapest), 
Szigetváry Ernő (Cegléd), dr. Bartos Imre, Berg Pál, Brucker Szi
lárd, Görgényi László, Párkányi László, Varga József és dr. Vidaes 
Aladár (Makó),

Előléptetések a VI. fiz. osztályba. Többek érdeklődésére közöl
jük, hogy a VI. fiz. osztályba esedékes előléptetések január 1-i ha
tállyal útban vannak.

Szerkesztőváltozás. A Protestáns Irodalmi Társaság a Protes
táns Szemle szerkesztőjévé dr. Kerecsényi Dezsőt, a budapesti gya
korló gimnázium tanárát választotta meg.

Jogm egadás. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi m iniszter a Miasszo
nyunkró l nevezett szegény iskolanővérek szegedi r. k. Á rpádházi Boldog 
Margit leánygim názium  I—IV. osztályai részére az állam érvényes bizonyít
vány k iállításának jogát a folyó 1937/38. tanévre megadta.

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi m iniszter a m átyásföldi egyesületi 
Corvin Mátyás gim názium  részére az állam érvényes bizonyítvány kiállításá
nak  és érettségi vizsgálat ta rtásának  jogát a folyó 1937/38. évre m egtadla.

A T ükör feb ruári szám ában m egjelentek a következő közlem ények: 
Schöpflin Aladár: Arany János és kiadói. Koch Sándor: Egy halott művészet. 
Komor András: Az utolsó csoda. Nádai Pál: Úszó paloták, repülő szállodák. 
Deér József: Zsigmond király. Kertész Róbert: H aditudósítók. Incze Antal: 
Orvosi körúton B razíliában. Halász Gábor: V ilágfürdők és világirodalom . 
Kardeván Károly: V örösm arty m egrótta a színészeket. Kürti Pál: T eatralizált 
élet. Komor András: Egy m ozijáró naplójából. Schöpflin Aladár: Színházi 
tükör. Szabolcsi Bence: M aurice Ravel. A folyóiratot művészi képek díszítik.

HALOTT AIAK.

t  Simon Ferenc. Az erdélyi magyar tanügynek nagy gyásza 
van. Simon Ferenc, a szászvárosi ref. Kun-kollégiumnak 32 éven 
át volt tanára s ezen idő alatt 22 éven át igazgatója, 1938. január 
14-én 83 éves korában elhúnyt. Simon Ferenc a nagy alkotó igazga
tók közül való volt. A szászvárosi ref. Kun-kollégiumot, a liunyad- 
megyei magyarság ősi tanintézetét erős szellemi várrá tette, mely-
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bői a magyar tudomány és műveltség fénye messze földre sugár
zott. Ősi székely lófő-család szülötte volt — született 1855-ben a 
háromszékmegyei Bikafalván, — fajának minden tehetségét és eré
nyét örökölte. 1867—75. a nagyenyedi Bethlen-kollégiumban, az er
délyi reformátusok nagyhírű nevelőiskolájában tanult; főiskolai 
tanulmányait mint matematika-fizika szakos tanárjelölt a kolozs
vári egyetemen végezte s egy fizikai dolgozatával pályadíjat is 
nyert. 1879-től a szászvárosi ref. gimnáziumnak lett tanára, 1889-től 
igazgatója. Mint az intézet nagynevű főgondnokának, gr. Kun 
Kocsárdnak, az iskola iíjjáalapítójának és gr. Kun Gézának, a híres 
keleti nyelvtudósnak munkatársa, páratlan energiával és sikerrel 
dolgozott az elemi iskolát, főgimnáziumot és internátust magában 
foglaló Kun-kollégium anyagi és szellemi felvirágoztatásán. Mint 
érdekes tényt említjük, hogy ékesszólásával 1906-ban az erdélyi szá
szok gazdag kulturális szervezetétől, a Szász Egyetemtől 30.000 ko
rona évi állandó segélyt eszközölt ki a kollégium számára. Munkás
ságának koronája a Kun-kollégium új és a kor minden vívmányá
val felszerelt gimnáziumi épülete volt, melyet 1910. október 31-én 
országos ünnepség keretében gr. Zichy János közoktatásügyi mi
niszter részvételével avattak fel. Miután az iskola jövőjét anyagi 
és szellemi tekintetben biztosította, 1911-ben nyugalomba vonult. Az 
uralkodói kegy ez alkalommal a Ferenc József-rend lovagkereszt
jével tüntette ki. Nyugalmi éveit — társadalmi téren munkál
kodva — Szászvároson, szeretett iskolája közelében töltötte. Saj
nos, a sors azt a szóban ki nem fejezhető fájdalmat tartogatta szá
mára, hogy munkás élete gyümölcsét szeme előtt lássa megsemmi
sülni. Erdély elcsatoiása után a hatalom új birtokosainak szemében 
szálka volt Hunyad megye egyetlen megmaradt középiskolája s 
minden eszközt megragadtak, hogy megsemmisítsék. A főgimná
zium 1925-ben megszűnt, gyönyörű épülete eladásra került. A híres 
Kun-kollégium szerény elemi iskolára és árvaházra zsugorodott 
össze. Emberé a munka, Istené az áldás! Simon Ferenc életében 
megtette mindazt, amit kiváló emberi tehetség és energia tehet. 
Áldott emlékét egykori munkatársain és nagyszámú tanítványain 
kívül a magyar iskola története is meg fogja őrizni.

Dr. Nagy Sándor.
f  Dr. Miskolczy István, kegyesrendi áldozópap, ginm. rendes 

tanár, a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem c. rk. és he
lyettes tanára stb., életének 57. évében december hó 1-én meghalt.

t  Hajdú József, a kecskeméti ref. gróf Tisza István gimn. 
nyug. h. igazgatója, egyháztanácsos, január hó 2-án, 32 éves tanári 
munkásság után, nyugalombavonulásának 7. esztendejében, 62 éves 
korában váratlanul meghalt.

t  Lóránt Józsefné, szül. Kutas Hona, a m. kir. áll. Erzsébet 
leánygimnázium tanára, életének 44., tanári munkásságának 17. 
esztendejében, január hó 9-én meghalt.

f  Dr. Tordai Ányos Gyula cisztercirendi áldozópap, házfőnök, 
gimnáziumi igazgató, tanügyi főtanácsos, a Szent István Akadé
mia tagja, Baja város törvényhatósági bizottságának tagja, január 
hó 17-én életének 58., tanári és igazgatói működésének 35. évében 
szívszélhűdésben váratlanul meghalt.
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KÖNYVSZEMLE.
Kallós Zsigmond dr.: Regösdalaiuk rejtélye. Négy különnyom at a Vasi 
Szemle И., III. és IV. köteteiből. 23 — 35 —(- 17 28 oldal.

E négy folytatásban közölt tanulm ány külsőleg nem nagy terjedelm ű, 
de nagy m unkálatok gazdag eredm ényeit foglalja m agában. A tudom ánynak 
több területére is kiterjeszkedik, de úgy, hogy ez a látszólag többirányú 
kutatás egym ást kiegészítve, egy egységes kullúrképbe kapcsolódik. A Csaba- 
monda kérdése, a regölés eredete, a pogány m agyar hitvilág, a honfoglalás 
utáni két század művelődési viszonyai és történelm e kuta tásának  nagyobb 
területei, de e m ellett egész sor apróbb, nagyobb jelenség kerül új meg
világításba.

E lőször is a dunántúli és erdélyi regöséneknek a Csaba-m ondával való 
eddig nem sejtett összefüggését m u ta tja  ki, nagy fantáziával s mégis m eg
győző logikával.

A Csaba-m onda főm otívum a a D unántúlról a keresztény térítések elől 
Erdélybe m enekült nyugati székelység visszavágyódása. Alighogy ezek el
bujdostak és messze keleten, ahol még egyelőre pogányságban m aradhattak , 
m enedéket találtak, m egkezdették azt a szokást, hogy a legények évenként 
tömegesen hazalátogattak  nyugaton hagyott atyafiságaik szállására, s ott 
részt kértek  m indabból, amihez, m int a nemzetség tagjainak, joguk volt. 
Ezért a regölés m áig sem közönséges adom ánygyűjtés. M indennek a fele 
a regösöké. Ez az ő jogos tulajdonuk, m ert ők a nemzetség tagjai. Szívesen 
fogadták, jogaikat kétségbe nem vonták. Volt, aki vissza se m ent többé 
keletre új hazájába, hanem  o ttm arad t a m eglátogatott rokonságnál, de nagy
részük szépen díszített szekéren m egint visszatért, s esetleg, m ár m int házas 
ember, új feleségét, sógornőjét is vitte magával. A sógornők az új hazában 
a gazdagon m egrakott szekér-hozom ánnyal könnyen kapott jóm ódú férjet. 
Ennek emlékét őrzi székelyföldön a máig m egm aradt didergés nevű nép
szokás. A dunántúli regösénekekben is sokat emlegetik a didergést, hideget, 
hiszen télen tették meg a nagy u ta t oda is, vissza is; — és említik a havas, 
hegyes országot, ami E rdélyre vonatkozik. Egy változatban elő is fordul 
a neve ,árdel‘ form ában, sőt egy m ásikban Csík is említve van.

A regösének ily szárm aztatása m ódot ad a szerzőnek arra , hogy az 
ének szövegének eddig nem érteti részleteit megm agyarázza. A csodafiú 
szarvas eredetileg szarvas csabafiú, vagyis varázsló- (sámán) ivadék. Ez 
vezette a hazalátogató legényeket, m inthogy ism erte a pogány jogszokást 
és nemzetiségi viszonyokat. A csábi fiú szinonim ája, az orvos =  varázsló 
szó viszont m ásik jelentésével az orvvadászra, orvul ejtett vadra emlékeztet, 
s m ikor előbbi jelentése elhom ályosult, így lett belőle a dozm ati szövegben 
teljes félreértéssel ,,vadlövő vadad“ .

Ez a vezető sám ánivadék kéri István királyt, hogy legyen türelemmel, 
ő nem  ördög, hanem  a király szolgája. Hadd éljen ő is; Hadd leveldegeljen. 
Ez később m egint az értelem  elhom ályosultával: H add legeldegellen — for
mává értelm etleneden. Ilyenform án sikerül a  szerzőnek a regösének eredeti 
szövegét helyreállítani.

E zután a sásdi regösének refrén jé t veszi bonckése alá: Gyulavég, falu
vég, haj regö rajta! Ez a Gyulavég, am it m ásutt a regösénekek kerek pázsit
nak is emlegetnek, az áldozat helye. Ezt jelenti az annyiszor m agyarázott 
és soha meg nem  fejte tt tanorok  szó is, m elynek első tagja; tan- a német 
Stein szóból szárm azott ,isten1, ,ten‘ szavunk m élyhangú alakja; m ásodik 
tagja: az ,or‘ =  áldozati, varázslóhely, -k- kicsinyítő képzővel. T anórok vagy 
tanó r tehát annyi, m int kőbálványos áldozati hely. Ebből az egy alapjelen
tésből a tanórok szó m inden m ás jelentése levezethető. E szerint a szó 
eddigi szárm aztalási kísérletei, például Simonyié, Asbothé, m ind tévesek 
voltak. Viszont ez egész csom ó kö-or, ten-kő, stb. összetételű helységnevün
ket megm agyarázza. Hogy a Gyulavég valóban áldozati hely volt, a rra  ú jab 
ban Kallós Zs. m üveitől független bizonyíték került elő. Dr. Bencze József
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ráolvas»  szövegel között közöl egyet, amely a Gyulavéget, szent helyet és 
a táltos tűzáldozatáit együtt említi.

Szorgalmas évek m unkásságának gazdag term ése bontakozik ki a 
szerző fejtegetéseiben. Az eredm ények és következtetések b izonyára még 
sok vitára lógnak alkalm at adni, de az bizonyos, hogy ezek az eredm ények 
igy együtt egymást tám ogatják  és hogy sok olyan dolognak ad ják  elhihető 
megfejtését, amely előli eddig egészen tudatlanul és értelm etlenül állottunk. 
T iszta szívből kívánjuk, hogy ez a lelkes tudós élele m unkájának  ne csak 
ezt a  kis részét hozza nyilvánosságra, hanem azt a többi sok, vastag köte
lekbe kívánkozó m űvét is, amelyek közül egy: a m agyar m itológia nem 
sokára meg fog jelenni. Dr. Jacobi Lányi Ernő.

A. T. I. Kisatlasz. 56 sokszínű és 155 szövegközti térképpel. N évm utató 30.000 
helynévvel. K iadja a Magyar K irályi Állami Térképészeti Intézet. Budapest, 
1937. Ára 16 P.

Végre megszületett a teljesen m agyar atlasz. Egyelőre még csak a kicsi, 
de a legszebb b iztatásokkal arra, hogy ez az intézet el fogja készíteni a 
nagy m agyar kéziatlaszt is, m elyre idővel erejéből futni fogja. Hozsannával 
kell fogadnunk ezt a m agyar tudósok szerkesztette, m agyar ipar nyom tatta 
művet, m ert jó! A szakem berek k ritiká ja  öröm m el üdvözölte, a közönség 
pedig azonnal megérezte, hogy itt aránylag jó  áron kitűnő áru t kap. Az első 
kiadás hetek alatt elfogyott és a m ásodik k iadás m ár piacon van.

Az atlasz bárom  főrészből áll: első részében leírást ad az összes á lla 
m okról, megtoldva statisztikai résszel, 176 oldalon. A m ásodik részben ta lá l
juk  a színes térképeket 1—32 oldalon. A harm adik  rész a névm utató. Mind
egyik résznek m egvannak a m aga érdekességei, újdonságai és értékei.

A leírásban benne van a  nem zetek történetének rövid áttekintése is. 
Ez erény, ügyes dolog, hogy barna  hullám vonallal elválasztják az egyes 
fejezeteket egym ástól: a statisztikai adatok a legfrissebbek, az állam ok' 
cím erének ra jzá t is közük és közben számos m agyarázó áb rá t helyeznek el. 
Nem m inden olvasó örül m ajd  a sok nonpareille szedésnek. A térképeknek 
fehér, érdes papirosuk van, ellentétben a szövegek sárgás papirosával. Kitűnő 
újítás, hogy az egyes térképlapok cím ét a jobboldalon, a m argóra keresztbe 
írva találjuk , a bal lapszél pedig m ajd  egy centim éterrel rövidebbre van 
vágva. E záltal könnyen lapozható és biztosan, gyorsan akad  az em ber a 
keresett lapra.

A térképek készítésekor olyan vetületeket használtak  fel, amelyek a 
hely k ihasználását a legjobban engedik. Kár, hogy a vetületeket meg nem 
nevezik. Kissé m eghökken az ember, hogy a térképeknek nincs keretük, de 
ezt bizonyára a hely k ihasználásának fokozása indokolja. Helyes az az elv, 
hogy helynevek mennyisége tekintetében elmegy a zsúfoltság határáig : a 
m agyar térképeknek eddig egyik nagy h iánya volt, hogy takarékoskodtak 
a  helynevekkel. Az írásm ód tekintetében értékes új rendszert alkalm az: 
félek, hogy több túlzás csúszott bele (pl. Albánia, Keletázsia), am in enyhí
teni kell. A hegyrajz a milliós világlap m ódjára  készült; azonban am i jó 
egymilliós m éretben, az m ár nem  elégít ki 45 m illiósban (pl. Afrika mell.). 
Az Egyesült Államok keleti részéről külön m elléktérkép is elkelne, még 
helyesebb lenne külön lapot adni szám ára.

A névm utatóval kapcsolatban em eljük ki a helynévírás elvét: latin- 
betűs nem zetek helyneveit eredeti m ódon adja, a hivatalos írás szerint (így 
persze elvész Boroszló, meg Lipcse stb.), a nem -latinbetűs ország helynevei 
pedig megközelítő m agyar á tírásban  szerepelnek. Szom szédainkkal a nehéz 
kérdést úgy oldja meg, hogy például a Rom ánia térképlapon az erdélyi neve
ket is hivatalos m ai oláh nevükön tünteti fel stb., egyébként M agyarország 
lap jain  term észetesen a m agyar történelm i elnevezéseket használja.

Az országok tárgyalása a helyhez képest kim erítő, a statisztikai rész 
jó, kifejezésm ódja m agyaros és szabatos, az egész atlasz kidolgozása első
rendű. Ami h iba az első kiadásban volt, a m ásodikban m ár el is tűnt nagy
részt. Túlzott szerénységből — vagy talán a vezetőség elve szerint -— a szer
zők nem  szerepelnek névszerint. Ha ez elvből történt, a jánlatos megváltoz-

17Tanáregyesületi Közlöny.
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tatni. A kiváló szerzők rászolgáltak az elism erésre: S t r ö m p l  G á b o r  <lr. egy. 
m. tanár, T a k á c s  J ó z s e f  d r .  és I r m é d i  M o l n á r  L á s z l ó  á r .

Az atlasz megjelenése a m agyar földrajzi irodalom  eseménye, megjele
nését öröm m el üdvözöljük, sikere átütő. D r .  v i t é z  T e u . e s y  G y ő z ő .

Sauvagcot A.: Francia-magyar és magyar-francia Nagy Kéziszótár. II. rész. 
M agyar-lrancia. Budapest, 1937. V ili -f- 1359 1.

Mindazok, akik ism erik Sauvageot Nagy K éziszótárának I., francia- 
m agyar részét, m indazok, akik kitűnő hasznát veszik elsősorban a m odern 
irodalm i m üvek olvasásánál, ahol eddig m inden m ás szótár cserbenhagyta 
őket, nagy érdeklődéssel várták  a 11., m agyar-lrancia  rész megjelenését.

Nyugodtan m egállapíthatjuk, hogy m indaz a dicséret, am it az 1. részről 
el lehetett m ondani: teljesség, elsősorban a m odem  lrancia  élet szavaiban, 
a páratlanu l gazdag kitejezés-gyüjtem ény, a szaktudom ány szavainak köz
lése, a könnyen kezelhetőség, m ind erényei ennek a résznek is.

Felbecsülhetetlen a mü kultú rtö rténeti jelentősége is. Hosszú várakozás 
után végre itt van egy szótár, am it nyugodtan kezébe adhatunk  egy m agyar 
nyelv és irodalom  irán t érdeklődő franciának  (akiknek szám a örvendetesen 
gyarapodik). Ezekre való tekintettel a m unka bevezetésében rövidre fogott, 
k itűnő ism ertetést találunk a m agyar kiejtés sajátságairól. Az egyes szavak
nál pedig m egtaláljuk  az idegennek szükséges nyelvtani útbaigazításokat. 
(Főneveknél közli a tőbeli változásokat, a többes szám és a tárgy alakját, 
valam int a birtokos szem élyragos esetet is; az igéknél pedig általában a 
m últ idő és a ielszólító m ód a lak jait; a szóösszetétel tagjait is feltünteti.)

Külön nagy értéke ennek a kötetnek is, hogy a szaktudom ányok nyel
vét is közli. Kétségtelen, hogy ez lehetett a legnehezebb m unka. Hiszen ha 
elolvassuk E ckhard t Sándornak „Egy szótáríró  tapasztalatai" cím ű cikkét 
(Magyar Szemle, 1936. január), rendszerezve lá tjuk  azokat a nehézségeket, 
am elyekkel meg kell küzdenie annak, aki a m agyar műveltség szavait akarja  
franciául kifejezni. Elég itt csak a francia  iskolaügyre gondolnunk, hogy 
a nehézségek konkrét to rm ában  álljanak  előttünk. Régi iskolaszervezetünk 
középiskolájának hárm as tagozódása (gimn., rtálgim n., reálisk.) egész m ás 
form ában van meg a francia  iskolaügyben. Az a m agyar tanár, aki tanári 
oklevéllel és filozófiai doktorátussal megy ki Párizsba, p roíesseur agrégé 
és docteur és lettres cím eket viseli, holott m indkettőhöz egész m ás vizsga- 
rendszer segítségével ju to tt hozzá, m int francia kollégája.

Ezért úgy érezzük, hogy m egm aradunk a folyóirat szabta célkitűzés 
keretei közt, ha azt vizsgáljuk, hogy m ennyiben sikerült a szótár szerkesz
tőinek a m agyar iskolaügy kifejezéseit franciául visszaadniok.

M indjárt a Bevezetésben olvassuk — ami a dolog term észetéből követ
kezik ■—, hogy sok esetben „fel kellett vennünk a szótár anyagába olyan 
m agyar kifejezéseket, egyes intézm ények nevét is, am elyeket nem  lehet 
megfelelő francia szóval fordítani. Ebben az esetben a francia nyelven adott 
körülírással, m agyarázattal kellett a szó jelentését szótárhasználó szám ára 
világossá tenni.“ Ilyen körü lírásra  volt m ind járt szükség az egyes iskolafajok 
elnevezésénél. Gimnázium =  g y n . n a s e  (ezt valóban használják  a franciák  a 
megfelelő ném et középiskola elnevezésére), de egyúttal kö rü lírást is ta lá
lunk: l y c é e  d ’c n s e i g n e m e n l  c l a s s i q u e ,  ami teljesen megfelelő. Még nehezebb 
volt a reálgim názium , illetőleg reáliskola visszaadása, itt csak körülíráshoz 
fo rdu lhattak  (lycée m oderne sur le m odele allemande, illetőleg école secon- 
daire d’enseignement m oderne). Főigazgató =  i n s p e c t e u r  d ’a c a d é n i e  a szó
tá r  szerint, ez azonban inkább csak a régi, szőkébb hatáskörű  főigazgatóra 
áll, a m ait teljes joggal nevezhetjük recfeurnek, am int ezt a tankerületi 
főigazgató cím szónál meg is találjuk. Igazgató =  p r o v i s e u r  d e  l y c é e  (közép
iskolai igazgató címszó alatt). Itt m egem líthetjük, hogy az egyházi iskolák 
igazgatóit F ranciaországban jórészt d i r e c t e u r  cím illeti. Mivel kollégiumon 
m anap inkább in ternátust értünk, félreérthető kollégium i igazgatónak p r i n 
c i p a l  d e  c o l l e g e  szóval való fordítása. P r i n c i p a l  —  községi középiskola igaz
gatója. Jó a különféle tanári címek, iskolai érdem jegyek körülírása, az 
egyes osztályok különböző elnevezéseinek megjelölése. A dolgozat szónál
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m egtaláljuk francia  megfelelőként d e v o i r  é s  c o m p o s i t i o n  szavakat is, de ez 
utóbbit csak m int vizsgái írásbeli dolgozat kifejezésnek megfelelőjét, holott 
a rendes, negyedévenként szokásos iskolai dolgozatoknak is c o m p o s i t i o n  
a  neve.

Az elfogulatlan olvasó azonban rögtön m egállapítja, hogy ez az egy-két 
apró  megjegyzés csak részletkérdésre vonatkozik, egyébként a szaknyelvet 
kereső is nyugodtan ráb ízhatja  m agát a szótár útbaigazítására, összefoglalva 
tehát m egállapíthatjuk, hogy Sauvageot szótárának II. részében sem csalód
tunk, s a m ű megérdemli, hogy ott legyen m inden franciaszakos tan á r és 
m inden tanári könyvtár könyvespolcán. D r .  J á m b o r  G y ö r g y .

Dr. Kerékjártó Béla: A geometria alapjairól. I. köt. Az euklidesi geometria 
elemi felépítése. A M agyar Tudom ányos A kadémia tám ogatásával. Szeged, 
1937. X V +304 old.

A geom etria fe ladata bizonyos definíció nélkül fölvett alapfogalm akból 
(pont, egyenes, sík) és ezek kapcsolatát m egállapító, bizonyítás nélkül el
fogadott tételekből, az axióm ákból kiindulva, új fogalm akat alkotni és ezek 
kapcsolatát dedukcióval levezetett tételekben feltüntetni. Ebben a dedukció
ban azonban csakis a fölvett axióm ákra és az ezekből levezetett tételekre 
kell tám aszkodni és rejtve m ás föltevéseket nem szabad használnia. E u k l i d e s  
híres E lem einek élére 35 definíciót, 12 axióm át és 3 posztulátum ot állít, 
azonban a tételek levezetésénél nem  követi szigorúan a fent felállított köve
telm ényt, b izonyításaiban m ás, m int a m unkája  élén felállított axióm ákra 
(pl. a merev test m ozgására) tám aszkodva. G a u s s  1832-ben B o l y a i  F a r k a s 
h o z  intézett levelében nyilatkozik arról, hogy E u k l i d e s t ő X  kezdve a geomete- 
rek  a geom etria a lap ja ira  vonatkozó dolgokat m ilyen hanyagul kezelték és 
rem ényét fejezi ki, hogy B o l y a i  könyve (a T e n t a m e n )  fogja őt e tekintetben 
kielégíteni. És valóban B o l y a i  F a r k a s  a T e n t a m enben szabatosan állap ítja  
meg azokat az elveket, amelyek alap ján  a geom etria rendszere fölépítendő 
és ha azokat nem is követte mindig, S t ö c k e l  szerint ő mégis a m odern 
axiom atika előhírnökének tekintendő. Azután, hogy B o l y a i  J á n o s  és L o b a -  
c s e v s z k i  olyan geom etriai rendszert fedeztek fel, melyben E u k l i d e s  párhuza
mossági axióm ája nem érvényes, a m atem atikusok figyelme a geom etria 
alapjai felé irányult és B i e m a n n ,  H e l m h o l t z  és K l e i n  korszakalkotó vizsgá
latai u tán először P a s c h  kísérelte meg a szemléletre tám aszkodó axióm ák 
felállítását és végre H i l b e r t  olyan elemi, egymástól független és egym ásnak 
ellent nem m ondó axióm ák rendszerét á llíto tta  fel, mely az elemi geom etria 
m inden m odem  tárgyalásának k iindulópontjául szolgál. Ezt az axióm arend
szert, egyes eltérésektől eltekintve, a mi szerzőnk is elfogadta tárgyalásai 
alapjául.

Az előttünk fekvő mű, m agyar nyelven az első, mely a geometria a lap
ja it tárgyalja, nem középiskolai tankönyv, hanem  a m atem atika középiskolai 
tanára inak  van szánva. A rendelkezésem re álló szűk hely nem engedi meg, 
hogy a könyv tarta lm át részletesen ismertessem , am iért csak a könyv be
osztásának és oly részleteinek ism ertetésére kell szorítkoznom , m elyek a 
forgalom ban levő tankönyvekben egyáltalában nincsenek tárgyalva, vagy 
pedig nem a m atem atikai szabatosság igényeit kielégítő módon.

A bevezetésben a szerző főleg azoknak a kellékeknek fejtegetésével 
foglalkozik, am elyekkel az axióm arendszernek rendelkeznie kell. A könyv 
szövege az axióm ák öt csoportjának megfelelően öt szakaszra oszlik.

Az I. szakasz az ö s s z e t a r t o z á s  a x i ó m á i t  é s  az ezekből levezethető téte
leket tartalm azza.

A TI. szakasz a r e n d e z é s  viszonyait leíró  axióm ákat és az ezekből 
levezethető tételeket tartalm azza. Felhívom  az olvasó figyelmét a konvex 
sokszög, a konvex testszög. konvex poliéder értelm ezésére és az azokra 
vonatkozó tételekre, valam int a szög, a sugársor és az utóbbi ciklikus ren 
dezésének értelm ezésére.

A III. szakasz tárgya az e g y b e v á g ó s á g .  Először is a lineáris idom ok 
egybevágóságáról van szó és egyértelm ű kölcsönös és a kongruens leképezés 
értelm ezése u tán  tárgyalva vannak az egyenes eltolásai és tükrözései. A sík-

17*



220

idom ok egybevágóságával kapcsolatosan tárgyalva van a sík tükrözése egy 
benne fekvő egyenesre vonatkozólag (ami alkalm at ad két egyenes egym ásra 
merőleges voltának értelm ezésére). Megemlítem még a sík eltolását (amely 
az aequidistans vonalra vezet), továbbá a sík forgására, a sík irány ítására  
es a sík m ozgásaira vonatkozó vizsgálatokat, a  konvex szabályos sokszög 
es szim m etria-vonalainak, valam int középpontjának értelm ezését és a sík
nak  a szabályos sokszög középpontja koriil való forgását (periodikus le
képezés, prim itív  forgás, ciklikus és véges csoport). A térbeli idom ok egybe
vágóságával kapcsolatos vizsgálatok közül felemlítem a következőket: a  tér 
ónm agara való kölcsönös egyértelm ű és kongruens leképezésével kapcsola
tosan a tér tükrözését valam ely sík ra  vonatkozólag, a siksor ciklikus irá 
nyítását, a térnek egy tengely körül való lorgását, a térnek valam ely tengely 
m entén való eltolását, a tér csavarm ozgását, a tér irányítását és ennek 
viselkedését a tér valam ely kongruens leképezésével szemben, az aequidistans 
felület értelm ezését. Igen iontos részlete ennek a szakasznak a szabályos 
poliéderekre vonatkozó vizsgálat, amely főleg azokra a forgásokra vonat
kozik, m elyek a szabályos poliédert önm agában viszik át. Ezek a tér véges 
m ozgáscsoportjának alcsoportjait a lkotják . E szakasz tárgyai közül még 
kiemelem az egyenes-sereg és egyenes-nyalábra vonatkozó vizsgálatokat. 
Ezek az epiciklusra, illetőleg az episzférára vezetnek.*

A IV. szakasz vizsgálatai m ár a párhuzam ossági axióm át is föltételezik. 
A legfontosabb tárgya ennek a szakasznak a proporciók tana. Ezt szerzőnk 
H i l b e r t  m ódja szerint fejti k i és azután a sík- és térbeli vektor fogalm át be
vezetve, D e s c a r t e s - i é \ e  koord inátarendszerre vonatkozó szakasz-koordinátákat 
értelm ez és k im utatja , hogy a síkbeli egyenes két ilyen koord ináta  közt 
fennálló egy, a sík három  szakasz-koordináta közt fennálló egy és a térbeli 
egyenes három  szakasz-koordináta közt fennálló két lineáris egyenlettel 
jellem ezhető.

Az V. szakasz a folytonosságra vonatkozik. Ebben a szakaszban a szerző 
néhány a halm azelm életből vett fogalom ra és ezekre vonatkozó tételekre 
tám aszkodik. Sok benne a szép eredm ény, de ezeknek részletezésére a ren 
delkezésemre álló hely szűke m iatt nem  térhetek  át. Csak azt a fontos ered
m ényt említem lel, am ely többféleképen is be van bizonyítva: m inden szakasz 
az egység m egállapítása u tán  valós szám m al jellem ezhető. Így tehát a fent 
jellem zett szakasz-koordinátákra vonatkozó eredm ényekből következik, hogy 
a  sík pontja i szám párokkal, a té r pontja i pedig szám hárm asokkal jellem ez
hetők, és így a síkban az egyenes egyenlete és a térben a sík egyenlete m ár 
szám ok között fennálló lineáris egyenlet. D e d e k i n d  axióm ája segítségével 
pedig kim utatható, hogy a síkban m inden valós ( x ,  y )  szám párnak és a té r
ben m inden valós ( x ,  y ,  z )  szám hárm asnak e g y  pont felel meg, és így az 
axióm ák a lap ján  felépített geom etria megegyezik a síkbeli, illetve térbeli 
D e s c a r t e s - f é l e  analitikus geometriával.

Még egy utolsó cikkben foglalkozik a szerző az axióma-rendszer át
tekintésével. Itt reámutat arra, hogy az axióma-rendszer ellenmondás nélküli, 
mert létezik egy analitikus megvalósítása (modellje), a D escartes-ié le  anali
tikus geometria és hogy ez ellenmondás nélküli azon a föltevésen alapszik, 
hogy a valós számok aritmetikájában nincsen ellenmondás.

Ezzel a m ű I. kötete véget ér. A később megjelenendő II. kötetrő l a be
vezetésben m egem líti a szerző, hogy abban foglalkozik m ajd  a terület és té r
fogat fogalmával, a geom etriai szerkesztések elméletével, a projektív  és nem- 
euklidesi geom etriák m egalapozásával és az euklidesi geom etria más, nem 
elemi megalapozásával. R a d o s  I g n á c .

Dorosmay János: Kis mesék nagyoknak. Budapest, 1937. Kiadja a La Fon- 
t a ine=Akadémia.

D orosm ay János m eséskönyvének olvasgatása közben visszaálm odjuk 
m agunkat abba a korba, am ikor ifjú i eszm énylátásunk még nem  ism ert

* Ezek azok, m elyek B o l y a i  J á n o s  A p p e n d i x é  ben m int L-vonal, illetőleg 
F-feliilet szerepelnek.
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akadályokat, s am ikor még oly szentül h ittük , hogy az em bereket m egfürdet
hetjük  eszményiségiink friss patakvizében, s m agunk felülem elkedhetünk a 
föld szennyén, m int az éteri tisztaság u tán  vágyakozó felhő. S ú jra  ott járunk  
magányos útainkon a term észet ölén, s nem csak a term észet nyito tt könyvé
ből o lvashatjuk ki korunk igazi áb rázatá t; gyerm ekkorunknak m ár-m ár el
feledett meséi, em beri m últúnknak egy-egy em lékezetünkbe rögződött fosz
lánya: m indez a m ai kor valóságát példázza. A mát, ahol az igazság a sze
génységgel kénytelen szövetségre lépni, a jog a m indenkori hatalom m al 
társul; a mát, ahol a szorgalom csontvázzá soványodik a herék m ellett; 
a mát, ahol csak a jó llakottságnak és a büszkeségnek van sikere; a mát, 
ahol a nagy ragadozók kitekerik  a megtévedt kis ragadozók n y a k á t. . .  és így 
tovább a legfájdalm asabb és legidőszerűbb valóságokig. K orunk erkölcsi 
életének m inden kificam odottsága, társadalm i és egyéni ferdesége hangot kap 
D orosm ay meséiben. Szinte felja jd ítunk  a kép m egejtő valószerűségén: sok 
m ár-m ár behegedt sebünk felsajog, sok fájó tapasztalatunk nyüzsögve fel- 
ra jz ik  m eséinek varázsszavára. S szeretnénk m egszorítani a kezét a mesélő- 
nek, aki bölcs szemlélődéssel, férfias egyenességgel, m agyar becsületességgel 
m utatja  fel előttünk korunk beteg arcát. S ha mi eszm énykergetők és puritán  

• életform álók m ár-m ár ellankadtunk letapodottságunkban s az alacsony tömeg 
jogait kezdtük elism erni, a mélységes diagnózis ha tása  alatt újból rem ény
kedve kezdjük várni egy egészségesebb, egy tisztább, egy okosabban be
rendezett, egy em berhez m éltóbb világ eljövetelét.

Mély értelm ükkel, megjelenítő erejükkel, nemesveretű, cifrázatlan  elő
adásukkal, a népi bölcseség ta la jába  eresztett gyökerükkel odakívánkoznak 
ezek a m esék a világirodalom  klasszikussá vált állatm eséi közé. M egérdemel
nék, hogy iskolakönyveinkbe is bekerüljenek: hogy a  növekvő zsenge nem 
zedék legalább képletesen ism erje meg a m ának valóságát, s keljen benne 
nemes elhatározás a jobb jövő m unkálására. Papp István.

Vitéz Komárnoky Gyula: Rajzkönyv. (1937. D unántúl Pécsi Egy. Könyvkiadó 
és N yom da R. T., Pécs. 189 lap, 90 lap ábra.)

A könyv elsősorban tanítóknak, tanító- és óvónőknek készült útm utató 
a táblai rajzolás m esterségéhez. E téren valóban szükség van egy irány
m utatóra s a könyvet, m int ilyet, a középiskolák tan ára i is haszonnal forgat
hatják. A Rajzkönyv célja az, hogy — mellőzve az iskolai rajzolásban ma 
alapelvként szereplő im itativ rajzolást —• a fejből való, azaz benső szemlélet 
u táni ra jzolásba vezesse be az olvasót.

Leonardo T ra tta to  della p ittu rá ja  valóságos irodalm i rem ekm ű, de ha 
valaki betéve tudja is m inden sorát, mégsem válik művésszé. így vagyunk 
a Rajzkönyvvel is. Szövegének egyes részei lebilincselőek, az éles megfigye
lési! pedagógus és művész keresetlen egyszerűséggel ír ja  meg bennük a 
gyerm ekrajz jellemző vonásait (lelkiismeretesen áttanulm ányozva a vonat
kozó irodalm at is), de következtetéseit a mai ra jz tan ítás m egreform álására 
vonatkozólag aggodalom m al kell fogadnunk. A m ai im itativ ra jz  helyén m int 
kiindulás, az intuitív, illetve benső szemléleti ra jz  elfogadható, de a céltudatos 
továbbfejlesztéshez igen ingoványos alap. Aligha lehet olyan általános érvé
nyűén felépíteni reá a progresszív rajztan ítást, m int a mai, jól k ipróbált 
im itativ ra jzra . A szerző öntudatlanul érzi is ezt s am it ő „form akincs“-nek. 
a „rajz  szó k in csé in ek  nevez, az valójában nem is egyéb, m int im itativ 
rajzolás (azaz lerajzolás) ú tján  a táblai rajzról vagy falim intáról lem ásolt 
form ák összessége. Mert akár tanító- vagy óvónő, akár tan á r veszi kezébe 
a könyvet, a benne közölt illusztrációkat a legtöbb esetben egyszerűen ki- 
m ásolia belőle a táblai rajzolás alkalm ával, — a kisgyerm ek pedig még 
inkább fog ragaszkodni saját rajzánál az ok tató ia  által felraizolt formához. 
A benső szemlélet alapián álló raizolás fejlesztése az iskolában csak igen 
kiváló raiztehetségű és különösen intelligens gyerm ekeknél lehetséges. A nagy 
többségnél a benső szemlélet utáni ra iz  alig fejleszthető.

E ttől eltekintve, a könyv, m int ra jzoktatási vezérfonal és m int tovább
fejleszthető ötleteket nvujtó  gazdag forrásm unka, nagyon értékes. Bőséges 
illusztráció-anyagát oktató és tanítvány sok haszonnal forgathatja. Szöveg-
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része kevésbbé sikerült: fárasztó benne a sok ismétlés és túlságosan sok 
a sajtóhiba. U tóbbiaknak korrigálása azért is szükséges lett volna, m ert így 
helyenkint helyesírási h ibáknak  hatnak. Dr. Bíró Béla.
Kozocsa Sándor: A Zalán futásának első kidolgozása. Az eredeti kéziratból 
bevezetéssel k iad ta  —. Magy. Tud. Akad. 106 1.

Érdekes meglepetéssel szolgál Kozocsa Sándor az irodalom történetnek: 
Zalán futása  első kidolgozásának tudom ányos kiadásával. A Zalán első k i
dolgozásának kézirata, mely még V örösm arty két ism eretlen ifjúkori d rám á
já t is tartalm azza, 1933-ban vétel ú tján  ju to tt a Nemzeti Múzeum birtokába. 
Előző sorsa ismeretlen.

A kiadó az első részben kim erítően ism erteti a kézirato t s annak  ta r 
talmi sajátságait. Ennek alap ján  a Zalán keletkezését 1823-nál ko rábbra 
teszi s azt a vélem ényét fejezi ki, hogy a költő először rövidebbre tervezte. 
A kézirat, m elyben az eposz címe Árpád győzödelme a tileli síkon, sajnos, 
a közepén megcsonkult. A Zalán II—VI. énekeinek megfelelő részletek 
hiányoznak. Az anyag énekbeosztása is kissé más. A kézirat I. és II. éneke 
Zalán ban  az I., az utolsó előtti ének Zaídnban a VII. és VIII. ének. Az utolsó
nak  jelzett ének az eposz X. énekének felel meg. Az eposz IX. énekének meg
felelő m ásodik H ajna-epizódot az első fogalm azásban még nem  tervezte 
a költő.

Az első kidolgozás m egm aradt szövege s a Zalán szövege között lénye
gesebb eltérés nem igen van. Ügy látszik, V örösm arty sem a főbb jellem ek
ben, sem a jelentősebb esem ényekben nem  tett nagyobb változtatást, inkább 
csak bővített. De a kézirat nem szűkölködik érdekességekben. H ajna neve 
Kolma. V annak olyan nevek, m elyek a Zalán szövegébe nem kerültek. Sok 
az áthúzott csonka sor, m elyeket a költő szépen zengő sorokkal váltott fel. 
Van néhány sor, m elyeknek csak az első és utolsó szavát ír ta  ki a költő. 
Igen sok a  kihúzott szó, m egfelelőbbekkel felcserélve. Ezeket a kiadó a lap 
alján  közli.

A k iadó a kézirat szövegét V örösm arty eredeti írásjeleivel s helyes
írásával adja. A kiadás tudom ányos módszerrel, lelkiism eretes m unkával 
készült. Az Akadémia költségén a Régi Magyar K önyvtár 41. füzete gyanánt 
jelent meg. Dr. Nagy Sándor.

Ortutay Gyula: Parasztságunk élete. Officina, Budapest. 36 1. -j- 30 képes 1.
A néprajz  kiváló művelője rövid ábrázolásban bem utatja a jobbágy

parasztot, a lázadó és polgárosuló parasztot. Az egyik parasztosztályból a 
m ásikba való emelkedés szinte nehezebb, m int a parasztiból az ú ri rendbe. 
Foglalkozik a népköltészet m ai állapotával. A mesélő parasztok  a szegények 
közül kerülnek ki, a népmese pusztu lásának oka azonban nem  a vagyonoso- 
dás, sőt az anyagi nyom ottság segít a rom bolásban. A főok a parasz ti tudat 
racionalizálódása. Nem hanyatlo tt el a paraszti alkotóerő, csak m ár nem 
a mese form áiba öltözik. Foglalkozik népi dallam ainkkal is.

A kis könyvecske szűk helyén itt-ott zsúfolja m ondanivalóit, túlságosan 
halm ozza a szakkifejezéseket, idegen szavakat, előadása nem  elég könnyed, 
m int az ilyen népszerűsítő  m unkától várhatnék . Megbízhatóságával, k o r
szerűségével, rövidségével azonban sok olvasóra szám íthat és művészi fény- 
képfelvételei is tám ogatják  sikerét. —á—

Magyar Bálint: A százéves Nemzeti Színház. A M agyar Szemle T ársaság k i
adásában m egjelenő K incsestár 51. kötete. 80 1.

A m ű rövid p illantást vet a Nemzeti Színházat megelőző m agyar színé
szet történetére, azután végigkíséri a színházat történelm i útján. Nem könnyű 
feladat 78 kis lapon m indazokat a szem pontokat kielégíteni, amelyekből 
százéves színházunk m últját, jelentőségét a maga teljességében m egism erhet
jük, a szerző azonban megfelelt várakozásunknak. Foglalkozik a korviszo
nyokkal, igazgatók, színészek és rendezők törekvéseivel, stílművészetével, 
hazai és külföldi d rám aírók  befolyásával a m űsor k ialakulására, kritikusaink 
állásfoglalásával, a Nemzeti Színház helyzetével ú j fővárosi színházak alap í
tása u tán  és m indezeket bő adatokkal tám ogatja. A kis könyv ügyes ki-
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választással nagy színházi irodalom adatait, m egállapításait használja  fel s 
kiegészíti a legújabbakkal. —n .

Nagy Jenő: Az erdő madárvilága. Debrecen. 65 színes és 26 fekete m adár
képpel és rajzzal.

A középiskolák új tanterve, nagyon helyesen, m egkívánja a tanártól, 
hogy az élő term észetet tanítsa és elsősorban az iskola környékének a te r
mészeti viszonyait ism ertesse meg növendékeivel. A szerző kiváló érzékkel és 
a h ivato ttak  m eglátásával még a tanterv m egjelenése előtt olyképen írta  meg 
könyvét, hogy az egyenesen megfelel az új tanterv  kívánalm ainak. Illusztrált 
műve tehát kiváló és n é l k ü l ö z h e t e t l e n  s e g é d t a n k ö n y v  e l s ő s o r b a n  a  t e r m é s z e t  
r a j z t a n á r o k  s z á m á r a ,  de hasznos vezérfonalul szolgálhat a M a d a r a k  é s  f á k  
n a p j á n a k  a m egtartása alkalm ával az ifjúságot vezető tanítók részére is. 
Erdészek, vadászok, gazdák, cserkészek és term észetjárók részére pedig 
szórakoztatva oktató hasznos és tanulságos olvasmány, mely szigorúan tudo
m ányos volta mellett népszerű és vonzó csevegés form ájában ism erteti meg 
az olvasóval a tárgyalt m adárfajokat.

A szerző az erdők m adárvilágának a képviselőit, a  megfelelő élethelyek 
szerint, két nagyobb csoportra osztja. I. A kertek, gyümölcsösök, erdőszélek 
m adaraira , és II. az erdők m élyének a m adaraira . Ism erteti azonkívül a 
könyv végén még m indkét terü let őszi és téli vendégeit is.

Kivezeti olvasóit a szabadba, s az eredeti lakóhelyükön, az életterük
ben szem ünk elé kerülő m adaraka t nem csak színük, de alakjuk, mozgásuk, 
röptűk és hangjuk  rövid és találó vázolásával teszi felism erhetővé, kitérve 
táplálkozásukra, hasznos vagy káros voltukra is. Lelkes és vonzó előadása 
alkalm as az olvasó m élyebb érdeklődésének a felkeltésére, és az egyetemes 
m adárvilágnak részletesebb szakm űvekből való megism erésére ösztönöz.

Az egyes m adárszólam ok hangfestő visszaadásában szerző sokszor 
eredeti és egyéni, a szokásostól eltérő, de hallására  vet jó  fényt, hogy ezek
ben legtöbbször igen találó.

Dr. Nagy Jenő könyvét értékesebbé teszi az a körülm ény, hogy nem 
találom ra m arkolta ki szakkönyvekből az erdők m adarait, hanem  azok fel
sorolásánál az általa alaposan ism ert D ebrecen-környéki erdőket vette alapul, 
hol éveken á t végzett megfigyelései a lap ján  110  m adárfa j előfordulását á lla
p íto tta  meg.

A könyvhöz csatolt 16 táblán 65 m adárfa j színes képe van bem utatva. 
A hasznos és hézagpótló m ű ára  fűzve 3 pengő 10 fillér, közvetlen a  T iszán
túli M adárvédelm i Egyesületnél Debrecen. Bolti á ra  4 pengő. W. K.
Csóka J. Lajos: Mária Terézia iskolareformja és Kollár Adám. Pannonhalm a, 
1936. 8 -r. 328 1.

A m agyar közoktatásügy M ária Terézia-korabeli nagy átalakulásának 
történetét, m in t ismeretes, F ináczy E rnő írta  meg m élyreható kutatásokon 
alapuló, nagyszabású forrásm üvében. M unkássága e tárgyban — m int egész 
neveléstörténeti irodalm unkra nézve is —  alapvető fontosságú. Csóka Lajos 
fenti könyvében Fináczy eredm ényeit óhajto tta kiegészíteni, ú jabb levéltári 
adatok és felfedezések alapján. Felh ív ja  figyelm ünket az eddig meglehetősen 
elhanyagolt K ollár Ádám m űködésére és szerepére. Kollár a bécsi udvari 
könyvtár igazgatója volt, 1774— 75-ben pedig a m onarchia középiskoláinak 
főigazgatója. Csóka nézete szerint ő a Ratio Educationis pedagógiai részének 
föszerzője.

E tétele igazolására legelőbb is részletesen bem utatja Kollár ezidőbeli 
tevékenységét: a királynő bizalm ába emelkedését, a bécsi udvari tanulm ányi 
bizottsághoz való viszonyát, középiskolai reform terveit, m ajd  ennek meg
hiúsulását. Könyve m ásodik fejezetében tér azután át a Ratio E ducationis 
keletkezésének beható  taglalására. E kiváló reform m unkálat első —  szerve
zeti és pénzügyi — részét tudvalévőén m aga Ürményi József, a jeles m űve
lődéspolitikus készítette; a m ásodik és harm adik  — tantervi és rendtartási — 
szakasz kidolgozását azonban, sa já t nyilatkozata szerint, hozzáértő szak
férfiak végezték. A főszerepet ebben Fináczy T ersztyánszky D ánielnek, az 
udvari kam arai levéltár vezetőjének tu lajdoníto tta, a la tin  szövegezés m unká-
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já t pedig Makó Pálnak. Csóka szerint azonban oly kiváló művet, m int a 
Ratio Educationis, különösen oly rövid idő alatt, csak elsőrangú szakem ber 
alkothatott. Urményi, de Tersztyánszky is, nem volt pedagógus, Makó pedig 
a szerkesztő m unkában alig vett részt. Kollár Ádám szerzőségének íöltétele- 
zésével viszont a nehézségek könnyen megoldhatók. Hogy K ollár m iért nem 
szerepelt u Ratio m unkatársaként, ezt nevének gyűlölt voltával m agyarázza 
Csóka. Üj és értékes az a m egállapítása, hogy T ersztyánszkyt közeli barátság  
fűzte Kollárhoz.

A m ű harm adik  fejezete tartalm azza a  szerző állításának  főbizonyíté
kát. Itt egyebveti az 1777. évi rendszert a Kollár pedagógiai ira ta iban  ta lá l
ható eszmékkel, s a rra  a végső következtetésre jut, hogy a Ratio Educationis 
középiskolai tanterve szinte teljesen azonos Kollár idevágó nézeteivel, a  rend
tartási rész utasításai is fellelhetők nála, s az akadém iák tanterve is való
színűleg tőle ered.

Csóka m unkájának  közvetett és közvetlen, sokszor valóban éleselm éjű 
bizonyítéki rendszerén végigtekintve, m indenekelőtt meg keli állapítanunk, 
hogy a Ratio nevelési eszméinek a K ollár gondolatvilágával való rokonságát 
sikerült igazolnia. Csak az a kérdés, oly m értékű-e ez a hasonlóság, hogy 
Kollár ezért a híres m ű pedagógiai főszerzőjéül volna tekinthető? Itt kétség
kívül bizonyos ellenvetések to lu lhatnak  elénk. Figyelembe kell vennünk, 
hogy az egyezések m ellett számos eltérés is van a két rendszer közt, s hogy 
az összehasonlítás alap jáu l K ollárnak egy rövid (8 V2 lapos) teljesen vázlatos 
„P lan“-ja, s egy részletes, de viszont csupán a gim názium  első három  fél
évére k iterjedő tervezete szolgál. Nem látjuk  m egnyugtatóan tisztázottnak 
azt a kérdést sem, hogy m iért nem  m utatta  be Kollár a királynőnek
— ism ételt felszólításra — a m aga teljes gim názium i tantervét, holott rövi
desen rá  a  Ratio szám ára a szerző szerint kidolgozta. S vájjon  Kollárnak 
eléggé rövid pedagógiai tevékenysége kielégítő m agyarázatát tudja-e adni 
m indam a kiváló vonásoknak, m elyek az új tanulm ányi rendszer nevelési 
intézkedéseit jellem zik? Ilyen s hasonló kérdések felvethetők volnának ezzel 
a megoldással szemben is. Az viszont kétségtelen, hogy a Ratio bőven m erített 
Kollár nevelésügyi irataiból; az is valószínűnek látszik, hogy Tersztyánszkyt 
m unkája  folyam án pártfogója  és bará tja , Kollár tanácsaival tám ogatta.

Csóka m űve ekként értékes kiegészítése az 1777. évi közoktatási ú jításra  
és Kollár Ádám m űködésére vonatkozó ism ereteinknek. Éppen ezért öröm 
mel várjuk  K ollár nevelési eszm éinek m egígért bővebb kidolgozását; a szerző 
további m unkálkodása neveléstörténeti irodalm unknak határozott nyere
sége volna.

A könyv nyelvéről meg kell annyit jegyeznünk, hogy m agyarság szem
pontjából itt-ott kifogás emelhető ellene (a m ondatkezdő „m ert“ m agyartalan 
használata, a  határozott névelő gyakori elhagyása, a személyes és birtokos 
névm ások nem  m indig világos alkalm azása stb.). Legközelebbi m unkájában 
a szerző m ár b izonyára el fogja kerülni e kisebb szépséghibákat is.

D r .  H a j d ú  J á n o s .

BEKÜLDÖTT KÖNYVEK.
T a m á s  I s t v á n :  Szabadkai diákok. Egyetemi Nyomda. 363 lap. — T a m á s  

I s t v á n :  A citrom gárda. Egyetem i Nyomda. 261 lap. — S z e n t i v á n y i  J e n ő :  
A kőbaltás ember. Egyetem i Nyomda. 228 lap. —  B a k o s  J ó z s e f  d r . :  Az 
irodalom tanítás esztétikai szem pontjai. Egyetemi Nyomda. 1937. — D r .  N o s z -  
l o p i  L á s z l ó :  A világnézetek lélektana. Szt. István. T. — D r.  P r o h á s z k a  L a j o s :  
Az oktatás elmélete. OKTE. Bp., 1937. — B í r ó  I z a b e l l a  és S c h l a n d t  H e n r i k :  
Szólások és fordulatok m agyar-ném et gyűjteménye. Kilián. Bpest, 1937. — 
W a l d a p f e l  J ó z s e f :  Balassi, Credulus és az olasz irodalom . Bp. Pallas, 1938.
— E r d ő s  T i v a d a r :  A m odern nyelvek tan ításának  irodalm a Görögországban. 
Gyöngyös, 1938.

Előfizetési díj 12 pengő. Évi tagdíj 6 pengő

A szerkesztésért felelős: Dr. KARDEVÁN KÁROLY, a kiadásért: Vitéz FRAKNÓY JÓZSEF. 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, VIII., Múzeum*körút 6. — (F.: Thiering Richárd.
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E ln ö k : BERNOLÁK KÁLMÁN Budapest VI, Andrássy-út 65.

Madai Gyula emlékünnepély.
i .

— Bernolák Kálmán, elnök megnyitó beszéde. —

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Egyesületünknek kegyelete« hagyománya, hogy az egyesület 

életében érdemeket szerzett elnökeinek képét megfesteti s azt ünne
pélyes keretek között helyezi el székházának dísztermében.

1866-ban alapított egyesületünk volt elnökei közül Lutter 
Nándor, Ney Ferenc, Say Móric, Beöthy Zsolt, Négyesy László, 
Gaál Mózes, Lévay Ede képei ékesítik immár dísztermünk falát.

Ma gazdagítjuk ez értékeink sorát, amikor nagy elnökünk
nek, Madai Gyulának emlékét üljük. Egy esztendővel ezelőtt vesz
tettük el őt s most visszaidézzük emlékét s hódolunk alkotásai és 
munkája előtt.

Nehéz viszonyok között foglalta el Madai Gyula egyesületünk 
elnöki székét 1924-ben. Az ország még romokban hevert, a meg
élhetés kérdései töltötték be a nemzet gondolatvilágát.

Pénzünk folytonos romlása egész gazdasági életünket inga
dozóvá tette s gondterhes apák gyermekeik megélhetésének kérdé
sein vergődtek. Középiskolai tanári rendünk sem látta nagymultú 
egyesületének értékes rendeltetését s a középiskolai tanárságnak 
alig egyhatoda volt egyesületünk tagja. 400 tanár volt csak annak 
tudatában, hogy az egyesületben olyan erő rejlik, mely egyedül 
alkalmas a tanári rend életkérdéseinek védelmére.

S Madai Gyula ekkor állt az élre. Ismerte az egyesület mun
káját mint egyszerű tag, majd mint főtitkár, később alelnökként 
ott küzdött az egyesület nagynevű elnökei, Négyesy László, Gaál 
Mózes, Lévay Ede oldalán, érezte a magyar tanár nemzeti hiva
tását, érezte a sok mellőztetést, a sok sérelmet, mely a tanári ren

18T anáregyesületi Közlöny.
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det érte. J924. évi elnöki székfoglalójában mindjárt hangoztatta: 
,Én nem ígérek sokat. Én csak arról teszek ünnepélyes vallomást, 
hogy én ismerem a tanárság minden rendű és rangú kategóriájá
nak panaszait, ismerem a nagy elfelejtkezéseket, a féleredménye
ket, a tűszúrásokat, a cipőben felejtett rozsdás szögeket, ismerem 
a tisztviselői kálváriát járó magyar tanársorsot a maga teljes szo
morú egészében: én ennek a sorsnak jobbrafordulásáért, az opti
mista ember szívósságával küzdeni, kérni, kilincselni, kapacitálni 
fogok, ha ezt látom célravezetőnek, de nyűgösködni, kellemetlen
kedni és harcolni fogok, hogyha kell.“

S hozzáfogott a munkához. Javítani a tanári sorson, meg
teremteni a nyugodt tanári munka alapfeltételeit, hogy lelkese
dés, bíztató magyar reménység csendülhessen fel a tanár minden 
szaván. Memorandumokat szerkesztett, küldöttségeket vezetett a 
parlamenti bizottságok elnökei elé, a kormányzópárt elnökségé
hez, a szakminiszterekhez, a miniszterelnökhöz s a középiskolai 
tanári rend sürgős anyagi kérdéseire terelte a figyelmet s a nemes 
buzgalomtól feltüzelve még a különösképen tudományos kérdések
kel foglalkozó „Pedagógiai Társaság ‘-ot nagynevű elnökével, 
Kornis Gyulával együtt meg tudta nyerni annak a munkának, 
hogy a nagy nyilvánosság előtt tartott ülésén az egész magyar 
társadalom érdeklődését ráirányítsa a középiskolai tanár munká
jának jelentőségére s anyagi megélhetésének kérdéseire.

Háromévi szüntelen munka, járás-kelés, kérés, rábeszélés 
enyhülést hozott a tanári sorsba, meghozta a széniumos rendszer 
megalkotását. Ennek megvalósulása Madai Gyula kitartó akara
tának egyik legfényesebb tanujele. Ö is tudta, de e rendszer meg
alkotói is érezték, hogy e megoldás teljes megnyugvást nem hozott 
az anyagi kérdésekben, kezdetnek azonban nagy jelentőségű volt 
s hibái kijavításáért dolgozni az egyesület további feladata.. .  De 
fájt neki nagyon, hogy az egészen kezdő tanár sorsán gyökeresen 
enyhíteni nem sikerült. A fiatal helyettes-tanárok, kiknek tábora 
később az óraadó-helyettesek és más elnevezésűéi? százaival bővült, 
sorsa állandóan aggasztotta. Amily lelki megnyugvás volt szá
mára a rendes tanárok tömeges előlépését látni a széniumos rend
szer életbeléptekor, éppúgy fájlalta a fiatal kezdő tanárok nyo
masztó sorsát. Sokszor ismételten hangoztatta: „Adjunk kegyeret 
az oklevelet szerzett tanárok százainak, hogy a kenyér lelkesítő 
tűzzé változzék az iskola falai között s izzó hazaszeretetei hirdes
sen és ragaszkodást történelmi 1000 éves hazánk területéhez.“

Pedig a kenyérkérdéssel való folytonos foglalkozást nem 
tartotta egyesületünkhöz méltó állandó feladatnak, ezért hirdette 
egyik közgyűlésünkön: „Tarthatatlan és tűrhetetlen, hogy orszá
gos tisztviselő-alakulatok, mint maga az O. K. T. E. is, évtizedeken 
keresztül csak a kenyéradagolás, az állati életszükségletek problé
máinak feszegetésében éljék ki magasabbra hivatott erejüket, 
a helyett, hogy hivatásbeli tevékenységük világában maradva, 
módokat keresnének és vitatnának, mikkel könnyebbé, tartalma
sabbá, gördülékenyebbé, szebbé tennék annak a közönségnek élete 
folyását, amelynek szolgálatára vállalkoztak.“

S igyekezett is egyesületünkkel más kérdéseket is megoldani. 
Elnöki székének elfoglalásával egyidőben hozzáfogott az egyesü
let pedagógiai tevékenységének kibővítéséhez. Újra életrehívta
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egyesületünk hivatalos orgánumát, az O. K. T. E. Közlönyét,« nagy 
nehézségek leküzdésével ennek havonkénti megjelenését biztosí
totta. Ez a Közlöny jól megválasztott szerkesztőinek és munka
társainak segítségével Madai elnöklete alatt nemcsak egyesületi 
életünk eleven hírnöke lett, hanem előkelő pedagógiai folyóirat, 
melynek hasábjain az elméleti és gyakorlati nevelésügyi kérdések 
szakszerű tárgyalása széleskörű érdeklődést kelt. Elnöksége idején 
e az ő buzgóságából emelkedett fel ez a Közlöny újból arra a ma
gaslatra, amelyen a boldog békeévek Magyarországának Közlönye 
állott.

A tanári munka nemes tisztaságát, nemzetépítő és alakító 
értékét kevesen látták oly tisztán, mint ő. Mert a tanár lelket 
művel 6 valóban az embert ő alakítja a társadalom értékes tag
jává. Az iskolába kialakítatlan anyag kerül s az ember lelkének 
csiszolása, művelése ott történik meg. Lelket alakítani, lelket mű
velni a legmagasztosabb feladat. Nyíltan hirdette: „A tanári ka
tedra erkölcsi eszmények kultuszában a templomi szószékkel egyen
rangú.“ S ez a gondolat volt vezető eszméje egyesületünk mun
kájának irányításában. Belevirmi a társadalomba a tanári munka 
értékelésének szükségességét. Mert bizony, a felületes szemlélő, 
főleg a gyermekéért aggodalmaskodó szülő nem ritkán az iskolá
ban, annak tanáraiban, ha a gyermeket munkára szorítják, nem 
nevelő társat lát, ha igazságosságra szoktatják, ha jellemét csiszol
ják, nem a nemzetnevelőt látják, hanem a gyermek jövőjének aka
dályozóit. Az emberi természet, melyet az Űr Isten munkára terem
tett, sokszor irtózik a munkától, s nem szereti azokat, kik munká
hoz szoktatják s arra kényszerítik. Pedig a középiskolai tanár, 
ki a nemzet vezető rétegének kiművelésére hivatott, ki olyanná 
teszi az ifjút, hogy az nemzetéért önzetlenül dolgozni tud, a tár
sadalom részéről megbecsülést, megértést érdemel. Ezt tudta 
Madai Gyula, ezt érezte, ezt hangoztatta, és sokat küzdött azért, 
hogy a társadalmat tanárszerető hangulatra bírja. A középiskolai 
tanári rend buzgó, értékes munkása a magyar társadalomnak, 
megérdemli, hogy értékeljék is munkáját. Ezért dolgozott ő, sokat, 
igen sokat érte évtizedeken át, csendes, kitartó munkával, de han
gos művészi szónoklataival is.

A társadalmi megbecsültetés mellett a tanári rend életének 
szépségét akarta fokozni.

Gaál Mózes nagy elgondolását, a vidéken tanító tanár egye
temen tanuló gyermekei számára meleg otthont létesíteni leg
nemesebb feladatának tekintette. Tudta azt, hogy a családi 
körből kiszakított, vidékről Budapestre, az egyetemre kerülő ifjú 
ezer és ezer veszélynek van kitéve, s ha nem vigyázunk reá, köny- 
nyen az utca áldozatává lesz. A régebben e célra gyűjtött összeg, 
mint annyi más nemes alapítvány, a háború után elértéktelenedett. 
Elődének, Lévay Edének, nyomán újjáteremteni ezt az alapot s 
azt annyira növelni, hogy otthont lehessen adni belőle vidéki kar
társaink gyermekeinek, legerősebb, legvonzóbb törekvése volt. 
Már az 1925. évi közgyűlésünkön jelentette, hogy: „a tanári ház
alap javára a minisztérium nobilis közreműködésével együtt van 
80.000 pengő (akkoriban egymilliárd korona)“. S egy év múlva, 
1926. október 30-án tartott LX. közgyűlésünkön már közölhette: 
„Három nappal ezelőtt aláírtuk egy gyönyörű palotának, Alpár
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Ignác alkotásának, a Csepreghy-utca 4. szám alatti háromemeletes 
háznak megvételéről szóló szerződést.“ S őszinte örömmel kívánta, 
hogy „váljon ez a ház a tanárgyermekek százai és ezrei végtelen 
sorának elapadhatatlan áldásává. Ez a tűzhely, mely örökös, 
melegítse át s vonja testvéribb szolidaritásba a sokszor oly rideg, 
és sokszor oly testvérieden tanári lelkületet“. A hamarosan ren
deltetésének átadott palota néhány év múlva az egyesület teher
mentes tulajdonává vált, s 40 tanárgyermek részére főiskolai tanul
mányaik közben biztosítja a családi otthont.

Ez a ház immár teljesen a középiskolai tanárság háza, ebben 
otthonra talál a budapesti és vidéki tanár egyaránt. Ez a ház tette 
lehetővé, hogy a budapesti tanári kör élénkebb pedagógiai mun
kásságával a középiskolai élet felmerülő kérdéseit szakszerűen és 
fesztelenül megtárgyalhassa, és a tanárok továbbképzésének 
állandó otthona legyen. Ez a ház készségesen nyújt alkalmat a 
testvéregyesületek hasonló irányú értekezleteinek.

A budapesti otthon létesítése mellett a középiskolai tanár 
nyári pihenését is elősegíteni kívánta. Balatonfüreden ingatlant 
szerzett egyesületünk számára s abban évenkint 200 tanár szá
mára tudunk üdülést biztosítani. Kedves, meleg otthon ez; ebben 
többízben keresett és talált üdülést Madai Gyula is, mikor ki
fáradva, elcsigázva a sokféle munkától, néhány napot itt tölthe- 
tett. Mily örömmel látta itt a középiskolai tanárság testvéries 
együttélésében a vidám nyári hangulatot, Balatonfüred áldásos 
levegőjének és vizének regeneráló hatását.

Elnökségének 10. évfordulóján nem ezekről a látható nagy 
eredményekről számolt be, hanem: „az én örömöm forrásai — 
mondta ebben a megnyitójában Madai Gyula — azonban nem 
csupán a látható eredmények. Van olyan eredménye is a decen- 
niumos munkának, ami láthatatlan, mert benn fészkel a szivek 
redőiben. A lelki eredmények ezek, a kartársi szolidaritás szelleme, 
amely biztosította az egyesületi élet alkotmányos rendjét s amely 
nagy iskolai és kari érdekek védelmében sohasem engedte a rendi 
egység és tekintély ércfalát meginogni. Az egyesület egy rideg 
érdekképviselet szűk korlátain felülemelkedve, immár egy nagy 
karitatív társulás, nagy családi közösség vonzó tűzhelyévé kezd 
kiterebélyesedni, amit legbeszédesebben bizonyít tagjaink számá
nak megnégyszereződése“. Igen, ez nagy lelki megnyugvás volt 
Madai Gyula számára, hogy maga mögé csoportosulni látta a 
tanári rendet s ezt a megértést igen sokra becsülte. Mert semmi 
sem fájt neki jobban, mint mikor kartársai nem látták a munkája 
elé gördülő akadályokat. Pedig fáradhatatlan volt ő a tanári érde
kek védelmében.

Ezek a tények, melyekről itt szólottám, Madai Gyula 13 évig 
tartó egyesületi elnökségének jellemzői s működésének maradandó 
emlékei.

Magunk közt akarjuk látni őt mindig. Vegyük le a leplet 
képéről.

Itt van előttünk Madai Gyula képmása. Képmásából felénk 
tükröződik nagy egyénisége. Élénkké, lelkesítővé alkotta e képet 
a művész Bors Károly. A kartársi szeretet, az önzetlen munka
készség, az erő sugárzik belőle, és elárasztja szellemével e termet 
s abba járó kartársait.
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E képre mindig szeretettel fogunk nézni. Megbecsüljük annak 
emlékét, ki kartársaiért önzetlenül, fáradhatatlanul oly sokat dol
gozott. Lelkesítő ereklyeként mutatjuk majd ifjú kartársainknak 
és utódainknak azzal a rendelkezéssel adjuk át, hogy gondozzák, 
óvják, mert nemcsak egyesületi elnökünk, hanem tisztalelkületű 
honfiú, egy nagy magyar tanár kiválóságát hirdeti.

Ünnepi ülésünket megnyitom.

II.

Madai Gyula méltatása.
Elmondotta: vitéz Szőnyi Sándor.

Ezen a kegyeletes ünnepélyen nekünk jutott a könnyebb fel
adat. A művész az eleven élet, a fény örökbemaradt nyomai után, 
a lélek belső látásával varázsolja elénk az eltűnt élet meleg képét 
és ránk tekintő arcát, nekünk a lélek vonalainak menetét, rezdü
léseit, örömét és vívódásait, a szellem röptét maga a megboldogult 
rajzolta meg, csak figyelmes szívvel, áhitatos lélekkel, az igazság 
és szeretet útjain kell követnünk, hogy a művészi arckép mellé 
gyors kézzel a szellemi élet képét szerényen felvázolni próbáljuk.

Dr. Madai Gyula, nagyérdemű, boldogult elnökünk, a Hajdú
ság napsugaras és térés mezőiről indult életútjára. Ép és józan 
gazdálkodó család egészséges és meleg körében teltek el első 
gyermekévei. Amit szellemi közléseiből ellenőrizhetünk, arra mutat, 
hogy szorgalmas, komoly apa és élénkszellemű, kedves, aranyos 
anyai gond vezette első éveinek lépéseit. Családjának közlé
sei ezt is igazolják. Majd a debreceni ősi kollégium lélek
formáló műhelyébe került. Az egészséges, fogékonylelkű, friss
szellemű magyar fiú megérzi, felismeri és felhasználja mind
azt, amit ennek az ősi iskolának múltja, tanáraiban és ifjú
ságában élő szelleme értékeset, előbbrelendítőt, ihletőt csak nyújt
hat. Tanulótársai közül vele együtt számosán a magyar művelő
dési, közigazgatási és politikai élet jelentékeny helyeire küzdötték 
fel magukat. Tanárai közt bölcs, sokszínű, meleglelkű vezetői vol
tak, akik helyesen ápolgatták fel kész és a benyomásokat mind 
mélyébe rejtő szellemét. Már gyermekifjú korában ígérete, veze
tője, csodált szónoka tanulótársainak. Gazdag nyelvi készségét, 
áradó könnyedségét, formás közlési módját gróf Tisza István 
dícsépi meg az érettségi lakomán, lelkét talán legjobban ismerő 
tanára, S. Szabó József főigazgató pedig megállapítja szónoki 
képességének egyik jellegzetes vonásaként a lelkes emphasist, az 
élénk hangsúlyozottságot.

Korán megpróbálkozott a versírással is. Csokonai és Arany 
minden mélyebblelkű debreceni diák előtt mindig eszménykép volt 
és marad, Madai társai közül egész bokrétát fakasztott szelle
mük virágzásba. Bármily érdekes volna felfedni, kikutatni és 
nyomon kísérni első költői indíttatásait és négy fiatal barátjával 
élt költői életüknek rejtelmeit, egymásra való hatásait, ösztönzé
sét és felfelé lendítését nyomon követni, mostani feladatunk mégis 
csak az, hogy sietve lépjünk tovább. Ötödmagával, Baja Mihály.
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Gulyás József, Gyökössy Endre és Oláh Gáborral együtt adja ki 1902- 
ben Debrecenben a Bokrétát. Azután csak a halál választhatja el, 
vagy ki ebből a finom, mély és erős szellemi környezetből és barát
ságból egyikőjüket vagy másikójukat, egyébként míg lehellnek, 
együtt maradnak. 1904-ben „Új bokréta“ virágzik ki, s 1908-ban 
már Budapesten jelenik meg a Bokréta harmadik könyve; 1928-ban 
pedig Pintér Jenő előszavával a debreceni Csokonai-kör adja ki 
a Bokréta negyedik könyvéi. Közben 1922-ben „Gondolatok szár
nyán“ címen adja ki Madai válogatott költeményeit, amelyek 
egyenként a Debreceni Ellenőr, a Képes Családi Lapok, Egyetemi 
Lapok, Debreceni Független Újság, Debreceni Képes Kalendárium, 
Budapesti Hírlap, Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, Pesti Napló, 
Élet, Magyarország, Arad és Vidéke, Koszorú című lapokban és 
közlönyökben jelennek meg.

A lélek virágzása közben komoly gonddal és szeretettel készül 
arra a pályára, amelyet a papi pálya mellett leginkább kedveltek 
meg az Alföld magasabbra törő, értékesebb, gazdálkodó családból 
származó ifjai: a tanári pályára. Egyetemi évei alatt néhai kitűnő 
elnökünk, „a magyar nyelv ékesszavú mestere“, Beöthy Zsolt 
hatása alá kerül. Majd különös szeretettel a Hajdúság nyelvének 
tudományos kutatását végzi. A latin nyelv tanulmányozásába, 
amelyre olyan alkalmas és lendítőerejű volt a debreceni kollégium 
szelleme, úgy merül bele, hogy született magyar józanságát a 
klasszikus írók bölcseségén érleli meg. Tanári pályafutása — arány
lag nem hosszú idő — a budapesti Lónyai-utcai református gim
náziumban folyik. Legkiemelkedőbb vonásaként azt a szeretetet 
emelhetjük ki, amellyel tanítványait — kicsiket és nagyokat — 
vezette. A jó rend, bizalom, lelkesség és szellemi frisseség levegő
jét éreztem, amikor a bolgár-török háború idején a mozgósítás el
szólította katedrája mellől, s próbálkozó helyettesként rám bízták 
egyidőre osztályait.

Csokonai költői nyelvéről és egyévi külföldön töltött tamul- 
mányútjáról szóló beszámolója mélyebb betekintést is engednek 
tanári képzettsége és érdeklődése gazdag körébe. A modern nyelv- 
tanítás kérdésétől kezdve a jellem- és nemzetnevelés szempontjai
nak magasságáig mindenütt frissen mozdul éber és élénk szelleme. 
De az életsors elszólította az élet iskolájába, hogy szeretett Hajdú 
földjének legyen nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselője, 
vezetője, irányítója, tanítója és fáradhatatlan segítője. Az Orsz. 
Középiskolai Tanáregyesülettel kapcsolatos képviselői és elnöki 
fáradozásai s munkája tették ismertté a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium előtt. Fáradhatatlan és önzetlen törekvései sikere
ket és csalódásokat is jelentettek számára, személyét azonban a 
Kormányzó Ür Ö Főméltósága a főigazgatói címmel tüntette ki.

Ha költői vonásait próbáljuk vázolni, leginkább szemünkbe 
tűnik józansága. Tárgykörei a hazaszeretet, függetlenség, család, 
szülők, hitves, gyermek, tisztaság, józanság, igazság, és szemérmes 
csendességgel néha a szerelem is. Genre-képei, melyekben a tar
talmas magyar humor csillog, egy-egy alkalommal keserednek 
csak a szatíráig, bennük is inkább az Alföld derűs bölcseségét és 
szilárd nyugalmát sugározza lelke. Gyakran emelkedik fel filozó
fiai magasságokig a vers szárnyain. Édesanyja dorgálása, szerető 
gondja, távolban is gondozó figyelme, egész lényét állandóan me-
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lengető szeretete újra meg újra kicsendül soraiból. A magyar 
természet jó és rossz, de örök vonásaival hangot kap lantján 
Honfibánat, ritkábban keserűség, szebb jövőt váró bizakodás jel
lemzi hazafias hangját; az emberi élet fonákságai, megriadásai, 
a természet szépsége, ereje és fensége; a lélek rejtett vonásai, két
ségei, de újra meg újra jóban bízó lelke filozófiai, bölcselkedő 
költeményeinek fordulatait. Kis családja meleg belső élete, derűs 
pillanatai, gazdálkodásuk eseményei, gyermekei édes arca, a hit
ves önfeláldozó, drága szeretete legvonzóbb soraiban élnek.

Formagazdagsága is jelentékeny, bár eleinte inkább a hagyo
mányos magyar verselést szereti, később könnyed csínnal lendül
nek nyugati versclésű sorai is. Érzéseit gondolatokig átérlelő, 
meditativ lírai természet lévén, ritkábbak nála a rövid sorok, de 
gyakoribb a könnyed fordulatú strófa, legsikerültebben tiszta 
lélekzetűek, versszakai humoros genre-képeiben. Néhány elbeszélő 
költeményén is átüt a lírai természet sietése, ami nála, aki a 
szónoklatban az előadás folyamatos és gazdagerejű művésze volt, 
egészen feltűnő.

Költészetét folyton növekvő kör: diáktársai, Debrecen, Gaál 
Mózes „Tanulók Lapjá“-nak ízelítője nyomán a magyar tanulóifjú
ság, az egyetemi ifjúság, lassanként szerte az ország figyelő szel
lemi rétegei majd pályadíjával a Magyar Tudományos Akadémia 
s végül a Petőfi Társaság, mely tagjai sorába iktatta, kísérik el
ismerő szeretettel. A háború benyomásai is megrezdülnek finom- 
érzésű lelkében, a legmélyebb emberség hangján.

Rákosi Jenő bíztatja arra, hogy adja ki: „Ember szól a tűs
ből“ című hadi naplóját. Ez a prózai írásműve is költői alkotásai 
közé tartozik. Oda sorolják azok az igaz, mély és megható emberi 
érzések, amelyeket a háború és a vele járó borzalmak, viszontag
ságok, vagy a szörnyű vihar itt-ott megcsendesülő „szemei“ kel
tettek benne, amelyeket jellemző magyar józansággal, igazsággal 
és emberséggel szólaltatott meg soraiban.

Bármily elmélyülő és részletesen mérlegelő tanulmány is 
csak azt állapíthatja majd meg róla, hogy igazi költői kedély, szép, 
szelíd, józan lélek és választékos formaművész volt, akinek erejét 
nem dörgés és villámlás — bár ő maga szerette ezeket a szava
kat — hanem a legállandóbb és legértékesebb emberi vonások 
jellemzik.

Költői pályájának képét fejezzük be színművével: A Bizáky- 
házzal. Különös bátorságú és érdekű darab ez. Az azóta már sok 
érdekes hajtású magyar földirodalom (agrárirodalom) első szín
műve. A felápolt magyar föld embereket megtartó, meggyógyító 
s nemzetünk jövőjét biztosító jelentőségét eleveníti életbe. Az meg 
egyenesen irodalmi érdekesség, ahogyan sejthetőleg az Ady- 
probléma párizsi részét tejkúrára fogja ebben a művében. Kle- 
belsberg Kunó gróf kultuszminiszter jelentékeny számú orsz. 
képviselővel jelent meg a darab első, debreceni előadásán, s nagy 
tisztességet tett Madai írói szellemének, mikor többek között meg
állapította a darabról: „érzik, hogy annak szerzője egy hajdúsági 
tanár“, mert a Hajdúföld (mennyire egészen az egész magyar föld) 
szeretete és a tanári élet céltűző, felelős okossága valóban legfőbb 
mozgatója a darab cselekményének.
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Ezzel már át is léptünk Madai Gyula politikus pályájának 
vonalaira. Mint politikust is a magyar föld, a magyar mezőgazda
ság és szűkebb hazájának, a Hajdúságnak a szeretete — amelyen 
életének legboldogabb napjait s legnagyobb fáradságait élte — 
és a nemzetnevelő komoly szellem jellemzik. Nem volt hangos 
politikus, bár a szó ékes erejével könnyen tehette volna. Tanult, 
elmélyedt, vizsgálódott, gyötrődött, de sohasem kétségeskedve bízott 
és lelkesített s fáradott. Feljegyzései szerint több mint 15.000 em
ber ügyes-bajos dolgait intézte, sürgette, mozgatta s vitte jórész
ben kellő megoldásig. „Magyar feltámadás“ című közgazdasági és 
politikai elmefuttatásai, azt mondhatnék, természetes kerete köl
tészetének és egész tiszta, önzetlen és szerény életének. Politikai 
felfogása nyilt magyarságé, józan és okos. Átszenvedi megcsonkí- 
tottságunk minden kínját és rémségét, de fajunk, földünk és nép
jellemünk szilárd alapján bízik talpraállásunkban. A legközvetle
nebb utat erre gazdasági életünk kifejlesztésében találja, s ennek 
válik lelkes szószólójává még prózai írásaiban is azzal a szónoki 
tulajdonsággal, amelyet Ciceróval amplitudo-nak, a kifejezés gaz
dag és pompás teljességének nevezhetnénk. Ez különben az empha
sis mellett élő beszédeinek is állandó jellemvonása volt. Hogy 
írásait és politikai beszédeit is tanári világosság, nevelő célzat és 
tiszta okfejtés jellemezték, azt mi természetesnek találjuk és ren
dünk tisztességének számítjuk. A társadalmi, szociális kérdések
ben is meleg emberszeretet, méltányosság és igazságérzet vezet
ték. Feltűnő, hogy nevelési, oktatási, tanügyi kérdésekben, talán 
mert ezek helyes megoldását nemzeti és gazdasági életünk javuló 
éveiben remélhette elérni, ritkábban szólalt meg a fórumon. Ezen 
a téren teljesített értékes szolgálatait elnökünk az Országos Közép
iskolai Tanáregyesületi Közlönyben nekrológjában s mai beszédé
ben összefoglalta.

Egyháztársadalmi, a református sajtó és egyházi életben, a 
Bethlen Gábor Körben végzett vezető munkássága is a felekezeti 
béke, a magyarok egymást megértésének, a krisztusi világrend 
őszinte és igaz művelésének szolgálatában állott.

Amint végigtekintetttünk szellemi életének képén, újra fel- 
lebben előttünk nemes, szelíd, tiszta, magyar arca. Szerettük azok
ban a napokban, mikor közöttünk járt, szeretjük szellemének drága 
emlékeiben, s szeretjük, mint magyar jövendőnk továbbra is lélek
formáló, nemesítő és nevelő bajnokát.

III.
M A D A I  G Y U L A  E M L É K E .

írta  és elmondotta: Párkányi Norbert.

Fáj még a seb, friss még a könnyünk, 
Fáklyánkon sírva gyűl a láng.
Már csak emlékezni szabad rád,
K i miénk voltál: MADAI GYULÁNK. 
Küldd le a mennyből hozzánk szellemed. 
Maradj nekünk élő emlékezet!



Föld, légy áldott, mely fölnevelted,
Te homokbuckás H a j d ú s á g !
Sziklák közt sem edződhetett tán 
Keményebb hazafiúság,
Mint benne élt, tüzelt, munkált, hatott,
És véle tollat, kardot forgatott.

Nem harcra készült. M a g v e t ő n e k  
Indult szelíd, szép élete.
Szemében szent láng lobogása,
Szívében a föld éneke.
Szemlátomást virult a friss vetés,
S kalászba ért a n e m z e t n e v e l é s .

Sl jött a csapás. Viharmadár szállt 
A zsendülő vetés fölé,
Lecsapott rá s fekete szárnya 
A kalászt sorra tördelé.
S a szörnyű vész, mely napról-napra nőtt, 
H a r c o s s á  avatta a magvetőt.

Ott állt a vihar közepében 
Mint nyilt mezőn az ősi tölgy,
Példátadán, kemény-vitézül,
Míg ágyúktól rengett a föld.
S mikor a rém sötéten elvonult,
A feldúlt termésre sírva borult.

Vetéshez látott újra hittel,
Kezébe fogta az ekét,
Hivatását még megtetézte:
Védte bús n é p e  érdekét,
Hogy a lelkére ne üljön közöny,
Kenyeret hozzon verejték s a könny.
De jövőtnéző lelke látta 
A magyar célt és ideált:
Űjélet-hintő magvetőknek,
A t a n á r o k  élére állt.
Érezte, hogy a magyar hősi nép 
Lélekmotorja az értelmiség.

Fészket rakott. Követte híven 
Az anyamadár ösztönét 
Jó szíve tűrte a kicsiny lök 
S a meg nem értők közönyét.
A f é s z e k  á l l  s öregség, ifjúság 
Zengi benne a jövő himnuszát.

Tanárok! Nézzünk fel az égre,
Onnan lobog lelkűnkbe láng.
Folytassuk művét s hintsen áldást 
Fentről rá Madai Gyulánk! 
Magasztosuljon ünneppé a gyász,
S jöjjön, mint hitte, a f e l t á m a d á s !
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Magyar írásbeli dolgozatok.

II. Vagylagos tételek az érettségin.
Már évek óta tapasztaljuk, hogy intézetünkben a magyar 

érettségi írásbeli vizsgálatokon a vagylagos tételek közül alig egy
két tanuló választja az idegen: történelmi vagy fizikai feladatot. 
Először arra gondoltunk, hogy talán bennünk vagy intézetünk 
módszerében van a hiba. Részben azért is, hogy önmagunkat meg
nyugtassuk, átnéztük mindazokat az értesítőket, amelyekhez csak 
hozzájuthattunk (1936—37. tanév). 128 fiú- és leány középiskola 
értesítőjéből megállapítottuk, hogy a magyar írásbeli érettségi 
tételek vagylagos rendszere ma általános és a második tétel majd
nem mindenütt más tantárgy köréből való. (Mindössze egy olyan 
intézetet találtunk, ahol az írásbeli érettségin csak irodalmi tétel 
szerepelt: Budapest, II., Mátyás-gimnázium. Az egyik intézet érte
sítőjében pedig nem közölték az írásbeli feladatok tételeit. Buda
pest, VII., Madách Imre-gimnázium.) A többi 126 iskolában min
denütt kitűztek vagylagos magyar írásbeli tételeket. Sajnos, az 
értesítők nagy részének adataiból ennél többet nem tudhattunk 
megállapítani, mert ezek nem közük, hogy hány tanuló dolgozta 
ki az egyik vagy másik feladatot. Szerencsére mégis jelentékeny 
számú (50) értesítőben fel van tüntetve az is, hány vizsgázó válasz
totta a magyar s mennyi az idegen tételt. Ügy gondoljuk, ez az 
ötven értesítő elegendő adatot szolgáltat, hogy belőlük a vagyla
gos tételek értékét és jelentőségét megállapítsuk. Ezekből az ada
tokból azonban csak annyit tudunk meg, hány tanuló választotta 
ezt vagy azt a tételt, de azt, hogy a magyar vagy az idegen tárgyú 
feladatok kidolgozása sikerült-e jobban, nem láthatjuk meg, mert 
olyan adatcsoportosítást, amelyben külön fel vannak sorolva a 
magyar és az egyéb tárgyú dolgozatok érdemjegyei, csak egy-két 
értesítőben találtunk. Ily kevés adatból általános érvényű meg
állapításokat nem igen lehet tenni.

A rendelkezésünkre álló adatokból azonkívül, hogy a vagy
lagos tételek közül melyeket dolgozták ki nagyobb számban a 
tanulók, még egy dologra nézve kaphatunk felvilágosítást. Észre 
fogjuk venni, hogy az idegen tételek kidolgozóinak a száma is igen 
különböző, s bizonyos fajta tételeket szívesebben, másokat egy
általában nem választanak a vizsgázók.

Első kérdésünk: milyen arány van a kidolgozott magyar és 
az idegen tételek száma között? Az idetartozó nyers adatok a 
következők: az 50 értesítőben 51 érettségi vizsgálat adatait talál
tuk, de mindig csak a tanévvégi, teljes vizsgákat vettük tekintetbe. 
Ezen az 51 érettségi magyar írásbeli vizsgán résztvett 1521 fiú és 
leány; ezek közül a magyar irodalmi tételt választotta 1338, vagyis 
86-65%, az idegent 203, vagyis 1355%. 14 esetben kivétel nélkül vala
mennyi jelölt a magyar feladatot dolgozta ki.

Ha a fiú- és a leányintézetek adatait külön vesszük, azt tapasz
taljuk, hogy a leányok még kevésbbé szívesen választják az ide
gen tételt, mint a fiúk. Amíg 42 fiúosztályban 1348 vizsgázó közül 
1156 (85-76%) készített magyar irodalmi tárgyú dolgozatot, idegent 
pedig 192 (14-24%), s 9 helyen nem volt egy idegen sem (az osztá
lyok 22%-a), addig 173 leány közül 162 (93-65%) választotta a ma-
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gyár tételt, s csak 11 (6-35%) a mástárgyút s az osztályok 55%-ában 
nem akadt egy idegen dolgozat sem.

A fenti adatokból kiviláglik, hogy a magyar írásbeli érett
ségi vizsgákon igen jelentéktelen szerepük van a más szaktárgyak 
körébe tartozó tételeknek. 51 érettségi vizsgán 14 helyen egy tanuló 
sem választotta az idegen tételt, 17 helyen pedig 1—3. Vagyis az 
érettségi vizsgálatoknak több mint a felénél (31) semmi gyakor
lati eredménnyel nem járt a nem-magyar tárgyú feladatok ki
tűzése. Ha tehát a vagylagos tételek alkalmazásának az a célja, 
hogy olyan tanulóknak, akik valamelyik más tárgy iránt nagyobb 
hajlamot és érdeklődést mutatnak, mint a magyar iránt, meg
könnyítsük a magyar írásbeli vizsgálatot s alkalmat adjunk 
nagyobb tudásuk és rátermettségük érvényesítésére, megállapít
hatjuk: a vagylagos tételek ezt a feladatukat nem tudták meg
valósítani. Hiszen képtelenség, hogy 14 iskolában egyetlen egy 
tanuló sem lett volna, aki jobban szerette és tudta az írásbeli vizs
gálaton szereplő másik tárgyat, mint a magyart. De általában is 
lehetetlen — ennek a tapasztalat merőben ellentmond — hogy 
ennyivel több tanuló (86-65%!) érdeklődött volna jobban a magyar, 
mint a többi tárgy iránt. Már pedig ezek az eredmények, legalább 
látszólag, ilyennek tüntetik fel a helyzetet. Az idegen tárgyú 
érettségi tételek meddőségének bizonyára egészen más okai van
nak. Megpróbálunk néhányra rámutatni.

* 1. Már magában abban a helyzetben van valami furcsaság, 
hogy magyar érettségi vizsgálaton olyan írásbeli feladatot kell 
írni, amelynek semmi tárgyi kapcsolata nincs a magyar iroda
lommal. Valahogy a vizsgázó, szinte ösztönszerúen, úgy érezheti, 
hogy mégis csak több köze lehet az ő magyar érettségi jegyének 
a megállapításához, ha a magyar irodalom, valamelyik kérdéséről 
ír, mintha például a sugárzó hőről vagy az Anjouk külpolitikájáról.

2. E mellett kevesebb gyakorlottságuk is van a vizsgázóknak 
az idegen, mint a magyar tárgyú feladatok kidolgozásában. Mert 
bár a felsőosztályos magyar dolgozati tételek között vannak más 
tantárgyak körébe tartozók is, aránylag mégis sokkal több az 
irodalmi vonatkozású, egyrészt ugyanis a második tétel nem min
dig idegen anyagból való, másrészt pedig megoszlik valamennyi 
tantárgy között, úgy, hogy félévenkint fizikából, földrajzból, tör
ténelemből stb. legfeljebb egy-egy tétel tűzhető ki. így  azután 
minden tanuló több irodalmi feladatot ír, mint egyéb tárgyút. 
Annál is inkább így van ez, mert hiszen, amint láttuk, a vagyla
gos tételek közül a felső osztályokban sokkal többen választják a 
magyart, mint az idegent.

3. Míg az évközi dolgozatoknál igen gyakran azért választják 
a tanulók az idegen tárgyút, mert a tankönyvből, vagy valami 
más kézikönyvből, lexikonból könnyebb összecsapni, itt, az érett
ségi vizsgálaton ez a szempont nem lehet befolyással a tételek 
közti válogatásnál. Itt még a legléhább diák is komolyan veszi a 
dolgot, s e mellett nem is tud az említett „forrásmunkákhoz“ 
hozzájutni.

4. Ezeket a nehézségeket még fokozzák sok esetben maguk az 
idegen tárgyú érettségi tételek is. Ezeknek egyrésze olyan, hogy 
források nélkül — már pedig ilyenek nem használhatók — semmi
vel sem tudnak többet írni róluk a vizsgázók, mint amennyit a
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tankönyvben tanultak. Máskor pedig olyan általánosak,, tágkörűek, 
hogy nem tud velük mit kezdeni a tanuló e valóban a rendelke
zésre álló időben nem is igen dolgozhatná ki őket elfogadható 
eredménnyel. Ámbár nem pusztán és nem is elsősorban a tételek 
alkalmas vagy alkalmatlan voltán múlik ez a dolog, mégis két
ségtelen, hogyha az idegen tárgyú tétel jól van megválasztva, a 
vizsgázók szívesebben mernek belefogni, mint a nehéz, ügyetlenül 
megfogalmazott feladatokba. A válogatást az is befolyásolja még, 
hogy milyen a magyar irodalmi tétel: könnyű-e, vagy nehéz.

•Ha a magyar írásbeli érettségi tételeket nézegetjük, azt lát
juk, hogy a második kérdés majdnem mindenütt a történelemből 
vagy a fizikából való. 51 érettségi írásbeli vizsgálaton mindössze 
két mástárgyú feladatot találtunk s mind a kettőt leányiskolában. 
A többi 49 intézet közül 26-ban történelmi, 23-ban pedig fizikai 
tétel szerepelt. Feltűnő, hogy a középiskolai tárgyak közül csak 
kettőt és éppen ezt a kettőt használják fel a vizsgáztató tanárok 
az érettségi írásbeli vizsgálatokon. Ezt az egyoldalúságot nem is 
igen lehet mással magyarázni, mint hogy a második tételt minden
áron az érettségi tárgyak anyagából akarják kitűzni. Mivel a 
latinból és németből amúgy is van írásbeli dolgozat, a mennyiség- 
tanból pedig igazán nem lehetne „magyar“ dolgozatot Íratni, nem 
marad más, mint a történelem és fizika. Ámde az Utasítások nem 
rendelik el, hogy a II. magyar tétel az érettségi tárgyak köréből 
legyen, tehát szabadon lehetne válogatni a tárgyak között s néme
lyik talán alkalmasabb is lenne erre a célra — például filozófia, 
művészettörténet, földrajz — mint a fizika.

De még ennél az egyoldalúságnál is különösebb, hogy a tör
ténelmi és fizikai tételek majdnem egyenlő arányban fordulnak 
elő az írásbeli érettségiken. Pedig nyilvánvaló, hogyha már a 
magyar írásbelin szerepelniük kell idegen tárgyú tételeknek is, 
erre a célra a történelem sokkal alkalmasabb, mint a fizika. 
Hiszen például a retorikában részletesen foglalkozunk a történet- 
írással és sok történelmi olvasmányt is olvasunk. A VII. és VIII. 
osztályban az irodalmi korszakok bevezetéséül a történelmi kor
kép megrajzolása szolgál. A történelmi tárgyit szépirodalmi mű
vek is állandóan ébrentartják a történelem iránti érdeklődést. 
Történelmi művek is könnyebben és gyakrabban eljutnak a tanu
lókhoz, mint fizikai szakmunkák. De a magyar és a történelem 
anyaga, módszere, szelleme, előadása stb. is sokkal közelebb van 
egymáshoz, mint az irodalomtudományé és a fizikáé. Az írásbeli 
érettségi vizsgálatok adatai is azt mutatják, hogy a tanulók is 
szívesebben választják a történelmi feladatot, mint a fizikait. 
(Magyar és történelmi tétel esetében a történelmit választotta 768 
vizsgázó közül 134, tehát 17-4%, míg magyar és fizikai vagylagos 
tétel közül 721 vizsgázóból csak 62, tehát 8-6% választotta a fizikait.) 
Ezek szerint a fizikai tételek mai nagyarányú szerepeltetése az 
érettségi írásbeli vizsgálatokon nemcsak indokolatlan, hanem 
eredménytelen is.

Azt is megállapíthatjuk azonban, hogy az idegen tárgyú érett
ségi írásbeli tételek egy része önmagában véve is alkalmatlan erre 
a célra s a vizsgázók szinte egységesen visszautasítják őket. Így 
például azokat a történelmi tételeket, amelyeknek túlságosan nagy 
és bonyolult az anyaguk, térben vagy időben igen szétszóródott
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s e miatt határozatlan és bizonytalan, csak elvétve választotta egy- 
egy érettségiző. Ezek az irodalmi feladattal, úgy látszik, semmi
kép sem mertek megbirkózni s bizonyára azt gondolták, hogy egy 
ilyen nagy, bizonytalan körvonalú kérdésről, ha jó dolgozatot nem is, 
valamit mégis csak tudnak írni. Többen és szívesebben dolgozták 
ki a történelmi feladatot, ha annak tárgya világosan, határozot
tan körül volt határolva, nem kívánt sok, aprólékos adatszerűsé
get, teret adott egyéni gondolataik és képzeletük érvényesülésére. 
Több feldolgozóra találtak az olyan tételek is, amelyek nem ride
gen szaktudományi jellegűek, hanem lehetőséget adtak a hazafias 
és erkölcsi állásfoglalásra, az érzelmek megnyilatkozására, vagy 
pedig különösen időszerű kérdéseket vetettek fel. Egy-két esetben 
olyan könnyű volt a történelmi tétel, hogy ezzel csábította magá
hoz a vizsgázókat. Általában a gyakorlatban leginkább azok a 
történelmi tételek váltak be, amelyek legkevésbbé kizárólagosan 
szaktudományi színezetűek.

A fizikai tételek kitűzésénél még nehezebb a helyzet. Ez az 
oka a tételek egyhangúságának is. Hiszen a 23 fizikai tétel közül 
kettőt majdnem azonos fogalmazásban három-három helyen is 
feladtak a vizsgázóknak. Pedig ezek a tételek egyáltalán nem vol
tak megfelelőek megszabott idejű, zárthelyi kidolgozásra. Erre vall 
teljes eredménytelenségük is: az egyiket három intézet 81 érett
ségiző növendéke közül egy sem dolgozta ki, a másikat pedig 
ugyancsak három intézetben 69 vizsgázó közül mindössze egy 
választotta. Nagyjában a többi tételnél sem sokkal különb a hely
zet: a legtöbb helyen 1, 2, 3 vizsgázó írta csak a fizikai tárgyú 
dolgozatot. Csak egészen kivételesen fordult elő, hogy három
nál többen nyúltak a fizikai tételhez. Ezekben az esetekben ugyan 
a fizikai tétel magában véve is alkalmasabb volt a kidolgozásra, 
de viszont az irodalmi tétel aránylag nehéz, alaposabb tudást 
és nagyobb elmélyedést kívánó: így nem igen lehet eldönteni, 
hogy a fizikai tétel vonzotta, vagy az irodalmi taszította-e inkább 
a tanulókat. Talán itt is úgy történt, mint igen gyakran az év
közi vagylagostételű magyar dolgozatoknál, hogy nem a szaktárgy 
iránti nagyobb érdeklődés, hanem inkább a tételek viszonylagos 
könnyebbsége volt vonzó hatással a vizsgázókra. 23 fizikai érett
ségi írásbeli tétel között mindössze egynél esett meg, hogy vizs
gázóknak majdnem a fele kidolgozta (37 közül 18). Ebben a tétel
ben aránylag kevés a szorosan vett szakszerű elem, alkalmat ad 
a tanulók művelődéstörténeti ismereteinek és képzeletük munká
jának a felhasználására és sok időszerű érdekessége is van. Ennek 
a sikere is igazolja előbbi megállapításunkat, hogy minél kevésbbé 
szaktudományi jellegű valamely idegentárgyú tétel, annál jobban 
megfelel az írásbeli dolgozatok célkitűzéseinek.

Az idegentárgyú érettségi tételek tüzetes megvizsgálása nyil
vánvalóvá teszi, hogyha a magyar érettségi írásbeli feladatok mai 
vagylagos rendszere megmarad s a második tételnek valóban igazi 
jelentőséget és komoly szerepet kívánunk juttatni, a tételek rneg- 
válogatásában egészen más szempontok figyelembevételére és sok
kal nagyobb körültekintésre lesz szükség.

Akár történelmi, akár fizikai, akár más tárgyú a második 
tétel, olyannak kell lennie, hogy azzal a vizsgázók iskolai tanul
mányaik alapján sikerrel megbirkózhassanak. Világosan és hatá-
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rozottan kell őket megfogalmazni, hogy a tanulók tisztán láthas
sák, miről és milyen szempontból kell írniok. Kerülni kell a túl
ságosan nagy terjedelmű feladatokat s méginkább a nagyon is 
elméleti jellegűeket, amelyekről a vizsgázók nem tudhatnak és 
nem is írhatnak többet a tankönyvből tanultaknál. Közelebb kell 
hozni ezeket a tételeket a mai élethez, a mai viszonyokhoz. Tűzze
nek ki a szaktanárok olyan feladatokat, amelyek kapcsolatban 
vannak korunk nagy nemzeti, világnézeti, társadalmi mozgalmai
val és eseményeivel. Az ilyen kérdésekről sokat hallanak, olvas
nak a tanulók az iskolán kívül is, természetszerűen érdeklik is 
őket s így önállóbban, egyéniebben és változatosabban tudnak 
majd róluk írni. Azonban az ügyesen megválogatott tételekkel is 
csak akkor lehet majd nagyobb sikert elérni, ha előkészítjük a 
tanulókat ilyen feladatok kidolgozására. Természetesen nem úgy 
gondoljuk ezt az előkészítést, hogy a tanár egy kérdést kiemel az 
egész évi tananyagból, azt alaposabban, részletesebben megtár
gyalja a tanulókkal s azután kitűzi írásbeli tételnek az érettségi 
vizsgálatra. Az egész tanításnak kell olyannak lennie, hogy a 
tanulókat ránevelje arra, hogy egy-egy erre alkalmas tudományos 
kérdésről önállóan, érdekesen rövid előadást összeállítani, el
mondani vagy megírni tudjanak. A tanár az évi munka folyamán 
mutasson rá az ilyen kérdésekre, ezeknek a jelentőségére, kapcso
lataira, jelölje meg a forrósokat, ahol az illető tárgyról bővebb 
felvilágosítást kaphatnak az érdeklődő tanulók. Nagyon jó példá
kat találhatnak a tanulók a nagyközönség számára kiadott folyó
iratokban arra nézve, hogy egy-egy szaktudományi kérdést mint 
lehet élvezetesen, aránylag nem nagy terjedelemben kidolgozni. 
(Például a Magyar Szemle, Búvár, stb. közleményei.) Meg lehet 
bízni egy-egy tanulót azzal is, hogy a tananyagnak egyes részle
teit, vagy azokkal szorosan összefüggő problémákat önállóan ki
dolgozzanak és az órákon előadjanak. Az önképzőkört is igen hasz
nosan be lehetne kapcsolni ebbe az előkészítő munkába. Leg
eredményesebb előkészület azonban az lenne, ha a szaktanárok a 
felsőbb osztályokban rendszeresen íratnának a tárgyuk köréből 
írásbeli dolgozatokat. így  biztosítva lenne a teljes szakszerűség s 
minden tanuló szerezne gyakorlatot arra nézve, hogy egy-egy 
szaktudományi kérdést hogy lehet kellő tárgyszerűséggel és mégis 
élvezetes módon, ötletesen, elevenen formába önteni.

Ha azonban sikerülne is az idegentárgyú írásbeli érettségi 
dolgozatok számát megszaporítani s ezeknek a dolgozatoknak belső 
értékét emelni, még mindig maradna egy nagy nehézség ezen a 
téren. Sőt ez a nehézség talán még fokozódnék. Ma talán épp azért 
nincs ennek a kérdésnek nagyobb jelentősége, mert aránylag igen 
kevés a magyar érettségi írásbeli dolgozatok között az idegen- 
tárgyú.

Az idegentárgyú magyar érettségi írásbeli dolgozatoknál 
nem egészen tisztázott és nem is könnyen tisztázható, hogyan 
érvényesíthető eredményük, érdemjegyük az osztályzásnál. Nem 
a dolgozat jegyének a megállapítása okoz különösebb nehézséget, 
ezt a két szaktanár könnyen elintézheti, hanem a jegynek a fel
használása a végleges jegyek megállapításakor. A magyar érett
ségi jegy tulajdonképen három adatból alakul ki: a tanuló évvégi 
osztályzataiból, az írásbeli dolgozat érdemjegyéből és a szóbeli
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felelet értékéből. Ezek közül az írásbeli dolgozat igen jelentékeny 
hatású, hiszen sokszor nemcsak a vizsgázó magyar végső jegyére 
lehet döntő befolyással, hanem egész érettségi vizsgálatára és bizo
nyítványára is. (Például ha elégtelen a magyar írásbeli dolgozat.) 
Az eddigi gyakorlat szerint az idegentárgyú érettségi dolgozat 
érdemjegyét éppen úgy a magyar végjegy megállapításánál vet- 
ték figyelembe, mint az irodalmi tárgyúnkét. Mivel csak elvétve 
írtak a tanulók mástárgyú dolgozatokat, nem igen tűnt fel ennek 
a helyzetnek a fonáksága. Már pedig, ha jól meggondoljuk, lehe
tetlen egy egészen más tantárgy köréből kitűzött tételű dolgozat
nak olyan értéket és szerepet juttatni a magyar érettségi érdem
jegy meghatározásánál, mint a szorosan irodalmi jellegűnek.

Az idegentárgyú dolgozat a magyar szaktanárnak nem ad 
többről felvilágosítást, mint a tanuló helyesírási készségéről és 
esetleg a stílusáról. De még erről az utóbbiról sem teljesen meg
nyugtató mértékben, mert hiszen mi magyar tanárok mindunta
lan tapasztalhatjuk, hogy a tanulók általában ügyetlenebből, 
nehézkesebben és szárazabban írnak az idegentárgyhoz tartozó, 
mint az irodalmi kérdésekről. A tanulók szerkesztői ügyessége is 
nehezebben állapítható meg a szaktárgyú, mint az irodalmi dol
gozatból, mert egyrészt szokatlanabb nekik az ilyenfajta munka, 
másrészt pedig a szerkesztés az írásmű anyagával, vagyis a tárgyi 
tudással is igen szoros összefüggésben van, — ez pedig kívülesik 
a tulajdonképem tárgy: a magyar irodalom körén. Végeredmény
ben tehát a magyar tanár a maga szempontjából megbírálni és 
felhasználni alig tudhat többet, mint a vizsgázó helyesírását. Már
pedig ez a magyar érettségi vizsgálaton alig lehet elégséges alap 
az értékelésre, hiszen ez a tárgyi ismeretek és az előadási kész
ség teljes elhanyagolását jelentené. Mert az, hogy a vizsgázó mit 
és hogyan tud egy fizikai vagy történeti kérdésről, igazán nem 
lehet a legkisebb befolyással sem az ő magyar érettségi jegyének 
a megállapítására. Azonkívül az az igazságtalan helyzet alakul
hat ki, hogy az egyik tanulónál komolyan számbaveszik magyar 
dolgozatának a tartalmát, s e miatt esetleg meg is bukhatik ma
gyarból, míg a másiknál ennek semmi komolyabb következménye 
nem lehet. Legalább is igen furcsa volna valakit magyarból meg
buktatni, mert egyáltalán nem, vagy rosszul tudja például a külön
féle fényelméleteket. Az tehát kétségtelen, hogy a magyar tanár 
az idegentárgyú dolgozat eredményének saját tárgyába való be
számításánál sokkal nehezebb és bizonytalanabb helyzetbe kerül, 
mint az irodalmi tárgyúnál.

Viszont a más szakos tanár sem igen tulajdoníthat saját tár
gyának érettségi jegyénél nagyobb jelentőséget az írásbeli dolgo
zatoknak. Először is, erre az érettségi utasítások semmi alapot 
nem adnak. De különös is lenne, ha az egyik tanuló fizikai, tör
ténelmi stb. érettségi jegyének megállapításánál figyelembe ven
nék az ebből a tárgyból készült dolgozatot, holott hasonló eljárás
ról a vizsgázók legnagyobb részénél szó sem lehet, mert hiszen 
azok az irodalmi feladatot választották és dolgozták ki.

A vagylagos és főkép a más tárgyú magyar írásbeli érettségi 
tételek ügye tehát sok, meggondolásra érdemes kérdést vet fel. 
A legegyszerűbb megoldás az lenne, ha a régi gyakorlatnak meg
felelően csak irodalmi, vagy legalább is az irodalommal szorosan
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összefüggő tárgyú tételt tűznének ki a magyar írásbeli érettségi 
vizsgálaton. Elvégre a gyakorlatban nagy általánosságban ma is oz 
a természetesebbnek látszó megoldás érvényesül, hiszen a vizsgá
zók, mint láttuk, csak elvétve választják a mástárgyú feladatot. 
A tanulók egyéni hajlama, rátermettsége, nagyobb érdeklődése a 
vagylagos tételek között való válogatásban ma számbavehető mér
tékben nem nyilvánul meg. Ezirányú rendeltetésüket a magyar 
írásbeli érettségi vizsgálatok mostani rendszerükkel nem tudják 
megvalósítani. A tanulóknak egyes tantárgyakban való nagyobb 
ludasa, különleges tehetsége teljes mértékben csak abban az eset
ben tudna érvényesülni, ha minden érettségi tárgyból minden 
tanulónak írásbeli vizsgálatot kellene tennie. Ezt azonban csak az 
érettségi vizsgálatok egész rendszerének a megbolygatásával lehet 
bevezetni, erre pedig igazán nincs szükség. Elvégre a valóban kiváló 
tehetségű és szorgalmú tanulónak az évközi munkában és a szó
beli érettségi vizsgálaton megvan az alkalma arra, hogy ezt a 
tehetség- és szorgalomtöbbletet felhasználja és érvényre juttassa.

Ha a magyar írásbeli dolgozatok vagylagos tételének a rend
szere a mai formájában megmarad, vagyis a második tétel vala
melyik más tantárgy anyagából való lesz ezután is, a következő 
két dologra mindenesetre nagyobb gondot kell fordítani, illetve 
valamiképen rendezni kell őket. Először nagyobb körültekintéssel 
kell kiválogatni a fizika, történelem stb. anyagából az írásbeli 
feladatok tételeit mind a felsőosztályos évközi dolgozatoknál, mind 
az érettségi írásbeli vizsgálaton. Másodszor tisztázni kell az idegen
tárgyú magyar érettségi dolgozatok értékelésének a szempontjait 
s ezek érdemjegyének a szerepét és értékét az érettségi bizonyít
vány magyar jegyének a megállapításánál. Semetkay József.

*

M ár befejeztük ezt a tanulm ányt, am ikor kezünkbe kerü lt Tetta- 
m enti Béla: A fiúközépiskolák felsőbb osztályainak m agyar írásbeli dolgo
zatai c. műve (Acta, Szeged, 1936). Tettam enti Béla ebben az igen figye
lem rem éltó értekezésében foglalkozik az idegentárgyú m agyar dolgozatok 
kérdésével is (64—65. 1.). ö  is a rra  az eredm ényre jut, am it m i is hangoz
tattunk , hogy legmegfelelőbb lenne az idegentárgyú dolgozatokat teljesen 
elválasztani a  m agyar dolgozatoktól, s íratásukat, javításukat és értékelésü
ket egészen a szak tanárokra  kellene bízni. Így a m i elsősorban gyakorlati 
m egism erésből és tapasztalati adatokból leszűrt m egállapításainkat Tetta- 
m entinak inkább elméleti jellegű m eggondolásai is m egerősítik.

FIGYELŐ.

Érettségi tételek a magyar nyelvből 1936/37-ben.
Irodalm i életünk irányítói a legrégibb időtől napjainkig . — Az irodalm i 

tanulm ányok hatása lelkivilágunk szellemi k ialakítására. —  Az irodalom  és 
koreszm ék kapcsolatai (2). —  A m agyar nemzet- és irodalom történet haszna 
és fontossága. —  Írói eszm ények a m agyar irodalom ban 1772— 1882-ig. — 
Irodalm unk nem zetnevelő hatása  az egyes korszakokban. —  A nagyobb 
európai eszm eáram latok hatása irodalm unkra (5). — H asonlítsuk össze a régi 
m agyar irodalom  korszakait (1800-ig) az ú jabb m agyar irodalom  korszakai
val (1925-ig) s állapítsuk meg, milyen jellem ző vonásokkal gazdagodott iro 
dalm unk ez u tóbbiakban. — A XIX. század stílustörekvései a m agyar iro-
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dalom ban. — A XIX. század eszm eáram latai a m agyar irodalom ban. — 
Kik voltak az egyes korszakokban irodalm unk vezérei s ez a szerepük m iben 
nyilvánult? — A kard  és a lant m agyar hősei (2). — Milyen élettanácsokkal 
lá tnak  el bennünket a XIX. század és XX. század írói és költői? — A m agyar 
em ber legsikerültebb ábrázolása a XX. század irodalm ában. — Örökéletű 
alakok, melyeket író ink és költőink terem tettek. —  Kiemelkedőbb tragikus 
sorsok irodalm unkban. •— Kit ta rtok  a legnagyobb m agyar költőnek s m iért? 
—■ Legnevesebb költőnk és írónk lelkivilága. — A népiesség lényege, értéke 
és fejlődése irodalm unkban (2). — A népiesség térfoglalása irodalm unkban.
— A m agyar paraszt irodalm unk tükrében. —  A dem okratikus eszmék iro 
dalm unkban. —  A nem zeti hagyom ányok szerepe nevesebb költőink m űvei
ben. — A m agyar m últ nagy esem ényei irodalm unkban. — A szülői és gyer
m eki szeretet irodalm unkban. — Az édesanya a m agyar költészet tükrében.
— A családi érzés hangjai irodalm unkban. — A vallás és hazaszeretet költé
szetünkben. — A vallás szerepe és jelentősége irodalm unkban. —- Magyar 
szentek a lak jai irodalm unkban. — A női lélek szép vonásai a m agyar iroda
lom tükrében. — Attila a lak jának  különböző ábrázolása irodalm unk nagyobb 
műveiben. — A Szigeti veszedelem, Zalán fu tása és a Nagyidai cigányok 
összefüggése a korviszonyokkal. — Etele, Toldi és Zrínyi, m int férfitípusok.
— A népiesség kivirágzása Petőfi és Arany költészetében. — Arany és 
Kemény, m int a jellem ző m űvészeteink nagy m esterei. — A term észet szere- 
tete Balassa, Csokonai és Petőfi költészetében. — A m agyarság sorsa V örös
m arty, Petőfi, Arany és Tom pa költészetében. •— Mire kötelezi a pápai diákot 
Petőfi és Jókai szelleme? — Nemzetünk sorsa líra i költészetünkben. -— 
A m agyar vallásos költészet története. — L írai költészetünk 1867— 1900-ig. -— 
H azafias költészetünk Világostól T rianonig. — A m agyarság sorsa a m últ 
század lírá jának  tükrében. — A nem zeti érzés századunk lírai költészetében.
— L írai költőink hatása  a nem zet lelkületére a XIX. és XX. században. -— 
H azafias líránk  a XIX. század első felében. ■—• Nemzeti fá jdalm unk meg
nyilatkozása az utolsó évtizedek líra i költészetében. —  Modern líránk  k i
alakulása. —  Az új m agyar líra fontosabb képviselői. —  Az É rtől az Óceánig 
(Ady Endre költészete). — A hitvesi szeretet m egnyilvánulása nagy költőink 
lírá jában  a XIX. század kezdetétől. — A Szózat és rokonai. —  A középkori 
m ondák ú jabb költői feldolgozásai. — M agyar regények hatása  a nemzet 
lelkületére. — Magyar történelem  a m agyar regényekben. —  Regényirodal
m unk fejlődésének irányvonalai (2). —  A m agyar regény fejlődése Jósika, 
Eötvös és Kemény költészetében. — T örténeti korok feltám asztásának m ódja 
és m űvészete legkiválóbb regényíróink műveiben. —  A m agyar történeti 
regény fejlődése és nem zeti jelentősége (2). — A m agyar történeti regény 
fejlődése Jókaitól. — M agyar regényírók a nem zeti törekvések szolgálatában.
— Századfordulónk regényköltészete. — A m agyar társadalom  ú tja  vala
m elyik regényben az 1867— 1937 között lefolyt időből. — Jókai Mór költői 
és nem zeti értékei. — Jókai regényírása valam elyik műve alapján. —  Jókai 
örökösei a m agyar regényirodalom ban. —  M ikszáth műveinek gyökerei és 
m aradandó értékei. — Gárdonyi m agyarsága. — Herczeg Ferenc. —  Herczeg 
Ferenc B izáncának ism ertetése és m éltatása. —  Mikszáth, Gárdonyi és 
Herczeg, m int a m agyar m esem ondás fejedelm einek örökösei. — A gyerm ek 
alak ja  M ikszáth és G árdonyi költészetében. — A m ohácsi vész regényirodal
m unkban. — Elbeszélő költészetünk nevezetesebb nőalakjai. — T örténelm ünk 
kim agasló alakjai epikánk tükrében. — Komikus eposzaink, különös tek in 
tettel e művek célzatára. — A m agyar drám airodalom  kim agasló alkotásai 
és helyük a 100 éves Nemzeti Színház m űsorán. — D rám airodalm unk a 
Nemzeti Színház fennállása óta. —  Nevezetesebb drám áink a szabadságharc 
óta. — A m agyar d rám a Kisfaludy K árolytól Szigligetiig. —  A m agyar nép 
színm űirodalom  legszebb alkotásai. — Bánk bán jelentősége a m agyar drám a 
történetében. — A Hitel m ai értelm ezése. — Gróf Széchenyi István reform 
eszm éinek hatása költőinkre. — Báró Eötvös József irodalm i m űködésének 
irányító  eszméi. — Női alakok (a női ideál) V örösm arty költészetében (3). — 
V örösm arty Mihály képzelete. •— V örösm arty M ihály hazafias költészete. —
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A boldogság keresése V örösm arty költészetében. — Petőfi egyénisége és 
világszemlélete költem ényei alapján. — Petőfi leíró költészete. —  Az Alföld 
Petőfi költészetében (2). — A családi érzés Petőfi költészetében. — Az édes
anya Petőfi költészetében. — A m agyar föld és népe Petőfi költészetében. — 
Arany János egyénisége költészetében. — Arany János világnézete költészeté
ben. —  Arany nem zeti érzése elbeszélő költészetében. —  Arany, a lelkiism eret 
költője. —  D erű és ború  Arany János költészetében. — Arany János eposz- 
írói művészete. —  Arany János balladái. -— Arany János balladáinak lélek
tani alapja. — Lelki bűnhödés Arany János balladáiban. — Arany János 
lélekábrázoló művészete (2). —  A lelkiélet ra jza  Arany János balladáiban. — 
Az igazságszolgállatás Arany János költészetében. — Erkölcsi tanulságok 
Arany János költészetében. — Arany János epikus alakjai, tekintettel m agyar 
fa ji jellem vonásaikra. — M agyar alakok Arany János T oldi-trilógiájában. — 
M agyar jellem ek Arany János T oldi-trilógiájában. — Történelm űnk alakjai 
Arany János költészetében. -—- A m agyar m últ Arany János költészetében. -— 
A nem zeti fájdalom  és rem énység Tom pa Mihály hazafias lírá jának  tükrében. 
— Tom pa egyénisége és kora lírá jában . — Az em ber tragédiájának  eszme 
m enete és a m űből levonható tanulságok (2). — Az emberiség gyötrő kér
dései Az em ber tragédiájában. — Az emberiség örök problém ái Az ember 
tragéd iájában  (2). -— Milyen mélységekre találok M adách halhatatlan  m űvé
ben? —  A történeti színek jelentősége Az em ber tragédiájában. — Az em ber 
tragédiája ókori színeinek eszmevilága. — Milyen Az em ber tragédiájának  
falanszter-rendszere és m ilyen em beri értékek lerom bolását m u ta thatjuk  ki 
belőle? —  Hadd lássam, m iért küzdők? (Ádám Az em ber tragédiájában) (2).
■— Éva alak ja  Az em ber tragédiájában (2). — A nő szerepe Az em ber tragé
diájában. — A nő hatása a férfi küzdelm ére Az em ber tragédiájában. — 
Hogyan teljesíti a nő Istentől rendeli hivatását Az em ber tragédiájában? -— 
A jelen és jövő eszméi Az em ber tragédiájában. — Az em ber tragédiája  jelen
kori világsikereinek m agyarázata. — Mennyiben korszerű ma is Az em ber 
tragédiája? Újvári Gyula.

Visszalapozunk.
1886—87.

E g y e s ü le tü n k  a  k ö z g y ű lé s t  e r r e  az  é v r e  F iú m é b a n  te r v e z te .  
A z  o t t a n i  h a tó s á g o k , é lü k ö n  a  p o d e s tá v a l  é s  a z  o t t a n i  s a j tó  m in 
d e n t  m e g te t t e k  a  k ö z g y ű lé s  é rd e k é b e n , de a  m a g y a r  t e n g e r p a r to n  
fe llé p ő  k o le r a  k ö v e tk e z té b e n  a  k ö z g y ű lé s t  B u d a p e s te n  t a r t o t t á k  
m eg . A  s o k  é rd e k e s  e lő a d á s  k ö zü l c s a k  V id a  K á r o ly é t  e m l í t jü k  
m e g  a  m a g á n ta n í t á s r ó l .  I d e á l i s  t a n í t á s  a z  v o ln a , h a  a  ta n u ló k  
n e m  s z o r u ln á n a k  m a g á n ta n í tó k r a ,  in s t r u k t o r o k r a ;  h a  a  ta n á r o k  
ú g y  a d n á n a k  elő , h o g y  a  t a n í t á s u k a t  m e g  n e m  é r tő  ta n u ló k a t  k i 
le h e tn e  s z o r í ta n i  a  k ö z é p is k o lá b ó l . E z  a z o n b a n  e g y e lő re  c s a k  j á m 
b o r  ó h a j.  A z  e rd é ly i  re f .  k o l lé g iu m o k b a n  a  V I I —V I I I .  o s z tá ly ú  
ta n u ló k  s az  I —I I .  é v e s  b ö lc sé sz e k  v á l l a lh a t n a k  m a g á n t a n í t v á n y t  
le g fe l je b b  t i z e t  s c s a k  u g y a n e g y  o sz tá ly b ó l , é v i  4 f r t - é r t .

E g y  id é z e t T r e f o r t  m in is z te rn e k  a  B p e s t i  S z e m lé -b e n  m e g 
je l e n t  c ik k é b ő l:  „ A k i l a t i n u l  tu d , ta p a s z ta l ta ,  h o g y  ez m in d e n  m ű 
v e lő d é s i tö r e k v é s é t  e lő s e g íte t te ,  f ő le g  a  n y u g a t i  n y e lv e k  t a n u l á s a  
te k in te té b e n .  M e g e n g e d e m , h o g y  a  g ö rö g  n y e lv n e k  is  n a g y  h a tá s a  
v a n , b á r  e te k in te tb e n  s a j á t  ta p a s z ta lá s o m b ó l  n e m  s z ó lh a to k , m e r t  
n o h a  g ö rö g ü l  ta n u l ta m ,  n e m  tu d o k  s e m m it se  b e lő le .“

A  g im n á z iu m i t a n t e r v  m ó d o s í tá s á v a l  k a p c s o la tb a n  a  N e m z e t  
é s  a  P e s t e r  L l o y d  a  t a n í t á s  e r e d m é n y te le n s é g é n e k  o k á t  a  ta n á r o k  
l a n y h a s á g á b a n  s e ln é z é sé b e n  l á t j a .  F ő le g  a  fe le k e z e ti i s k o lá k  g y a -
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korlata esik kifogás alá. A legtöbb protestáns iskolában a taná
rok jövedelmük egy részét a tandíjakból nyerik, ezért arra töre
kednek, hogy a tanulókat elnézés által az intézethez vonzzák. (386 1.)

A kereskedelmi iskolák tanterve kimondja, hogy a gimnáziu
mokkal egyenlő rangúak és ezen intézetek rendtartási és fegyelmi 
szabályait tartoznak követni. Ezzel szemben Requinyi Géza Köz
lönyünkben kifogásolja, hogy a kereskedelmi iskolák követelmé
nyei és az osztályozás sokkal enyhébbek, mint a gimnáziumban és 
a reáliskolában. (425 1.)

A közoktatásügyi költség-vetés tárgyalásakor a képviselők 
közül többen lenézőleg nyilatkoztak tanügyünkről. Közlönyünk 
ezeknek azt feleli, hogy ha beszédeikből szakismereteikre kellene 
következtetnünk, nem tarthatnék őket ítéletmondásra jogosultnak, 
már pedig, akik bíráskodnak, felelősek is ítéleteikért és nem sza
bad megfeledkezniök e felelősség érzetéről.

A Bpesti Tanári Kör tagjainak a Nemzeti Színházba és a 
Népszínházba félárú zártszékeket eszközölt ki.

1887—88.
A múlt évben Fiúméba tervezett és a tengerparti kolerajárvány 

miatt Budapesten megtartott közgyűlés helyett az ideit sikerült 
Fiúméban rendezni. A magyar tanárokat vivő különvonatot a 
pályaudvaron óriási közönség várta a városi zenekarral. A kor
mányzó és a főpolgármester ugyanekkor a királyt fogadta Pólá- 
ban, ezért a Tanáregyesületet Thierry alpolgármester üdvözölte a 
pályaudvaron. Délután József főherceg fogadta és személyesen 
kalauzolta őket, hosszasan magyarázgatva gyönyörű növényeit. 
Szeretettel emlékezett meg bencés és piarista tanárairól. Gyerme
keinek nevelését is azokra bízta. Egy abbáziai kirándulás után 
díszelőadás volt a tanárok tiszteletére a nyáron különben zárva 
maradt fiúméi városi színházban. Másnap a tengerészeti hatóság 
szép palotájában Domini gróf, a nautika igazgatója fogadta őket. 
Este a hivatalos banketten az Európa-szálló nagytermében a város 
előkelőségei számos pohárköszöntőt mondtak. Thierry lovag, a 
fiúméi municipium alelnöke megköszönte a magyar tanárságnak, 
hogy a várost megtisztelte látogatásával. Kiemelte, hogy egy kor
mány sem volt oly igazságos és méltányos Fiúméhez, mint a ma
gyar. Mikor Fiúmé Ausztriához tartozott, germanizálni akarták. 
A horvát érában a horvát nyelvet hozták be minden iskolába. 
Csak a magyar kormány tartotta tiszteletben Fiúmé olasz nyelvét: 
még az állami iskolákban is olasz a tanítás nyelve. A szép napo
kat betetőzte a fényes estély, melyet a kormányzó, Zichy Ágost 
gróf, adott a tanárok tiszteletére. A palota előtt a város zenekara 
játszott, nagy közönség tolongott, A palotában a nemes gróf és 
szép neje igazi magyar vendégszeretettel fogadta az érkező taná
rokat. A grófnő még csak félénken beszél magyarul, de azt akarja, 
hogy gyermekeinek magyar legyen az anyanyelvűk. A poharak
ban pezsgő habzott és a nemes gróf fenkölt szellemű beszédben 
kapcsolta össze a Fiúméhez fűződő eszméket a magyar közoktatás 
szempontjaival. A vidám társaság éjfélkor a grófi palotából az 
Espero gőzössel Velencébe hajózott. Ismertetésem szűk keretében 
talán túlságosan sokat vettem igénybe a fiúméi közgyűlés szá-

19*
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mára, de mai nyomott helyzetünkben jól esett feleleveníteni a 
magyar tanárság fényes napjainak emlékét.

A közgyűlésen Köpesdy Sándor megvédi az iskolát a vád 
ellen, hogy a régebbi iskolák jobbak voltak. A mai iskolák tanulói 
többet tudnak, mint a régiek, ha nem is az emlékezetterhelő, de az 
észfejlesztő anyagból.

A közgyűlés kéri a vasútigazgatóságot, hogy a tanároknak 
félárú vasúti jegy váltására szóló állandó igazolványt adjon és 
kéri a minisztériumot, hogy eszközölje ki az osztrák és a magyar 
vonalak közt a kölcsönös kedvezményt.

A gimnáziumi évi tandíjat évi hat frt-ra emelik. Erre a napi 
sajtó a szülők megterheléséről gyártott frázisokat, holott min
den országban magasabb a gimnáziumi tandíj, mint nálunk és 
sehol annyi szegény és tanulmányokra alkalmatlan tanuló nem 
jár gimnáziumba, mint nálunk.

Hatévfolyamú felsőbb leányiskolákat szerveznek, de ezeket 
nem a középiskolai státusba osztják be, hanem a felső népiskolaiba.

A tanárképző-intézet gyakorló főgimnáziumának épületét 
ünnepélyesen avatják fel Trefort Ágost vallás- és közoktatásügyi 
miniszter jelenlétében. A 160.000 frt-ba került épület földszintjén 
van az Orsz, Közoktatási Tanács helyisége, a gimn. igazgató és 
a közoktatási tanácsjegyző lakása. Minden szaktanárnak külön 
szobája van az illető szak könyvtárával. A gyakorló iskola 15 év
vel ezelőtt két szerény szobácskábán, minden taneszköz nélkül, 24 
tanulóval és 17 tanárjelölttel kezdte működését.

Pirchala Imre cikkéből. Ha az új módszerek kiszorítják a 
régieket, ez nem azt jelenti, hogy a régiek sohasem voltak jók, 
hanem változnak a követelmények s így változni kell a mód
szereknek is. Nem igazságos gyalázni a módszereket, melyeket egy
kor a legjobbak közös véleménye célravezetőknek talált, melyek 
szerint minket oktattak tanáraink és melyek szerint most is még 
sok, a régi nyomon biztosan haladó tanár tisztességes sikert tud 
elérni.

A tanárság örömmel üdvözli a miniszteri rendeletet, hogy a 
módszeres ívek helyett ezentúl állandó tanmenetet állapíthat
nak meg. Vitéz Szabó István Andor.

FORGÁCSOK.

Űj élet az Egyesületben. Minden oldalról mozgolódás, új fel
készülődés híre hallatszik. Üj vidéki körök vannak alakulóban s 
a fiatalok tevékenyen kívánnak résztvenni az egyesületi életben. 
Magukra találtak s ráléptek az Egyesülethez vezető útra. Senki 
sem akar negatív magyar, negatív egyesületi tag lenni, gúnyos 
arccal meddő bírálgatásban rekedni, mindenki belátja: az össze
fogás, a tevékenység, a küzdelem vezet célhoz. Elmúlt az ideje 
annak, hogy valaki kényelmes és olcsó „kilépek“ kijelentéssel el
intézte a saját érdekeiért vívandó harc kérdését. Nincs már, aki 
azt hiszi, hogy egy hadsereg úgy győzhet, ha gúlába rakja fegy
vereit s a tábornokokat biztatja: előre! Ma tudnia kell mindenki-
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nek, hogy az Egyesület vezetősége annyi erőt képvisel, amennyit 
a tagok jelentenek. Ez az erő ad alapot és jogot a maga szívós 
akarattal és bölcs körültekintéssel vezetendő eljárásához. Tudnia 
kell mindenkinek, hogy nem a gyors siker próbaköve az egyesületi 
munkásságnak, hiszen a siker nemcsak rajta áll és minden siker 
mellett is örök küzdelem a részünk, mert a változó viszonyok új 
célokat tűznek ki. Ma be kell látnia mindenkinek, hogy a többség 
akaratának kell érvényesülnie, a kisebbség pedig igyekezzék a 
maga elgondolását meggyőzővé tenni és többségre jutni. Ez sok
szor hosszú út, de csak magára vessen és ne zúgolódjék, aki fél
úton félreáll. Egyesületünk alkotmánya módot ad kérdéseink meg
vitatására s biztosítékot nyújt, hogy a vezetőség a többség kiala
kult véleményének, elhatározott akaratának végrehajtója legyen. 
Ebben a vezetőség Egyesületünk valamennyi tagjának bizalmára 
számít és mindent megtesz, hogy a bizalomra érdemes legyen.

Üj életerő szökken Egyesületünk öreg fájába s az új életerő 
gazdag gyümölcsöket fog érlelni. (kk.)

„Egységes német helyes-ejtés“ a középiskolákban. Előttem 
fekszik Schwartz Elemér: „A német köznyelvi ejtés iskoláinkban“ 
című tanulmánya, amelynek első oldalán megállapítja a szerző 
— iskolalátogatásai és egyetemi működése alapján — hogy „nem
csak a legkülönbözőbb módon, hanem igen sokszor hibásan, sőt 
rosszul is olvasták az irodalmi nyelven írt német szövegeket“.

A szerzőt „az egységes német helyes-ejtés“ szabályainak ki
dolgozásával bízták meg. A terv — az egységes és helyes német 
kiejtés az iskolákban — szép és helyes, de kérdése megvalósításá
hoz mely eszközök állanak rendelkezésre?

Amennyire igaz, amit az 1928. évi „Utasítások“ a helyesolva
sást illetőleg megegyeznek: „...kezdettől fogva tudnunk kell, hogy 
az élőnyelvnek tanítása elsősorban a fülnek szól“ és így a nyelv 
helyes kiejtését a tanuló csakis úgy tanulhatja meg, ha tanítójának 
helyes ejtését utánozza, éppen úgy igaz az is, hogy a tanár ennek 
a követelménynek csak úgy fog tudni eleget tenni, ha magának is 
alkalma lesz bizonyos idő elteltével újra és újra hallani a helyes 
kiejtést. Egyedül a kiejtési szabályokból nem fogja elsajátítani az 
új „Hochsprache“ mintaszerű kiejtését.

A tanárság rajta van, hogy könyvekből és folyóiratokból 
tovább képezze magát, amennyiben erre a ma oly pompás virág
zásnak indult adminisztráció időt enged. De élőnyelv „egységes 
kiejtését“ szabályokból elsajátítani?

A legideálisabb, az élőnyelvnek külföldön való újratökéletesí- 
tése — jól tudom — megvalósíthatatlan. De nem tartom megvaló- 
síthatatlannak a minden nyáron megismétlődő 3—4 hetes modern
nyelvi továbbképző tanfolyamok megszervezését, amelyeken bizo
nyos időközben minden modernnyelvszakos tanár ismételten részt- 
venne, tehát nem úgy, mint a többi nyári tanfolyamon, ahol csak 
egyesek jutnak az ilyen továbbképzés előnyéhez. Elvégre minden 
tanár tanít, tehát minden tanárnak szükséges ez a nyelvi felfrissí
tés. Ez anyagilag sem megoldhatatlan az állam számára.
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Ilyen vagy hasonló megoldás nélkül a tervezett egységes 
„Hochsprache“-kiejtés csak elméletben lenne meg.*

Losányi Gyula.

EGYESÜLETI ÉLET.

Madai Gyula emléke.

Arcképének leleplezése alkalmából az egyesület díszülésén.

„Már csak emlékezni szabad rád, 
Ki miénk voltál: Madai Gyulánk.“

Tizenhárom év már jelentős időszak az emberi tehetség alkotó 
megnyilatkozására. Ennyi ideig szólt rövidebb-hosszabb időközön
ként hozzánk elnöki minőségben Madai Gyula. Közben bölcs éles
látással intézte egyesületi életünk irányítását s céltudatosan és 
fáradhatatlanul dolgozott a tanárság életszínvonalának az emelé
sén, kartársai terheinek a könnyítésén. És ez alatt az idő alatt 
alkotásaival maradandó emléket állított magának. Ékes bizony
sága ennek az a díszülés, amelyen 1938. február 26-án a kartársi 
kegyelet művészi arcképét leplezte le.

Erre az alkalomra szépszámú és válogatott közönség gyűlt 
össze, élén a megboldogult családjával, székházunk tanácstermé
ben. Hosszú éveken át volt küzdőtársai, hálás és hűséges pálya- 
sorsosai, vezéri kiválóságát ismerő közéleti előkelőségek kívántak 
hódolni ragyogó és munkás életének az emléke előtt. A magyar 
képviselőház elnökségét és az egységespártot vitéz Kenyeres János 
képviselte. Megjelent Vajdinger Gyula dr. ny. min. osztályfőnök és 
Kőrösy László dr. min. tanácsos, akikkel a megboldogult közel két 
évtizeden át együtt munkálkodott a tanárság méltányos és jogos 
érdekeinek a kiharcolásán. Lélekben velünk ünnepelt Kosa K ál
mán dr. és K. Kováts Gyula dr. min. osztályfőnök is: mindketten 
csak elfoglaltságuk miatt maradtak távol a kegyeletnyilvánításról. 
Emelte díszülésünk fényét megjelenésével Pintér Jenő dr. és 
Kemenes Illés dr. tanker, kir. főigazgató, akik az egyesülettel 
régóta meleg és szoros kapcsolatot tartanak fenn. Megtisztelt a kép- 
viseltetésével a pannonhalmi főapát őnagymóltósága, a zirci apát 
és a kegyes tanítórend főnöke Öméltósága, valamint Ravasz László 
dunamelléki ref. püspök őnagyméltósága. Mint a Petőfi-Társaság 
képviselője, Gyökössy Endre dr. vett részt az ünnepségünkön. 
Elküldötte továbbá képviselőjét a budapesti Pázmány Péter tudo
mányegyetem bölcsészeti kara, a Tanárképzőintézet és a Tanár
vizsgáló Bizottság, Tamedly Mihály miskolci tanker, kir. főigaz
gató, a különböző testvéregyesületek és tanári körök.

Mindenkit az őszinte tisztelet, gyengéd lelki közösség, mély 
hálaérzet hozott oda, hogy ünneplő áhítattal méltó keretet és fényt 
adjon emlékezésünknek. Az igaz érzéseknek önkéntes és megkapó 
megnyilatkozása volt ez. A magyar tanárság megelégedetten lát-

T alán a rád ió t is igénybe lehetne venni. A szerk.
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háttá, milyen széleskörű, bensőséges és eredményes hatása volt 
elköltözött elnöke közéleti működésének. Haláluk után ilyen ünnep
lés csak valódi nagyságoknak, értékes szellemeknek jut osztály
részül. Madai Gyula ily magyar értékek sorába tartozott. Büszkék 
vagyunk reá, minthogy a tündöklő tanári és magyar eszmények 
tántoríthatatlan bajnokát tisztelhettük nemes egyéniségében.

Bernolák Kálmán elnöki megnyitójában nagy elődjének szo
rosan vett egyesületi munkásságát ismertette. Fejtegetései szerint 
Madai Gyula kezdettől fogva tudatában volt a magyar tanár nem
zeti hivatásának, ezt pedig csak megelégedett és jól felkészült 
nemzedék töltheti be híven. Ezért mindjárt az anyagi kérdésekre 
terelte a közfigyelmet. Három év alatt kivívta a széniumot. Nyom
ban utána a fiatal tanárok mostoha sorsa aggasztja. Kenyeret akar 
nekik adatni, hogy hazafias és nevelő munkájuk kifejtésében meg 
ne fogyatkozzanak. Csak az ő fenkölt, finom lelkületűre vall, hogy 
nem áll meg az anyagiaknál. Újból elindítja és kibővíti az egye
sület pedagógiai tevékenységét, a Közlönyt valóságos pedagógiai 
folyóirattá emelteti. Minden munkája közben az az elv lebegett 
előtte, hogy „a tanári katedra erkölcsi eszmények kultuszában a 
templomi szószékkel egyenrangú“. Ez a meggyőződése ihlette arra, 
hogy a társadalom megértését és szeretetét felénk hangolja. 
Mélyen szociális érzését mutatta ki, amikor megszerezte Buda 
pesten a Tanárok Házát és Balatonfüreden üdülőházunkat, a 
Csokonai-villát. Mindezek tagadhatatlanul maradandó emlékei 
elnöki működésének, úgymond az előadó, de ezeknél is jobban 
őrült annak, hogy sikerült a kartársi szolidaritás szellemét fel
ébresztenie s a tagok számát megnégyszereznie.

Szőnyi Sándor alelnök elmélyedő, tartalmas felolvasásában 
Madai Gyula lelkiségét rajzolta meg: Ifjúságának szerencsés ki
bontakozása után elszórtan vidéki és fővárosi lapokban egymás
után sűrűn jelentek meg versei, utóbb összegyűjtve a Bokréta 
egymást váltogató köteteiben is. 1922-ben „Gondolatok szárnyán“ c. 
válogatott költeményei láttak napvilágot. Az Alföld derűs böl
csességét és szilárd nyugalmát sugározzák magukból. Igazi költői 
kedély, szelíd, józan lélek, választékos formaművész nyilatkozik 
meg bennök. Komoly értéküket a Petőfi-Társaság is fémjelezte, 
írójukat tagjai díszes sorába választván.

A tanári pályára becsületesen készült s külföldi tanulmányo
kat is végzett. Veleszületett magyar józanságát a klasszikus írók 
bölcseségén érlelgette. Eredeti és élénk szelleme nemcsak a nyelv
tanítás, hanem a jellem- és nemzetnevelés kérdéseiben is otthonos 
volt. Csak pár évig tartó tanítását lelkes lendület, szeretet, oda
adás jellemezte.

Mint politikust a magyar föld, mezőgazdaság, a Hajdúság 
szeretete és nemzetnevelő komoly szellem hatja át. Nem hangos
kodott, hanem elmélyedve tanult és tevékenykedett. Politikai fel
fogása nyílt, józan és okos. Bízik a talpra állásban: ehhez a leg
biztosabb utat gazdasági életünk kifejlesztésében látja. Írásait és 
politikai beszédeit a világosság, nevelő célzat, tiszta okfejtés tün
teti ki. Szociális kérdésekben meleg emberszeretet, méltányosság 
és igazságszeretet vezette.

Emlékezésünk nem lett volna teljes, Madai finom lelki alkatá-
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hoz mindenben hozzásímuló, ha ódái magaslatig nem emelkedett 
volna. Hiszen jellemének a melegsége, sokoldalúsága, szépsége, 
nemes verete kellett, hogy költői visszhangra találjon annyi tanár 
között valamelyik gyengéd művészlélekben. Így is történt. Pár
kányi Norbert alelnöké az érdem, hogy ezt a várakozást is kielé
gítette.

Madai tündöklő egyéniségéhez méltó költeményben halhatat- 
lanította meg emlékét. Annak szépsége, ereje, jósága, közszerep
lése ölt ércnél maradandóbb alakot benne. A költemény gyönyörű 
soraiból jellegzetesen bontakozik ki egy kiváltságos élet, egymás
után a tüzes hazafi, a kemény toll- és kardforgató, a szelíd mag
vető tanár, a népe gondját viselő politikus, az otthont szerző tanár
vezér szerepében.

Ez fenséges, tökéletes, megható hódolat volt: néhai elnökünk 
lelki nagyságáig felérő tiszteletadás. A szerző elragadó, zajos tet
szést aratott vele.

Ezzel a lélekemelő díszülés befejeződött. Eredményeként 
Madai Gyula művészkéztől származó arcképe házi Pantheonunkba 
került, hogy időtlen időkig emlékeztessen az ő értékes munkás
ságára. Mert aki annyira szerette egyesületünket, annyira értékelte 
a tanári hivatást s ebben úgy átérezte a tanárság- nemzeti kultú
ránkat formáló jelentőségét, mint ő; aki kivételes alkotó tehetsége 
legjavát úgy pazarolta a tanári rend felvirágoztatására, hogy 
azzal teljesen eggyéforrott: az csak annyira szakadhat el tőlünk, 
amennyit a természet megmásíthatatlan törvényei szabnak meg. 
Porból vett és pornak rendelt testét visszaadtuk az anyaföldnek, 
vászonra varázsolt emberi vonásait azonban megmentettük ma
gunknak és szellemi hagyatéka felett sincs hatalma a halálnak. 
Áldott jó szelleme itt maradt, él és hatni fog. Annál sikeresebben 
fog pedig működni, minél jobban követik az utódok munkás életét. 
Megemlékezésemet az ünnepi vers szavaival zárom:

„Folytassuk müvét s hintsen áldást 
Fentről rá Madai Gyulánk!“

Esztergomy Ferenc.

Budapesti Tanári Kör.

I )r .  F i s c h e r  V i l m o s  e l ő a d á s a  a  n é m e t  t a n á r k é p z é s r ő l .  S á n d o r  V e n c e  a  n é i r n t
n y e l v t a n í t á s r ó l .

A kö r folyó évi február 28-i ülése v i t é z  F r a k n ó y  J ó z s e f  elnöklete a la tt 
folyt le. — D r .  F i s c h e r  V i l m o s :  T a n á r k é p z é s  a  H a r m a d i k  B i r o d a l o m b a n  cím 
mel olvasott fel.

Az előadó ism erteti a ném et nevelés rendszerét. Ennek egyes intéz
ményei a szülői házon és iskolán kívül a H itler-jugend, a m unkatábor, а 
katonaság, a p árt és annak különböző közületei. Majd vázolja a középiskolai 
reform  szellemét. Felh ív ja a figyelmet az új célkitűzésre: a politikai világ
nézet k ialakítására. Hasonló szellem ju t kifejezésre a tanárképzés re fo rm já
ban  is. Itt a legfontosabb a világnézetileg és politikailag egységes nevelői 
rend m egterem tése. Ezt a célt szolgálja az összes neveléssel foglalkozó egyé
nek — tanítók, tanárok , szakoktatók —  közös nevelése, a Hochschule fü r
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Lehrerbildung nevű egyetemi rangú intézményen. A tanárok  tudom ányos k i
képzésüket az egyetemen nyerik. Az előadó részletesen felsorolja a választ
ható szakcsoportokat, ism erteti a  szak- és pedagógiai vizsga részletes anya
gát, a  próbaévet stb. Azonban m indenhol k idom borítja  a politikai világnézet 
fontosságát.

Fraknóy  elnök rám uta t arra, hogy a háború  előtt is volt olyan irány, 
am ely a laikus erkölcsöt tűzte jelszóként zászlajára. De a háborús évek után  
nagyon csalódtunk benne. Ugyanez történik  m ost Ném etországban. A tan ító 
személyzet egységes kiképzése sem újkeletű. Főleg a népiskolai tan ítók  te r
jesztették a gondolatot. M egpróbálkozott a  fasizm us is vele, de teljesen 
abbam aradt.

A m ásodik előadó Sándor Vence  t. ü. főtanácsos volt. E lőadásának cím e- 
Mit várhatunk a fiúgimnáziumi új német nyelvtanítástól? Gondolatm enete 
a következő:

A ném et nyelvtanítás sikerének akadálya, am elyet a tanárság  elhárítani 
nem tud, a  nagy tanulói létszám. V annak azonban olyan akadályok is, 
am elyeket el lehet hárítan i, ezek a) a tanterv, b) a tankönyvek.

Minthogy ezentúl a m odern nyelvtanítás célja az illető nyelv gyakorlati 
e lsajátítása  lesz és. há ttérbe szorul — legalább a nyelvtanítás első felében — 
a nevelő m ozzanat, meg kell változnia a  tantervnek is, meg a tankönyveknek 
is. A tan terv  m ár o tt hibázódott el, am ikor a III. osztályú anyag heti öt óra 
a lap ján  készült, a kivitelnél azonban az öt órából négy lett. Ez évi harm inc 
m unkaóra veszteséget jelent. A nagy tananyag m egm aradt, az óraszám  azon
ban  csökkent. Minthogy a  tankönyvírók heti öt órát szám ítottak és tan 
könyveiket ezen az alapon írták  meg, tankönyveik anyaga nem  végezhető 
el. A kivitelben két eset áll elő: a j  a tan á r szem előtt tartva a nyelv gyakor
lati elsajátítását, m inden m ondatszerkezetet, m inden beszédfordulatot az ön
tudatlan  m echanizm usig gyakorol be, de akkor az anyag felét sem tud ja  el
végzeni; b) a m ásik tan á r az anyagot az elkészített tanm enet szerint előírásos 
m ódon elvégzi, de akkor m indent csak futólag kénytelen végezni, vagyis 
felületes m unkát végez. Egyik esetben sem érjük  el a célt, m arad  m inden 
a  régiben.

Mik a teendők? Elsősorban a tan terv  anyagát kell csökkenteni és pedig 
a heti négy óra  arányában. M ásodsorban a szókincset, szövegrészt kell leg
alább felére összevonni, annál is inkább, m ert a  m ostani új tankönyv a 
tan terv  sok anyagán is túlterjeszkedik.

Balkányi Ernő  érzi a nehézségeket a m odern  nyelvtanításban. H iányzik 
az elmélyedés a  nagy tananyag m iatt. Szerinte jó  volna közeledni a  Berlilz- 
módszerhez.

Happ József  szerint a  m ai keretek  között nem  lehet Berlitz szerint 
tanítani. N yelvtanra föltétlenül szükség van.

Sipos Lajos közvetítő m ódszert a ján l a nyelvtani és a B erlitz-rendszerű 
tan ítás között.

Fraknóy  elnök felhívja a  figyelm et a m agyar nyelven m egjelent s a 
nyelvtanításra vonatkozó m ódszeres könyvekre. Majd a  hallgatóság figyel
mébe aján l egy legújabban m egjelent ném et könyvet.

M iután köszönetét m ond az előadóknak, a gyűlést berekeszti.
Dr. Márkus Jenő, titkár.

Tájékoztató az Országos Középiskolai Tanáregyesület 
balatonfüredi üdülőházáról.

Az Országos Középiskolai Tanáregyesület balatonfüredi üdülő
házát május 1-étől október 1-éig s a húsvéti iskolai szünet 
alatt tartja nyitva. Az előidény május 1-étől június 24-éig, az utó
idény szeptember 1-étől október 1-éig, a főidény június 25-étől 
augusztus 31-éig tart s a következő időszakokra oszlik:
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I. június 25—július 17.,
II. július 19—augusztus 10.,

III. augusztus 11—augusztus 31.
Beutalásra az 0. K. T. E. alapító, tiszteleti, rendes és pártoló 

tagjai tarthatnak igényt. Ez a jog kiterjed a hitvestársra és a 
gyermekekre s indokolt esetben a kísérőkre is. Tényleges szolgá
latot teljesítő kartársainknak a beutalásra a főidényben elsőségi 
joguk van.

Az üdülőház gondnoka a Tájékoztatót és a Jelentkezési lapo
kat idejében megküldi a tankerületi kir. főigazgatóságoknak és 
a középiskoláknak. Az igénylést a Jelentkező lapok felhasználásá
val az időszak, az épület és az üdülni óhajtók nevének bejelentésé
vel május hó 31-éig kell a gondnok címére (Budapest, I., Várfok
utca 12. II. 1.) beküldeni. Június Vétől kezdődőleg nyugdíjas kar- 
társaink és a pártoló tagok, ha marad üres hely, bármely főidő- 
szakra nyerhetnek beutalást. Az időszaki beosztást és a szobák 
kiutalását végérvényesen a Jóléti Bizottság intézi. A Jóléti Bizott
ság a beutalásról június 10-éig értesíti az érdekelteket. A beutaltak 
a gondnok címére június 15-éig kötelesek bejelenteni, hogy a be
utalást elfogadják-e? Aki az üdülést fontos okból nem veheti 
igénybe, értesítse erről minél előbb a gondnokot, hogy helyét más
igénylőnek lehesssen juttatni.

Szobaárak: 1. külön szoba egy személynek 2-— P,
2. közös szoba két személynek 2-50 P,
3. közös szoba három személynek 3 20 P,
4. közös szoba négy személynek 3-60 P.

Gyermekek után betöltött 24 éves korig, ha keresetük nincsen, 
a szobaár napi 35 fillér.

A szobaárak az elő- és utóidényben 20%-kal alacsonyabbak. 
A beutaltak a szoba árát megérkezésükkor fizetik, mégpedig az
I. vagy a II. főidőszak egész idejére, a III. főidőszakban pedig leg
alább 14 napra.

A napi ellátás díja: húsos vacsorával 2-80 P, hústalan vacsorá
val 2-40 P. Részletezve: reggeli 040, ebéd 1-40, húsos vacsora 1—, 
hústalan vacsora 0-60 P.

Az ellátás a következő: 1. reggeli: kávé vagy kakaó, vagy tej, 
vagy tea 3 darab kockacukorral, 2 darab péksüteménnyel s vaj 
vagy gyümölcsíz; 2. ebéd: 6 deka kenyér, leves, sült bús (nyers áll. 
15 deka) főzelékkel vagy körítéssel, tészta vagy felfújt, vagy gyü
mölcs, vagy fagylalt; húsos vacsora: 6 deka kenyér, friss hús (nyers 
áll. 15 deka) körítéssel, tészta vagy sajt, vagy gyümölcs; hústalan 
vacsora: kávé vagy kakaó, vagy tej, vagy tea 3 darab kockacukor
ral, 2 darab péksüteménnyel és a reggelihez járó vaj vagy gyü
mölcsíz kétszeresével. A diétás beutaltak, ha a vállalkozó ebédre 
és vacsorára marha- vagy sertéshúst tálal, diétás körítéssel borjú
húst kaphatnak s ezért adagonkint 050 P felárat fizetnek. Egyéb
ként a vállalkozó és kartársaink a diétás ellátás díját esetenkint 
közös megegyezéssel állapítják meg. Gyermekek betöltött tízéves 
korig féladagot is kaphatnak. Félebéd: 0-70 P, félvacsora: 0-50 P. 
A reggeli ára változatlan: 040, a hústalan vacsora: 0-60 P. A vál
lalkozó azok után, akik a szoba utón felárat fizetnek, ellátási díj 
címén 20%-os felárat számíthat. Az ellátás után visszatérítésnek 
csakis akkor van helye, ha az ebéd vagy a vacsora lemondása
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előző napon történt. A visszatérítési díj: reggeli: 030 P, ebéd: 1-20, 
húsos vacsora: 0-80, hústalan vacsora: 050 P.

Az 0 . K. T. E. a beutaltakat az első hét tartamára kötelezi 
az üdülőházban való étkezésre. Az ellátási díjat a beutaltak az 
üdülési időszak egész idejére, de legalább egyheti időtartamra 
előre kötelesek befizetni.

Borravaló nincsen. Ellenben kartársaink kiszolgálási váltság 
címén személyenkint napi 15, az ellátás után pedig forgalmi adó 
fejében napi 5 fillért fizetnek. A gyermekek mindkét tétel fizetése 
alól mentesek.

A gyógyhelyi díj, melyet Zala vármegye alispánjának meg
állapítása szerint Balatonfüred fürdő gyógyhelyi bizottsága szed 
be s melynek befizetését a gondnok közvetíti, a főidényben 
(jún. 16.—aug. 20.) napi 0-50, az elő- és utóidényben 0-25 P. A csa
ládfő által eltartott 10 éven felüli, de 20 éves kort még be nem 
töltött kiskorúak a gyógyhelyi díj felét fizetik. Tíz éven aluli 
gyermekek a díj fizetése alól mentesek.

Az üdülőház gondnoki pénztárába fizetendő díjakról a követ
kező táblázat nyújt könnyen áttekinthető képet:
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1 szem ély  (külön szoba) 2-0 0 2-80 2-40 0-20 5-00 4-60 5-00 4-60
2 ,, (közös ,, ) 2-50 5-60 4-80 0-40 8-50 7-70 4-25 3-85

) 3-20 8-40 7-20 0-60 12-20 11-00 4-07 3-67
4 „  ( „ ) 3-60 11-20 9-60 0-80 15-60 14-00 3-90 3-50
1 fe ln ő tt szem ély és 1 gyerm . 2-15 4-40 4-10 0-20 6-75 6-45 3-38 3-23
1 „  „  „  2 99 2-50 6-00 5-80 0-20 8-70 8-50 2-90 2-84
1 „  „  3 2-85 7-60 7-50 0-20 10-65 10-55 2-66 2-64
2  „  „ 1 99 2-85 7-20 6-50 0-40 10-45 9-75 3-49 3-25
2  „  „  „  2 99 3-20 8-80 8-20 0-40 12-40 11-80 3 1 0 2-95

Az üdüléssel kapcsolatban minden kérdésben az üdülőház 
gondnoka (Budapest, I., Várfok-utca 12. II. 1.) ad felvilágosítást. 

Budapest, 1938. február 16.
Bernolák Kálmán, elnök. Konrád Ferenc, gondnok.

HÍREK.
Teljes elismerés. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 

miniszter előterjesztésére dr. Tasnádi Nagy András államtitkárt 
ez állásától saját kérelmére fölmentem és megengedem, hogy neki 
kitűnő szolgálataiért teljes elismerésem tudtid adassák.

Kelt Budapesten, 1938. évi február hó 12. napján.
Horthy s. k.
Dr. Hómon Bálint s. k.
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Kinevezés. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisz
ter előterjesztésére dr. Zsindely Ferenc magyar királyi kincstári 
főtanácsost, országgyűlési képviselőt államtitkárrá kinevezem.

Kelt Budapesten, 1938. évi február hó 12. napján.
Horthy s. k.
Dr. Hóman Bálint s. k.

Kinevezés. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisz
ter az 1940. évig terjedő időszakra az Országos Közoktatási Tanács 
alelnökévé Tasnádi Nagy András országgyűlési képviselőt ki
nevezte.

Kinevezés. A korm ányzó a vallás- és közoktatásügyi m iniszter előter
jesztésére E r n ő i  O l i v é r  és P ó z n a  L a j o s  miskolci katolikus, F rá te r György 
gim názium i rendes tanároka t 1938. jan u ár első nap já tó l szám ított hatállyal 
az állam i középiskolai és a  velük egy tekintet alá eső többi tan á r részére 
m egállapított és a VI. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő 10. fizetési 
fokozatba előléptette.

Jogmegadás. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi m iniszter az eszlergom- 
vizivárosi Boldog M argit leánygim názium  részére az állam érvényes bizo
nyítvány kiállításának és érettségi vizsgálat ta rtásának  jogát a folyó 1937/38. 
tanévre megadta.

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi m iniszter az orosházi ág. h. ev. 
gim názium I— II. osztályai szám ára az állam érvényes bizonyítvány k iállítá
sának jogát a folyó 1937/38. tanévre megadta.

Kinevezés. Az Irodai G yorsírókat és G épírókat Vizsgáló Országos B izott
ság tagjaivá a vallás- és közoktatásügyi m iniszter kinevezte C s é h e l y  A la d á r ,  
d r .  K a i b l i n g e r  F ü l ö p ,  K n é b e l  A l f r é d  é s  d r .  M a k o l d y  S á n d o r  gim názium i 
tanárokat.

Kinevezés. A m. k ir. vallás- és közoktatásügyi m iniszter P a i s  K á r o l y  
ceglédi állam i Kossuth Lajos gim názium i, d r .  l l e c h t n é  K i r á l y  I l o n a  és 
d r .  N a g y  E r z s é b e t  budapesti XIV. állam i Erzsébet nőiskola leánygimnázium!, 
M o s o n y i  E d i t ,  az Országos K özoktatási T anácsnál szolgálatot teljesítő állam i 
gim názium i és C s e h  A n t a l  m iskolci állam i Hunfalvy János gim názium i 
óraadóhelyettes tanárokat, valam int G ő g ö s  F e r e n c  soproni állam i leánygim 
názium i kisegítő óraadó tan á rt az állam i gim názium i helyettes tanárok  lét
szám ába helyettes tan á rrá  kinevezte.

Címadományozások. A kormányzó a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter előterjesztésére Borosnyai Károly miskolci Hunfalvy 
János gimnáziumi nyugalmazott rendes tanárnak, Róna Jenő és 
Lajos Ferenc pécsi középiskolai tanárképzőintézeti Széchenyi Ist
ván nyugalmazott tanárokat nyugalombavonulásuk alkalmából a 
gimnáziumi igazgatói címet adományozta.

Űj középiskolafajok. A gyakorlati irányú középiskolákról és 
a népiskolai tanítóképzésről szóló törvényjavaslatot február hó
23-án nyújtotta be a képviselőházban Hóman Bálint vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter. E szerint az 1934. XI. törvénycikkben sza
bályozott elméleti irányú gimnázium mellett gyakorlati irányú 
líceum és gyakorlati irányú gazdasági középiskolák (mezőgazda- 
sági középiskola, ipari középiskola és kereskedelmi középiskola) 
fognak felállíttatni. A törvényjavaslatot legközelebbi számunkban 
ismertetjük.

Krompaszky Miksa országgyűlési képviselő. Szurday Róbert 
halála után a lajstromos szavazás értelmében Krompaszky Miksa
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tanügyi főtanácsos, a budapesti Y. kerületi állami Berzsenyi Dániel 
gimnázium igazgatója országgyűlési képvselő lett. Madai Gyula 
halála óta középiskolai tanár nem volt az országgyűlés tagja. 
Madai Gyula minden alkalmat megragadott, hogy a középiskola 
és a tanárság ügye mellett lándzsát törjön. Meg vagyunk róla 
győződve, hogy Krompaszky Miksa ügyünkért vívandó küzdelem
ben méltó utóda lesz elhunyt elnökünknek.

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre a követ
kező felhívást vettük. Az 1937—38. tanévi Országos Középiskolai 
Tanulmányi Versenyeket 1938. évi május hó 13-án, pénteken dél
előtt tartjuk meg reggel 8 órai kezdettel a budapesti VII. kér. 
állami Madách Imre gimnáziumban (VII., Barcsay-utca 5.). A ver
seny tárgyai a következők: 1. Magyar nyelv. 2. Latin nyelv. 3. Tör
ténelem. 4. Földrajz. 5. Természetrajz. 6. Fizika. 7. Matematika.
8. Eajz. A versenyre minden gimnázium és leánygimnázium min
den egyes tárgyból egy-egy VIII. osztályos tanulót küldhet. 
Magántanulók nem versenyezhetnek. A versenyre kiválasztott 
tanulók legutolsó fc'névkönyvi adatai és a szaktanárok nevei 
1988. április hó 1-ig közlendők a budapesti tankerületi kir. főigaz
gatói hivatallal (II., Hunyadi János-út 1). A rajzversenyben részt
vevők a rajzhoz és festéshez szükséges eszközöket hozzák maguk
kal. A többi versenyző a matematikában használt logaritmus
táblán kívül csak fehér ívpapirost, tollat, sorvezetőt és vonalzót 
hozhat magával. Mint a versenybizottság elnöke, felkérem az 
ország összes középiskoláit, hogy a verseny sikere érdekében 
legyenek szívesek mindent megtenni. Budapest, 1938. február 19. 
Pintér Jenő, a budapesti tankerület kir. főigazgatója.

Természettan i szakértekezlet Székesfehérvárott. A székes- 
fehérvári tankerület győrkörzeti természettanszakos tanárai 1937. 
december 18-án Nagy L. József szakfelügyelő elnöklésével szak
tanári összejövetelt, illetve értekezletet tartott Győrött a követ
kező munkarenddel. A győri állami gimnáziumban az elnök üd
vözlő beszéde után elsőnek Bodóes István győri állami gimnáziumi 
tanár tartott előadást „Az indukciós tekercs a középiskolai oktatás 
szolgálatában“ címmel. Bemutatott néhány alapvető kísérletet — 
különösen az indukált áram irányának galvanométer nélkül való 
meghatározására, valamint az önindukció jelenségének egyszerű 
kimutatására vonatkozóan. Utána Vásárhelyi Pál pápai ref. gim
náziumi tanár mutatta be azt, hogyan vezeti be az elektromosság 
tanába a potenciálnak a fogalmát (gravitációval való analógia). 
Ezután Barabás Sarolta győri állami leánygimnáziumi tanár tar
totta meg a leánygimnázium fizikai előadótermében a III. B. osz
tállyal rendes óráját, melyen a hőokozta kitágulást tanulták. Déli 
szünet után a győri bencés gimnáziumban dr. Holenda Barnabás 
bencés gimnáziumi tanár tartott előadást a fény hullámelméleté
nek mai állásáról, majd Zala István pápai állami tanítóképzőinté
zeti tanár adott elő „Számítási feladatok a fizikatanítás szolgá
latában“ címen. Végül Nagy L. József szakfelügyelő a szertár
kezelésről szólott, kiemelve azokat a tulajdonságokat, amelyek a 
jó szertárost jellemzik. Elnöklő Nagy L. József szakfelügyelő záró
szavaival végződött a rendkívül tanulságos és a szaktanárok 
összeműködésére s ezáltal a nevelés és a tanítás nagy érdekeire
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is oly fontos értekezlet. Az értekezleten megjelent dr. Balassa 
Brúnó tanker, kir. főigazgató úr képviseletében Csaplovics József 
tanügyi tanácsos, valamint a győri és győrkörnyéki középfokú 
iskolák igazgatói és mintegy 65 szaktanár. Fehér Géza.

Az egységes iskolai német kiejtés problémája a székesfehér
vári modernnyelvszakos tanárok értekezletén. Február hó 4-én és 
5-én tartották a székesfehérvári közép- és középfokú iskolák német- 
franciaszakos tanárai szokásos értekezletüket, amelyen Gálos 
Bernát ciszterci rendi gimnáziumi igazgató elnökletével több elő
adás hangzott el. Dormuth Árpád tanulmányi felügyelő (A modern 
nyelvtanítás problémái), György Oszkár áll. gimn. tanár (Modern 
nyelvi dolgozatok) előadása és Czigler Ábel ciszt. gimn. tanár be
mutató tanítása mellett különös nyomatékkai kell megemlékezni 
Schwartz Elemér egyetemi tanár előadásáról, amelyben a hazai 
németnyelvi tanítás egységes kiejtését normalizáló tervezetét mu
tatta be. Ismertette a kérdés nehézségeit és megvilágította azokat 
a szempontokat, amelyeket magyar nemzeti és német nyelveszté
tikai érdekek figyelembevételével követett. Majd az új kiejtés- 
norma alapján egy prózai és költői művet olvasott fel, hogy ter
vezete élő valóságként hasson a művelt magyar fülre. Az összes 
előadások, valamint a bemutató tanítás nyomán széleskörű és ter
mékeny eszmecsere fejlődött, amely főleg módszertani és értékelési 
problémákat tisztázott.

Magyarosan. Most jelent meg a M agyarosan nyelvm űvelő folyóirat 
1938. évfolyam ának 1—2. száma. A gazdag tarta lm ú  folyóirat bő szemelvé
nyekben közli Kazinczy Ferenc értekezését a nyelvújításró l és Szarvas Gábor
nak, a M agyar Nyelvőr első szerkesztőjének, egyik harcos írását. P in tér 
Jenő beszám ol a tanulóifjúság szám ára h irdetett pályázat eredm ényéről, 
Zlinszky A ladár a m űkedvelő nyelvészetről m ondja el a véleményét. A kisebb 
közlem ények során  kiváló nyelvm űvelők adnak feleletet időszerű nyelvé
szeti kérdésekre. Külön rovatban b írá lja  a folyóirat íróink m agyar nyelvét. 
É rtékes könyvszem le és lapszemle egészíti k i az em lített rovatokat. A füzet 
a F igyelő-cikkekkel és a szerkesztői üzenetekkel zárul. A folyóirat nem 
a szaktudósok, hanem  a m űvelt nagyközönség szám ára készül. Célja, hogy 
a m agyar nyelv irán t m inél nagyobb körökben érdeklődést keltsen, védje 
a nyelvet, tisztítsa a stílust. E lőfizetői á ra  a legolcsóbb valam ennyi m agyar 
folyóirat között. Évi 1 pengőért rendelhető meg a M. T. Akadémia F ő titkári 
H ivatalában (Budapest, V, Akadém ia-utca 2).

A legtöbb magyar tanító nem volt soha Budapesten. Ezt
olvassuk a Harsányi Zsolt szerkesztésében megjelenő Vendég
forgalmi Újságnak Hóman Bálint vallás- és közoktatási miniszter
hez intézett nyílt levelében. Azt írja, hogy „a legutóbb nyilvános
ságra jutott hivatalos vendégforgalmi statisztika szerint az ország 
húszezer néptanítója közül tizenhatezer még soha Budapesten nem 
volt“. Ezzel szemben kiemeli, hogy Németországban és Csehország
ban is állami feladatnak tekintik fővárosuknak a tanítósággal 
való megismertetését. így  például a múlt esztendő nyarán 2000 cseh 
tanítót vittek államköltségen Prágába. A Vendégforgalmi Újság 
következő száma szerint Hóman Bálint kultuszminiszter jelentést 
tétetett magának a dologról és intézkedett, hogy a minisztérium 
szerezzen be pontos adatokat, hány tanító nem járt Budapesten. 
A nyílt levél kerek számokkal érvel s nem ad felvilágosítást arról, 
mikép jutott hozzájuk. A tanítóság máris állást foglalt ebben az
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ügyben. Rámutatott arra, hogy a szomorú jelenség oka a tanító
ság gazdasági válságában keresendő. A nem állami tanítók 
25 pengő térítési díj ellenében kapnak félárú arcképes vasúti 
igazolványt, ami a gyakorlatban a régi kedvezmény meg
vonását jelenti. Épp azért kérik az egypengős térítési díj 
visszaállítását, valamint az iskolai szünidő tartamára a félárú 
jegy váltására jogosító igazolvány kiadását. Van olyan indít
vány is, hogy minden tanító kapjon a nyári szünidőre egy 
vasúti szabadjegyet. A tanítóság élményei alapján olyan propa
gandát fejtene ki, amely a vasútoknak hasznot jelentene.

Érdemes volna összeállítani annak a statisztikáját is, hány 
középiskolai tanár nem váltja ki arcképes igazolványát, ami rá
világítana arra, hányán nem gondolhatnak az utazásra.

Fábián Gyula a pécsi Nemzeti Színházban. Mint Fodor Osz
kár színházigazgató meghívójából értesülünk, szombathelyi kar- 
társunknak, Fóbián Gyulának A kétszívű Bezerédj című történeti 
szinművét március 15-én, esti díszelőadás keretében mutatja be a 
pécsi Nemzeti Színház. Fábián Gyula érdekes ifjúsági regényeinek 
és egy kitűnő ifjúsági színművének sikeréről e lap hasábjain 
beszámoltunk. Üj munkája bizonyára új sikert jelent írói pályáján.

Az első állami tanárjelölt-niunkatábor Németországban.
A thüringiai közoktatásügyi miniszter a góthai „Auíbauschule“- 
vel kapcsolatban, Hille államtanácsos vezetése alatt szervezte meg 
az első tanárjelölt-munkatábort. A tábor 1937. május 3-án kezdődött 
és húsz tanárjelölt egy féléven át volt a tagja. Külön egyenruhát 
kaptak a résztvevők: barna inget, fekete csokornyakkendőt, fekete 
nadrágot és csizmát. A tábori munka központjában a világnézeti 
nevelés állott, heti 5 órában, aztán tanultak örökléstant, katonai 
neveléstant (Wehrerziehung), aviatikát, a négyéves terv vegy
tanát és honi ismereteket, összesen heti 8 órában. Heti két órában 
tanulmányozták az iskolával kapcsolatos internátus életet és mű
ködését. Testgyakorlást heti 8 órában végeztek s különös fontos
ságot tulajdonítottak az úszás, ökölvívás, céllövészet és lovaglás 
gyakorlásának. Gondosan gyűjtötték a honismereteket s behatóan 
megtárgyalták a négyéves terv részleteit. E célból meglátogattak 
több üzemet és múzeumot, tanulmányozták a haderő szervezetét 
és minél nagyobb fokú sokoldalúságra törekedtek. A párt egyes 
vezető emberei, ipari és kereskedelmi szaktekintélyek, a HJ. kerü
leti vezetője és más magasrangú tisztviselők személyesen tartot
tak számukra előadásokat, a körzeti orvos elsősegélynyújtást adott 
elő, a körzeti oktatófilm-kirendeltségnél pedig minden tanárjelölt 
megtanulta a keskenyfilmes gépek kezelését. A tanárjelöltek hos- 
pitáltak a táborral kapcsolatos iskola valamennyi osztályában, 
sőt gyakorlatilag résztvettek a tanításban is. Bekapcsolódtak az 
internátus munkájába, megjelentek a közös étkezéseken és a ki
rándulásokon, sőt a HJ. szünidei táborában is résztvettek. Az ara
tás idején két hétig aratómunkásokat helyettesítettek, majd egyes 
üzemekben léptek két hétre a szabadságolt munkások helyére.*

* A m unkásoknak szabadságolás céljából való helyettesítése — önkéntes 
jelentkezőkkel — tu lajdonképen francia  ötlet, az ú. n. „Ordre Nouveau“ m ár 
1935-ben jó sikerrel próbálkozott vele. Bővebbet 1. K orunk Szava, 1935. 
nov. 1. Válasz, 1937. m äre. K orunk “Gava, 1938. jan . 1.
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A szabadságolt munkások és parasztok hálálkodó levelei bizonyít
ják, hogy az elgondolás helyes volt. A tábort vizsga fejezte be s 
a résztvevők tábori minősítését személyi adataikhoz bejegyezték. 

(Mátyásföld.) Dr. Hári Ferenc.

HALOTTAINK.

t  Winter József, a budapesti VIII. kerületi állami Zrínyi Mik
lós gimnázium nyugalmazott tanára életének 85. évében február hó 
28-án rövid szenvedés után meghalt.

t  Nagykőrösi Kalocsay Ferenc, a budapesti II. kerületi állami 
Mátyás király gimnázium rendes tanára, tartalékos hadnagy, az
I. osztályú ezüst vitézségi érem és a Károly-csapatkereszt tulaj
donosa 47 éves korában, 18 évi tanári munkásság után, a harctéren 
szerzett betegsége következtében február hó 11-én meghalt.

t  Dr. Perényi József, kegyesrendi áldozópap, rendi levéltáros, 
volt gimnáziumi r. tanár, a Szent István Akadémia és az Erdélyi 
Irodalmi Társaság rendes tagja stb., korának 67., szerzetesi életé
nek 50. évében február hó 15-én meghalt.

t  Fehér Gézáné sz. Fircsa Kornélia, nyugalmazott gimnáziumi 
tanár, a mezőtúri Teleki Blanka leányközépiskola volt mb. igaz
gatója, február hó 5-én, életének 62.. nyugalomba vonulásának 5. 
évében Budapesten meghalt.

KÖNYVSZEMLE.

P in tér Jenő: A m agyar irodalom  története. Két kötet. Budapest, 1938. 
F ranklin-T ársulat. 571 -)- 654 lap.

M ikor ezelőtt négy esztendővel m egjelent P in tér Jenő nagy Magyar 
Irodalom történetének hetedik kötete, annak  a rem ényünknek adtunk k ifeje
zést, hogy az élet még nagy feladatot tartogat a nagynevű szerző szám ára 
és m egadja neki, hogy a huszadik század első harm adának  irodalm át tö r
téneti távlatból nézheti és történetével nem zetét m egajándékozhatja. Azóta 
nem csak az idő nyito tta szélesebbre a történeti távlatot, hanem  — úgy 
tud juk  —  a m unka együtt haladt a siető idővel. És mégis, m ielőtt céljához 
ért volna, P in té r Jenőnek ú jabb  feladatot kellett elvégeznie.

A hétköletes nagy m ű m int tudom ányos rendszerezés elsősorban a 
tudós világ szükségleteit elégítette ki és szélesebb körök  szám ára m ár csak 
terjedelm énél fogva is já rhata tlan  volt. Az 1921-ben 65 íven két kötetben 
m egjelent A magyar irodalom történetének kézikönyve  m ár régen az utolsó 
példányig elfogyott és antikvárium ban sem szerezhető meg. Márpedig a müveit 
közönség, az egyetemi hallgatók, de a tanárság is szükségét érezte egy olyan 
irodalom történetnek, m ely tudom ányos rendszerességével a legm agasabb igé
nyeket is kielégíti, elhagyja azonban m indazt az anyagot, m elyre teljes 
részletességében csak a tudom ányos ku tatónak  van szüksége. Ugyanaz a 
közönség inkább csak az ínyencízlés kielégítésére ta r th a tta  megfelelőnek azt 
a közben m egjelent kétkötetes irodalom történetet, mely az életra jzírást lényeg
telen tö rténetíró  feladatnak fogja fel s ha sok készültséggel és szellemmel 
is, de sok felületességgel és elm énckedéssel is szellem történetet ír.
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Ily körülm ények között készült el P in tér Jenő legújabb irodalom törté
neti műve. Ha történeti vonatkozásban áll is a kétkötetes Kézikönyvvel, szer
ves kapcsolatban nem  avval, hanem  a hétkötetes m unkával van. Felosztása, 
egyes fejezetei is — ném i összevonásokat nem  tekintve —  megegyeznek vele. 
A szerzőnek semmi oka se volt, hogy változtasson nagy m agyar irodalom - 
történetének felosztásán, tárgyalásának sorrendjén, m ódján, a rövidebbre 
fogott m ű pedig még világosabban m egm utatja a kom pozíció átgondoltságát, 
a  szerkezet szilárdságát.

G yakorlati szem pontból a két m ű beosztásának egyezése csak nyereség. 
H a az em ber a kétkötetes m űvet elolvasva, bárho l részletesebb adatokat, 
bővebb m egvilágítást kíván, a  legnagyobb könnyűséggel tájékozódhatik  a 
hétkötetes kiadásban. Ez m egkönnyíti a  középiskolai tan á r m unkájá t is. 
Irodalom történetünknek vannak olyan részei, am elyeket a középiskolai tan í
tásban csak nagy vonásokkal ra jzo lhatunk  meg. A tan á r nem  ér rá  arra, 
hogy m inden alkalom m al ú jra  végigtanulm ányozza a  Nagy P in tér illető 
köteteit és meg kell, meg is lehet elégednie azzal az em lékeztető anyaggal, 
melyet a kétkötetes m ű ad. De ahol a tanár teljes részletességgel mélyed is 
e l az anyagban, a kétkötetes m ű jó  szolgálatot fog tenni a gyors áttekintés, 
a  teljesség tekintetében és a hétkötetes m ű egyes részeinek feltalálásában is.

Az első kötet irodalm unk történetét a 18. század végéig követi, a m áso
d ik  kötet a 19. század m agyar irodalom története. Az első kötet tehát össze
foglalja a  Nagy P in tér első négy kötetét, a m ásodik kötet ennek 5—7. kö te
lé t. Irodalm unkat századok szerin t tárgyalja, a 19. századot harm adokra 
osztva. Egy ízben m ár k ifejte ttük  a századok szerinti beosztás jogosságát, 
bárm ennyire gépiesnek tetszik is. Ez a beosztás számol azzal a lelki adottság
gal, hogy a történeti tények az em berben önkéntelenül is századok szerint 
rendeződnek. A századok alko tják  tö rténeti em lékezetünkben azt a hálózatot, 
amelybe belerajzolódnak az események, m ozgalmak. Ott lá tjuk  ezeket a szá
zadok vonalai között, ahogy átnyúlnak az egyikből a m ásikba. Ily beosztás 
m ellett nem szükséges a korokat szigorú évszám határok közé zárni és egyes 
m űvekhez kötni.

Ha pl. a  protestáns irodalm i k o r kezdetét Ozorai Im re „De ecclesia“ 
la tin  című, de m agyar nyelven m egírt m unkájátó l szám ítjuk, m ert ez az első 
hitvitázó könyv, túlságos jelentőséget tu lajdon ítunk  ennek a  m unkának. 
S ha  e kor végét Pázm ány Péter M agyari Istvánnak adott feleletében ha tá 
rozzuk meg, igazságtalanok leszünk Szenczi M olnár Alberthez, kinek zsoltár- 
fordítása négy évvel később jelent meg, és m ásokhoz is, még ha a korra  
Pázm ány Péter szelleme nyom ta is rá  legélesebben a m aga bélyegét s ő 
ko rának  legkiválóbb tudósa és p rózaíró  egyénisége. Mennyivel egyszerűbb és 
'világosabb, m időn P in tér a 17. század katolikus és protestáns íróiról beszél.

A korokat és irányokat gondosan jellemzi. K iindul a világtörténeti, 
m agyar tö rténeti esem ényekből, m űvelődési viszonyokból és azokhoz fűzi 
az  irodalm i élet bem utatását. Nem m ondjuk, hogy a történeti m ozzanatokat 
tárgyaló rész itt-ott nem kivonatosnak tűn ik  fel a  hélkötetes mű remekbe- 
készült kortükréhez képest, de teljes képet kapunk  így is és a vázlatosságot 
csak  az összehasonlító olvasó érzi. A m űvelődési viszonyokról ra jzo lt kép 
ism ét a m aga részletességében, jellem zetességében bontakozik ki. Általában 
véve ez a m ű rövidebb volta m ellett sem m arad  el elevenség, színesség do l
gában  a nagy műtől.

Hol a terjedelem  arányai megengedik, m egfogalm azása többnyire egye
zik a nagy kiadáséval, de sok helyütt még csiszoltabb s m egadja a szerző 
eddigi vizsgálódásainak végleges form áját. Nem is volna értelm e annak, 
hogy a szerző teljesen á tírja  eddigi m egállapításait, hiszen ugyanaz az író 
ugyanazt a gondolatot legjobban csak egyféleképen írh a tja  meg. Ebben 
Gyulai Pál példája is követésre inthette, aki jól megfontolva ragaszkodott 
ehhez az eljáráshoz. V ájjon ugyanarról a tárgyról különböző helyen szólva, 
önm agával versenyezzen-e az író?

E lm aradnak ebben a feldolgozásban azok az évszámok szerint közölt 
é le tra jz i adatok, am elyek az egyes íróknak először nagy vonásokban meg-

20T anáregyesületi Közlöny.
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rajzolt életét később oly sok jellemző adattal elevenné és színessé teszik. 
Pintérnek ez az eredeti, kétszeres életrajzíró módja a kisebb terjedelmű 
könyvben természetesen nem volt megvalósítható, e helyett egy egységes 
képbe dolgozott bele minden jellemző vonást.

Érdekes, hogy a szerző a legtöbb író  tárgyalását az irodalom történeti 
és esztétikai m éltatással kezdi, u tána ad ja  az é le tra jzo t s azt apróbb betűk
kel szedeti, egyes írókat azonban kiem el akkép, hogy a sorrendet megcseréli 
és ugyanavval a nagyobb betűfajtával szedeti életrajzukat, m int a rákövetkező, 
m űfajok  szerint beosztott fejezeteket. Ezeknek az íróknak sora: Balassa, 
Zrínyi, Gyöngyösi, Mikes, Faludi, Bessenyei, Gvadányi (I. kötet); Kazinczy, 
Csokonai, Kisfaludy S., Berzsenyi, Kölcsey, K isfaludy K., Vörösm arty, Eötvös, 
Petőfi, Arany, Kemény, M adách, Jókai és M ikszáth (II. kötet). L áthatólag ki 
vannak zárva ebből a sorból a nem költő írók (Pázm ány, Széchenyi, Kossuth, 
Deák), meg azok, ak ik  elsősorban tudom ányos prózájukkal szám ottevők 
(Bajza, Gyulai). Egyebütt bizonyára értékítéletnek kell ezt a kiválogatást fel
fognunk.

Ha ebben, m int Bessenyei példájából látszik, nem  m indig csak az esz
tétikai, hanem  az irodalom történeti szem pont is döntött, felvetődik a kérdés, 
m iért m arad t ki a sorból Jósika? Az esztétikai szem pont m ellett pedig m iért 
osztozott besorolásban vele K atona József? Feltűnő, hogy Jósika tárgyalása ' 
sorrendben Eötvös, Petőfi, Arany, Kemény, M adách és Tom pa u tán  követ
kezik, de azt az értékelő szem pontból folyó szerkezet m agyarázza. Az érté
kelés harm ad ik  sorába osztott írók életrajza, m éltatása is kis betűvel van 
szedve. Ezeknek a lexikonszerűen felsorolt íróknak  tárgyalása is rendkívül 
értékes. Ily teljességben és részletességben csak P in té r irodalom történetében 
talá lható  meg.

Az elbeszélő m űvek tarta lm át e kiadásban töm örebben, de így is bő 
ségesen kapjuk. Nagyon figyelem reméltó, ahogy a lírikusok érzés- és gon
dolatvilágát bem utatja. E  részben példaképen kiem eljük Petőfi hazafias és 
bölcselő költészetének tárgyalását.

Esztétikai ítéletei á ltalában véve az irodalom történetben k ia laku ltak  s 
m egbízhatók akkor is, h a  átértékelnek. Meglep báto r szigorúságával, m ikor 
a Toldi szerelm ét tárgyalva azt m ondja: „Toldi Miklós nem rokonszenves. 
Tehetetlen ellenfeleivel szemben kérlelhetetlenül dühöng, barb ár hős, gyilkos 
óriás. Ez a Toldi m ár m egrom lott szívében az első rész M iklósához m érten 
Az indulatos parasztfiú  nem  fejlődött gáncsnélküli lovaggá.“ Ez utóbbi meg
állap ításának  azonban aligha m ondhatni ellent, Toldi mindvégig nem tudja 
levetkezni parlagi sajátságait.

A hétkötetes m űben a  szerző a m aga értékítéletein  kívül m ás irodalom 
történészek és esztétikusok m éltatásából is közöl jellem ző részleteket. E rre 
a kétkötetes m űben nincs tere, de utal az irodalm i közvélemény kialakítóira, 
m időn egységes képben m élta tja  az írókat.

Az életrajzzal bevezetett, fent felsorolt írók m éltatása u tán  külön feje
zetet szentel az frókról szóló irodalom nak. Egyébként is m indenütt bőséges 
repertórium ot állít össze. Ez nem  az a teljes repertórium , am elyet a hétkötetes 
m ű tartalm az, de épp m ert az elhanyagolható irodalm at mellőzi, válogatott
ságával külön értéket jelent az olvasó szám ára. Ezen felül ki van egészítve 
a közben m egjelent irodalom m al. Á ltalában véve az ú j m ű értékét emeli, 
hogy a  legújabb tudom ányos kutatások eredm ényeit is feldolgozza. Az írók 
m űveinek kiadásait is gondosan közli. Gondossága, pontossága, m egbízható
sága m agától értetődik, annyira  közism ert és elism ert a szerző m unkássága 
ebben a tekintetben is.

Szinte felesleges az is, hogy P in tér Jenő stílusának sajátságait kiem el
jük. Könyve világos gondolatok világos kifejezése. Minden idegenszerűségtől 
m ent m agyar m ondat- és szófűzés jellemzi. Idegen szavakat alig használ. 
M ondatai gyorsan peregnek. Nem szereti a bonyolult szerkezetet, lehetőleg 
kerüli az alárendelt m ondatokat is. Ennek a stílusnak m egvan az a vesze
delme, hogy nem  viszonyítja úgy a gondolatokat, m int a  mellé- és alárendelt 
m ondatok logikus egysége, de P in tér evvel a veszedelemm el m egbirkózik,
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egyszerűségre törekvő stílusát művészi tökélyre emelte. Hisszük, hogy ha 
nem  követhető is m inden előadásban, nagy hatással lesz tudom ányos nyel
vünkre. Ez bonyolult szerkezetével, tudom ányos tolvajnyelvszerű kifejezés- 
m ódjával, idegen szavaival lem ondott arró l, hogy szélesebb körökre terjessze 
ki a ku tatók  tudom ányos eredm ényeit. Irodalom történetírásunk se teljesen 
kivétel ebben a tekin tetben s nincs abban  a viszonyban a  m űvelt nagy közön
séggel, m int Gyulai P ál és Beöthy Zsolt ko rában  volt.

P in tér Jenő ú j irodalom története ta rta lm ával is, fo rm ájával is széles 
körök  érdeklődésére szám íthat. K a r d e v á n  K á r o l y .

P in tér Jenő: M agyar Nyelvvédő Könyv. Közzétették P in tér Jenő és m unka
társai. Budapest, 1938. K iadja Regényi Sándor (VII., Barcsay-u. 5). 144 1.

A m agyar nyelvtisztaságért indíto tt mozgalom egyre szélesebb rétegeket 
hódít meg. A M agyar Tudom ányos Akadém ia Nyelvművelő B izottságából ez 
a nyelvünket féltő gondoskodás á tterjed t a sajtóra, az iskolára, sőt a művelt 
nagyközönség köreiben is egyre szélesebb gyűrűzéssel terjed  tova. Nyelvvédő 
irodalm unk is m indjobban izm osodik: a M a g y a r o s a n  folyóirat és kiadványai 
m ellett egym ásután jelennek meg az értékesebbnél értékesebb szakm unkák. 
Dengl János egyetemi tanárnak  részletekben elmélyedő elméleti m unkája  
mellett m ost P in tér Jenő és m unkatársa i gyakorlati célkitűzéssel készült 
M agyar Nyelvvédő Könyve jelent hatalm as erejű  fegyvert nyelvünk védel
mében.

Az ízléses k iállítású  m unka négy fejezetre oszlik. A h e l y e s  s t í l u s r ó l  
szóló részben a fogalm azás legfeltűnőbb h ibáit szedték össze. A n y e l v i  s a j á t 
s á g o k  fejezete a m agyar nyelvtannak gyakran elvétett kérdéseit világítja 
meg. A h i b á s  k i f e j e z é s e k  gyűjtem énye a köznapi beszéd legbántóbb idegen
szerűségeit á llítja  szembe a megfelelő szép m agyar értelm ezésekkel. Az i d e 
g e n  s z a v a k  szótára  bölcs m érséklettel nem  törekedett sem teljességre, sem 
m indenáron való m agyarításra. K ihagyták a szakszótárakba való m ester
szavakat, valam int a nem zetközi használatú, m á r m eghonosodott idegen 
szavakat (pl. m iniszter, stílus, politika, stb .). Nem lehet eléggé dicsérni 
P in tér Jenő m érsékelt á lláspontját ebben a kérdésben: a  túlzások szokták 
h itelét veszíteni m inden új törekvésnek.

A nagy körültekintéssel és józan mérlegeléssel készült m unka valósá
gos kézenvezetője lesz m inden tollforgató m agyar em bernek. K isdiáktól a 
tudósig m indenki haszonnal fo rgathatja  s zam atos, tiszta m agyarságot tanu l
h a t belőle. Bennünket, m agyar tanárokat, külön öröm m el tölt el, hogy nagy
nevű főigazgatónk állo tt a nyelvvédő mozgalom élére és itt ism ertetett m un
kájával a nyelvtisztaság ügyét ilyen hatalm as lépéssel vitte előre. L .  S .

Bozsondai Károly és Siimeghy József: Sopronbánfalva, falutanulmány és 
községrajz. Sopron, 1937, 180 1.

Közéletünk erős szociális érzékkel nem  dicsekedhetik, annál örvende- 
tesebb, hogy ú jabban főkép a  fiatalság a békés szociális fejlődés érdekében 
falukutató  m ozgalm at indított. Igaz, vannak, ak ik  nem  nem zeti célokat 
követő politikai irányzatossággal vagy vétkes fölületességgel árto ttak  a m oz
galom nak, de ennek nem  szabad az ártók tó l keltett s a m arad iak tó l táplált 
gyanú m iatt m egtorpannia. Falusi népünk szociális viszonyairól általános 
képet nem  nyerhetünk, ha  ez nem  az egyes falvak helyzetképéből tevődik 
össze. Az előttünk fekvő könyv m inden politikai tendenciától m ent helyzet
képet ad a Sopronnal összeépített, ném et lakosságú Sopronbánfalváról. 
Olyanok írták , akik hosszú tapasztalataikat a helyszínen gyűjtötték össze: 
Rozsondai Károly, a soproni ev. tanítóképző igazgatója, ki m áris szép iro
dalm i m űködésre tekin thet vissza és Siimeghy József, sopronbánfalvai r. kát. 
tanító, aki közvetlen érintkezésben áll a néppel. Mintegy a belülről és k ívül
ről néző szakem ber m unkájá t kap juk  a könyvben. A könyv m egbízható
ságát fokozza, hogy 15—20 szakem ber segítségét is igénybevették és ezek 
közlését is feldolgozták. Ilvm ódon részletes képet kapunk Sopronbánfalva 
term észeti viszonyairól, történetéről, népességéről, ennek lelkületéről, ku l
tú rájáró l, családi és gazdasági életéről, a közületekhez való viszonyáról.
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Egy m agyarországi falu megérdemel 180 lapot m agyar kutatóktól, m ikor 
Gusti bukaresti professzor európai h írű  falukutató m unkaközössége Dragus 
fogarasm egyei kis faluról 3000 lapnyi m onográfiát írt. Rozsondai Károly 
és Sümeghy József derék, példaadó m unkát végzett. R ám utattak egy ugar 
m unkaterületre, amelyen sok pedagógus dolgozni vágyása kielégülést ta lá l
hatna  oly városban, ahol a m aga szaktárgyaiban lépést ta rth a t ugyan a tu d o 
m ánnyal, de azt m aga előbbre nem  viheti. (kk.)

Biró Izabella és Schlandt Henrik: Szólások és fordulatok magyar-német 
gyűjteménye. Budapest, 1937. Kilián Frigyes utóda. 8-г. XIV -(- 653 1.

Érdem es volt erre a könyvre ily sokáig várakoznia m indenkinek, aki 
m agyarról ném etre szokott fo rdítani vagy e nyelv alaposabb megism erésére 
törekszik. Már Simonyi Zsigmond érezte, hogy a szólások szóanyaga nem 
nyú jt m inden esetben megnyugtató s biztos tá jékoztatást bizonyos finom abb 
nyelvi á rnyalatok  átültetésére, s még 1896-ban k iad ta  Német és m agyar 
szólások cím ű könyvét. Most ennek párja  jelent meg, oly könyv, amelynek 
m egjelenését őszinte öröm mel üdvözölhetjük nem csak azok nevében, akik 
a  ném et nyelv kedvéért fo rgatják  m ajd, hanem azokéban is, akiket a nyelvi 
fordulatok és szólások általában érdekelnek.

A gyűjtem ény anyaga igen gazdag, ennek b irtokában  a fordító  bőséges 
segítséget kap. Figyelem m el van az élet legkülönbözőbb területére: a bizalmas, 
néha hanyag családi vagy diáknyelvi, a nyelvjárási kifejezésektől a hivatalos, 
a tudom ányos nyelven és a katonai vagy m űszaki kifejezéseken át a válasz
tékos irodalm i nyelvig m inden ism ertebb vagy kevésbbé ism ert szólás és 
fordulat helyet kap.

Bizonyos veszély rejlik  azonban m agyar nyelvünkre nézve abban, hogy 
a  h ivatalok és a törvénykezés nyelvéből vett s m ás idegenszerűségek m int 
jogosultak szerepelnek a gyűjteményben. Ezek, a gyakorlati szem pontot 
tekintve, sajnos, nem  m aradhattak  el, m ert élő részei nyelvünknek, de leg
alább zárójelben meg lehetett volna em líteni a helyesebb m agyar szólást vagy 
fordu lato t is. Némely helyen azonban e téren is jóleső gondosságot áru l el 
a  könyv.

Az elrendezés szerencsésnek m ondható, bár a gyorsabb tájékozódhatás 
céljából a szólásokban lévő névszó különböző rágós, névutós vagy képzős 
csoportjának  kezdő szavát jobb lett volna kövér betűkkel nyom atni.

Hisszük, hogy a gyűjtés fáradságos m unkájának  ju talm a az lesz, hogy 
e m ár m ostani anyagában is értékes m ű kiegészülve hatalm as gyűjtem énnyé 
dagad m ajd  s irodalm unk határa inkon  túli hatásának  egyik jelentős eszköze 
lesz. K omáromy Béla.

Kunszery Gyula: Magamtól Istenig. Cserépfalvi.

Nagyon igazságtalan volnék a szerzőhöz, ha tehetségét kétségbevonnám, 
m ert tudja, m i a vers, van verstechnikája, vannak versötlctei, sőt fantáziája 
is. De nem csak a patétikus cím ígér többet, m int am ennyit a  költő bevált, 
hanem  az egész kötet verssorai közü l  nagyobb költői képességet sejtünk ki, 
m int am ilyet a verssorok  ny ilatkoztatnak elénk. Ha a poéta Istennel kezd ki, 
úgy életben, versben jobban szenvedjen meg érte. A Kazinczy-féle: „Tűzbe 
felét! Vetem. Ú jra felét! . . . “, vagy a horatiusi „nonum  prem atur in annum “ 
nagyon megszívlelendő tanítások  poéták szám ára. S átvittebb értelem ben is. 
Kunszery legtöbb verse u tán  az az érzésünk, hogy jó, rendben van, a vers 
nem  rossz, egy kicsit ta lán  meg is mozgat, de nem lehetett volna-e mélyebben 
belefurakodni az érzésbe s vagy kétszer-három szor is nekiiram odni a versnek. 
Aranyról nem is szólva, Adynál a m agunk szemével láttuk, hogy a legtöbb 
verse rossz sorokból és lapos frázisokból érett jó  és nagy verssé —  sok 
kínlódás után. Az olcsó és hányaveti könnyedség veszedelme a versnek és — 
a költői tehetségnek. Ha Kunszery nem  érdem elné meg a legszigorúbb szem
pontot, tudnánk  róla sok dícsérőt is m ondani, de azt hisszük, így jobban 
megbecsüljük őt s ha a k ritika lehet segítségére a poétának, talán valam ikor
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szívesebben gondol b írálatunkra, m int a csak dicsérő elism erésekre. Versei 
közül különösebben tetszettek s igazán szép versek: a H ó  é s  l á v a ,  K ö s z ö n ö m ,  
L e v e l e k ,  C s a k  a  n e v e k  m á s o k ,  M a d á r  a  d r ó t o n ,  B e r z s e n y i .  F ö l d e s s y  G y u la .

A magyar irodalom olasz csokorban.
„Palpiti del cuore m agiaro nella sua le tte ra tu ra“ (A m agyar szív dob

banásai az irodalm ában) — ily címmel adott ki a m ilánói katolikus egyete
men a m agyar nyelv és irodalom  professzora, dr. Márffy Oszkár, egy olaszra 
fordított m agyar irodalm i antológiát, 331 lapon, P arav ia  k iadásában, 1937-ben. 
Másfélszáz szemelvény, vers és próza, s ebből m ajdnem  egyharm ad a szerző 
saját szórul-szóra való fordítása a lap ján  kapott élő olasz íróktól m űfordítá- 
sos köntöst, ami azt jelenti, hogy az eddig Itáliában ism ert m agyar klasszikus 
irodalm i anyagunk erősen m egnövekedett. A pontosság kedvéért jegyezzük 
meg azt is, hogy egyes prózai szemelvények (Boldog Margit legendájából, 
Mikes leveleiből, Kazinczyból, Széchenyiből, Tóth Edéből, Ambrus Zoltánból 
és Berzeviczy ,,Itáliá“-jából) tisztán M árffy fordítása; s m agyar em ber része 
még e könyvben csekélységem két verses m űfordítása, Tom pából és Adyból, 
Ladislao Pannonio név alatt.

M árffy műve tehát nem puszta kompiláció, hanem  még ez utóbbi szem
pontból is kivételesen gondos szerkesztés. Az értékek, a klasszikus értékek 
kisugároztatásának gondja, finom m űgondja vezette őt. Szépérzéke még 
abban is kirezdült, hogy illusztrációkkal, több klasszikus em lékszobrunk 
képével is ellátta könyvét, főleg pedig abban, hogy a XIX. századi illusztráló
művészet k irályának, Zichy M ihályunknak több Arany- és M adách-illusztrá- 
cióját is adta, jó fénynyom atokban.

Mindegyik szemelvényt pontos és elevenen jellemző kis irodalom törté
neti tájékoztatás vezet be, azonkívül gondos jegyzetek kísérnek.

Az olasz vonatkozások kihasználása is érdekessé teszi Márffy könyvét 
az olaszok szám ára, akiknek például nagyon érdekes az ő nagy írójukat, 
Vergát m int színm űírót Ambrus Zoltán finom m éltató k ritiká jának  reflektora 
alatt látni.

Két országnak tett tehát szerzőnk értékes, finom szolgálatot.
K ö s z e y i  L á s z l ó .

Újvári Béla: Művészeti nevelés. Budapest, 1937. 86 lap.
Szegényes m űvészetpedagógiai irodalm unkban új és komoly értékel 

jelent ez a könyv. M agasan felülemelkedve a tanügyi napipolitika ingadozó 
és még meg nem tisztult szem pontjain, szerzője az éles logikájú, magas 
célokat maga eié tűző elme megalkuvás nélküli és m indig em elkedett szem
pontjából vizsgálja a művészeti nevelés problém áit. Minket elsősorban érde
kel, m ert, m int előszavában írja : „ . . . a  képzőművészet irányainak differen
ciáltsága szükségessé tenné, hogy az általános m űveltséget nyújtó  közép
iskolák tanulói gazdagabb esztétikai és m űvészettörténeti felkészültséggel, a 
m űértésnek fejlettebb fokával hagyják el az iskolát.“

A könyv egy rajzszakos tan á r bölcsészdoktori értekezése, de a benne 
felvetett problém áknál fogva még akkor is túlnőtt volna a hasonló m unkák 
megszokott keretein, ha szerzője nem tanulm ányozta volna á t a vonatkozó 
irodalom nak úgyszólván minden kom oly term ékét. Ez a széles elm életi meg
alapozottság teszi még értékesebbé a könyvet.

Végigvezet a művészeti nevelés kérdésének történetén a görög k u ltú rá 
tól kezdve napjainkig, —  tüzetesen ism erteti a XIX. és XX. század főbb 
művészeti-nevelési irányait, ítéletei m indig biztosak, találóak, sőt bá trak  is 
ott, ahol pl. b írá la to t m ond egy b irodalm i vezér hatalm i szavával inaugurált 
művészeti irányról.

Külön fejezetet szentel a középiskolai művészeti oktatásnak  s végső 
alapelvként azt szegezi le, hogy: „a művészeti nevelésnek az iskolai környe
zetből kell kiindulnia, a lap ját pedig, a készségek fejlesztésével, a rajz tan ítás 
veti meg“. A rajztan ítás szerepét külön is elemzi és m egállapítja, hogy az az 
esztétikai érzéket fokozza a forma, a szín és a vonal szépségei iránt.
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Kár, hogy a szerző m egállapításai mindvégig elméleti síkban mozognak 
és szerénytelenségnek ta rtja  azt, hogy belőlük konkrét célkitűzést vonjon le 
a jövőre vonatkozóan. A művészeti nevelés ügye a m ai középiskola egyik 
legkevésbbé megoldott kérdése és m indaddig, amíg a középiskolai művészeti 
nevelés irracionális síkban mozog, azaz nem  ju t reá idő és hely a tanórák 
sorában, addig a művészeti nevelésnek —  sajnos — csak elméletileg van 
értéke, b á r szükségességét a legillelékesebb és legkom olyabb tanügyi fórum ok 
is hangsúlyozzák. (Ügy látszik, nem  ra jtu k  áll a kérdés megoldása.)

Ha pedagógiai irányító  köreink m egism ernék ezt a könyvet és a benne 
felvetett problém ák sürgős m egoldásának szükségét megéreznék, akkor a 
művészeti nevelés végre m egkapná az őt megillető helyet, akár m int „Mű
vészettörténet“ , akár m int „M űalkotás-ism ertetés“ a középiskolák tan tervé
ben,, Csak így lenne elérhető az, hogy: „a tanulók a művészeteket a maguk 
összefüggésében lássák, és m egism erkedve a művészet néhány alapvető problé
m ájával, m aguk kíséreljék meg műélvezetük gazdagítását és tudatossátételét“ .

Ur. Birv Béla.
T)r. Koezogh A ndrás: G yakorlati keresztyén nevelés. Budapest, 1937. Kiadja 
a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Nemzeti Szövetsége. 64 1.

Ennek az okos kis könyvnek az író ja  a gyakorlati keresztyén nevelés 
m unkása volt közel egy egész tanári életen át, m ielőtt a legújabb közép
iskolai törvényünk a m agyar középiskola feladatát abban szabta meg, „hogy 
a tanulót vallásos alapon erkölcsös polgárrá nevelje“. Meg is látszik minden 
során, hogy igen széleskörű pedagógiai és szaktudom ányi műveltségének 
igazságait személyes és tanári életében megmérte, igazolta és gyakorolta, 
így tisztult előtte világossá mindaz, ami a m últ században hiba és vétek volt, 
s am inek következm ényeit m ost korunk gyötrődve szenvedi, s a m aga h ibái
val még tetézi is.

Gondos tanári világossággal, egyszerűséggel és közvetlenséggel sorolja 
elő társadalm i és nem zeti életünk nyom orúságának legfőbb okait. L átja  a 
nevelés nehézségeit és korlátáit, de hisz jelentőségében, m ert hisz Istenben, 
akivel m inden lehetséges. A család, az iskola, a példakép s az olvasmány 
szerepét tiszta őszinteséggel és józan bátorsággal tá r ja  fel. Egészen üdítő 
igénytelensége, noha a hozzáértő lépten-nyom on érzi nagy készültségét, 
ism ereteinek gazdagságát és lelki mélységét. Adatai m egrenditők, s a leg
m odernebb mélységekre is rám utatnak . Tanárban, szülőben és társadalom 
ban a valóságos, életben élt, igazi krisztusi erőket ta r tja  a nevelésben a leg
fontosabbaknak. A szavak és elvek elvontan, életünk bizonysága nélkül nem 
érnek semmit! A könyv szokatlanul komoly, és egyéni belső h ittapasztalato
kon épült.

G yakorlatban a nevelés úgy veheti hasznát ennek a derék m unkának, 
ha tanárok, szülők, serdültebb ifjúság, az iskolai élet irányítói elolyassák, 
m egforgatják m agukban igazságait és gyakorolják. Különösen alkalm as arra, 
hogy gyerm ekeik ügyében hozzánk forduló szülőknek a kezébe adjuk, vagy 
ajánljuk . De az iskola élete irán t érdeklődő nem szakem berek előtt is igen 
meg tud ja  világítani a nevelés legfőbb s éppen ma legjelentékenyebb kér
déseit. Nyelve, előadásm ódja is tiszta és választékos m agyarságú, kellemes 
folyamatú.

A szerző személyes lelki életének bizonysága bátor, szerény és alázatos, 
tisztelettel állunk meg előtte, gyakorlatban tanártásai közül sokan ism erjük, 
s Isten segítségével vágyunk követni is! vitéz Szőnyi Sándor.
Szentmihályiné Szabó Mária: Lorántffy Zsuzsanna.

Szentm ihályiné legújabb regénye a m agyar m últ egyik legzivatarosabb 
korszakát, a XVII. századot á llítja  elénk. A kort azonban em beri sorsokon 
keresztül érteti meg velünk, s ezért tud ja  érdeklődésünket állandóan lekötni. 
Akiben m agyar lélek lakozik, öröm est ism erkedik meg L orántffy  Zsuzsáimé
val, Rákóczi Györggyel vagy Bethlen Gáborral. Nem is L orántffy  Zsuzsánna 
a főszereplője ennek a regénynek, képe mégis em lékünkben m arad, m ert a 
jóság, egyenesség, mélység, keresztyénség és nőiesség megtestesítője. Méltó 
p á rja  az ura, Rákóczi György. Férfi, m agyar és keresztyén. Megszereti
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Bethlen Gábor is, ez a nagym éretű, kortársa i közül kim agasló férfi. Az ö 
alak ja  ragadja  meg leginkább a m ai em bert, m ert egyéniségén és sorsán 
keresztül az örök m agyar sorsot érezzük. Pom pásan rögzíti egy pár oda
vetett vonással Pázm ány alak já t is az író. így elevenedik meg a szereplők 
gondolkozásán, érzésén és cselekedetén keresztül előttünk ez a mozgalmas 
kor m inden bújával-bajával. L átjuk  a vezető em berek nagy részének kapzsi
ságát, a H absburgok magyarellenes politikáját, a felekezeti tülekedéseket, 
a nem zetfenntartók  erényeit és gyarlóságait. Mindez pedig annyira  leköt 
bennünket, bogy olvasás közben egy pillanatig sem unatkozunk. A szerző 
ugyanis k itűnő elbeszélő. Tollát a szíve s a női lélek gyöngédsége irányítja. 
Ezek varázslatos hata lm a m egfogja az olvasót, ha az ilyesmi irán t fogékony. 
De rabul ejti az em bert az a m agyar lélek is, amely a regény minden sorát 
á tjá rja .

Éppen ezért a legmelegebben a ján ljuk  ezt a könyvet — m int nevelő 
értékű  m unkát — iskoláink ifjúsági könyvtárai szám ára. Dr. Szabó Ferenc.

Dr. Radnai Béla munkássága. Dr. T raeger E rnő közrem űködésével szerkesz
tette dr. Galamb Ödön. Egys. M agyar G yorsírás K önyvtára 135. sz. Kiadta 
a gyorsírási ügyek korm ánybiztossága. Budapest, 1937. 137 oldal

Ki ne hallott volna a középiskolai tanárok  közül R adnai Béláról? 
Közülünk való volt, sokakkal együtt is m űködött, míg ott nem  hagyta a 
tanári pályát, hogy azután teljesen a gyorsírás ügyének szentelje életét. 
A fenti könyv Radnai Béla 25 éves gyorsírói m unkássága alkalm ával jelent 
meg s a m agyar gyorsírás vezető em bereinek hosszabb-rövidebb értekezései
ből tevődik össze.

M ikor az em ber végigolvassa, egy élet színes regénye elevenedik meg 
előtte. M egismerjük Radnai Béla m unkásságát ko ra  ifjúságától kezdve a mai 
időkig. F eltáru l elő ttünk azoknak a küzdelm eknek sora, melyeket gyorsírási 
rendszeréért folytatott. Mennyi m unka, m ennyi harc, m ennyi öröm  és csaló
dás! De meglelt az eredm ény. Megszületett az im m ár minden m agyar közép
iskolában tan íto tt egységes gyorsírás.

Nem is ludja az ember, hogy a sok értékes cikk közül m elyiket emelje 
ki jobban? Traeger Ernő  cikke k itűnő jellemzése R adnainak m int pedagógus
nak, m int szervezőnek és m int em bernek. Csekély Aladár a régi gyorsírási 
rendszerek jellemzése u tán  lépósről-lépésre rajzolja, m iként alakult ki Radnai 
rendszere. Bálint Antal  az íráselm életi kutatások tükrében világítja meg 
Radnai m unkásságát. Először megnevezi azokat a célokat, melyeket a gyors
írás szolgálni kíván, azután egyenként vizsgálja, m it köszönhetnek az egyes 
célck R adnainak. A gyorsírást tanítók  érdeklődését legjobban leköti Galamb 
Ödön cikke R adnai tanítási m ódszeréről. A rendszer és m ódszer fogalmát 
vizsgálva m egállapítja, hogy általános gyorsírási m ódszertan nincs, csak az 
egyes gyorsírási rendszereknek van sajátos módszere. Radnai a rövidítés 
szabadságából indul ki, ehhez szabja módszerét. De nála  a rövidítési szabad
ság nem véletlen form ákat jelent, hanem  törvényszerűséget: a rövidítési 
szabályokhoz való alkalm azkodást. Rövidítési példákon felism erteti a sza
bályokat s ezek alap ján  a tanuló m aga alkotja meg rövidítéseit. Viszont a 
rendszer grafikai határozottsága m indjobban m egszabja a rövidítések k i
alakulását. Radnai tankönyveinek ism ertetése u tán tanítási m ódszerének 
gyakorlati alkalm azásáról kapunk  töm ör áttekintést. A .szám onkérés (78. old.) 
című bekezdésben a javítás rendjére  vonatkozólag talán kevesebb időbe 
kerül az itt em lített javítási mód, de a tanuló szem pontjából — az az egyéni 
érzésem — jobb a Radnai G yorsírástanítási m ódszertanában (30. old.) levő 
eljárási mód, a tanulók gondolkozásra való késztetése útján. R adnai gép
írásos m ódszertana ta lán  nincs meg m inden gyorsírástanítónak s ezérl 
Galamb Ödön cikkét nagyon melegen ajánlom  m inden egyes gyorsírástanító  
figyelmébe.

Téglás Géza és Zelovich Dezső életrajzi megemlékezései, Nősz Gyulának
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és M a j e r c s i k  Sándornak Radnai gyakorlati gyorslröi tevékenységéről írt cikkei 
teszik teljessé a  R adnairól kapott képet.

Az ügyesen összeválogatott cikkekért Galamb Ödönnek, a szerkesztőnek, 
köszönet és elism erés jár. D r .  M á r k u s  J e n ő

BEKÜLDÖTT KÖNYVEK.

H ó m o n  B á l i n t :  M agyar középkor. Bpest, 1938. Magyar Történelm i T ár
sulat. — P r i n z  G y u l a :  Magyar Földrajz. Az állam földrajzi kép. Kir. Magyar 
Egyetemi Nyomda. — B a r t h a  J ó z s e f :  Hulló lombok. Költemények. Bpest, 
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(m agyarázta Baránszky-Jób László), G y ö n g y ö s i :  M urányi Venus (Prónay 
Lajos), G a a l  J ó z s e f :  Peleskei nótárius (Galamb Sándor), J ó s i k a :  Abafi 
(Szentgyörgyi László), K a t o n a :  Bánk bán (Várady Zoltán). — K i s f a l u d y  K á r o l y :  
Auróra, összeállíto tta  és bevezette Kenyeres Imre. Officina Képeskönyv. — 
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k irálya volt. Debrecen. Csáthy könyvkereskedés. — M agyarország óvó- és 
oktatószem élyzetének statisztikája az 1934/5. tanévben. 1937. — A m agyar 
k irály i földmívelésügyi m inisztérium  rádióelőadásainak sorozata. 1937. — 
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Bpest, 1938.
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E ln ö k : BERNOLÁK KÄLMÄN Budapest VI, Andrássy-út 65.

H ó m a n  B álin t va llás- és k özo k ta tá sü g y i m in iszter  
országgyű lési beszédéből.

E lm ondta a képviselőházban, folyó évi m árcius hó 21-én a gyakorlati 
irányú középiskolákról, a tanítóképzés reform járó l és a  hazai kisebbségek 
oktatásügyéről.

Pintér, Apponyi és Klein képviselőtársaim a kisebbségi taní
tók alapos nyelvi és nemzetismereti oktatásának szükségessé
gére mutattak rá. Erről kíván gondoskodni a törvényjavaslat új 
24. §-a, amelyet a bizottságban Pintér képviselőtársam felszólalása 
után az előadó úr javaslatára kiegészítésként felvettünk.

Ezzel kapcsolatban rámutattak arra, hogy szükséges az egysé
ges típusú kisebbségi iskolák bevezetése, illetőleg a Gömbös-kor
mány 11.000. számú rendeletének a végrehajtása. Ahogyan én azt 
a Háznak ezelőtt másfél esztendővel egészen határozottan bejelen
tettem, ezt az iskolai rendeletet az 1938/39. tanévre végre fogom 
hajtani. Az értekezletek folyamatban vannak. Az eredmények 
után haladéktalanul intézkedés történik és napról-napra adom ki 
a rendeleteket az egyes iskolák tekintetében az átszervezésre vonat
kozólag.

A képviselő urak azt kívánják, hogy e kérdésben szülői érte
kezlet nélkül döntsön a kormány a különböző iskolatípusok tekin
tetében.

Ahhoz a rendszerhez, amelyet némely szomszéd államban 
gyakorolnak, én nem járulhatok hozzá, (Helyeslés a jobboldalon.) 
mert a rendelet szelleme szerint senkit akarata ellenére nem kény- 
szeríthetünk sem a vegyesnyelvű, sem pedig magyar iskolába. 
A szülőknek igenis, joguk van határozni a felett, hogy gyerme
keiket melyik iskolatípusba kívánják járatni. (Helyeslés.)

Ezt az elvet átütni nem szabad. A kormány azonban biztosí
tani fogja, hogy a szabad elhatározásban egy oldalról se gátol 
hassák és befolyásolhassák a szülőket, ahol pedig ilyen befolyá
solás történt, ott a kérdést revízió alá vesszük, mert a kormánynak
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egészen világos álláspontja van e kérdésben, amely pontosan fedi 
a magyar államnak Szent István ideje óta 900 esztendeje állan
dóan követett gyakorlatát. Mi, magyarok, nem engedhetünk abból 
az elvből, hogy amiképen más államok kötelékében éle magyar test
véreinknek, úgy a magyar állam kötelékében élő idegenajkú honfi
társainknak, a csoportokban élő úgynevezett nemzeti kisebbségek
nek is elvitathatatlan emberi joguk anyanyelvűk használata, népi 
hagyományaik és kultúrájuk fenntartása és ápolása. (Élénk helyes
lés és taps.)

Ennek a jognak a gyakorlatát az államhatalom igenis, köteles 
biztosítani nemcsak az illető nemzetiségek, hanem az államalkotó és 
államfenntartó magyar nemzet érdekében is, (Úgy van! Ügy van!) 
mert erőszakos eszközök alkalmazásával még senkit soha egy nem
zet fiává és egy állam hű polgárává nem tettek. (Élénk helyeslés 
és taps.)

A nemzeti kisebbségek sok tagja, egész nagy csoportjai olvadtak 
be a múltban a magyar fajba, népbe és nemzetbe. Ezek leszármazol 
ma magyarságukban a többi magyaroktól miben sem különböznek. 
(Úgy van!) Ez a beolvadási folyamat azonban, amely különben mais 
tart, az együttélés és a nemzeti sorsközösségben való részesség ter
mészetes következménye. (Úgy van! Ügy van!) Ennek előidézésé
ben erőszaknak, kényszernek soha semminemű része nem volt és 
nincs. (Ügy van! Úgy van!) Ilyen eszközöket annál kevésbbé vehe
tünk igénybe a jövőben, mert ilyen eljárás csak merev ellenállást 
szülhet és még a természetes asszimilációnak is szükségszerűen 
útját vágja. (Ügy van! Ügy van! Taps.) A népiskolában tehát, a 
kisebbségi anyanyelvi és magyar nyelvi oktatás keretében teljes 
mértékben érvényesülni fog a nyelvi kisebbségek kulturális joga, 
de természetesen érvényesül a magyar nemzet és a magyar állam 
érdeke is, mert idegenajkú derék honfitársainkat megtanítjuk az 
állam magyar nyelvére (Helyeslés.) és arra, hogy a nemzetközösség 
szellemébe : illeszkedve, jó és hűséges állampolgárok legyenek. 
(Élénk helyeslés és taps.) Ennek a nagy nemzeti célnak érdekében 
a legnagyobb szigorral fogunk eljárni mindazok ellen, akik bár 
jóhiszeműen, de rosszul értelmezett hazafiságból szembehelyezked
nek a törvényes rendelkezésekkel. (Helyeslés.)

Ismétlem: ez a kormány világos és félreérthetetlen álláspontja. 
Meggyőződésünk, hogy aki nem ezt a felfogást vallja és idegen
nyelvű honfitársaink kulturális jogait itt vitássá kívánja tenni, 
az képtelen a magasabb nemzetpolitikai szempontok mérlegelésére 
és megítélésére, használni vél és mégis árt a nemzet érdekének. 
(Ügy van! Ügy van! Taps a jobb- és baloldalon.)

Hasonlóképen nem kívánjuk érinteni a történeti keresztény 
egyházak iskolafenntartó jogát és iskolai autonómiáját, (Zaj. Hall
juk! Halljuk!) éppen ezért szembe kell helyezkednem Drobni Lajos 
t. képviselőtársamnak az egyházi iskolai autonómiáról vallott fel
fogásával és egyébként igen érdekes fejtegetésével. A katolikus 
egyházak történeti joga a protestáns egyházaknak törvényben 
biztosított joguk az iskolafenntartás. Ezt a jogukat nem vagyok 
hajlandó elkonfiskálni és szűkíteni, (Élénk helyeslés és taps a 
jobb- és baloldalon.) mert, miként már sokszor kiemeltem, én a 
vallást és az egyházakat nemzetépítő és társadalomösszetartó erők
nek tartom, (Élénk helyeslés és taps a jobb- és a baloldalon.) ame-
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lyekiiek nagy szerepük van a zavartalan nemzeti élet és az egész 
séges kultúrfejlődés biztosításában. Amíg ez egyházak a maguk 
történetileg kialakult kulturális hivatásuknak megfelelnek, bűn 
volna e tekintetben fennálló autonómiájukat bármilyen kis mér
tékben is korlátozni. (Ügy van! Úgy van! a jobb- és baloldalon.)

Kéthly Anna igen t. képviselőtársam ezúttal is lepergetté a 
kormány művelődéspolitikájának elfogultságáról ás az én osztály
szempontjaimról kissé kopott lemezét. (Derültség.)

Osztálypolitikával vádol. Azt mondja, hogy velem szemben a 
szegény tehetségeseket, a nép gyermekeit védelmezi.

Kultúrpolitikámnak egyik alaptétele a magyar nép szegény, 
de tehetséges gyermekeinek felkarolása. (Élénk helyeslés és taps.) 
Ezt célozza az én tandíjpolitikám. (Ügy van!) Ezzel szemben a t. 
képviselőtársam megállapítja, hogy én kiszorítottam a kedvez
ményből a szegény gyermekeket a fővárosban. Ez nem áll, t. kép
viselőtársam, mert — amint helyesen méltóztatott idézni az én ren- 
deletemet — „a teljesen tehetség és szorgalom nélkül való szegény 
gyermekek“ kedvezményének megvonásáról volt abban szó, még
pedig azért, hogy az így megtakarított' összegből sokkal nagyobb 
mértékben és sokkal nagyobb számban részesüljenek tehetséges, 
szorgalmas és ugyancsak szegény gyermekek! (Élénk helyeslés és 
taps.)

Ez — móltóztassék elhinni nekem — a demagógiának legcsú
nyább formája. (Ügy van!) Itt nem szegény gyermekekről, hanem 
egyrészt lusta és tehetségtelen, másrészt pedig szorgalmas és tehet
séges gyermekekről van szó és az én tandíjrendszerem szerint sok
kal több gyermek részesül kedvezményben, mint ama rendszer 
szerint, amelynek létesítését megtagadtam. Többen részesülnek ked
vezményben, csak nem teljes kedvezményben, hanem kisebb ked
vezményben.

Méltóztatott továbbá képviselőtársamnak egy tanítóról meg
emlékezni, aki adatokat adott t. képviselőtársamnak arra vonat
kozólag, hogy az iskolában az az utasítás, vagy az a rendszer, hogy 
a szegény gyermekeket el kell nyomni és csak a módosabb osztá
lyokból való gyermekeket kell jobb bizonyítványhoz juttatni. 
T. képviselőtársam megfogadta azt, hogy velem ennek a tanítónak 
nevét közölje és így én őt nem kérdezhetem meg, vele a kérdést 
meg nem beszélhetem és az eljárást ebben az ügyben meg nem 
indíthatom. Nem hiszem, hogy van olyan tanító, — meggyőződésem, 
hogy nincs! — aki ilyen szempontokból klasszifikál. (Ügy ran! 
Ügy van!) Ha van ilyen tanító, az gazember, ezt tessék tudomásul 
venni. (Nagy taps a jobboldalon és a középen.) Az iskolában csak 
a tanulmányi eredmény, a szorgalom és a gyermekek magatartása 
lehet az alapja az osztályozásnak. (Úgy van! Élénk taps a jobb
oldalon)

T. képviselőtársamnak minden óhaja ellenére sem vagyok 
hajlandó a jövőben sem a lusta, tehetségtelen és haszontalan gyer
mekeket az iskolában bárminő kedvezményben részesíteni. (Elénk 
helyeslés a jobboldalon.) Ez kontraszelekció volna, amelyet nagyon 
jól ismerünk a szociáldemokrata iskolapolitikából, amely minden 
komoly tanulmányi szelekciónak, vizsgának, érettséginek, kiválasz 
tásnak ellensége. Olvastam a cikkeket!
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Képviselőtársam azt állítja, hogy az iskolában az úriember 
társadalmi értékelése történik a munka anyagi értékelése helyett. 
Képviselőtársam szerint: beszennyezi a kezét, szolga, aki fizikai 
munkát végez. Ez lehet képviselőtársam felfogása, de semmiesetre 
sem az enyém! (Ügy van! Ügy van! jobbfelől.) Ez tiszta materia
lizmus. Megállapítom, hogy a középosztálynak nem gazdasági 
középosztálynak, hanem a szellemi kiválóság által szelektált közép- 
osztálynak kell lennie és ezt a célt szolgálom az én iskolatörvé
nyeimmel. (Helyeslés jobbfelől és a középen.) A középosztályban 
én szellemi vezetőréteget látok, amely a nemzet összes rétegeiből, 
alacsonyból és magasból, igazságos és egyenlő kiválasztással kerül 
ki. Szóval ez az én középosztály-elgondolásom szellemi munkaérté
kelésen alapszik. Képviselőtársam feudális esökevénynek hiszi ezt, 
mert nem tudja, hogy középosztályra minden államban szükség 
van abban az értelemben, ahogy én mondom; mindenütt szükség 
van szellemi vezetőkre és ezeknek a kiszelektálását célozzák az én 
javaslataim. (Helyeslés jobbfelől és a középen.)

T. képviselőtársam azután még egy igen merész kijelentésre 
ragadtatta magát: (Halljuk! Halljuk!) megvédelmezvén a tanító
kat velem szemben, azt állította, hogy a tanítók gazdaságilag köz
vetlenül a koldus után következnek a faluban (Ellentmondások 
jobbfelől és a középen.) és ezért az intelligencia lenézi őket. T. kép
viselőtársam nem látott tanítót, ha ilyent állít 1938-ban! A tanítók 
gazdaságilag ma nem a koldussal állanak egy fokon. Van javítani 
való, van még fejleszteni való bizonyos irányban, de a tanítókról 
ma ilyen hangon beszélni nem lehet.

Beszél képviselőtársam 80 és 120 gyermeket tanító néptanítók
ról, de megfeledkezik arról, hogy egész törekvésem odairányul, 
hogy 2000 népiskola felépítésével megszüntessük ezt az állapotot 
és a tanítók számára kedvezőbb helyzetet teremtsünk. (Ügy van! 
Ügy van! jobbfelől és a középen.) Képviselőtársam ezt vagy nem 
tudja, vagy nem akarja tudni. ISIincs igaza, mert azt mondja, hogy 
nem építünk, pedig építünk. Képviselőtársam vagy tudja, hogy 
épülnek a népiskolák és rosszhiszeműen nem akarja megmondani, 
tehát tudja, de nem mondja; vagy pedig nem tudja, ez pedig rend
kívül tájékozatlanság éppen képviselőtársamnál, aki öt és félév óta 
állandóan az én csekély személyemnek és javaslataimnak szenteli 
legtöbb parlamenti munkaidejét. (Derültség.)

Méltóztassék tudomásul venni, hogy ezekben a kérdésekben 
semminemű ellentét sincs, csalt t. képviselőtársam konstruál ilyen 
ellentéteket és minthogy ezt az én meggyőződésem szerint tuda
tosan teszi, meg kell bocsátania, ha én ezt az eljárást demagógiá
nak neveztem.

Egészen más kérdésben van közöttünk ellentét. Súlyos és át
hidalhatatlan világnézeti ellentét van köztünk: az én spirituális 
világnézetem ellentéte az ön materialista világnézetének. Ön az 
anyagi erők, a gazdasági tényezők elsőbbségét vallja, én a szellemi 
erők és a lelki tényezők elsőbbségét. (Helyeslés és éljenzés jobbfelől 
és a középen.) Én hiszek a szellemi értékek és a magasabb eszmé
nyek, a nemzeti gondolat, a vallásos szellem, a keresztény erkölcs, 
a népközösségi szolidaritás, a faj, a nép, a nemzet, a természetes 
közösségi formák történetalakító és társadalomirányító erejében, 
szemben az ezeket a kereteket áttörő mesterséges osztály, hivatás-
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kör és felekezet szerinti politikával. A keresztény tudat és a vallá
sos érzés csak mint centripetális, nemzetösszetartó erő létezik és él. 
Ha megszűnnék ez lenni, — ami lehetetlen — ha viszály szítására 
használnák fel, akkor csődbe jutna. Az osztályok és rétegek a nem
zeti sorsközösséghez tartoznak és érdekeik csak a közös nemzeti 
érdekek keretében elégíthetők ki. (Úgy van! Úgy van! a jobbolda
lon.) Ezt a felfogásomat érvényesítem a művelődéspolitikában és 
elsősorban a nevelés és oktatás terén. Elismerem, itt szöges ellen
tétben vagyok a képviselőtársammal és ezen nem is kívánok vál
toztatni. (Helyeslés és taps a jobboldalon és a középen.)

Az iskolai és az iskolánkívüli nemzetnevelés feladata a nem
zeti művelődés színvonalának emelése és egységének biztosítása; 
más szóval: az iskolai nevelés célja az egyöntetű, egészséges nem
zeti közszellem, vagyis az egységes nemzeti világszemlélet kiala
kítása, a magyar ifjúságnak a nemzeti élet különböző ágazatai
ban, a szellemi és gazdasági pályákon folytatandó munkásságának 
erkölcsi nevelés és értelmi oktatás által való előkészítése révén. 
Ez a kissé talán hosszas körmondatban kifejezett feladat korsze
rűen és helyesen csak szervezetben, igazgatásban és módszerben 
kiváló iskolák keretében képzelhető el. Ezért az én bejelentett köz
oktatási reformomnak, amely a népiskolától az egyetemig és a 
népművelésre is kiterjed, célja a nevelő és oktató munka tökélete
sítése és ezáltal eredményességének biztosítása. Első helyen állt 
számomra a középfokú oktatás, mert az elemi oktatás tekintetében 
fontos lépéseket tett elődöm és mert a középfokú oktatásban volt: 
a legnagyobb zavar, a legtöbb hiány, a legtöbb hézag. (Ügy van! 
Ügy van!)

Eszközeim ezirányban formálisak és tárgyiak. Formális esz
köz először egy észszerűbb iskolarendszernek a kialakítása. A ko
rábbi már túlságosan tagolt volt és szétágazó, líengeteg iskola
típus volt, ezeket kellett redukálni. (Ügy van! a jobboldalon.) Két 
vonal keletkezett: a gimnáziumi és a polgári iskolára épülő gya
korlati középiskolai vonal, amelyek természetesen érintkeznek 
egymással átlépések által és ez a gyakorlati vonal a IV. polgári 
után ágazik pedagógiai, mondjuk, általános irányú gyakorlati isko
lára, líceumra és a gazdasági irányú iskolákra, amelyek ismét a 
gazdasági élet számtalan szétágazása szerint igen sokféle színeze
tűek lesznek. Szóval az egyik vonalon a nyolcosztályos gimnázium 
épül a négy elemire, a másik oldalon van a négy polgári és arra 
építve a különböző szakiskolák, a gyakorlati irányú középiskolák, 
a líceum és a gazdasági iskolák.

A második ilyen formális szempont volt az irányítás és fel
ügyelet egységének és a különféle típusok egyöntetű igazgatásának 
megteremtése, ami megtörtént az 1935 : VI. te. végrehajtásával.

Tárgyi eszközeink igen sokoldalúak. Először is tekintettel 
arra, hogy a művelődés tartalma érzelmi és erkölcsi, hogy az iskola 
műveltségosztó intézmény, az iskolában a tanítás mellett a neve
lésre is egyenrangúan súlyt kívánok helyezni. (Helyeslés és taps 
a jobb- és baloldalon és a középen.) Biztosítani kívánom a nevelés 
egységét és a nevelési szempont fokozott érvényesítését a sokszor 
túltengő ismeretközlés rovására. (Taps a jobboldalon és a középen.)

A második tárgyi szempont az, hogy az oktatásban a rideg 
és túlhajtott ismeretközlés mellett az értelem fejlesztésére gondol-
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junk és gondolkozásra neveljünk. (Helyeslés.) vagyis az értelmet 
ne csupán lexikális ismeretekkel terheljük, hanem valóban gondol
kodóvá fejlesszük. (Helyeslés.)

A harmadik tárgyi szempont az elmélet és gyakorlat egyen
súlyának biztosítása a különféle iskolatípusokban, természetesen 
mindenütt különbözőképen és különböző mértékben, mert' más a 
gyakorlat és elmélet egyensúlya a gimnáziumban és más a polgári 
iskolában s az arra épülő gazdasági iskolákban. Fel kell azonban 
hívnom a t. Ház figyelmét arra, hogy túlságosan sokat éltek és 
vissza is éltek nálunk a gyakorlatiasság jelszavával és sokszor 
éppen a gyakorlatiasság jelszavával tették az iskolát ismeretközlő 
gépezetté, (Úgy van! Ügy van!) mert mindenféle gyakorlati isme
reteket szorítottak bele abba a szűk keretbe, amelyet a gyermeki 
agynak kell tulajdonképen kitöltenie. (Egy hang a középen: Túl
terhelés van!) A túlterhelésen már a tantervben segítettünk. Ezek 
a tantervek most kerülnek kibocsátásra.

A negyedik tárgyi szempont az általános műveltség és a szak
ismeretközlés egyensúlya még a gyakorlati iskolában is, vagyis, 
a gyakorlati iskolákban sem szabad pusztán a szakismeretközJésre 
helyeznünk a súlyt, hanem általános műveltségi ismeretekben is 
részeltetnünk kell cum grano salis az ifjúságot.

Az ötödik szempont a nevelés és a nemzetismereti oktatás 
egységének biztosítása mellett az iskolatípusok individuális cél
kitűzésének kidomborítása és a tantorvnek és tanrendszernek e cél 
szolgálatába állítása. Ezt a tananyag revíziója által érjük el. 
A gimnáziumi vonalon a tudományos és elméleti felső oktatás és 
a vezető szellemi pályák felé segítő általános műveltséget, a pol
gáriban gyakorlati irányú általános műveltséget, — közpolgári 
átlagértelemben — a rá épülő pedagógiai és gazdasági gyakorlati 
középiskolákban latinmentes átlagos műveltséget és nagyfokú 
szakműveltséget adunk már a hivatásra nevelés célzatával. Ezt 
kívánja biztosítani az 1934 : XI. te. és ez a most tárgyalás alatt 
lévő javaslat is.

A hatodik szempont, amely tárgyi tekintetben jelentős, az, 
hogy maga a törvény, a rendszer, az utasítás, a tanterv nem jelent 
eredményt, mert a célkitűzés csak személyeken keresztül valósulhat: 
meg és ezért a tanerőképzés tökéletesítésére és javítására kell a fő
súlyt helyezni. Ennek megvalósítása a különböző végrehajtási uta
sítások, rendtartások keretében, különféle utasításokkal, állandó 
ellenőrzéssel, végül a tanító- és tanárképzés rendszerének megvál
toztatásával fog megtörténni.

Ezek azok a főszempontok, amelyek engem ezeknek a törvény- 
javaslatoknak s korábbi javaslataimnak megalkotásánál is vezettek- 
A középiskola fogalma e törvényjavaslattal két új típussal bővült. 
Törvényes alapra helyezi és középiskolai rangra emeli a javaslat 
a gazdasági felsőiskolákat, az eddigi mezőgazdasági, ipari és keres
kedelmi felsőiskolát és ezenkívül a líceumot, amelyet a tanító
képzőintézetből deriválunk. A szakirány következtében ezek a 
középiskolák hivatásra nevelő iskolák, pedagógiai és gazdasági 
hivatásokra készítenek elő. Szellemükben egységes, de gyakorlati 
érdekből differenciált iskolatípusok. Ezeknek az új középiskola
típusoknak létesítése természetes következménye az egységes közép
iskoláknak, amelyet az 1934 : XI. tc.-kel hoztunk létre.
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A történeti előzményeket vizsgálva, tudjuk, hogy az iskola, 
de különösen a középiskola mindig- a kor művelődési eszményének, 
irányának és színezetének kifejezője. Az iskola ezenkívül a műve
lődés alakulásának is irányadója. Minden kor középiskolája a maga 
művelődési eszményét szolgálja. A középkor iskolája grammatikus 
és scholasticus, a renaissance létrehozza a humanisztikus iskola
típust, a hitviták korában retorikus irányba, az abszolutizmus 
korában bürokratikus iiányba tolódott el az iskolai képzés.

A XIX. század humanisztikus alapon áll, de a keretbe illeszti 
két eszményének: a nemzeti gondolatnak és a szakszerűségnek szel
lemében a nemzetismeretet és a természettudományi ismereteket. 
Így jött létre a nemzetismereti tartalommal telített humanisztikus 
gimnázium és a természettudományos reáliskola. A célkitűzés 
szerint ez volt a gyakorlati középiskola. Az életben azonban meg
bukott. Bármit is mond Martsekényi t. képviselőtársam, a műegye
temi tanároknak volt igazuk, akik arra az álláspontra helyezked
tek, hogy a reáliskola az életben megbukott, (Ügy van! Ügy van!} 
mert a szülők és a tanárok egyaránt másodrendű gimnáziumnak 
tekintették. Nem másfajta, hanem másodrendű iskolát láttak benne. 
Nem egészen érdemtelenül, t. képviselőtársam, mert hiszen a gim
názium tananyagából sokat vettek át a reáliskolák, a reáliskola 
tananyagából viszont sokat vettek át a gimnáziumok s ennek foly
tán nemigen volt különbség közöttük.

Mellettük létrejöttek a múlt század végén, illetőleg már a 
múlt század közepe óta a különböző gazdasági szakiskolák, amelyek 
azonban nem illeszkedtek bele a középiskolai rendszerbe. Volt 
középfokú gazdasági iskolánk, mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi 
iskolánk, volt tanítóképzőnk, de ezek az iskolák nem illeszkedtek 
bele az iskolarendszerbe, hanem mint önálló bolygók kalandoztak 
különböző utakon, gyakran különböző tárcák vezetése és irányítása 
alatt. Ezeket az iskolákat kellett egységbe fogni és az iskolarend
szerbe beilleszteni. A rang emelését, az érettségi jog és a képesítő 
hatály megadását ezeknél a középfokú iskoláknál társadalompoli
tikai szempontok is szükségessé tették. (Ügy van! Úgy van!) A ta
nítóképzőben és az ipariskolában képesítettek, a mezőgazdasági és 
a kereskedelmi, úgynevezett felsőiskolában érettségizettek a társa
dalmi értékelés szempontjából alája helyeztettek a középiskolások
nak. (Ügy van! Ügy van!) Nem abban az értelemben, ahogyan 
Kéthly t. képviselőtársam mondotta, az „úriember“ szempontjából, 
hanem szellemi képzettségüket tartották alacsonyabbnak és ezért 
helyezték őket alacsonyabbra. Ezért ezek a gyakorlati rendelteté
süktől eltérő iskolák elkezdték a gimnáziumot utánozni; túlsók 
általános műveltségi anyagot vettek fel, kevés szakismeretet és 
eltértek attól az egészséges gazdasági szellemtől, amelyet itt Éber 
igen t. képviselőtársam a kereskedelmi iskoláknál, Schandl t. kép
viselőtársam pedig a gazdasági iskoláknál ismertetett. A társada
lom a nemzet szellemi vezető rétegéhez, a középosztályhoz tartozás 
előfeltételét látja a középiskolában és az érettségiben, szemben az 
amerikánus felfogással, ahol az egyéni képesség és a vagyon kvali
fikál. A gazdasági életnek viszont szüksége van jól képzett, művelt 
főkre, mégpedig minél nagyobb számban. Ezt ma a gyakorlati 
életre hiányosan képzett középiskolás érettségizettek közül veszi.

Ilyen körülmények között a gimnázium nem tehermentesíthető



a gyakorlati életben jól elhelyezkedő, elméletre ellenben kevéssé 
alkalmas ifjaktól. Az ifjúság tehetségesebb elemei a mostani iskola
rendszerben nem terhelhetők és nem kényszeríthetők a gazdasági 
pályák felé. A társadalom ugyanis nem részesíti a végzett lanul- 
mányoknak megfelelő megbecsülésben a középfokú szakiskolát vég
zett gazdát, iparost, kereskedőt, sőt még tanítót sem.

G yakorlati irányú  leán y n ev elésü n k .

Aligha szorul külön bizonyításra, hogy a társadalmak, íernze 
tek egészséges és fejlődőképes volta elsősoiban attól függ, egész
séges-e az a sok-sok apró sejt, amelyből mindkettő felépül: a csa
lád. Az emberi közösségnek ez a legkisebb s éppen ezért legzártabb 
egysége határozza meg végeredményben a történelem alakulását. 
Virágzó korszakok éltető kovásza a szoros családi köteléket kitöltő 
egyéni boldogság, hanyatló korok a széthulló és elsorvadó családok 
romjai alá temetkeznek.

A család feje minden időkben a férfi volt, de az emberiség 
műveltségének fokozatos emelkedésével annak leikévé mindinkább 
a nő vált. A családi élet melegsége, a családi kötelékek felbontha- 
tatlansága leginkább attól függ, mennyiben válik a nőből megértő 
élettárs, a férfi életgondjait megosztani tudó asszony, a gyermeke
ket nevelő jó édesanya. Ennek felismerése vezette a neveléstudo
mányt, illetőleg a neveléstudomány eredményeit a gyakorlati életbe 
átültető neveléspolitikát akkor, amikor a nőnevelés terén arra töre
kedett, hogy a nőben a családi hivatás betöltéséhez szükséges tulaj
donságokat fejlassze, biztosítsa ezzel a hivatással kapcsolatos isme
retek minél tökéletesebb elsajátítását.

A nőnevelésnek ebben az irányban való kiépítése önmagában 
még nem okozott volna különösebb gondot. A nehézségek akkor 
jelentkeztek, amikor a gazdasági viszonyok kényszerítő hatása 
alatt a nők mind nagyobb tömegei voltak kénytelenek — a család 
körén kívülrekedve — a maguk számára kenyérkereső pályát vá
lasztani és ezzel a megélhetésért vívott harcban a férfiakkal azo
nos jogokat követelni s egyúttal azonos kötelességeket vállalni.

Ennek következtében a leányiskoláinknak általában, különö
sen pedig a - magasabb műveltség közvetítésére szolgáló leány
középiskoláinknak két egyformán fontos nevelési feladat megoldá
sára kellett vállalkozniok. Nevelni kellett a leányt különleges női 
hivatására és a leányiskola művelődési anyagában helyet kellett 
biztosítani mindannak az ismeretnek, amelynek elsajátítására a 
férfivel a pályaválasztás tekintetében is egyenjogosított nőnek 
szüksége van. Sajnos, leánynevelésünk súlypontja a társadalom 
nyomása alatt fokozatoson az utóbbi irányba tolódott el, mert a 
leányiskoláinktól már elsősorban nem műveltség, hanem olyan 
bizonyítvány adását várták, amely a leányok előtt a családi otthon 
helyett a megélhetést nyújtó életpályákat nyitja meg.

Így váltak leányiskoláink túlnyomó többségükben a fiúk szá
mára alkotott iskolák másolataivá, amelyen a leányok különleges 
igényeit a női hivatás érdekeit szolgáló jelentéktelen óratervi kü
lönbségekkel igyekeztek kielégíteni. Ezek a közép- és középfokú



iskolák tényleg megadták leányainknak a fiúkkal azonos művelt
séget, de vajmi keveset nyújtottak azokból az ismeretekből, ame
lyekre az anyáknak, feleségeknek és háziasszonyoknak van szük
sége. Mint köztudomású tényt aligha kell igazolnunk azt, hogy 
bizony az iskolák egész sorát végzett, magas műveltséget szerzett 
leányaink igen gyakran teljesen tájékozatlanul álllanak a családi 
otthonban reájuk váró kötelességekkel szemben.

A magyar társadalom csakhamar rádöbbent ennek az állapot
nak egészségtelen voltára s mind nagyobb eiővcl kezdte sürgetni 
leánynevelésünknek olyan értelemben való átalakítását, amely 
leányaink magasabb értelmi kiművelését összhangba hozza a ter
mészet által előírt eszményi feladatuk betöltésére való ránevelés- 
sel. Ebben az irányban az első elhatározó lépést közoktatásügyi 
kormányunk a gyakorlati irányú középiskoláról szóló és az ország- 
gyűlés mindkét háza által már el is fogadott törvényjavaslatával 
tette meg.

A javaslat a gyakorlati középiskolák egyikében, a leány
líceumban akarja megteremteni a társadalom által mind sürgetőb
ben kívánt azt a latinmentes leányközépiskolát, amely az általa 
nyújtott általános műveltség tekintetében nem marad el a gimná
zium mögött és mégsem az egyetem felé irányuló oktatást ad, ha
nem gyakorlati szellemben neveli a leányokat a családi életre és 
ugyanakkor a női lélekkel megegyező kenyérkereső pályák felé is 
megnyitja az utat.

A polgári iskola vagy leánygimnázium négy osztályára épülő 
leánylíceum ugyancsak négy évfolyamú. Lehetőséget ad azon
ban a javaslat arra is, hogy a leánylíceumot négy osztályos gim
náziumi tagozattal mint egységes nyolcosztályos nőnevelő-intéze- 
tet szervezzék meg. Ebben az esetben a gimnáziumi tagozatban 
az előírt latin nyelv helyett vagy azzal párhuzamosan szintén egy 
élő idegen nyelvet tanítanak. Ezzel az intézkedéssel a javaslat egy
részt lehetővé akarja tenni, hogy a leánytanulók nyolc éven ke
resztül közbeeső iskolaváltozás nélkül azonos nevelési szellemben 
végezhessék tanulmányaikat, másrészt megkönnyíti a leánygimná
ziumok minél nagyobb számának leánylíceummá való átszervezé
sét. Ez az átszervezés pedig nemcsak a leánynevelés szempontjából 
nemzeti érdek, hanem a diplomatúltermelés csökkentése érdekében 
is kívánatos.

A leánylíceum tanterve, egész tanulmányi és nevelési rendje 
azt a célt fogja szolgálni, hogy a magyar értelmiség leánygyerme
kei magasabb műveltség birtokába jussanak és emellett gyakorla
tias, családi jellegű nevelésük kifejlessze bennük női hivatásuk 
és a sajátos berendezésű női léleknek leginkább megfelelő élet
pályák szeretetét, megbecsülését. Az elméleti és gyakorlati tárgyak 
szerencsés megosztása előreláthatólag biztosítani is fogja a kívánt 
cél elérését. A leánylíceum első osztályában még a közművelt
ség szolgálatába álllított elméleti tantárgyak vannak túlsúlyban, 
hogy a magasabb évfolyamokban a leányok lelki és testi fejlődésé
nek megfelelően fokozatosan a gyakorlati ismereteknek engedjék 
át a vezető szerepet.

Talán nem lesz érdektelen, ha egy pillantást vetünk a leány
líceumok most készülő tantervébe és vázlatos képet szerzünk ma-
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gunknak arról, hogyan fognak leányaink ezekben az iskolákban 
hivatásuk betöltésére gyakorlatilag is felkészülni.

Mivel a líceum legelsősorban a nevelési pályákra előkészítő 
gyakorlati középiskola, a hat évre kibővített tanítóképzésnek, ille
tőleg a két évfolyamos tanítóképző-akadémiának alsó tagozata, 
egészen természetesen nagy szerep jut tantervében a nevelési isme
reteknek. A második osztályban fcgják tanulni leányaink a test
tant és egészségtant, ennek a tárgynak keretében ismerkednek meg 
az emberi test szervezetével, életműködésével, az egészséges élet
mód szabályaival. A harmadik évfolyamon a lélektant, logikát 
tanulják, vizsgálják a gyermek lelki életének fejlődését, jellemé
nek alakulását. A negyedik évfolyamon ismerik meg a neveléstant, 
a valláserkölcsi és magyar nemzeti világnézet kialakításának, erő
sítésének művészetét, a tanítás módszereit. Erősíti majd a leányok 
pedagógiai érzékét és bővíti ezirányú ismeretét az is, hogy módjuk
ban lesz idonkint elemi iskolákban hospitálni, közvetlenül meg
figyelni a gyermeket, figyelemmel kísérni a tanító lélekalakító 
munkáját. Ezek a nevelési ismeretek, amelyekkel a líceum leány- 
növendékeit ellátja, akkor is hasznos gyümölcsöket teremnek, ha 
az illető azokat csupán családjában, saját gyermekei nevelésénél 
fogja kamatoztatni.

A háztartási ismeretek és gyakorlatok tantárgyának feladata 
ráeszmélteim a leónynövendéket a nő háziasszonyi hivatására, a 
családban betöltött fontos eikölcsi és gazdasági szerepére, meg
ismertetni vele a korszerű és észszerű háztartás vezetésének titkait, 
a termelés és fogyasztás folyamatát, a házi feldolgozás eljárásait. 
A szükséges gyakorlati készségeket a minden líceummal kapcso
latban kötelezően felállítandó gyakorló konyhában fogják leányaink 
elsajátítani.

A minden osztály tantervébe beállított kézimunka tanítása 
keretében ránevelik a leányokat a tisztaságra, a rendes, csinos és 
tervszerű munkára, mintamunkákkal és népművészetünk legszebb 
alkotáainak bemutatásával fejlesztik szépérzéküket. Megtanítják 
őket a saját maguk és családjuk fehérneműjének és öltözetének 
előállítására, az otthon tetszetőssé, meleggé tételének sok ízlést és 
találékonyságot igénylő művészetére.

A rajzra és szépírásra előirányzott tekintélyes óraszám bősé
ges lehetőséget fog nyújtani arra, hogy a leánynövendékek szép
érzéke és rajzbeli kifejezőkészsége kifejlődjék, elsajátítsák a szép, 
a szabályos folyóírást és a díszírás valamelyik fajtáját.

A leánylíceum négy évfolyamában összesen heti tíz órával 
szereplő ének és zene tanítása nemcsak a női kedély kifinomítá
sára és elmélyítésére fog lehetőséget adni, hanem megfelelő alkal
mat fog nyújtani úgy az énekben, mint a zenében nagyobbfokú 
készség megszerzésére.

Az ugyancsak minden osztály óratervébe beálllított hivatásra 
nevelés órája, hasonlóan a gimnáziumok osztályfőnöki órájához, 
lehetőséget ad a tanárnak arra, hogy a növendék jelen és jövő élet- 
körülményeivel, lelki világával közvetlenül és behatóan foglalkoz
zék és ezzel nemcsak felébressze, de nagymértékben fejlessze is a 
leányok hivatástudatát és hivatásérzését.

Egészen természetes, hogy az itt vázlatosan érintett s a női 
lélek igényeihez szabott ismereteken és gyakorlati készségeken
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felül a leánylíceum tanterve felöleli mindazokat az elméleti isme
reteket, amelyek a líceumnak megadják középiskolai jellegét s 
amelyek nélkül a líceum érettségi bizonyítványát a pályaválasztás 
szempontjából nem lehetett volna a gimnáziumi érettségi bizonyít
ványával egyenlő értékűvé nyilvánítani. A középiskolai színvonal 
biztosítása érdekében vették fel a leánylíceum tantervébe az ide
gen nyelv, sőt az arra önként jelentkező tanulók számára egy má
sodik élő idegen nyelv tanítását is. Mindkét idegen nyelv tanítá
sának célja az, hogy a növendékek beszédkészségre tegyenek szert 
és megértsék a könnyebb irodalmi szövegeket.

Az itt elmondottakból is nyilvánvaló, hogy a leány líceumnak 
gyakorlati jellege mellett nevelési szakiskolai színezete is van. Ezt 
egészen természetesnek kell tartanunk, ha meggondoljuk, hogy a 
leánylíceum — mint már említettük, — a tanítóképző-akadémiának 
előiskolája, alsó tagozata, a tanítóképző-akadémiára tisztán és ki
zárólag a líceumi érettségi bizonyítványával lehet lépni. így itt kell 
már elsajátítani azokat a nevelési alapismereteket, amelyek nélkül 
a tanítóképző-akadémia tantervébe beállított és a tanítói hivatás 
betöltésére képesítő szakszerű pedagógiai ismereteket elsajátítani 
nem lehetne. De nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a 
leánylíceumnak ez a nevelői pályákra előkészítő jellege megbecsül
hetetlen értékgyarapodást jelent az általános nőnevelés szempont
jából is. A női lélek semmit sem veszít, sőt nagyon sokat nyer az
zal, ha pedagógus jelleget ölt, hiszen a nevelés a nőnek ősi, ösztö
nös hivatása. Ez a pedagógus jelleg megóvja a nőt attól, hogy sok 
kísérletezés és még több csalódás után, esetleg az évek hosszú sorá
nak elmúltával a sajátmaguk, gyermekeik, a gondjaikra bízottak 
kárán jussanak el a helyes utat kijelölő, egyszerű neveléstani 
alapelvekhez.

A leánylíceumnak ilyen irányú felépítése számos olyan 
munkaterületet fog leányaink előtt megnyitni, amelynek ellátására 
egyedül a sajátos berendezésű női lélek hivatott. Ilyen terület a 
szoros értelemben vett neveléssel és oktatással járó életpályák szá
mos ága mellett a szociális tevékenységek sokféle faja, ideértve a 
betegápolást, a gyermekvédelmet, a népvédelmi szolgálatot, a sze
génygondozást, az iskolanővéri teendőket. Ide sorolhatjuk még a 
családos nők kötelességeiből származó feladatköröket is, mint pél
dául a gyermekotthonok, napközi otthonok vezetőinek az anya- 
helyetteseknek, nevelőnőknek működési területét, amelyeknek el
látására csak a hivatására tudatosan ránevelt nő alkalmas.

Egészen természetes, hogy a líceumi nevelés áldásos eredmé
nyeit valóban csak akkor fogja megteremhetni, ha leányainknak 
módjukban is lesz ott szerzett nevelési szakismereteiket a gyakor
lati életben teljes mértékben érvényesíteniük. Ennek érdekében 
nemcsak a ma rendkívül megnehezült családalapítást kell meg
könnyíteni, a nyugati kultúrállamokban már elért szintre emelni 
a tanítónői állásoknak a népiskolai tanulókhoz viszonyított ará
nyát, hanem társadalomnak és kormányhatalomnak összefogva ki 
kell építenie a legtágabb értelemben vett népvédelmi szolgálatot 
annak sokrétű hálózatával együtt. A magyar kultúrállamnak szo
ciális állammá történt teljes kiépítésével ki fognak simulni azok a 
ráncok is, amelyeket művelt leányaink homlokára a bizonytalan 
jövő felett érzett aggodalom vont.
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A gyakorlati irányú középiskoláról szóló törvényjavaslat 
azonban a leánylíceumon kívül egyebet is hoz az életben könnyen 
hasznosíható műveltségre és tudásra szomjazó leányaink számára. 
A gazdasági középiskoláknak a javaslatban lefektetett rendszere kü
lönös jelentőséget nyer leányaink szempontjából is. Ezek a gazdasági 
középiskolák újabb módot és lehetőséget fognak nyújtani arra, 
hogy a nők lelkiviláguknak, természeti adottságaiknak inkább 
megfelelő életpályák felé forduljanak. A kereskedelmi középisko
lává átalakuló női felsőkereskedelmi iskolák mellett különösen a 
háztartási, kertészeti és ipari jellegű női gazdasági középiskolák 
nyújtanak majd lehetőséget arra, hogy leányaink a ma annyira 
szükséges műveltség birtokába jussanak és amellett női mivoltuk
nak minden tekintetben megfelelő kenyérkereső pályára is fel
készülhessenek. Az itt elmondottakból természetszerűleg követke
zik, hogy a leányok továbbtanulására szolgáló gazdasági közép
iskolák nem lehetnek a fiúiskoláknak egyszerű másolatai, tanter
vűknek lényegesen el kell egymástól térniök. A törvényjavaslat 
szellemének megfelelően fetétlenül és intézményesen kell biztosí
tani, hogy a gazdasági középiskolában elsajátított gyakorlati isme
retek egyúttal elősegítsék és támogassák leányainknak a családi 
életre való nevelését, megkedveltessék velük mindazokat a mun
kákat, amelyeket nemcsak kinn az életben, hanem a családon belül 
is értékesíthetnek.

Az, hogy a törvényjavaslat a leánylíceumokat, a különféle 
gazdasági leányközépiskolákat kifejezetten is a családi otthon és a 
sajátos női hivatás szolgálatába állítja, csak ezeknek az iskola- 
fajoknak tekintetében oszlathat el bizonyos aggodalmat. Azt az ag
godalmat, hogy nőnevelésünk általában egyoldalúan elméleti célo
kat szolgál és eltéríti leányainkat a női hivatástól. Természetes
nek kell tartanunk azt a kívánságot, hogy a neveléspolitika igye
kezzék minden, a leányok oktatására szolgáló iskolát — az iskola 
egyéni célkitűzésének tiszteletbentartásával — a szó legmagaszto- 
sabb értelmében vett nőnevelés szolgálatába állítani. Ebben a tö
rekvésben egyet is értenek az összes illetékes tényezők, aminek 
nemcsak a most említett s a nőnevelés terén új korszakot bevezető 
javaslat a tanúbizonysága, A legszélesebb rétegek iskoláztatására 
rendelt polgári leányiskolák számára rövid időn belül kiadandó 
új tanterv is teljes mértékben fogja szolgálni ennek az igen elter
jedt és népszerű iskolafajnak törvényben leszögezett szúkebb cél
kitűzését: a művelt, magyar polgári háziasszony nevelését.

Legnehezebb feladat előtt kétségtelenül akkor állanak peda
gógusaink, amikor az elméleti irányú, egyetemi tanulmányokra s 
ezeken keresztül a tudományos életpályákra előkészítő leánygimná
ziumban akarnak a gyakorlati leánynevelés tekintetében támasz
tott kívánságoknak eleget tenni. Remélhetőleg itt is meg fogják 
találni a különböző igényeket kielégítő megoldást. De vigyázniok 
kell arra, hogy a kettős célkitűzésű nevelés és képzés ne vezessen 
leányainak túlterhelésére, lelki és testi egészségük veszélyeztetésé
hez. s mégis biztosítsa a fiúkéval egyenlő értékű elméleti képzett
ségüket.

A magyar család jövőjét féltő tisztelt olvasóink ezek után 
jogosan vethetik fel azt a kérdést, mikor ölt testet az itt nagy vo
nalaiban ismertetett sok szép terv és elgondolás. Erre a kérdésre
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a válasz nagyon egyszerű: a legközelebbi jövőben. A törvényjavas
lat törvényerőre emelkedése után a folyó év szeptemberében meg
levő tanítónőképző-intézeteink első évfolyamukban már mint leány
líceumok az új tanterv szerint fognak működni. A leánylíceumok 
száma a következő években előreláihatólag tovább fog emelkedni, 
mert a társadalom sürgető követelése reményt nyújt arra, bogy 
leánygimnáziumaink egy része fokozatosan szintén át fog térni 
erre a gyakorlati irányú, teljes egészében a nevelői és családi hiva
tás szolgálatába állított leányiskolái típusra. Ugyancsak rövid idő 
alatt ki fog épülni a gazdasági leányközépiskolák hálózata is és 
lehetővé válik, hogy leányaink képességeiket és hajlamaikat kö
vetve választhassák ki a számukra leginkább megfelelő, megélhe
tésüket biztosító életpályák felé vezető iskolát.

Mindannyiunk épülésére és kulturpolitikusaink megszívlelé- 
sére befejezésül idéznünk kell néhány sort a magyar női társa
dalomnak a törvényjavaslat kapcsán benyújtott memorandumából: 
„A nemzet életében mindennek alapja és a jövőnek egyetlen záloga 
a magyar család. Minden magyar leányban a jövő magyar család 
oszlopát, belső életerejének lelki és fizikai forrását kell látnunk! 
A nemzeti élet ezen alapvető követelményéhez alkalmazkodniok 
kell az iskoláknak! Az iskola a nemzetélet szolgálatában áll, a 
nemzetélet alapját tevő családi szempont kell, hogy végre méltó 
helyet találjon minden magyar leányiskola célkitűzésében.“

Dr. Kása Kálmán.

A H arm adik  B irodalom  törek vése a b io lógia i oktatás terén.

A Harmadik Birodalom nemcsak új határokkal illeszkedett 
szomszédai közé, hanem polgárait a környezetétől eltérő módon 
rendezte társadalommá s ezenfelül népe és földje fölé az eddigitől 
eltérő szellemi égboltot is emelt. Űj világnézetet teremtett. Világ
képének megalkotásában jelentős szerep jutott az élettudományok
nak. Ebből azután viszont érthető, hogy az új állam, amelynek tartó 
pillérei között ott van az annyit hangoztatott Blut und Erde is, a 
változott körülményeknek megfelelően a biológiát kutató és oktató 
téren egyaránt fokozottabb figyelemben kívánja részesíteni. Hogy 
az utóbbi területen jelentkező törekvéseit megérthessük, szükséges 
ismernünk az újkori élettudomány természet- és életszemléletét, 
vagy más szóval napjaink élettani gondolkodásának főbb elveit.

Általánosan ismeretes, hogy a biológia hosszix időn át tisztán 
leíró jellegű tudomány volt. Valamely környezetben található élőj 
lényeket, valamint a rajtuk észlelhető jelenségeket csupán az újabb 
korban igyekezett értelmezni és megmagyarázni. Enenm igyeke
zetébe természetesen mindig beleszövődtek még a legegyszerűbb 
kérdések során is a kor uralkodó eszméi. A fajok állandóságát hir
dető Linné és iskolája például a tengeri csillagok sugaras szerke
zetében egyszerűen még csak rendszerező elvet látott. Darwin köve
tői már azt igyekeztek megmagyarázni, hogy származástaidlag mi
lyen egyszerűbb szerkezetű ősöktől vezethetők le. Ezzel ellentétben 
napjaink kísérletekkel kutató biológiája a kérdésben már alak- és
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formaproblémákat lát. Oknyomozó és elemző eljárásával arra 
igyekszik feleletet adni, hogy a tengeri csillag megtermékenyített 
petéjében miféle törvényszerű folyamatok mennek végbe, amelyek 
eredménye azután a sugaras szerkezet. A most jelzett irány a bio
lógiában alig félszázados. Az előzőktől két lényeges vonásban 
különbözik: egyfelől hátat fordít a tisztán spekulatív természetű 
elmélkedéseknek és az ebből táplálkozó magyarázatoknak, másfelől 
meg elemző kísérletei közepette minden egyes tényt, jelenséget és 
részletokot állandóan az egészre vonatkoztat. Linné és követői, 
valamint a lamarcki és darwini gondolat hívői nem így jártak el. 
Tekintetük mindig az egyedre szegeződött s ennek keretén belül a 
vizsgált részeket magukban és elszigeteltségükben vizsgálták. 
A fecske leírásánál pl. kiemelték a szárnytollaknak hegyesen, a 
farktollaknak meg villásan való elrendeződését, mert ez a bélyeg jó 
rendszertani ismertetőjelnek, illetőleg a létért való küzdelemben 
alkalmas, előnyös szerszámnak bizonyult. Arra azonban egyik irány 
sem gondolt, hogy ezt a jelenséget, tulajdonságot, mint az egész 
állati szervezet egyik függvényét az összes szerveire vonatkoztatva 
vegye vizsgálat alá. A régi és az új biológia között tehát ezek alap
ján nemcsak a vizsgálódás módszerében van különbség, hanem az 
ezen alapuló szemléletben is. Az újkori élettudományt ugyanis 
állandóan az egészre való beállítottság, mindig az egész szervezetre 
irányuló szemlélet jellemzi.

Hogy ennek lényegét, mibenlétét megérthessük, két negatív jel
legű meghatározást kell előrebocsátanunk. Az egyik szerint az élő
lények nem tekinthetők, mint valami mozaik csupán az alkotó ele
meik összességének. Az endokrin mirigyek tanulmányozása ugyanis 
mélyebb bepillantást engedett abba az összefüggésbe, amely az 
egyes szervek kialakulása, fejlődése és működése között fennáll, 
így  pl. tudjuk, hogy a vérnyomást a mellékvesének váladéka, az 
adrenalin szabályozza. A nitrogéntartalmú vegyületeknek a szer
vezetben való lassú égéséhez, szétbomlásához pedig a pajzsmirígy- 
nek egyik hormonja szükséges. Ily módon azonban ez a két belső 
elválasztású mirigy az egész élőlény szolgálatában áll. Eltávolítá
suk súlyos következménnyel jár. Működésük nem értelmezhető ki
zárólag önmagukban. Az egész szervezettel vonatkozásban állanak. 
Hasonló adatot ebből a körből még többet is idézhetnénk.

Az élőlények azonban működésük közepette nem tekinthetők 
tisztán fizikai és kémiai folyamatoktól hajtott és működésbe hozott 
gépeknek sem. Ennek ugyanis ellentmond először a fejlődésük. 
Ismeretes, hogy az állatok fejlődésében jelentkező törvényszerűsé
geket a múlt század második felében kezdette tanulmányozni kísér
leti alapon Roux Vilmos hallei zoológus. Ö vetette meg a kísérleti 
fejlődéstannak, a fejlődésmechanikának az alapját. Roux és köve
tői, akik közül legyen elegendő Driesch, Herlitzkn és Spemann ne
vére hivatkoznunk, vizsgálat tárgyává tették, hogy a megterméke
nyített petesejtből származó 2., 4., 8., 16. számú sejt különböző kísér
leti behatásokra miképen viselkedik.1 Elméletileg az ember haj
landó volna feltételezni, hogy az osztódással keletkezett két sejt

1 A kérdésre vonatkozólag 1.: B. Bavink:  Ergebnisse und Problem e der 
N aturw issenschaften. 8°, 650 1. 5. Auflage. H irzel Verlag, Leipzig, 1933. és 
P. Brohmer:  Mensch, N atur, Staat. 8°, 109 1. Diesterweg Verlag, 1935.
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már valamiképen „determinálva“ van s ennek következtében az 
egyik sejtből az élőlény jobb, a másikból meg a balfele alakul. 
A kísérletek azonban mást mutatnak. A két sejt mesterséges szét
választása után ugyanis nem félembriók, hanem egészek fejlődnek. 
Csupán a nagyságuk kisebb a rendesnél. Ugyanilyen eredmény
hez vezettek a barázdáiódó állapotban lévő négy, illetőleg nyolc 
sejtet szétválasztó kísérletek. Ezekben az esetekben'* tehát négy, 
illetőleg nyolc egész lény keletkezett. Még érdekesebb bepillantást 
engedett a fejlődés folyamatába a Triton taeniatus gőte faj petéjé
vel végzett egyik kísérlet. A megtermékenyített magot hajszállal 
sikerült kettéválasztani oly módon, hogy a közös burok megma
radt. Ennek belsejében a kettéválasztott mag minden egyes fele 
önállóan indult fejlődésnek s ú. n. egypetéjű ikrek keletkeztek. 
Kérdés: mit mutatnak, mi mellett szólnak ezek, a számos esetben 
már a bűvészkedés és zsenialitás határán mozgó kísérletek? Nemde 
azt, hogy az élő organizmus nem hasonlítható a géphez már csak 
azért sem, mert olyan két részre osztott, megfelezett anyagú gépet 
senki sem ismer, amely magát egésszé, totálissá egészítené ki. Kü
lönben az előszervezetnek működése közepette géphez való hasonlí
tása még más okból sem áll. Az élettudományokban kevéssé jártas 
hajlandó azt állítani, hogy valamiféle működést csak egy szervünk
kel végezzük. Tévedés, mert ebben az egész test közreműködik. így  
például szemünkkel látunk, de az ingerek felfogásához, az ingerü
let létrejöttéhez s az érzet keletkezéséhez nem elegendő csupán a 
szem, a szemideg és a központi idegrendszer egyik részének műkö
dése. Késztvesz ebben a vérkeringés, a lélekzés és kiválasztás szerve 
is, mert közülük bármelyik működésének fennakadása a látás létre
jöttét megakadályozza. De tovább mehetünk, amennyiben a három 
utóbb említett szerv és készülék legszorosabban kapcsolatban van 
az emésztő berendezéssel s annak működésével is. Ily módon azon
ban a látás funkciójában az egész testnek szerepe van. Minden 
egyes rész alá van rendelve az egésznek. A gépek esetében a részek
nek ilyen törvényű elrendeződését nem ismerjük.

A fejlődéstanból és az élettanból vett eme példák, esetek, amely
hez hasonlókat még az élettudomány más területéről is felsorakoz
tathatnánk. elegendők arra, hogy megéreztessék, miszerint a termé
szetben a fizikai és kémiai folyamatok mellett még öntörvényű 
élettaniak is lehetségesek. Ezáltal azonban kénytelenek vagyunk 
elfogadni az élet autonómiáját. Igaz, hogy ezzel egyszerre meg
szűnik a mechanizmus és vitaiizmus évszázados küzdelme is. 
A fizikában és kémiában a bizonyítások során gyakran folyamo
dunk olyan tételekhez, amelyek többé már nem bizonyíthatók, mert 
annyira nyilvánvalóak, evidensek. Ilyenek például a molekula, az 
atom, valamint a mozgás fogalmának a definíciói. Ugyanilyen eljá
ráshoz folyamodik az újkori élettudomány is, amikor a fentebbiek
ben ismertetett szemléleti eljárásának eredményét így foglalja össze: 
az élőszervezet mindenkor több, mint alkotó, összetevő szerveinek 
a puszta összege, mert hozzájárul még az egésztől való függés.

Az eddigiekben az egyedekben. mint egészekben láttuk ennek 
a tételnek az érvényesülését. Az élők világában azonban vannak 
egyénfeletti egészek, hiperindividuális totalitások is. Alapjában 
véve ilyeneknek lennének minősíthetők a soksejtű élőlények, ha min
den egyes sejtegyed nem szűnt volna már meg önmagában, egyedül
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is életképes lenni. Sokkal inkább tekinthetők ilyen alakulatoknak az 
állatkolóniák és állattársadalmak, amelyekre például szolgálhat
nak a tengerek lakói közül a Siphonophorák, a szárazföldi lények 
közül meg a csoportban élő méhek, hangyák és termeszek. Ezek 
körében a munkamegosztás és egymás kölcsönös támogatása, segí
tése által bizonyos többlet, plusz keletkezik azon összeg felett, 
amely előadódik az együttélő egyének összegezése után. De éppen 
az jellemzi a biológiai egészet. És most már az az érdekes, hogy ez 
a többlet, ez a plusz jelentkezik olyan egyénfeletti egészekben is, 
amelyek nem csupán egy fejből állanak. Gondolunk itt elsősor
ban a különféle biokoinozisokra, életközösségekre. Ilyen például a 
tó, a rét vagy az erdő fizikai alkotórészével s összes élőlényeivel. 
Valamennyi önszabályozó nagy életegység. Élőlényei számos fajból 
tevődnek össze. Ha valamennyit faj és szám szerint felsorolnánk, 
megkapnék az illető élettérnek, biotopnak flóra- és faunajegyzékét. 
Az ebben foglalt élőlények összege azonban még nem adja az élet- 
közösség tartalmát. Fel kell derítenünk még azokat a vonatkozá
sokat, amelyek fennállónak az egyes fajok egymásutánisága és 
egymásmellettisége között. Ezáltal teszünk azonban eleget az új
kori élettudomány szemléletének, amelynek alaptétele tehát: a bio
lógiai egész mindenkor több, mint alkotó elemeinek puszta összege.

Ebben a természet- és életszemléletben azonban nem nehéz fel
ismernünk azt a közös vonást, amely benne és a Harmadik P.iroda- 
lom államszemléletében, felfogásában megtalálható. A most alko
nyához közeledő szabadelvű korszak az államot az ész akotásának 
tekintette s különbséget tett nép és állam között. Az utóbbiban cél
szerű berendezkedést látott. Első feladatának az egyéni jogok vé
delmét tartotta. Egészen másként a nemzeti szocializmus. Felfogása 
szerint az állam mindenekelőtt népállam s mint ilyen élő szervezet. 
A többi lényhez hasonlóan keletkezett. Az örök élettörvények rá is 
érvényesek. Alkotó elemei, az emberi egyedek nem öncélúak. Cse
lekvéseik kell, hogy az egyénfeletti egész érdekét szolgálják. Pol
gárai a most élő kortársakkal, valamint az elődökkel és az őket fel
váltó utódokkal ezer meg ezer szállal vannak kapcsolatban. Ezeket 
helyesen megismerni, szerintük élni az első állampolgári köteles
ség s egyúttal az állam fennmaradásának is biztos záloga. Nem 
ismerésük és mellőzésük a népállam pusztulásához vezet.2

Ebből az államszemléletből szinte szervesen következik, hogy 
az oktatásügy átrendezése során az ríj tantervekben a biológia jelen
tősebb szerephez jutott. A nemzeti történelemmel, irodalommal és 
földrajzzal együtt ú. n. Kernfachhá változott. Tananyagának ki
szemelésében és elrendezésében egészen más szempontok érvénye
sültek. Szakított elsősorban a sokféleséggel. A biológiában eddig 
tanított, meglehetősen ballasztszerű, szertefolyó anyagot megros
tálta. A mai német gondolkodásban a XVIII. század végének és a 
XIX. század elejének számos rendszere és irányzata szinte újjá
éled, megelevenedik. Hegel és Fichte bölcselő gondolatai ismét 
visszhangra találnak. Ugyanígy Humboldt Sándor elvei. Az ő kívá
nalmát hangoztatják a biológiai oktatás terén, amikor alapelvül 
vála.sztották: „Der Reichtum der Naturwissenschaften besteht nicht

2 O. Hertwig: D er Staat als Organismus. 8°, 264 1. G. F ischer Verlag, 
Jena, 1922.
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mehr in der Fülle, sondern in der Verkettung der Tatsachen“. 
Az eddigi biológiai oktatásban némi élettan mellett uralkodó jelleg 
jutott az alaktannak, a szisztematikának és az oikologiának. Ezek 
keretében azután úgyszólván kizárólag egyedi formákkal és jelen
ségekkel ismertette meg a növendékeket. Így azután nem is jutha
tott el a biológia első methodikueának, Lübennek célkitűzéséhez, 
hogy a tanuló megérezze és megértse az: Einheit der lebendigen 
Natur-t. Ezt a hiányt akarja pótolni az új élettudományi szemlélet, 
a Ganzheitsschau. A biológiai oktatás ezenfelül eddig meglehető
sen „lebensfremd“ volt. Távol állott az élettől, amennyiben az em
bert inkább objektumként kezelte szubjektum helyett. Megelége
dett, hogy néhány élettani szabály ismeretére tanítsa meg a fiatal 
nemzedéket s helyét csupán rendszertanilag jelölje ki az élők vilá
gában. Elmulasztotta azonban annak bemutatását, hogy a termé
szet szerves tagja s ezen belül az emberi életközösség hatalmas 
folyamában egy ki nem kapcsolható rész, nemzettag. Mint ilyen 
nagy szellemi értékek örököse, hordozója és továbbfejlesztője.

Kérdés most nmr, hogy ezek az új szempontok és kívánalmak 
érvényre juttatásához, megvalósításához elegendő-e az eddigi ke
retekben lévő tananyag egyszerű átrendezése, átcsoportosítása, 
vagy pedig teljesen újonnan való elrendezése vált szükségessé? 
A választ sejthetjük már az eddigiekből. A nemzeti szocializmus 
itt sem végez félmunkát. Mindenfajta középiskola alsó tagozatán a 
biológiai oktatást az életközösségekkel akarja kezdeni. A falusi ud- 
var a hozzá csatlakozó kerttel, a szántóföld és rét, az erdő és a tó 
egy-egy nagy életegység. Közülük nem is egy mai formájában az em
ber keze nyomát viseli magán. Ez azonban a természetismeret helyes 
kifejlesztésében nem hátrány, mert így a biológiai vonatkozások 
mellett mindjárt feltárhatók a gazdaságiak. Kezdő fokon az imént 
említett életközösségeknek csupán emlős és madárfaunája kerül be
mutatásra a fontosabb virágos növényekkel együtt. Különösen ki
hangsúlyozzák a termelés fokozhatóságának feltételeit s az értéke
sítés során a falu és város egymásrautaltságát. A mi TI. osztá
lyunknak megfelelő-tagozaton újra az imént tárgyalt életegységek 
szerepelnek, de most már a hangsúly a gerinctelen állatokon van, 
főleg a gazdaságilag fontos Ízeltlábúakon. Jelentős helyet foglal el 
a kártevők elleni küzdelem ismertetése. Az életközösségek ugyan 
á későbbi tagozaton is szerepelnek még, azonban nem ekkora mér
tékben. A biológia tanításának ezzel való kezdése az eddigi termé
szetszeretet mellett alkalmas a szülőföld szeretetének fokozottabb 
mélyítésére. A nagyvárosi gyermekek számára szükségessé teszi 
a gyakori kirándulást, miáltal közelebb hozza egymáshoz a falut 
és a várost. Az eddigieknél nagyobb szerepet juttat az iskolaker
teknek, amelyekben kisebb növényi életközösségeken gazdasági vo
natkozású kísérletek végezhetők. Fejleszti a megfigyelő készséget 
és képességet is s ezenkívül a Landheimokban való hosszabb tar
tózkodással hozzájárul még a baráti, bajtársi szellem ápolásához.

A növény- és állattan elemeinek a sextában, quintában és 
quartában az életközösségek elve szerint való tanításában jelentős 
szerep jut az egyszerűbb élettani kísérleteknek is. Mivel az állat
tan körébe tartozó kísérletek kissé bonyolultabbak, inkább a nö
vénytani jellegűek jutnak szóhoz. Vezető elv, hogy a növények 
életfolyamataikkal kapcsolatos titkaikat könnyebben feltárják, ha

22T anáregyesületi Közlöny.
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kérdéseket intézünk hozzájuk, azaz ha növénytani oktatást már a 
kezdet kezdetén kísérletekkel kapcsoljuk. Ügyesen összeválogatott 
s egyszerű eszközökkel véghezvitt eljárásokkal a magvak csírázá
sára, a növények növekedésére, táplálkozására, szaporodására, a 
különböző ingerekkel szembeni viselkedésére vonatkozólag egész 
kísérletsorozatot sikerül összeállítaniok, amely a tízéves növendék 
értelmi színvonalát nem múlja felül. Ezáltal azonban egészen más
ként alakul a növendék életszemlélete, mint a tények puszta leírása 
esetén. Bepillantást nyer az életfolyamatok bonyolult voltába, s 
nem egyszer számokban is kifejezhető tényismeretet szerez. Ilyen 
clőiskolázottság mellett azután megvalósítható a középső tagozat 
magasabb célkitűzése. Itt ugyanis a növény- és állattani ismeretek 
közlése során az eddigi tanító eljárással ellentétben nagy előny
höz jutott az örökléstan. Az öröklés meglehetősen részletes sejttani 
ismertetése után különböző magvakon, például kukorica, kereszte
ződéssel keletkezett bastardok egyes szervein, például leveleken 
végzett megfigyelésekkel és gyakorlatokkal igyekszenek az öröklés 
bonyolult folyamatával megismerkedni. Nem egyszer különböző 
színű borsó- és babvirógok kereszteződéséből keletkezett borsó-, 
illetve babszemeket nagyság és súly szerint rendezik s az eredményt 
grafikusan ábrázolják. Máskor a birodalom különböző részén soro
zott katonák testmagasságának adatait dolgozzák fel, hogy a variá
ciós görbéből megállapíthassák az illető vidékre jellemző átlagos 
testmagassságot.®

Mindez csak bevezetőül szolgál a középiskolai biológiai okta
tás betetőzőjéül szolgáló embertanhoz. Ez azonban távolról sem a 
régi értelemben vett antropológia. Elsősorban fajismeret. Felöleli 
az ember szomatológiáján és fiziológiáján kívül az átörökléstani és 
eugénikai kérdéseket is. Mindezek összegezésével igyekszik meg
rajzolni a német földön jelenleg élő fajtákat, azok testi és lélektani 
típusait, házasság révén létrejövő s a faj szempontjából kívánatos 
vagy biológiailag nem szerencsés kereszteződéseinek következmé
nyét. A családfák tanulmányozásával rávilágít, hogy mely tehetsé
gek öröklődnek. Külön kiemeli a néppusztító -betegségeket, közöt
tük főleg az egykét. Az utóbbival kapcsolatban kitér annak gazda
sági, élettani és erkölcsi okára, Szóval öntudatossá akarja tenni a 
következő tanult nemzedékben, hogy milyen helyet foglal el a né
met ember elsősorban a szomszéd népek között, a saját hazájában 
pedig, ebben a csodálatos nagy organizmusban mi a szerepe, ren
deltetése. Tehát igazi élettudományi önismeretre, lényegismeretre 
tanít1

Ismerve a német biológiai oktatás múltját, be kell vallanunk, 
hogy annak történetében új korszakot jelez. Amint annak idején a

3 0 . Rabes: V ererbung und Rassenpílege. 8°, 48 1.; P Eichler: Aus
gew ählte Versuche zur M enschenkunde und G esundheitslehre. 8°, 48 1.; 
A. Weis: E infache Versuche zur Vererbungslehre und Rassenkunde. 8°, 52 1.; 
C. Vollmer: E infache Versuche fü r den biologischen A nfangsunterricht. 8°, 
42 1. V alam ennyi Quelle & Meyer Verlag, Leipzig.

1 P. Brohiner: B iologieunterricht u n te r Berücksichtigung von R assen
kunde und Erbpflege. 8°, 65 1. Zieckfeld Verlag, Osterwieck/Harz, P. Broh- 
mer: B iologieunterricht und völkische Erziehung. 8°, 84 1. Diesterweg Ver
lag, F ran k fu rt am M. H. D unker—F. Lange: Neue Ziele und Wege des Bio
logieunterrichts. 8°, 99 1. Diesterweg Verlag, F ran k fu rt am M.
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Liiben-íéle m o r f o lo g iz á ló  i s k o lá t  d ia d a lm a s a n  k is z o r ít o t t a  a z  ö k o ló 
g i a i  ir á n y z a t ,  h a s o n ló a n  v á l t j a  f e l  a  Schmeil n e v é v e l  n e v e z h e t ő  e l 
j á r á s t  a  n e m z e t i  s z o c ia l iz m u s  j e g y é v e l  in d u ló . B e n n e  s z e r e n c s é s e n  
t a lá lk o z ik  a  p o l i t ik a  a z  ú jk o r i  d id a k t ik á v a l  é s  a  b io ló g ia  le g ú ja b b  
k u t a t á s a in a k  e r e d m é n y é v e l .  J ö v ő j e  e n n e k  k ö v e tk e z té b e n  m in d 
a d d ig  b iz to s ,  m íg  t e r ü le té n  e m e  h á r o m  té n y e z ő  e g y e n s ú ly b a n  v a n .

Dr. Kari János.

A gyakorlati irányú középiskolák.

A képviselőház és a felsőház a gyakorlati irányú középisko
lákról szóló törvényjavaslatot már letárgyalta s így csak napok 
kérdése, hogy a javaslat törvényerőre emelkedjék. Szükségesnek 
tartjuk, hogy ezt a nagyjelentőségű törvényt a törvényjavaslat 
szövege és a törvényjavaslathoz kapcsolt, kitűnő indokolás alapján 
behatóan ismertessük.

Az 1. § mindenekelőtt megállapítja, hogy a középiskolának 
három faja van:

1. az 1934: XI. törvénycikkben szabályozott elméleti irányú 
gimnázium,

2. ebben a törvényben szabályozott gyakorlati irányú líceum,
3. ebben a törvényben szabályozott gyakorlati irányú gazdasági 

középiskola, úgymint a mezőgazdasági középiskola, ipari közép
iskola és kereskedelmi középiskola.

A törvény célja az elméleti irányú középiskola — a gimná
zium — mellett a vele egyenlő értékű gyakorlati középiskolafajták 
megteremtése. Amint a gimnázium a nemzet szellemi életében 
vezető szerepre hivatott értelmiség nevelésére szolgál, ugyanúgy 
állanak az új középiskolák a nemzet mezőgazdasági, ipari és kereske
delmi életében vezető szerepre hivatott értelmiség kiképzésének, 
illetőleg a neveléssel kapcsolatos élethivatások szolgálatában.

„A líceum feladata, hogy a tanulót vallásos alapon és nemzeti 
szellemben erkölcsös polgárrá nevelje, gyakorlati irányú művelt
séghez, a fiútanulót ezenfelül gazdasági, a leánytanulót pedig ház
tartási ismeretekhez juttassa, továbbá a családi és iskolai gyermek- 
neveléshez szükséges alapismeretek tanításával magasabb nevelési 
szaktanulmányokra előkészítse s végül főiskolai szaktanulmá
nyokra képessé tegye.“ (3. §.)

A líceum tehát megadja növendékeinek a nemzeti jellegű és 
gyakorlati irányú általános műveltséget és emellett olyan általá
nos nevelési ismereteket is nyújt, amelyek megalapozzák a neve
lési életpályák felé vezető felsőbb tanulmányokat. A líceum tehát, 
akárcsak a gimnázium, közvetlenül nem képesít egy élethivatásra 
sem, de előkészít a középiskolai tanárképzés kivételével minden 
neveléssel foglalkozó életpályára (polgári iskolai tanári, testnevelő
tanári, rajztanári, gyógypedagógiai-, kézimunka-, ének- és zene
tanári, gazdasági szaktanítói, tanítói és nevelői pályára) és ezen
felül képessé tesz az érettségi bizonyítványhoz kötött számos egyéb 
főiskolai szaktanulmány és tanfolyam végzésére is.

2 2 *
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Fiúk és leányok számára külön-külön épületben elhelyezett és 
külön igazgatás alatt álló líceumokat kell fenntartani. (4. $.) A lí
ceumnak négy osztálya (évfolyama) van. (5. §.) A tanulók a gim
názium vagy a polgári iskola negyedik osztályának elvégzése után 
léphetnek líceumba. A líceum négy évfolyama párhuzamosan ha
lad a gimnázium felső osztályaival.

A leónylíceum azonban — a leánynevelés különleges érdekeire 
való figyelemmel ■— nemcsak önállóan szervezhető meg, hanem — 
a fiúkétól eltérően — négyosztályos gimnáziumi alsó tagozattal kap
csolatban is, mint nyolcosztályos nőnevelő-intézet. Ebben az eset
ben az alsó tagozat négy évfolyama gimnáziumi jellegű, a felső 
tagozat négy évfolyama pedig líceumi jellegű. Az alsó négy osz
tály tanterve megegyezik a leánygimnáziuméval, azzal a különb
séggel, hogy a tanulók latin helyett egy második élő nyelvet ta
nulhatnak. A leánylíceum egyik fontos célja a leányok elterelése 
az elméleti irányú életpályáktól, ezért a törvény módot ad arra, 
hogy a leánygimnázium felső négy osztálya, vagy párhuzamos felső 
négy osztálya leánylíceummá alakuljon át. Az ilyen nyolcosztályos 
nőnevelő-intézet lehetővé teszi, hogy a leánytanulók közbeeső 
iskolaváltoztatás nélkül azonos nevelési szellemben végezhessék 
tanulmányaikat mind a nyolc éven át.

A leánylíceum magában is, továbbá nőnevelő-intézeti alakjá
ban is a leánynevelés ügyét hivatott megoldani. A leánylíceum lesz 
az a társadalom által mind sürgetőbben kívánt latinmentes leány
középiskola, amely az általános műveltség tekintetében nem marad 
el a gimnázium mögött, de azért nem egyetem felé irányuló el
méleti oktatást ad, hanem gyakorlati szellemben neveli a leányo
kat a családi életre és ugyanakkor a női lélekkel megegyező 
kenyérkereseti pályák (szociális, népvédelmi, egészségvédelmi és 
gyermeknevelési élethivatások) felé is előkészíti.

A fiú- és leánylíceum között nemcsak tantervi tekintetben, 
hanem szervezeti felépítés szempontjából is, különbség lesz, mert 
a leánylíceum a gyakorlati irányú általános műveltség és a ne
velési alapismeretek közvetítése mellett a jó háziasszony és család
anya hivatásának betöltésére is nevel.

A líceumot végzett tanulók érettségi vizsgálatot tehetnek. 
Ezzel az érettségivel együttjárnak mindazok a jogok és előnyök, 
amelyeket a tételes jogszabályok és társadalmi szokások az érett 
ségi bizonyítványhoz fűznek.

„A líceum érettségi bizonyítványa mindazokra az állásokra 
és tisztségekre képesít, amelyek elnyeréséhez az 1883 :1. törvény
cikk vagy más jogszabály értelmében középiskolai érettségi vizs
gálat szükséges. Képesít továbbá a tanítóképző-akadémiákon, úgy
szintén az egyetemek, a jogakadémiák, a hittudományi főiskolák 
kivételével főiskolákon (pl. polgári iskolai tanárképző főiskolán, 
gazdasági akadémián, a zeneművészeti és képzőművészeti főisko
lán, a testnevelési főiskolán), végül a M. Kir. József Nádor Mű
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem közgazdaságtudományi ka
rának közgazdasági és kereskedelmi osztályán, valamint gazdasági 
szaktanárképző intézetében folytatandó tanulmányokra.“ (29. §.) 
A férfiak pedig ezeken felül még a közigazgatási, postai, vasúti 
tanfolyamokon is folytathatják tanulmányaikat.
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A líceum igazgatója csak tanítóképző tanári oklevéllel bíró 
olyan rendes tanár lehet, aki líceumban vagy tanítóképzőben leg
alább tíz évig ténylegesen működött. Ebbe a tíz évbe legfeljebb öt 
évet gimnáziumban eltöltött szolgálatból is be lehet számítani. Nő- 
nevelő-intézet felső tagozataként működő leánylíceum igazgatói 
tisztét az alsó tagozatként működő gimnázium igazgatója is be
töltheti (6. §), de ebben az esetben — mint a részletes indokolás 
mondja — a teljes szakszerűség megóvása érdekében az igazgató 
mellé — a líceumra kiterjedő működési körrel — tanítóképzőtanári 
képesítésű helyettest kell állítani.

Tanár a líceumban csak az lehet, akinek tanítóképzőben ta
nításra jogosító tanári oklevele van. Nőnevelő-intézet gimnáziumi 
tagozatában tanár lehet az is, akinek középiskolai tanításra jogo
sító tanári oklevele van. (7. §.)

A líceumban hit- és erkölcstant, magyar nyelvet és irodal
mat, nemzetismereti és természetismereti tantárgyakat, egy élő 
idegen nyelvet, mennyiségtant, rajzot, éneket, zenét, testnevelést, 
egészségtant, kézimunkát, gyakorlati gazdasági ismereteket, vala
mint alapvető nevelési ismereteket; leány líceumban ezeken felül 
egészségvédelmi és családi nevelési ismereteket, az erre önként je
lentkező tanulóknak egy második élő idegen nyelvet s végül gya
korlati gazdasági ismeretek helyett gyakorlati háztartási ismere
teket kell tanítani. (15. §.)

A líceum első évfolyamára csak az vehető fel, aki valamely 
gimnázium vagy polgári iskola negyedik osztályát sikerrel el
végezte és tizenhetedik életévét még nem töltötte be. A nőnevelő
intézet gimnáziumi tagozatának első osztályába csak az vehető fel, 
aki a népiskola negyedik osztályát sikerrel elvégezte, tizedik élet
évet betöltötte, de tizenharmadik életévet még nem töltötte be. 
<14. i )

A líceumba magántanulót felvenni nem szabad. Másfajú isko
lából különbözetivel lehet átlépni. (20. §.)

A líceumok tanulói minden iskolai év végén osztályvizsgála
tokon adnak számot előmenetelükről. (24. §.)

Az a tanuló, akinek tanulmányi eredményét a tanév végén 
egy vagy két rendes tárgyból minősítették elégtelennek, két hónap 
elteltével javító-vizsgálatra bocsátható. (26. §.) Az érettségi vizs
gálaton is a két tárgyból is elégtelen tanuló két hónap múlva ja
víthat. Ha valaki a másodízben megkísérelt javítóvizsgálaton sem 
felelt meg, egy év múlva az egész érettségi vizsgálatot megismé
telheti. (30. §.)

Az indokolás szerint azért állapít meg a törvény a gimná
ziumnál alacsonyabb mértéket, mert a líceum gyakorlati irányából 
kifolyólag nem rostálhatja tanulóit a gimnáziummal azonos mér
tékben.

„A gazdasági középiskola feladata, hogy a tanulót vallásos 
alapon és nemzeti szellemben erkölcsös polgárrá nevelje, gyakor
lati irányú műveltséghez és az iskola különleges szakirányának 
megfelelő szaktudáshoz juttassa s ezzel felsőbb szaktanulmányokra 
is képessé tegye.“ (32. §.)

A gazdasági középiskola három egyformán fontos célt szol
gál: valláserkölcsi alapon álló nemzeti nevelést ad, közvetíti a gya
korlati irányú műveltség elemeit és nyújtja a szükséges szakisme-
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reteket. Tehát a leendő élethivatás szellemében nem egyoldalú szak
lény, hanem lehetőleg teljes ember kiművelésére törekszik. A gaz
dasági középiskolák nem másodrendű gimnáziumok. Az eléjük tű
zött célok szolgálatában épp olyan középiskolák, mint a gimná
zium a maga területén. A gimnázium az elméleti irányú szellemi 
képzés iskolája, a gazdasági középiskola pedig a gyakorlati szak
szerű képzés helye. A gimnázium az egyetem felé irányítja növen
dékeit, a gazdasági középiskola pedig gyakorlati élethivatásokra 
neveli őket és eltereli a tudományos pályáktól. A gazdasági közép
iskolában a tanulás és nevelés minden eszköze ezt a eélt szolgálja. 
Az általános műveltség elemeit közvetítő tárgyakat is az illető' 
iskolafaj jellegének megfelelő szemszögből kell tárgyalni. A szak
tárgyak anyagénak kiszemelésében is nem az elméleti ismeretekre, 
hanem gyakorlati alkalmazásukra kell súlyt vetni. Ezt szolgálják 
a műhelymunkák, a mezőgazdasági, kertészeti gyakorlatok, gya
korló irodai tevékenység. „A ránevelés minden eszközével oda kell 
hatni, hogy a tanulók lelkében a hivatásérzés a gyakorlati élet
pálya megszeretésévé izmosodjék s ennek következtében a végzett 
növendékek a gazdasági életben és ne elméleti téren vagy hivatal
noki pályán keressék boldogulásukat.“ Szakfőiskolára vagy egye
temre szakműveltségük tökéletesítése végett csakis a kivételes te- 
hetségűek mehetnek; ennek módozatait az érdekelt ezakfőiskolák. 
egyetemi karok fogják megállapítani.

Fiúk és leányok számára külön-külön épületben elhelyezett 
és külön igazgatás alatt álló gazdasági középiskolát kell fenn
tartani. A miniszter, illetve az egyházi hatóság csak kivételesen 
adhat engedélyt együttes oktatásra, vagy külön leányosztály szer
vezésre. (33. §.) A gazdasági középiskolának szintén négy osztálya 
(évfolyama) van. (34. §.) A tanulók a gazdasági középiskolába a 
gimnázium vagy polgári iskola negyedik osztályának elvégzése 
után léphetnek. A gazdasági középiskola négy évfolyama szintén 
párhuzamosan halad a gimnázium felső négy osztályával. A gaz
dasági középiskolát is lehet gimnáziummal kapcsolatban megszer
vezni. A törvény itt is megadja a lehetőségét annak, hogy a gim
názium felső tagozata egészében vagy legalább is párhuzamos osz
tályaiban gazdasági középiskolává alakuljon át. (34. $.)

Igazgató csak gazdasági szaktanári oklevéllel bíró olyan ren
des tanár lehet, aki gazdasági középiskolában mint tanár legalább 
tíz évig ténylegesen működött. Ebbe a tíz évbe legfeljebb ötöt gim
náziumnál eltöltött szolgálatból is be lehet számítani. Gimnázium
mal kapcsolatban működő gazdasági középiskola igazgatói tisztét 
a gimnázium igazgatója is betöltheti. (35. §.)

Tanár a gazdasági középiskolában az lehet, akinek gazdasági 
szaktanári vagy gimnáziumi tanításra jogosító tanári oklevele van. 
Az előbbiek a szaktárgyak tanítását, az utóbbiak az ú. n. közisme
reti tárgyak tanítását látják el. A gyakorlati tárgyak (kertészet, 
kézimunka, ipari gyakorlatok stb.) tanítására jogosító szakképesí
tést az illetékes miniszterek állapítják meg. (36. §.)

„A gazdasági középiskolában az iskola irányának megfelelő 
gazdasági és gyakorlati szakismereteken felül hit- és erkölcstant, 
magyar nyelvet és irodalmat, nemzetismercti és természetismereti 
tantárgyakat, egy élő idegen nyelvet, mennyiségtant testnevelést 
és egészségtant; kereskedelmi középiskolában ezeken felül az arra
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jelentkező tanulóknak egy második élő idegen nyelvet kell taní
tani.“ (38. §.)

A gazdasági középiskola első osztályába csak az vehető fel, 
aki a gimnázium vagy polgári iskola negyedik osztályát sikerrel 
elvégezte és tizennyolcadik életévét még nem töltötte be.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter megengedheti, hogy a 
gazdasági középiskolában felnőttek számára külön osztályt nyissa
nak. Ilyen osztályba csak azt lehet felvenni, akinek a megjelölt 
előképzettsége megvan és tizennyolc évesnél idősebb. (42. §.)

A gazdasági középiskolába magántanulót felvenni nem sza
bad. Magasabb évfolyamra más iskolafajból átlépni egyáltalán 
nem lehet különbözetivel sem. Hasonló irányú középfokú gazda
sági szakiskolából vagy szaktanfolyamból a gazdasági középiskola 
magasabb évfolyamára való átlépés módozatait rendelet szabályozza. 
Ugyancsak külön rendelet határozza meg az elbírálás és osztályo
zás módját is.

A tanuló két rendes tárgyból nyert elégtelennel itt is tehet 
javítóvizsgálatot.

A gazdasági középiskola tanulói is tehetnek érettségit (mező
gazdasági vagy ipari vagy kereskedelmi középiskolai érettségit).

„A gazdasági középiskolai érettségi bizonyítvány mindazokra 
az állásokra képesít, amelyek elnyeréséhez az 1883:1. törvénycikk, 
vagy más jogszabály értelmében középiskolai érettségi vizsgálat 
szükséges. Képesít továbbá gazdasági akadémiákon, úgyszintén 
más főiskolákon, végül a M. Kir. József Nádor Műszaki és Gaz
daságtudományi Egyetem mezőgazdasági és állatorvosi karának 
mezőgazdasági osztályán, közgazdaságtudományi karának köz- 
gazdasági és kereskedelmi osztályán, valamint gazdasági szak
tanárképző intézetében folytatandó tanulmányokra.“ (47. §.)

Itt is lehet két elégtelennel javító érettségit tenni s az érett
ségi megismétlésére vonatkozó rendelkezések is azonosak a líceu
méval.

Azt, hogy a gazdasági középiskola különböző fajainak érett
ségi bizonyítványával milyen szakfőiskolákon lehet tanulmányo
kat folytatni, a vallás- és közoktatásügyi miniszter az érdekelt 
miniszterrel egyetértőén fogja megállapítani.

A líceumok és gazdasági középiskolák igazgatására, tanári 
testületére, valamint a tanulmányi rendjére vonatkozó egyéb ren
delkezések megegyeznek az 1934 : XI. t.-c. idevágó rendelkezéseivel.

Végül a „vegyes és záró rendelkezések“ közül meg kell említe
nünk azt, hogy a tanító- és tanítónőképzők már 19Г8/39. iskolai év
től kezdve fokozatosan alakulnak át líceummá. Hogy a jelenlegi 
középfokú szakiskolák (felső mezőgazdasági, felső ipar, és felső 
kereskedelmi) közül melyik és mikor alakul át, külön rendelet 
állapítja meg. Végül az 57. § megváltoztatja az 1934 : XI. t.-c. 26. 
$-át; kimondja u. i., hegy „ennek a törvénynek hatályba lépésétől 
kezdve a gimnázium első osztályába azt lehet felvenni, aki vala
mely nyilvános jogú elemi népiskola negyedik osztályát sikerrel el
végezte és életének tizedik évét betöltötte, de tizenharmadik évét 
még nem töltötte be.

A törvény mintaszerű körültekintéssel készült kerettörvény. 
Keretei rugalmasak, az élet kívánalmaihoz könnyedén idomít
hatok. A törvényjavaslatot a tanítóképzőről szóló javaslattal
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együtt a képviselöliáz március hó 11-én, 16-án, 17-én. a í'elsőliáz
április lió 7-én és 8-án tárgyalta. A vitában tizennyolc képviselő 
és tíz felsőházi tag vett részt. Valamennyien részletekbe hatoló 
elmélyedéssel, a legkülönbözőbb oldalról és pártszemszögből vizs
gálták a javaslatot és mégis — két képviselő kivételével — mind
nyájan a legnagyobb elismeréssel üdvözölték. Hasonlóan fogadta 
a folyóiratokban és napilapokban megnyilatkozó közvélemény is. 
Mindez azt bizonyítja, hogy az új törvény korkívánalmat elégít 
ki és hivatott arra, hogy társadalompolitikai és gazdaságpolitikai 
tekintetben új utat nyisson a magyar életben. Csak értse meg a 
magyar társadalom és kövesse nagyszabású elgondolásait.

A  k ö z é p is k o la i  t a n á r s á g  i s  m e g g y ő z ő d é s e s  ö r ö m m e l k ö s z ö n t i  
a z  ú j  t ö r v é n y t .*  E t t ő l  s a j á t  m u n k á já n a k  i s  j a v u lá s á t  v á r j a .  T u d o 
m á n y o s  p á ly á r a  n em  s z ü le te t t ,  d e  g y a k o r la t i  t e h e t s é g g e l  m e g á ld o t t  
ta n u ló k  e z e n t ú l  n e m  le s z n e k  k é n y te le n e k  a  g im n á z iu m b a n  v é g i g 
v e r g ő d n i  a  t á r s a d a lm i f e l f o g á s  s z e r in t  n é lk ü lö z h e t e t le n  é r e t t s é g i  
b iz o n y ít v á n y é r t .  M o s t  a lk a lm u k  le s z  a rr a , h o g y  t á r s a d a lm i le -  
b e c s i i l t s é g  é r z e te  n é lk ü l  v á la s s z a n a k  h a j la m u k n a k  m e g f e le lő e n  a 
g y a k o r la t i  k ö z é p is k o lá k  k ö z ö tt . A z  íg y  v é g b e m e n ő  te r m é s z e te s  k i 
r o s tá ló d á s  m e g s z ű n te t i  a  g im n á z iu m  t ú lz s ú f o l t s á g á t  is.

A z  ú j  t ö r v é n y  v é g r e  m e g a d ja  a le h e tő s é g é t  a n n a k , h o g y  e z e n 
t ú l  a  g im n á z iu m  fe ls ő b b  o s z tá ly a ib a n  ig a z á n  g im n á z iu m :  e g y e 
t e m r e  e lő k é s z í tő  e lm é le t i  is k o la  le g y e n .  Dr. Nagy Pál.

Az 1935— 36. év iskolaügyének világtükre.

1937 július havában jelent meg a genfi Bureau International 
d’Education legutolsó évkönyve,* melyben 57 állam közoktatásügyi 
minisztériumának jelentését olvashatjuk az 1935/36. iskolaév oktatás
ügyéről.

É r d e k e s  f ig y e le m m e l  k ís é r n i ,  h o g y  é v r ő l- é v r e  m ily e n  ir á n y b a n  
é s  m é r té k b e n  f e j lő d ik  v a la m e ly  o r s z á g  is k o ln i ig y e .  S o k  t a n u ls á g o t  
m e r íth e t ü n k  b e lő le ,  a z é r t  a  n e v e z e te s e b b  á s b e n n ü n k e t  i s  é r d e k lő  
r e f o r m o k a t  r ö v id e n  ö s s z e f o g la lv a ,  a  k ö v e tk e z ő k b e n  is m e r te te m .

A ) Reformok.
1. Nevelésügy. Még mindig folytatódnak — sőt gyorsított 

ütemben — az iskolaügyi reformok, nemcsak a tanügyi közigaz
gatás terén, hanem különösen az iskola belső életét (tanterv stb.) 
illetőleg. Ebben a tekintetben különösen azok az országok járnak 
elől, amelyekben gyökeres politikai változások történtek.

A z  is k o la  m u n k á já b a n  a  s ú ly p o n t  a  nevelésre t e r e lő d ik . A z  ú j  
német i s k o la t ö r v é n y  — m e ly e t  k ü lf ö ld ö n  i s  é r d e k lő d é s s e l  v á r -

* A részleteket tekintve azonban egy §-t, a 7-iket fájla lja ; azt t. i.. 
am elyik kim ondja, hogy a líceum ban és a gim názium m al kapcsolatos nő- 
nevelő-intézet líceumi tagozatában középiskolai tan á r nem taníthat. Ezt a 
§-t is olyan szövegezéssel kívánta volna, m int a 36. §-t, amely kim ondja, 
hogy a gazdasági középiskolában a  közism ereti tárgyakat gim názium i tan á r 
is tan íthatja .

* Annuaire international de l’Education et de l’Enseignem ent, 1937 
440. 1. V. ö. a Közlöny 1937. évi áprilisi számát.



пак — még nem jelent meg. A nevelés- és oktatásügy terén eddig 
kiadott réezletrendeletek azonban nagyon határozott és következe
tes irányt mutatnak. A német nemzeti szocialista nevelésügyi terv 
célul tűzte ki a testben-lélekben erős, egészséges nemzedék neve
lését. Nemcsak oktatni kívánja az ifjúságot, hanem a szó valódi 
értelmében nevelni és pedig az iskolán kívül is. A Hitler-ifjúság 
legyen acélosjellemű, gyorselhatározású, akaratában tántorítha
tatlan, bajtársias, hűséges és áldozatkész a haza szolgálatában.

Az 1935. január 26-i törvény a német ifjúságnak előírja 
a munkakötelezettséget. Az egyetemre való fölvétel előtt legalább 
hat hónapi munkaszolgálatot kell teljesíteni. A háborúban fegyver
rel, békében ásóval és kapával is tudni kell szolgálni a hazát. 
A nemzeti szocialista nevelés ilyen módon alkalmas arra is, hogy 
a testi munka megbecsülésére nevelje az ifjúságot.

A jellemképzést a táborozások útján igyekeznek hatásosan ki
fejleszteni. Kétféle táborozást szerveztek meg: a falusi tartózko
dás évét (Landesjahr) és a nemzet-politikai tanfolyamokat. Az előb
binek célja, hogy az ifjúság megismerje és értékelje a földművelő- 
nép munkáját. 1935-ben körülbelül 35.000 fiú és leány élvezte a falusi 
tartózkodás előnyét, ezek közül mintegy 31.000 porosz volt. Az 1935. 
október 26-i rendelet utasítást ad arra, hogy előnyben kell részesí
teni a falusi tartózkodásra való kiválasztásnál azokat, akik gyen
gébb szervezetűek (de azért testileg-lelkileg egészségesek) és kifogás
talan jelleműek; továbbá tekintetbe kell venni a többgyermekes és 
munkanélküli családokat. A tanulók nemzetpolitikai nevelése jelen
leg abban áll, hogy a középiskolák felsőbb osztályainak tanulói 
tanárok felügyelete alatt háromhetes csoportokban diákszállókban 
vagy falusi otthonokban együtt élnek. A birodalom közoktatásügyi 
minisztériuma 1935. július 13-i rendeletében kiemeli, hogy 1934-ben 
és 1935-ben a Rajna vidékén tartott tanfolyamok olyan jó ered
ménnyel jártak, hogy ezeknek a táborozásoknak az értéke már nem 
lehet kétséges. Az egész birodalomra kiterjedő táborozási terv 
készül.

Erősen hangsúlyozza a nevelés nagyobb fontosságát többek 
közt a portugál jelentés is. A közoktatásügyi minisztériumnak ríj 
hivatalos elnevezése „Nemzeti Nevelésügyi Minisztérium“. Ez a 
minisztérium nem tekintendő kizárólag olyan központi szervnek, 
melynek csak az ország oktatásügyének fejlesztése és kormányzása, 
hanem minden portugál szellemi mozgalomnak az irányítása is a 
feladata. Érdekes a minisztérium újjászerzezésének az indokolása 
és feladatkörének a megjelölése: 1. A faj fizikai velejáróinak az 
emelése. 2. A jellem nevelése érdekében az erkölcsök nemesítése.
3. A nép szellemi színvonalának az emelése.

Lengyelország jelentése a korszerű nevelési kérdések körül 
kiemelendőnek tartja az ifjúság közös munkájának megszervezését. 
Ezt a társadalmi és polgári életre való előkészítés eszközének tekin
tik. Nagy érdeklődést keltett ennek a problémának a sajtóban való 
megvitatása. Az ifjúsági szervezetek (önképző- és sportkörök, cser
készet, segélyegyletek, takarékossági egyesületek) működését ille
tőleg a szerzett tapasztalatok igen különböző értékűek: azokat 
helyesen kell felhasználni. A takarékegyletek működésére vonat
kozólag az eddigi eredmények alapján az elmúlt iskolai évben egy
séges alapszabályokat dolgoztak ki.
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2. A középiskola szervezeti reformja.
Ebben a tekintetben a főbb problémák: a középiskola évfolya

mainak (osztályainak) a száma, az iskola felsőtagozatának tagozó
dása.(bi-, trifurkáció), a középiskola befejezése után tartott vizs
gálat (érettségi) egységes vagy különböző jogosítása,

Németországban az eddigi sokféle középiskolai típust három
négyre tervezik összevonni. Az egységesítés érdekében adták ki 
1986. április 20-án azt a rendeletet, amely az angol nyelvet jelöli 
meg, mint elsősorban tanítandó idegen nyelvet (a francia a máso
dik). Ugyanaz a rendelet azonban fölmenti a fiúgimnáziumokat az 
angol nyelvnek (mint első idegen nyelvnek) bevezetésétől, ha van 
az illető városnak más kilencosztályú középiskolája is. Ha csak 
egy középiskola van valamely városban, abban az angol kötelező, 
kivéve, ha az intézetnek különleges jelentősége vagy tradíciókból 
folyó okok indokolttá teszik, hogy ne az angol legyen az első ide
gen nyelv.

Görögországban a kormány meg akarja szüntetni a közép
iskolákban a koedukációt, ezért 1935/36-bau nyolc új leánygimná
ziumot állítottak föl. ezenkívül két leánylíceumot alakítottak át 
leánygimnáziummá. Viszont megszüntettek 28 gyengén látogatott 
fiúgimnáziumot. Egy rendelet megengedi hét mintagimnázium föl
állítását, melynek tanterve eltér az általánostól.

Portugáliában visszaállították az egységes érettségi vizsgála
tot, melyet 40 évvel ezelőtt szüntettek meg.

Romániában a VII. osztálytól kezdve irodalmi vagy természet- 
tudományi csoport között választhatnak a tanulók. A középiskola 
újból nyolcosztályos lett.

Jugoszláviában az 1931 óta fokozatosan életbelépő reform sze
rint háromféle középiskolai típus van a jugoszláv királyság terü
letén: a) a reálgimnázium (általános típusa a középiskolának), mely
ben a francia nyelvet az I-ső osztálytól kezdve, a német nyelvet 
a III-ik osztálytól és a latint az V. osztálytól kezdve tanítják; 
b) reáliskola, melyben a franciát az I., a németet a III. osztálytól 
kezdve tanítják, a latin nyelv egyáltalán nem szerepel a tanterv
ben, hogy több idő maradjon a matematika, vegytan, ábrázoló mér
tan tanítására; c) klasszikus gimnázium, melyben a francia és 
latin nyelvet az I. osztálytól kezdve, a görög nyelvet pedig a III. 
osztálytól kezdve tanítják. A többi tantárgy tanterve azonos mind 
a három típusú középiskolában. Megengedi a törvény az egyikből 
a másikba való átlépést a megfelelő különbözeti vizsgálat alapján.

A törvény megengedi a koedukációs középiskolákat. Nagyobb 
városokban azonban, ahol sok a középiskolai tanuló, külön fiú- és 
külön leánygimnáziumot kell fölállítani. Vannak továbbá teljes 
nyolcosztályú és csak négy osztállyal bíró gimnáziumok. Van
nak autonóm közigazgatási hatóságok által létesített iskolák is, 
ezeket azonban szintén az állami középiskolák szabályzatai szerint 
igazgatják. A törvény átmenetileg elismeri néhány felekezeti jel
legű magánközépiskola létjogosultságát, de ezeknek is teljesen alá 
kell magukat vetni a középiskolai törvény rendelkezéseinek. Az ösz- 
szes középiskolákban a tanítás nyelve szerb-horvát vagy szlovén. 
A kisebbségek részére külön osztályok vannak, melyekben magyar 
vagy német nyelven tanítanak. Ezeknek az osztályoknak a száma 
állandóan csökken.
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A  ta n ító k é p z ő k e t  k ö z é p is k o lá k n a k  k e l l  t e k in te n i;  a z o k a t  a z  ú j  
t ö r v é n y  ö t  é v f o ly a m r a  e m e lte  f e l .

3. A középiskolai tanterv és módszer reformjai.
T ö b b  j e le n t é s  h a n g s ú ly o z z a ,  h o g y  a  r é g e b b i t a n t e r v e k  é s  m ó d 

s z e r e k  s z e r in t  a  k ö z é p is k o lá k b a n  a  t a n u ló k  t ú l  v o l t a k  t e r h e lv e .  
„ S o k a t  t a n ít o t ta k ,  d e  k e v e s e t  t a n u lt a k .“ E z é r t  a z  ú ja b b  t ö r e k v é 
s e k  a r r a  i r á n y u ln a k ,  h o g y  „ k e v e s e b b e t ,  d e  jo b b a n “ t a n ít s a n a k  az  
is k o lá b a n .

A portugál Nemzeti Nevelésügyi Minisztérium abból a meg
állapításból kifolyólag, hogy a középiskolák tananyaga túlságosan 
terjedelmes volt és sokszor a felsőbb oktatás területére tért át, 
lényegesen összevonta a tantárgyakat és csökkentette az órák szá
mát. Három élő nyelv helyett ezentúl csak kettőt kell tanulni, abból 
is az egyiket, az angolt vagy a németet fakultative. A földrajz, 
állattan, növénytan és fizika „természettudományok“ elnevezése 
alatt összevonva szerepel. Az egyetemes történelmet párhuzamos 
magyarázatul tanítják a portugál nemzeti történelemmel; a filozó
fiából csak a lélektanra szorítkoznak; a logikával a természettudo
mányok tanítása közben foglalkoznak; az erkölcstan tanítása 
a hazai és latin írók filozófiai magyarázatában merül ki. Tömö
rebben és mélyrehatóbban kívánja végezni az új tanterv a tanulók 
szellemi oktatását, hogy több idejük maradjon a testnevelésre, 
erkölcsi és szociális nevelésre.

Dániában az iskolalátogatók bizottsága a minisztérium felszólí
tására jelentést nyújtott be a középiskolák reformjára vonatkozó
lag. Az lS03-ban életbelépett középiskolai törvény óta eltelt idő alatt 
szerzett tapasztalatokon alapszanak az előterjesztett javaslatok. 
Többek között nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a közelmúlt, 
illetve jelenkor történelme tanításának, kapcsolatban az állampol
gári neveléssel; ajánlják a gazdasági földrajz tanítását, különösen 
a reáliskolákban és részletes utasítást adnak a matematika és az 
idegen nyelvek tanítására vonatkozólag. A jelentés megkülönböztet 
olyan tantárgyakat, melyek tanításának pedagógiai értéke van.

Jugoszláviában fokozatosan hatják végre az előző évben elren
delt reformokat. Gondosan ügyelnek arra, hogy a tananyagot egy
szerűsítsék, a tanulást megkönnyítsék és ne csak ismereteket sajá
títsanak el a tanulók, hanem a tanulás jellemképző is legyen. 
Az idegen nyelvek tanítására rendkívül nagy súlyt helyeznek. 
Ezenkívül Jugoszlávia középiskoláiban időről-időre a közoktatás- 
ügyi miniszter jóváhagyásával a történelem-tanárok és pacifikus 
szervezetek képviselői előadásokat tartanak a Népszövetségről és 
az emberiség közös érdekeiről, a jugoszláv ifjúság pacifikus neve
lése érdekében.

Németországban e g y s é g e s  o lv a s ó k ö n y v e k e t  s z e r k e s z te t te k .  
E z e k r ő l  k ü lf ö ld ö n  a z  v o l t  a  t é v e s  v é le m é n y ,  h o g y  n a g y o n  s e m a 
t ik u s a k .  E z z e l  s z e m b e n  t e k in t e t b e  k e l l  v e n n i ,  h o g y  a  s z ó b a n fo r g ó  
o lv a s ó k ö n y v e k  22 k ia d á s b a n  j e le n n e k  m e g  é s  m in d e g y ik  a z  á l t a lá 
n o s  r é s z e n  k ív ü l  m é g  e g y  k ü lö n le g e s  r é s z t  t a r ta lm a z ,  a  b ir o d a lo m  
k ü lö n b ö z ő  v id é k e in e k  s z ü k s é g le t e  s z e r in t .

Hollandiában a milieu tanítással kísérleteznek; különleges tan
termeket rendeznek be elsősorban a természetrajz s a földrajz taní
tására.



Csehszlovákiában a középiskolák részére két fontosabb ren
deletet adtak ki az 3935/36. iskolaévben. Az egyik elrendeli, hogy 
a gimnáziumok és reáliskolák felsőbb osztályaiban a kötelező ter
mészettudományi (fizika, kémia, természetrajz) kísérleteket maguk 
a tanulók végezzék. A másik rendelet (1936. V. 4.) utasításokat ad a 
VII. és VIII. osztályok típusaira nézve. A VII. osztályban, ha az év 
elején 30-nál kevesebb tanuló van, az egész osztály ábrázoló mértant 
tanul. A leányiskolában e helyett idegen nyelven való társalgást 
folytatnak. Olyan iskolákban, ahol az év elején legalább 30 tanuló 
van, választható vagy az ábrázoló mértan tanítása, vagy az idegen 
nyelven való társalgás. A következő idegen nyelvek választhatók: 
német, csehszlovák (ahol nem az oktatás nyelve), francia, angol. Ha 
az intézetben a tanítás francia- vagy angolnyelvű, a tanári testület 
határozza meg, hogy az orosz, lengyel, szerb vagy olasz nyelv vá
lasztható-e.

Luxemburgban a kormány ösztöndíjak létesítésével igyek
szik a latin és görög nyelv tanítását előmozdítani, mivel a közép
iskolai ifjúság nagyon elhanyagolta.

Belgiumban a 60 perces óráról áttértek a 45 percesre. Ugyan
csak a tanulók tehermentesítését szolgálják azok a módszertani 
utasítások, amelyeknek célja, hogy gyorsan és biztosan sajátítsák 
el a tananyagot. Különös figyelmet kívánnak fordítani arra is, 
hogy az írásbeli munkák olyanok legyenek, melyek valóban elő
mozdítják a tanulók szellemi fejlődését.

Finnországban a fizika és kémia tanítását gyakorlatilag úgy 
teszik hasznossá, hogy az iskolában levő laboratóriumokban a ta
nárok vezetése mellett kísérletezhetnek a tanulók és minden kísér
letükhöz írásbeli magyarázatot írnak.

B) Szelekció.
A legutóbbi jelentésekben kevesebb hivatkozás történik a kö

zépiskolák túlzsúfoltságára, mindamellett az tovább tart és gátló 
intézkedéseket kellett alkalmazni.

Németországban a középiskolai szelekció kérdését az 1935. már
cius 27-i törvény rendeli el: csak azok vehetők fel, akik testileg- 
szellemileg egészségesek és jellemük kifogástalan. Az 1936. január 
30-i rendelet részletesen közli az irányelveket és felsorolja azokat 
a testi fogyatkozásokat, amelyek magukkal vonják a középiskolai 
felvétel megtagadását, hangsúlyozva, hogy csak abban az esetben 
kell vele élni, ha javulás nem remélhető.

Nagyon szigorú szelekciós rendelet lépett életbe Bulgáriában.
1. Csak azok a tanulók jelentkezhetnek a középiskola IV. osz

tályába, akik a progimnázium III. osztályát jó eredménnyel vé
gezték.

2. A progimnáziumban minden tanulóról egyéni jellemlapot 
állítanak ki. Ennek főbb pontjai a következők: a szülők foglalko
zása, a család életének körülményei, ezek előnyösek-e vagy hátrá
nyosak-e a tanulmányok folytatására, iskolai előzmények (pl. osz
tályismétlés), a szorgalomra vonatkozó osztályzat, milyen a tanuló 
emlékező-, gondolkozási és képzelőtehetsége, érzékenysége, akarat
ereje és jellembeli erőssége, különös tehetséggel bír-e valamely tan
tárgy iránt? Mindent közölni kell, amit a tanárok szükségesnek



tartanak. Végül fel kell tüntetni, hogy a tanuló a gimnázium elvég
zésére „alkalmas“ vagy „csak bizonyos feltételek mellett alkalmas“, 
avagy „alkalmatlan“.

8. A gimnáziumba (IV. oszt.) lépő tanulónak írásbeli és szóbeli 
felvételi vizsgát kell tennie az anyanyelvből és számtanból.

4. A felvételi vizsgálatok alól fel vannak mentve, akik jó ered
ménnyel (legalább 4(4 vagy 5-ös osztályzattal) végezték a progim- 
náziumot.

5. Akik az írásbeli vizsgákon legalább 4-es osztályzatot kaptak, 
szóbelit nem tesznek.

6.Szóbeli vizsgákra is csak az a tanuló bocsátható, aki a két 
írásbeli tantárgyból legalább 3-as (elégséges) osztályzatot kapott.

7. A gimnázium első két évében (IV. és V. osztály) újból meg
vizsgálják a tanulók képességeit. Az V. osztály befejeztével jellem
lap készül a tanulóról és ennek figyelembevételével és a kapott bi
zonyítvány alapján léphet csak a tanuló a VI. osztályba.

Portugáliában 1935. júliusában rendelték el a középiskolai fel
vételi vizsgákat.

Finnország bizottságának adta át a szelekciótervezet ki
dolgozását.

C) Testnevelés.
Az iskolák órarendjében egyre nagyobb számmal szerepelnek 

a testnevelési órák. A testnevelés mindinkább összeforr a jellem
képzéssel. Olyan országok is átvették az utóbbi években ezt az 
irányt, amelyek azelőtt majdnem kizárólag csak oktattak.

Több jelentés hangsúlyozza, hogy az ifjúsági testnevelés nagy
mértékű kifejlesztését szükségessé tette egyrészt az a fontosság, 
amelyet a katonai előképzésnek tulajdonítanak, másrészt, hogy az 
ifjúság szabadideje is szervezést nyerjen.

A portugál Nemzetnevelési Minisztérium terjedelmes testneve
lési programmot dolgozott ki. Elkészítették az ország sporttérké
pét, a sporttelepek egész hálózatát rendezték be, továbbá természe
tes és mesterséges úszómedencéket és játszótereket létesítettek az 
iskolák számára.

Németország kormánya továbbra is nagy gondot fordít a test
nevelésre. Bevezették a harmadik tornaórát, ez szükségessé tette 
több testnevelési tanár kiképzését különleges tanfolyamokon. Az 
1935 májusban kelt rendelet intézkedik az iskolába nem járók test
neveléséről. A testnevelési órát lehetőleg a szabadban, a városon 
kívül illetőleg sporttelepeken kell tartani. Minden év júliusában 
tartják a „német ifjúság ünnepét“, amelyen a 10—18 éves ifjak gyűl
nek össze versenyekre. Szabályzatait a közoktatásügyi miniszté
rium és az ifjúság vezetője (Reichsjugendführer) együtt dolgoz
ták ki.

Görögországban a testnevelési tanfolyamoknak főiskolai jelle
get adtak olyan fontossággal, mint például a modern görög és ma
tematika tanításának.

D) Tanárok (tanítók) képzése.
A német kormány megszervezte a nevelők iskoláját. Porosz- 

országban 15 ilyen iskola van; Bajorországban, Württembergben, 
Szászországban, Braunschweigban is találunk néhány ilyen intéze-
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-tét. Az 1935. október 12-i rendelet ezekre az intézetekre bízta mind 
az elemi, mind a középiskolai tanítók, illetőleg tanárok kiképzését. 
Itt a középiskola és az ú. n. munkaév befejezése után (1. f. Nevelés
ügy) jelentkezhetnek azok, akik a nevelői pályára kívánnak ké
szülni. Mindenekelőtt egy évig gyakorlati és elméleti pedagógiai 
kiképzésben részesülnek a hallgatók, csak azután határozzák ei ma
gukat arra, megmaradnak-e a pedagógiai pályán. Ha tanítók akar
nak lenni, még egy évig maradnak az oktatói főiskolán; ha pedig 
középiskolai tanárok kívánnak lenni, még három évfolyamot kell vé
gezniük az egyetemen. Németországban azt remélik, hogy az egysé
gesebb kiképzés el fogja tüntetni azt a társadalmi különbséget, mely 
azelőtt az elemi iskolai tanítók és a középiskolai tanárok között 
fennállott, másrészt, hogy hozzájárul a jövendő nevelők szigorú 
szelekciójához. A nevelői főiskola első éve után már meggyőződhe
tik a jelölt arról, hogy alkalmas-e a tanítói, illetve tanári pályára, 
nem pedig csak a 4—5. egyetemi év után. A már működő tanárok 
továbbképzésére szakadatlanul létesülnek tanfolyamok.

Hollandiában nagy gondot fordítottak az elmúlt évben is a ta
nárok gyakorlati kiképzésére, hogy tudásukat minél jobban tudják 
a tanulókkal közölni! Ezért a középiskolák igazgatói és tanárai le
hetővé tették fiatal kartársaik részére a próbaszolgálatokat. 1935- 
ben törvény rendelte el a tanárok és tanítók orvosi felülvizsgála
tát, 15.746 közül 69-et tiltottak el a tanítástól teljesen és 439-nek csak 
feltételesen engedték meg.

Görögországban törvényt hoztak legújabban arra, hogy az 
egyetemen szerzett bölcseleti, teológiai, fizikai, matematikai, stb. 
diplomák csak akkor jogosítanak fel a középiskolai tanításra, ha 
az athéni vagy szaloniki egyetem pedagógiai fakultását is elvégezte 
a tanárjelölt. Dr. Jámbor György.

FIGYELŐ.

A hódmezővásárhelyi ref. gimnázium a tanyai diákokért.

A hódmezővásárhelyi református egyház nevelő testületé in
tézményesen lehetővé akarja tenni azoknak a szegénysorsú, tehet
séges tanyai gyermekeknek a középiskoláztatását, akik e nélkül a 
segítség nélkül ne mis álmodhatnának enől. Azért gondolt elsősor
ban a tanyavilág eddig elhanyagolt értékeire, mert ott a várost 
hatalmas tanyavilág öleli körül, s amikor az összlakosságból a 
városlakók (negyvenezer) iskolázás szempontjából értékes és ke- 
vésbbé értékes elemei számára nyitva áll a gimnázium kapuja, 
ugyanakkor a város összlakosságának harmadát kitevő (húszezer) 
tanyai lakosság gyermekei alig 10%-át adják a gimnázium növen
dékeinek (harminc tanulót). Ez a tízszázaléknyi tanyai növendék 
is csak a legjobb módú tanyaiak gyermekeiből telik ki. A húszezer 
tanyai lakos közül azonban csupán 3—4 ezer jobbmódú, s ezek közül 
kikerülő harminc gimnazista között is 3 jeles akadt. Marad még te
hátvagy tizenhatezer szegény tanyai lélek, a város összlakosságának 
szinte egyharmada. akiknek hiányzanak a legminimálisabb feltété-
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leik is ahhoz, hogy értékes gyermekeik középiskolába kerülhesse
nek, j óllehet tanítóik tanuságtétele szerint számos feltűnő tehetség 
villan fel közöttük, akik manapság elkallódnak a nemzet értékállo
mányából.

Ennek a tizenhatezer főnyi tanyai, szegénysorsú, emberi nyers
anyagnak a kiaknázása kedvéért határozta el a hódmezővásárhelyi 
református egyház, hogy internátust nyit a tanyavilág szellemi 
értékeinek válogató jellegű kitermelésére. Évente egyelőre 3—3 ki
váló tehetségű gyermeket emel be a gimnázium első osztályába, 
természetesen előzetes tanítói ajánlat és tanári képességvizsgálat 
alapján. Nyolc év alatt a létszám mintegy 20—25 főre szaporodik. 
Ezek a jeles tehetségű tanulók a gimnáziumban teljes tandíjmen
tességet és ingyen-tankönyveket kapnak, az internátus pedig ellá
tásukról és ruházatukról gondoskodik.

Cél azonban az is, hogy ezek az internátusi növendékek ki
emeltetésük folyamán se veszítsék el annak tudatát, hogy honnan 
származnak, s ezzel kapcsolatban beléjük nevelődjék a felelősség 
is övéikért, mint az egyik legmagyarabb, de eddig felszín alatt ten
gődő társadalmi rétegért. Éppen ezért ellátásuk, ruházatuk a leg
egyszerűbb lesz, a tanyaitól csupán abban különbözik, hogy egész
séges. Hogy saját világuktól teljesen el ne szakadjanak, sőt felelős
ségérzéssel becsüljék meg azt, az internátusi élet egy nagyobb- 
arányú parasztházban folyik, lehető önellátási rendszer mellett 
(kerti munkák, állattartás, víz- és fahordás, stb. házi kezelésben). 
A nagyobbak irányítják a kisebbek munkáját s egyben felügyel
nek is ráírjuk. Egy bennlakó tanár irányítása mellett és akis közös
ség szellemi és anyagi munkaközösségben, csupán az egyszerű 
konyhát viszi egy idősebb nő, aki egy cseléddel a mosást is elvégzi. 
Az internátus felesben az egyház, felesben pedig magánosok áldo
zatkészségéből áll fenn, lehetőleg minél hamarabb szert tévén 
olyan gazdaságra, amely szükségtelenné teszi majd a magánosok
tól való anyagi függést. Az önkéntes megajánlások máris oly mér
vűek, hogy az internátus a jövő tanév elején meg is nyílik.

A szellemi és testi munka harmóniája, a nagyobbak és kiseb
bek arányos együttműködésének szociális rendje hisszük, hoc у olyan 
tényezői a nevelésnek, amelyek életre-érettebb ifjakat állítanak 
majd sorompóba a főiskolákra és az egyetemekre. Az internátus 
vezetősége gondoskodik arról is, hogy érettségizett növendékei fel
sőbb tanulmányainak se legyen akadályuk, bogy mindegyikük el 
tudja majd foglalni azt a helyet a jövendő társadalomban és a nem
zeti élet szervezetében, amelyre képességeivel és neveltetésénél 
fogva kiválasztatott és el is hivatott.

Szathmáry Lajos.

FORGÁCSOK.

Madai Gyula és külföldi kapcsolataink. Boldogemlékű elnö
künknek izzó hazafisága és fajszeretete mellett volt érzéke a kül
földi kapcsolatok ápolása iránt is. Egyesületünket bekapcsolta a 
középiskolai tanárság világszervezetébe, a Fédération Internatio
nale des Professeurs de l’Enseignement Secondaire Officiel-be. 
(Röviden: F. I. P. E. S. O.) Elnöksége alatt a magyar tanárság



résztvelt a F. I. P. E. S. 0 . keretében minden nemzetközi tanári 
megmozdulásban. Ezirányú munkásságát és a magyar egyesület 
készséges közremunkálódását a Fédération párizsi kongresszusán 
többször elismeréssel emlegették a magyar kiküldöttek előtt. Külö
nösen kiemelték a történelem tanítása tárgyában egy körkérdésre 
benyújtott tanulmányát. Ez alaposságával, tárgyilagos szempont
jaival és művészi formájával kiemelkedett a hasonló írások közül 
— mondotta M. Gessart, a F. I. P. E. S. 0. elnöke. — Amint Ke
mény Ferenc ismertetéséből értesülünk (Magyar Paedagogia, 
1938. I l l—IV. sz.) ezt a tanulmányt a nemzetközi körkérdésre be
érkezett válaszok feldolgozója a Népszövetség elé terjesztett jelen
tésében is igen szépen értékelte, három részletet szószerint is idé
zett belőle. Ezt a jelentést1 most tette közzé a Népszövetség titkári 
hivatala. Madai Gyula már nem érhette meg ezt a nemzetközi vi
szonylatban is szép sikert.

Ez a pársoros „forgács“ szolgáljon kiegészítésül nagynevű el
nökünk szellemi arcképéhez és adalékul a Madai Gyula írásait ösz- 
szeállító könyvészetnek.

Dr. Sípon Lajos.

Diáknyelv — kabaréstílus. A Budapesti Polgári Iskola leg
utóbbi számában Pánczél Tibor összeállította a budapesti elemi és 
polgári iskolák diókny elvszót árát és bőséges adatokkal világí
totta meg ennek az elfajzott nyelvnek terjeszkedését. Alighanem 
nagyobbrészt az alvilágnak, a tolvajoknak és betörőknek az utca 
porában meghengergetett nyelve keres az iskolában új életet s 
nem annyira eredeti diáknyelvről van szó. Pánczél Tibor szerint az 
elemi iskola erősebben van megfertőzve ettől a nyelvtől, mint a 
polgári, minek oka társadalmi tényezőkben és az iskola nevelő ha
tásában keresendő.

Budapest középiskoláiban sem ismeretlen ez a korcs nyelv. 
Meggyőződtem róla, hogy Pánczél szótárából egy egészséges körzetű 
gimnáziumnak harmadosztályos tanulója 68 szót ismer. A felsőbb 
osztályokban — úgy látszik — ezeknek a szóknak használata csök
ken. Általában véve — mondhatni — inkább valami diákos játékos
ságból élnek velük.

De épp itt akadunk a nyelvromlásnál mélyebb romlás gyöke
rére. Akinek az iskola ma sidi, a tanár vagy tanító tancsi és tan- 
gász, a jóbarátja haver, a rendőr zsaru, a nő spiggó, a hazudozás 
kólizás, a lopás melózás, azzal könnyen megeshetik. hogy holnap az 
iskolán túl is mindenről a világon könnyedén, léhán tréfálkozva 
beszél. A legnagyobb és a legszentebb dolgokról is.

Az életerős társadalom nyelve friss, erős, duzzadó hajtásokkal 
gyarapszik, szelleme rávall a beszélő tetterejére, ezzel szemben a 
dekadens társadalom nemcsak a kabarék cinikus nyelvét veszi át, 
hanem a legkomolyabb kérdésekről is annak ernyedt szellemében 
beszél. Nem a humort vagy a játszi jókedvet kárhoztatjuk. A lélek 
derűjének sok enyhülést, sok jó órát köszönhetünk. Nem is termé
szetesek, nem is kedvesek a mindig patótikus emberek. De elfoiry a 
türelmünk, mikor egyesek csak a léha hangnemet ismerik, tőlük 
ma Európa rozoga államrendszerét sorsdöntő világesemények ráz-

1 Bulletin de l’Enseignem ent des principes et des faits de la cooperation 
internationale. Geneve, 1937. decembre, 220 1.
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hatják, ők akkor is kabaréstílusban „intézik el“ az új aggodalma
kat, új reményeket.

Nem vagyunk sötéten látók. Ha köznyelvünket megfertőzi is 
sok idegenszerűség és lélmság, bizonyos, hogy prózai nyelvünk, 
akár a szépirodalom, akár az újságírás nyelvét vesszük, kifejező- 
képességben és magyarosságban soha oly magas színvonalon nem 
állt, mint ma. De nem szabad szemet hánynunk a romlás előtt sem. 
Küzdenünk kell ellene s gátat vetnünk oly szellem terjeszkedése 
elé, mely a magasra vívó törekvéseket lesiklatja a kabaréstílus 
léháskodásába. Komlott szellem és romlott nyeiv egy tőből fakad. 
De maga a romlott nyelv, a kifejezésmód lealacsonyodott formája 
fertőzve lehelli a romlott szellemet és megbomlaszt mindent ,ami 
alakító hatalmába kerül. A dohos hordó megrontja a legnemesebb 
bort is.

Messze jutottunk kiinduló pontunktól. Oly messzire, aineny- 
nyire a diákos komolytalanságot a társadalom léhasága nemzet
rontó dekadenciává tudja süllyeszteni. Az egészséges társadalom 
ki fogja küszöbölni magából a fertőzött elemeket, akár fent van
nak, akár lent. (kk.)

Egy tanár támadása az iskola nyelvvédő mozgalma ellen.
A Magyar Szemlében Papp István kifejti, hogy a német nyelvszel- 
lem ránehezedik a magyar nyelvszellemre és legsajátosabb formáit 
bomlasztja, majd egyoldalúan kiélezett fejtegetésekben szembe
állítja a pozitív nyelvtudományt a szellemtörténeti nyelvszemlélet
tel, hogy végül céljához érjen s megtámadja az iskola „magyaro
san“ mozgalmát. Nem tagadja az iskolai nyelvművelés nevelő jelen
tőségét, de kételkedik benne, hogy „az iskola tényezőiben megvan 
a kellő rátermettség a nyelv életének irányítására“. „írók és köl
tők, nyelvbúvárok és tudósok, hazafias nyelvőrzők és nyelvújítók 
az iskola emberei közt is akadnak szép számmal, de egész biztos, 
hogy ezek a nyelv életének alakulására elsősorban is nem az iskola, 
hanem az élet, az irodalom, a tudományos tekintély, a politikai 
jelentőség útján hatnak.“ „Nem is beszélve arról, hogy micsoda fer- 
deségek származhatnak abból, ha minden iskolamester felcsap 
nyelvművelőnek s a maga, esetleg szűkkeblű nyelvszabályait rá
kényszeríti a nyelv fejlődésére.“ Az iskola „ne vállalkozzék a nyelv 
életének legfőbb irányítására“.

Nagyon sajnáljuk, hogy fiatal kartársunk az iskolai nyelv
védő mozgalom megtorpedózására vállalkozott, de bizonyos, új 
bűvös vadászként csak önmagában, önmaga iskolaniesterségében 
tett kárt.

Honnan veszi, hogy az iskola a nyelv életének legfőbb irányí
tója akar lenni! Ilyen képtelen feladatra igazán senki se és seini- 
lyen testület se vállalkozhatik. Az se jut az iskola embereinek 
eszébe, hogy nyelvünk nyugalmát zavarják s megbolygassák benne 
azt, ami megállapodott. Senki se akarja, hogy a tanuló a szülői 
házból hozott jó magyar nyelvét újra tanulja, az élettől és iroda
lomtól idegen nyelvet sajátítson el. Az iskola küzd azonban az 
újabb idegenszex-űségek ellen, melyek főkép köznyelvünket lepik 
el és ennek útján az irodalmi nyelvben is meggyökerezhetnek. Papp 
István attól tart hogy avatatlan iskolamesterek is felcsapnak 
nyelvmívelőknek. Nem látja, hogy képzett nyelvészek az Akadémia

23T anáregyesületi Közlöny.
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megbízásából irányítják a mozgalmat? Túlkapások, tévedések lehet
ségesek? Minden emberi törekvésben. J ókai Mór idegenszerűségeire 
rámutattak tudósok. Simonyi Zsigmond összegy ütött egy könyvie- 
való idegenszerűséget, de Arany János ezek közül sokat igazolt s 
megjegyzéseit maga Simonyi hozta nyilvánosságra. Egy kis jó- 
akarattall előbbre lehet vinni a jó ügyet. S ha a tanár ■— mint 
Papp István megengedi — író, költő, nyelvbúvár, tudós, még akkor 
se igyekezzék az iskolára hatni? Egy Arany János Nagykőrösön 
elsősorban művei útján s ne közvetlenül hasson tanítványai nyel
vére? Az iskola nem élet? Nincs köze az irodalomhoz, a tudományos 
tekintélyhez, a politikai jelentőséghez? A tanár összeszorított 
fogakkal nézze a nyelvromlást? Mit akar Papp István? Okoskodá
sát nem vagyunk képesek méltányolni. Ellentmond önmagának. Az 
ő aggodalmaival az iskolát egyáltalában el kellene tiltani a nyelv
tantanítástól.

Egy dologban következetes: nem akar az iskola útján hatni. 
Most se az iskolán belül szólal fel, hanem kívülről támadja az isko
lát. Ott van kivel összefognia! (kk.)

„Kell-e új középiskola?“ Ez a címe a Gyermeknevelés egyik 
cikkének. Idézzük belőle a szerkesztőnek következő kijelentését: 
,,Hermann Alice dr. legutóbbi számunkban egy igen fontos kérdést 
vetett fel. Azt mondta ugyanis, hogy nem baj, ha a gyerek az átlag 
középiskolába jár, sőt előnyös is talán, mert ezt a középiskolát a 
mai társadalom hozta létre s így a gyerek megtanulja benne mind
azt, ami a mai társadalomban kell: sok örömtelen munkát végezni, 
merev érintkezési és munkaformákhoz alkalmazkodni stb., stb. 
Mint már ott is jeleztük, ezzel az állásponttal nem értünk egyet. El
lenérveink a következők: 1. H. A. dr. követelménye a mai társada
lom hibáinak konzerválását jelentené.“ A Gyermeknevelés szótárá
ban „átlag középiskola“ vagy „hivatalos középiskola“ a meglévő 
középiskola. Ezek az iskolák ,,nem számolnak sem tananyagkivá
lasztásban sem módszerben a gyermek érdeklődésével“. Minthogy 
minden középiskola számára a tananyagot a Tanterv és az Utasítá
sok írják elő, valószínű, hogy a Gyermekvédelem az átlag közép
iskolával valami magántanítást állít szembe. De halljuk tovább, 
mit mond a gyermek érdeklődéséről. ,,Egy nagyon értelmes „jó 
tanuló“ 12 éves kislány mondta nekem nemrég beszélgetés közben: 
Olyan unalmas ez a növénytan. Most például a szaporodást kell 
bevágni. Ugyanez a kislány, mint máshonnan tudom, mohó érdek
lődéssel böngészi a lexikonok idevágó fejezeteit. Az iskolai tanítási 
módszer azonban olyan náluk, hogy a gyerek észre se vette, hogy 
ugyanazt az anyagot tanulja az iskolában, ami őt legjobban ér
dekli.“ Aláírás: Szerk.

A Gyermeknevelés három évfolyamán végig s immár a negye
dikben is igen nagy magasságból, hűvös fölénnyel néz le a közép
iskolai oktatásra. Nem foglalkoztunk vele. Legutóbbi számának 
fenti cikke — mint az idézetekből is kitetszik — nem sok rcmény- 
nyel biztat, hogy a középiskoláról szóló elmélkedéseinek a jövőben 
is hasznát vehetjük. Azonban a kérdések és feleletek rovata más 
tárgykörben hasznos útbaigazításokat ad. Például legutóbb arról, 
mit tegyen az ember, ha hároméves kisfia még szopja az ujját.

(kk.)
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Rajzszakos tanárok nyári továbbképző tanfolyama. Erről 
eddig még nem esett szó, pedig minden más szak tanárai már 
évek óta nyári ól-nyárra összejöhetnek és a kultuszminiszté
rium rendezésében, állami támogatással felfrissíthetik tudásukat 
néhányhetes továbbképző tanfolyam során.

A rajzszakos tanárok, akiknek pedig a művészeti nevelés is 
feladatuk, mindeddig nélkülözték a továbbképző tanfolyamokat. 
Nagyrészük vidékre száműzve lassanként feléli azt a tőkét, amit a 
főiskolai évek folyamán összegyüjtögetett s egyedülállóságának 
nyomasztó terhét annál inkább is érzi, mert a tanári karban rend
szerint egyedül képviseli szakját, önképzésre alig van alkalma, mű
vészi alkotómunkát szinte lehetetlen végeznie s a kiégett tűz ho
gyan gyújthatná lángra a tanulókban pislákoló szikrát! — Sok 
jobb sorsra érdemes tehetség vész így el a hétköznapokban s a 
Holnapnak új vizeken járó hőse helyett a szürkék hegedűse lesz az 
Andrássy-úti főiskolától rég elszakadt tanár. Ö maga „Sonntags- 
maler“-ré válik, festményei pedig „rajztanárosok“-ká.. .

A továbbképző tanfolyamok kezdeményezésének magából a 
Főiskolából kell kiindulnia. A Főiskola rektorának e sorok írója 
már be is nyújtotta errevonatkozó részletes tervezetét, amelynek 
vázlatát itt adja, hadd szóljanak hozzá az érdekeltek, jöjjenek 
újabb gondolatokkal, hogy mielőbb megvalósuljon a terv. A tovább
képző tanfolyamok szükségességét itt felesleges bizonyítgatni, — 
annak tudata minden tanár lelkében benne él.

Rögtön a tanév lezárása után kezdődnék a tanfolyam és mini
málisan három hétig tartana például az Epreskertben vagy vala
melyik vidéki városban, ahol megfelelő hely volna zárt helyen és 
szabadban történő aktfestés számára. Félreértések elkerülése vé
gett hangsúlyozom, hogy a tanfolyam kizárólag a középiskolai rajz
tanárság részére tartatnék. A résztvevők számát és az állami segé
lyezés fokát az egyébszakos tanfolyrmokhoz hasonlóan a kultusz
minisztérium állapítaná meg a Főiskolán keresztül s kijelölné az 
előadásokat tartó tanárokat. A tanfolyam anyaga három irányú 
lenne: 1. művészeti, azaz fej- és aktfestés (rajzolás) néhány kompo- 
zíciós feladattal; 2. művészettörténeti előadások kapcsán stíluskri
tikai és műalkotás elemző gyakorlatok; végül 3. rajzpedagógiai és 
módszertani előadások bemutató órákkal egybekötve. A művészeti 
munka természeténél fogva lehetőségnek kellene nyílnia arra is, 
hogy a festésben-rajzolásban elmerülő rajzszakos tanárok tovább 
is ottmaradhassanak és államilag díjazott modell álljon rendelke
zésükre. A legtöbb vidéki városban aktmodellt kapni szinte lehe
tetlen s így sok tanár éppen a művészeti alapstudiuiiiok gyakorlá
sától van megfosztva. Ebből a szempontból volna nagy értéke az 
ottmaradás lehetőségének.

A felsorolt anyagnál értékben nem sokkal állna hátrább a 
rajzszakoe tanárok együttléte folytán kicserélhető gondolatoknak, 
pedagógiai problémák megbeszélésének s a művészeti oktatásbeli 
kérdések megvitatásának lehetősége. Felfrissült lélekkel, megerősö
dött művészi önbizalommal szélednének ismét szét a résztvevő taná
rok s vidéki őrhelyeiken újult kedvvel lennének a művészet lelkes 
apostolai.

Dr. Biró Béla.
23*



Középiskoláink óramulasztásai a múlt iskolaévben. Sok érde
kes megfigyelést tehetünk az évvégi értesítők alapján, ha bele
tekintünk a mulasztások kimutatásába. Minthogy több értesítőből 
ez a kimutatás hiányzik, egy pár értesítő nem akadt kezemügyébe, 
meg kell jegyeznem, hogy száz fiú- és negyvenhat leányiskola érte
sítőjéből vette máz adatokat. A statisztika így, ha nem is teljes, 
elég hűen mutatja a mulasztások számát. Adataim szerint a száz 
fiúiskolában 41.713 tanuló igazoltan mulasztott órája 2,156.392, egy 
tanulóra esik átlag 50 óra. A negyvenhat leányiskola 16.658 tanu
lója igazoltan mulasztott 978.079 órát, egyre esik 58 óra. Igazolat
lanul mulasztott óra a fiúknál 1822 (0043%), a leányoknál 67 
(0 004%). Az igazoltan mulasztott órák arányszáma tehát jóval 
magasabb a leányoknál, mint a fiúknál, az igazolatlan mulasztás 
több a fiúknál. Ez könnyen érthető. A fiútanuló nem tud otthon
maradni pusztán „leckebetegség“ címén, inkább eleselleng a város
ban; a leány ezt nem igen teheti s így az óramulasztást a szülő 
jóhiszeműen igazolja. Ezt az igazolást a szülő a leányának köny- 
nyebben meg is adja, mert felfogása szerint a leánynak nem olyan 
fontos az iskola, mint a fiúnak. Egyébként a leánytanuló szerve
zete, egészségi állapota sem olyan fejlett, mint a fiúké. Az azonban 
különösen érdekes, hogy a legtöbb leányközépiskolában a V ili. 
osztályban a legnagyobb a mulasztás. Ezt pusztán egészségi okok
kal alig tudjuk valószínűsíteni, nagyobb ellenőrzéssel és eréllyel 
azonban csökkenteni lehet.

Érdekes grafikont lehetne rajzolni a fiú- és leánytanulók mu
lasztási kimutatásának összehasonlításából. Egy tanulóra eső 20— 
30 órát mulasztott 2 leányiskola, 18 fiúiskola, 30—40 órát 2 leány-, 
34 fiúiskola, 40—50 órát 7 leány-, 32 fiúiskola, 50—60 órát 20 leány-, 
10 fiúiskola, 60—70 órát 6 leány-, 4 fiúiskola, 70—80 órát 4 leány-, 
1 fiúiskola és 80—110 órát 4 leány-, 0 fiúiskola. Míg tehát a leány
iskolákban a mulasztás fejenkint 40 órától fölfelé igen nagyszámú, 
addig a fiúiskolákban ötvenen felül elenyészően kevés a mulasz
tás. Minthogy a mulasztás oka és körülménye sok tényezőtől függ, 
a mulasztási adatokból nem lehet az iskola rendjére és fegyelmi 
állapotára következtetni. Helytelen volna a statisztikai kimutatá
sok alapján ítéletet mondani egyes iskolákról, melyekben kevés 
vagy feltűnően sok a mulasztás. Esetleg az egyiknek nem érdeme, 
a másiknak nem hibája a kedvezőbb vagy rosszabb kimutatás. Az 
illetékes tanügyi hatóságok hivatása ezeket megvizsgálni és meg
felelő következtetéseket levonni. Párkányi Norbert.

EGYESÜLETI ELET.

Budapesti Tanári Kör.
Ifj. Kunfalvi Rezső és Wilier József az angol tanárképzésről.

A kör f. évi március 28-án vitéz Fraknóy József elnöklete alatt 
tartott gyűlésén az angol tanárképzéssel foglalkozott.

Először ifj. Kunfalvi Rezső ismertette nagy vonásokban a 
mienktől erősen eltérő, angol közoktatási rendszert. Jellemzői:
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nagymértékű decentralizáltság és szabadság módszertani, sőt tan
tervi kérdésekben. Állami iskolák nincsenek, de az államsegélyek 
összege igen nagy. A középfokú oktatás nem egységes. Secondary 
School összefoglaló név alatt igen eltérő iskolatípusok vannak. 
A középiskolai tanulók száma 516.6C0. Visszás helyzet, hogy míg 
elemi iskolai tanító oklevél nélkül nem alkalmazható, addig közép
iskolai tanár lehet bárki'. Ma azonban egyetemi végzettség nélküliek 
nem sok reménnyel pályáznak állásokra és az okleveles tanár fize
tése is magasabb. 1932-ben 22.000 középiskolai tanár közül 17.000 
végzett egyetemet.

A tanári oklevél 12 egyetemen, illetve ezekkel kapcsolatban 
álló 20 tanárképző-intézetben szerezhető. A tanárjelöltek száma kb. 
0000. Az előadó a londoni és cambridge-i egyetem természettudo
mányi és matematikai tanárképzésével foglalkozik bővebben, sze
mélyes tapasztalatai alapján. Ismerteti a felvételi vizsgákat, a kol
légiumok és laboratóriumi munka beosztását, a B. Sc., ill. В. А. 
vizsgák anyagát és az írásbeli vizsgáztatás módját. Bemutatja a 
fizikai és kémiai tárgyak munkarendjét. Az angol egyetemi okta
tás teljesen gyakorlati. Az elméleti órák száma elenyészően csekély 
a laboratóriumi munka mellett. Természetesen ehhez az angol egye
temek nagy dotációja és nagylétszámú személyzete szükséges.

A tanárjelöltek, miután az egyetemen 3—4 év alatt megszerez
ek  szaktárgyukban a megkívánt tudományos ismereteket, egyévi 
pedagógiai képzésben részesülnek. A pedagógiai évben egyszerre 
történik a gyakorlati és elméleti képzés. Az angol rendszer előnye 
talán épp az, hogy a jelölt nem kénytelen megosztani figyelmét a 
pedagógia és a szaktudomány között. Az első 3, esetleg 4 évet tel
jesen szaktudományának szentelheti, a pedagógiai év alatt pedig 
köteles a gyakorlati tanítással egyidőben pedagógiai tanulmányo
kat folytatni. A jelöltek nem külön gyakorlóiskolákban, hanem 
átlagos viszonyok közt működő intézetekben tanítanak. A kötelező 
tanítási idő legalább 60 nap.

Ifj. Kunfalvi Rezső előadását Wilier József egészítette ki a 
nyelvi- és általában a szellem-tudományi képzésre vonatkozólag.

A nyelvtanárok s általában a humán-szakosok képzése az ú. n. 
Faculty of Arts-on történik. Ez megfelel a mi filozófiai fakultá
sunknak. Ez az elnevezés a középkori septem artes liberales-re 
megy vissza. A hallgatók itt is két csoportban tanulnak. Az ú. n. 
„Ordinary Course“ 3 éves tanfolyam s megfelel kb. polgári iskolai 
képzettségnek, míg az .Honours Course“ 4 éves és közelebb áll a 
mi képzettségünkhöz. Az előbbi tanfolyamon vannak ugyan ú. n. 
fő-szakok, de kb. 7 tárgyban általános kiképzést nyer a hallgató. 
A természettudományban vagy a matematikában is fokozottabb 
tudást sajátít el. Az „Honours Course“ tulajdonképen a tanulmá
nyok harmadik és negyedik évét jelzi. A második év eredménye 
alapján határoz a tanár útmutatása alapján, ki akarja-e magái 
képezni valamilyen irányban. A tanár beleegyezése esetén a harma
dik és negyedik évben csak a választott egy vagy két tárggyal fog
lalkozik s a végén I., II. vagy III. osztályú Honours Master (Ang
liában: Bachelor) of Arts fokozatot nyer sikeres szigorlata alapján.

Kónya Sándor t a n u lm á n y i  f e lü g y e lő  s z ó l e lő s z ö r  a z  e lő a d á 
so k h o z . A z  a n g o l n y e lv s z a k o s  t a n á r j e lö l t  o k le v e le  m e g s z e r z é s e  e lő t t  
le g a lá b b  6 h ó n a p o t  k ö te le s  k ü lf ö ld ö n  t ö lt e n i .  N e m  is  le h e t  m á sk é p
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idegen nyelvet megtanulni. Kívánja, hogy ez nálunk is megtörtén
jék. A rendes tanárok pedig 3 évenként legalább két hónapot tölt
senek külföldön.

Vitéz Fraknóy József kijelenti, hogy Kónya Sándor indítvá
nyát az idegen nyelvszakosok képzésére vonatkozólag az Országos 
Egyesület elnökségével közölni fogja. Majd köszönetét mondva a 
két előadónak, azt az óhaját fejezi ki, hogy bárcsak átvehetnők az 
angol tanárképzésből azt, aminek hiányát látjuk nálunk. Akkor 
talán megszűnnék a túlzsúfoltság, bensőbb lenne a tanár és tanító 
közötti érintkezés, gyakorlatiasabb lenne az oktatás. Persze az is 
kellene, hogy a társadalom ne bizonyítványgyárat látna az isko
lában. Idézi Széchenyi gondolatát, hogy lássuk meg az idegenben 
a jót, s hozzuk azt hazánkba.

Ezek után az elnök a gyűlést berekeszti.
Dr. Márkus Jenő, titkár.

Az Élőnyelvi Szakosztály felolvasóülése.
Az egységes német kiejtés. — Thienemann tankönyve.

Az OKTE Élőnyelvi Szakosztálya 1938. március 9-én tartott 
felolvasó-ülést. Egyesületünk székházának nagytermét megtöltötte 
az érdeklődő kartársak serege. Dr. Petrich Béta elnök meleg szavak
kal köszöntötte a szép számú hallgatóságot.

Az ülés első előadója, dr. Happ József, a budapesti Széchenyi- 
gimnázium tanára, az egységes német kiejtésről értekezett. Hosszú 
időre visszanyúló tanulmányok gyümölcse volt a nagykészültségű 
felolvasás.

Az előadó röviden vázolta az egységes német beszélt nyelv 
(Hochsprache) kiejtése szabályozásának történetét, majd részlete
sen ismertette a Siebs által kiadott mintakiejtés szabályzatát Ezzel 
kapcsolatban azt fejtegette, hogy a magyarországi németszakos 
tanár a magyar nyelv és felnémet nyelvszokása alapján milyen 
mértékben alkalmazkodliatik a mintakiejtéshez. A következő fon
tosabb eredményekre jutott: 1. Schwartz egyetemi professzor véle
ményével szemben, aki már szintén foglalkozott e kérdéssel, han
goztatta, hogy nem helyesli a magyarországi német nyelvterületek 
részére külön engedmények adását. 2. A magánhangzók ejtésénél 
nem tartja szükségesnek a nyílt és zárt ejtésre való figyelmet, mert 
az a kánon szerint rendszerint az időmennyiség megtartásának ter
mészetes következménye. De éppen ezért fontosnak gondolja 3. az 
időmennyiség pontos megtartását. Itt legfeljebb az önkényesen 
szabályozott hosszú időmennyiség tekintetében lehet megengedni 
kisebb eltéréseket. 4. Nem tartja szükségesnek még a rövid e-nél 
sem az előírt nyílt ejtést; legfeljebb a hosszú e-nél kívánja a nyílt 
és zárt ejtés között lévő különbség megtartását. De figyelmeztetett 
arra, hogy a nyílt és a zárt ejtést ne tévesszük össze a magyar 
hangtanból ismert nyílt és zárt ejtéssel. 5. Középiskolában nem 
tartja helyesnek az у  hangjelnek ü-s ejtését. 6 A kettős magán
hangzók ejtésénél az ем, äu hangjeleknél megengedhetőnek tartja 
a szokottabb ái ejtést az előírás kívánta áö ejtéssel szemben. 7. 
A kettős mássalhangzóknál a magyar nyelvszokás ellenére is ki-
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vánja az egy hang ejtését. 8. A p, t, k-nál megelégszik azoknak szó
elején való heliezetes ejtésével. 9. A b, d, p-nél az előírás kívánta 
négyféle hangértékkel szemben elégnek tartja három megtartását 
(zöngés zárhang, zöngétlen lágy zárhang, zöngétlen kemény zár
hang). Mellőzhetőnek gondolja az гр-képzőnek ich ejtését. 11. Nem 
mindig keresztül vihető szerinte az ng hangkaposolatnak egysé
ges, veláris orrhangképen való ejtése sem. Egyéb hangértékeknél 
általában lehetséges és helyes a mintaejtéshez való alkalmazkodás. 
Rámutatott azonkívül a sok helytelenségre, amely a Siebs-féle 
kánonban a magyar tulajdonnevek átírása szempontjából találha
tók. A végén azt a nézetét hangoztatta, hogy nem szükséges és nem 
helyes az iskolák számára egy pontosan körülhatárolt ejtési sza
bályzat kiadása. Eddig sem tartotta szükségesnek ilyennek kiadá
sát egy nyelvterület sem, még a nagyobb egységet jelentő német 
nyelvterületek sem, melyek a mintaejtést a maguk szempontjából 
vizsgálat alá vették. Ilyennek megállapítása bajos is, mert nehéz 
egyforma véleményre jutni. S ha sikerülne is valahogyan meg
állapodni, ezek a megállapítások akkor sem lehetnének állandóbb 
jellegűek és csak útját állnák a mintaejtéshez való közeledésnek. 
Ez pedig mindenkinek szabadságában áll, ha valóban a jobbat és 
helyesebbet jelenti. Az igazi mintaejtés ez idő szerint valóban a 
Sfebs-féle szabályozás. Az előadó szerint elég, ha a nyelvtanító út
mutatást kap: milyen tekintetben tehet magának engedményeket 
a mintakiejtéssel szemben. A hangtani és nyelvészeti meggondo
lások alapján felépített előadásában ezekre igyekezett rámutatni.

Az értékes előadás — melyről reméljük, hogy nemsokára 
nyomtatásban is megjelenik — mindvégig lekötötte a szaktársak 
figyelmét.

A második előadó Szentmiklósi Péter nyíregyházi kir. kát. 
gimnáziumi tanár, „Egy tankönyvről és egy cikkről“ címen jegy
zeteiből olvasott föl. Megállapította, hogy újabban, bőven termő 
kiadványokban hivatottak és hívatlanok diktálni szeretnék a né
met nyelvoktatás módját és tempóját. E kiadványok főbb hibái: 
nem eredetiek közhelyeket tálalnak fel az újítók önhittségével, 
nem a tapasztalatból, hanem elméleti elgondolásaikból indulnak ki, 
nem eredményekről számolnak be, hanem terveikről stb. A tan
könyvírók egy része hasonlóképen nem kipróbált anyagra, hanem 
elméletileg kiagyalt szabályokra építik fel könyveiket. A tanul
mányírót nem kell elolvasnunk, de a tankönyvet oktatásunk alap
jául el kell fogadnunk, akár tetszik, akár nem. Pedig nem minden 
tankönyv számol például a tanuló korával, műveltségének alap
jaival, befogadóképességével, környezetével, a tanár megkötöttsé
gével (óraszám, dolgozatírás, javítás, ünnep stb.), helyi viszonyok
kal. Egy cikkíró azt hirdeti, hogy a tantervi 20 óra igen elég 
ahhoz, hogy a tanár megfelelhessen az Utasításokban megkívánt 
követelményeknek. Aki jól tud gazdálkodni az idejével, mondja, 
és ura az anyagának, eredményesen tanít. Szóval, a tanár hibás az 
eredménytelenségben! A tankönyvíró, akiről a felolvasó beszél, úgy
látszik, szintén a tanártól várja a műve alapján végzett tanítás 
eredményét. Hogy kívánhatja a könyv írója egy tanártól, hogy 
heti három órában (dolgozatírás, javítás stb. mellett) magyar fiúk
kal megtanultasson kb. 1600 német szót, ezek szabatos alaktani és
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mondattani alkalmazását, a névmások, módbeli segédigék, a pre
pozíciók és szórendi sajátságok helyes használatát beszédben és 
írásban? Látszat-eredmények termelésére kényteleníti a tanárt а 
cikkíró is, a tankönyvíró is, betanított, beszajkóztatott beszéd- 
gyakorlatok erőltetésére, mert valóságos eredmény elérésére sok
kal több óra, vagy sokkal kevesebb anyag volna szükséges. A tan
könyvet a tanár csak átdolgozással teheti használhatóvá. Kóstol
tatással nem érünk el semmit, az anyagot teljesen át kell alakí
tani, a nyelvtani és olvasmányi követelményeket a negyedrészükre 
összezsugorítani. A könyv sokszor nyelvtani példatárnak látszik, 
az olvasmány annyira a nyelvtan számára készült. Ezért nem is 
érdekli a gyermeket. A gyermek nem a formát keresi olvasmányai
ban, hanem az érdekes tartalmat. A könyvben ezt nem találja meg. 
A legtöbb szó csak egyszer fordul elő. Az ilyen szótári anyagosak 
akkor válik nyelvtudássá, ha a gyermek többször, sokféle kap
csolatban látja viszont. A könyv németül már tudó, vagy otthon 
is tanuló gyermekek számára jó lehet, de magárahagyott, tiszta 
magyar fiúnak a könyv anyagának a megtanulása és megemész
tése gyötrelem, és meg nem valósítható feladat.

A sok példával és szellemes megjegyzéssel fűszerezett előadás 
nagy érdeklődést és lankadatlan figyelmet keltett.

A hozzászólások sorát vitéz Benkő József nyitotta meg. Meg
nyugvással veszi tudomásul dr. Happ József nagyon értékes fel
olvasásából, hogy a németek maguk sincsenek egységes vélemé
nyen a kiejtés kérdésében, s hogy a magyar középiskolát egyelőre 
nem érinti közelebbről ez a mozgalom.

Sándor Vence tanügyi főtanácsos szintén nem látja fontosnak 
ezt a kérdést. Szerinte fontosabb a nyelvi tudás elsajátítása, mint 
a kiejtési kérdések aprólékos finomságai.

Petrich Béla elnök az előadottakból és a hozzászólásokból le
szűri azt a tanulságot hogy törekednünk kell a helyes, az általá
nos kiejtésre. A nyelvi megértést nem lehet kockáztatni különc
ködő, elavult vagy tájszólási kiejtéssel. A művelt német ember ki
ejtését kell irányadónak elfogadnunk, de aprólékos kívánalmakra 
nem figyelhetünk, mert ezek elterelik figyelmünket a lényegről.

Szentmiklósi Péter előadásához elsőnek Fischer Vilmos szólt 
hozzá. Tapasztalatai alapján jómaga is bőnek találja a Tbiene- 
mann-féle német könyv anyagát. A római számokkal jelzett olvas
mányok igen hosszúak és a nyelvtani szabályok szemléltetésére 
készültek. Nincsenek benne érdekes, vonzó történetek, melyek a ta
nulók figyelmét lekötnék. Szerinte azonban a biztos nyelvtani tu
dás — amire ez a könyv törekszik — később fogja megkönnyíteni 
munka nkat.

Sándor Vence t. ii. főtanácsos utal arra, hogy a nyelvszakos 
tanárok párizsi világkongresszusa 500 szóban állapította meg az 
egy évben valóban elsajátítható szavak számát. Hazai tankönyv
íróink háromszorosan túllicitálják ezt a számot: 1600 szót vesznek 
fel egy évre, mert nem módszertani meggondolások szerint járnak 
el. Az előrelátás, a szükséges tapasztalatok hiánya az oka kisiklá 
suknak.

Dr. Szentgyörffyi Ede szintén elismeri, hogy a kérdéses tan
könyv körül nehézségek vannak. Mégis védelmébe veszi: jóllehet 
nem eredeti munka, szervi hibái nincsenek, átgondolása, kivitele
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is elég' jó. A könyv alapos átdolgozásra szorul, második kiadásá
ban használható lehet.

Krampoll Miklós nyelvtani és szerkezeti hibái ellenére is .jobb
nak tartja,, mint a Bitter—Puhr-féle német könyvet.

Még többek hozzászólása és az előadók válasza után az elnök 
megköszönte mind a két, valóban tanulságos felolvasást és az érté
kes felszólalásokat és az ülést berekesztette.

Dr. Sipos Lajos, titkár.

Vasvármegyei Tanári Kör.

Bernolák Kálmán meglátogatta a Kört és tájékoztatta az egye
sület működéséről. Keresztúry György előadása a fegyelmezésről.

A Vasmegyei Tanári Kör március hó 3-án délután a Faludi 
Ferenc-gin.názium dísztermében rendkívül látogatott felolvasó
gyűlést tartott, melyen megjelentek dr. Balogh Ányos tanügyi ta
nácsos vezetésével a tankerületi főigazgatóság tisztikara, Bernolák 
Kálmán tanügyi főtanácsos, az Országos Középiskolai Tanáregye
sület elnöke, Posoni Szent-Mártoni Géza, Vas vármegye tan- 
felügyelője, a vasvármegyei középiskolák igazgatói és tanárai, a 
szombathelyi többi intézetek igazgatói teljes számban és nagyon 
sokan a tantestületek tagjai közül.

Halász Viktor gimnáziumi igazgató üdvözölte a megjelente
ket. Különösen kiemelte Bernolák Kálmán országos elnök meg
jelenésének fontosságát. Ez azt mutatja, hogy elnökünk az egyet
len helyes utat választotta a tanársággal való megismerkedésre: 
a személyes érintkezés közvetlenségét. Azután megemlékezett Csat
kai Józsefnek, a kerschensteineri értelemben vett jó tanárnak s 
nevelőnek, továbbá dr. Tunner Károly ny. igazgató, c. főigazgató
nak, a kiváló pedagógusnak és vezetőnek elhúnytáról.

Bemutatta a Budapesti Tanári Kör átiratát. Ebben testvér- 
egyesületünk a Magyar Tudományos Akadémia nyelvművelő moz
galmához való csatlakozásunkat kéri. A felhívás támogatását a 
Kör egyhangú lelkesedéssel elfogadta.

Majd Keresztúry György áll. gimnáziumi tanár olvasta fel 
értekezését a fegyelmezésről. Előadásában szólt azokról a pedagó
giai elvekről, melyeket a fegyelmezésben különösen szem előtt kell 
tartani és amelyeknek követése megadja neki eljárásában a biz
tonság érzetét és az elért eredmény felett a megnyugvást. Ilyenek 
többek közt a tekintély, a fokozatosság, a környezettel való kap
csolat, a totalitás, az iskolaszerűség stb. elvei. Azután szólt a fe
gyelmezés legfontosabb tényezőjéről, a tanár egyéniségéről. Mivel 
a ráhatás lelki folyamat, a tanár egyéniségében bizonyos szug- 
gesztív erőnek kell lenni. Eljárásában legfontosabb az igazságos
ság és méltányosság. Az osztályfőnöknek .egészséges osztályszelle
met kell kialakítania, hogy az osztály szociális egység legyen, 
amelyben mindenki önmagától végzi kötelességét és engedelmes
kedik a törvényeknek. Minden fegyelmezésnek alapja az igazgató 
által megteremtett iskolai egyéniség, amely tanárra és tanulóra 
egyaránt rányomja a maga bélyegét. Ha ezek megvannak, a fe
gyelmi büntetésekre ritkán van szükség.
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A nagy gonddal felépített, a fegyelmezés eszközeivel és mód
jaival alaposan foglalkozó előadáshoz először Horváth Béla szent
gotthárdi gimnáziumi igazgató szólt hozzá. Hangsúlyozta, hogy a 
tanári tekintély nagyon sok tényezőn alapszik. A legszükségesebb 
kellék ehhez, ha önmagában, lelki alkatát nézve is van tekintélye. 
Akiben ezek az adottságok megvannak, annak nincs baja a fegyel
mezéssel. Megnehezíti a tanár munkáját, hogy a tanuló megbünte
tésekor mindig a szülőt bünteti. A gyermekeket csak az érdekelte, 
hogy mit szól a büntetéshez a szülő. Ha ezt sikerült ellenszenvre 
hangolni a tanár ellen, akkor nyert ügye volt. Baj az is, hogy ma
gában az iskolában sem egyöntetű a fegyelmezés, sőt egyes órákon 
sem, például más a tornaórákon és más az ú. n. harmadik testneve
lési órán. Súlyosabb büntetésnek tartja a harmadfokú megrovást 
a negyedfokúnál.

Dr. Kézdy Béla tanügyi titkár szerint a pedagógiában koron
ként szélsőséges jelszavak érvényesültek. A múlt század liberális 
korszakában az individualizmus volt a jelszó, a mai pedagógia a 
kollektivizmust hangoztatja. A szélsőségi elvek közt meg kell ta
lálnunk a középutat. Az egyéniséget nem szabad elnyomni, hanem 
úgy kell nevelni, hogy az egyéni képességek a közösség javára 
használtassanak fel. A jelszó az állampolgári nevelés legyen és a 
tanár egyénisége érvényesüljön e téren a kötelességét teljesítő 
állampolgár iskolapéldájaként. Tanításából értse meg a tanuló, 
hogy a nemzetet alkotó valamennyi osztály közös, vállvetett mun
kája és összetartása hozhatja meg minden állampolgár jobb 
sorsát.

Simonffy Jenő premontrei gimn. igazgató azt tapasztalta, 
hogy a gyermek mindenkit szeret, aki őt szereti, de a szeretetnek 
nem szabad a fegyelmezés rovására menni. A tanár érdeklődjék a 
diák magánfoglalkozása, apró-cseprő bajai, egészségi állapota 
iránt, ha beteg volt, mert néhány elismerő, bátorító szó gyakran a 
legnagyobb buzdító erővel hat.

Hellebrand Domokos prern. gimn. tanár megállapítja, hogy a 
fegyelmi intézkedéseket a szülők éles bírálatban részesítik. E téren 
soha oly meg nem értés nem volt, mint ma. Megemlíti még, hogy 
mennyivel más helyzetben van a szabad idő felhasználásának és az 
esti kimaradások ellenőrzése terén a vidéki diák, mint a pesti.

Halász Viktor összegezése után Bernolák Kálmán országos 
elnök felszólalása következett. Elsősorban megköszönte a meg
hívást és köszönetét mondott dr. Balogh Ányos tanügyi tanácsos
nak és a megjelent tagoknak, valamint a társintézeteknek a rész
vételért. Azután rámutatott a megoldásra váró és az elnökséget 
leginkább foglalkoztató feladatokra, melyek két csoportra osztha
tók. Az egyik a gazdasági kérdés, a másik a tanárság erkölcsi és 
társadalmi kérdése. Ezek között az ifjúság elhelyezkedése és a 
mainál jobb díjazása érint bennünket a legközelebbről. Ebben az 
ügyben az illetékes tényezők nagy megértést tanúsítanak s remény 
van arra, hogy e tekintetben javulás következik be. Az idősebb 
kartársak helyzetében kedvező változást hozhat az 1932. évi vissza
tartás kiigazítása. Azonkívül állandóan foglalkoztatja az elnöksé
get a széniumos rendszer alsó fokozataiban a várakozási idő le
szállítása. Ugyancsak szorgalmazza az V. fiz. osztálynak nagyobb- 
mérvű megnyitását a tanárok részére.
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A gazdasági kérdésekkel függ össze a tanárság jóléti intéz
ményeinek további kiegészítése és fejlesztése. A régebben fizetett 
járulékok szedését ismét kérelmezte az elnökség, ha a réginél ki
sebb mértékben is. Ez esetben könnyebben válnék megoldhatóvá 
az egyesület vezetőségének az a terve, hogy Mátraházán üdülőt 
építsen. Ehhez Gyöngyös városa megfelelő szép telket már fel is 
ajánlott. A 700 méter magasan építendő üdülőben a nehéz ideg
munkát végző tanárok kellemes nyári pihenőt nyernek majd.

De nemcsak a gazdasági kérdések megoldása az egyetlen fel
adat. A tanárság sokat foglalkozik a középiskolát érintő fontos 
pedagógiai kérdésekkel. A tanárságot ebben a törekvésében erősen 
támogatják az egyesület kiadványai. Eddig 6 kötet jelent meg, de 
minden egyes tárgy didaktikáját kiadják magyar nyelven, és hogy 
mindenki vásárolhassa, önköltségi áron kerülnek forgalomba a 
művek, melyek közül az utolsó kettőt Várkonyi Hildebrand és Pro- 
hászka Lajos egyetemi tanárok írták. Az eddig megjelent műveket 
a tanárok különös figyelmébe ajánlja és kéri, hogy vásárlásaikkal 
támogassák az elnökség tevékenységét e téren is.

Kéri a tanárságot, hogy keresse a kapcsolatot a szülőkkel, a 
társadalommal, foglalkozzék a gyermekekkel az iskolán kívül is. 
Ápolja a testületi szellemet. Ezt a célt szolgálhatják a köri gyűlé
sek, melyek a továbbképzés fontos tényezői is. Fordítsunk külö
nös gondot a magyar nyelv művelésére, mert az szorosan össze
függ a hazafias neveléssel is.

Vitéz Kondor József pénztári jelentése szerint a Kör vagyona 
320.— P.

Ezután Pongrácz István gimnáziumi h. tanár köszönte meg az 
elnökségnek a kezdő tanárok érdekében kifejtett fáradozásait.

Majd dr. Balogh Ányos tanügyi tanácsos tolmácsolta a távol
lévő dr. Liber Béla tankerületi főigazgató üdvözletét. Köszöni az 
országos elnök megjelenését és örül, hogy észrevette, hogy nem
csak a Kör tagjai jelentek meg, hanem a helybeli oktatás minden 
ága. Ez mutatja, hogy elképzelhető olyan egység, amelyben min
den pedagógus testvérként fog össze és speciálisan egyesületi em
bert nevel. Ennek az eredménye végső fokon annak az ideális álla
potnak kifejlődése volna, amikor a tanári körökben egység lesz. 
Közli még, hogy az új tantervben helyet foglal az állampolgári 
nevelés is.

Végül Halász Viktor megköszönte dr. Balogh Ányos tanügyi 
tanácsos lelkes szavait, a Kör háláját fejezte ki Bernolák Kálmán 
országos elnök eljöveteléért és részletes, a tanárság minden ügyét 
felölelő beszámolójáért. Miután biztosította az elnökséget a Kör 
teljes bizalmáról és köszönetét mondott mindenkinek a megjele
nésért, a gyűlést bezárta.

(Szombathely) Halász Viktor.

Debreceni Tanári Kör.
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület debreceni köre folyó évi 

március hó 7-én, délután 5 órakor a református gimnázium tanácskozótermé
ben dr. Papp Ferenc tanügyi főtanácsos, leánygimnáziumi igazgató elnök
lésével ülést tartott, amelyen a tagok igen nagy számban jelentek meg. Az elnök 
hosszabb beszéddel nyitotta meg az ülést, beszédében a tanítóképzés reform
járól és a gazdasági és szakközépiskolákról szóló törvényjavaslatokkal fog-
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lalkozván. Ismertette a javaslatokat, majd vázolta a velük járó szociális és 
gazdasági hatásokat, amelyek túllépnek a köznevelés határain s az egész 
magyar életnek reményekben gazdag perspektívát nyújtanak. Végül azon 
óhajának adott kitejezést, hogy e javaslatokkal a középiskola végre a várva- 
várt nyugalmi állapotba jusson. Megnyitó beszéde egész terjedelmében meg
jelent a Protestáns Tanügyi Szemle lolyó évi áprilisi számában.

Az elnöki megnyitó után dr. Mitrovics Gyula egyetemi tanár olvasta fel 
„Lélektan és pedagógia“ című értekezését. Az embert — mondotta — a koz
mikus transzcendens világfelfogás egészébe kell beleillesztenünk. A tiszta 
humanitás mint cél, s a totalitáselmélet szempontjából tárgyalt lélektani 
ismeretek mint a nevelés eszközei képezik előadása tárgyát. A játékosság 
spontaneitásának és aktivitásának a tanítónevelés egész folyamán végig
vonuló szerepén mutatta be, hogy a lélektannak a nevelés összes fázisaiban 
rendkívül fontos szerepe van. Az emberiség és egyén genetikus fejlődési 
fokozatainak megfelelően tárta fel az érzelmi élmények hármasságát, s az 
ismeretanyag, a megértetés, a fogalomalkotás, az ítélet s végül a probléma- 
nyújtás pedagógiai kérdéseinek vizsgálatával végigvezette hallgatóit a neve
lés egész területén.

A nagy tetszéssel fogadott előadást dr. Vekerdy Béla tanítónöképző- 
inlézcti igazgató köszönte meg, majd elnök összefoglalta a tanulságokat 
ilyenformán: céltudatos nevelői eljárás lélektani iskolázottság nélkül elkép
zelhetetlen. Ez a meggyőződés vezette, amikor az illusztris előadót e téma 
választására kérte löl. Másrészt a magyar tanári rend példaadó képviselőit 
óhajtotta megtisztelni, akitől nemcsak tudományt, de szellemi frissességei 
és törhetetlen munkabírást is tanulhat a mai tanárnemzedék.

Dr. S zo n d y  György.

A Szolnoki Tanári Kör megalakulása. 

JEGYZŐKÖNYV
a Szolnoki Tanári Kör Ж8. április 10-én, a szolnoki m. kir. 

állami Verseghy Ferenc gimnázium dísztermében tartott alakuló 
értekezletéről.

Jelen voltak: Bernolák Kálmán, az Országos Középiskolai 
Tanáregyesület elnöke, vitéz dr. Bessenyey Lajos tanker, kir. fő
igazgató, dr. Kardeván Károly gimn. igazgató, az Országos Közép
iskolai Tanáregyesületi Közlöny szerkesztője, vitéz Szőnyi Sándor 
ceglédi gimn. igazgató, az 0. K. T. E. alelnöke, a szolnoki, mező
túri, jászapáti, ceglédi, kecskeméti, kisújszállási középiskolák igaz
gatói és tanárai közül a felsorolt intézetek valamennyi tanárának 
képviseletében ötvenketten. Jászberény és Nagykőrös középiskolái
nak tantestületei eürgönyileg jelentették be csatlakozásukat.

Dr. Sallay Géza a szolnoki m. kir. állami gimn. igazgatója 
üdvözli a megjelenteket és köszönetét fejezi ki Bernolák Kálmán 
0. K. T. E. elnök, vitéz dr. Bessenyey Lajos főigazgató, dr. Karde
ván Károly és vitéz Szőnyi István kartársaknak megjelenésükért, 
mellyel az alakuló gyűlés ünnepélyességét és tekintélyét emelni 
szívesek voltak.

Az alakuló gyűlést összehívó vitéz Szőnyi Sándor felkéri Ber
nolák Kálmánt az ülés vezetésére.

Bernolák Kálmán az O. K. T. E. nevében köszönti az egybe
gyűlteket, szeretettel üdvözli vitéz Szőnyi Sándort, aki az előkészí
tés nagy munkáját végezni szíves volt és felkéri, hogy eddigi 
munkáját ismertesse és a megalakulásra vonatkozólag tegyen elő
terjesztést.
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Vitéz Szőnyi Sándor a tanári közvélemény erejének és hatá
sának fontosságát fejti ki. Egy közösség s így a tanári rend sem 
nélkülözheti az erők összefogását, s ennek felismerését bizonyítja 
a vidéki tanári körök életének épp napjainkban mutatkozó fellen
dülése. Volt már a Duna—Tisza közén Cegléd központtal tanári 
kör, ez azonban 13—14 évvel ezelőtt megszűnt. Ennek a tanári kör
nek életrekeltése lesz a feladata a mai alakuló gyűlésnek. Szolno
kot ajánlja központnak. Körlevelére valamennyi iskola készségesen 
válaszolt és mindnyájan örömmel csatlakoztak a megalakuló Szol
noki Tanári Körhöz. A megkeresett tantestületek hozzájárultak, 
hogy a megalakítandó tanári kör elnökét a központban, Szolnokon 
levő iskolák igazgatói közül válasszák meg.

A megjelentek egyhangú határozataként Bernolák Kálmán ki
mondja a kör megalakulását és felhívja a kör tagjait a tisztikar 
megválasztására.

A Szolnoki Tanári Kör a következő tisztikart választotta meg. 
Elnök: dr. Sallay Géza, szolnoki m. kir. állami Verseghy Ferenc 
gimn. igazgatója. Alelnökök: valamennyi csatlakozott intézet igaz
gatója. Főtitkár (jegyzői teendőkkel is megbízva): dr. Andor 
János, a szolnoki áll. Verseghy Ferenc gimn. tanára. Titkár: 
Schembek Elvira, pénztáros: Gál Mária, ellenőr: dr. Mészáros 
Vendel, a szolnoki m. kir. állami Bánffy Katalin leánygimnázium 
tanárai.

A kör tisztikarának megválasztásánál az a szempont vezette 
az alakuló gyűlést, hogy azok lehetőleg a kör központjában levő 
iskolák tanárai közül választassanak. Háznagy megválasztására 
szükség nincs, mert állandó köri helység is fölösleges.

Beinolák Kálmán üdvözli az újonnan megalakult Szolnoki 
Tanári Kört, annak első elnökét és tisztikarát. Kéri, hogy az elnök 
mindenkor teljes nyíltsággal és őszinteséggel közölje az országos 
elnökséggel a kör véleményét, határozatait, mert csak így lehetsé
ges, hogy az országos vezetőség a vidéki körök állásfoglalásának 
súlyt adhasson, s azok eredményre vezessenek. Isten áldását kéri 
a kör munkájára.

Dr. Sallay Géza elnök átveszi a kör vezetését és a megválasz
tott tisztikar nevében köszönetét mond az előlegezett bizalomért. 
Kéri a tagok segítségét és támogatását, hogy a kör célkitűzéseit 
megvalósíthassa. Rámutat az új tanári kör szükségességére. 
A Nemzeti Egység Pártja Tanügyi szervezete is magáévá teszi a 
tanügyi érdekeket és azokat politikai úton óhajtja kiharcolni. De 
a maguk eszközeivel harcolniok kell ezekéit а О. К. T. E. kereté
ben működő köröknek is és ezekben fog a tanárság állást foglalni 
és véleményt nyilvánítani a pedagógiai és didaktikai kérdésekben 
is. Az О. К. T. E. gyűléseire a mai nehéz viszonyok között arány
lag kevés tanár mehet fel. A most annyira forrásban levő, kiala
kulóban levő kérdésekben, az új középiskolai törvényekkel kap
csolatos sok változás és tervezet tekintetében ezekben a körökben 
fejtheti ki álláspontját, hogy azokat a központba továbbítva és így 
kellő súlyt adva, illetékes helyre eljuttassa. Ennek az eredményes
ségéhez azonban az szükséges, hogy az ország minden tanára benne 
legyen valamilyen körben és így az О. К. T. E.-ben. Országos el
nökségünk is csak akkor léphet fel kellő súllyal, ha jogosan hivat
kozik arra, hogy az ország egész tanárságát maradéktalanul maga
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mögött tudja. A tanári körökben egymás munkájának megismeré
sével, megbecsülésével, kiemelkedő egyéniségek kifejlesztésével a 
tanári rend társadalmi megbecsülését és tekintélyét is emeljük. 
Nemcsak élénk rendi élet megteremtése a feladatunk, hanem en
nek az életnek, munkának más társadalmi tényezőkkel való meg
ismertetése is. (A körökben folyó pedagógiai, didaktikai kérdések 
meghívott közönség előtt való tárgyalása útján stb.) Helyesnek 
látja, hogy a gyűléseket felváltva más-más városban tartsák. Így 
ismerhetik meg valóban egymást, egymás munkahelyét, így tanul
hatunk igazán egymástól. Köszönetét mond végül vitéz Szőnyi 
Sándor igazgatónak sok fáradozásáért.

Vitéz dr. Bessenyey Lajos, mint a Debreceni Tanári Kör 16 
éven át volt elnöke szólalt fel. Kámutatott arra, hogy a Nemzeti 
Egység Pártja Tanügyi Szervezetének hivatása az, hogy a magyar 
köznevelői rend anyagi és személyi érdekeit védje és azokat minél 
hathatósabban előmozdítsa. A tanáregyesületek hivatása pedig az 
egységes pedagógiai szellem kialakítása. Tökéletesen elhatárolható 
a két feladat. Ahhoz, hogy valaki igazán jó, igazi tanár legyen a 
rátermettségen kívül — Horatius szavaival ingeni union kívül — 
stúdium: tanulmány és továbbképzés is szükséges. Ez nemcsak a 
művészre, hanem a jó pedagógusra is vonatkozik, nem hiába 
nevezték a pedagógiát ars docendi-nek, a tanítás művészetének. 
Ennek a továbbképzésnek legfontosabb helye a tanáregyesületi 
kör. A tanári kör összejövetelei, pedagógiai, didaktikai, metodikai 
kérdések megtárgyalásával felbecsülhetetlen értéket jelentenek a 
továbbképzés szempontjából. A szaktudományok fejlődése, a szak- 
irodalmak óriási terjedelme miatt egy ember önmagában nem is 
tudja feldolgozni az egész anyagot. Erre való a köri munkásság, 
erre hivatottak a tanáiköri gyűlések. Üdvözli az újonnan megala
kult egyesületet és tisztikarát és Isten bőséges áldását kérve a kör 
munkájára, kívánja, hogy a megalakulásnál megnyilatkozó lelke
sedés kísérje további munkásságában is az egyesületet.

Vitéz Szőnyi Sándor előadja, hogy legnagyobb jelentősége a 
körnek a fiatal tanárok szempontjából van. A fiatal tanároknak 
anyagiak hiányában nem áll módjukban az Oiszágos Egyesület 
életében részt venni, annak gyűléseire Budapestre utazni. A vidéki 
tanári kör legfontosabb hivatása a fiatal pedagógusoknak a tanári 
lélekbe, a tanári hivatás szellemébe való belenevelése. Minden tag
nak fontos, hogy egy-egy testület más iskolát is megismerjen, más 
iskolák életének megismerése haladást fog eredményezni. Egy-egy 
vidéki városban tartott gyűlés a tanárság társadalmi megmozdu
lását is jelenti, tekintélyt termő erőt ad. Mert a kis vidéki város
ban nehéz misszióját betöltő tanár érezni fogja, hogy nem áll el
hagyatottan, egyedül problémáival, küzdelmeivel, hanem egy ma
gas közösségnek megbecsült tagja. S külsőleg is meg fog nyilvá
nulni ez az összetartozás, a közösséget megillető megbecsülés, ami
kor abba kis városba a tanári kör tagjainak százai gyűlésre össze
jönnek.

Vitéz Szőnyi Sándor ezek után áttér a kör ügyrendjének is
mertetésére, amelyet az alakuló gyűlés néhány jelentéktelen vál
toztatással elfogad.

Dr. Sallay Géza elnök zárószavai után a gyűlés a Himnusz 
eléneklésével véget ért. Sebembe к Elvira, titkár.
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HÍREK.
Egyesületünk Zsindely Ferenc államtitkárnál. Folyó hó 28-án

egyesületünk képviseletében elnökünk, Bernolák Kálmán vezetésé
vel Nagy Pál, Esztergomy Ferenc, Édes Jenő és Kardeván Károly 
tisztelgő látogatást tett Zsindely Ferenc államtitkárnál. Bernolák 
Kálmán kérte az államtitkár úr jóindulatát a tanárság iránt és 
figyelmébe ajánlotta erkölcsi és anyagi éidekeit. Kifejtette, hogy 
a széniumoe rendszer hiányainak orvoslását még Kornis Gyula 
államtitkár szükségesnek látta, azóta a helyzet több körül
ménynél fogva súlyosbodott. Különösen a legfiatalabb kartársak 
szánalmas sorsának javítása mutatkozik sürgős feladatnak nem
csak általános emberi okokból, hanem az iskola nemzetnevelő cél
jánál fogva is. Figyelmébe ajánlotta jóléti intézményeinket, új ter
vünket, a mátrai üdülőházat és kérte a beszüntetett tanulói díj 
engedélyezését. Zsindely Ferenc államtitkár kijelentette, hogy a 
tanárságot rég szívébe fogadta s ha most részletesebb nyilatkoza
tot nem tehet is, mindent el fog követni, hogy a tanárság meg
találja a maga boldogulását.

Krompaszky Miksa felszólalt az országgyűlésen. Egyetlen kö
zépiskolai tanár képviselőnk, Krompaszky Miksa tanügyi főtaná
csos, gimnáziumi igazgató március 18-án, a gyakorlati irányú kö
zépiskolák, valamint a tanítóképzőről szóló törvényjavaslat együt
tes tárgyalásakor hosszabb beszédet mondott. A kópviselőház Nap
lója szerint beszédét így kezdte:

„T. Képviselőházi Végtelenül nagy öröm számomra, hogy ne
kem, aki a Háznak csak a tegnapi napon lettem igazolt tagja, 
mindjárt a mai napon már módomban van olyan javaslathoz hozzá
szólni, amely az én 34 és féléves tanári multam következtében első
sorban áll érdeklődésem középpontjában. Nem azért nem nyúlok 
a kritika bonckéséhez, amikor ehhez a javaslathoz beszélek, mert 
erről a helyről szólalok fel, nem is azért, mert 34 és fél évig tanári 
pályán voltam, amelynek utolsó hat évét a miniszter úr fennható
sága alatt töltöttem, hanem azért nem, mert a Ház t. túloldalán sem 
tették ezt, két képviselőtársam kivételével, nem tették pedig nyil
ván azért, mert a javaslat alapos áttanulmányozása őket is meg
győzte arról, amiről én is lelkem mélyéig meg vagyok győződve, 
hogy ennek a kérdésnek a megoldására ennél a javaslatnál jobbat 
hozni nem lehetett.“

Krompaszky Miksa ezekután végigtekintett a középiskolai ok
tatás történetén és ebből mutatta ki az új középiskolák és tanító
képző akadémiák felállításának szükségességét. Hangsúlyozta, 
hogy „a tanító-és tanárképzés mellett természetesen nagyfontosságú 
a tanítók és tanárok anyagi kérdéseinek minél tökéletesebb és mi
nél sürgősebb megoldása is. Nem lehet ezt a kart úgynevezett Isten
nek tetsző szegénységében sínylődni hagyni, mert képtelenség igazi 
kultúrniunkásnak lenni és képtelenség az ideális célkitűzéseket a 
végtelenségig betartani, amikor éhező és nyomorgó gyermekeket 
hagy otthon a tanító vagy a tanár a házában. Meg vagyok győ
ződve arról, hogy az az új középiskolai típus, amely ezekből a tör
vényekből meg fog születni, a tanító- és tanárképzés reformjával 
kapcsolatban meg fogja találni az anyagi ellenszolgáltatás miként
jét is.“
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Beszédét így fejezte be:
Mélyen t. Képviselőházi Éppen azért, inert engem egész fel

szólalásomban, az én 34 éven át betöltött pályám iránt való határ
talan szeretet vezetett és mert ebben a javaslatban mindazt meg
találom, amit tanárkoromban egy jó középiskolai reformról elgon
doltam, (Fábián Béla: Minden héten új rendelet!) a javaslatot (a 
miniszter úr személyének mély hódolattal való üdvözlése mellett) 
örömmel elfogadom. (Elénk helyeslés és taps a jobboldalon. A szó
nokot sokan üdvözlik.)

Homan Bálint a tői vényjavaslathoz szólóknak válaszolva, a 
következőket mondotta:

Drozdy t. képviselőtársam a latin és görög oktatás ellen és a 
modernnyelvű gimnázium mellett szólalt fel. Krompaszyk t. kép
viselő társam körülbelül elmondotta azt, amit én mondhattam 
volna. De annyit mondok, hogy nem ejthetem el a klasszikus gim
náziumot, azt fenn kell tartanom. Krompaszky t. képviselőtársam 
igen megfontolandó pedagógiai és közoktatásigazgatási tanácsokat 
adott. Ezeket mérlegelni fogjuk és amennyiben lehetséges és szük
séges lesz, meg is fogadjuk.

Jogm egadás. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi m iniszter a  pestszent- 
erzsébeti K alm ár Ilona m agánleánygim názium  I—V ili. osztálya szám ára az 
állam érvényes bizonyítvány k iállításának és az érettségi vizsgálat ta rtásának  
jogát az 1937/38. tanévre megadta.

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi m iniszter a salgótarjáni dr. Chorin 
Ferenc m agángim názium  részére az állam érvényes bizonyítvány kiállításának 
és érettségi vizsgálat ta rtásának  jogát a folyó 1937/38. tanévre m egadta.

Cím adom ányozás. A Kormányzó a vallás- és közoktatásügyi m iniszter 
előterjesztésére Bihari Ferenc ny. gim názium i igazgatónak a tanügyi fő taná
csos, gim názium i igazgató cím et adom ányozta.

K itüntetés. A Korm ányzó a vallás- és közoktatásügyi m iniszter előter
jesztésére megengedte, hogy vitéz Тетеху Győzőnek, a Magyar Cserkész
szövetség országos társelnökének a negyedszázados hazai cserkészmozgalom 
irányítása körül kifejteti sikeres m unkásságáért elism erése tudtul adassék.

Előléptetések. A Korm ányzó a vallás- és közoktatásügyi m iniszter elő
terjesztésére Acs Károly  budapesti gim názium i, Konda László budapesti 
gimnáziumi, Bujdosó József budapesti gim názium i, Várad у Erzsébet dr. 
budapesti leánygim názium i, Pápay Géza budapesti gim názium i, Podhradszky  
Kálmán  pestszentlőrinci gim názium i, Ember István dr. és Szentirmai Imre dr 
budapesti gimnáziumi, Happ József dr. budapesti gim názium i, Korber Ernő  
címzetes gim názium i igazgató, újpesti gimnáziumi, Bencsik Geryely buda
pesti gim názium i, Kató Sándor dr. győri gim názium i, özvegy Koller Ivánná 
Szegfy Margit győri leánygim názium i, Májunké József  győri gim názium i, 
Magyar József dr. cím zetes gim názium i igazgató, m akói gim názium i, Práger 
Jenő  k isvárdai gim názium i és Kollventz Rezső  debreceni gim názium i rendes 
tanárt, továbbá Ernői Olivér és Pózna Lajos miskolci kir. kát. F rá te r György 
gim názium i rendes tanárokat 1938. évi jan u ár hó első nap játó l szám ított 
hatállyal az állam i középiskolai és a velük egy tek in tet alá eső többi tan á r 
részére m egállapított és а VI. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő 10. 
fizetési fokozatba előléptette.

Az Élőnyelvi Szakosztály előzetes híradása. A Szabolcsvármegyei 
Bessenyei Kör ez évben ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. A tervezett 
országos ünnepségek keretében rendezi az OKTE Élőnyelvi Szakosztálya 
1938. április 24-én, vasárnap, Nyíregyházán ezévi vándorgyűlését. A vendég
látó Szabolcsi T anári Kör gondoskodik a vidéki k artá rsak  kalauzolásáról, 
elszállásolásáról és a társas étkezések előkészítéséről. M unkarendünkön
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E ckhard t Sándor dr. egyetemi íiyilv. r. tanár „Bessenyei és a francia gon
dolat“ cím ű előadása és dr. Kováts Albert székesfővárosi tanulm ányi fel
ügyelő „Szógyakorisági ku ta tása i“ szerepelnek. A délutáni ülés folyam án 
pedig Sipos Lajos dr. „O ktatófilm ek az élőnyelvek tan ításában“ címmel 
értekezik. E lőadását filmek bem utatásával élénkíti. B udapestről nagyobb 
csoport u tazik le ebből az alkalom ból N yíregyházára. Az érdeklődő k a r
tá rsaka t ezúton is szeretettel m eghívjuk, vendégeket szívesen látunk Köze
lebbi felvilágosításokat részletes m eghívóink nyújtanak .

Megjegyzés egy cikkhez. A Közlöny 7. szám ának egyik közleményéhez 
legyen szabad e sorokkal hozzászólnom. A 234. oldalon Semetkay József 
a  következőket írja : „Mindössze egy intézetet találtunk, ahol az írásbeli 
érettségin csak irodalm i téléi szerepelt: Budapest, II. Mátyás g im n á z iu m ...“ 
Mint az intézetnek volt tanára , aki az elmúlt évben a m agyar nyelvből vizs
gáztattam , ehhez az állításhoz a következőket bátorkodom  megjegyezni. 
Az intézet m ultévi É rtesítőjének 47. oldalán az „Érettségi vizsgálatok“ című 
fejezetben, közvetlenül a m agyarnyelvi tétel után szerepel a term észettani 
tétel: Az elektrom osság hő- és fényhatása és szerepe a gyakorlati életben. 
A dolog term észeténél fogva ez a m ásodik m agyar tétel volt, am inthogy 
az ÉVŰ. szerint nem is szerepelhet c s a k  e g y  tétel. Így tehát az az állítás, 
hogy a Mátyás király gim názium ban c s a k i s  irodalm i tétel szerepelt volna, 
elnézés következm ényeként téves. H o r v á t h  L .  L á s z l ó ,  a Bolyai gimnázium 
tanára.

Tanítók Budapesten. Mint márciusi számunkban közöltük, a 
vendégforgalmi Újság szerint a magyar tanítók ezrei nem voltak 
Budapesten. A híradósra a Forfait Utazási és Menetjegyiroda érte
sítette a nevezett lap szerkesztőségét, hogy harminc vidéki tanítót 
három napra megfelelő programmal és ellátással vendégül lát 
Budapesten. Erre a Vendégforgalmi Újság csatlakozott ehhez a be
jelentéshez és azonos feltételekkel tíz tanítót lát vendégül, további 
jegyzéseket pedig a lap következő számában helyez kilátásba.

Tájékoztató az Árpád-kollégiumba való felvételről. Az Országos Közép
iskolai Tanáregyesület Á rpád-kollégium ába (Budapest, V ili, Csepreghy-utea 
4. sz.) az 1938/39. tanévre 36 főiskolai hallgató (14 leány és 22 fiú) vétetik fel.

A felvételért j ú n i u s  h ó  2 0 - ig  kell folyam odni az egyesület Jóléti Bizott
ságához. A kollégium jelenlegi tagjai a felvételt kérő ívet a kollégium ban 
tö ltik  ki és kötelesek tanulm ányaik  eredm ényes elvégzését indexükkel és 
vizsgálati értesítőikkel a  fenti határidőig  igazolni. É j folyam odók a felvételt 
kérő ívet posta útján kérhetik  a kollégium igazgatójától, vagy személyesen 
is beszerezhetik azt az egyes középiskolák igazgatóinál, k iknek minden évben 
küldünk kiosztás végett felvételi íveket.

A főiskolák első évfolyam ára iratkozó hallgatók tartoznak kérvényük
höz érettségi bizonyítványuk (vagy ennek hiánya esetén a VIII. oszt. bizo
nyítványuk) m á s o l a t á t ,  a szakiskolákra iratkozók pedig legutolsó közép
iskolai bizonyítványuk m á s o l a t á t  m ellékelni. A főiskolák többi évfolyam á
nak hallgatói indexm ásolattal, a gyakorló tanárjelö ltek  pedig szakvizsgái 
értesítővel folyam odhatnak.

A z  i g é n y j o g o s u l t a k  g y e r m e k e i  a k o l l é g i u m b a n  i n g y e n  k a p n a k  l a k á s t ,  
f ű t é s t ,  v i l á g í t á s t ,  t a k a r í t á s t ,  á g y n e m ű t ,  o r v o s i  k e z e l é s t  é s  g y ó g y s z e r t .  A z  e s e t 
l e g e s  k ó r h á z i  á p o l á s  k ö l t s é g e i t  a  k o l l é g i u m  n e m  f e d e z i .

A tagok 20 pengő felvételi d íja t fizetnek. A kollégium ban való étkezés 
m i n d e n k i r e  e g y f o r m á n  k ö t e l e z ő .  A tagok 250 napon át 300 pengőért kapnak 
r e g g e l i t  (kávé vagy tej két süteménnyel) és v a c s o r á t  (péntek kivételével hús
étel főzelékkel vagy körettel). Szeptem ber 15-ig, a karácsonyi és húsvéti 
szünetben, továbbá június 15 után a kollégium ban nincs főzés. Június köze
pétől kezdve csak azok tartózkodhatnak  a kollégium ban, akiknek vizsgálata 
vagy szigorlata június m ásodik felére van kitűzve.

Tanáregyesületi Közlöny. 42
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Az étkezési d íja t a szülök tetszésük szerint két vagy tíz részletben 
fizethetik le. A fizetések határideje a félév, illetve az egyes hónapok ö t ö d i k  
napja. A szülőnek vagy gyám nak az egész tanévre esedékes összeg befize
tésére kötelezettséget kell vállalnia, még abban az esetben is, ha a tag sa já t 
h ibája  m iatt évközben a kollégium ból k izáratik , vagy önként távozik.

Az étkezési kötelezettség alól csak a Jóléti Bizottság adhat felmentést. 
Ezt a felm entést a felvételi kérvényben kell kérni. Mindazok, akiknek a fel
m entvényt m éltánylandó és kellően indokolt esetben a Jóléti Bizottság meg
adja, tartoznak  a tanév ta rtam ára  50  p e n g ő  ü z e m i  k ö l t s é g e t  fizetni.

Előző évi tanulm ányi eredm énye, m agatartása  és vagyoni helyzete 
a lapján

ingyenes ellátást k a p .....................................2 tag,
féld íjat (150 pengőt) f i z e t ................................6 tag,
kétharm ad d íjat (200 pengőt) fizet . . .  10 tag,
teljes d íja t (300 pengőt) f i z e t ..................... 18 tag.

A felvételi kérvényekben a folyam odóknak jelezniök kell, hogy milyen 
kedvezm ényt kérnek. A Jóléti B izottság csak azokat a folyam odványokat 
tárgyalja, am elyeknek benyújtásával együtt a  T anárok  Nevelőháza Alapja 
24.583 szám ú csekkszám lájára a  2 0  p e n g ő  f e l v é t e l i  d í j  befizettetett. E lutasí
tott folyam odóknak ez az összeget a kollégium nyom ban visszatéríti.

A felvett tag m i n d e n  k e d v e z m é n y é t  (tehát a lakással, fűtéssel, világí
tással stb. . . . já ró  kedvezm ényt is, am elynek értéke havi 20 pengő) e l v e s z t i  
é s  f i z e t ő v é  v á l i k ,  ha évközben a házirend szándékos megszegéséért kétszeri 
figyelm eztetésben részesül, továbbá, ha szobáját reggel 3/48 óráig nem hagyja 
el és főiskolai tanulm ányait elhanyagolja vagy az előadásokat szándékosan 
elm ulasztja. A m ásodik figyelmeztetés u tán a Jóléti Bizottság határoz felőle, 
hogy az illető tag a kollégium nak továbbra tagja m aradhat-e.

A felvételi értesítést követő h é t  n a p o n  b e l ü l  a z  é l e l m e z é s i  d í j  t i z e d -  
r é s z é t  be kell fizetni a kollégium pénztárába. Ez a befizetés az évi élelme
zési díj utolsó részletének számít. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, 
i g é n y j o g o s u l t s á g á t  e l v e s z t i  és helyét a Jóléti Bizottság m ással tölti be. Ha 
a felvett tag a kollégium ból s z e p t e m b e r  h ó  f o l y a m á n  azért m arad  el, mert 
m ás intézm ény keretében (Eötvös-kollégium, Ludovika Akadémia stb.) sike
rü lt elhelyezkednie, az élelmezési díj tizedrészének visszatérítésére igényt 
nem tám aszthat, a többi díj fizetése alól azonban mentesül.

A házirend egy példányát nyom tatásban m inden tag m egkapja és ta r
tozik annak m egtartására m agát becsületszóval és névaláírással kötelezni. 
A szülőnek vagy gyám nak nyilatkozatot kell kiállítania, am elyben a  meg
állapíto tt d íjak  fizetésére, úgyszintén fia vagy gyám oltja által okozott anyagi 
károk  m egtérítésére nézve kötelezettséget vállal. Ezt a nyilatkozatot kézhez
vétel u tán hét napon belül aláírva vissza kell küldeni.

A kollégium nak csak az lehet véglegesen tagja, ak it az intézet orvosa 
egészségi á llapotánál fogva a közös kollégium i életre alkalm asnak talál. 
Az alkalm atlanságot az intézeti orvos évközben is m egállapíthatja.

A felvett tagnak gondoskodnia kell szájmosó- és ivópohárról, m osdó
szappanról, fog-, ruha- és cipőkeféről, törülközőkről, 4 darab  lepedőről, 
elegendő szám ú alsó- és felsőruháról. Ágyneműt senki sem hozhat magával, 
legfeljebb egy fejvánkost megfelelő huzatokkal, am elyeknek m osásáról maga 
gondoskodik. A felvételről szóló értesítést július hó első felében m egküldjük.

Budapest, 1938. m ájus 1.

B e r n o l á k  K á l m á n  É d e s  J e n ő
tanügyi főtanácsos, állam i középiskolai igazgató,
az OKTE alelnöke. az OKTE gondnoka.
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HALOTTAINK.
t  Wiesner Frigyes, a budapesti VIII. kér. községi V örösm arty Mihály 

gim názium tanára , em léklapos tüzérszázados, több hadiérem  tulajdonosa, 
m árcius hó 27-én, életének 51. évében rövid szenvedés u tán  meghalt.

f  Id. Szemlér Ferenc, a  brassói katolikus főgim názium  nyugalm azott 
igazgatója, 67 éves korában  szívszélhűdés következtében hirtelen  elhúnyt. 
H arm incöt évig m űködött m int tan á r és igazgató és élénken résztvett Erdély 
közm űvelődésének életében is. ö  volt az erdélyi m agyar dalosszövetség egvik 
alap ító ja  és később örökös díszelnöke is lett a szövetségnek. Irodalm i téren 
is jelentős tevékenységet fe jte tt ki. Erdély egész m agyarsága gyászolja.

KÖOTYSZEMLE.

Arany-könyvtár. 1—6. szám. Budapest, 1938. P á tria  irodalm i vállalat és 
nyom dai részvénytársaság.

El nem  vitatható  pedagógiai elv, hogy a kötelező ifjúsági olvasmányok 
csak megfelelő előkészítéssel adhatók teljes megnyugvással az ifjúság kezébe. 
M indenekelőtt ki kell hagyni belőlük az itt-ott előforduló kényes részleteket 
(ilyen van Csokonai D orottyájában, sőt Mikes leveleiben is), annál is inkább, 
m ert m anapság leánytanulók is rendszeresen olvassák őket. Azután, mivel 
ezek az olvasm ányok m indig megelőzik a megfelelő poétikai elm életet s a 
rendszeres irodalom történeti tárgyalást, feltétlenül el kell látni őket a leg
szükségesebb tudom ányos jegyzetekkel. Term észetesen nem  azért, hogy a 
m agyarázó az író és az olvasó közé álljon, hanem  hogy e kettőt egymáshoz 
közelebb hozza. Nem kell feledni azt sem, hogy ezen m űvek áttanulm ányo
zása m inta-olvasásnak szám ít; a tanuló ra jtuk  tanu l meg m ás irodalm i m ű
veket is lelki haszonnal olvasni; tehát e szem pontból sem felesleges egy-két 
utasítás. Azonkívül a régebbi m unkákban  rendszerin t vannak hom ályos vonat
kozások, nyelvi avultságok, melyek m ind m agyarázatra  szorulnak. Végül, 
valljuk meg, a m ai élet tem pója nem  igen engedi meg az olyan terjedelm es 
m ű teljes elolvastatását, m int am ilyen pl. báró  Eötvös: A falu jegyzője. 
Az ilyeneket csak lényeges részeikben tarta lm i á th idalásokkal célszerű adni.

Ilyen szem pontokból eddig is készültek az iskolai és házi olvasm ányok
ból in usum  delphini kiadások. Ilyenek a Lam pel-féle Magyar K önyvtár 
iskolai kiadásai, a Franklin-féle Jeles író k  Iskolai T ára, az A thenaeum-féle 
M agyar O lvasm ányok Tára, a Stampfel-féle Segédkönyvek a m agyar irodalom  
tanításához, a Szent István-Társulat-féle Irodalom történeti Olvasmányok, a 
„M agyar Jövő“ T oldy-könyvtára stb. Azonban kizáró kedveltségre egyik sem 
tudott jutni. Az okok különbözők. Egyik sem tartalm azza az összes előírt 
olvasmányt. Egyik-m ásik nagyon tankönyvszerű. Van, amelyik nagyon m eg
rövidíti az anyagot. Sok el is fogyott, vagy elavult, egykori m agyarázói el
hunytak. így m indenképen kívánatos az ifjúsági olvasm ányok ügyének fel
színre hozása. Ezért öröm m el üdvözöljük az „Arany K önvvtár“ cím ű gyűjte
m ényes vállalatot, melyet egy pedagógus szerkesztő bizottság indíto tt meg ez 
évben, hogy a kötelező iskolai és házi olvasm ányokat avatolt m agyarázatok
kal. tetszetős kiállításban, olcsó áron s lehetőleg teljes szám ban bocsássa az 
iskola és az ifjúság rendelkezésére. A szerkesztő bizottság elnöke dr. Halten- 
berger Mihály, a Fővárosi Pedagógiai Szem inárium  igazgatója, titkára  Kiss 
Béla polgári iskolai igazgató. Vállalkozásuk cél iát így fogalm azták meg: 
„Ezek a könyvek a régi m agyar klasszikusok felú jítását jelentik, a kornak, 
az ú j tanterveknek megfelelő jegyzetekkel és m agyarázatokkal. Törekvésünk 
az, hogy a nehézkes és m a m ár avult stílusú irodalm at a m agyarázatokkal 
olyan élvezhető form ában adjuk a tanulóifjúság kezébe, hogy valóban el
olvassák, megszeressék és hozzászokjanak a könyvhöz. Ezeket az olvasm ányo
kat ne úgy tekintsék, m int a tanulm ányukkal já ró  kötelezettséget, hanem  
m int a tanulm ányukon kívülálló szórakozást.“ Az eddig m egjelent kötetek

24*
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a  következők: 1. Z rínyi: Szigeti veszedelem. M agyarázatokkal ellátta: dr. 
B aránszky-Jób László. 2. Gyöngyösi: Marssal társalkodó M urányi Vénus. 
(Dr. P rónai Lajos.) 3. Gaal József: A peleskei nótárius. (Dr. Galamb Sándor.) 
4. Jósika: Abafi. (Dr. Szentgyörgyi László.) 5. Fazekas: Ludas Matyi. (Havas 
István.) Diószegi— Fazekas: Magyar Füvészkönyv. (Dr. Pénzes Antal.) K atona: 
Bánk bán. (Dr. V árady Zoltán.) Már a közrebocsátok nevei is eléggé kezes
kednek arról, hogy m inden egyes kötet lelkiism eretes és komoly m unka.

A P á tria  irodalm i vállalat igen jó  szolgálatot tesz a m agyar iskolának, 
hogy a köteteket megfelelő form ában, jó  papíron, tetszetős kiállításban 
bocsátja közre. Kgy-egy kötet terjedelm e 6— 12 ív, az á r  egységesen van 
m egállapítva s olcsóra szabva: fűzve 1 pengő 60 fillér, jó  kötésben 2 pengő.

A vállalkozásra vonatkozólag általánosságban az alábbi elvek meg- 
szívlelését szeretnénk ajánlani.

Leghelyesebb, ha  a m agyarázó-kiadó bevezetésül csak annyit ad, 
am ennyi a m ű megértéséhez okvetlenül szükséges s a jellem zésre, szerke
zetre, stílusra stb. vonatkozó, rövidre fogott m agyarázatait a m ű után teszi. 
Zavaró, ha  a tanuló előbb ism erkedik meg a mii jellemzésével s csak azután 
olvassa el. E tekintetben m intaszerű  P rónai Lajos M urányi V énus-kiadása 
(2. szóm).

Mivel a művek elolvasása elvileg a poétikai elmélet vagy a rendszeres 
irodalom történeti tárgyalás előtt történik, az irodalom történeti és széptani 
m agyarázatoknak a tudom ány leszűrt eredm ényeihez kell alkalm azkodniok, 
tehát nem igen van bennük helye túlságos egyéni véleménynek, a közkeletű 
irodalm i felfogás kritiká jának .

H elyesírás tekintetében legcélszerűbb a szöveget a mai helyesírás sze
rin t adni, kivéve, lia ritm ikai, rímbeli vagy egyéb nyom ós okok nem a ján l
ják  egy-egy helyen a régi helyesírási alak  m egtartását.

Az eddig m egjelent hat kötetre vonatkozólag különleges megjegyzéseink 
a következők. E lhagyható lett volna a Diószegi—Fazekas-féle Füvészkönyv- 
szemelvény, m int amely Szakszerű és nem egyetemes érdekű. Nem tartjuk  
egészen helyénvalónak Gaal Peleskei nó táriusának a mai szem pontból való 
m agyarázata helyett V örösm arty egykorú b írálatának  leközlését. Ezt leg
feljebb függelék gyanánt lehetett volna közölni. Az Ahafi eredeti Toldaléké
iban többször szereplő „rény“ szót egész bátran  ki lehetett volna javítani 
„erényre“ s ezt jegyzetben jelezni, am int Kölcsey Parainesisében is szoktuk 
tenni. K azinczynak ez a szerencsétlen szava semmi form ában nem  érdem li 
meg az életrehívást.

Ezek a  megjegyzések azonban nem érintik  a derék vállalkozás érde
mét. Őszintén kívánjuk, hogy a szerkesztők és kiadó —  a kényes szerzőjogi 
kérdéseket is megoldva — a legújabb előírt műveket is bevehessék soroza
tukba s így teljes m unkát végezhessenek. Az „A rany-könyvtár“-t melegen 
a ján ljuk  az iskolák illető tanárainak , ifjúsági könyvtárkezelőinek, valam int 
az anyagilag tehetősebb tanulóknak  is a figyelmébe. Dr. Nagy Sándor.
Dr. Bartha József: Az új magyar irodalom kis tükre. 1896—1936. A szerző 
kiadása. Budapest, 1938. Stephaneum -nyom da.

B ariba József irodalom történeti m unkásságát nem kell az olvasónak 
külön bem utatn i: m indenki ismeri. Már a „Két nem zedék irodalm a“ című 
régebbi tanulm ánya is bá to r kiállás volt a m indjobban elnem zetietlenedő 
irodalm i jelenségekkel szemben. A szerző ebben a kötetben megtoldja 
régebbi könyvének anyagát s egész napjainkig  ism erteti a m agyar irodalm i 
élet jelenségeit. Az anyagot két csoportban tárgyalja. Az első négy rész 
a századfordulótól 1919-ig, a forradalom ig szól, a m ásik a forradalom tól 
napjainkig . M indkét részben a politikai és forradalm i állapotok ism ertetésé
vel kezdi s éles szemmel figyelve a fejlődés irányát, részletesen tárgyalja 
az egyes m űfajokat. Különösen részletesen foglalkozik Ady Endrével. Osto
rozza túlzásait, és nemzetietlenséget, istenkárom ló naturalizm ust vet szemére, 
a  m agyar szerelm i költészet szemérmes tisztaságának a nyugateurópai ledér- 
ség szereplőivel való beszennyezését lá tja  költészetében, de elism eri érde
m eit is.
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Teljességre törekszik és m inden jelentősebb értéket igyekszik felvenni 
könyvébe. Ha egyik-másik talán k im arad, érthető, hisz rengeteg anyagot 
kellett feldolgoznia. Ha az irodalm i közvélemény egyik-m ásik helyen tú l
zottnak és egyéninek ta r tja  is a szerző kritika i m egállapításait, az ő 
fajvédő álláspontjáról érthetők. Éles szemével nagyon jól felism eri az iro 
dalm i élet m inden apró  megnyilvánulását. A szép m agyarsággal m egírt 
könyv hézagpótló, m ert nincs még egy könyv, amely a legújabb irodalm at, 
ha töm ören is, de ily teljességben összefoglalná. (ni.)

Varkonyi Hildebrand: Az alaki képzés és átvitel kérdése. Kai. Ivözépisk. 
Tanáregyesület kiadása. Budapest, 1938. Stephaneum -nyom da. 98 1. 2-50 P.

A szerző azokról a főleg am erikai és angol pedagógiai és pszichológiai 
törekvésekről számol be, m elyeknek tárgya a tanulás fogalm ának és az 
alaki képzésnek kísérleti vizsgálatok alapján  való ú j megvilágítása. A tudós 
szerző éles szemmel já r ta  be a kérdés irodalm ának széles területét s a 
tárgyra vonatkozó anyagot gazdagon tá r ja  az olvasó elé. A kísérleti ered
mények bő ism ertetése hasznos indításokat nyújt az elméleti és gyakorlati 
pedagógusnak egyaránt, de bizonyos következtetések levonására készteti a 
kultúrpolitikust is.

Az elmélet szám ára a kísérletek m egerősítik azt a bitet, hogy az alaki 
képzés lehetséges, értékes és szükséges. A szerző a következtetések levonásá
ban óvakodik a túlzásoktól. És éppen azért, m ert nem  egy területen a kísér
letek eredm énye még bizonytalan, néha ellentm ondó, az elm élet emberei 
szám ára inkább a problém ák kiélezésében, az elvégzendő feladatok kitűzésé
ben hangozta tja  a tárgy fontosságát. De igen értékes ú tm ulátásokat ad a 
gyerm eklélektannal foglalkozók szám ára, különösen azáltal, hogy összefog
lalja a lélektan területei szerint (érzéklet, szemlélet, figyelem stb.) az 
átvitelre és a form ális képzésre vonatkozó kísérleti eredm ényeket.

Sok megszívlelendő figyelm eztetést kap a gyakorlati pedagógus is 
Y árkonyi könyvéből. A lélektan egyes területei szerint elkülönített k ísér
letek a rró l győznek meg, hogy nem  elég egy-egy jelenséget általánosságban 
figyelembe venni (pl. n incsen „általános“ emlékező- vagy figyelemképesség), 
m ert csak speciális jelenségfajok (em lékezetfajok, figyelem fajok) vannak. 
Átvitel legtöbbször csak ez utóbbiak között lehetséges. Az átvitel és form ális 
képzés első követelménye a m ódszer öntudatosítása. Ez nem csak a peda
gógusra kötelező; a tanítványnak  is meg kell ism ernie és szellemi tevékeny
ségében alkalm aznia kell a  szaktudom ányok különböző módszereit. A m ód
szernek azonban az egyéniséghez kell sim ulnia. Eszm ények és értékek 
ismerése és elism ertetése éppen úgy feltétele az alaki képzésnek, m int a 
gyakorlás. A túlzásokra hajlam os pedagógiai gyakorlatot bölcs m érsékletre 
intik a m unkáltató  tanítással kapcsolatban végzett kísérletek. A m unkálta tó  
tanításnak  értéke az erkölcsi nevelésben még nem  olyan határozott, am i
lyennek gyakran beállítani szokták, m ell speciális hatásai vannak ugyan, 
de például az á ltalános akara ti képzés nem sokat nyer vele; fejleszti a 
növendék szociális színezetű jellem vonásait, de nem  fokozza a figyelmi 
koncentrációt és a rendszeretetet. Értékes tanulságokkal szolgál a könyvnek 
az a fejezete is, m ely a tantárgyak értékét vizsgálja. Általános alaki képzés 
(a logikus gondolkodásra és problém ák m egoldására való alkalmasság) 
szem pontjából a reális tárgyak a kísérletek alapján  jóval megelőzik a 
nyelveket.

Ez a fejezet kapcsolja az alaki képzés kérdését szorosabban az iskola
politikához. K ísérletek alapján  értékeli a különféle iskolafajokat; az ered
ményekből úgy látszik, hogy a reálgim názium ban nevelődik a legmegfele
lőbb szellemi habitus.

V árkonyi könyve gazdagodása pedagógiai irodalm unknak. Elism erés 
illeti a Kai. Középisk. Tanáregyesületet, hogy a m űvet kiadta.

J a n s o n  V i l m o s .
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Hartha József: Hulló lombok. Költemények. Írói m űködésének ötvenedik 
év fo rduló já ra  k iad ták  tanítványai. Budapest, 1938.

B artha József, a jeles vezető pedagógus és irodalom történetíró  új 
o ldaláról m utatkozik be e kötetben. E lárulja, bogy kom oly tanügyi és tudo
m ányos foglalkozása m ellett szabad óráiban a m úzsának is szokott áldozni. 
Nem azérl, hogy Arany Jánossal szólva, a világnak üssön vele cégért, hanem 
hogy lelkét felüdítse, az örök szépben meglürössze. Nem hiába meg nem 
alkuvó harcosa a konzervatív irodalom nak, költői tárgyai is a régieknek 
tetsző, de valójában m indig ú jaknak  m aradó  eszm ények: a vallás, a hon
szeretet s a meleg, de férfiasán szemérmes im ádat o ltá rá ra  emelt szerelem. 
Azonfelül egy-egy erősebb élmény: kisleánya halála, melyre m egható ciklust 
ír, látogatása szülőfalujában, búcsúzása Egertől, bolyongása az erdőben, 
pihenése kedvelt tölgyfája alatt. V annak epigram m  form ájába öntött gon- 
dolatvillanatai, néhány csipkelődő verse, köztük egy a  hazafiatlannak tek in
te tt holnapos költőre. N éhány m űfordítás zárja  be a kötelet: Horaliusból, 
Catullusból, M artiálisból s H artm ann von Aueből. Egy talpig em ber jellem 
képe bontakozik  ki e költeményekből, egy mélyen vallásos, szittya magyar- 
ságú, érzéseiben szem érm esen tiszta lélek, m elynek a leghozzáillőbb k ifeje
zési fo rm ája  a dal. A kötet átolvasása nekem  lelki gyönyörűség volt, azt 
hiszem, m ásoknak is az lesz. A könyvhöz József Ferenc főherceg írt egy 
kedves bevezető költem ényt. Dr. Nagy Sándor.

Zsák Wilfried: A Fővárosi Könyvtár és ifjúsági olvasói. Különlenyom at a 
Fővárosi K önyvtár Évkönyve VI. kötetéből. 1936.

A Fővárosi K önyvtárnak 11 fiókkönyvtára van. Ezeket a  főváros 
középiskoláinak tanulói is töm egesen látogatják . E  fiókkönyvtárak  egyheti 
forgalm áról nem rég statisztika készült, mely a 15 éven felüli olvasókra 
vonatkozott. E statisztika szerint több m int ezer felső középiskolás tanuló 
fordul meg egy hét alatt e fiókkönyvtárakban. Nagy gondot fordítanak  
e fiókkönyvtárak  a gyerm ekolvasókra is, akik szülői jótáilás mellett, az 
iskola igazgatóságától Iáttam ozott a jánlólap  alap ján  15 éves korig  teljesen 
díjm entesen ira tkozhatnak  be Zsák W ilfried, a tisztviselőtelepi fiókkönyv
tá r  vezetője figyelem rem éltó beszám olójában közli, hogy kétévtizedes fenn
állása ala tt ez a városszéli fiók 800.000 kötetnyi forgalm at ért el. E könyv
mennyiség felét gyerm ekek olvasták Évente átlag 500 gyerm ek látogatja 
a  könyvtárt. A gyerm ekkönyvtár jól áttekinthető, alacsony, nyílt könyves
polcokon van elhelyezve és 6— 14 éves korig az egyes évcsoportok, valam int 
tartalom  szerint tagolódik. A gyerm ekek maguk választhatják  ki a könyve
ket. A gyerm ekek irodalm i ízlésének és érdeklődésének megfigyelése céljá
ból a  századosúti gyerm ekkönyvtár 100 napi forgalm át dolgozta fél Zsák 
W ilfried. Táblázatos k im utatásban közli a szépirodalm i és ism eretterjesztő 
könyvek olvasottságának adatait. E  táblázatok jó  betekintést engednek a 
gyerm ekkönyvtár könyvanyagába és világot vetnek az olvasók érdeklődésé
nek irányára  és fokára. Dr. Gedő Simon.

Molnár János: Trianon okai és következményei. Budapest, 1937. A szerző 
sa já t kiadása. Terjedelm e 72 o.

A m unka áll egy előszóból és öt fejezetből. A m orajló  világ című 
fejezetben az európai hatalm ak gyarm atosító  törekvéseit, az ebből szárm azó 
ellentéteket, a szövetségek k ialaku lását és a nagy leszámolás előkészületeit 
vázolja éles színekkel. M ajd a vergődő E urópa társadalm i, gazdasági és 
nemzetiségi problém áit ism erteti a világháború előestéjén. Ebbe az európai 
keretbe beleágyazza a m onarch ia  különleges helyzetéről és ba ja iró l m eg
rajzolt képet, m elyet a trónörökös tragikus halála  m iatt ránkszakadt világ
háború  vérvörösre festett. A lángoló világban a  világháborúról ad vázlatos 
áttekintést, m indenütt kiemelve a m agyar dicsőséget, a m agyar katonák 
áldozatkészségét és hősi m agatartását. A vonagló világban a parancsbékéket 
megelőző m ozgalm akat ír ja  le a hátországokban és a frontokon, melyek 
végül a központi hatalm ak összeomlásához vezettek. Végül a vörös uralm on
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és az ellenforradalm on á t a m agyar Golgotához, T rianonhoz viszi az olvasót, 
hogy statisztikai adatokkal rávilágítson e szörnyű parancsbéke területi, nép
ra jz i és gazdasági kegyetlen rendelkezéseire. Az utolsó fejezetben rávezet 
m inket a rra  az ú tra, m ely a feltám adás felé vezet. Ezt az igaz m agyar 
szívvel és a m agyar nem zet jövőjébe vetett rendületlen hittel m egírt len
dületes kis könyvet melegen ajánlom  kartársaim  figyelmébe.

V i t é z  P ú i f i  J á n o s .

Eperjessy Kálmán és Juhász László: Szemelvények a magyar történelem
latinnyelvű kútfőiből. Budapest, Egy. Ny. 1935. 268 1.

A m unka valójában a polgári iskolai tanárképző főiskola történelem  
szakos hallgatóinak készült, de az összeállítás és kiválogatás szem pontjai 
olyanok, hogy a középiskolában is haszonnal forgathatjuk . Idestova négy 
évtizede annak, hogy M arczali „E nchirid ion“-ja m egjelent s azóta nem  volt 
hozzá hasonló forráskiadvány. Mika „Történelm i olvasókönyvei“ k im ondot
tan középiskolák szám ára készültek, latinnyelvű fo rrása inkat m ind m agyar 
fordításban közölték és évtizedeken át szolgálták és szolgálják még m a is 
történelm i oktatásunkat. Eperjessy és Juhász b izonnyal azt vallják, hogy 
csak akkor lehet behatolni a m agyar történet szellemébe, ha  m egism erke
dünk az eredeti forrásm űvek válogatott darab jaival s azokat eredeti nyelven 
olvassuk. A kiadványhoz éppen ezért a szerzők gondosan összeállított kézi
szótárt is fűztek a középkori latinság szókincséből, mellyel kiegészítették 
a Burián-féle szótár klasszikus szószedetét. Középiskolában arró l szó sem 
lehet, hogy a m agyar történet fo rrásait eredetiben olvassuk, de az igen is 
korfestő és hangulatkeltő  lehet, h a  néhány jellegzetes részletet időnként 
latinul is elolvastatunk a gim názium  latin  műveltségű tanulóival. Igaz, hogy 
a középkori latin  fo rrások olvasása gram m atikai képzést nem  ad, de kon
centráló erejénél fogva néhány részlete igen alkalm as volna a la tinórákon 
való olvastatásra is. Alig m aradna hatás nélkül, ha a tanuló egy-egy rész
letet eredeti nyelven m egism erne Szent István intelmeiből, Árpád-házi k irá 
lyaink törvényeiből vagy az elbeszélő kútfők némelyikéből. Magyar irodalm i, 
latin  nyelvi és történelm i oktatásunk koncentrálódna egy-egy találkozási 
ponton.

Eperjessy és Juhász műve tu lajdonképen két részre oszlik: 1. alkotm á
nyos kútfők, 2. elbeszélő kútfők csoportjára. Az előbbiben 28 uralkodó 
korából közölnek szemelvényeket, Szent Istvántól I. Ferencig, az utóbbiban 
pedig 33 elbeszélő kútfő latin szövegét kapjuk Ekkchardtól K atona Istvánig. 
A Függelék m agyar nyelven m inden egyes latin  közlés rövid m agyarázatát 
is m egadja és pontos á ttekintést nyú jt a rendelkezésre álló forrásm üvekről. 
A mű nagy gonddal és hozzáértéssel készült és hasznos szolgálatokat tesz 
minden iskolatípusban történettanításunknak. Az anyagválogatást és össze
állítást, álta lában  a történelm i m unkát Eperjessy végezte, a szövegkritika 
Juhász gondja volt. A VKM. a könyvet a középiskolai tanári könyvtáraknak 
beszerzésre ajánlotta. D r .  F a r k a s  L á s z l ó .

BEKÜLDÖTT KÖNYVEK,
G y o m l a y  G y u l a :  Szórend, hangsúly és hanglejtés. Különlenyom at. 

V á r a d i  J ó z s e f :  Széchenyi életlátása. A nemzetiségi kérdés. Bpest, Studium, 
1938. .—- K o c z o g h  Á k o s :  Expresszionizm us. M inerva-könyvtár. Bpest, 1938. — 
M o l n á r  J á n o s :  T rianon okai és következményei. Bpest, 1937. —  D r .  G y ö r g y  
L a j o s :  Az Erdélyi Múzeum-Egyesület három negyedszázados tudom ányos 
m űködése (1859— 1934). Ko'ozsvár, 1937. — H e g e d ű s  L ó r á n t :  Gazdasági élet. 
(A m ai világ képe III. kötete.) Egyetemi Nyomda, Bpest. —  O la s z  P é t e r  
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Miniszterváltozás.

Darányi Kálmán kormányának lemondásával a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter személyében is változás állott be. Eddigi 
miniszterünk, dr. Hóman Bálint más munkakört nyert. Hat évig 
volt vallás- és közoktatásügyi miniszter s ez alatt az idő alatt a 
középiskola életében nagyjelentőségű reformokat létesített. Az
1934. évi XI. t.-c.-ben megalkotta az egységes középiskolát, az
1935. évi VI. t.-c.-kel a tanügyi közigazgatást szervezte újjá s a 
közelmúltban gyakorlati irányú középiskolákat létesített. Oly nagy 
újítások ezek, hogy kihatásukat ma még alig értékelhetjük. De 
kétségtelen nagy értékük, hogy a középiskolába erőteljesen kíván
ják belevinni a nevelés kérdéseit s így a középiskola munkáját a 
nemzetnevelés szolgálatába tervszerűen illesztik be.

A tanárok erkölcsi és anyagi helyzetének javítására töreke
dett. Az 1938—39. évi költségvetésben 40 új rendes tanári állással 
növelte az eddigi létszámot, s ezzel az óraadó helyettes tanárok 
számát — a tanárságnak ezt a fájdalmas státusát — apasztotta.

Más sok intézkedése is előkelő helyet biztosít a középiskolák 
történetében. Üj munkakörébe a középiskolai tanárság őszinte 
nagyrabecsülése kíséri.

Utóda Teleki Pál gróf, a tudós egyetemi tanár, a nagymultú 
politikus. A gazdaságtudományegyetem rektori székéből hívta meg 
a Kormányzó Úr kegye a vallás- és közoktatásügyi miniszteri 
székbe. Mint az Országos Közoktatási Tanács volt elnöke, közvet
lenül ismerte meg a középiskolát, ezek közül többet meglátogatott 
és figyelte annak munkáját. Már akkor hangot adott a Felsőház
ban annak a véleményének, hogy az iskola munkája a tanáron 
múlik s ezért a tanárság társadalmi és anyagi helyzetén javí
tani kell.

Ugyanily értelmű nyilatkozatot tett a minisztérium tiszt
viselői előtt tartott beszédében s hangoztatta, hogy az iskola mun
kájának elmélyítése a tanárság feladata s ezért e rendet minden 
eszközzel támogatni kell.

E nyilatkozatok bennünket, tanárokat a legnagyobb lelkese
déssel késztetnek arra, hogy munkaerőnk teljét felajánljuk az 
irányítása alatt végzendő munkához.

Igaz hittel valljuk, hogy a középiskola tanárai minden erejü
ket készséggel áldozzák a nemzetnevelő munkára s ennek ellené
ben társadalmi megbecsültetésük és nyugodt megélhetésük bizto
sítását kérik.

Új miniszterünktől reméljük ezek megvalósítását, új munka
körében szeretettel köszöntjük őt s áldást kérünk az Űr Istentől a 
nemzet életére oly nagyjelentőségű munkájához.

Bernolák Kálmán.
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A gimnáziumi új magyar tanterv elvi háttere.

Azokban a reformokban, melyeken a magyar középiskola az 
elmúlt évtizedek folyamán átment, a magyar nyelv és irodalom 
anyaga, beosztása alig volt érintve. Mintegy fél évszázadra vissza
tekintő hagyomány-érzék őrizte ezt a többi tantárggyal szemben 
kétségtelenül kivételes állandóságot. Az anyagot, a kereteket, a 
tanítás-nevelés módjait szaktudományunknak és nevelésügyünknek 
oly kiválóságai állapították meg, akik egyszerre látták a jelen 
követelményeit és a jövő szükségleteit. Mert minden tanítás- és 
nevelés-terv hátterében ilyen az időtől meghatározott elvek állnak, 
elvek, melyeket ugyancsak az időtől meghatározott életű és fel
fogású emberek fogalmaznak meg.

Aki azonban időt mond, az kikerülhetetlenül változást is mond. 
Hogy a magyar nyelv és irodalom tanításának anyaga a reformok 
egymásutánjában minden lényegesebb változás nélkül tarthatta 
magát, előny volt és veszedelem egyszerre. Előny: mert éppen 
egyik legfontosabb nemzetnevelő tárgyunk a sokféle szellemi és 
módszerbeli elmozdulásban biztosan állt a lábán s végezhette a 
maga embert és nemzettagot formáló munkáját. Viszont azonban 
veszélyt is takart ez az állandóság: mutatkoztak a káros megmere
vedés jelei, az időtől való elmaradtság tünetei, úgyhogy lassanként 
— a fiatalabb tanár-nemzedék ezt igen jól tudja és érzi —, szakadék 
jött létre a tanító-nevelői gyakorlat és a tanterv előírásai között. 
A régi keretek megtartásával elkezdtünk másképpen tanítani, mó
dosítottuk anyagunk minőségét, nem egyszer terjedelmét is, áttol
tunk hangsúlyokat egyik anyagrészről a másikra, egyszóval: már 
a régi tanterv érvénye idején megindult a tanári gyakorlatban 
a reformálás. A stilusnevelés, a fogalmazás-tanítás, a stilisztika- 
retorika-poétika kérdése, az irodalomismeret, valamint az anya
nyelvűnk és irodalmunk segítségével folyó egyetemes magyar lélek - 
formálás ügye új megoldások felé haladt.

Ilyenformán tehát már az iskolai gyakorlatban létrejött az az 
előkészítő helyzet, mely minden igazi reformnak alapja. „Wichtige 
Reformen werden in den Sehulstuben vorbereitet“ — mondja 
Spranger. Lassanként pedig látható formát öltöttek azok az elvi 
szempontok is, amelyek a változóban levő tanítási gyakorlat mögött 
mint ennek sngalmazói állottak.

Ezeket az elveket szeretném most itt röviden ismertetni. A meg
változott magyar nyelvi és irodalmi tanterv, valamint a hozzá
tartozó utasítások a közeli jövőben meg fognak jelenni. Céltalan 
volna tehát, ha ezek tárgyi természetű ismertettését adnám. Sok
kal inkább szükség van azoknak az elveknek némi megvilágítására, 
amelyek a tanterv és az utasítások készítőit munkájukban vezették. 
Maguknak az elveknek a megbeszélése is alkalmat ad arra. hogy 
a szemünk néha ezekre a tárgyi, anyagbeli változásokra ráirányul
jon. egyben pedig megokoltassék az a változás, melyen a hosszú 
időn keresztül nyugalmi helyzetben élő tanítási anyag átment.

A változásnak el kellett következnie, mert 1. részben mássá vált 
maga a tudományos irodalomismeret, az irodalomtörténet; 2. igen 
jelentős mértékben megváltoztak azok a követelmények, amelyeket 
a gimnáziumi nevelő oktatás elé állítunk. Az új követelmények 
pedig ezekben a szavakban foglalhatók össze: életszerűség, szelekció-

25*
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képesség és nemzetnevelés. Ilyenformán tehát négy pontról indulva 
foglalhatjuk össze azokat a szellemi tényezőket, melyek az új ma
gyar nyelvi és irodalmi tantervet létrehozták.

1. Azt hiszem, nem kell különösebben részleteznem, hogy az el
múlt két évtized folyamán tudományos irodalomismeretünk milyen 
jelentős gazdagodáson és szemléleti módjainak milyen megújításán 
ment keresztül. Minden különösebb élesség nélkül lefolyt, majd 
kiegyenlítődött pozitívizmus és szellemtörténet harca. Ha az egyes 
elvi különbségek élnek is az egyes tudós egyéniségek munkásságá
ban, az kétségtelen, hogy a két irány küzdelméből tudományos 
irodalomismeretünknek lett haszna. Tanúi voltunk nagy összefogla
lássok, részlettanulmányok megjelenésének, s ezek a nagy művek 
elénk tárták az egész eddig megismert anyagot, új világot vetettek 
eddig elhanyagolt korszakokra, újrafogalmazták szellemünknek 
az irodalom életén át megismerhető jellemző vonásait, megrajzolták 
műfajok életútját. Neveket és könyvcímeket, szaktudományunk 
kiválóságait és műveiket kellene itt most felsorakoztatnom, de 
hiszen ezek mind közismertek.

Jól tudom azt, hogy a középiskolának, tehát a gimnáziumnak 
sem kötelessége, hogy a szaktudomány eredményeit mindenestül 
és mólion felhabzsolja. De az elengedhetetlen, hogy az iskolában 
munkálkodó emberek rajta tartsák szemüket azon a szaktudo
mányon, mely az iskolai tanítás anyagát rendszerezetten és az elér
hető emberi teljességben elébük adja, ennek az anyagnak a magyar 
életben való jelentőségét meghatározza és az egészet a legmagasabb 
értelemben vett nemzeti önismeret és önnevelés érdekében közli 
velünk. A tanár tehát önkéntelenül és tudatosan állandóan idomul 
ezekhez a tudományos rendszerezésekhez, egységes összefoglalások
hoz, átvesz szempontokat, az ifjúság nevelésében is hasznosítható 
látásmódokat, azaz állandóan azon van, mikép lehetne a tudomány 
akár értelmi, akár általános nemzet-nevelő jellegű eredményeit az 
iskola nyelvére lefordítani. A szaktudomány állandó sugalmazója 
az iskolai munkának.

A régi tanterv mögött is ott állt ez a sugalmazó szaktudomány. 
Azokkal az eredményekkel, melyeket körülbelül a századfordulóig 
elért. A háború utáni időkben megújult erejű irodalomismeret 
azonban ezeket az eredményeket némikép módosította és újakat 
szerzett hozzájuk. Például megváltozott egy-egy korszak történeti 
jelentősége. így  a magyar renaisszance-irodalmiság, a humanizmus 
többé és tartalmasabbá vált szellemalkotó szerepében: az úgyneve
zett „nemzetietlen kor“ sok tekintetben ellentétes képet mutat azzal, 
melyet róla a régibb irodalomtörténetírós festett. Gazdagodott a 
terminológiánk is. A „barokk“, a „rokokó“, a „biedermeier“ iro
dalomtörténeti műszavakká lettek, de a már régebben használatosak 
is, mint a „romantika“, a „klasszicizmus“ tartalmukban sajátságos 
magyar értelmezést kaptak. Máskép látjuk nem egy nagy írónkat, 
mert összefoglaló tanulmányok jelentek meg róluk. Többet tudunk 
az irodalmi élet szerkezetéről, mint régebben.

Mind ez nem maradt meg a tudomány határai között. Átvette 
azon frissében az a tanár-nemzedék, mely a háború utón került ki 
egyetemeinkről, de átvették az idősebbek közül is azok, akik figyelő 
szemmel tekintettek szaktudományuk újabb fejlődésére. Az átvevés 
annál könnyebben ment, mert ez a tudomány sokkal életszerűbb
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nyelven beszélt és szuggesztívebb képeket rajzolt, mint a régebbi. 
Távoli korszakok, így például középkori irodalmunk, csodálatosan 
elevenné váltak általa. Ez a tudomány maga is hangsúlyozta nevelő 
szerepét, hiszen tőle tanultuk meg azt, hogy irodalomtörténetünk 
„a nemzeti önismeret ezerve“.

A tantervnek és az utasításoknak idomulniuk kellett tehát ehhez 
a változáshoz. Az idomulás természetesen igen óvatosan történt, 
ltt-ott csak egy újabb műszó felbukkanása figyelmeztet jelenlétére, 
másutt egy-egy fogalmazási mód vagy esetleg egy hangsúly, mely 
a szemlélet megváltozott tartalmára utal. Nem ömlött tehát rá a 
tudomány a gimnázium tantervére és utasításaira a maga öncélú- 
ságával és egyénenkénti különfóleségeivel, hanem a maga egészében 
áll mögötte, legvégső tartó szerkezetként, szellemével és megállapo
dott igazságaival,

2. A tantervi változásnak második indítója abból az egyetemes 
kívánságból ered, mely az iskolától életszerűséget vár. Ismeretes, 
hogy ez a kívánság más tantárgyak helyzetét és belső szerkezetét is 
megváltoztatta. Különösen erősen érvényesült mindannyiszor, mikor 
ez az életszerűség-elv a gyakorlatiassággal szinte teljesen azonosult. 
Némely tantárgy eddig elfoglalt helye megkisebbedett, anyagában 
rostálások történtek, azért, mert a gyakorlati, az életre való nevelés 
így követelte.

A magyar nyelv és irodalom tanításával kapcsolatban ez a gya
korlatiasság és életszerűség nem oly értelemben kívánta az érvé
nyesítést, mint más tantárgyakban. A nyelv és irodalom tanítása 
a közvélemény szemében még ma is őriz igen sokat abból az ön
magáért való műveltség-gondolatból, mely nem engedi, hogy valami 
egészen hétköznapi értelmű gyakorlatiasság vegyen rajta erőt. 
A nyelvi és irodalmi műveltség valóban még műveltség, s az, aki 
ennek birtokában van, azaz tud formáltan bánni az élő s az írott 
nyelvvel és átélte irodalmunk fejlődésmenetét: művelt magyar 
ember, függetlenül minden gyakorlati vagy életrevaló hasznosság
tól. Pontosabban szólva: ennek az irodalmi műveltségnek éppen az 
a gyakorlati és életbeli haszna, hogy mi ezt önmagáért megbecsül
jük, birtokosát pedig magasra értékeljük. Ahol ez a műveltség 
egyúttal a nemzeti léleknek is formálója, szilárdítója és tudatosí- 
tója, ott már átlépünk a nemzetnevelés területére. Erről majd ezután 
lesz szó.

Bármennyire nem volt szükség arra, hogy az anyanyelvi és 
irodalmi nevelő oktatásban a hétköznapi praktikum mindent átfo
góan érvényesüljön, az életszerűség átformáló hatását nem kerül
hette el. Nem süllyedhet tanításunk tisztán gyakorlati jellegű nyelv-, 
írás- és beszédgyakorlattá, bár ezt sem hanyagoljuk el. Az új tan
terv az anyanyelvvel való foglalkozást végigviszi mind a nyolc osz
tályon, az utasítások pedig minden osztályra nézve meghatározzák 
azokat a teendőket, melyek a fogalmazástanítás és a stílusképzés 
ügyét szolgálják. A gyakorlatiasság mértéktartó érvényesítése 
mellett számot kellett vetni tanításunk eredményessége, tehát éppen 
a műveltség megszerzésének sikere érdekében azzal, hogy bevigyük 
anyagunkba is az életszerűséget. Mert igenis voltak oly anyagrészek 
tanításunkban, éspedig oly keretekben, melyek nem feleltek meg tel
jesen annak az értelmi foknak, melyen tanítottuk őket. Gondolok 
itt mindjárt arra az anyagra, mely a stilisztika, retorika és poétika
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néven élte a mag'a igen bizonytalan életét. A stilisztikában — hiszen 
a stílus a legnehezebben megfogható valami — igen sok olyan anyag 
részt találhattunk, melynek értelmes tanítása leküzdhetetlen nehéz
ségekbe ütközött. Hogy itt valami baj van, azt már sokan meglátták 
régebben is, főként pedig- a tankönyvszerzők. Ha egymás mellé te
szünk egy századforduló táján használt stilisztika-könyvet és egy 
mait, láthatjuk, hogy az elméleti anyag egyre fogyott. Az állandó 
küszködésről még az is tanúságot tesz, hogy a ma használatos sti
lisztikák is egymástól mennyire eltérően, sőt egymásnak nem egy
szer ellenmondón, birkóznak meg ezzel az anyaggal. A poétikában 
viszont igen sok volt az olyan anyag, például a műfajok egészen 
formális meghatározásai, melyek egyáltalában nem elégítették ki 
az ifjúság értelmi szükségleteit. A poétika elején ott álló esztétikai 
kategóriák meg- olyan kényes területeken jártak, ahová nemcsak 
a tanuló, de néha még a tanár sem ért fel egészen. Már most e három 
tárgynak a tanításában folyton-folyvást különféle veszedelmek rej
tőztek. Megtanítottuk a fogalmakat, beemléztettük őket, nem tö
rődve azzal, hogy mind ez tanítványainknak igazán irodalmi mű
veltséget jelentő élményükké vált-e; máskor megpróbáltuk valami
képpen ezeket az ismereteket elmélyíteni, de mivel nagyon mélyre 
nem mehettünk, adtunk tehát filozófiai és esztétikai gólyameséket 
és cipeltünk magukkal olyan meghatározásokat, mint „szép az, ami 
érdek nélkül teszik“, melyekkel sem mi, sem pedig tanítványaink 
nem tudtunk mit kezdeni; ismét máskor valóban mélyre szálltunk 
és a tanár kitűnő elméleti készültsége vitte a tanulókat olyan mély
ségekbe, ahol ezek már fulladoztak. Általában az a veszély fenye
getett, hogy ebből a három úgynevezett irodalmi segédtudomány
ból elméletet csinálunk és az elméleti anyag tudásával mérjük és 
közvetítjük a magyar irodalmi műveltséget. Csak igen keveseknek 
sikerült ezeket a veszedelmeket elkerülniük.

Sikerült azoknak, akik már tanítási gyakorlatukban megvaló
sították azt, amit az új tanterv is akar. Sikerült azoknak, akik lát
ták, hogy az irodalmi olvasmány, a mű, nem stilisztikai, retorikai 
vagy poétikai illusztráció, hanem összetett élő egész, mely egyidő- 
ben hat tartalmával, hangulatával, stílusával, műfaji mivoltával, 
formájával és szerkezetével. Ök tehát minden fokon tanítottak, 
amennyiben fogalmakra szükség volt, stilisztikát, retorikát és poéti
kát, de mindig csak addig a határig, ameddig a tanulók fejlődés
beli képessége megengedte.

Az élményszerű, egyre igényesedő, a művet mindig a maga 
egészében látó és láttató irodalomismeretet akarja megvalósítani az 
új tanterv. Nem részletezhetem, hogy ez az egyes osztályokban 
miként van elgondolva. Ez az utasítások szövegéből ki fog derülni. 
Még csak annyit fűzök hozzá, hogy hasonló meggondolások vezették 
a tantervkészítő bizottságot abban is, hogy a VII. osztályos iro
dalomtörténet anyagának határát időben közelebb hozták hozzánk. 
Az volt a cél, hogy a tanár kénytelen legyen legrégibb irodalmun
kon, tehát azon az anyagon, melyet a mai fiatalság számára a leg- 
kevésbbé tudunk megeleveníteni, nagyobb és gyorsabb lépésekkel 
áthaladni.

A stilisztika, retorika és a poétika kereteinek szétvetésével tör
tént meg a legradikálisabb változtatás a régi tantervén. Hagyomá
nyos és megszokott építmény esett szét, olyan, melyben éppen a
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megszokás következtében szinte bekötött szemmel járhattunk. Az új 
munkaterv tagadhatatlanul tudatosabb és előre Idterveltebb munkát 
vár a tanártól. Nagy segítségére lesznek azonban a tankönyvírók, 
mert az ő feladatuk, hogy a tanterv szabadságot is biztosító elveinek 
gyakorlatba való átviteléhez az új kereteket megépítsék.

3. A harmadik szempont azt kívánja a gimnáziumtól, hogy 
szelekció-képes legyen, azaz el tudja végezni azt az értékelő kiválo
gatást, amely egyfelől megakadályozza az arra alkalmatlanokat 
az értelmiségi sorba való lépésben, másfelől pedig a jövő vezető 
rétegének megadja a lehetőséget szellemének kibontakozásához.

Hogyan állunk ezzel a kérdéssel a magyar nyelvi és irodalmi 
tanítás területén? Közismert dolog, hogy a mi anyagunk általános
ságban nem mondható úgynevezett nehéz anyagnak. Ennek oka 
részben az, hogy valami olyanra építünk, amit a tanulók túlnyomó 
százaléka szívesen végez, tudniillik az olvasásra és az erre vonat
kozó megfigyelésekre. Másrészt pedig mi magunk is meglehetősen 
leszállítottuk igényeinket. Vonatkozik ez különösen a gimnázium 
életének legfontosabb értékelő mozzanatára, az érettségire. Hosszú 
sora van már azoknak a nyilatkozatoknak, melyek a magyar nyelvi 
és irodalmi érettségi színvonaltalanságát a középiskola és a felsőbb 
oktatás köreiből panasszal és váddal emlegették.

Ha a mi tanításunkat a szelekció elvégzésére alkalmassá akar
juk tenni, akkor anyagunkat minőségben, nem pedig mennyiségben, 
kell emelni. De mivel a tanterv, sőt az utasítások is anyag-megálla- 
pító. legfeljebb még az anyaggal való bánást általában megmutató 
rendelkezések, ennek a minőségi elvnek a szóhoz juttatása bennük 
nem mindenütt történhetik meg. A minőségi, a valóban szelekciós 
elvet csak a tanár képviselheti és valósíthatja meg saját maga 
szellemének minőségével. Hogy ez a minőség kialakulhasson, hogy 
láthatóvá és formáló erejűvé válhassék, az már a tanárképzés és a 
tanári kiválogatás feladata.

A tanterv és az utasítások csak némely rövidebb célzással, a 
tanítói és a nevelői munka módozatainak itt-ott megváltozott értel
mezésével, egy-egy tanácsadással segítheti a minőségi szelekció 
munkáját. Ha tovább menne, akkor át kellene alakulnia esszévé, 
mely a stílus, az elemző és megvilágító megbeszélés ható eszközei
vel élne. Még akkor is kérdéses, hogy át tudna-e hatolni azon a fa
lon, mely minden ember-egyéniséget zárttá és lényegében megköze- 
líthetetlenné tesz. Már pedig — mint mondtuk — a szelekció a ta
nító és nevelő egyéniség művelete.

Mégis az új tantervben van egy-két pont, ahol maga az anyag, 
és pedig az irodalomismereti anyag változott olyanná, amely a régi 
tantervvel szemben némiképpen magasabb igényeket támaszt. Fő
ként az V. és VI. osztályban. Mivel itt a régi anyag részben szét
oldódott, részben eltűnt, más lépett a helyébe. Az V. o. irodalom
ismereti anyagának egyrésze azt a célt szolgálja, hogy az ifjúságot 
előkészítse szellemi életünk történeti szemmel való látására. Az elő
készítés jól megválogatott olvasmányokkal, majd ezek alapján ki
alakított fogalmakkal történik. Az olvasmányok segítségével válik 
láthatóvá korok változó eszmevilága, tehát a korszak mibenléte, 
a változás fogalma, ezzel együtt az eszmék küzdelme, korszerű je
lentősége, a nyelv és stílus alakulása s velük létünket befolyásoló 
nagy kérdéseink (nemzetfeuntartás, vallási harcaink, kelet-nyugati
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helyzetünk stb.). Ha erősen túloznék, azt kellene mondanom, hogy 
olvasmányokon alapuló bevezetés ez a magyar szellemtörténetbe. 
Ugyanilyen kissé emeltebb minőségű anyag van а VI. osztályban is. 
Itt a középpontban most négy nagy magyar író áll: Vörösmarty, 
Petőfi, Arany és Jókai. Az ő életük és költészetük megismerése a 
kiinduló' pont, hogy az írói egyéniség és irodalom sajátos életének 
legfontosabb jellemzői megfigyeltessenek. Ilyenek például: a mű 
és forrása, a siker és hatás, ízlés, kritika, ízlésváltozatok, írói fejlő
dés. Az V. osztályban az egyetemes korszemlélettel, itt az írói mű 
életének megismerésével készülünk fel a történeti fokra, а VII. és 
а VIII. osztály irodalomtörténetére. Mind a két osztály anyaga 
pedig szervesen beépített alkalma a nevelés követelménye érvé
nyesülésének.

4. Mert ez, a nevelés megerősödött érvénye, a legvégső vára- 
dalom, mellyel az új gimnázium elé állunk. Lényegében nem új kö
vetelés, a neki való elégtevés sem csak a mi időnk középiskolájának 
a sajátja, mert korszerű formában megvolt a régiben is. De hogy 
a mostani idő nyomatékosabban hívja fel rá a figyelmet, nem kell 
bizonyítanom. Ha valamikor, akkor ma, a külső és belső veszélyez
tetettség állapotában, van szükségünk tisztult nemzettudatra, sors
kérdéseink világos látására és oly közösségi szellemre, mely egy
szerre tud megtartó és újat teremtő lenni.

Miben szolgálhat ennek a szellemnek a nevelésében a gimná
ziumi magyar nyelvi és irodalmi tanítás? Először is azzal, amit a 
régi középiskola is végzett. Felkeltheti nyelvünk szeretetét és meg
becsülését, az irodalom alkotásaiban élő és onnan kisugárzó lélek 
sok-sokféle hatásának való engedelmeskedést, tartóssá teheti a 
nagyjainkon és az azok által képviselt eszméken meg-megpihenő 
tekintetet. Mindezt végezte a régi tanítás és végzi ma is. Ma azon
ban nem egy ponton bizonyos többletre van szükség.

Ennek az új magyar nyelvi és irodalmi tantervnek már az első 
mondata, a cél meghatározása erre figyelmeztet. A szétágazó, nyelv
ismereti és műveltségi célokat egyetlen pontban futtatja össze, 
a célkitűzés mondatát az „értékes magyar emberré való nevelés“ 
kifejezéssel zárja le. Az utasításokban pedig most történik meg 
először, hogy minden osztályra meg van körvonalakban jelölve: 
mit kell végeznünk a nemzetnevelés jegyében. Ez nem valami min
dent mindenáron való szabályozás kedvéért történt. Részben azért, 
hogy végre ebben a kéídésben ne beszéljünk szép szavakkal a leve
gőbe, részben pedig, hogy nevelő munkánk határait is érezzük. Ne 
áltassuk magunkat azzal, hogy a mi munkánk mindent elvégezhet. 
Mi igenis vállalunk egy bizonyos részt ebből, azt, ami anyanyel
vűnkkel és irodalmunkkal, mint eszközökkel valóban a kezünk ügyé
ben van, de a többi már kívül esik hatáskörünkön. Az már a csa
lád, a társadalom, az egyház és az államélet feladata.

A minden osztályra felvázolt nevelői munka éppen olyan felfelé 
emelkedést mutat, mint maga a szerves irodalomismeret. Legalul 
azzal kezdődik, hogy megfigyeltet emberi és magyar vonásokat, 
néhány könnyebben felfogható eszményt, majd mindezt a gyermeki 
romantizmuson ót a „hős“, a „nagy ember“ köré csoportosítja. Ké
sőbb tágítjuk az érzületi alapokat: az eszményiség nemcsak a közre 
kötelező, hanem mindenkire s ezzel előkészít jük a népi közösség élmé
nyét. Az V. osztályban a. magyar sors nagy kérdéseire figyeltetünk,
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a VT-ban a nagy írók életén és művein át az egyéni lélek problema
tikájában megyünk neveltjeink segítségére. Légiéiül beállítjuk 
őket a történeti folyamat teljes áramlásába, mely egyén és közös
ség rejtélyes egymásrahatásából jött létre s végül rávezetjük őket 
a mai magyar élet sínéire.

Ezekben próbáltam a tanterv és az utasítások rnegszerkesztőit 
vezető elveket vázolni. J ól tudom, hogy az e lv . . .  csak elv. A tanterv 
és az utasítások csak az első kicsi lépés a felé, hogy a gimná
ziumi magyar nyelvi és irodalmi nevelő oktatás megújhodhassék. 
A befejező lépést a tanítók és a nevelők teszik meg. Hogy ez a lé
pés valóban a megvalósulásig érhessen el, ahhoz új tantervnek és 
régi tanári munkakedvnek kell találkoznia.

Dr. Kerecsényi Dezső.

Magyarország óvó- és oktatószemélyzetének statisztikája.1

A M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal az utóbbi években öt 
külön kiadványban közölt adatokat a közoktatásügyi statisztika 
tárgyköréből, amelyek közül a középiskolákról szólót e sorok Írója 
Közlönyünk 1935. évi januári számában részletesen ismertette. 
A közoktatásügyi kiadványok sorában, amelyekkel a Hivatal a 
szellemi munkapiac égetően aktuális kérdését igyekszik megvilá
gítani, a most megjelent kötet az óvó- és oktatószemélyzet hatal
mas, 33.266 főt kitevő táborának demográfiai viszonyairól, képzett
ségéről és szociális helyzetéről nyújt, bőséges tájékoztatást. Köz
lönyünk speciális jellegének megfelelően a kiadványnak főleg a 
középiskolai tanárságra vonatkozó adatait ismertetjük s csak itt- 
ott térünk ki a többi iskolafaj néhány, általánosabb érdeklődésre 
számot tartható adatainak közlésére is.

Kisdedóvóink 2525 nőnek (óvónő, dajka) adnak kenyeret; kö
zülük 2%-nak magasabb, tanítónői oklevele van. Az oklevéllel ren
delkező óvószemélyzet (1602) közül 974 (608%) hajadon, köztük 187 
apáca. Az óvónők legtöbbnyire ú. n. lateiner elemhez mennek férj
hez, de akadt köztük 15, aki kénytelen volt üzleti segéddel, altiszt
tel (!) megelégedni s 29 keresetnélküli férje helyett a családfenn
tartás gondjait viselni. Az óvónők közül a nem magyarajkúak (12) 
s a zsidó vallásúak (17) aránya alig 1—1%. Az 556 állami óvónő 
közül 2 zsidó.

Az oktatószemélyzet száma a mostoha viszonyok ellenére is 
erőteljes fejlődést mutat. Tudvalevő, hogy gróf Klebelsberg kultúr
politikája a felsőoktatás mellett különösen népoktatásügyünk 
súlyos hiányainak kiküszöbölésére fordított hatalmas összegeket. 
Tíz év (1924—1934) fejlődését illusztrálják a következő adatok:

Az elemi mindennapi iskolák száma 1924-ben 6374, 1934-ben 
6873, tanítók száma 1924-ben 16.494, 1934-ben 19.524, tanulók száma 
1924-ben 690.9671 2, 1934-ben 967.216.

1 Magyarország óvó- és oktatószemélyzetének statisztikája az 1934/5. 
tanévben. Szerkesztette és kiadja a m. kir. közp. Statisztikai Hivatal. Ára 4 P.

2 A tanulók alacsony számát elsősorban nem a beiskolázás hiánya, 
hanem az magyarázza, hogy a jelzett évben a tankötelesek túlnyomó része 
a gyér háborús évjáratokból került ki.
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A népoktatás fejlesztése természetesen a tanítóképző intéze
tekre is hatással volt. A férfiképzők létszáma nem változott (19), 
a tanároké még fogyott is, de a tanulóké 1880-ról 3012-re emelkedett. 
A nőképzők ez évtizedben rohamosan fejlődnek: az iskolák száma
24-ről 36-ra, a tanároké 265-ről 383-ra, a tanulóké 2304-ről 6528-ra 
emelkedett. (1912-ben Nagy-Magyarország 35 nőképzőjében 4167 
növendék volt!) A múlt évtized kultúrpolitikájának nagy eltéve
lyedése volt a nagyszámú új, teljesen fölösleges, sem megfelelő 
felszereléssel, se kellő képesítésű tanerőkkel nem bíró nőképző léte
sítésének engedélyezése, aminek következménye lett az állásnélküli 
tanítónők számának megduzzadása. Ezt a hibát korrigálja most a 
kultuszkormány, mikor a fennálló 54 tanítóképzővel szemben a 
tanítói akadémiák számát 40-ben limitálja, úgyhogy évenkint 
ezernél több képesítést nem nyerhet (1936-ban 1910 jelölt — 644 férfi 
és 1266 nő — kapott tanítói oklevelet).

A múlt évtized kulturális alkotásokban egyébként oly gazdag 
korának egy másik hibája, illetőleg mulasztása volt a falusi népünk 
gazdasági műveltségének széles körben való fejlesztésére leginkább 
hivatott önálló gazdasági továbbképző iskolák fejlesztésének el
hanyagolása. Számuk 10 év alatt 47-ről mindössze 54-re, a tanerőké 
125-ről 197-re, a tanulóké 16.561-ről 19.553-ra emelkedett. A felső- 
mezőgazdasági iskolák terén sem lehet fejlődésnek mondani azt, 
hogy számuk kettőről négyre nőtt. Ebben az agrárországban, ahol 
az intenzív gazdálkodás nemcsak a földművelők, hanem minden 
más foglalkozású boldogulásának is alapja, a mezőgazdasági szak
oktatás volt a kultuszkormány mostohagyermeke. A mostanában 
elhangzott hivatalos nyilatkozatok alapján azonban remélhetjük, 
hogy e téren hamarosan gyökeres javulás fog beállni.

A polgári iskolák terén mérsékelt fejlődést (1924-ben 359 iskola, 
3381 tanár, 81.152 tanuló, 1934-ben 403 iskola, 3447 tanár, 88.521 tanuló), 
a felsőkereskedelmi iskoláknál pedig (1924-ben 46 iskola, 484 tanár, 
10.063 tanuló, 1934-ben 49 iskola, 586 tanár, 8435 tanuló) már az 
iskolafaj vonzóerejének csökkenését látjuk. A gazdasági válság 
súlyos hatását mutatja a tanonciskolák tanulószámának nagy
arányú csökkenése (70.964-ről 43.184-re), ami a jövő kisiparosnemze
dék szakképzettsége szempontjából aggályos jelenség.

Középiskoláink fejlesztése jelenlegi elhelyezkedési viszonyaink 
között egyáltalában nem kívánatos. Tudatában volt ennek a múlt 
évtized kultúrpolitikája is s 1924-ben, az új középiskolai törvény 
megalkotásakor a fiúközépiskolák közül kb. tizenötöt meg akart 
szüntetni, illetőleg átszervezni. A „febris gymnasialis“ azonban 
erősebbnek bizonyult s a középiskolák száma nemhogy nem csök
kent, de még mindig növekedik. 1918-ban a mai területen 137 közép
iskola volt (108 fiú és 29 leány), 1924-ben 152, 1934-ben 167 s az 
idén 174?

A középiskolák
férfitanárainak száma 1924-ben 2455, 1934-ben 2370,
nőtanárainak száma 1924-ben 384, 1934-ben 662,
tanulóinak száma 1924-ben 55.855, 1934-ben 64.522. 3

3 127 fiú- és 47 leányközépiskola, beleértve a 3 reáliskolai nevelőinté
zetet s a Budapesten működő 3 külföldi (német, olasz, bolgár) koedukációs 
középiskolát.
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Meglepő, hogy tíz év alatt a férfitanárok száma csökkent, a 
nőké pedig’ erős iramban nőtt. Többé-kevésbbé ugyanezt a jelen
séget észlelhetjük a többi iskolafajnál is. A középiskolák tanárai 
közül 1912-ben 9-3, 1924-ben 13 5 ,1934-ben 21-8 a nő; az elemi iskolák
ban a női tanerők aránya 1912 óta 311-ről 443-ra, a felsőkereske
delmi iskolákban 3-9-ről 27’6-ra emelkedett. Ez az emelkedés annyi
ban érthető és megokolt, amennyiben az egyes középfokú iskola
típusoknál a nőiskolák száma gyorsabb ütemben növekedett, mint 
a fiúiskoláké; hisz ma a középosztály már leányait is majdnem 
olyan mértékben iskoláztatja, mint fiait. Nem egészséges jelenség 
azonban az, hogy a polgári /tóiskolákban még mindig nagy szám
ban vannak nótanárok, míg a középfokú leányiskolákból a férfi
tanerők hova-tovább teljesen kiszorulnak, holott ez iskolák belső 
életét ismerők szerint szerfelett kívánatos, hogy a középfokú leány
iskolákban mindig legyen egy-két megállapodottabb korú férfi
tanár is.

Nemcsak szorosan vett oktatási, hanem sok egyéb szempont
ból is kóros jelenség, hogy az elemi iskolai oktatás egyre jobban 
a nők kezébe jut. A felekezeti elemi iskolákban a férfiak még nagy 
fölényben vannak, mert az állások nagy része kántoriamtól; az 
állami elemi (54-4%) és a községi elemi (66%) iskolákban azonban 
már a nőtanítók vannak túlsúlyban. Aki tudja azt, hogy a kis fal
vakban és tanyákon, ahol gyakran a tanító az egyetlen művelt em
ber, az iskolai tanításon kívül mily sok kulturális, gazdasági, tár
sadalmi feladat vár a tanítóra, tudja azt is, hogy mindezt a sok 
feladatot a nőtanító legtöbbnyire nem akarja vállalni, sőt jórészt 
nem is vállalhatja. Aki tudja, hogy a nőtanítóknak a tanyáktól, a 
tanyalakóknak pedig a nőtanítóktól való idegenkedése kölcsönös, az 
kell, hogy sürgesse annak az elvnek kimondását, hogy az egy- 
tanitós iskolákban férfitanítókat kell alkalmazni. Ma már az is 
előfordul — e sorok írója maga látta több helyütt —, hogy tanyai 
iskolákban mindkét tanítói állás nővel van betöltve. A tanítói aka
démiákról szóló új törvény végrehajtásától várjuk azt, hogy a 
jelenlegi helyzettel szemben (3012 férfi-, 6258 női tanítóképzői tanuló) 
a. reális szükségletnek megfelelően fogja megállapítani a jövő taní
tóinak és tanítónőinek arányát.

A tanerők képesítésére vonatkozó adatok között megemlíthet
jük, hogy a középiskolákban 74 tanárnak csak polgári iskolai ta
nári, 11-nek képzőintézeti tanári oklevele volt.4 Viszont a közép
iskolai képesítésű tanárok közül 381 polgári iskolában, sőt 19 elemi 
iskolában tanított. Az elemi iskolába szorult középiskolai tanár 
működését a kiadvány joggal jelzi mind a szakszerűség, mind pedig 
a hivatásérzet szempontjából aggályosnak. Az elemi iskolák tanítói 
közül találunk papokat (27), doctor jurisokat (44), sőt orvosokat (2) 
s nagyszámban polgári iskolai tanári oklevéllel bírót (255) is. Mind
ezek a létért való megnehezült küzdelemnek az illető iskolák szem
pontjából nem mindig előnyös jelenségei, amelyekkel egyébként 
más téren is gyakran találkozunk (diplomás kalauzok).

Ugyancsak a létért való küzdelem súlyosságát mirtatják a 
tanerők kormegoszlására vonatkozólag közzétett adatok is. A dip

4 Két férfi kivételével mind nő, akik régi jogalapon taníthatnak a 
leányközépiskolákban.
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loma ma már ritkán biztosít azonnali elhelyezkedést. A közép
iskolai férfitanárok között csak 0-6, a nőtanárok között 19% kora 
van 25 óv alatt. Az utolsó öt év (1929—34) folyamán alkalmazáshoz 
jutott középfokú iskolai tanárok 38-5%-a a 30 éves kort túlhaladta. 
A pedagógiai képesítések terén mutatkozó nagyarányú felesleg 
következtében tehát a diplomások nagy része csak többéves vára
kozás után jut alkalmazáshoz, ami a tanszemélyzet rohamos elöre
gedésére vezet. Ennek következménye, hogy az újabb nemzedék 
pedagógusai majdan a 65 éves maximális korhatárig kénytelenek 
működni. Minthogy az évi szükséglet, az utánpótlás nagyobb vál
tozásoknak a jövőben sem lesz kitéve, hisz az iskolahálózat — az 
elemi iskoláktól eltekintve — eléggé kiépült, a munkanélküliséget 
csak a diplomatermelés megfelelő korlátozásával lehet enyhíteni. 
Ez készül a tanítóképzés, már megvan a polgári iskolai férfitaná
rok képzése terén, de megoldásra vár még a középiskolai tanár
képzés terén, ahol különösen a nőhallgatóknak alig néhány száza
léka tud elhelyezkedni. A bölcsészettanhallgatók számának nagy
arányú korlátozása esetén azonban aligha lesz szükség a jelenlegi 
négy filozófiai fakultásra.

A szolgálati idő és a kor összefüggését feltüntető adatok is a 
fiatal diplomások hosszú várakozását bizonyítják, különösen az 
állami jellegű iskoláknál, mert az állam az alkalmazásnál nagyobb 
figyelmet fordít az oklevél megszerzésének időpontjára, mint egyéb 
iskolafenntartók. Az 1934. évben újonnan alkalmazott 186 közép
iskolai tanár közül

23—24 éves 17
25—29 „ 111
30—34 „ 34
35— „ 14

Az államnál alkalmazottak 40, a más jellegű középiskoláknál 
27%-a 30 évesnél idősebb volt; ezek tehát 65 éves korukra se fog
ják szolgálati idejüket betölteni! Az évenkinti utánpótlás több mint 
egy évtizedet meghaladó idő folyamán végzettekből tevődik össze.

A szolgálati idejüket betöltött középiskolai tanárok nyugdíja
zása tekintetében az állam a legszigorúbb, mert nála a férfi taná
roknak csak 0-6, míg például a reformátusoknál 3-4, a katolikusok
nál 6-3%-a több mint 35 éve szolgált.

A hosszú várakozás után álláshoz jutott tanár a régi jó idők
kel szemben éveket tölt el a változatos elnevezésű alkalmazásban, 
míg végre rendes tanári kinevezéshez jut. E téren is az állami isko
láknál van a legrosszabb helyzet. A férfi tanárok közül az 5 éve 
szolgáló állami tanárok 18-7, a katolikusoknál 62-5 (itt sok a szer
zetes), a reformátusoknak 40%-a rendes; de a 6—10 éve szolgáló 
állami tanárok 17-7%-a is még nincs rendesnek kinevezve.

A statisztikai adatgyűjtés most elsőízben tette részletes meg
figyelés tárgyává a tanerők családi viszonyait. A középiskolák 
férfitanárai közül 38, a nőtanárok közül 71% nőtlen, illetve haja
don. A katolikus egyházi személyek figyelmen kívül hagyásával ez 
az arányszám kb. 7—8%-kal csökken.

Szociális szempontból érdekesek a tanerők házastársainak fog
lalkozására vonatkozó adatok is. A kiadvány a középfokú iskolák 
tanárait összevonja; a férfiak közül 81il%-nak felesége kereset nél
küli, 15-2%-a pedig tanerő. A nőtanárok közül 2-6%-nak férje kere-
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setnélküli, 33-3%-é pedagógus, 35-7%-é egyéb közalkalmazott vagy 
nyugdíjas. Az elemi iskolai férjes tanítónők közül (4544) mindössze 
43 van, aki kirívóan „rangon alul“ ment férjhez (ipari segéd
személy, altiszt); a polgári iskolai tanárnők közül (694) egy, a 
középiskolaiak közül egy sem. Az adatokból kiviláglik az is, hogy 
a kettős kereset általában nem az életélvezetek halmozását, hanem 
a csalód létminimumának összehozását szolgálja: a kettős kereset 
a házasok többségénél a házasélet első évtizedében, főként annak 
kezdő éveiben fordul elő.

A kiadvány igen bőven foglalkozik a tanerőházaspárok viszo
nyaival. Ezek túlnyomó többsége elemi iskolában tanít. A közép
iskolai tanerőházaspárok közül a férfitanárok feleségének 36-9%-a 
tanítónő, 30-9%-a polgári, 24-8%-a középiskolai tanárnő, viszont a 
középiskolai tanárnők pedagógus férjei közül 7-6%-a polgári, 
69-8%-a középiskolában, 22-6%-a egyéb iskolában tanít.

A tanítással foglalkozók gyermekiét száma a különböző foglal
kozási ágak tisztviselőihez képest igen kedvező (a férjes nők élő 
gyermekeinek átlagos száma 1-72, a többi foglalkozási ágnál 1-43), 
de ez a kedvező arány elsősorban az elemi iskolai tanítóság javára 
írható. Az átlagos gyermeklétszám a magasabb korcsoportokban 
fokozatosan növekszik, ami azt mutatja, hogy a gyermeklétszám 
korlátozása a fiatalabb pedagógusoknál is egyre jobban terjed.

Az oktatószemélyzet anyanyelvi adatai örvendetes egyhangú
ságot mutatnak: több mint 99% magyar anyanyelvű. A magyar 
anyanyelvűek közül az elemi iskolákban kb. 2/з, a középfokú isko
lákban V3 rész csak magyarul tud. Feltűnő, hogy a fiatalabb nem
zedék idegen nyelvismerete sokkal hiányosabb, mint az idősebbeké. 
Ennek oka részben az, hogy az idősebb nemzedék még az egész 
Magyarország területéről rekrutálódott, amelynek nemzetiségi vi
dékein több alkalmuk volt más nyelvet is elsajátítani, de kétség
telen, hogy a hiányos nyelvtudás a kedvezőtlen anyagi viszonyok
nak is tulajdonítható, amelyeket az idegen nyelvismeret terjedése 
érdekében tett kormányzati intézkedésekkel (külföldi ösztöndíjak) 
nem tudtak ellensúlyozni. A középiskolák férfitanárai közül 60% 
beszél németül, 14% franciául, 6% angolul s 5% olaszul; a nő
tanárok közül 80, 34, 14, 6%. A nőtanerők idegen nyelvismerete 
valamennyi iskolafajnál jóval magasabb, mint a férfiaké. Az ide
gen nyelvet beszélő tanerőknek kb. ötödrésze 2, huszadrésze 3 ide
gen nyelvet beszél. Meglepő, hogy a főiskolák 6 nyilvános rendes 
tanára saját adatbevallása szerint csak magyarul tud.

Az oktatószemélyzet vallási megoszlására vonatkozó adatok 
azt mutatják, hogy az meglehetősen egyezik a tanulók vallási meg
oszlásával s az utánpótlásban is az egyes hitfelekezetek arányo
san részesednek. Az állami és a községi iskolákban is nagy gondot 
fordítanak arra, hogy a katolikusok és protestánsok a megnyíló 
állásokban igazságosan és arányosan részesedjenek. Itt is látjuk 
azonban azt, mint minden egyéb téren, hogy a nagyobb műveltségű 
s kedvezőbb anyagi helyzetű evangélikusok részesedése jóval ked
vezőbb, mint ami arányszámuknak megfelelne. Az ország lakos
ságának 6-1%-a evangélikus, a polgári iskolai tanárok 81, a közép
iskolai tanárok 107, a főiskolai rendes tanároknak már 13-2%-a 
evangélikus. Az evangélikusok aránylag sok iskolát tartanak fenn,
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olyanokat is, amelyekben más felekezetű tanulók vannak nagy 
számban, sőt többségben.

A zsidó vallásit tanerők száma erősen visszafejlődőben van, 
de erősen csökken minden iskolafajnál a zsidó tanulóknak is nem
csak az aránya, de az abszolút száma is. A zsidók országos arány- 
száma 5-1, de az elemi iskolák tanulói közül csak 2-2% zsidó s ezek
nek is több mint fele (54-5%) nem zsidó felekezeti iskolába jár. Az 
egész oktatószemélyzet 8-1, a középiskolák tanárainak 41%-a zsidó. 
Az utánpótlásban a zsidó tanerők lényegesen csökkenő arány
számokkal szerepelnek.

A tanerők közül zsidó vallású az állami elemi iskolákban 51, 
a községiekben (főleg Budapesten) 140, az állami polgári iskolák
ban 20, a községiekben 49, az állami középiskolákban 38, a közsé
giekben 5, az állami felső kereskedelmi iskolákban 4, a községiek
ben 52. Közülük az utolsó öt évben (1929—1934) kapott alkalmazást 
az említett jellegű elemi iskolákban 2, a polgári iskolákban 4, a 
középiskolákban 1. Az egyetemek közül egyedül a budapesti Páz
mány Péter tudományegyetemen van egy zsidó vallású nyilvános 
rendes tanár; a főiskolák 1939 főnyi tanszemélyzetéből 60 (magán
tanár, lektor, adjunktus) zsidó vallású.

A kiadványban közölt hatalmas statisztikai anyagnak szöve
ges ismertetését Jánki Gyula miniszteri segédtitkár írta meg nagy 
elmélyedéssel és hozzáértéssel. Dr. Bonisch Artúr.

A német ifjúság megszervezése.

A háború utáni években a német ifjúsági szervezetek igen 
tarka képet mutattak. A Kurt Fischer-féle sokminden átalakítás
sal megtoldott-foldott „Wandervogel“-mozgalom már a végét járta, 
az Angliából Európa, sőt a világ minden országába diadalmasan 
benyomuló cserkészet azonban nem tudott komoly eredményeket 
elérni. A weimári korszakban uralomra jutott marxista világnézet 
a cserkészet vallásos-hazafias eszmekörébe éppúgy képtelen volt 
bekapcsolódni, mint a ,,Wandervogel“ túristáskodó, felületes, sőt 
léha szervezete, mely gyorsan süllyedt a legkülönbözőbb világné
zetű elemek nem mindig szívderítő találkahelyévé s az ország 
határain is néha túlhangzó botrányai a német „turista“ ifjú nép
szerűtlenségét nagy mértékben fokozták. A széttagolt németségben 
így különböző tornaegyletek és túrista alakulatok csoportosították 
foglalkozás ágak (kereskedő, iparos stb.) vagy politikai világnézet 
(szocialista, kommunista, később nemzeti szocialista) szerint a né
met ifjúságot s bár ez egyesületek egy része „Bündische Jugend“ 
név alatt aránylag szorosabb egységet alkotott, az egésznek szét- 
esettségén ez nem sokat tudott változtatni. Ebben az atomizált 
ifjúságban csak a protestáns (evangélikus] és a katolikus egyesü
letek, valamint a Nemzetközi Irodába fölvett cserkészcsapatok fog
lalkoztak a sporton, játékon és szórakozáson kívül komoly nevelő 
munkával is, anélkül azonban, hogy az ifjúságot valamely politi
kai párt vagy rendszer vak eszközévé tették volna.

Erre a „föladatra“ először a marxizmus vállalkozott Német
országban. A marxizmusban rejlő liberális hajlam — mely a bol- 
sevizmustól élesen megkülönbözteti — nem engedte, hogy az ifjú
ság nevelését minden részletében a szociáldemokrata eszmerend-
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szerhez igazítsák. Ezért nem sikerült az ifjúságot akkor még ke
mény szervezetekbe tömöríteni, a szervezetek munkarendjét rész
letekbe menő alapossággal megállapítani s annak mindenütt ér
vényt szerezni. Bármennyire is tisztában voltak a marxista veze
tők azzal, bogy „akié az ifjúság, azé a jövő“, erélyűket és munká
juk alaposságát az erősen érvényesülő liberális összetevő korlá
tozta, kormányzó hatalmuk gyenge és fejlődésképtelen volt s az 
ifjúsági szervezetek tarka rendszertelensége kormányzásuk alatt 
csak fokozódott.

Így alakult meg 1926-ban az első HJ-csoport (ejtsd: Hajót 
=  Hitlerjugend), mely nevét Julius Streichertől, a „Stürmer“ 
szerkesztőjétől kapta. (Tőle való a „Barna Ház“ elnevezés is.) 
A csoport első szervezője egy Kurt Gruber nevű fiatal tanár volt, 
de ő 1930-ban, állítólag idegbaj miatt, teljesen visszavonult a mun
kától. Két évvel visszavonulása előtt viszont már belekapcsolódott 
a mozgalomba Alfred Bosenberg, aki természetesen azóta is a HJ 
egyik legfőbb szellemi vezetője maradt. Az ifjúsági szervezet 
eleinte magában a pártban is bizonytalan helyzetű volt, sokáig 
csak az SA (Sturmabteilung) egyik részének tekintették s a leg
főbb SA-vezető (akkoriban egy százados) felügyelete alatt állott. 
Baldur von Schirach, a mai ifjúsági vezér (Reichsjugendführer) 
akkor Gruber melllé volt beosztva s a szervezet gyér számban ter
jedő lapját („Hie Deutsche Zukunft“) szerkesztette. (A lap ma „Wille 
und Macht“ címen százezeres példányszómban jelenik meg.) Gruber 
kiválása után Schirach vette át a vezetést, de háromhavi fogház- 
büntetés elől csakhamar Kufsteinba kényszerült menekülni, majd 
a kormány a HJ működését teljesen betiltotta. A munka 
ezután titokban folyt tovább, a tagok száma állandóan szaporodott 
(elérte a harmincötezret!) s a müncheni ,,Reichsadler“-szálló leg
felső emeletét teljesen elfoglalták a központi irodák. A pénzhiány 
s a kormányzat ellenséges magatartása ellenére is sikerült Pots- 
damban, 1932 októberében, körülbelül százezer ifjú részvételével 
nagyszabású seregszemlét tartani. Egynéhány hónap múlva a ha
talom a nemzeti szocialista párt kezére jutott s a HJ vezetőségé
nek első dolga volt a régi ifjúsági szervezet (Reichsausschuß der 
deutschen Jugendverbände“) központi helységeit megszállani s a 
vezetőket helyükről eltávolítani. A többi már aránylag gyorsan 
ment. A központ irataiból világosan látták az egyes ifjúsági cso
portok helyzetét, számerejét, szervezettségi fokát s megfelelően 
gyors és ügyes intézkedésekkel sikerült nekik a tényleges vezetést 
igen hamar megszerezni. Komoly szembeholyezkedést jóformán 
csak a vallásos egyesületeknél tapasztaltak. Ám a protestáns ifjú
sági szövetséget (Das Evangelische Jugendwerk) még 1933 végén 
sikerült Ludwig Müller akkori birodalmi püspöknek azzal a föl
tétellel beolvasztani, hogy a Jugendwerk minden tagja hetenként 
egy szabadestét kap „vallásos tevékenységének elvégzése“ céljá
ból. A katolikus ifjúság helyzetét a birodalmi konkordátum 31. 
cikkelye rendezte volna, de végleges és megnyugtató egyezmény 
még most sincs.

Ettől eltekintve a szervezést gyors ütemben, de igen alaposan 
és nagy körültekintéssel elvégezték s munkájuk a párt szempont
jainak komoly, rendszeres és következetes gyakorlati megvalósítá
sát mutatja. A HJ-nak kettős jelentése van: jelenti elsősorban az
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egész német ifjúság szervezetét, vallásra, társadalmi állásra és 
nemre való tekintet nélkül. A belépés elvben önkéntes. Másodsor
ban H.J alatt a fiúk és az ifjak szervezetét értjük. Ez a két csoportra 
oszlik: a JV (Jungvolk) a 10—14 éves fiúkat egyesíti, míg a tulaj- 
donképeni HJ-ba a 14—18 éves ifjak tartoznak. A leányok a BDM- 
ben (Bund Deutscher Mädel) tömörülnek, mely a fiúk szervezeté
hez hasonlóan JM (Jungmädel) és BDM-csoportokra oszlik azzal 
a különbséggel, hogy az utóbbiba a 14—21 éves leányok tartoznak. 
Az egész szervezet kb. négymillió fiút ée ugyanannyi leányt foglal 
magában s öt fő-kerületre (fiúknál: Obergebiet, leányoknál: Gau- 
verband) oszlik, melyek mindegyikébe kb 750 ezer fiú, illetve leány 
tartozik. A fő-kerületeket 4—5 kerületre (Gebiet, illetve Obergau) 
osztották, melyeknek egyenkint kb. 180 ezer tagja van. A fő-kerüle
tek és kerületek beosztásánál a korosztályt még nem vették tekin
tetbe, tehát ezek a HJ, a JV, a BDM és a JM szervezeteket egy
aránt magukban foglalják. A további felosztás a fiú- és a leány- 
szervezeteknél egyképen bifurkálódik. Körülbelül 6000—6000 ifjat, 
illetve leányt foglal magában a következő csoport, melynek neve 
a HJ-nál Bann, a JV-nál Jungbann, a BDM-nél Untergau, a JM- 
né] Jugendmädeluntergau. Körülbelül 800—800 tagot számlál ennek 
alcsoportja, az Unterbann és Stamm, illetve a Mädelring és Jung
mädelring, kb. 160 tagból áll a Gefolgschaft, a Fähnlein, illetve a 
Mädel gruppé és Jungmädelgruppe, 40 tagú a Shar, a Jungzug, a 
Mädelschar s a Jungmädelschar, míg a legkisebb egység (Kame
radschaft, Jungenschaft, Mädelschaft, Jungmädelschaft) 10—10 ta
got számlál.

A szervezésen kívül a vezetés kérdését is igyekeztek a maguk 
módja szerint megoldani. „Ifjúságot csak ifjúság vezethet!“ — 
mondta Hitler s ezt az elvet a HJ minden szervében érvényesíteni 
igyekeztek. Szerintük a régi, ú. n. „hündische Jugend“ vezetője 
rendszerint máshonnan jött ember volt, a maga ifjúságában más 
ideál szerint élt s így a rábízottakkal igazi közösségben élni csak 
a legritkább esetben tudott. A HJ-ban az ifjakat sajátmaguk közül 
„kitermelődött“ vezetők irányítják, „született“ vezetők, nem pedig 
kinevezett elöljárók. Az ilyen vezető sohasem válik hivatalos 
órákat tartó magánemeberré, hanem minden ténykedésében nem
zeti szocialista bajtárs marad, fölényes erejű egyéniség, a parancs
adási joga és felelőssége korlátlan. Tanítani és vezetni szerintük 
két különböző dolog: a tanítási eljárásokat el lehet sajátítani, a 
vezetésre születni kell. Elvben tehát a tanár, vagy a tanító nem 
lehet egyúttal HJ-vezető is. Az elgondolás természetesen sok józan 
igazságot tartalmaz (melyeket nagyrészt a cserkészettől kölcsön
zött), de szerintünk mégis túloz, különösen az iskolai nevelés és 
a tanári munka értékelésénél. Keresztény szempontból — ami min
dig a józan ész szempontját is jelenti — a nevelés az érett ember 
tervszerű segítsége az éretlen ember számára az élet helyes alakí
tására vonatkozóan. Nincs az a „Führernatur“, aki a vele egykorú 
éretleneket józan tervszerűséggel nevelni tudná. Aztán a tanári 
munka sem pusztán elsajátítható ügyesség, hanem művészet is, 
melyre legalább is úgy kell születni, mint a HJ-vezetésre. Az éret
len „vezető“ legföljebb vak eszköz lehet felsőbbsége kezében s a 
korlátlan parancsadási „joga“ vagy „felelőssége“ jelszó csupán és 
a neveléshez semmi köze sincs.
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Mutatja ezt az a körülmény is, hogy ezeknek a született 
vezetőknek is igen alapos elméleti és gyakorlati előképzésen 
kell átmenniük, amit a vezetőképző iskolákban kapnak meg. 
A vezetőképzést még nem tudták teljes alapossággal megoldani, a 
tanfolyamok hol hosszabbak, hol rövidebbek, nincs állandó tanári 
kiképzői kar. Az első ilyen vezetőképző iskola Fleehtorf faluban 
volt, Braunschweig mellett, még az ú. n. „Kampfzeit“ idején. 
Ma már minden kerületnek megvan a vezetőképző iskolája. 
A tanítás és gyakorlás általában három hétig tart és négy főrészre 
oszlik: 1. Világnézeti iskolázás, azaz a fajelmélet, a történelem, a 
szocializmus s a külföldi németség problémáinak nemzeti szocia
lista értelmezése. Itt tanulják meg a vezetők a HJ csapatössze
jöveteleinek, az ú. n. „Heimabend“-eknek helyes vezetési módját s 
az ünnepi díszfelvonulások megrendezésének technikáját is. 2. Test- 
gyakorlás, ezzel kapcsolatban a bajtársias magatartás, a bátor, 
biztos föllépés és kitartás fejlesztése. „A HJ-vezetőt elszánt és vak
merő fenegyerekké (Draufgänger) kell nevelni“ — mondja Schi- 
rach. Elsőnek kell lennie minden sportban, a birkózásban, ököl
vívásban, úszásban (életmentés!) éppúgy, mint a futásban, ugrás
ban, hajításban vagy gyaloglásban. 3. Éppen ezért nagyon szigo
rúan veszik és sűrűn csinálják az ú. n. terepgyakorlatokat, melyek 
a vezető gyalogló-, futó- és ugrókészségét teszik különösen erős 
próbára. 4. „Egyéb gyakorlatok“ címen tanítják az elsősegély
nyújtást, a céllövészetet (kiskaliberű fegyverrel), a helyesírást, az 
éneket, sőt a helyes kiejtést is. A vezetőképző iskolák mellett a 
„Hochschule für Politik“ keretében is rendeznek szemináriumot 
HJ-vezetők részére. Az 1937. évi szeminárium április 5-től június
26-ig tartott s munkarendjében ott találjuk a német őstörténetnek, 
a faj és világnézet összefüggésének tárgyalását, Rosenberg 
„Mythus“-ának tanulmányozását.

Az így kiképzett és megszervezett vezetők irányítása alá kerül 
a szolgálatra jelentkező tízéves fhí. A jelentkezés, illetve a beosztás 
minden év április 20-án, Hitler születésnapján történik. A jelent
kezett fiút a JV lakóhely szerint illetékes „Fähnlein“-jének negye
dik „Jungzug“-jába osztják be, ahol a vele teljesen egykorúakkal 
egy évig szolgál. A következő évben ugyanazon „Fähnlein“ har
madik „Jungzug“-jába kerül, egy év múlva a másodikba, majd 
szolgálatának negyedik évében — 14 éves korában — az első „Jung
zug“ tagja lesz. Nagy gondot fordítanak arra, hogy a kiképzés alá 
kerülő fiú a nemzeti szocialista eszmerendszerbe szinte „bele
szülessék“, azt az egyedüli helyes és igaz világnézetnek ismerje 
meg s így a felnövekvő nemzedék magatartása mindenben más 
legyen, mint a régié volt. Különösen az osztályszellemet s az 
osztálygyűlöletet akarják kiirtani az ifjúság szívéből. „A német 
embert — mondta Hitler 1933-ban Nürnbergben — eddig elválasz
totta a másik német embertől a hivatása, a társadalmi állása vagy 
osztálya. Nem akarták egymást ismerni, vagy nem akarták egy
mást megérteni, mindegyik csak magára, legföljebb még társa
dalmi osztályára gondolt... Ti azonban még ifjak vagytok, nem 
ismeritek az élet széttagoló befolyásait, ti még úgy összekapcso
lódhattok egymással, hogy az élet később már nem tud szétválasz
tani benneteket.“ Egy évvel később, ugyancsak Nürnbergben így 
szólt az előtte felsorakozó HJ-tömeghez: „Semmiféle osztályt vagy

26T a n a re sy e s iile ti K özlöny.
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rendet nem akarunk látni a jövőben s az osztályönhittséget már 
nektek ki kell semmiznetek magatokból!“ Ugyancsak Hitler ne
vezte meg az ifjúság új összetartó erejét: a vér, föld és faj hármas 
eredőjéből fakadt kemény bajtársiasságot, mely minden szét
választó erőn uralkodni képes szerinte. Az ilyen ifjúságnak — 
Schirach véleménye szerint —• nem kell többé a romantikus indián
játék, hiszen Old Shatterhand nyugodtan elbújhat egy — Fähn
leinführer mellett (!). Sőt az ilyen „Pimpf“-nek (ez az osztrák táj
szó, ami egyébként „ostobá“-t jelent, a JV tagjainak megnevezé
sére szolgál) még diáksapka sem kell, egyesek el is égették diák
sapkáikat és Schirach ezt „egyszerű, de hősi bölcselet“-nek nevezi. 
Állítólag a német játékárusok már komoly formában panaszt is 
tettek a német ifjúságnak a játék iránt való közömbössége, sőt 
ellenszenve miatt. A sátorverés, a hajítódárda, az iránytű s a térkép, 
melyeket a német fiúk állítólag minden romantikus játéknál többre 
becsülnek, bizony sovány kárpótlás azért az „egész világért“, amit 
eddigi játékaik jelentettek számukra. Ezen még az sem segít, hogy 
a „Pimf“ már főzni, foltozni, sőt sátrat verni is tud.

A 14 éves fiú aztán végre „tősgyökeres“ HJ-taggá lesz, azaz 
április 20-án fölvételt nyer a területileg illetékes Gefolgschaft 
negyedik Schar-jába. Innen fokozatosan jut évenkint a harmadik, 
második, majd 17 éves korában az első Schar-ba, ahol HJ-szolgá- 
latát az év lejárta után be is fejezi. A JV-ból a HJ-ba került ifjú 
a mozgalom aktív harcoló csoportjának lett a tagja. Itt már meg
felelő hagyomány fogadja, melynek egyik legfontosabb része a 
mozgalom hősi halottainak kultusza. Ilyen hősi halottnak számít 
Albert Leo Schlageter, a ruhrvidéki francia megszállóktól 1923 
májusában kivégzett fiatal német tiszt, a „harmadik birodalom 
első katonája“. Kivégzése helyén hatalmas méretű kereszt emel
kedik. Ilyen tiszteletben részesül az 1980-ban egy kommunista 
munkás golyójától halálrasebzett Horst Wessel, a mozgalom indu
lójának, a „Die Fahne hoch!“ kezdetű dalnak szerzője is. Nagy 
becsülésben tartják a korán elhúnyt Dietrich Eckart emlékét, aki 
nagy erkölcsi bátorsággal már 1919-ben szembe mert szállani a 
szociáldemokrata kormánnyal s ugyanez évben kiadott „Auf gut 
Deutsch“ című röpirata a „Völkischer Beobachter“ őse volt. 
Az ilyen férfiakból kialakult ú. n. „unsterbliche Gefolgschaft“ a 
HJ minden tagjától áldozatos és hősi magatartást követel meg. 
Feltűnő, hogy milyen kevés példaképet vesznek a német múltból 
s a mozgalom egyes tüntetéseinek halottait, akik egyébként jórészt 
teljesen jelentéktelen emberek voltak még a pártban is, milyen 
nagy kultusszal veszik körül. Szerintük a német ifjúság tömörítését, 
az osztálykülönbségek megszüntetését, a népegység alapos meg 
teremtését csak a tősgyökeres nemzeti szocialista hagyományok 
ápolásával lehet igazán szolgálni. Csak így lehet olyan nemzedé
ket nevelni, mely az individualizmus „béklyóiból“ tökéletesen meg
szabadulva minden idejét, erejét és tehetségét a nép és a párt 
szolgálatába tudja állítani. „Senkise mondja azt, — hangsúlyozta 
Hitler 1935-ben a nürnbergi pártnapon — hogy számára létezik 
olyan idő is, mely kizárólagosan és csakis az övé!“ Nincs magán
ember: a német férfi minden pillanata a népé s a párté. Éppen 
ezért lejárt — mint Hitler mondja — a régi borozó és söröző cim
borák („bier- und trinkfeste Burschen“) ideje, a kövér sörivóbajnok
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kultusza már a múlté, az ifjúságot nem az alkohol, hanem a nép 
iránt való szeretet és odaadás fűti. A múltnak így megfestett képe 
természetesen a jelen — kétségtelenül magas — erkölcsi színvona
lának minél élesebb kidomborítására szolgál. Egyebekben pedig 
azt hangsúlyozzák, hogy a HJ lényege nem a díszes fölvonulá
sokon, összejöveteleken vagy táborozásokon mutatkozik meg, ha
nem a csöndes, komoly és kitartó szociális munkában (pl. „Land
hilfe“, „Winterhilfswerk“ stb.). Az ifjú aztán a 17-ik évének betöl
tése után kilép a HJ kötelékéből, pályája az egyes rohamosztagok
ban (SA, SS), majd a munkaszolgálatban (AD) folytatódik, míg 
a katonai szolgálatát meg nem kezdi.1

A HJ szombatonként tartott összejöveteleit „Heimabend“-nek 
nevezik. Eleinte a munkásifjúság elfoglaltsága miatt csak este 
8 órakor lehetett az összejöveteleket elkezdeni, később azonban, 
minthogy a fiatalkorúaknak esti 8 óra után az utcán való meg
jelenését belügyminiszteri rendelet tiltotta meg, a szombatot orszá
gos ifjúsági nappá (Staatsjugendtag) tették s e napot teljes egészé
ben az ifjúság politikai nevelésére fordítják. A „Heimabend“ 
körülbelül úgy folyik le, mint a cserkész-összejövetel, azzal a kü
lönbséggel, hogy a legfőbb súly a politikai iskolázáson s az idő
szerű politikai kérdések megbeszélésén van. A politikai iskolázás 
tervszerűen és igen nagy alapossággal történik, rendszerint vala
mely a párttól engedélyezett vezérfonal — ú. n. „Politische Fibel“ 
— alapján. Mindenekelőtt a mozgalom s a párt történetét, jelentő
ségét méltatják, majd megtárgyalják a faj, a föld, a nép probléma
köreit, a zsidókérdést, az állam fogalmának lényegét, szembe
állítják a demokráciát s a „Führertum“-ot, a liberalizmust és 
nacionalizmust, a pacifizmust és imperializmust, az osztályharc 
s a népközösség elvét. Szinte tantárgyszámba megy Hitler „Mein 
Kampf“-ja és Rosenberg „Mythus“-a, a mozgalomnak e két alap
vető műve, melyeket a szó legszorosabb értelmében közkinccsé 
akarnak tenni. Az egyik ilyen „Politische Fibel“ szerzője így ír 
Hitler könyvéről: „Ez a mű toronymagasságban emelkedik vala
mennyi nemzeti szocialista írásmű fölé. Ma is éppoly időszerű, 
mint tíz évvel ezelőtt. Minden nemzeti szocialistának ismételten 
kell e művet tanulmányoznia, gondolatait magáévá tennie s vezé
rünk szellemét mind jobban és jobban magába olvasztania.“ Való
ban e könyvet — s bizonyos szempontból Rosenbergét is — bib
liájának tekinti a nemzeti szocialista Németország. Gondolattar
talmukat a politika, a közgazdaság, sőt a mindennapi élet kérdé
sei szempontjából is teljes mértékben kiaknázták, velős mondá
saikkal, jellegzetes kitételeikkel érvelnek, magyaráznak és indo
kolnak, mert manapság Hitlerből vagy Rosenbergből idézni bizo
nyára a legigazibb „bon ton“ Németországban.

Politikát űzni—Hitler szava szerint — minden gondolkodó em
ber magától értetődő kötelessége. A pártnak viszont kötelessége az 
egységes, központi politikai megszervezés. A HJ kiképzőgárda — 
minthogy a szükséglet nagy — nem állhat csupán a „Kampfzeit“

1 Hasonló m ódon szervezték meg a HJ. keretében a BDM.-csoportot, 
term észetesen önálló hatáskörrel. Ideáljuk  az egészséges, hősi lelkületű nő, 
idejük egyharm adát a  világnézeti nevelés, kétharm adát a testgyakorlás .fog
lalja el. A szervezet részletes ism ertetése kívül esik e cikk keretén.

26*
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idejéből való, régi, kipróbált harcosokból, hanem bevettek oda 
olyant is, aki kezdetben még ellensége volt a mozgalomnak. 
Az ilyenek pedig, ha meg is van bennük a jóakarat, képtelenek 
néha munkájukat a helyes szellemben végezni s a világnézeti 
egység különösen sok kárt szenvedne. Próbáltak eleinte körleve
lekkel („Schulungebriefe“) segíteni ezen, a hatalom átvétele után 
pedig a rádiót állították szolgálatukba. A német rádióban ma 
már — dr. Stellrecht fő kerületi vezető elvei szerint — minden 
szerdán este 8 órakor központi „Heimabend“-eket tartanak 
(„Stunde der jungen Nation“) s ezeket minden csapat a rádiója 
mellett hallgatja végig. Ügy látszik, ilyen alkalommal az ifjúság 
esti 8 óra után is künnmaradhat. Ezeken az „országos rádiós össze
jöveteleken“ nem szónokolnak, nem tartanak előadásokat, hanem 
történeti vagy politikai hangjátékokat mutatnak be. Szerintük jz  
az időszerű formája a politikai propagandának. Ilyen hangjátók- 
címek: , A német őstörzsek.“ „Nagy Károly és Wittekind.“ „A né
met táj.“ „A keresztes lovagok útja.“ „Szocializmus.“ „Hitújítás 
és parasztháború.“ Ezeken a Stellrecht-féle föladatokon ma már 
egész gárda fiatal német író, zenész és előadóművész dolgozik s 
alig tudják az óriási szükségletet kielégíteni. A hangjátékok szer
kezete egyszerű, valamely érdekes vagy jellemző eseményt tartal
maznak drámai formában, énekekkel, harci- és tömegjelenetekkel 
tarkítva, nem annyira a szoros történeti hűség, mint inkább a poli
tikai cél e az érdekesség szem előtt tartása mellett. Maga a HJ is 
igen gyakran közreműködik a hangjátékokon. Ilyen rádiós „Heim
abend“ előtt mindenki idejében megkapja a tájékoztató füzetet, 
mely fényképekkel, fametszetekkel, magyarázó ábrákkal van tele 
(hivatalos neve: „Schulungsmappe“) s a hangjátékból folyó ösztön
zéseket más történeti adatokkal is kiegészíti. Mellékük azonkívül 
a darabban előforduló dalok — rendszerint régi, elfelejtett nép
énekek — hangjegyeit is s e dalokat a hallgatók a hangjáték előtt 
és után együtt eléneklik. Ilyen és ezekhez hasonló intézkedésekkel 
sikerült a szerdaesti közös „Heimabend“-eket az egységes központi 
politikai nevelés igen hatásos eszközévé fejleszteni.

Az ilyen rendszeres nevelés eredményei az országos hivatás
versenyek („Reichsberufswettkampf1) rendezése alkalmával is 
jelentkeznek. A ,.Reichsjugendführung“ egyik központi osztályá
nak vezetője — dr. Artur Axmann — dolgozta ki az első országos 
hivatásverseny tervét. Az ötlet abból a tényből indult ki, hogy a 
HJ létszámának 80%-a különböző foglalkozási ágakban dolgozó 
fiú és leány, akik természetesen az iskolák ifjúságával együtt van
nak a különböző egységekbe beosztva. Ezek a különböző hivatásé 
ifjak és leányok az ily versenyeken megmutatják, hogy kiki mek
kora tökéletességre vitte a maga szakmájában s a maga kiváló 
munkájával milyen becsületet tud szerezni szakmabeli munka
társainak. A diákok éppúgy kiállanak itt a maguk „szakmájában“, 
mint a szövőipar, a vegyi ipar, a papírgyártás, a bányászat, a ke
reskedelem munkásifjai, vagy akár a háztartási alkalmazottak 
különféle csoportjai. Minden foglalkozási ág gondosan kiválasztott 
és jól alkalmazott föladatokat kap, melyek megoldására minden 
HJ-tagot felszólítanak. Az első ilyen hivatásversenyt ]934-ben ren
dezték. A fiatalság óriási tömegekben jelentkezett a versenyre s 
annak előkészítésében munkás és munkaadó nagy buzgalommal
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segédkezett. A föladatok elméletiek és gyakorlatiak voltak. Egy 
bizonyos időpontban az ország minden részében rendelkezésre 
állott a verseny lebonyolításához szükséges mennyiségű és Ki
szerelésű műhely, az ifjúság munkához látott a gyalupadnál, az 
esztergapadnál, kikövezett egy megjelölt útdarabot, szántott egy 
megjelölt darab földön, vagy esetleg rajzolt. Az egyes kerületek 
aztán a legjobbakat (ötszázat) a fővárosba gyűjtötték össze s azok 
újabb versenyen vettek részt. A verseny győzteseit — számszerint 
húszat — Hitler személyesen fogadta, kezetfogott és szívélyesen 
elbeszélgetett velük, majd ebéden látta őket vendégül. Mindez nem
csak érdekes s az ifjúság versenyszellemét fejlesztő és kiaknázó, 
okos cselekedet volt, hanem döntő jelentőségű szociális tény is. 
Hitler a kitüntetett húsz munkásifjún keresztül jelét adta az egész 
német munkásság iránt érzett szeretetének és becsülésének.
Az 1936-ban rendezett második hivatásversenyen már több mint 
egy millió ifjú és leány vett részt, legtöbben a vas- és fémiparból.

Igen fontos helyet foglal el a HJ tevékenységében a külföldi 
munka (Auslandsarbeit) is. Itt abból az elvből indulnak ki, bogy 
bármely ország területén is él a német „néptárs“ („Volksgenosse“), 
ott is a német népközösség tagja marad, róla tehát kulturális és 
világnézeti szempontból a Birodalomnak gondoskodnia kell. A HJ  ̂
célkitűzéseiben tehát benne van a más államokban élő németséggel 
való kapcsolatok ápolása és kimélyítése. Ezt segítik elő a német 
ifjúság külföldi útjai, ezt szolgálja a külföldön élő németség „föl- 
világosítása“, az ú. n. „volksdeutsches Arbeitsdienst“ s a külföldön 
élő német ifjaknak a Birodalomban való iskolázása is. A külföldi 
utak alkalmasak arra, hogy különféle elődásokkal (népdalok, mű
kedvelő színpad, táncok stb.) és szórakoztatásokkal kapcsolatot 
teremtsenek a külföldön élő ,néptársakkal“, majd kiválasszák kö
zülük az ifjúsági vezetésre alkalmosakat s ezeket aztán megfelel 
kiképzés céljából a Birodalomban gyűjtik össze. Az e célra külö
nösen alkalmassá tett négy munkatáborban megismeri a külföldi 
német a munkatábor lényegét s az eszmét otthon képviselheti majd. 
Külön megszervezett ifjúsági csoportok („Jugendgruppen“) föl
adata a nemzeti szocialista világnézetnek a külföldi német ifjúság
gal való megismertetése, ingyenes könyvek és iratok terjesztése, 
„fölvilágosító“ előadások tartása, stb. Egyesek ajánlatosnak tart
ják a külföldi német ifjak részére a Birodalomban többhetes isko- 
lázó-táborok („Schulungslager“) létesítését is. A külföldi munká
nak megfelelő sajtója is van. Ilyen a naponta megjelenő „Ostraum“, 
mely rövid jelentéseket hoz a külföldi szervezetek és iskolák mű
ködéséről. Hasonló célokat szolgál az „Auslanddeutsche Schul
schau“ is, különösen a középfokú iskolák ifjúsága számára. A kül
földi németség iránt való állandó érdeklődést a IlJ-ban egyébként 
a „Schulreferat der Ausländsabteilung“ tartja ébren s a külföldi 
németségről a birodalmi ifjúság számára pontos adatokkal szol
gál, tanfolyamokat rendez, ahol a külföldi németek problémáit 
boncolgatják (az elsőt már 1933 decemberében rendezték Potsdam- 
ban), van külön folyóirata („Volk und Reich“), mely különböző 
körlevelekkel s a szakirodalom állandó ismertetésével végzi terv
szerű munkáját. Végül ugyancsak a HJ kebelében működik a 
„Kolonialreferat“ is s a gyarmatok visszaszerzését szolgáló pro
pagandát szolgálja.
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A HJ szoros kapcsolatot tart fönn a szülői házzal, mert tuda
tában van annak, hogy működése e nélkül eredménytelen vagy 
csonka maradna. A gyermeket nem szakítja ki a családból s az 
iskolai vagy műhelymunkában fáradt ifjakat nem kényszeríti a 
„Heimabend“-ekre, vagy kimerítő gyakorlatozásokra, különösen 
amióta sikerült az említett „Staatsjugendtag“-ot megszervezni. 
A vasárnap teljesen a családé. Ugyancsak hálás lehet a szülői ház 
azért az alapos egészségügyi gondozásért, amelyben minden német 
gyermek és ifjú a HJ-ban részesül. Valóban mintaszerű és minden 
dicséretet megérdemel a nemzeti szocialista kormánynak a német 
ifjúság testi egészsége érdekében végzett komoly és lelkiismeretes 
munkája. Ezt a munkát a birodalmi orvos (Reichsarzt) vezetése 
mellett az egyes csapatorvosok (Truppenarzt) végzik el. Minden 
egyes HJ-tagról egészségi lapot (Gesundheitspass) állítanak ki s 
ez csak kivonata annak a törzskönyvnek, melyet a tagokról állan
dóan vezetnek. Itt az illető tag egészségi állapotára vonatkozó min
den részletet pontosan nyilvántartanak, beleírják az időszakonként 
megejtett orvosi vizsgálatok eredményét, az egészségi állapotban 
beállott minden változást, úgy, hogy innen az ifjak egészségi álla
pota állandóan ellenőrizhető. Az egészségi lapot mindenkinek 
állandóan magával kell hordania. Elő van írva, hogy a heti „Heim
abend“ legföljebb két óráig tarthat, hogy esti 7 órára föltétlenül 
be kell fejeződnie. A szerdai rádiós „Heimabend“ bizonyára ki
vételt képez, de ez inkább szórakozás, mint kemény munka. Szigo
rúan megszabják a gyaloglás mértékét, az éjszakázás tartamát, a 
hátizsák súlyát, az egyes gyakorlatok idejét és mértékét, sőt még 
a tábori őrállás körülményeit is. Büntetésből semmiféle rend- vagy 
menetgyakorlatokat tartani nem szabad, a JV-nál tilos az éjszakai 
riadó is. Még az egyes fontosabb gyógyszerek csomagolási módját 
is pontosan megállapították, hogy — különösen éjjel — össze ne 
tévesszék azokat.

Az aprólékos gondosság a részletekben, a fegyelmezettség az 
egészben: ezek jellemzik általában a H. J. minden szervezetét és 
ténykedését, melyeknek egy részét cikkünk keretében próbáltuk 
ismertetni. A mozgalomnak bizonyára még nagy jövője van, mert 
az ifjúság kérdéseivel komoly alapossággal és nagy rendszeres
séggel foglalkozik.

Irodalom. B aldur von Schirach: Die H itler-Jugend. Idee und  Gestalt. 
Lpz. Koehler und Amelang. É. n. (1936.2) Wilh. Hűbben, Wilh. K. Gaede. Karl 
Reuning: Die deutsche Jugendbewegung. The Gordon Company, New York, 
N. Y. 1937. W alther Gehl: Der deutsche Aufbruch. 1918— 1936. Breslau, 
Férd. H irt. É. n. (1937.) Dr. H ansjörg Männel: Politische Fibel. Richtlinien 
fü r die politisch-w eltanschauliche Schulung. Lpz. T heodor F ritsch . É. n. 
(1935.5) Sem inar fü r H itler-Jugend-Führer. Berlin. Deutsche Hochschule fü r 
Politik. Som m erhalbjahr. 1937.

(Mátyásföld.) Dr. Hári Ferenc.



343

FIGYELŐ.

Üj magyar oktatástan.
Prohászka Lajos: Az oktatás elmélete. Budapest, 1937. 244 1.

Egyesületünk pedagógiai szakkönyvtára s egyúttal a magyar 
neveléstudományi irodalom nagy értékű új munkával gyarapodott: 
Prohászka Lajosnak, a Pázmány Péter Tudományegyetem pedagó
gia-tanárának most kiadott oktatástanával. Nevelésügyi irodalmunk 
— bősége ellenére — egyáltalán nem gazdag elméleti alkotásokban: 
kétszeres nyereség ezért olyan műnek megjelenése, amely szigorú 
bölcseleti-kritikai álláspontról fogja boncolóra az idetartozó kérdé
seket, s ezzel szilárd elvi alapot teremt az oktatás gyakorlati mun
kája számára.

Középiskoláink tanárainak érdeklődését a múltban nem túlsá
gosan vonzották a nevelésügy elméleti kérdései. Összefüggött ez 
a pedagógia alárendelt szerepével a tanárképzésben, de hozzá
járultak magának a nevelési irodalomnak némely visszásságai is. 
A megvalósítás szempontjait oktalanul elhanyagoló, vagy a tárgyat 
aprólékos részletezéssel szertedaraboló művek kételyt ébresztettek 
az egész tudományág értéke és szüksége iránt. Elősegítette ezt az 
a körülmény is, hogy talán semilyen más tárgykört nem özönlött 
el a műkedvelő, tudománytalan elmefuttatásoknak olyan áradata, 
mint a nevelés széles rétegeket érintő területét. Mindez azonban nem 
teheti vitássá, sőt még inkább megerősíti azt az igazságot, hogy 
elméletre, kritikai-elvi megalapozásra a nevelésnek és oktatásnak 
múlhatatlanul szüksége van. Nélküle a gyakorlat sötétben tapoga- 
tódznék: híjával lenne a szükséges eélkitűző, értékelő, egységet és 
tervszerűséget biztosító szempontoknak. Kétségtelen, hogy a jó 
nevelői munkának rátermettség az első feltétele, ez azonban magá
ban korántsem elég oly nagyfelelőseégű, teljes tudatosságot meg
követelő tevékenységhez, mint az emberformálás kényes feladata. 
Nemcsak a gyengébb képességűnek, hanem éppen a jótehetségű
nek kell magát fokozott mértékben a nagy cél érdekében elmélyí
tenie, kiművelnie, tökéletesbítenie. Ennek útja pedig csakis a hiva
tásról, a nevelői célkitűzésről és eszközökről való gondos és rend
szeres elmélkedés, a sokoldalú és mélyreható pedagógiai képzett
ség lehet. Ebben az önfejlesztő, tudatosító munkában jelent út
mutatót szellemi vezetőt a tudományos alapossággal megírt, egy
séges bölcseleti felfogásból fakadó elméleti mű.

Prohászka Lajos könyve időrendben a második magyarnyelvű, 
részletesen kidolgozott, rendszeres oktatástan. Az első Fináczy 
Ernőtől, neveléstudományunk alapvető munkásságú mesterétől 
származik. Ez nyomtatásban ugyan csak néhány évvel ezelőtt 
jelent meg, azonban szerzőjének egyetemi előadásai útján már előbb 
évtizedeken át hatott a középiskolai tanárságra. Fináczy művének 
ezt a tudományos-úttörő, egyszersmind nevelésgyakorlati 
jelentőségét érdeme szerint méltatja Prohászka, tanítványa és 
utóda az egyetemi tanszéken. Fejtegetéseinek egyébként is a múlt 
igaz értékeinek megbecsülése, a helytálló hagyománynak az új fej
lődés vonalába való gondos beillesztése egyik legszebb vonása és 
törekvése.
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A könyv bevezetése igen jó tájékoztatást nyújt az oktatás 
elméletének történeti fejlődéséről és jelenlegi helyzetéről. A ma 
fennálló nehézségek miatt a szerző szerényen csak didaktikai váz
latot ígér. Tárgyalásában az oktatástanok hagyományos meneté
hez és kereteihez alkalmazkodik, de természetesen a régi formák 
közt sok tekintetben új tartalommal és felfogással. Művének szer
kezete a következő: az első fejezet az oktatás fogalmáról, felada
táról és személyi tényezőiről szól, a második a tárgyi kellékekről 
(a tantervről); a harmadik szakasz az oktatás lefolyását (a mód
szert) ismerteti, a negyedik pedig intézményes szervezetével: az 
iskolával foglalkozik. Betetőzi az egészet az oktatás és világnézet 
viszonyának megvilágítása.

Az alapfogalmak tisztázása céljából Prohászka a neveién 
jegyeit a művelődésével veti egybe. Megállapítja, hogy a nevelés 
az egyéni adottságok kibontakoztatására, a személyes életforma 
kialakulására irányul, a művelődés pedig ehhez a tárgyi tartal
makat (kultúrjavakat) szolgáltatja. A műveltségben való részesí
tésnek van közvetlen útja is: ilyen a szoktatás, élő példa, veze
tés stb. Közvetett, a művelődési javakat átszármaztató módja az 
oktatás. A tanulás célja a begyakorolt, készséggé vált tudás meg
szerzése, úgy, hogy számot is tudjunk adni róla. Az oktatást tuda
tosság és tervszerűség jellemzi; ezért van szükség külön tanítói 
rendre és oktatási intézményekre, mert ezek a művelődési cél el
érésének legbiztosabb eszközei.

Az oktatásnak, mint a növendékre való ráhatásnak, kettős 
irányú feladata van: alaki (formális) és tárgyi (materiális). 
Az előbbi a lelki készségek kiművelését, az utóbbi a művelődési 
tartalom (ismeretek) közlését jelenti. Az alaki és tárgyi képzés
nek, mint egy feladat két felének egyensúlyban kell lennie, vagyis 
a lélek formális erőit csak értékes tartalmakon lehet és szabad 
kifejleszteni. Ide kapcsolódik az általános és a szakműveltség kér
dése is. Az általános műveltség eszménye uralkodott az iskolai 
oktatásban a legújabb időkig, korunkban azonban, mint megvalósít- 
hatatlant, erősen megtámadták. Az általános műveltség azonban, 
helyesen felfogva, csupán az alapvető elemek biztos tudását jelent
heti, tájékozódó képességet az emberi művelődés különböző ágai
ban, s ezek történeti fejlődésének ismeretét. Ilyen értelemben 
továbbra is nyugodtan kitarthatunk nevelési rendszerünk e hagyo
mányos célkitűzése mellett. Az általános műveltséget az önzet
lenség, haszonra nem törekvés vonása jellemzi. Századunk 
azonban a művelődést mindinkább csak mint munkateljesít
ményre képesítést, szakképzettséget tudja értékelni. A szakképzés
nek azonban, ha helyes irányban halad, szintén az egész embert 
kell áthatnia, s a szakképzettségnek igazi életformává alakulnia.

Az oktatás személyes tényezői: a tanuló és a tanár. A peda
gógiai problémája a tanulóra nézve itt az: miképen tudja egyéni
sége magáévá tenni a műveltség egyénfeletti tartalmát, vagyis 
hogyan válik értékes egyéniséggé. Az egyéniségnek a kultúra tartal
mának elsajátításával kell önmagát kifejlesztenie, képességeinek 
mindenoldalú kibontakozását elérnie. A tanárnak magatartása az 
oktató munkában kettősirányú: áthatja a művelődési javak meg
becsülése, vagyis a tárgyszeretet, másfelől pedig a fejlődő lélek, a 
növendékek alakításának vágya hajtja, E kettő, bár nélkülözik,
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kölcsönösen támogatja és kiegészíti egymást, s a legtöbb tanárban 
meg is van a kellő összeszövődésük.

Az oktatás fogalmának, feladatának és személyi kapcsolatai
nak e mélyértelmű elemzése után Prohászka művének második feje
zete a tanterv elméletével foglalkozik (a művelődési javak kiszeme
lésének és elrendezésének kérdésével). Hangsúlyozza, hogy művelő
dési javakká csak valóban nagyértékű, kiváló lélekművelő erejű, 
klasszikus kultúr javak válhatnak. Ilyen elsősorban a nyelv és iro
dalom (s hozzájuk kapcsolódva az élőszóban és írásban való kifeje
zés képessége), azután a vallás, a művészetek, a történeti tanulmá
nyok (gerincük a nemzeti történet), a természettudományok, a 
mennyiségtan, a bölcselet. A nyelvi oktatás középpontjában a nem
zeti nyelvnek és irodalomnak kell lennie. A ma sokat emlegetett 
művelődésismereti (Kulturkunde) elvről nyomatékosan leszögezi 
Prohászka, hogy eredetileg a saját nemzeti kultúrája mélyebb meg
ismerését tűzte ki célul az ifjúság számára. Az idegennyelvi taní
tásban csak okkal-móddal, igen kedvező körülmények közt alkal
mazható.

A művelődési javak e kiszemelési módja az embert állítja a 
művelődés középpontjába, abban az értelemben, hogy a javakat 
tárgyi értékük szerint, de emberi jelentőségükben mérlegeljük.

A művelődési javak elrendezése a tantervi koncentráció kérdé
sét veti fel. Egyazon iskolai tárgyon belül ez azt jelenti, hogy az 
anyagot a tanuló fejlődéséhez mérten, fokozatosan tagolni kell, úgy 
azonban, hogy a tárgyi egységet mégis megóvjuk. A különböző tár
gyak közti koncentráció a művelődési javak belső összekapcsolását 
célozza. Mindkét fajta koncentrációra többféle megoldási mód 
merült fel az oktatáselmélet múltjában. Az újabb európai tantervek 
a különféle művelődési javak erkölcsi-világnézeti összekapcsolá
sára törekszenek, vagyis arra, hogy az oktatás minden tárgyát 
azonos erkölcsi-vil ágnézeti szellem hassa át. Alapvetésül és leg
alkalmasabb középpontul erre a nemzeti nyelv és irodalom kínál
kozik.

Az oktatás lefolyásához kapcsolódik a módszer kérdése. Mód
szerről csak ott lehet szó, ahol a művelő ráhatásnak határozott, 
megokolható menete van. A módszernek alkalmazkodnia kell az 
emberi megismerés általános útjához (lélektani szempont), de 
tekintettel kell lennie a művelődési javak belső tárgyi szerkezetére 
is (logikai szempont). A módszer lélektani megalapozását célozta a 
Herbartból kiinduló formális fokozatok elmélete. Herbart az isme
retszerzés folyamatának, s így az oktatási módszernek is négy 
lépését különböztette meg (szemléltetés, eszmetársítás, megértetés, 
alkalmazás). Felfogása az empirizmus ismeretelméleti felfogásán 
alapult, vagyis azon, hogy minden megismerésünk forrása a tapasz
talás. Ez azonban tudvalevőleg egyáltalán nem áll (nem szemléleti 
eredetűek például mennyiségtani, nyelvtani s más ismereteink); 
s éppen ebben a tévedésben rejlik ez elméletnek, mester kéltségén 
kívül, egyik főhibája. A ma sokat hangoztatott munkaelv mód
szertana az előbbivel ellentétben a racionalizmus felfogásában gyö
kerezik, vagyis abban, hogy megismerésünk az ész működésének, 
a megismerő alany önkifejtésének eredménye. A munkaoktatás 
ezért főleg a tanuló szellemi öntevékenységére kíván támaszkodni. 
Módszerében azonban sok a bizonytalan, homályos pont; ezért, bár
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a munkaelv az oktatásnak gyümölcsöző szempontja, egész menetét 
ráalapozni nem lehet. Prohászka a megismerés tipikus lefolyását 
— Aristotelesből kiindulva — finom elemzés alapján az élmény, 
megértés és kifejezés hármas mozzanatában találja föl. Az okta
tásra alkalmazva ez azt jelenti, hogy zavartalan élmények kelet- 
keztetéséről kell gondoskodnunk, magyarázat és értelmezés segít
ségével a tanulóban megértést kell létrehoznunk, s módot adunk 
a megértett tartalmak kifejezésére és alkalmazására. Az egyes 
lépések a valóságban természetesen legtöbbször nem különülnek 
így el, hanem egymásba szövődnek.

A szorosabb értelemben vett oktatáselméleti problémák kifej
tése után Prohászka könyve az oktatás intézményes szervezetével: 
az iskolával foglalkozik. Itt megemlékezik az egységes középiskola 
kérdéséről is. Nézete szerint az, hogy a középiskola egységes vagy 
szétágazó legyen-e, elvi alapon nem dönthető el. Érvek mindkét fel
fogás mellett felsorakoztathatok, azonban végeredményben nem 
ezektől, hanem az élettől, a szociális művelődési szükségletektől 
függ a kialakulás.

A művet szép és lendületes elmélkedés fejezi be az oktatásnak 
a világnézettel való kapcsolatáról. Minden oktatáselmélet végső 
gyökereiben bölcseleti-világnézeti alapokon sarkallik. Az oktatás 
problémája itt az: lehet-e egyáltalán világnézetet átszármaztatni“? 
Nem kétséges, hogy világnézeti állásfoglalás, mint elsőleges, közvet
len valami, nem közvetíthető, nem tanítható, csak megszerezhető. 
A szerző felfogása szerint a világnézetnek a művelődés javain, a 
velük való foglalkozásban kell kiérlelődnie. Ezért fontos a tanterv 
erkölcsi-világnézeti koncentrációja. Az oktatásnak a művelődésben 
való hitet, a halhatatlan szeretetét kell meggyökereztetnie a tanuló
ban. Mindez pedig végelemzésben és elsősorban a tanáron for
dul meg.

Prohászka Lajos könyvének áttanulmányozása kétségtelenné 
teszi, hogy benne valóban gazdag tartalmú, eszmeébresztő, széles
távlatot nyitó művel gyarapodott irodalmunk. Bölcseleti alapvetése 
kiváló: a fölvetett kérdéseket a fogalmak mélyreható elemzése útján 
egészen a gyökerükig megvilágítja, elvi és egyetemes hátterüket fel
tárja, s így rendszeres tárgyalásukat és tudományos megértésüket 
a legjobban biztosítja. Álláspontját mint művelődésbölcseleti 
alapokon nyugvó kritikai oktatáselméletet jellemezhetjük: tárgyi
lagos vizsgálatnak veti alá mind a hagyományos didaktika, mind 
az újabb reformtörekvések gondolatait, s higgadt ítélkezéssel szűri 
le belőlük mindazt, ami becses, igazolható és maradandó. S éppen 
ez könyvének egyik legfigyelemreméltóbb értéke: a nézetek és cél
kitűzések mai zűrzavarában fejtegetései tisztító és eszméltető erő
vel hatnak, s szilárd kiindulópontot teremtenek meg napjaink jel
szavakra hajló nevelési törekvéseinek megítélésében. Ki kell emel
nünk, hogy a munka az elméleti tételekből folyó gyakorlati köve
telményekre gondos figyelemmel van s a középiskola sajátos 
szempontjait is érvényesíti. A műnek egész szelleme, kérdésfelvető 
és problémaboncolási módja megtermékenyítő ösztönzésekkel szol
gálhat a további vizsgálódások számára.

Az Oktatás elmélete a szerző neveléstudományi pályájának 
jelentős alkotása, egyúttal azonban a magyar pedagógia fejlődésé
nek is nevezetes állomása. Dr. Hajdú János.
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A középiskolák az 1938/39. évi állami költségvetésben.
A középiskolák rendes kiadásai 8,628.740 pengőben vannak elő

irányozva a múlt évi 8,086.840 P-vel szemben. A rendes kiadások az 
alábbi tételekből tevődnek össze: Személyi járandóságok: 1. Rend
szeres állandó illetmények (fizetések, lakáspénzek, családi pótlékok 
stb.) 5,092.661 P (zárójelben mindig az előző évi összegeket adjuk, 
4,747.053 P); 2. nem rendszeres illetmények (tiszteletdíjak, bérek) 
120.709 P (120.709 P); 3. jutalmak és segélyek 2620 P (2620 P). Dologi 
kiadások: 1. Beszerzési költségek (irodai szerek, leltári tárgyak be
szerzése stb.) 149.963 P (149.963 P); 2. elhelyezési költségek (házbérek, 
fűtés, világítás stb. 92.617 P (93.133 P); 3. egyéb dologi kiadások 
(lapok előfizetése stb.) 11.270 P (10.954 P); kiküldetési és átköltöz- 
kodési költségek 8500 P (8500 P), növendékek tanulmányi kirándu
lására 700 P (700 P); segélyezésekre 6000 P (6000 P). Hozzájárulás az 
illetményekhez: 1. a Magy. Kát. Tanulmányi Alap gimnáziumainál 
341.280 P (334.530 P ); 2. más nem-állami gimnáziumoknál 1,699.820 P 
(1,586.870 P); egyéb hozzájárulások a nem-állami gimnáziumok költ
ségeihez 95.960 P (84.630 P).

A középiskolák rendkívüli kiadásai: 837.000 P (642.C00 P). Ebből 
átmeneti kiadás: a soproni áll. Széchenyi István-gimnázium helyre- 
állítási költségeire 70.000 P; a gödöllői premontrei kát. gimnázium 
építési államsegélyére 152.000 P (152.000 P); a debreceni ref. kollé
gium internátusának építési államsegélyére, II. részlet 100.000 P 
(100.000 P); nem-állami gimnáziumok építési és rendkívüli állam
segélyére 85.000 P (50.000 P). — Beruházások: 1. a budapesti III. kér. 
áll. Árpád-gimnázium építkezési költségeire és belső berendezésére,
III. részlet 390.000 P (300.000 P); a székesfehérvári áll. Ybl Miklós- 
gimnázium épületének kibővítésére és tornaterem építésére 40.000 P 
(40.000 P).

A bevételek címen a rendes bevételekben a gimnáziumok jöve
delme: tandíj jövedelem 1,175.000 P (1,280.000 P); internátusi díjak 
195.000 P (225.000 P) és különféle bevételek 108.000 P (41.000 P). Össze
sen 1,478.000 P (1,546.000 P).

A gimnáziumokban a tanszemélyzet létszáma így tagozódik: 
15 tanügyi főtanácsos igazgató az V. fizetési osztályban, 32 igazgató 
a VI. fizetési osztályban és 5 igazgató a VII. fizetési osztályban; 
a rendes tanárok száma 875 (830); internátusi igazgatónő, rendes 
tanítónő 31 (36); 1 testnevelési igazgató a VI. fizetési osztályban; 
rendes testnevelési tanár 53 (50); helyettes tanár 46; helyettes test- 
nevelési tanár 18 (15). Összesen 1076 (1029). Az összlétszám tehát 
47-tel emelkedik; újonnan szervezett állások: 40 rendes tanári, 
1 testnevelési igazgatói a VI. fizetési osztályban, 3 rendes testneve
lési tanári és 3 helyettes testnevelési tanári állás. Az indokolás az új 
költségvetésben történő változásokhoz ezt a magyarázatot fűzi: 
5 rendes tanári állás gyakorló gimnáziumi rendes tanári állássá 
szerveztetik át a vidéki gyakorló gimnáziumok fejlesztése követ
keztében; 40 új rendes tanári állás szervezésével a miniszter úr az 
évek óta helyettes tanári díjazással szolgálatot teljesítő tanárok 
előmeneteli lehetőségét, családalapítási törekvését szándékozik elő
mozdítani; az új állami rendszerű VI. fizetési osztályú testnevelési 
igazgatói állás a fontos nemzetnevelői szolgálatot teljesítő test- 
nevelési tanárok munkásságát jutalmazza; 3 új rendes és 3 új
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helyettes testnevelési tanári állás szervezését a testnevelési órák 
emelkedése teszi szükségessé.

Gyarapodott az államsegélyes tanárok száma is a debreceni 
ref. gimnáziumnál 2 r. tanári, a budapesti ev. leánygimnáziumnál 
2 h. tanári, a csurgói ref., a győri bencésrendi, a sárospataki ref. 
gimnáziumnál 1—1 h. tanári és a budapesti cisztercitarendi, a 
miskolci ref. és a sárospataki ref. gimnáziumnál 1—1 h. testneve
lési állással. Az önálló hitoktatók száma 8-cal emelkedett.

A Magy. Kát, Tanulmányi Alap rendes tanári állásainál a vég
leges létszámra való áttérés során 6 állás megszűnt és egy Y. fize
tési osztályú igazgatói állás pedig a VI. fizetési osztályúvá lett.

Az indokolás részletes kimutatásokat is közöl a gimnáziumok
ról, a tanárokról és a tanulókról: állami főgimnázium van 47, 
leány 10; nem-állami államsegéllyel: kir. kát. 6 fiú, községi 5 fiú,
1 leány; r. k.: 27 fiú, 8 leány; ref.: 19 fiú, 3 leány; ev.: 'I fiú, 3 leány; 
egyesületi: 1 fiú, 2 leány; magán: 1 leány. Összesen 05 fiú, 18 leány. 
Államsegély nélkül: községi: 1 fiú, 4 leány; r. k.: 2 firí, 8 leány; ref.:
2 leány; ev.: 1 fiú; izr.: 3 fiú, 1 leány; magán: 3 fiú, 4 leány. Össze
sen: 10 fiú, 19 leány. A gimnázium létszáma összesen 169, ebből 122 
fiú és 47 leánygimnázium.

A tanárok száma: állami igazgató 53, rendes tanár 959, h. tanár 
64, óraadó h. tanár 168, kisegítő óraadó 45. Kir. kát. igazgató 7, r. 
tanár 114, h. lanár 13, kisegítő óraadó 4. Községi igazgató 10, 
r. tanár 175, h. tanár 9, óraadó h. 21, szerzetes 20. Hitfelekezeti 
igazgató 54, r. tanár 578, h. tanár 136, óraadó h. 174, kisegítő óraadó 
2, szerzetes 504. Egyesületi igazgató 3, r. tanár 31, h. tanár 3, óraadó 
h. 2. Magán igazgató 8, r. tanár 49, h. tanár 16, óraadó h. 42. Össze
sen van állami igazgató és tanár: 1289, kir. kát. 138, községi 235. 
hitfelekezeti 1448, egyesületi 39, magán 115. Teljes létszámuk: 3264, 
közülök 2501 férfi és 763 nő.

A tanulók száma: az állami gimnáziumokban 24.074 (19.980 fiú 
és 4094 leány); kir. kát. gimnáziumokban 2537; községiben 4646; hit
felekezetiben 32.469: egyesületiben 1285; magánban 1762. A tanulók 
teljes száma: 66.773, mégpedig 50.321 fiú és 16.452 leány.

Dr. Nagy Pál.

A tanulás módszerének tanítása.
A pedagógiai élet mezején nem egyszer találkozunk sajnálatos 

következetlenséggel. Vannak kérdések, amikről nap-nap mellett 
beszélünk, de az utolsó szót valahogy nem merjük kimondani. Eset
leg az utolsó lépés szükségessége nem is tudatosodik bennünk 
eléggé. Ilyen következetlenség például az, mikor széltében-hosszá- 
ban beszélünk a diákok szelekciójáról, s ugyanakkor hallgatunk a 
tanárokéról. Ilyen az is, amelyről most szeretnék szólni néhány 
szót.

A tanítási és nevelési módszerbe vetett hit ritkán volt olyan 
erős, mint napjainkban. Nem egyszer hatáskörén túl is megterhel
jük feladatokkal e varázsfogalmat. Sokszor nem alaptalanul, 
ehhez nem fér kétség. A tanítók, tanárok módszeres kiképzését tűzi 
ki célul számos sajtószervünk, képző- és továbbképző intézmé
nyünk. De a rengeteg módszertani fejtegetés, tanács, recept, fogás 
özönében elfelejtkezünk arról, hogy a tanulásnak is van módszer
tana.
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Vájjon ennek a módszertannak az eredményeit milyen mérték
ben tesszük tanulóifjúságunk szellemi birtokává! Hogyan vértez
zük föl vele, mikor elindítjuk hosszú tanulói pólyájára, s közben- 
közben hogyan gondoskodunk arról, hogy megfelelő módszertani 
továbbképzésben részesüljön! Nem döbbent-e meg valamelyest ben
nünket a kérdésnek ilyen éles föltevése! Mert azt hiszem, ebben a 
tekintetben nem sok dicsérendő kivétel akad. Valahogyan nem 
tudatosodott bennük eléggé ez a különben nagyon fontos kérdés.

Tanári gyakorlatom egyik legigazabbnak fölismert tétele az, 
hogy sohasem beszélhetünk eleget tanulóifjúságunk előtt a módszer 
kérdéseiről, főleg annak gyakorlati alkalmazásáról. Különösen alsó 
fokon van igen nagy szükség a módszeres irányításra. A középisko
lába kerülő gyermekek eddig soha nem ismert feladatokkal talál
ják magukat szemben, s ha nem kapják meg tanártól, nevelőtől 
vagy szülőtől a megfelelő módszertani felvilágosításokat, bizony 
nem egyszer akár egész életükre visszariadnak a tanulástól. A leg
természetesebb, egyben leghivatottabb kalauz ezen a területen nyil
vánvalóan a tanár. Sőt, a tanárnak éppen olyan komoly feladata a 
módszertani eligazítás, mint magának az anyagnak az átadása. 
Annyival is inkább, mert eredményes tanítás jó tanulási módszer 
nélkül el sem képzelhető. Az eredményes tanulásnak mintegy ábé
céje a módszertani tájékozottság.

Legalsó fokon, különösen elemi iskolában, a tanitás csaknem 
teljesen egybeesik a tanulás módszerének kérdésével, mert hiszen 
mindent közös, iskolai munkával sajátítanak el a gyerekek. A tanító 
úgyszólván semmiféle munkában nem hagyja magukra, többször 
nem gyakorolt föladat elvégzésével nem terheli őket. Még a közép
iskola alsó osztályaiban is, különösen az elsőben, csaknem ilyen 
szoros kapcsolatban kell lennie a tanításnak a tanulás „mesterfogá
sainak“ föltárásával. Minden anyagot közösen dolgoz föl a tanár a 
tanulókkal, akár magyar olvasmányról, akár szókeresésről, fordí
tásról vagy mennyiségtani szabályról van szó. Amennyiben ez nem 
így van, határtalan és kegyetlen igazságtalanság történik a gyer
mekkel.

A tanárnak szinte az első pillanattól az utolsóig figyelemmel 
kell kísérnie, hogy tanítványa helyesen tanul-e. Nincsenek-e tanu
lási mellékfogásai, zavarai, amik megbénítják, lehetetlenné teszik 
a komoly szellemi fejlődést. Semmit sem szabad magától értetődő
nek, terémszetesnek tartania. Mindazok, akik például idegen nyel
vet tanítottak, s felvetődött bennük a tanulás-tanítás kérdése, bizo
nyára meg tudják erősíteni azt az állíásomat. hogy sokszor szinte 
reménytelen küzdelmet kell folytatnunk azért, hogy okosan, cél
szerűen, liasználhatóan és biztosan tanulják meg növendékeink az 
idegen szavakat. Bizonytalan szószedetek lapjairól, a mondatbeli, 
kifejezésbeli összefüggésekből kiemelt szavak értelmetlen, gépies 
egymásutánban való tanulása, az ebből a módszertelenségből követ
kező eredményhiány megbénítja a tanuló és tanár munkáját egy
aránt.

Minden tárgynak, ezeken belül minden foknak megvannak a 
maguk tanulásbeli módszertani követelményei, amik a tanulók 
értelmi képessége, emlékezőtehetsége stb. szerint nyilvánvalóan 
módosulnak, színeződnek. Ezeket a tanárnak ismernie kell s egy-
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szersmind gondoskodnia kell arról, hogy tanítványai megfelelő idő
ben megismerkedjenek velük.

Hogyan történhetnék ez meg a legtermészetesebben, a leg
célravezetőbben! Csakis úgy, hogy minden tanár kötelességének 
érezné a maga tárgyához szükséges módszertani ismeretek átadá
sát. Jó volna, ha minden tanár minden esztendő valamely első 
(második) óráját általános, majd pedig tárgyára, tárgya megfelelő 
fokára vonatkozó tanulásmódszertani szabályok ismertetésére, főleg* 
pedig gyakorlati alkalmazásának bemutatására fordítaná. Vala
hányszor próbálkoztam ezzel, mindig örömmel könyveltem el, hogy 
nem volt hiábavaló időtöltés az ilyen óra.

A módszertanítás azonban nem korlátozódhatik egyetlen 
órára. Időről-időre mutatkoznak olyan hiányok, amelyek tanulás
módszertani járatlanság következményei. Sohase mulasszuk el ilyen 
esetekben a megfelelő és szükséges felvilágosítást, hathatós irányí
tást. Az a gondolat is foglalkoztatott már, hogy az osztályfőnöki 
órák anyagbeosztása csak nyerne azzal, ha helyet biztosítanának 
benne a tanulástanításnak is.

E fontos nevelő-tanítói munka részletkérdései a gyakorlatban 
világosan tudatosodnak a tanár előtt. Mégis — figyelmeztetőül, út
jelzőül —, hadd álljon itt néhány találomra kiemelt részletfeladat.

írószerek, ceruza, tinta, papír, füzet célszerű használata. 
Iskolai eszközök rendbentartása. Szószedés, szótárhasználat, szótanu
lás. A tankönyvek, azok jegyzeteinek célszerű használata, különö
sen nyelveknél. Nyelvtani stb. tények összefüggéseinek keresése. 
Az értelmes, eredményes olvasás követelményei. Könyv nélkül 
tanulás, értelem szerinti tanulás. Évszámok, szóba fűzött egyenle
tek, egyenletrendszerek. Idegen szöveg értelmének megkeresése. 
Versélvezés, stílusélvezés! A különböző tárgyak egységes célszem
pontú tanulása: folytonos kapcsolatkeresés. Globális és frakeionális 
tanulási módszer. Látási és hallási adottságok célszerű kihaszná
lása stb., stb.

Minden tantárgy minden fokon nagyon sok tanulásmódszerbe 
vágó kérdést vet fel. Ezek mellett ma már egyetlen komoly nevelő 
sem haladhat el anélkül, hogy ne igyekezzék feleletet adni rájuk. 
Tanulásmódszer tanítása nélkül korszerű nevelőtanítást el sem 
tudok képzelni.

Sárospatak. Dr. Harsányt István.

Szép olvasás.

A nm. VKM. nemrégiben elrendelte, hogy a tanítók, tanárok 
gondosan ügyeljenek a szép magyar olvasásra. Természetesen vo
natkozik ez a rendelkezés az idegen nyelvekre is. Maga a rende
let azt bizonyítja, hogy az olvasás terén nemcsak egyéneknél, ha
nem nagy általánosságban is baj van. Ha nem olvasunk szépen, 
jobban mondva, ha nem tudunk szépen olvasni, ennek egyenes, köz
vetlen következménye a nyilvános előadásnak, továbbá a szónoklás 
külső technikájának elsatnyulása is.

Mindenki jól emlékezhetik, aki a múlt század 80-as, 90-es és a 
századfordulót követő első évtizedben járt elemi iskolába, majd 
utána középiskolába, hogy a dicsőség koszorúja annak a tanulónak 
járt ki, aki leghangosabban, legfolyékonyabban olvasott. A virá-
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gokkal díszített templomokban, tantermekben, a nyilvános vizsgá
kon, a hallgatóság soraiban sok derék szülőnek szeme könnybe 
lábadt, mikor gyermekeik tele tüdővel és erősen kipirult és dagadt 
arccal fújták el mondókáikat, versikéiket és más egyéb tudós dol
gokat.

Ebben az időben a színészetben divatos volt még az ú. n. 
kulisszabasogató előadási mód. A századfordulókor még töretlenül 
zengett Jászai Mari harangszava a Nemzeti Színház színpadán. 
Mindig ünnepélyesen, mindig koturnusosan. A hallgató minden 
porci kaját át meg átjárta ez az előadás; ámde ez nem- az élet szava 
volt. A múlt század 90-es éveiben e sorok írója, mint nyolc-kilenc
éves gyermek hallotta a nemrég elhúnyt Barabás Béla 48-as kép
viselőt, mikor ez a keménykötésű, hollófeketehajú, jellegzetesen 
fekete arcú, tagbaszakadt aradi fiskális, mint képviselőjelölt a 
hordó tetejéről zengte-zúgta hallgatói fülébe a maga igazságait, 
egészen a klasszikus szónoki iskola követelményei szerint. így  sem 
beszéltek az életben. Ezekben az években ezren és tízezren éltek 
még, akiknek lelkében akkor is ott zsongott még Kossuth Lajos szí- 
vet-lelket felrázó hangja, elbűvölő muzsikájú beszéde.

Ennek az előadásmódnak a XIX. században nagy és szép 
múltja volt. A reformkor szónokai, nemcsak tartalmasán és a reto
rika követelményeinek megfelelő módon építették föl beszédeiket, 
hanem gondosan ügyeltek annak előadására is. Vérükben volt a 
klasszikus iskola tanítása Demosthénesről. A világ eme legnagyobb 
szónoka gyermekkorában dadogott. Nyelve alá tett kaviccsal gyó
gyította meg beszédhibáját. Magányos völgyekbe húzódott el, fel
mászott hegycsúcsokra, ahol senki nem hallotta és addig gyakorolta 
magát, míg Fülöpöt ostromló világhíres szónok nem vált a 
dadogó, de lánglelkű ifjúból. A múlt század utolsó negyedében ez az 
ú. n. koturnusos előadás annyira virágzik, különösen a templomi 
szószékeken, hogy végül torz virágokat is hajt. Tóth Béla: Magyar 
anekdotakincs c. gyűjteményében megörökítette néhai való Tur- 
gonyi Dániel nagytiszteletű urat, a túri papot. A nagytiszteletű úr 
nemcsak belső tartalom szerint építette fel beszédeit, hanem otthon 
tükör előtt állva, a legkisebb árnyalatig kidolgozta, meg is tanulta 
őket. Begyakorolta még a taglejtéseket is. így  történt aztán, hogy 
mikor a képviselőházban, mint afféle keménynyakú 48-as képviselő 
azt kiáltotta oda Tisza Kálmánnak: „Hiába rázza a fejét, miniszter- 
elnök úr!“ — a mennydörgő hangú pap beszédét óriási derültség és 
hahotázás szakította félbe; u. i. Tisza Kámlán nem is volt bent a 
tanácskozó teremben.

A századfordulókor már az életben is, a színpadon is felfigyel
nek az előadás eme s a kornak többé már meg nem felelő módjára. 
A hírlapokban, színikritikákban már hangoztatják az előadás refor
málásának szükségességét. Hegedűs Gyula a Vígszínház néhai nagy 
művésze nemcsak a társadalmi színművekben, hanem az „Ocskay 
brigadéros“-ban is, (melynek századik előadását e sorok írója, mint 
érettségizett ifjú tágrameredt, könnyes szemmel hallgatott meg), 
szakít a kulisszahasogatással és nagyszerű művészettel ugyan, de 
mindennapi beszédünkhöz közelálló előadással lopta szívünkbe a 
Rákóezi-kor hangulatát, színét-illatát.

Az előadás egyszerűsödni kezd. Sőt, túlságosan is egy
szerűvé válik. Az országgyűlés szónoklatai tespedő unalom forrásai
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immár. Ez a leegyszerűsödés felülről indulván el, érezteti az ikolá- 
ban is a hatását. Ritka kivétel számba megy a század első évtizedé
ben a pesti egyetemen Vécsey Tamás tanár, aki minden óráján 
igazi klasszikus módon szónokolva tanította a római jogot. Kivétel 
Széchy Károly is, aki az irodalomtörténetet meleg, kitörő lendü
letű előadásokban tanította és azt hirdette, hogy a tanár akár ülve, 
akár állva, akár járva adja elő az anyagot, ennek első feltétele, 
hogy a tanár könyv nélkül tudja azt, amit éppen tanít. S ez nála 
nem elmélet volt. Ö maga könyv nélkül tudta négykötetes Zrínyi
ről írt nagy munkáját szóról-szóra. Ezek a tanárok, mint mondom, 
kivételek. Az előadás szintelenedése egyre jobban terjed. Gúnyos 
megjegyzések kísérik a klasszikus iskola szabályai szerint beszélő
ket s iskolatársai előtt a melegséget eláruló s belső lelki átélést 
éreztető diák törtetőnek számít. A tanárok között ritkán akad, aki 
az ilyen előadást méltányolja. Igaz, hogy diákjaink se erőltették 
magukat túlságosan.

Romlik a helyzet ezen a téren a világháború és az utána követ
kező nyugtalan, sötét hátterű évek szomorú sorozata idején. Az 
egyszerűsödés folyamata immár több, mint egyszerűsödés; már nem 
liiggadás, hanem vészes vérszegénység. Ennek a vészes vérszegény
ségnek igyekszik a jelen század 20-as éveiben a képviselőház gátat 
emelni, amikor azt a rendelkezést iktatja be a házszabályokba, 
amelynek értelmében a képviselőknek nem szabad beszédeiket fel- 
olvasniok, hanem csak jegyzeteket használhatnak — beszéd közben.

Most nem kutatom, nem is hivatásom, hogy az olvasásnál és 
az előadásnál jelentkező betegség hol kezdődik.

Az elemi iskolában-e, avagy ott jól olvasnak a növendékek s 
mi rontjuk a középiskolában a szép magyar olvasást? Baj van, ez 
tagadhatatlan. Ez a baj azonban nemcsak a középiskolában mutat
kozik, hanem lépten-nyomon fülünkbe csapódik a rádióból is. Pedig 
a rádiónál ez a kérdés nagyon egyszerű, mert itt akár színielőadá
sokat, akár ismertető felolvasásokat, akár a legegyszerűbb híreket 
is, csak olvaeniok szabad az előadóknak, tehát itt olvasni kell szé
pen tudni, pedig még a hivatásos szószólók is akárhányszor fül
sértő módon beszélnek a világ füle hallatára. Az iskolában a szép 
olvastatásnak és a folyékony előadás megtanításának nagy gátja 
az ú. n. foglalkoztató módszer, amelyről egyébként mindenki csak 
a legnagyobb elismeréssel szólhat. Ámde itt kell a tanárnak nagyon, 
de nagyon a sarkára állania, hogy mikor tanítsa hát meg a folyé
kony, szép előadást, mert ez olyasvalami, amit az osztály egyetemes 
foglalkoztatásával nem lehet összekapcsolni. Ezt egyénileg lehet 
csak megtanítani.

A mai órabeosztás szerint a szép magyar olvastatás megtaní
tása az I., II., III. osztályban lehetséges. Az I., II. osztályban heti 
5 óránál és a III. osztályban heti 4 órában szakíthatunk egy fél, 
sőt az ú. n. olvasmányi órákban egész órát is az egyénenkénti gya
korlásra. Iía tehát az alsó három osztályban nem gyakoroljuk ezt be 
a növendékeinkkel, a negyedik osztálytól kezdve csakugyan kisik
lik a lábunk alól a talaj; elvesz ez elől minden időt a kötelező olvas
mányok számonkérése, az iskolai anyag pontos elvégzése és a dol
gozatok megbeszélésére fordított idő. Egyéni foglalkoztatásra csak
ugyan nem futja.

Abban nem bizakodhatunk, hogy a tanulóra ráparancsolunk:
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„Te pedig tanulj meg szépen olvasni“, ha közvetlenül nem gyakorol
tatjuk őket személy szerint, egyenként. De más baj is van. Tan
könyveink csak itt-ott emlegetik, akkor is szerényen, meghúzódva, 
mint az ibolya a tölgyfa árnyékában — és hiányosan az olvasás 
szabályait. Mielőtt a néhány, gyakorlatomban jól bevált szabályt 
felsorolnám, azt akarom még hangsúlyozni, hogy a szép magyar 
olvastatást nemcsak a magyar nyelvi órákon, hanem minden más 
órán is lehetne és kellene követelni. Különösen alkalmas órák a 
történelem, földrajz, természetrajz, sőt a fizikai órák is.

A szép magyar olvasás szabályainak megtanításánál legelő
ször abból kell kiindulnunk, hogy az olvasás a lélekzetvételen ala
pul. Helyes lélekzetvételre kell tehát a növendékeket megtanítani. 
Ez annyit jelent, hogy a tüdőből kiszorított levegővel jól kell gaz
dálkodnunk, de ugyanakkor tudnunk kell, hogy mikor kell lélek- 
zetet venni. Itt aztán szembeszökik a régi, illetve nem is olyan régi 
iskola egy sarkalatos félreismerése. A mi gyermekkorunkban még 
azt tanították, hogy egy mondatot egy lélekzetre kell elolvasni s a 
vesszőnél rövid, a pontnál hosszabb szünetet kell tartanunk. A szü
net alatti teendőt azonban már nem tanították meg. Ezek a szüne
tek nemcsak az elhasznált levegőnek kibocsátására valók, hanem 
újabb lélekzetvételre is. Az olvasást akkor minősítették szépnek, 
ha valaki egy lélekzetvétel után ejtett ki esetleg másfél-két nyom
tatott sornyi, vonásig terjedő szöveget. Nem ügyeltek arra, hogy a 
mondatoknak belső tagozódásuk is van, pedig Simonyi Zsigmond 
A magyar nyelv című munkájában már a múlt század 80-as éveiben 
tanította, hogy a mondatokat alanyi részre és állítmányi részre kell 
felbontani. Ehhez hozzáfűzhetjük, hogy ezen a két főrészen belül 
megint találunk szervesen összefüggő részeket. Ilyenek: a jelzős 
szerkezetek (melléknévi, birtokos-, számnévi jelzős szerkezetek); a 
névutós határozók ugyancsak elválaszthatatlan egységek; ilyen 
összefüggés jelentkezik, ha alany és álllítmány van egymás mellett: 
Katonák mentek (1) dalolva az utcán. Másképen kell lélekzetet ven
nünk, ha a mondat szórendje ilyen: Katonák (e) dalolva mentek az 
utcán. Egészen önállóak a fölkiáltás és a megszólító szavak. Ügy a 
prózai olvasmánynál, valamint költemények előadásánál az első ilyen
szerű megfontolások után rögtön észrevehetjük, hogy az értelem 
kivilágosodik és mint a síma falról kiugró dombormű szökik a sze
münkbe. Az ilyen belső egységek között szabályosan lélekzetet kell 
vennünk. Szóval a régi tanítással ellentétben arra kell figyelmez
tetnünk a tanulókat, hogy nemcsak a vesszőnél és a pontnál vegye
nek lélekzetet, hanem ezeket a belső egységeket is egy lélekzetre 
vegyék, illetve lélekzetvétellel válasszák el egymástól. Természetes, 
hogy ez, önfegyelmezést és gyakorlatot követel, de ez a gyakorlat 
a tüdőt tornásztatja és a szervezetet állandó frissességben tartja és 
az előadó, vagy felolvasó nem fog időnek előtte kimerülni, kiful
ladni és az értelemzavaró hadarás megszűnik.

Egy pár rövid példa:
Hazádnak — rendületlenül légy híve — óh —magyar. (Tanulóim 

észrevették, hogy az óh magyar egy lélekzettel egész mást jelent, 
mint külön-külön lélekzettel.)

Értünk — Kunság mezején — Ért kalászt lengettél Tokaj 
szőlőveeszején — nektárt csepegtettél — Zászlónk — gyakran plán- 
tálád — vad török sáncára s. i. t.

T anáregyesületi Közlöny. 27
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Gondosan ügyelnünk kell a jelzők hangsúlyos voltára. A jelző, 
éppen mert jelző, mindig hangsúlyosabb, mint a jelzett szó. 
Azért jelző. Ez ellen az egyszerű és világos törvény ellen követik 
el az előadók a legtöbb merényletet s a legtöbb ilyen merénylet az 
értelem rovására megy. Erre vonatkozóan fölemlítem a „Hiszek
együnket. Ebben a nemzeti imánkban az egy szócska nem hatá
rozatlan névelő, hanem számnévi jelző. Ha határozatlan névelő 
lenne, akkor nem az egy igaz Istenről volna benne szó, hanem akár 
valamilyen pogány istenről. Egyetlen egy hazáról s nem vala
milyen a Csendes óceán hullámaitól mosott szigeten lévő hazá
ról, hanem a Kárpátok övezte ezeréves Magyarországról emlék
szünk meg benne. Az isteni igazság is csak egyetlen egy fajta, 
melynek tudatában várható a magyar haza feltámadása.

Sok vitára szolgáltat alkalmat Gyóni Géza: Csak egy éjtsza- 
kára című költeménye szavalásánál is az „egy“ szócska. Pedig ha 
tisztában vagyunk azzal, hogy a jelző mindig hangsúlyosabb, mint 
a jelzett szó és ez az „egy“ szócska nem határozatlan névelő, hanem 
számnévi jelző, akkor a kérdés egyszerűvé válik és minden további 
vitának a méregfogát kihúztuk. A jelző valamilyen jellel kiemeli, 
megjelöli a végtelen sok közül azt a személyt vagy tárgyat, akiről 
vagy amelyikről éppen szó van.

Ha csak ennyit is jegyzünk meg az olvasásról, előadásunk 
már gördülékeny, síma és ami a legfontosabb, érthető és világos 
lesz. A régi kántáló előadást igen is irtanunk kell, mint a lóheréből 
az élősködő arankát, mert ahogyan ez elpusztít ja a hasznos növényt, 
éppenúgy elborítja az előadandó szöveg gondolatait, szépségét, rit
musát, lendületét a hadarás, a kántálás élősködő folyondára.

(Kisvárda.) Hollós István.

Természettudomány és nevelés.
A közel százéves Kir. Magyar Természettudományi Társulat 

ezévi közgyűlésének elnöki megnyitó beszédében dr. Zimmermann 
Ágoston egyetemi tanár, főrendiházi tag, foglalkozott a természet- 
tudományok nevelő hatásával és középiskolai helyzetével is. Nagy
hatású beszédének idevonatkozó része számottarthat a középiskolai 
tanárság érdeklődésére s ezért alábbiakban közöljük.

„Mindannyiunk meggyőződése szerint a természettudományi 
ismeretekre és természettudományi szellemi művelődésre nemcsak 
szakembereknek, orvosnak, gyógyszerésznek, tanárnak, gazdának 
stb. van szüksége, de az az általános műveltségnek is egyik fő 
tényezője és alkotó része. Ennek ellenére a társadalom egyrésze, 
sajnos, a természettudományokat még mindig nem becsüli meg és 
nem karolja fel úgy, mint kellene. Az ú. n. szellemi tudományok 
mellett egyesek azokat nem helyezik egy sorba ezekkel, hanem 
másodrendű, alárendelt szerepet szeretnek és akarnak nekik tulaj
donítani, sőt napjainkban nem egyszer, divatos jelszavaktól félre
vezettetve, destrukciót emlegetve, természettudományellenes köz
hangulat nyilvánul meg. A múlt század közepe táján megnyilvá
nult materializmus, a rideg anyagelvű világnézet és a vele kar
öltve járó ateizmus kontár féltudósok műve, amelyet a tisztán 
szellemi tudományokon nevelt vezetőrétegek, természettudományi 
ismeretekben való megfelelő jártasság hiányában, kellő éles kriti-
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kával visszautasítani képtelenek voltak. A történelem tanúsága 
szerint az igazi természettudósok és matematikusok között mate
rialista alig akad. Mert azok idealisták, akik anyagi haszonról le
mondva, sokszor nélkülözések között, kemény munkával élnek 
hivatásuknak, az igazság felderítésére. Azok az emberek, akik csu
pán az anyagi érdekekre fordítják a legnagyobb gondot, a szélső 
materializmus lélektelenségében legfeljebb a pillanat problémáit 
tudják megoldani. Nagyképű, de egyoldalú gondolkodás az, mely 
az ész mindenhatóságát hangoztatja a vallásos élmény kárára, 
amely halványítja a vallás eszményeit. A valódi műveltségnek, 
józan erkölcsösségnek, a tekintélytiszteletnek, szerénységnek, becsü
letességnek nincsenek tisztább forrásai a természettudományoknál, 
melyek az állam nyugodt fejlődésének is biztos támaszául szolgál
nak, nemhogy veszélyeztetnék.“

„A természettudományok tárgyköre, működési köre véget ér, 
ahol a természetfölötti világ kezdődik... A természettudomány 
művelője, aki mélyen belepillant a Mindenható alkotó műhelyébe, 
alázatosan, mélyen meghajol a Teremtő óriási hatalma és nagy 
jósága előtt.“

„Amikor az új középiskolai tanterv az egységes szellemű 
középiskolában a nemzeti művelődést, a nemzeti életre való elő
készülést kívánja szolgálni, nem a szakismeretek közlésére helyezi 
a hangsúlyt, hanem a nevelő tevékenységre. Az egyes tantárgyak 
nevelő értékének megítélésében azonban nálunk a természettudo
mányok nagyon háttérbe szorultak, nemzeti és nevelő értéküket 
úgylátszik nem értékelték kellőképen.“

„Akár a nemzetnevelő szempontot tekintjük, akár a formai 
képzést, a természettudományi tárgyak mindenkép nagyobb helyet 
kívánhatnak meg maguknak. Nemzetnevelő szempontból fontosak 
a természetismereti tárgyak, mert ezekből ismeri meg a tanuló 
mezőgazdaságunk, iparunk legfontosabb termékeinek előállítását 
és felhasználásának módját, megtanulja a földmíves és iparos mun
kája megbecsülését. A formai képzés nézőpontjából pedig azért 
jelentősek a természettudományi tárgyak, mert oktatásuk a meg
figyelésnek, a leírásnak, a fogalomalkotásnak, a törvényelvonás
nak, általában az igazságkeresésnek az iskolája. A tapasztalatok 
gyűjtése a gyermek mérlegelőképességét fejleszti, az észleletek 
szabatos leírása pedig kifejezőképességét alakítja. De valláserkölcsi 
nézőpontból is fontos szerepet tölt be a természetismeret, mert a 
természetnek csodálatos belső, nagy együttese feltétlenül annak 
Alkotójára tereli a gyermek gondolatát.“

Bodrossi Lajos

FORGÁCSOK.

Öt érdemjegyű osztályozás. „Ugyan! hát nincs elég bajunk az 
eddigi néggyel is?!“ — fakad ki bizonyára nem egy kartársunk 
már e cím olvastára is. Kétségtelen: az osztályozás egyik legkénye
sebb és legsúlyosabb lelkiismereti kérdése a tanárnak, — bár volta- 
képen nem szerves tartozéka a művelődés önzetlen eszményének. 
Osztályozás azonban van, s a társadalom és a szülők nem csekély 
— sőt nagyon is túlzott — jelentőséget tulajdonítanak neki. Maguk-
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nak a tanulóknak szemében sem mellékes egyáltalán ez a kérdés. 
Ha tehát osztályoznunk kell: történjék ez igazságosabb és meg- 
különböztetfíbb módon. Mindnyájan sűrűn éreztük már a középjegy 
hiányát mai osztályozásunkban: ebből magyarázható a kétharmad 
jegynek oly gyakori előfordulása. Ma a kegyelemből átengedett 
tanuló éppúgy hármast kap, mint a szorgalmas, de a jó színvonalat 
mégsem megütő növendékünk. Pedig a kettő között nagy különb
ség van, s egy kalap alá fogásuk igazságtalan. Az érdemjegyek 
szaporításával megnőne a mai kettes osztályzat értéke is. Tanári 
körökből már többször emelkedtek hangok az ötjegyű osztályozás 
mellett (legutóbb Masszi Ferenc: Bevezetés a középiskolai nevelésbe 
című müvében). Korántsem hisszük, hogy a tanuló sokrétű egyéni
sége egy-egy rideg szám keretébe beleszorítható volna. De ha már 
nem nélkülözhetjük az osztályozást, legyen megfelelőbb és kifeje
zőbb. Éppen ezért bátorkodunk fenti gondolatot a rendtartás eset
leges átdolgozása alkalmából felsőbbségünk megértő figyelmébe 
ajánlani. h.

A tanárság és a tudományosság. A középiskolai tanárság isko
lai munkásságának sokirányú megnövekedése azt az aggodalmat 
kelti, hogy munkaköréből a tudományos munkásság ki fog szorulni. 
Nagy kára volna ebből nemcsak a tudománynak, hanem az iskolá
nak is. Az iskola nem lehet egyszerűen elosztóhelye tudományos 
ismereteknek. A tanár nem boltos, aki a termelők és gyártók áruit 
kínálja, az iskola nem üzlet és a tanuló nem vásárló. Élettelenné 
szárad, tételessé sorvad minden tanítás, ha kutató munkásság nem 
élteti. Akinek olyan tanárai voltak, mint e sorok írójának — egy 
Lehr Albert, Böhm Károly, Fröhlich Róbert, Góbi Imre, Petz 
Gedeon, Hittrich Ödön, Rátz László volt köztük —t az tudja, mily 
nagy jelentősége van annak, ha a tanuló biztos benne, hogy tanárá
tól a tudomány legújabb igazságait hallja, nem egyszer korábban, 
mint a tudományos világ. Az iskola számára felemelő, mikor a 
tanár előtt megnyílik az Akadémia, az egyetem, lesújtó, mikor ifjú 
tanárok más munkakörbe menekülnek az iskolai munkától, vagy 
még jelölt korukban irtózva tőle, múzeumok és könyvtárak felé 
tájékozódnak.

Ma még lendít a múlt, ma a tanári névkönyv tanúsága szerint 
tizenhat egyetemi magántanár és három egyetemi rendkívüli tanár 
van a középiskolai tanárai között, könyvkiadásunk, folyóirataink 
el sem képzelhetők a középiskolai tanárok munkássága nélkül, de 
e lapok szerkesztője mind gyakrabban új hangokat hall: „...iskolai 
munkám úgy megszaporodott, hogy egyelőre nem ígérhetem.. .“ 

A gazdasági irányú középiskolákról szóló törvény reményt 
nyújt, hogy a gimnázium ezentúl eredeti rendeltetését tölti be: 
oltár lesz, melynek tüzénél a szellemi vezetésre hivatottak a maguk 
tehetségét fellobogtatják. Vigyázzunk, hogy a robotos szellem az 
oltárt le ne döntse és kályhát ne rakjon belőle egy áruház bolt
helyisége számára. (kk.)

Egy óraadó helyettes tanár. Ezzel az aláírással egy cikkecske 
jelent meg a Magyar Középiskola májusi számában az óraadó 
helyettes tanárok anyagi helyzetéről. A kis cikk így fejeződik be: 
„A másik bajunk, hogy nincs olyan szervünk, amely ezt a kérdést
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állandóan napirenden tartaná. Az Országos Középiskolai Tanár- 
egyesület ugyan foglalkozik a tanárság anyagi helyzetével, de nem 
elég hathatósan. Nem lenne szabad megelégedni egy-két memoran
dummal, hanem a kérdés állandó felszínen tartásával kellene a 
végleges eredményt kiharcolni. Egyezer már tudomást kellene venni 
róla, hogy a fiatal magyar tanárnemzedék is igényt tart az életre, 
jogot kér magának a boldogulásra“.

A fiatal tanárnemzedék e névtelen harcosának keserűségét tel
jesen értjük, midőn felpanaszolja szomorú sorsát, de egészen indo
kolatlanul tesz szemrehányást egyesületünknek egy testvér-tanár
egyesület hivatalos lapjában. Az egyesület vezetősége számos fel- 
terjesztést tett a fiatal tanárok érdekében s minden alkalmat meg
ragad, hogy személyesen is előadja a panaszokat. Jól ismeri ezeket 
nemcsak a hivatalos érintkezésből, hanem a tanári pályán működő 
saját gyermekei helyzetének átéléséből, önmagára nehezedő súlyá
ból. De hiszi-e valaki, hogy illetékes tényezőkhöz több ízben fordul
hatunk panaszainkkal, mint eddig tettük? Szívesen fogadjuk a név
telen harcos tanácsát, miképen kell a kérdést állandóbban és 
hathatósabban felszínen tartani, mint eddig sikerült.

Egyébként rendes tanári kinevezésüket régóta váró kartár
saink olvashatják e számunkban, hogy a költségvetésben 40 új 
rendes tanári állás van felvéve, tehát a megüresedett állásokba 
kinevezendő tanárokon kívül negyven tanár várhatja rendes 
tanárrá való kinevezését. Ezt mindnyájan nagy örömmel, elégté
tellel és hálával vesszük tudomásul. (kk.)

Névtelen levelek. A szégyenpír futja el az arcunkat, mikor 
erről a tárgyról kell írnunk, de több oldalról kapjuk a panaszokat. 
Hát írnak még ma is névtelen leveleket, melyekben felettes ható
ságok előtt egyeseket hivatali és magánéletük becsületében meg
támadnak? És van, aki ilyen levelek alapján vizsgálatot indít az 
orvul megtámadott ellen és meghurcolja?

Itt mindenekelőtt egy fogalomzavarral kell leszámolnunk, 
amely a rendőrség félreértett példája nyomán támadt. Más a ható
ságok kötelessége bűnügyekben és más becsületbevágó kérdésekben 
vagy kihágások esetén. Névtelen levelek alapján a rendőrség sem 
indít vizsgálatot részeges életmód esetén, vagy ha a feljelentő 
arról tud, hogy valaki az utcára rázza ki a törlőruhát. Más a hely
zet, ha például gyilkosságról van szó. A gyilkost a rendőrség több
nyire névtelen feljelentések alapján fogja el s érthető, hogy a fel
jelentő, aki a közbiztonságnak tesz szolgálatot, jogos önérdekből 
önmagát védi meg a névtelenséggel. Végre is attól, aki a nyakán 
érzi a hurkot, nem várhat kíméletet. A rendőrség ugyan titkot tart, 
de a feljelentő a véletlen rossz játékától is fél. A rendőrség a gyil
kosság esetében is óvatosan nyomoz és csak súlyos gyanúokok 
alapján folytat le vizsgálatot. De meghurcolni valakit hivatali 
mulasztások, hivatalát érintő, becsületbevágó magatartás miatt, 
amelyekről semmit se tud a hivatal, de vádat emel egy névtelen 
levél — azt jelenti, hogy az embernek jó hírnevét, becsületét egész
ségét minden pillanatban tönkreteheti egy gazember. Esetleg egy 
niegtévedt, éretlen fickó. A vizsgálat tisztázhatja a vádakkal be
mocskolt embert, de az embernek se jó hírneve, se becsülete, se 
idegrendszere nem acél, amelynek egy kis mocsok és egy kis 
smirglizés nem árt.
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A gyilkos személyének, más bűnügyek tetteseinek kinyomo
zása oly fontos közügy, hogy menthető, ha igaztalanul kell szen
vednie a súlyos gyanúokok ellenére is ártatlan embereknek, de 
hivatali becsületében csak nyilt vád támadhassa meg az embert. 
Lehetséges, hogy egy névtelen feljelentő igazat mond, de leleplezé
sének kétes érdemét bemocskolja az a lehetőség, hogy sikere száz 
gyalázatost bíztat fel aljas rágalmazásra.

Az ilyen névtelen feljelentés fertőző érintésétől mindenki 
csak akkor tisztul meg, ha a szennyes papirost azonnal tűzbe veti.

(kk.)
Tankönyvbírálatok és a Közlöny. Egy tankönyvünk körül 

nem tudnak a hullámok lecsillapodni. Az elítélő bírálatoknak egész 
sora kért helyet a Közlönyben s kér ma is. Minden esetben az volt 
a válaszom, hogy a Közlöny évek óta nem közöl tankönyvbírálato
kat s kivételt most sem tesz. Igaz, hogy ugyanezen tankönyv még 
megjelenése előtt magamat is egy ellene szóló elvi állásfoglalásra 
késztetett a Közlönyben, de tartalmában nem bíráltam azóta sem, 
hiszen ma sem ismerem.

A Közlöny nem foglalkozik tankönyvbírálattal már csak azért 
sem, mert vagy negyven tankönyv megbeszélésére tere nincs. Nem 
is ugyanaz e tekintetben a helyzet, mint más könyvek megbírálásá- 
nál, mert ugyanazon célra íródott, párhuzamos könyvek kerülhet
nének egymással szembe, bírálatoknak és ellenbírálatoknak se 
vége, se hossza nem volna és személyes ellentétek is kiéleződnének, 
ami nem szolgálná az egyesületi élet nyugalmát. Ellene vetették, 
hogy ilymódon nincs tehát a tanárságnak alkalma a maga kritiká
jának érvényesítésére, pedig ez ma fontos volna, mikor a tanár
ságnak többnyire párhuzamos tankönyvek esetében sincs válasz
tása, tehát ezzel sem gyakorolhat kritikát és ki van szolgáltatva 
egyetlen egy tankönyvnek. Erre azt feleltem, hogy körökben, szak
osztályokban módot lehet találni tankönyvek bírálatára is. Ezek
ben a bírálat és ellenbírálat hamarabb jut szóhoz, az eredmények 
könnyebben szűrődnek le, a személyes ellentétek simábban előz
hetők meg, s a kialakult véleményeknek a felvett jegyzőkönyvek 
útján a Közlöny kötelességszerűen nyilvánosságot biztosít.

Ha a kritika széles területeken elhalkul is, sőt teljesen el
hallgat is, a Közlönyt ez a szemrehányás igazán nem érheti, nem 
is érte. Nem akarja azonban a kritikát oly területen érvényesíteni, 
amelyen nincs kilátása megnyugtató eredményekre.

Szükségesnek mutatkozott, hogy ezt a szerkesztői álláspontot 
röviden kifejtsem és megindokoljam. A szerkesztő.

Jutalmazzuk diákjainkat betétkönyvvel! Az iskolai év végével 
közeledik a diákok megjutalmazásának ideje is. A jutalmazással 
egyben takarékosságra is nevelhetjük növendékeinket, ha az 
önképzőköri jutalmakat, pályadíjakat, pénzsegélyeket postatakarék
pénztári betétkönyv alakjában adjuk ki. Iskolánkban ezt a mód
szert bevezettük és kitűnően bevált. Az ilyen módon megjutalma
zott növendékeket megkérdeztük, hogy ha készpénzben kapták 
volna meg a jutalmat, mit csináltak volna pénzükkel. Feleleteik 
szerint cukrászdába mentek volna barátaikat megvendégelni, labda
rúgó mérkőzésre vagy moziba mentek volna társaikkal, esetleg
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kevésbbé fontos apróságokra költötték volna pénzüket. így azon
ban boldogan egyeztek bele, hogy betétkönyvtulajdonosok legyenek. 
A takarékosságot ezáltal — ha az ilyen díjkiosztás ünnepélyen tör
ténik — tettekkel állítjuk tanulóifjúságunk elé. A megjutalmazot- 
tak előtt pedig megcsillan egy elérhetetlennek hitt távolabbi cél: 
nyári utazás, táborozás, bicikli, könyv megszerzése. A takarékosko
dás tartalmat kap és a cél érdekében az iskolától kapott alap gya
rapítására serkenti a tanulókat. (sl.)

A néinetszakos tanárok gyakori panasza, hogy a VII. és VIII.
osztályban — tekintettel az érettségire is — heti két német óra 
kevés.

A jövőben életbelépő új tanterv — amint hírlik — a német 
nyelv számára a III—IV. osztályban heti 4, az V—VIII. osztályban 
heti 3 órát juttat. Azonban ez a kétségkívül előnyös tanterv foko
zatos bevezetés esetén a VII—VIII. osztályt, ahol jelenleg oly ked
vezőtlen a német órák száma, csak két, illetőleg nyolc év múlva éri 
el. Éppen ezért igen előnyös és kívánatos volna, ha addig átmene
tileg azokban az iskolákban, ahol a göröggel párhuzamosan az
V., VII. és VIII. osztályban heti 5, a VI-ban pedig heti 6 órában 
tanítják a második modern nyelvet, ezekből az órákból a VII. és 
VIII. osztályban heti egy órát rendeletileg a németnek juttatná
nak. A görög és francia számára még így is heti 19 óra jut, tehát 
jóval több, mint amennyit az új tanterv a második modern nyelv 
számára előír. ■ Losányi Gyula.

EGYESÜLETI ÉLET.

Budapesti Tanári Kör.
I)r. Galamb Ödön a gyorsírástanítás formai képző erejéről. Dr. Kercesényl 

Dezső az új magyar nyelvi tanterv elvi hátteréről.
A kör m ájus 25-én vitéz Fraknóij József elnöklete alatt ta rto tta  szoká

sos havi gyűlését. Az előadáson a tagokon kívül m egjelent dr. Traeger Ernő, 
a  gyorsírási ügyek korm ánybiztosa is. Galamb Ödön e lőadásának gondolat
m enete a következő volt.

A középiskola form ai képzésm intájának a nyelvtanítást szokták tekin
teni. A tanuló feladata itt valam ely nyelv kifejező rendszeréről más nyelv 
kifejező rendszerére való áttérésben ált. N yelvtanuláskor a tanuló gyakor
latot szerez 1. az egyes szavak m ondatbeli szerepének felism erésében, 2. a 
nyelvtani szabályok helyes alkalm azásában s ezáltal leleményességre és 
következetességre tesz szert. De, sajnos, sok tanuló előtt az idegen nyelv 
kifejező rendszerére való átm enet túlságosan nehéz. A gyorsírás tanu lásakor 
a  közönséges írás kifejező rendszeréről olyan kifejező rendszerre térünk, 
am elyben 1. a közönséges írástó l eltérő betűform ákat és jelölési m ódokat 
alkalm azunk, 2. a szavak hangzásilag kevésbbé fontos részeit elhagyjuk, 
3. összefüggő kifejezéseket nyelvi törvényszerűségek alapján m egrövidítünk. 
N yelvtanuláskor az anyanyelv s az idegen nyelv eltérő törvényszerűségei 
á llnak  egymással szemben. A gyorsírásnál nincs idegen nyelv, tehát a  rend
szeri átm enet feleannyi nehézséggel já r, m int az idegen nyelv tanulásakor. 
A gyorsírás m unkájának  lényege a rövidítések kialakításában, tehát a rövi- 
dílési szabályok alkalm azásában áll. A rövidítésekre többféle lehetőség k ínál
kozik, ezek közül a tanuló előrehaladottságának megfelelően választja ki
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a célszerűbb, rövidebb, kifejezőbb alakokat. Az egységes gyorsírásban a 
rövidítés szabadsága a rövidítés m értékének szabadságával párosul s ezért 
a tanuló  m unkájának  könnyebb vagy nehezebb voltát éppen a tanuló gyors
írásban való előrehaladottsága szabályozza. A rendszeri átm enet kezdetben 
egyszerű és könnyű, később a legnagyobb nehézségeken is sikeresen ju t 
előbbre. A gyorsírástanítás form ai értékét tehát abban talá lhatjuk , bogy a 
tan ítás m enetében a form ai képzés legeredményesebb eljárását, a rendszeri 
átm enetet alkalm azza; ez azonban csak fokozatosan következik be s így 
a form ai képzés ú tja  a tanu lóra  nézve könnyebb.

Fraknóy  elnök szerint a felolvasó a latin  tan ítás eredm énytelenségét 
súlyosan ítéli meg. ő  nem  a kitűzött célok nagyságában lá tja  a rossz ered
ményt, hanem  abban, hogy oda nem  való, ki nem válogatott elemek vannak 
nagy szám ban a középiskolában. A latin  nyelv nem m indenkinek való. Ezen 
a nehézségen igyekszik m ajd  fokozatosan segíteni az új gyakorlati közép
iskoláról szóló törvény.

E zután Kerecsémji Dezső ta rto tta  meg előadását Az új magyar nyelvi 
és irodalmi tanterv elvi háttere címmel. E lőadása K özlönyünkben jelenik meg. 
Az előadáshoz először Gáldy Béla t. ü. főtanácsos szólt hozzá. Olyan szép 
előadás volt, hogy m indenkinek tudom ást kell venni róla. Kéri, hogy a 
K özlönyünkben jelenjék meg. ő  résztvett néhány ülésen s látta, milyen 
tudatosan készült az új tanterv.

Fraknóy  elnök a következő havi s a jövő évi előadásokról tájékoztatja 
a hallgatókat, m ajd  megköszönve a két előadást, a  gyűlést berekeszti.

Dr. Márkus Jenő, titkár.

A Szabolcsi Tanári Kör vándorgyűlései.
K örünk április 6-án Nagykállón, 7-én pedig K isvárdán felolvasó ülést 

larlott. A nyíregyházi gim názium ok Zsolnai Vilmos elnök vezetésével m ind
két helyen több taggal képviseltették magukat.

Nagykállóban Zsolnai Vilmos  elnök m egnyitójában az iskola és a 
tanárság  két időszerű kérdését, a még m indig meg nem állapodott tantervet 
és a tanári illetm énykérdést teszi szóvá. Némi keserűséggel á llap ítja  meg, 
hogy még m indig nincs vége a tantervi kísérletezésnek. Túlterhelésnek ta lá lja  
az I. osztály sok új fö ldrajz i és a II. osztály szám tani anyagát. Nem lehet 
egy év alatt annyi új fogalm at a 10— 11 éves gyerm ekben tudatossá tenni. 
Az osztályfőnöki órák továbbvezetését fontosnak ta r tja : a jellemnevelés 
szem pontjából nagy szükség van rá. A fizetésrendezés szem pontjából nagy 
eredm ényt vár a nem zeti egység tanügyi szervezeteinek országos m egala
kulásától.

Sziklai/ László dr. (Nyiregvházi Kossuth Gimn.) „Vagylagos tételek a 
m agyar dolgozatban“ cím ű értekezését olvasta fel. Az OKTE Közlönyben 
Semetkay József tollából m egjelent cikkel foglalkozott, s m egállapításait a 
vagylagos dolgozati tételekről nem  fogadhatja el. A vagylagos tételekre a 
nevelő iskolának szüksége van; nem anyagot kér számon a m agyar dolgo
zatban, hanem  arra  ak a rja  nevelni a tanulót, hogy egyrészt az irodalm i 
anyaggal kapcsolatban, m ásrészt pedig fontos életproblém áiról a maga néze
teit kifejthesse: a tanulónak, igenis, van egyéni állásfoglalása m indennel 
szemben, am i elébe kerül, ezl az egyéni állásfoglalást kell m űveltté, intelli
gens m agyar emberhez m éltóvá tenni. A szám onkérő dolgozati tételeknek 
tehát semmi jelentőségük nincs: azt az órán és a m unkafüzetben amúgy is 
elvégzi a tanár, illetőleg a tanuló. A vagylagosság értelm e pedig éppen abban 
van. hogy az élm ényi tételeket alkalm azzuk a tanulótípusokhoz, illetve: 
-egyéniségekhez. Az érettségi tételeket is ezeknek az elveknek alapján  kell 
feladni.

Fehér Ede dr. (Nagykálló) elism eri a sokoldalúság, az egyéni ítélő
képesség és stílusfejlesztés nevelése érdekében elhangzott érveket és főleg 
a részletek megfigyelésére készteti a tanulót a vagylagos tétel.
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Vitéz Szabó Lajos  (Nagykálló) felolvassa „A földrajz a középiskolai 
tantervben“ cím ű tanulm ányát. A földrajzi tudatlanság szörnyű következ
m ényeit legbeszédesebben szemlélteti a trianoni békeparancs. A fö ldrajz
oktatás a gyerm ek és ifjú  szellemi és lelki életének gazdagítása m ellett a 
form ális képzésnek is igen hatásos eszköze. A fö ldrajz elősegíti a térben 
való tájékozódást és tág ítja  a tanuló szellemi látókörét. Gazdasági, szellemi 
és politikai életünk szám os m egnyilvánulásának kielégítő okát világítja meg 
és a világtörténelem  természetes m agyarázatát nyú jtja . Ezzel szinte játszva 
fejleszti a gyerm ek logikai érzékét és ítélőképességét. Képezi a fantáziát és 
növeli emlékezetét, sőt kapcsolatot ta rtva  az iskola egyéb tárgyaival, a tanuló 
ism ereteit egységes tudásanyaggá form álja. Azt kívánja, hogy középiskolai 
földrajzanyagunkat a felső tagozaton különös tekintettel M agyarország föld
rajzának  elm élyítésére fordítsuk, és szüntessük meg a heti egyórás tárgya
kat. Tervezete szerint az I. osztály anyaga: M agyarország (heti 3 óra), 
II. osztály E urópa (heti 3 óra), III. osztály a többi világrész (heti 3 óra), 
IV. osztály általános fö ldrajz és csillagászat (heti 2 óra), VII. osztály föld
rajzi világkép (heti 3 óra). E urópa fö ldrajza a II. osztályban is túlnehéz. 
Minden osztály anyaga zárt d idaktikai egység lenne.

Losányi Gyula (Nyíregyházi Kir. Kát. Gimn.) indokoltnak ta rtja  a föld
ra jz  bevezetését felső osztályokba, de m ind ez, m ind a kevés ném et óra 
felemelése csak m ás tárgy, például a latin rovására történhetik . Valent József 
(Nyíregyházi Kossuth Gimn.) félti a  latint, mely különben is földrajzot és 
történelm et is tanít. Szepesvári Béla (Nagykálló) szerint a m unkáltató  ok ta
tás, a  vetített képek, a táblarajzok, a kapcsolatok állandó keresése m iatt 
egy órában sokkal kevesebbet tanítunk, m int régebben, a tanu lók  mégis 
többet tudnak  földrajzból, m int a régi m ódszer tanítványai. Sziklay László dr. 
(Nyíregyházi Kossuth Gimn.) m ondja, hogy Csehszlovákiában honism eret 
cím en az érettségin földrajzból, történelem ből és alkotm ány tanból felel a 
jelölt. Antal Imre  dr. alelnök a hallo ttakhoz hozzáfűzi, hogy a lex-Hóm an 
után nem  kell ta rtan i további újításoktól, m ert a törvény az életre való 
nevelés ügyében legtovább m ent. V álasztást enged a görög és a m odern 
nyelvek között, sőt a la tin  és ábrázoló m értan  között. A Tanterv, az U tasí
tások és a R endtartás hosszú nyugalm at hoz végre a középiskola életébe. 
Fehér Endre  dr. (Nagykálló) kéri az óraadó helyettes tanárok  cím ének és 
állásának törvényszerű rendezését. Losányi Gyula (Nyíregyházi Kir. Kát. 
Gimn.) javasolja, hogy szám ítsák be kinevezéskor az előm enetelbe a bárom  
éven felül bárm ilyen m inőségben eltöltött éveket, m ert így kiegyenlítődik 
valam ennyire az 1.—2. u tán  és a csak 6.— 7. év u tán  kinevezettek helyzete. 
Zsolnai Vilmos  elnök hozzájárul e kéréseknek a központ ú tján  való szorgal- 
m aztatásához és kijelenti, hogy az Országos E lnökség eddig is m indent m eg
tett ebben az irányban.

K isvárdán Tóth József  dr. alelnök öröm mel üdvözli a K ör vándor- 
gyűlését. Intézete messze van a központtól, ezért örülne a m inél gyakoribb 
összejöveteleknek. Mi tanárok  az oktatásügy első vonalában harcolunk, s az 
arcvonal m ögött irányító  vezérkar elgondolásainak m egvalósítása m ind újabb 
és ú jabb  gyakorlati kérdések elé á llítja  a tanárt. Ezért van szükség a m eg
beszélésre, beszám olókra és egymáson való okulásunkra. Zsolnai Vilmos  
elnöki m egnyitója élénk visszhangra talált. Szilvási János (Kisvárda) a 
80 pengős tanári állások megszüntetését kéri. Az elnök m egnyugtatja, hogy 
a m ost a lakult nem zeti egység tanügyi szervezete elsősorban a tanárok  illet
m ényeinek a rendezését tűzte ki napirendre. Tóth József  dr. alelnök nem 
is szólna, ha  a 80 pengős tanárokat csak szertári vagy irodai m unkák el
végzésére küldték volna ki, m int a gyakornokokat m ás állam i hivatalokba. 
Az iskolában azonban teljes jogkörű és hatáskörű  állást töltenek be, bizo
nyítványt adnak, az érettségi vizsgálóbizottság tagjai stb., m in tha a jog
gyakornok bírói tisztet látna el. Vasvári Péter  (Kisvárda) öt éve óraadó 
helyettes tan á r 80 pengővel; ha órad íjas volna, 160 pengő fizetése volna a 
törvény szerint. Prayer Jenő  (Kisvárda) a kém iának tüzetesebb oktatását 
teszi szóvá. Pirityi István  (Kisvárda) a m ennyiségtan ok tatásának a nehéz
ségéről beszél. Tóth József  dr. alelnök az esztétikai nevelés érdekében az
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énekoktatás feljebbvitelét kívánná, és a  ra jzok ta tásra  a felsőbb osztályokban 
két órát javasol. Szükségesnek ta r tja  a zeneoktatást. Nem szívesen lá tja  
a fö ldrajz és a nyelvek m ögött a történelm et a rangsorban, holott annak 
a nem zeti nevelés és a többi tárggyal való állandó kapcsolatai m iatt s ezért 
a  leghálásabb tárgy. Ne csak a leányokat neveljék a család szám ára, hanem  
a fiúkat is, m i elsőrendű nem zeti érdek. A ném et nyelvoktatásban k irak a t
nak való m unkát is látott, például az érettségi dolgozatban Jókai fordítását 
k ívánják  meg egyesek. Sziklay László dr. (Nyíregyházi Kossuth Gimn.) fel
olvasásához (A vagylagos tételekről) többen hozzászóltak. Cserepes Gyula 
(Kisvárda) a stíluskészség fejlesztésének hatásos eszközét lá tja  benne, nem 
pedig a szám onkérés egy m ódját. Vajda László (Kisvárda) szerint a tárgyi 
tudás p róbája  nem a vagylagos tétel. Török Péter (Kisvárda) kifejti, hogy 
az irodalom oktatás igen gyenge. Egyévi 40— 45 óra m arad, s ez csak a nevek 
felsorolására elég. Ötféle vagylagos tétel ötféle em bert m utat be. Az egyéni
séget m ár az anyaggyűjtés, a szerkesztés, kifejezésm ód is elárulja. Tóth  
József dr. alelnök összefoglalja és kiegészíti az elhangzott hozzászólásokat. 
A tanulók m ás és m ás tárgykörben m ás és más gondolatokat és érzelm eket 
fejeznek ki, ezekhez kell megválogatniok szavaikat, ez stílusuk fejlesztésére 
igen jó, s az eredm ény sok változatos és többszínű dolgozat. Még többféle 
tárgyat kell belevonni a m agyar dolgozatírásba, elsősorban a történelm et 
a ján lja . Ne elégedjünk meg a tarta lm ak  recitálásával, kívánjuk meg az 
egyéni állásfoglalást és kifejezést. E zután Vajda László olvasta fel „Gon
dolatok a latin  irodalom  tan ításáró l“ cím ű dolgozatának egy részletét. Ö rök
becsű irodalm i alkotásokat tárgyalunk, ezért éreztessük á t az irodalm i mű 
kettős gyönyörét: az egyénien em beri és az általános em beri arc szépségét. 
Értessük meg az előadás (stílus, verselés), az em berábrázolás (alakok, mese) 
és a szerkezet tényeit és ezek egym ásra való utalását. Legfőbb célunk az 
antikvitás irodalm i rem ekeinek bem utatása alapján  az olvasás „m űvészeté ibe  
való bevezetés. Szem pontjainak gyakorlati alkalm azását a M etamorphoses 
egy részletének elemzése alapján  m utatta  be. Alaposan átgondolt és kitűnően 
m egírt dolgozatának a megbeszélésére —  sajnos — m ár nem ju to tt idő.

Szentmiklósi Péter titkár.

Debreceni Tanári Kör.
A D ebreceni T anári Kör folyó évi április hó 25-én felolvasó ülést ren

dezett a kegyesrendi gim názium  fizikai előadóterm ében. Az ülésen Bátory 
József igazgató, alelnök elnökölt és m egjelent azon G áspár Gyula tanügyi 
tanácsos, középiskolai előadó is. Az ülés előadója Tóth Lajos kegyesrendi 
gim názium i tanár, szakfelügyelő volt, aki bevezetésként ism ertette az induk
ció tanításában  1931/32 óta követett eljárását, amelynek lényege a követ
kező: a m érés ta rtam ára  állandó, vagy olyan lassan változó elektrom otoros 
p illanati értékei közönséges am pérm érővel m érhetők.
erőket indukál vasm entes tekercsekben, hogy az indukált áram erősségek

Indukciós kísérletei közül bem utatta a rúdm ágnes lassú, egyenletes 
á thúzását szűk tekercseken. Az általános törvényből —  elemi úton — le
vezette az idetartozó speciálisat és azt kísérletekkel igazolta.

Az előadáshoz Gáspár Gyula tanügyi tanácsos szólt hozzá. Szükséges
nek ta rtja , hogy kifejezést adjon az egész hallgatóság elism erésének. A lassú 
lefolyású kísérletek bőven adnak alkalm at a megfigyelésre és m agyarázatra, 
s e mellett törvénykutató jellegük is teljes m arad. Alkalma volt ugyanezen 
kísérleteket iskolai tan ítás közben is megfigyelni, am ikor is közvetlenül meg
győződhetett kiváló d idaktikai értékükről. Az előadó ily rendszerű k ísér
leteivel egyedül áll az országban. Teljesítm énye m éltó arra, hogy általános 
követésre találjon, egyben a rra  is jó  példa, m iként lehet d idaktikai szem
pontból ú jszerű u tak a t találni a kísérletezésben.

Az ülés Bátory József elnök zárószavaival é rt véget.
Szondy György dr.
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Az Élőnyelvi Szakosztály vándorgyűlése.
— Bessenyei és a francia gondolat. — A tanítandó szókincs kérdése. — 

Filmek az élőnyelvek tanításában. —
Az OKTE Élőnyelvi Szakosztálya 1938. április 24-én Nyíregyházán, 

a  Szabolcsi T anári ’Kör rendezésében nagysikerű vándorgyűlést tarto tt. 
A Szabolcsmegyei Bessenyei Kör fennállásának 40. évfordulóját országos 
jelentőségű ünnepekkel — Bessenyei Hét keretében — ünnepelte meg. Több 
országos egyesület rendezett ünnepi találkozót ebből az alkalom ból a Nyírség 
fővárosában. Élőnyelvi Szakosztályunk vándorgyűlésen áldozott a nyugati 
eszmék és gondolatok első m agyar hirdetőjének, Bessenyei emlékének. Az 
összejövetelen képviselve volt a budapesti és a debreceni tudom ányegyetem 
bölcsészeti kara , a  főváros, az Alföld és T iszántúl legtöbb középiskolája 
s a Szabolcsi T anári Kör területéhez tartozó legtöbb középfokú iskola.

A debreceni tankerület k irály i főigazgatója m ásirányú elfoglaltsága 
m iatt kim entette távolm aradását.

Dr. Petiich Béla igazgató, elnök (Budapest) megnyitó szavaiban k i
emelte Bessenyei úttörő  jelentőségét az élőnyelvi műveltség terjesztésében 
s hazánkba való átültetésében. Különös öröm ének adott kifejezést, hogy 
ezzel az ünnepi összejövetellel szakosztályunk is hozzájáru lhat Szabolcs nagy 
fiának ünnepléséhez, s erre a feladatra éppen E ckhard t Sándor egyetemi 
tanárt, a Bessenyei-kérdések legalaposabb ism erőjét sikerült megnyernünk.

Szohor Pál, Nyíregyháza város polgárm estere és a Szabolcsvármegyei 
Bessenyei Kör elnöke üdvözölte a vándorgyűlést a város és az ünneplő Kör 
nevében.

Zsolnai Vilmos  gim názium i igazgató, a Szabolcsi T anári Kör elnöke 
a vendéglátó társaság, dr. Hankiss János  egyetemi tan á r a debreceni Tisza 
István Tudom ányegyetem , dr. Papp Zoltán m iskolci kir. kát. gimnáziumi 
tanár pedig a Miskolci T anári Kör nevében köszöntötte az összegyűlt k a r
társakat.

E zután  következett dr. Eckhardt Sándor egyetemi ny. r. tanár ünnepi 
előadása „Bessenyei és a francia  gondolat“ címen. A tudós előadó a magyar- 
francia m űvelődési kapcsolatok legkiválóbb ism erője és a Bessenyei-tisztelet 
legelső tudom ányos zászlóvivője. Mélyenszántó előadásában vonzó képet 
rajzolt a nagy szabolcsi író szellem történeti arculatáról, írói egyéniségének 
kifejlődéséről és a francia eszm ékkel való találkozásáról. Ezen a példán 
igazolta E ckhardt Sándor a francia gondolatnak nem zeti öntudatunk ébren
tartásában  való felbecsülhetetlen értékét. A mindvégig lebilincselő előadást, 
ami a Szabolcsi Szemle legközelebbi szám ában nyom tatásban is megjelenik, 
a term et zsúfolásig megtöltő közönség hosszantartó  lelkes tapssal kö
szönte meg.

Dr. Kováts Albert felső kereskedelm i iskolai tanár, tanulm ányi fel
ügyelő (Budapest) olvasta fel ezután igen alaposan m egírt tanulm ányát 
,,Az idegen nyelven tanítandó szókincs kérdése“ címen. Abból a régi panasz
ból indult ki, hogy iskoláinkban az élőnyelvek tanításában  az elérendő és 
a  ténylegesen elért eredm ény között szakadék tátong. Más országokban még 
a m ienkénél is rosszabb a helyzet. Ennek okát abban látja, hogy a tantervek 
túlságosan magas követelm ényeket á llíto ttak  fel. A szakadék áth idalását az 
élőnyelvek tanára inak  kell elvégezniük azáltal, hogy kiderílik  a nyelvtanítás 
akadályozó tényezőit. Egyik ilyen akadály, hogy a m ai napig sincsen meg
oldva a tanítandó szókincs kérdése. Az előadó ism erteti az erre vonatkozó 
külföldi (am erikai, angol) kísérleteket. Ezek eredete az am erikai T horndike 
által 1924-ben készült angolnyelvi gyakorisági szótárra vezethető vissza. Be
szám ol továbbá az ennek alapján  készült német, francia  és spanyol gyakori
sági szótárakról. Ezek a szótárak lehetővé teszik a tanítandó szókincs tárgyi
lagos kiválasztását. Eddig ugyanis ez teljesen a tankönyvíró tetszésére volt 
bízva. A gyakorisági szótárak azonban az íro tt nyelvre vonatkoznak, pedig 
— term észetesen — ennek szókincse más, m int a beszélt (aktív) szókészlet. 
A beszélt szókincs m egállapítására az előadó ism erteti a Buckingham -féle 
szabad asszociációs eljárást. Beszámol arról, hogy nálunk dr. Cser János
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állap íto tta  meg ezzel a m ódszerrel a 10— 14 éves m agyar gyerm ek beszélt 
szókincsét és közölte A Gyermek 1937. évi 7— 10. szám ában. Ennek alapján  
az előadó egybevetette a hasonló ko rú  külföldi (angol és francia) gyerm ek 
szókincsét a m agyaréval és az összehasonlításból levonta az idegen nyelvek 
tan ítására  vonatkozó tanulságokat. (L. Pedagógiai Szeminárium, V ili. évf. 
196. s k. lk.) A szak tanárok  társasága mindvégig nagy érdeklődéssel hallgatta 
és nagy tetszéssel fogadta az előadást.

A tárgysorozat utolsó szám aként dr. Sipos Lajos  előadása következett 
,.A film szerepe a nyelvtanításban“ címen. E lőadásában kifejtette, hogy az 
U tasításokban előírt földrajzi, néprajzi és m űvelődéstörténeti anyagot 
(Kulturkunde) eredm ényesen csakis szemléltetéssel, átéletéssel, élm ényszerű 
oktatással lehet á tadni tanítványainknak. Ezek bem utatására  az idegen orszá
gokról készült földrajzi film eket eredm ényesen fel lehet használni a nyelv- 
oktatás keretében is. Ezek a képszalagok életszerű elevenséggel jelenítik 
meg a tanu lt nyelv hazájának  sajátságait, az idegen népek különös élet- 
körülm ényeit, ruházatát, szokásait s így élményi alappal egészítik ki a fel
dolgozott olvasm ányt és egyben eleven anyagot szolgáltatnak a beszélgetésre. 
Idegen nyelvi fe lira ta ikkal pedig a nyelvi ism ereteket is gyarapítják , tudato
sítják. Ism ertette továbbá az O ktatófilm  Kirendeltségnek a francia és olasz 
nyelvtanítás különleges céljaira készített legújabb film jeit: ezek olvasóköny
veink anyagához kapcsolódó 6—7 perces képszalagok kétnyelvű felirattal. 
(Pl. Versailles, Fontainebleau, le vrai P aris stb.) Sipos Lajos dr. előadását 
három  film lepergetésével tette változatossá. Az osztrák fővárosok. Velence 
és M arseille kikötője cím ű képszalagok igazolták az előadó fejtegetéseit. 
A közgyűlés közönsége lelkes tapssal ju talm azta  az előadást és a bem utato tt 
kitűnő film eket.

Az elnök köszönő szavai u tán  a gyűlés tagjai közös ebéden találkoztak 
a Korona szálló étterm ében. D élután pedig résztvettek a Bessenyei Kör 
kegyeletes k irándulásán : T iszabercelre u taztak  és ünnepség keretében meg
koszorúzták a költő szülőházát.

Az Élőnyelvi Szakosztály elnöksége ezen a helyen is őszinte hálával 
köszöni a Szabolcsi T anári Kör érdem es elnökének, Zsolnai Vilmos  gimn. 
igazgatónak és fáradhatatlan  segítőtársainak, Belohorszky Ferenc dr., Benigni/ 
Andor  és Szentmiklósi Péter tanároknak  azt a m intaszerű rendezést és a 
m agyaros vendégszeretetet, mellyel ennek az ülésnek sikerét biztosították.

Dr. Sipos Lajos,  titkár.

Jegyzőkönyv

az Országos Középiskolai Tanáregyesület 1938. évi m ájus hó 18-án tarto tt
választm ányi üléséről.

Jelen vannak: Bernolálc Kálmán elnöklete alatt vitéz F raknóy  József, 
Édes Jenő, Kardeván Károly, Osvárth Ferenc, Marczell Ágoston, Arató 
Amália, B artoniek Paula, Bozzay Zoltán, Fodor János, Gáldy Béla, H ajdú 
János, Halász László, H ári Ferenc, H errich  Oszkár, H orváth Kandid, Juhász 
Ede, Koczogh András, Korpás Ferenc, Konrád Ferenc, Marczinkó Andor, 
M árkus Jenő, Méhes Gyula, Nagy Pál, Párkányi N orbert, Porcsalm y Zoltán, 
Schaller Róbert, vitéz Szabó István Andor, Szabó Ferenc, Szőts Gyula, vitéz 
Temesy Győző, Zibolen Endre, Zipser Sándor.

A jegyzőkönyvet vezeti: Marczell Ágoston.
Az elnök üdvözölvén a m egjelenteket, az ülés m egnyitása u tán  első

sorban azt indítványozza, hogy bízza meg a választm ány az elnökséget 
azzal, hogy a 70. életévét a közeljövőben betöltő vitéz nagybányai H orthy 
Miklós korm ányzó ú r ö  főm éltóságát az OKTE nevében hódoló felira ttal 
köszönthesse. — A választm ány felállva hallgatja és őszinte öröm m el fogadja 
az indítványt.

Megemlékezik ezután az elnök az időközben tö rtén t korm ányválságról 
és a tanügy éléről távozó H óm an Bálint volt vallás- és közoktatásügyi 
m iniszter ú r ötévi m unkásságáról szólva, annak a meggyőződésének ad 
kifejezést, hogy a  volt m iniszter ú r alkotásai mély tartalom m al fogják el-
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tölteni nem zeti ku ltú ránkat. R endünk külön hálával adózik a távozónak, 
m ert anyagi előnyöket biztosított 40 új tanári állás beiktatásával. Helyét 
Teleki Pál gróf ú r foglalta el. A m iniszter ú r hivatalbalépésekor a rra  kérte 
bará ta it és a tanító-, tanáregyesületeket, hogy a szokásos üdvözlést mellőz
zék. A kívánságnak eleget kell tennünk, de e m ai jegyzőkönyvünkkel mégis 
öröm m el teljes érzésünknek kell kifejezést adnunk a m iniszter ú rnak  nem 
csak a  felsöházban, hanem  a közelm últban is elhangzott kijelentései miatt. 
Mint a  K özoktatási Tanács elnöke is a tanárság, különösen az ifjabb gene
ráció sorsát lá tta  nagyon szom orúnak, bem utatkozó beszédében ugyancsak 
a  tanárság  sorsának m egjavítását tűzte elsősorban teljesítendő feladatává. 
E  kijelentését igaz hálával fogadjuk tehát és az elnökség keresni fogja az 
alkalm at, hogy legsürgősebb kívánságainkról tájékoztassuk Önagyméltósá- 
gát. —  Tudom ásul szolgál.

Jelenti ezután az elnök, hogy Szőnyi Sándor igazgató fáradozásai nyo
m án új tan á ri kö r a lakult Szolnokon. Az előkészítésért és a  velejáró fárad 
ságért köszönetünket kell k ifejeznünk nevezettnek. H álával kell tudom ásul 
vennünk, hogy — m int az elnök és a szerkesztő személyesen is meggyőző
dött ró la —  erre az alakuló gyűlésre 100-nál több tan á r gyűlt össze Szol
nokon.

Vidéki köreink — m ondja tovább az elnök —  igen élénk életet élnek, 
úgyhogy m egm ozdulásaikra a társadalom  is felfigyel. A szom bathelyi ülésen 
is, ho l nem csak a  középiskolákban tanító  tanárok  vettek részt a gyűlésen, 
igazán im pozáns dem onstráció volt a tanárság ez életm egnyilvánulása. Kéri 
a  vidéki köreinket, hogy m unkásságukat a társadalom  bevonásával tovább 
folytassák a megkezdett, széperedm ényű módon; m i keresni fogjuk az alkal
m at arra, hogy a kapcsolato t fenntartsuk. — Tudom ásul szolgál.

Üröm m el ad ja  azután az elnök a választm ány tudom ására, hogy fiatal 
kartá rsa ink  nyara lta tására , nyári üdültetésére 400 P-t sikerült az igazgató
ságnak beállítania. Kéri a választm ányt, hogy ez összeget négyfelé osztva 
négy fia ta l tan á r nyári segélyezésére fordítsuk. —  Fodor János, Szőts Gyula 
és Bozzay Zoltán hozzászólásai u tán  a választm ány az összeg négyfelé osztá
sával bízza meg az elnökséget.

Bejelenti továbbá az elnök, hogy az idei közgyűlésünket a Szent István 
jubileum i évvel kapcsolatban szeptem ber hó 8-án, Székesfehérvárott fogjuk 
m egtartani. Kéri a választm ányt és a tanárságot, hogy e gyűlésen minél 
többen je lenjünk meg. Sok és igen im pozáns gyűlés zajlik  m ost le —  ebben 
az évben —  ott, Székesfehérvárott, a középiskolai tanárságnak  is illő m ódon 
kell részét kivennie az ünnepségekből. — A jövő héten bekövetkező eucha
risztikus ünnepségekkel kapcsolatban is kéri a katolikus tanárságot, hogy 
most, am ikor igazán ra jtunk  lesz a világ szeme, kötelességét lelkiism eretesen 
teljesítse mindegyikünk.

Felkéri ezután az elnök a titkárt, hogy a betegsége m iatt távollevő 
fő titkár helyett tegyen jelentést az egyesület folyó ügyeiről.

A titk á r jelenti, hogy a választm ányi gyűlésről kim entette m agát: vitéz 
Esztergom y Ferenc betegsége, H eppner Antal, Fógel Sándor, F inály  Gábor, 
Dongó O rbán és vitéz Pálfi János egyéb elfoglaltsága miatt.

1. A folyó évi jan u á r 5-i választm ányi ülés ha tározatainak  végrehaj
tása: a) Folyó évi feb ruár hó 26-án m egtarto ttuk  a család és igen előkelő 
közönség jelenlétében a Madai Gyula emlékének szentelt díszülést s azon 
lelepleztük művészi arcképét, b) A választm ány am a határozatának  végre
hajtását, hogy a Közlöny a fontosabb cikkekről idegennyelvű kivonatot is 
hozzon, az elnökség a  szeptem beri szám m al kezdi meg. c) M arczinkó Andor, 
aki a rra  kapott megbízást, hogy egy tem etkezési egyesület m ódozataira és 
a jelentkező tagok szám ára vonatkozólag készítsen tervezetet, illetve jelen
tést, a  tervezetet elkészítette, felü lb írálata m ost van folyam atban, a követ
kező gyűlésünkön beszám olunk róla.

2. Rendeletek, iratok, felterjesztések: a) Gyöngyös város polgárm estere 
17.903. sz. a. értesít, hogy a képviselőtestület az OKTE részére a M átra
házán  létesítendő üdülő céljaira egy kát. hold terü letet 400 P  vételárért 
átenged; vízellátás cé lja ira  nap i 4 köbm étert engedélyez 90 filléres áron,
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végül hek tow attóránként 8 fillérért villanyáram ot ad. Kikötése, hogy az 
egyesület legkésőbben 1939. m ájus 1-én megkezdi egy legalább 30 ágyas, 
15 lakószobából és mellékhelyiségekből álló s legalább 2 fürdőszobával el
látott üdülő építését s azt 1939. decem ber 31-ig használatba veszi; végül 
helyi iparosok és m unkások alkalm azására tesz kikötéseket, b)  Balassa 
Brúnó főigazgató úr m ájus 1—17 közölt Székesfehérvárt gyűlés rendezésére 
hívja fel az egyesületet. Értesítettük, hogy szeptember 8-án k ívánjuk a köz
gyűlést ott m egtartani s ugyancsak értesítettük  errő l a város polgárm esterét 
is: m indketten tám ogatásukat ígérték meg. c) A Polgári Iskolai T anárok 
Egyesületének elnökségét m egkeresésére értesítettük  folyó évi jan u ár 29-én, 
hogy nem  kívánunk résztvenni az állam i alkalm azásban levő férjes nők 
tervezett elbocsátása elleni m ozgalomban, d) Ugyanekkor 1500 P segélyt 
kértünk  a  vkm.-től P rohászka Lajos: „Az oktatás elm élete“ cím ű könyvé
nek a kiadási költségeire, e) A VIII. kér. elöljáróság a folyó évi február 
4-én hivatalosan megvizsgálta ügy- és vagyonkezelésünket s azt rendben 
találta, f) A vkm. 33.712/938. sz. a. értesít, hogy a T anárok  Háza állam 
segélye cím én 12.000 P-t utalványozott, nagyobbat fedezet h iányában nem 
adhatott; továbbá: 38.632/938. sz. a. megengedi, hogy a T anárok  Háza 
36.000 P  készpénztartalékából 30.000 P -t a M átraházán létesítendő üdülőház 
költségeire felhasználhassunk; végül: 33.618/938. sz. a. értesít, hogy az egye
sület m átra i üdülőházának az építési költségeire beiratási járu lék  szedését 
nem engedélyezheti. — Fodor János aggodalm ait az építkezés télen leendő 
befejezésével kapcsolatban az elnök azzal oszlatja el, hogy az elnökség az 
építkezéseket úgy ak a rja  irányítani, hogy az üdülőház m ár a jövő nyáron 
a tanárok  rendelkezésére álljon. —  A választm ány megnyugvással veszi 
tudom ásul, de u tasítja  az elnökséget, hogy a beiratási járu lék  szedésére az 
engedélyt ú jra  kérje.

3. Képviseletek: Az O. Kath. T. E. február I-én ta rto tt közgyűlésén az 
elnök és a fő titkár képviselte, az Iskolaszanatórium  m ájus 1-i jub ilán s ülé
sén P árkány i N orbert alelnök, az O. Kath.. T. E. m ájus 8-i díszülésén Székes
fehérváro tt Gáldy Béla alelnök képviselte az egyesületet. —  Tudom ásul 
szolgál.

4. Üdvözlések: Folyó évi jan u ár 16-án üdvözöltük Kelemen Krizosztom 
pannonhalm i főapátot titkos tanácsosi kinevezése alkalm ából; a főapát 
meleghangú köszönő sorokat írt. — T udom ásul szolgál.

5. Az egyesületbe belépnek: Arady Béláné, Csinády Istvánná, dr. Fel- 
tótliy Anna, dr. Pálos Ferencné, Somogyi Antalné, T artia  Margit, Udvarhelyi 
Béla, A lbrecht Ida (Bp., V. kér. Ráskay L. lgimn.), Pellei Em il intern, ig. 
(Makó), P reszter Ilona (Práter-u. lgmin.), Mayer Móric ciszt. tan á r (Pécs), 
W eger H enrik (Szt. István gimn.), dr. Kring Miklós, Lovas Sarolta, dr. Stei
n e r Katalin (Bp., evang. gimn.), P atak i Sámuel (ev. gimn., Békéscsaba), 
Szabó M. E rika  (lgimn., Bp.), Merész Károly, Prőhle Jenő (Sopron), U rbányi 
János (keresk. ig., Pestszentlőrinc, Apponyi-u. 8), P. Szalóczi Pelbárt (feren
ces tanár, Esztergom ), Miskolczyné Dvorzsák K atalin (Bp.), Schulcz Irén 
és Csepreghy H orváth Lívia. Kiléptek: Róna Jenő gimn. tan á r (Pécs), 
dr. Botfalvy József (Bp ), dr. Zayzon Sándor (Bp.), dr. Koch Ferenc (Bp.), 
dr. Szebényi E rnőné (Baja), Krebs M arianna (Debrecen). — A belépéseket 
örömmel, a kilépéseket fájdalom m al veszi tudom ásul a választm ány. Ked
vezményes előfizetőknek jelentkeznek: dr. Erdélyi László, Domokos Nándor, 
dr. Pápay Antal (Szolnok), Szigetváry E rnő (Cegléd), dr. Benkő László 
(Sopron) és Zelenka Sarolta (Kaposvár, lgimn.). — Tudom ásul szolgál.

6. Indítványok: Szentmiklósi Péter, a Szabolcsi T anári Kör titkára  a 
Kör nevében indítványozza, tegyen az egyesület elnöksége ú jabb lépéseket 
a 80 pengős tanárok  helyzetének a m egjavítása érdekében ■— Bozzay Zoltán 
és Gáldy Béla hozzászólása u tán  a választm ány az elnök olyértelm ű kiegé
szítésével fogadja el az indítványt, hogy az óraadó tanárok  díjazását a nyári 
hónapokra is kérjük, annál inkább, m ert a hasonló helyzetben levő tan ító 
nők szám ára Hóman m iniszter m ár ny árra  is b iztosította a fizetést. -— Több 
indítvány nem lévén, az elnök am a felszólítására, hogy nincs-e valakinek 
hozzászólása a tárgyaltakhoz: F odor János, m int vidéki alelnök, mivel a
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Szolnoki T anári Kör m egalakulására nem kapott meghívót, a rra  kéri az 
elnökséget és a vidéki körök vezetőségét, hogy kővetkező esetekben értesít
sék a tisztviselői kar tagjait, m ert ilyenféle m ulasztás, m int a  m ostani volt, 
m ellőzésnek m inősíthető. Szóvá teszi azután a hivatali túlterhelésről ha lla t
szott, a tanárokat kötelező bürokratikus m unka hátrányait — Az elnök a 
mellőzésre vonatkozólag éppen ellenkezően — sajnálva természetesen, hogy 
m ulasztás történt — a rra  kéri Fodor Jánost, hogy agilitását és m unkakedvét 
a Szegedi T anári Kör tervbe vett m egalapítására és megszervezésére legyen 
szíves fordítani. A tanárok  bürokratikus m egterhelésére vonatkozólag pedig 
m egnyugtatja a felszólalót, hogy ilyen tekintetben sehol panaszt nem hal
lott, pedig m ajdnem  m inden vidéki tanári kört végiglátogatott; s ha volt is 
valahol bárm iféle ilyen term észetű jelenség, az m ár enyhült s m ost m ár 
bizonyosan meg is szűnik. — Fodor János megnyugvással veszi tudom ásul 
a felvilágosítást és öröm m el vállalkozik a Szegedi T anári Kör megszervezési 
m unkálataira.

Zibolen E ndre köszönetét m ond az elnök ú rnak  azért, hogy a vidéki 
köröket nem csak ösztönzi, hanem  megjelenésével és látogatásaival a köz
ponthoz szorosabban hozzákapcsolni igyekszik. — Az elnök a köszönetét 
e lhárítja  m agától, m ert elnöki kötelességének ta r tja  a tanári körök ügyeinek 
szem m eltartását és istápolását. Felszólítja ezután a pénztárnokot, hogy 
tegyen jelentést az egyesület anyagi helyzetéről.

A pénztáros jelenti, hogy a tagdíjfizetések valam ivel nagyobb m érték
ben folynak he, m int a megelőző évben. A befolyt tagdíjak  összege 400 P-vel 
felülhaladja a megelőző évet. A hirdetési d íjak  ez évben csaknem  meg
kétszereződtek. Kéri a választm ány tag jait és az összes kartársakat, hogy 
a tagdíjak  beszedésében a pénztárost tám ogatni szíveskedjenek. Kéri a szak
osztályok vezetőit, hogy évi költségvetésüket sem miképen ne lépjék át, m ert 
ilyen előre nem  látható  kiadások az Egyesület évi költségvetését is meg
zavarják. A költségvetési egyensúly érdekében az Egyesület vezetősége m in
dent megtett, és sa jnála tunk ra  a Közlöny terjedelm ét is csökkenteniink kel
lett. ■—• Tudom ásul szolgál.

Az elnök ezután felkéri Édes Jenő gondnokot, hogy az Árpád-kollé
gium ról tegyen jelentést. A gondnok jelenti, hogy jóllehet rendes k iadásaink
hoz ú jak  is csatlakoztak, a vkm.-től kapott segély következtében tavalyi 
pénzkészletünk m indössze 210 P  63 fillérrel apadt. Ez évben t. i. 43.757 P 
04 fillérrel rendelkezünk. A közeljövőben azonban súlyos k iadásaink  lesz
nek. A budapesti Központi Illetékhivatal illetékegyencrték cím én 3256 P 
73 fillért, ingatlanaink u tán  pedig vagyondézsm a cím én (8%) csaknem  
30.000 P-t kell m ajd  fizetnünk. A végzéseket term észetesen megfellebbezzük, 
de lényeges könnyítésre szám ítanunk nem  lehet. Hogy a m átraházi ép ít
kezést megkezdhessük, a balatonfenyvesi telek (a parcellázás t. i. elakadt 
s a telket az OTI-nak aján lo tta  fel az elnökség 16.000 P  vételáron) e ladá
sához kéri a választm ány felhatalm azását. A kollégium életében semmiféle 
zavaró körülm ény nem m utatkozott. — A választm ány a jelentést tudom ásul 
veszi, s a balatonfenyvesi telek m ondott feltételű eladásához m egadja a 
felhatalm azást.

Végezetül a segélyalap pénztárnoka jelenti, hogy a rendelkezésre álló 
összeg kicsisége m iatt alig-alig tudunk rászoruló kartársa inkon  segíteni. Kéri 
a választm ányt, segítse valam ikép és m ozdítsa elő a segélyösszeg felduz
zasztását. — Megemlíti ezzel kapcsolatban, hogy balatonfüredi üdülőházunk
nak m ilyen nagy és kedves hasznát lá tta  tanulm ányi k irándulása alkalmával. 
Amerre m entek, a tanulókat m indenütt elsőrangú szállásokon igyekezett 
elhelyezni és a fiúk sehol sem érezték olyan jól m agukat, m int az iidülő- 
házban. Ezért melegen a ján lja  kartársa inak  az üdülőház ilyen term észetű 
felhasználását is, — A választm ány a jelentést tudom ásul veszi s a segélj’- 
összeg emelésének m ódozatait meggondolás tárgyává teszi.

Más tárgy h iányában az elnök az ülést bezárja.
K. m. f.

Marczell Ágoston dr. s. k., egy. titkár.
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Budapesti Tanári Kör.

Vujsz János: Az új francia középiskolai reformról. Dr. Sipos Lajos:
A francia tanárképzésről.

A Kör m ájus 16-i utolsó ülésén vitéz Fraknóy József  a m egjelentek 
üdvözlése és az ülés m egnyitása u tán  vázolja a jövő évi m unkatervet. Ez 
az új középiskolai tan terv  és u tasítások  részletes feldolgozása lesz. Külö
nösen a  fö ldrajz és a történelem  keretében lesz nagy változás. Az idén á t
tekin tettük  a tanárképzés m ódját E urópa különböző országaiban. A jövő 
évi első ülésen össze akarjuk  foglalni az eredm ényeket és az errő l szóló 
jegyzőkönyvet átkü ld jük  m ajd  a  tanárképző intézetnek.

E zután Vujsz János ta rto tta  meg felolvasását: Az új középiskolai reform  
Franciaorszáijban címmel. (Az előadás kivonata közlönyünkben megjelenik.)

M ajd dr. Sípos Lajos  ism ertette a tanárképzést Franciaországban. 
A tanárképzés főleg a vizsgára való előkészítésből áll. Ez pedig az egyete
m ek intézeteiben, a katolikus főiskolákon, a tanárképző főiskolákon (Ecole 
Norm ale Supérieure), a  középiskolák előkészítő tanfolyam ain (Premiere 
Supérieure) és a m agániskolákban történik. A vizsgálat fokozatai a licence, 
diplőme  és az agrégation. Az  anyagot 5—5 évenként ú jra  m egállapítják és 
csak a programmes-Ъа. felvett anyagból (minden századból egy-egy író, egy 
korszak stb.) kérdezik a jelölteket. Alapelvük: keveset, de jól tudni. A tudo
m ányos m unkára  való készséget, a m ódszerek ism eretét, a világos gondol
kodást, az ítélőképesség fejlettségét vizsgálják elsősorban. A licence öt rész
letben leteendő tanári alapvizsga. Már tan ításra  képesít. A diplőme  csak az 
agrégation  megszerzéséhez szükséges fokozat. Ez utóbbi pedig m ár állásban 
levő tanárok  előléptetésért való versengése. Az teszi különösképen szigorúvá, 
hogy az átengedhetők szám a előre meg van szabva: ez az üresedésben levő 
fő tanári állások szám ának felel meg. Nagyobb városokban csakis agrégation- 
n a l lehet valaki állam i középiskolai tanár. A különböző képzettségű és 
képesítésű tanárok  között a  legkiválóbb elemet az Ecole Normale Supérieure 
volt tagjai képviselik. Ennek az intézetnek a m in tá já ra  létesült nálunk  az 
Eötvös-kollégium. A francia  tanárok  tárgyi tudása elsőrangú, de pedagógiai 
ism eretek terén az önképzésre vannak utalva; tanárképzési szabályzataik 
errő l nem  gondoskodnak.

Az előadásokhoz először Hajdú János dr. szólt hozzá. Ügy látja, hogy 
a  tehetségkiválasztás az új francia középiskolában jobban megvalósul, m int 
nálunk.

Dr. Halász László szerint a  francia  egységesítés nem  új. A hétéves 
középiskola a tájékoztató  osztállyal, a  családi befolyás m egszüntetése a neve
lésben nagyon szovjetízü.

A felszólalásokra Vujsz János megjegyzi, hogy éppen a szovjetrend
szer elkerülése végett ak a rja  az új reform  a nevelést korlátok közé szorítani.

Fraknóy  elnök szerint az utóbbi időkben a gondolatok száguldását
látjuk. Régen évek kellettek egy-egy eszme, egy-egy gondolat elterjedéséhez. 
Ma szinte napok a la tt e lterjed  egy-egy új gondolat. Éppen ezért nehéz egy- 
egy gondolat eredetét m egállapítani. Az előkészítő osztály sem új dolog. 
A kísérleti lélektanból m ár régóta ismeretes, de rájö ttek , hogy itt nincs 
sem mi biztos, m ert a gyerm ek fejlődésben levő lény. E kkor azután fel
oszlatták  a kísérleti osztályokat. Ű jabban nálunk is p róbálkoztak  úgyneve
zett szűrő-vizsgákkal, de ezek nem  nagyon váltak be. Az egységes iskola 
problém áinak tanulm ányozására a ján lja  P rohászka Lajos: A középiskolai
oktatás elm élete cím ű művet. Ezek után  az elnök megköszöni az előadóknak 
az előadást és bezárja  az ülést. Dr. Márkus Jenő  titkár.
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Pintér Jenő — a Magyar Paedagogiai Társaság elnöke.
A Magyar Paedagogiai Társaság, a hazai neveléstudománynak 

majdnem félszázados múltra visszatekintő szervezete, 1938. április 
30-án tartott közgyűlésén a visszavonuló Kornis Gyula helyébe 
Pintér Jenőt választotta meg elnökévé. Kornis Gyula 1924-ben, 
Fináczy Ernőnek eredményekben gazdag elnöksége után vette át 
a Társaság irányítását, s nehéz időkben sikeresen fenntartotta és 
tovább fejlesztette életét és tudományos törekvéseit. Elnökségét 
különösen az égető hiányt pótló Pedagógiai Lexikon megalkotása 
teszi maradandó emlékezetűvé. A Társaság Kornis Gyulát hálája 
jeléül örökös tiszteleti elnökévé választotta. Utódának megválasztó- 
sát a magyar középiskolai tanárság osztatlan öröme kíséri. Pintér 
Jenő korszakjelző munkásságot fejtett ki irodalomtudományunk 
terén, s újabban nyelvművelődésügyünk fellendítésén is nem kis 
sikerrel munkálkodik. Hatalmas tudása és munkabírása, kiváló 
kezdeményező és szervező ereje meg fogja találni új területén is a 
módját annak, hogy a rábízott értékeket ne csupán megőrizze, 
hanem gyarapítsa és tovább fejlessze. A tudományos elméletnek 
s az iskolai gyakorlatnak az ő személyében szerencsésen összetalál
kozó szempontjai minden bizonnyal megtermékenyítő hatással 
lesznek a Társaság további fejlődésére. h

Kitüntetés. A korm ányzó a m iniszterelnök előterjesztésére Berkes Ottó 
csornai prem ontrei rendi kanonok, címzetes tankerü leti főigazgatónak a 
középiskolai oktatás és a vármegyei közélet terén kifejtett buzgó és érdemes 
m unkássága elism eréséül a m agyar érdem rend középkeresztjét adom ányozta

Nyilvánossági jog. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi m iniszter a 
nyíregyházi Angolkisasszonyok róm . kát. leánygim názium a és a  Notre Dame 
de Sion róm. kát. leánygim názium  szám ára az állam érvényes bizonyítvány 
kiállításának és az érettségi vizsgálat ta rtásának  jogát a folyó 1937/38. tan
évre megadta.

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi m iniszter a budafoki prem ontrei 
kanonokrendi Szent István gim názium I. osztálya szám ára az államérvényes 
bizonyítvány kiállításának jogát a folyó 1937/38. tanévre megadta.

Középiskolai tanár-akadémikusok. A Magyar Tudományos 
Akadémia május hó 6-án tartott nagygyűlésén levezetőtaggá válasz
totta Keményfy János középiskolai igazgatót, a budapesti V. kér., 
Bolyai gimnázium tanárát, Sági Istvánt, a Budapesti Középiskolai 
Tanárképzőhöz beosztott gimnáziumi igazgatót és Fest Sándor 
egyetemi magántanárt, a budapesti Gyakorló-gimnázium volt 
tanárát.

Tanulmányi segély: Az Országos Középiskolai Tanáregyesület 
elnöksége négy fiatal tanár (óraadó helyettes, helyettes) nyári 
tanulmányainak elősegítésére 100—100 tanulmányi segélyt ad. Azok 
a fiatal tanárok, kik ebben részesülni kívánnak, forduljanak június 
20-ig a tanáregyesület elnökségéhez.

Természetrajzszakosok találkozója. A múlt nyári ásványtan ■ 
biológiai tanfolyam hallgatóitól nyert megbízatásom alapján köz
löm az érdekelt kartársakkal, hogy a természetrajzszakosok talál
kozóját július hó 4-én ajánlom, megtartani. A találkozóra ezúton 

Tanáregyesületi Közlöuy. 28



370

hívom meg az összes érdeklődő kartársakat. A találkozó helye a 
Tanáregyesület székhazának tanácsterme, időpontja délelőtt 10 óra. 
Kérem kartársaimat, jelezzék levelezőlapon részvételüket, valamint 
azt, hogy óhajtanak-e előadni, esetleg volna-e mód a tervezett 
kiállítás megrendezésére, ha még oly szerény keretek között is. 
Amennyiben kartársaim az időpontot nem találnák jónak, az idő
pont esetleges megváltoztatását és a végleges időpontot a Magyar
ság és az Űj Magyarság című napilapokban fogom kellő időben 
közölni. S'zcndy György dr. gyakorlógimn. tanár, Debrecen, 
Simonyi-út 12.

Krompaszky Miksa búcsúztatása. Krompaszky Miksa kép
viselővé választása folytán megvált a budapesti állami Berzsenyi 
Dániel gimnázium igazgatásától, mely alkalomból iskolájának 
tanári kara, ifjúsága és Baráti Köre meleg ünneplésben részesí
tette. Zsitvay Tibor ünnepi beszéde után a Baráti Kör az ünne
peltet teljes alakjában ábrázoló olajfestményt leplezte le. A tanári 
kar, élén az új igazgatóval, vitéz dr. Pálfi Jánossal, művészi pla
kettet adott át az ünnepeltnek, a Baráti Kör az ifjúság jutalma
zására szánt tOCO pengős alapítvánnyal örökítette meg Krompaszky 
Miksa nevét. Krompaszky Miksa hosszabb beszédben köszönte meg, 
hogy az egybegyűltek egy órát szenteltek az ő személyének. 
Nyomatékosan kiemelte, hogy mint országgyűlési képviselő is az 
marad, aki eddig volt: középiskolai tanár. A középiskola és a 
tanárság érdekeit kívánja szolgálni ezentúl is.

A székesfehérvári tanügyi kiállítás. Hallottunk arról a nagy 
munkáról, amely a tanév elejétől fogva az egész székesfehérvári 
tankerületben az iskola életének bemutatása végett folyt, de ennek 
a kiállításnak hatalmas méreteire, szembeszökő tanulságaira még
sem voltunk elkészülve. Székesfehérvár kétemeletes, napfényes, 
pompás új iskolaépületében, amelybe a Szent Istvánról elnevezett 
központi elemi iskola csak ezután fog beköltözni, tehát a legked
vezőbb külső körülmények között nyert a kiállítás elhelyezést. 
Belső értékét pedig dr. Balassa Brúnó tankerületi főigazgató és 
vezérkarának célratörő irányításával az egész tankerület meg
feszített munkája, — és hozzá kell tenni — finom ízlése adja meg. 
A kiállítás az épület összes termeit megtölti, úgyhogy részletes 
ismertetésére nem is vállalkozhatunk. Szép, szimbolikus képek 
fogadják a belépőt és mintegy ráhangolják a látnivalókra. A ki
állítás a tankerület valamennyi iskolafajának életét mutatja be, 
anyaga tehát rendkívül széleskörű. Bemuffttja rajzokban, festmé
nyekben, fényképekben, grafikonokban, irkákban, könyvekben, 
kézimunkákban, gyűjteményekben igen elmésen és szemléletesen 
a tanár, a tanító és a diák iskolai életének minden megnyilvánulá
sát. Minden elképzelhető részlete a szemlélő elé tárul. Mintaosztály, 
mintafelszerelés, iskolafajok, épületek, a tanügyi közigazgatás fej
lődése, oktatófilm, a tanuló figyelmének hullámzása, cserkészet, 
írás- és rajzoktatás, tehetséges tanulók rajzmunkája (kiemelkedik 
Varga Lenkének, a pápai ref. tanítóképző harmadosztályos növen
dékének arcképsorozata), a rajztanárok festményei (többek között 
Marczell György ihletett munkái), tanárok irodalmi működése, 
kora, fizetési osztályokba sorolása, sportélet, tananyag, óramulasz
tás, táplálkozás, kézimunka, műhelymunka, repülőgépmodellek,
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tanárok és tanulók olvasmányai, pályaválasztás, táplálkozás, beteg
ség', halál, tanmenet, óravázlat.. .  és még sok minden tarka s mégis 
rendszeres egymásutánban. A humornak is jut tere. A kiállítás 
egyik gyűjteménye érdekes elrendezésben megfelel erre a kérdésre: 
mi van a tanulók zsebében? Ennek anyagát a tankerület fiúiskolái
ban rajtaütésszerűen végzett zsebvizsgálattal állították össze. Így 
létesült a kobozmányok gyűjteménye. A kiállítást május 22-én a 
székesfehérvári vitézi avatás napján nyitotta meg a Kormányzó 
neje és ez alkalomból gróf Teleki Pál vallás- és közoktatásügyi 
miniszter és Hóman Bálint tárcanélküli miniszter mondott beszé
det. Teleki Pál különösen a magyar tanárság önfeláldozó, csendes 
munkájának nagy jelentőségét emelte ki. A kiállítást, a székes- 
fehérvári tankerület hatalmas, tanulságos és ízléses munkáját kar
társaink figyelmébe ajánljuk. (kk.)

Dolgozótársaink figyelmébe. A választmány határozata foly
tán következő számunkban megkezdjük cikkeink tartalmának 
német nyelven való ismertetését. Ezt mintegy két nyomtatott 
oldalra tervezzük. Kérem dolgozótársainkat, hogy a külföld érdek
lődésére is számító cikkeikhez rövidre fogott kivonatot mellékel
jenek. A kivonatok helyszűke miatt részletekbe nem bocsátkoz
hatnak s fejtegetésük eredményét közölve csak felhívják erre a 
külföldi szakemberek figyelmét. Ha ezek szükségét látják, mód
jukban van a cikkeket lefordíttatni, vagy a szerzőkkel érintkezésbe 
lépni.

Pályázat. Az Orosházi Evangélikus Gimnázium most szerve
zett természetrajz-földrajz szakos tanszékére pályázatot hirdet. 
Pályázhatnak magyar honos, evangélikus vagy református val- 
lású, természetrajz-földrajz szakos okleveles középiskolai tanárok. 
Előnyben részesül, akinek lelkészi oklevele vagy egyéb (gyorsírás, 
cserkészet stb.) képesítése van. Az állami rendszerűnek megfelelő 
fizetés. Az Iskolai Bizottsághoz intézett folyamodványok folyó évi 
július 1-ig az orosházi Evangélikus Egyházközség igazgató-lelké
széhez küldendők.

Mohr Győző a Goethe-Társaságban. A Goethe-Társaság ápri
lis hó 30-Én bemutatta dr. Mohr Győző német költészetét. Dr. 
Kienka János értekezett Mohr Győző költészetéről, többen szaval
tak költeményeiből, végül a szerző maga olvasott fel legújabb 
müveiből.

Hírek a nemzetközi tanárvilágból. Ferdinand Brúnót, a párizsi 
egyetem világhíres nyelvésztanára, a La Pensée et la Langue szer
zője meghalt. A Sorbonne dékánja volt hosszú időn keresztül. 
Nyelvtörténeti munkásságával, valamint a nyelv és a gondolat 
összefüggéseiről írott munkájával örök emléket állított magának 
a román nyelvészetben. Volt magyar tanítványai is igaz kegyelet
tel gyászolják a nagy tudós, a kiváló tanár halálát.

*

A Középiskolai Tanárok Nemzetközi Szövetségében (FIPESO) 
az olasz tanárság eddig .jelentős szerepet vitt. Képviselőjük, M. 
Bispoli. a nemzetközi szövetség alelnöke volt. Minthogy Olasz
ország újabban minden nemzetközi alakulatból visszavonult, most

28*
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az olasz tanáregyesület is kilépett a nemzetközi szövetségből. Ezért 
M. Rispoli is lemondott az alelnöki tisztségről és kivált a FIPESO 
kötelékéből.

*

Az Élőnyelvszakos Tanárok Francia Egyesülete (APLV) tiszt- 
újítást tartott. Elnökké a távozó M. Vettier helyére, M. Landré-t, 
a Caen-i egyetem tanárát választották meg.

#

A finnországi Középiskolai Tanáregyesület folyóirat-esere- 
viszonyba lépett egyesületünkkel. A szép kiállítású finn Közlöny 
— értekezései felváltva svéd és finn nyelven jelennek meg — 
németnyelvű kivonatai segítségével bárki számára hozzáférhető. 
Vitéz Fraknóy József igazgató, egyesületünk pénztárosa szíves 
készséggel bocsátja az érdeklődők rendelkezésére.

*

Hasonló kéréssel fordult egyesületünkhöz több angol és fran
cia tanáregyesület is. Közlönyünket a külföldi kartársak érdeklő
désének kielégítésére 1938. szeptemberétől kezdve mi is idegen
nyelvű kivonatokkal látjuk el és az idegen teetvéregyesületeknek 
is megküldjük.

A T ükör. Az Eucharistia  áh íta tának  szenteli m ájusi szám át a művészi 
illusztrációkban bővelkedő Tükör. Jajcay János „E ucharistia a m agyar 
m űvészetben“ cím ű tanulm ányával emlékeztet a kereszténység, a m agyarság 
és a m agyar művészet örök frigyére. A megváltó Ostya új csodáira m utat 
rá Katona Jenő írása. Joó Tibor a m agyarság nem zettéalakulásáról s a 
m agyarság szellemi nem zetfogalm áról értekezik. Hierbauer Virgil a m odern 
lem plom építő-m űvészetről ír tanulm ányt; a keresztény életérzés örök idő
szerűségét b izonyítják az új egyházi művészet képekben is bem utato tt alko
tásai. Koch Sándor cikke a Távolkelet, Aczél Márta ripo rtja  Rhodos nap- 
sugaras világába vezet. A szépirodalm at Dallos Sándor és Molnár Ákos 
novellája képviseli. A T ükör szem lerovatának változatosságát új értékekkel 
gyarap ítja  a „Szép Magyarság“ címmel indított rovat. A T ükör tavaszi 
szám ában gazdag irodalm i és művészi élvezetet talál az igényes olvasó.

H árom  kellemes hét a legm odernebb m agyar egyetemen. Nagy kedvez
ményeket élveznek a debreceni Nyári Egyetem hallgatói. A m agyar idegen- 
forgalom terén egyre nagyobb szerepet játszik a debreceni egyetem szün
idei tanfolyam a, a Nyári Egyetem. A Nyári Egyetem ma E urópa egyik 
legnépesebb szünidei tanfolyam a. Tavaly 22 nemzet fiai közül 733 hallgatója 
volt. Az idén a hallgatóság száma ismét növekedni fog. A 12 tanfolyam ot 
augusztus 1— 18-ig rendezik a debreceni Tisza István Tudományegyetemen, 
a legm odernebb m agyar egyetemen.

A 12 tanfolyam  program m ján a legkiválóbb m agyar és külföldi tudó
sok szerepelnek, a m odern m agyar és idegen szépirodalm ak, tö rténetfilo
zófia, pedagógia és term észettudom ányok időszerű problém áit felölelő angol-, 
francia-, lengyel-, magyar-, német- és olasznyelvű előadásokkal.

A nyelvleckék az előbb felsorolt nyelveken, az eredm ényes nyelvtanu
lást és gyakorlást teszik lehetővé. Az előadások időpontját úgy választották 
meg, hogy a hallgatóság a városi strand és gyógyfürdő nyújto tta üdülési 
és sportolási a lkalm akat kihasználhassa. A részvétel előképzettséghez nincs 
kötve.

A program m ot ezenkívül hangversenyek, m agyar és idegen nemzeti 
táncbem utatók teszik változatossá. K irándulásokat rendez a Nyári Egyetem 
az ország minden részébe (Hortobágy, Tokaj, Eger, Lillafüred. Mezőkövesd,
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Szeged, Esztergom, Balaton), végül a hallgatóság egy hetet tölthet Buda
pesten a Szent István-heti ünnepségeken, a legkedvezőbb feltételek m ellett. 
A résztvevők vasút-vlzum kedvezm ényekben részesülhetnek, olcsó villamos- 
és strandbérletet válthatnak.

A részvételre vonatkozólag m indennem ű felvilágosítási készséggel nyújt 
a Nyári Egyetem Titkársága, D ebrecen 10. Központi Egyetem.

KÖNYVSZEMLE.
Rosner Károly: Magyar grafikusm űvészet. Officina, 1938. 18 1., 44 kép.

Az Officina szerkesztői nagy szolgálatot tettek a m agyar képzőm űvészet
nek azzal, hogy könyvsorozatuk program uljába a m agyar grafikusm űvészet 
alkotásainak ism ertetését is felvették. Arra a nehéz feladatra, hogy a m agyar 
grafikusm űvészet különböző irányairól, törekvéseiről, művelőinek művészi fel
fogásáról tájékozódást nyújtson a nagyközönség szám ára, R osner Károly 
vállalkozott.

Rosner helyesen ism erte fel feladatát, am ikor a nagyközönséget nemcsak 
a m agyar grafikusm űvészet törekvéseiről kívánta tájékoztatni, hanem  rövid 
fejezetben k itért a grafikus alkotások művészi jelentésének m éltatására  és 
a különböző technikák rövid ism ertetésére is. A bevezetőben a grafika érde
kében elhangzott apológia indokolt, m ert a nagyközönség fogékonysága a 
grafikai m unkák esztétikai értékei irán t meglehetősen csekély. Sajnos azon
ban, a bevezetés nem áll teljesen az esztétikai nevelés szolgálatában. Helyesen 
tette Rosner, hogy reám utato tt a technikai nehézségekre, kár azonban, hogy 
nem foglalkozott behatóbban a grafikusm űvészet kifejező eszközeivel, a 
vonalak, a tónusok jelentésével: a grafika nyelvével.

A m agyar grafikusm űvészet alkotásait technikák szerint csoportosítva 
m utatja  be a szerző. E lőször a rajzokkal, m ajd a rézkarcok különböző vál
fajaival, végül a fam etszetekkel foglalkozik. A bizonyos fokig konzervatív 
állásfoglalás a lapján  összeállított szemelvényekben a m agyar grafika m ajd 
minden egyes képviselője szerephez ju t egy két alkotással. Negyven egy
néhány különböző korú, különböző stílusú művésszel tizenegy oldalon fog
lalkozni azzal a célzattal, hogy műveik jelentését és jelentőségét a müveit 
nagyközönség szám ára feltárja, nem sok eredm énnyel kecsegtető vállalkozás. 
Rosnernek sem sikerült teljes m értékben. Négy-ötsoros jegyzeteiben nem 
sikerült m indig sem a m ellékelt m unkáról, sem a m űvészről jellemző képet 
nyújtan ia . Legsikerültebb m unkájának  M árffy és Hintz, Ferenczy Noémi és 
Vilt ra jza it összevető része: itt ugyanis azokra a jelenségekre m utat reá, 
amelyek a grafikus m unkák m egértésének alapfeltételei. Értékes, a m unka 
célját talán legjobban szolgálja az utolsó fejezet, melyben a különböző tech
n ikákat ism erteti: abban ugyanis teljesen igaza van, hogy a technika ism erete 
sok olyan szépség m eglátásához vezet, mely mellett a szemlélő az ismeretek 
h iányában észrevétlenül m enne el.

A gazdag képanyagban, egy-két m unka kivételével, értékes és a m űvé
szekre legjellemzőbb alkotások szerepelnek, ez a tény a m unkát a m agyar 
képzőművészeti irodalom  egyik legjobban sikerült alkotásai közé emeli. Sok 
mély esztétikai élm ényt nyújt.

A m űalkotásokkal foglalkozó fejezetek, ha tanári m agyarázatok egészí
tik ki azokat, a gazdag képanyag, a különböző technikák ism ertetése a 
. M agyar G rafikus Művészet“-et a középiskolai m űalkotás-ism ertetés hasznos 
segédeszközévé tehetik. Dr. U. B.

Perlakv Lajos: I. Ferenc József. Budapest, 1938. Egyetemi Nyomda. 213 1.
Ez a könyv érdekességével, szellemességével, színes stílusával sok olva

sóra szám íthat, de tudom ányos értéke nincs, nem is törekszik rá. Ferenc 
Józsefet, az u ralkodót és emberi egyenlő közelségből, lelki a lkatának elem-
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zésével igyekszik bem utatni, de ez a személyes közelségében élő kortárs 
szám ára is nehéz feladat, kétszeresen nehéz annak, aki forrástanulm ányozásra 
van utalva. Legbiztosabb Ferenc József uralkodói tu lajdonságainak m egálla
pítása, ahogy azok tetteiből kiviláglanak. E részben Perlaky azt a képet 
ra jzo lja  Ferenc Józsefről, amely im m ár k ialakult róla. De ki lá to tt bele 
m agánéletébe úgy, hogy ennek egyéniségéből folyó tényezőit a viszonyok 
kényszerítő erőitől szét tud ta  volna választani? Ha volt olyan, hallgatott. 
A hallgatást az uralkodó környezete szent kötelességének tudta.

Perlakyt különben is a szellemes m ondások idézésének sok kínálkozó 
alkalm a elcsiklandozza a történeti valóság m egállapításának megkísérlésétől. 
Szereti az adom ákat, bon m ot-kat s ezeket beilleszti jellem rajzába, mégha 
ellentm ondanak is egymásnak. Szereti a rikító  színek és sötét árnyékok 
hatástkeltő  ellentétét, néha az igazság rovására is. Az ellentétek keresése 
vezeti ilyen valótlansághoz: „Ferenc Józsefnek keserűen kellett tapasztalnia 
Vilmos császár budapesti bevonulásánál, hogy végigkocsizva a császárt szaka
datlanul ünneplők sorfala között — ő egyetlen éljent nem kapott.“ E sorok 
író ja m int d iák ott volt az éljenzők között, de nem tudta volna m egállapítani, 
hogy a lelkes éljenzés a két uralkodó közül kit illetett inkább. M indkettőnek 
szólt. Egészben igen rokonszenves em bernek festi Ferenc Józsefet, aki szigorú 
kötelességtudással küzd házának  végzete ellen. •— Vastag színeket rak  fel 
Perlaky. A boldogtalan em lékű Ferenc Ferdinand szadizm usát jellemezve azt 
m ondja, hogy „egyetlen vadászati napon 2140 fácánt és egyéb kis vadat lőtt 
le, 300—400 nyulat le terített hibás lövés nélkül egyetlen szériában“ . V ájjon 
hány óra hosszatt, percenként hány vadat kellett volna elejtenie? Az ilyen 
vadászálm ok ron tják  a  könyv hitelét. Bosszantó tévedése, hogy a Velszi 
bárdokból véli idézhetni ezt a sort: „K ardod vértől m iért csöpög, E duard?“ 
De ism ételjük és m egtoldjuk: a könyv érdekes, színes, hangulatos és m int 
kellemes olvasm ány könyvsikerre szám íthat. — y.

Osváth Gedeon: A halhata tlan  diák. Színjáték 3 felvonásban, 6 képben. Kul
túra-kiadás, Kecskemét, 1938.

Osváth Gedeon, az aszódi Petőfi gim názium  ny. igazgatója, a  Petőfi- 
kultusz egyik lelkes ápolója, „A halhatatlan  diák" cím m el ifjúsági színmüvet 
írt, am elyben Petőfi három évi aszódi tanulásának  nevezetes esem ényeit jele
nítette meg. „Itt kezdtem  verseket csinálni. Itt voltam  először szerelmes. Itt 
akartam  először színésszé lenni“, ír ja  m aga Petőfi Üti jegyzeteiben. E három  
nevezetes esem ényt Osváth költői szabadsággal Petőfi aszódi tanulóéveinek 
utolsó két hónap jára  (1838. m ájus—június) sűríti össze s belefoglalja első 
költői szereplését is, az aszódi iskolától való verses búcsúzását.

A cselekvény az aszódi m ajálissal indul meg, am elyen Petőfi m egism eri 
és m egszereti Cancriny Em íliát, k i költem ények írására  ihleti. Ámde a hozzá
írt levelet és verset elcsípik, Koren tanárnak  adják , ki a versíró t szégyen- 
padra  ülteti. Petőfi színésznek jelentkezik, próbaszereplése fényesen sikerül, 
de szándékát m egtudja tanára , ki, míg aty ja  m egérkezik, szobafogságra 
ítéli. Em ilia is m áshoz készül férjhez menni. C salódásaiért Koren tanár azzal 
kárpótolja, hogy reábízza a tanévvégi búcsúztató vers m egírását s elszava- 
lását. Petőfi k ibékül atyjával, elbúcsúzik első szerelmétől, el az iskolától 
s a halhatatlanság felemelő sejtelmével indul é letú tjára. A befejező hatodik 
kép száz évvel később, nap ja inkban  történik: az aszódi iskola vezetői, régi 
és új d iákjai hódolnak a ha lhatatlan  diáknak.

A cselekvény ügyesen töm öríti Petőfi aszódi diákéletének m inden neve
zetes m ozzanatát; a jellem ek m egform álása gyakorlott kézre vall. Igén jó 
a diák-Petőfi alakja, későbbi jellem ének m ár fejledező vonásaival, m ilyenek 
lángoló haza- és szabadságszeretete, függetlenségi vágya, egyenessége, daca, 
nagyrahivatottságának érzete, m elyeket a szigorú, de deréklelkü Koren tan á r 
pedagógiai tap in tatta l irányít. A jókedvet a pedellus a lak ja  képviseli, az 
egyes képeket bevezető verses prológok lendületesek. A m unka alkalm as a 
Petőfi-kultusz ápolására. Ezt szolgálja várható  jövedelme is, m elyet a szerző 
az aszódi diák-Petőfi-szobor javáraaján lo tt fel. Ür. Nagy Sándor.
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Szabó István Andor: Gondolattöredckck. Kir. M. Egyetem i Nyomda, Budapest.
Aforizmák írásához nem elég az önm agunkban való elmélyedés, hanem  

gazdag élettapasztalat is szükséges. Ezt a nézetet vallja a szerző is a 189. 
aforizm ában: — Neked m ár annyi aforizm ád van? — Bizony. Ebből lá t
hatod, m ennyi kellemetlenség ért az életben. — A szerző, k inek figyelmét 
m egragadták az élet fonákságai és ezernyi bajai, elgondolkodott az élet 
értelm én, az előítéletek és útvesztők közölt kereste az egyetlen helyes utat 
és életbölcsesége k iválto tta benne a ta rta lm as és szebbnél szebb gondola
tokat. Az életigazságok, melyeket tapasztalataiból a józan ész szűrőjén 
keresztül vezetett le, nagyobbrészt ú jak , eredetiek s ahol régi igazságot mond, 
ott is van ötletes fordulat és új form a, melybe az igazságot öltözteti. Íme 
néhány aforizm a: Asszonyt nehezebb őrizni, m int száz bolhát és egyik 
m unka sem éri meg a fáradságot. —  Minden hadnagy szeretne tábornok 
lenni és m inden tábornok  irígyli a hadnagyot. —  Sokan kerültek m ár 
akasztófára, m ert m egvetették az egyszerű m unkát abban a hitben, hogy 
valam i m agasabbra hivatottak. — Ha az asztalfőtől nagyon m esszire ü lte t
tek, örvendj: fiatalabb hölgyek közé kerülsz. — Legsikerültebbek azok az 
aforizm ák, m elyek kevés szóval sokat m ondanak. Ilyenek: Akarsz-e örülni? 
örvendeztess meg m ásokat. -— Rossz szokás az, am it m ás csinál. -— Vagyo
nával senki sincs megelégedve. Eszével annál inkább. — V alam ire várni 
könnyebb egy évig, m int félóráig. —  Az üres fej könnyen felfúvódik.

A könyv tarta lm a rendkívül gazdag és változatos. Száz lapon á t 1111 
gondolatgyöngy pereg le előttünk. T árgykör szerint a legtöbb gondolat a 
nevelésre, az iskolára, a pénzre, a nőkre, a bölcseségre, az irodalom ra és 
a m unkára  vonatkozik. A gondolatok között nincsen egyetlen kivetni való 
sem. És csak helyeselni lehet, hogy a szerző könyvének kinyom atása előtt 
egyetlen gondolatot sem törölt a kéziratból.

A szerző értékes könyvével nem csak arró l te tt bizonyságot, hogy mélyen 
gondolkodó fő, hanem  arró l is, hogy melegszívű pedagógus. Felfogása véges
végig em elkedett és k itűzött célját, melyet az előszóban abban jelölt meg, 
hogy harm óniára  vágyó lelkcknek vigasztaló eszméket kíván adni, valóban 
el is érte. K o m á d  Ferenc.

Bados Jenő: Magyar oltárok. Fólió. Egyetemi Nyomda.
Az eucharisztikus ünnepeken Budapesten gyülekező zarándokokat egy 

tarta lm ában  és külső k iállításában is ritka  becsű könyvvel fogadja a m agyar 
m űvészettörténet: a Magyar oltárok könyvével, Rados Jenőnek kiváló m ű
vével. Legszebb régi o ltárainkat e csonka hazában nem m utathatjuk  meg 
az érdeklődőknek, m ert a tatár-törökdúlás azokat a tem plom okat kím élte 
meg, am elyekben m a csak ném a im ádságban lehet az oltárképen ábrázolt 
m agyar szentekhez fordulni, de a M agyar o ltárok könyvében megszólal a 
m agyar m últ m űvészete és szóban és képekben ékesen hirdeti keresztény 
m űvészetünk nagyságái. Két oldalon, két hasábban (mint azt a lapok nagy
sága az egész könyvön át megköveteli) francia, német, olasz és angol nyel
ven is közölt bevezetés u tán a szerző számos ábrával illusztrált tanulm ányt 
ad az oltárm űvészet általános fejlődéséről, m ajd  a m agyar o ltárokról 
(22 lap), következnek a  képm agyarázatok (40 lap), az oltárokon gyakrabban 
ábrázolt szentek kivonatos iknonográfiá ja (4 lap), az o ltárokkal kapcsolatos 
szakkifejezések rövid m agyarázata (2 lap), a  vonatkozó irodalom  (6 lap), 
m ajd  CLXVIII képes tábla, végül hely-, név- és tárgym utató.

Mint bevezetésében a szerző kifejti, eddigi szakirodalmunk az oltárok
ról szólva azoknak inkább csak szobrászatával, festészetével, elszigetelt helyi 
sajátságaival foglalkozott, pedig az emberi alkotó tevékenység e magas isten
eszmény sugallta művészi megnyilvánulásában talán éppen az összhang a 
legmegkapóbb, mely a különböző összetevők folyton változó és fejlődő 
egyensúlyi helyzetéből adódik. Az építészet, festészet, szobrászat és ipar
művészetnek a telkekre ható harmóniáját mutatja ki régi, szép oltárainkban 
s ezeket a legfejlettebb ábrázoló technikával készült, szebbnél szebb képek
ben mutatja be. A könyv a vallás, a tudomány és a művészet áhítatának 
alkotása. r—r



Borbély A ndrás: Gondolatok az érzelmi éiet nevelése köréből. Kisújszállás. 
A magy. kir. Tisza István Tudom ányegyetem  pedagógiai szem inárium a és 
pszichológiai intézet. 76 1.

Meleg szívvel m egírt hasznos dolgozat. Nyílt szem ről és h ivatástudat
ról tanúskodnak m ár az előszó következő szavai is: „K orunkban, mely 
lépten-nyom on az érzelm i élet általános elszegényedésének tüneteit s az 
örök értékeknek: a jónak, igaznak, szépnek és szentnek pusztulását 
m utatja, az érzelmi nevelés fokozottabb felkarolása elsőrendű követelmény.“ 
A szerző tehát a jelenre nézve pesszimista, de a gyerm ek m egértésén ala
puló és az örök értékek szeretetére szoktató érzelmi neveléstől várja 
a jobb jövőt. Boldogság nincs harm ónia nélkül. U tóbbinak pedig gyökerét 
és ko ronáját csak az érzelmi élet melegsége, finom sága és értékes kiegyen
súlyozottsága képezi. Ez ad érdeklődési irányt az értelem nek, feszítő erőt 
az  akara tnak , szilárdságot a nemzeti, társadalm i összetartásnak. Az érzelmi 
fejlettség nélküli értelem  a legnagyobb veszedelem: „Minden pusztuló nép
nek, m inden kialvó ku ltú rának  a diadalm askodó értelem és a haldokló hit 
ad ta  meg a gyászkíséretet. Milyen büszkék vagyunk értelm ünkre, pedig 
mily szűk annak birodalm a. A m űvészet szépségénél, a lelkűnkben élő 
erkölcsi törvénynél, az isteni íönségnél cserben hagy bennünket.“ De sze
rencsére „m anapság örvendetesen gyarapszik a kor szellemi színvonalán 
álló s a hivatás erkölcsi m agaslatával b író  nevelők száma. De még hányán 
vannak m agyarázó — feleltető gépek, kik m it sem törődnek azzal, hogy 
szavuk, eljárásuk  milyen fájdalm as nyomot, milyen keserű hangulatot hagy 
a  gyerm ek lelkében“.

A szerző ügyesen vázolja az érzelem lélektanát, élettani kapcsolatait, 
a  testi-lelki alkattal, jellem mel való kapcsolatát, fejlődését, nevelési ki- 
aknázhatóságát. Sok jó irodalm i u talást találunk e könyvben, de itt némi 
kívánnivalónk m arad. A szerző hivatkozik például a „m odern evolúciós 
elm életre“, amely az érzelm ek prim átusát hirdeti. Hát a Darwin-, Hackel-, 
Cor. te-, Spencer-féle evolúciós elmélet m ár ugyancsak a múlté s nem 
modern. Ettől függetlenül azonban az igazán „m odern“ genetikus egésziség- 
lélektan (Krueger, Kroh, Werner  stb.) vagy a Jánsch-iéle genetikus struktúra- 
lélektan és sok m ás m ai kutatásirány  fölfedezte az érzelmi élet prim átusát, 
lényegességét. Ha m ár Adlerröl írt a szerző, foglalkoznia kellett volna (főleg 
kritikailag) Freuddal és Junggal. A m üncheni érzelem kutató Schelert, Pjündert 
is m egem líthette volna. A szerző helyesen célozgat az em beri ösztönnek az 
állatokétól eltérő voltára, de itt jó  lett volna az „érték-ösztönökre“ is kitérni. 
Jó lett volna kidom borítani, hogy az érzelmi állapot nem csak visszahat a 
testre, hanem  elsődlegesen is hat rá, például a horm onterm elést (legalább is az 
adrenalinterm elést) elsődlegesen is szabályozza, elektrom os feszültségkülönb
ségeket okoz (Féré— Veragouth  pszichogalvános reflexe stb.). — Term észe
tesen ilyen hiányok javarészt abban lelik m agyarázatukat, hogy a szűkre 
kiszabott keret ha tárt szabott a tárgyalás m inim ális teljességének is. De még 
így is ilyen tém ánál, mely rengeteg oldalt m utat, sokoldalú megvilágítást, 
kom oly elmélyülést, saját tapasztalást, igaz pedagógiai érzéket, sőt még 
élvezetes stílust is találunk < kis m űben. Minden pedagógusnak melegen 
aján lhatjuk . Dr. Kempelen Attila.

BEKÜLDÖTT KÖNYVEK.
Lám Frigyes: A győri ném et színészet története (1742— 1885). Győr, 1938. 

—  Lux Gyula: Nyelvi adatok  a délszepesi és dobsinai ném et település tö rté
netéhez. Pécs, 1938. — Lenkei Henrik: Az élet orm án. Hungária. Bp., 1938. —. 
Birkás Géza: Tolnai Vilmos emlékezete. Pécs, 1938. — Birkás Géza: A francia 
nyelvtanítás első nyom ai Pécsett és Szombathelyen. M artineum Rt. Szom bat
hely. — Perlaky Lajos: I. Ferenc József. Egyet. Nyomda. — Wagner Ferenc: 
Szlovenszkói m agyar pedagógusok. Különlenyomat. — Osváth Gedeon: A hal
hatatlan  diák. Színjáték. Kultúra. Kecskemét, 1938. — Dr. Osváth Gedeon: 
Petőfi ifjúsága. — Bados Jenő: Magyar oltárok. Egyetemi Nyomda. — Vitéz 
Terresy Győző: Sasok országában. Budapest, Franklin .

28.176. — K . M. Egyetem i Nyom da Budapest. (E’. : Thiering Richárd.)



A magyar nőképzés ügyének nagy halottja van. Tiszábádi 
Safáry Irma ny. felsőbbleányiskolai igazgató, munkában megszé
pült életének 81-ik esztendejében, örök álomra húnyta le szemét 
Kiskőrösön.

Nevét s pedagógiai működésének egykor széles e hazában 
méltányolt kiváló eredményeit a mai nemzedék már legfeljebb ha 
hírből ismeri. Pedig elhivatottságára, nagyvonalú tudományos fel- 
készültségére s elméleti és gyakorlati ismereteinek csodás gazdag
ságára, mindjárt pályája elején nem kisebb ember figyelt fel, mint 
közoktatásügyünknek hajdanvaló, ma is áldva és tisztelettel emle
getett atyamestere, Trefort Ágoston.

Nem volt hangos s még kevésbbé olcsó népszerűségre alapo
zott a Safáry Irma munkás élete. Csendben, zajtalanul, de annál 
lelkesebben, szinte párját ritkító odaadással szolgálta közel négy 
évtizeden át a hazai nőképzés ügyét.

Tanári működése a magyar nőnevelés hőskorával esett egybe. 
Az európai látkörű Trefort, minden idők egyik legszámottevőbb 
kultúrpolitikusa, a kiegyezést követő évek koncepciózus kultusz- 
minisztere s a legendás hírű és emlékezetű Zirzen Janka, a magyar 
nőképzés halhatatlan apostola voltak útjára indítói, akkor, midőn 
még csak kiváltságos lelkek, az akkori felvilágosult legjobb csalá
dok leányai léphettek csupán erre a göröngyös útra — kitűnő elő
képzettséggel. S ezek közül is csak vajmi kevesen. A legrátermet
tebbek, az igazán érdemesek, méltóak és tehetségesek.

Jelentkező pedig akadt volna fölös számmal, mert a talaját 
vesztett középosztály akkor már szívesen küldötte gyermekeit a 
korábban még lenézett, de biztos megélhetést nyújtó kenyérkereső 
pályákra. Trefort szeme előtt azonban a nyugati országok fejlett 
kultúrája s a magasabb iskolatípus nemes ideálja lebegett, számára 
tehát, aki a középszerűségtől egyébként is ösztönszerűen irtózott, 
a kvalitás mindennél fontosabb kellék volt.

Ez a szigorú szelekció okozta, hogy Safáry Irma, mint első 
jelentkező alig tizenötödmagával iratkozhatott csak be 1873-ban 
a Zirzen Janka vezetése alatt akkor megnyílt, de csakhamar orszá
gos hírűvé emelkedett budai, csalogányutcai tanítónőképző hall
gatói közé.
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A mindössze négy szemeszteres tanfolyam végeztével az ok
levelet nyert ifjú tanítónők ambíciózusabb része, köztük termé
szetesen a kitüntetéssel vizsgázott Safáry Irma is átkerült az
1875- ben létesített polgári iskolai tanítóképzőbe, melynek első ott
hona Pesten, az egykori Sugár-úton épült fel. Ez a kurzus akkor 
még csak egy évig tartott ugyan, növendékei azonban, köztük 
Stettin Ilona, Juhász Katalin, Egan Lujza, Marsitz Rozina, Воду a 
Irma, Igó Ida, Virág Rózsa és Achátz Mariska, nem csupán széle
sen megalapozott elméleti és gyakorlati ismereteikkel, de közép
iskolai oktatásunk nívójának fokozatos emelésével és kiépítésével 
és kitörölhetetlenül írták be nevüket és emléküket a nemzeti műve
lődés történelemkönyvébe.

Az intézet falai közül kiszabadult pályájáért és hivatásáért 
rajongó Safáry Irma, Trefort akaratából, egészen fiatalon, az
1876- ban megnyílt szekszárdi állami polgári iskola tanára lett.

Tolna vármegye székhelye akkor a Dunántúl szalonjának szá
mított, hol bennszülött famíliák hagyományos zárkózottsága foly
tán épenséggel nem volt könnyű a társadalmi érvényesülés. Külö
nösen nem egy idegenből odaszakadt gyermekleány-tanárnő szá
mára. A város emelkedett gondolkodású értelmisége azonban 
— még a Bach-korszak híres adminisztrátorának, báró Augusz 
Antalnak családja is — csakhamar felismerte a nyugati nyelvek 
legtöbbjét folyékonyan beszélő, ifjú tanárnő kivételes képességeit, 
választékos modorát és sokoldalú műveltségét, s ez alapon és lelkes 
munkássága révén Safáiy Irma szinte máról-holnapra érdeme sze
rint megbecsült neves tényezőjévé lett Szekszárd közéletének s 
dédelgetett kedvence, becézett , tanügy kéje“ a kis megyei székhely 
úri társadalmának.

Nőképzésünk ügye akkoriban egy elismerten jeles és nagy- 
tekintélyű tanügyi férfiú, Berecz Antal kezébe került. Ez az éles- 
szemű pedagógus, aki kezdettől fogva a legélénkebb figyelemmel 
kísérte Safáry Irma tehetségének és rátermettségének lendületes 
szárnycsapásait, szűknek találta számára a szekszárdi kereteket, 
a területet, amelyen eladdig munkálkodott s ez oknál fogva 1880-ban 
előbb Budapestre hívta fel, az akkor létesült felsőbbleányiskola 
tanárául, majd tíz évvel utóbb különleges küldetéssel a magyar
ságnak és a magyar kultúrának egyik valóban sokoldalúságot, 
bölcs előrelátást és rendkívüli tapintatot igénylő fontos őrhelyére, 
a felvidéki Lőcsére küldötte ki Safáry Irmát az ott megnyitandó 
állami felsőbb leányiskola szervezési munkálatainak keresztül
vitelére és igazgatására.

Itt, ennek a történelmi emlékekkel megszentelt, nagymultú 
városkának ősi falai között virágzott ki azután teljes pompájában 
az alig 34 esztendős Safáry Irma jóságosán szelíd, de amellett szí-
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vós és kemény egyéniségének kincses gazdagsága s a legnehezebb 
akadályokkal is játszva megbirkózó, fölényes szervező tehetsége. 
Az általa körültekintő gondossággal megszervezett, minden szük
ségesekkel korszerűen felszerelt és berendezett s a helyi és kör
nyékbeli lakosság konzervatív életfelfogása és idegenkedése foly
tán összesen csak tizenkét növendékkel megnyílt tanintézetet húsz 
év szakadatlan és fáradhatatlan, de mindvégig szeretettől áthatott, 
odaadó munkásságával kétszáznövendékes virágzó intézménnyé, a 
magyar közművelődés egyik sziklaszilárd fellegvárává sikerült 
kiépítenie.

Az ő bölcs vezetése alatt felserdült s kezei közül az életbe 
kikerült tanítványok megszámlálhatatlan serege igazolhatja ma is, 
ki volt és mit jelentett akkor a növendékei részéről közvetlen egy
szerűséggel csak „Nénikének“ szólított Safáry Irma Lőcse 
városában.

Amikor küldetése végeztével úgy látta, hogy a megizmosodott 
és tekintélyessé vált iskolának az ő személyére és irányító szere
pére szüksége többé már nincs, nyugdíjaztatását kérte, hogy életé
nek még hátralevő idejét a jól megérdemelt pihenésnek szen
telhesse.

Alig kapta azonban kézhez a nyugdíjaztatási okmányt, az 
Országos Nőképző Egyesület hívta meg a budapesti híres „Veres 
Pálné-leánynevelő Intézet“ vezetésére.

Példátlan buzgalmával, ismeretgazdagságának és tapasztala
tainak gyakorlati érvényesítésével hírt, nevet és dicsőséget szer
zett ennek az iskolának is, mígnem kétévi áldásos működése után, 
1912-ben, megvált ettől az intézettől is, végleg búcsút mon
dott sikerekben gazdag pedagógiai pályájának, s azzal a jóleső 
és felemelő tudattal, hogy a magyar nőképzés immár megdönthe
tetlen alapokon nyugszik, szülővárosába, Kiskőrösre költözött.

Itt, a világháború első éveiben, mikor a helyi polgári fiú- és 
leányiskola a férfi tanerők liadbavomdása folytán válságos hely
zetbe került, a város úri társadalmának spontán megnyilatkozott 
óhajára, minden díjazás nélkül, tanszéket vállalt ugyan, ami nagy 
díszt és megtiszteltetést jelentett az alsófokú intézet számára, 
egyébként azonban minden szabad idejét a közügyek önzetlen 
szolgálatának ajánlotta fel.

Hajlott kora ellenére cselekvő szerepet vállait és követelt 
magának minden közhasznú munkából. Lobogó szelleme, alkotó 
ereje pillanatig sem tűrt tétlenséget. A forradalmak lezajlása után 
aktív részt vett a Területvédő Liga, a MOVE, az ÉME és a MANSz 
helyi tagozatainak megalakításában és munkájában s ezenfelül is 
minden hazafias, kulturális és társadalmi megmozdulásban. Egyik



alapítója s fáradhatatlanul lelkes és buzgó tagja volt a Kiskőrösi 
Petőfi Irodalmi Körnek is.

A pihenést nem ismerő szakadatlan tevékenység1 azonban 
lessan-lassan felőrölte Safáry Irma elpusztíthatatlannak vélt szívós 
szervezetét s összeroppantotta alattomosan a nagyasszony lelki és 
szellemi erejét is. Bámulatos memóriája, mely alig egy év előtt is meg 
betéve deklamálta az egész hatalmas Toldi-trilógiát s Arany és 
Petőfi csaknem öszes költeményeit, szinte máról-holnapra mondta 
fel a szolgálatot.

Iáőnkint fel-fellobbant ugyan még lelkében a hamvadó Lélek 
egy-egy röpke szikrája — övéi és környezete ilyenkor gyönyörűség
gel lesték, s boldogan itták fel minden szavát —, de mindez már az 
enyészetbe temetkező, liúnyó életnek gyarsan tovarebbenő, hal
vány lidércfénye volt csupán.

Sem a rohamosan legyengült szervezet, sem a hatalmas lélek 
nem bírták már az elmúlással vívott emberfeletti küzdelmet, 
május hó 5-én a nagyasszony szíve megszűnt dobogni.

Safáry Irmát május 7-én temették el Kiskőrösön.
Halála a közvetlen hozzátartozó családok és jó barátokon 

kívül a hazai nőnevelést is gyászba borítja. Zoltán János.

K iadásért felelős : Z oltán János.

28.176. —  K irály i M agyar Egyetem i N yom da. (F. : Thiering Richárd.)



TANÁREGYESÜLETI
KÖZLÖNY

SZERKESZTI :

Dr. KARDEVÁN KÁROLY

ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI

LXXI. ÉVFOLYAM. 
1937. OKTÓBER.

2. SZÁM.

MEGJELENIK ÉVENKÉNT TÍZSZER.

KIADJA AZ O R S Z Á G O S  
K Ö Z É P IS K O L A I TANÁR
EGYESÜLET. B U D A P E S T  
VIII, CSEPREGHY-UTCA 4.

KIADÓHIVATAL BUDAPEST, 
VIII, CSEPREGHY-UTCA 4.

TARTALOM.

Bernolák Kálmán: Hetvenegyedik köz
gyűlésünkön mondott megnyitó be
széde. — Vitéz Esztergomi/ Ferenc fő
titkári jelentése. — Bihari Ferenc: 
Középiskoláink az évvég! értesítők 
tükrében. (I.)

FIGYELŐ. Kardeván Károly: Egyetemi 
tanárok írjanak-e középiskolai tanköny
veket? — Dr. Petrich Béla: Az élő ide
gen nyelveket tanító tanárok párizsi 
kongresszusa. — Dr. Sipos Lajos: A 
középiskolai tanárok XVIII. nemzetközi 
kongresszusa Párizsban.

FORGÁCSOK. 1 ['ermészetrajztanárok éven
kénti kongresszusa (Csatkai József). — 
Pedagógiai sablon, (kk.)

EGYESÜLETI ÉLET. Jelentés a balaton
füredi Csokonai-üdiilőházról. — A Ta
nárok özvegyeit és Árváit Segítő Orsz. 
Egyesület.

HÍREK. HALOTTAINK.
KÖNYVSZEMLE. Dengl János: Magyar 

nyelvhelyesség és magyar stílus. (Dr. 
Techert József.) — Zsámbéki László: 
Magyar művelődéstörténeti kis-lexi- 
kon. (Dr. Marczinkó Ferenc.) — Kiss 
Oszkár: Miénk a világ. (Gauder Andor.)

A tisztikar hivatalos órái.



Hankó Márton: Asztrometeorológ-iai és Ásztroszeizmológia. Dunán
túl Egyetemi Nyomda. 3 P.

Márton Hankó: Langfristige Vorausberechnung des Wetters. 
Dunántúl Egyetemi Nyomda. 4 P.
Mindkettő saját kiadás. Megrendelhető szerzőnél, Pécs, Lo
soncul. 15.

Erdős Tivadar: Német nyelvtan. Magánhasználatra. 2 P 8(1 f. 
Gyöngyös.

----- : Öröknaptár: 20 f. Bp. Élet irocl. nyomd. társ.
Dr. Janky István: Gondolattól a kifejezésig. Sarlai J. könyv

nyomdája. Sümeg, 1937.
Dr. Csóka I. Lajos: Mária Terézia iskolareformja és Kollár Ádúra. 

Pannonhalma, 1936.
Vitéz Komárnoki Gyula: Rajzkönyv. Dunántúl Pécsi Egyet. 

Könyvkiadó.
Bassola Zoltán: Decroly pedagógiai rendszere, 1937. Budapest.

Tagtársaink Könyvkirakata.

TIBOLDI JÓZSEF MŰVEI: Négyszólamú vegyeskarok.
Középiskolai használatra, I—IV. füzet. Iskolai ünnepélyekre alkal
mas dalok gyűjteménye. Egy füzet ára: 2 P. — Dalgyűjtemény 
zenés tornagyakorlatokhoz. Középiskolák részére, a legszebb ma
gyar népdalokból összeválogatva, összesen 64 dal. — A zenés 
tornagyakorlatok szerkesztésére és tanítására vonatkozó gyakor
lati utasításokkal. Ara: 5 P. — Dalos zsebkönyv. (101 dal.) —■ 
Iskolák, cserkészek részére. Ara: 2 P. — Szavalókórusok szerve
zésének és tanításának módszere. Ára: 2 P. — Szavalókórusok. 
I—II. hazafias, III. vegyes, IV—V. vallásos költemények. Egy 
füzet ára: 2 P. — A magyar népdal családfája. A magyar nép
dal eredetének és fejlődésének története. Ára: 8 P. — Petőfi és 
Julia. Történelmi regény négy kötetben. Petőfi és Julia megismer
kedésének, szerelmének és házasságának története a költő ver
sei, levelezése és Szendrey Julia naplója alapján. — Az irodalom- 
történet tanításához hézagpótló segédkönyv. — Ára: 10 P. — Meg
rendelhető a szerzőnél: Pestszenterzsébet, Vas Gereben-utca 11. 
szám.

ISKOLAI JELZŐÓRÁT
készít, javít, alakít és karbantart

Telefon: 12-90-24. S ch w arcz  Testvérek
Ó R A é s  finom m echanikai I P A R

B u l a p e ü V I ,  P odm an iczk y -u .  59. sz.



TANÁREGYESÜLETI 
KÖZLÖNY

SZERKESZTI:

Dr. KARDEVÁN KÄROLY

ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI

LXXI. ÉVFOLYAM. 
1937. NOVEMBER.

3. SZÁM.

MEGJELENIK ÉVENKÉNT TÍZSZER.

KIADJA AZ ORSZÁGOS 
KÖZÉPISKOLAI TANÁR- 
EGYESÜLET. BUDAPEST 
VIII, CSEPREGHY-UTCA 4.

TARTALOM.

Dr. Olasz Péter: A szuggesztió szerepe az 
iskolai nevelésben. — - Bihari Ferenc: 
Középiskoláink az évvégi értesítők tük
rében.

FIGYELŐ. Kardeván Károly: A magyar
- irodalomtörténet tanításának szelleme 

Csehszlovákiában.
FORGÁCSOK. Természetrajzszakosok ősz- 

szejövetele (Scheitz Antal).
EGYESÜLETI ÉLET. Jegyzőkönyv a 

LXXI. évi közgyűlést megelőző ülésről. 
— Jegyzőkönyv a LXXI. évi rendes 
közgyűlésről. — Pénztári jelentés.

HÍREK. HALOTTAINK.
KÖNYVSZEMLE. Pintér Jenő: A buda

pesti tankerület évkönyve. (Nagy Pál.) 
Loczka Alajos: A művelődés útja Ame
rikában. (Dr. v. Temesy Győző.) — 
Prinz Gyula és Teleki Pál: A magyar 
munka iöldrajza. (Dr. Takács Ottó.) — 
Egmont Colerus: Az egyszeregytől az 
integrálig. (Dr. Cavalloni Ferenc.) — 
Dr. Rumlik Emil: Dohnányi Frigyes. 
(Wagner J.)

KIADÓHIVATAL BUDAPEST,
VIII, CSEPREGHY-UTCA 4.



Tagtársaink Könyvkirakata.
Hankó Márton: Asztrometeorológiai és Asztroszeizmológia. Dunán

túl Egyetemi Nyomda. 3 P.
Márton Hankó: Langfristige Vorausberechnung des Wetters. 

Dunántúl Egyetemi Nyomda. 4 P.
Mindkettő saját kiadás. Megrendelhető szerzőnél, Pécs, Lo- 
sonc-u. 15.

Erdős Tivadar: Német nyelvtan. Magánhasználatra. 2 P 80 f. 
Gyöngyös.

----- : Öröknaptár: 20 f. Bp. Élet írod. nyomd. társ.
Dr. Janky István: Gondolattól a kifejezésig. Sarlai J. könyv

nyomdája. Sümeg, 1937.
Dr. Csóka I. Lajos: Mária Terézia iskolareformja és Kollár Ádám. 

Pannonhalma, 1936.
Vitéz Komárnoki Gyula: Rajzkönyv. Dunántúl Pécsi Egyet. 

Könyvkiadó.
Rassola Zoltán: Decroly pedagógiai rendszere, 1937. Budapest.

Dr Farkas László: Vedres István mérnök élete és működése. 
Szeged, 1937.

Dr. Wagner József: A modern fogalmak magyar latin szótára, 
tagtársainknak 2 P. * 1

T a g tá rsa in k  fig y elm éb e .
Egyesületünk kiadásában megjelenik a Pedagógiai Szak- 
könyvek c. sorozat.
Megjelent:

1. köt. Pedagógiai Elvek (Bevezetés a nevelői 4
gondolkodásba). 98 1. Irta: dr. Dékány 
István ...........................................................  Ára 3P

2. köt. Bevezetés a nevelés lélektanába. Irta: Dr. Várkonyi
Hildebrand. Ára 6 P.

3. kötet. A történelmi kultúra útja (Középiskolai
történettanítás). 128 1. lrta:dr. Dékány Ist
ván...................................................................  Ára 3 „

4. köt. A földrajz tanítása. Irta: Dr. Kari János.
1331...................................................................  Ára 4 „

5. köt. A modern nyelvek tanítása. Irta: Dr. Petrich Béla-
Ára 3 P.

Folytatólagosan minden tárgy didaktikája megjelenik. Egye
sületünk tagjai 50% engedménnyel kapják; a pénz beküldésével 
csekklapon rendelhetik meg a Középisk. Tanáregyesületben. Bp. 
VIII., Csepreghy-u. 4. Kérjük tagtársainkat, segítsék elő megren
delésükkel Egyesületünk kulturális céljait.

ISKOLAI JELZŐÓRÁT
készít, javít, alakít és karbantart

Telefon: 12-96-24. S chw a rcz Testvérek
Ó R A  é s  finom m echanikai I P A R
B u d ap estV I, P o d m an iczk y -u . 59. sz.



TANÁREGYESÜLETI
KÖZLÖNY

SZERKESZTI :

Dr. KARDEVÁN KÁROLY

ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI

LXXI. ÉVFOLYAM . 
1937. DECEMBER.

4. SZÁM.

MEGJELENIK ÉVENKÉNT TÍZSZER.

KIADJA AZ ORSZÁGOS 
KÖZÉPISKOLAI TANÁR- 
EGYESÜLET. BUDAPEST 
VIII, CSEPREGHY-UTCA 4.

KIADÓHIVATAL BUD APEST,
VIII, CSEPREGHY-UTCA 4.

TARTALOM.

Pintér Jenő: Az iskola hivatása a nyelv- 
művelés szolgálatában. — Dr. vitéz Te 
mesy Győző: A diákság általános tábo
roztatása. — Átányi István: A diák- 
levelezés.

FIGYELŐ. Dr. Éber János: A tanító 
Nemzeti Színház.

FORGÁCSOK. Egy bemutató tanítás utó
játéka. (kk.)—Tanítson az utca is! (kk.)

EGYESÜLETI ÉLET. Budapesti Tanári 
Kör. Elnökünk meglátogatta győri kar- 
társainkat. — Az Élőnyelvi Szakosztály.

HÍREK. HALOTTAINK.
KÖNYVSZEMLE. Csengery János: I. 

Odysseia, II. Ilias. (Zlinszky Aladár.) — 
Dr. Miskolcsy István: Magyar-olasz 
összeköttetések az Anjouk korában. 
(M. Á.) — Petrich Béla: A modern nyel
vek tanítása, fTravnik Jenő.) — Lélek
tani tanulmányok. (Waldapfel László.)

BEKÜLDÖTT KÖNYVEK.



Hankó Márton: Asztrometeorológiai és Asztroszeizmológia. Dunán
túl Egyetemi Nyomda. 3 P.

Márton Hankó; Langfristige Vorausberechnung des Wetters. 
Dunántúl Egyetemi Nyomda. 4 P.
Mindkettő saját kiadás. Megrendelhető szerzőnél, Pécs, Lo- 
sonc-u. 15.

Erdős Tivadar: Német nyelvtan. Magánhasználatra. 2 P 80 f. 
G y ö n g y ö s .

----- : Öröknaptár: 20 f. Bp. Élet irod. nyomd. társ.
Dr. Jánky István: Gondolattól a kifejezésig. Sarlai J. könyv

nyomdája. Sümeg, 1937.
Dr. Csóka I. Lajos: Mária Terézia iskolareformja és Kollár Ádám. 

Pannonhalma, 1936.
Vitéz Komárnoki Gyula: Rajzkönyv. Dunántúl Pécsi Egyet. 

Könyvkiadó.
Bassola Zoltán: Decroly pedagógiai rendszere, 1937. Budapest.

Dr. Farkas László: Vedres István mérnök élete és működése. 
Szeged, 1937.

Dr. W agner József: A modern fogalmak magyar-latin szótára, 
tagtársainknak 2 P.
Dr. Szondy György: A magyar ifjúsági irodalom gyermekkora. 

Studium. 1 P.
-----A modern iskola és az ifjúság olvasmányai. Kir. Magy. Ekye-

t e m i N y o m d a . (A  V K M . a  t a n á r i  k ö n y v t á r a k n a k  b e s z e r z é s r e  
a j á n lo t ta .)  120 P.

-----Bezerédj Amália. Studium. 1-50 P.
-----Csathó Kálmán. (Kortársaink 2. sz.) Studium. 1-60 P.
-----Mit olvasson a gyermek*? (Szülők Könyvtára 13. sz.) Studium.

1-40 P.
----- Testvérke naplója. (Könyvbarátok Kiskönyvei 5. sz.) Kir.

Magy. Egyetemi Nyomda. 3-60 P.
-------A  m e s é s k ö n y v  á lm a i .  S in g e r  é s  W o lf n e r .
-----A III. B. tanárt választ. Singer és Wolfner.
-----Május hercegnője. Singer és Wolfner.
——  Állatok, virágok. Studium. —-40 P.
-----Barlanghy Balambér. Dante. 1-20 P.

Tagiársaink Könyvkirakata.

ISKOLAI JELZÖÓRÁT
készít, javít, alakít és karbantart

Telefon: 12-96-24. S chw a réz Testvérek
Ó R A  é s  finom m echanikai I P A R
B u d a p e s tV I, P o dm an iczky -u . 59. sz.



ORSZÁGOS K Ö Z É PISK O L Á ID
л m У / £<0 .

KÖZLÖNY
SZERKESZTI :

Dr. KARDEVÁN KÁROLY

V/Äv>p

LXXI. ÉVFOLYAM. 
1938. JANUÁR.
5. SZÁM.

MEGJELENIK ÉVENKÉNT TÍZSZER.

KIADJA AZ ORSZÁGOS 
KÖZÉPISKOLAI TANÁR- 
EGYESÜLET. BUDAPEST 
VIII, CSEPREGHY-UTCA 4.

TARTALOM:

Bernolák Kálmán: 1938. — Brisits Frigyes 
és Szabó Ferenc a tanmenetekről.

FIGYELŐ. Farkas László: Kodály Zoltán 
előadása a helyes magyar kiejtésről. — 
Szondy György: A debreceni középisko
lák és középfokú iskolák növénykertje.
— Szőnyi Sándor: A munkáltató oktatás 
kifejezéseinek jegyzéke. — Geszti La
jos: Néhány megjegyzés.

FORGÁCSOK. Az újév és a nagyszerű 
halál, (kk.) — Panaszok, (kk.) — A ma
gyar á hang veszedelme, (kk.)

EGYESÜLETI ÉLET. Egyesületünk két 
felterjesztése Hóman Bálint miniszter 
úrhoz. — Budapesti Tanári Kör. — Vá
lasztmányi ülésünk. — Az Élőnyolvi 
Szakosztály ülése. — A T . ö. és A. SE.
— Szabolcsi Kör.

HÍREK.
KÖNYVSZEMLE. Imre Sándor: A jelen 

a nevelői gondolkozásban. (Hamvas 
Gyula.) — Bassola Zoltán: Decroly pe
dagógiai rendszere. (Zibolen Endre.)

KIADÓHIVATAL BUDAPEST,
VIII, CSEPREGHY-UTCA 4.



Tagtársaink Könyvkirakata
Erdős Tivadar: Német nyelvtan. Magánhasználatra. 2 P 80 f. 

Gyöngyös.
----- : Öröknaptár: 20 f. Bp. Élet Írod. nyomd. társ.
Dr. Jánky István: Gondolattól a kifejezésig. Sarlai J. könyv

nyomdája. Sümeg, 1937.
Dr. Csóka I. Lajos: Mária Terézia iskolareformja és Kollár Ádáni, 

Pannonhalma, 1936.
'Vitéz Komárnoki Gyula: Rajzkönyv. Dunántúl Pécsi Egyet. 

Könyvkiadó.
Hassola Zoltán: Decroly pedagógiai rendszere, 1937. Budapest.

Dr. Farkas László: Vedres István mérnök élete és működése. 
Szeged, 1937.

Dr. Wagner József: A modern fogalmak magyar-latin szótára, 
tagtársainknak 2 P.
Dr. Szondy György: A magyar ifjúsági irodalom gyermekkora. 

Studium. 1 P.
— -  A modern iskola és az ifjúság olvasmányai. Kir. Magy. Ekye- 

temi Nyomda. (A VKM. a tanári könyvtáraknak beszerzésre 
ajánlotta.) 120 P.

-----Bezerédj Amália. Studium. 1-50 P.
-----Csathó Kálmán. (Kortársaink 2. sz.) Studium. 1-60 P.
-----Mit olvasson a gyermeki (Szülők Könyvtára 13. sz.) Studium.

1-40 P.
-----Testvérke naplója. (Könyvbarátok Kiskönyvei 5. sz.) Kir.

Magy. Egyetemi Nyomda. 360 P.
-----A meséskönyv álmai. Singer és Wolfner.
-----A III. B. tanárt választ. Singer és Wolfner.
-----Május hercegnője. Singer és Wolfner.
-----Állatok, virágok. Studium. —-40 P.
-----Barlanghy Balambér. Dante. 1-20 P.
Nagy Jenő: Az erdő madárvilága, 65 színes és 26 fekete madárkép

pel, Debrecen, 310 P, bolti ára 4 P.
Dr. Koczogh András: Gyakorlati keresztyén nevelés. A Keresztyén 

Ifj. Egyesület kiadása, 80 f.

Tagtársaink szíves figyelmébe!
A Közlöny 5. számához befizetőlapot mellékeltünk. Nagyou 

kérjük az intézeti megbízott és igazgató urakat a tagdijhátralékok 
befizetésének szorgalmazására.

Tagdíjat, előfizetést és a pedagógiai szakkönyvek árát mindig 
az Egyesület 5015. számú csekkszámlájára fizessük be.

A tanári könyvtárak és egyes előfizetők esetleg hiányzó pél
dányaikért idejében szólaljanak fel, mert egy éven túl díjtalan 
pótlást nem teljesítünk.

V. Fraknóy József 
Pénztáros.



TANÁREGYESÜLETI
KÖZLÖNY

SZERKESZTI :

Dr. KARDEVÁN KÁROLY

LXXI. ÉVFOLYAM.

M E G JE L E N IK  É V E N K É N T  T ÍZ S Z E R .

KIADJA AZ O R S Z Á G O S  
K Ö Z É P IS K O L A I TANÁR-  
EGYESÜLET. B U D A P E S T  
VIII, CSEPREQHY-UTCA 4.

TARTALOM:

Meghívó a Madai Gyula-emlékünnepélyre. 
Semetkay József: Magyar1 írásbeli dol
gozatok. — Masszi Ferenc: A közép
iskolai tankönyvírás pályázatának kér
dése. — Suszter Oszkár: A tanárképzés.

FIGYELŐ: Párkányi Norbert: A múlt 
iskolaév érettségi vizsgálatai — Bod- 
rossi Lajos: A természettudománytól az 
iskolai tantárgyig. — Gábor Jenő: Egy 
kis elmélkedés a rajztanításról. — F. M.: 
Beszámoló a nyári továbbképző tan
folyamról. — Szepesvári Béla: A tanári 
könyvtáfak anyagának kiválasztása. — 
Vitéz Szabó István Andor: Visszalapo
zunk.

FORGÁCSOK. Rendelet és ajánlás, (kk.) 
— Egy kitűnő könyv, (kk.) — „Az újév 
és a nagyszerű halál“ c. forgácshoz. 
(Zlinszky Aladár.)

EGYESÜLETI ÉLET. Budapesti Tanári 
Kör. Debreceni Kör. Soproni Tanári Kör.

HÍREK. HALOTT AINK. 
KÖNYVSZEMLE. Kallós Zsigmond, Sau- 

vageot, Kerékjártó Béla, Dorosmay Já
nos, Komárnoky Gyula, Kozocsa Sán
dor, Ortutay Gyula, Magyar Bálint, 
Nagy Jenő, Csóka J. Lajos könyveiről 
és az Á. T. I. Kisatlaszáról.

1938. FEBRUÁR.

6. SZÁM .

KIADÓHIVATAL BUDAPEST,
Vili, CSEPREGHY-UTCA 4.



Erdős Tivadar: Német nyelvtan. Magánhasználatra. 2 P 80 £ 
Gyöngyös.

----- : Öröknaptár: 20 f. Bp. Élet irod. nyomd. társ.
Dr. Jánky István: Gondolattól a kifejezésig. Sarlai J. könyv

nyomdája. Sümeg, 1937.
Dr. Csóka I. Lajos: Mária Terézia iskolareformja és Kollár Ádám, 

Pannonhalma, 1936.
V itéz Komárnoki Gyula: Rajzkönyv. Dunántúl Pécsi Egyet. 

Könyvkiadó.
Bassola Zoltán: Decroly pedagógiai rendszere, 1937. Budapest.
Dr. Farkas László: Vedres István mérnök élete és működése. 

Szeged, 1937.
Dr. Wagner József: A modern fogalmak magyar-latin szótára, 

tagtársainknak 2 P.
Dr. Szondy György: A magyar ifjúsági irodalom gyermekkora. 

Studium. 1 P.
-----A modern iskola és az ifjúság olvasmányai. Kir. Magy. Ekye-

temi Nyomda. (A VKM. a tanári könyvtáraknak beszerzésre 
ajánlotta.) 120 P.

-----Bezerédj Amália. Studium. 1-50 P.
—— Csathó Kálmán. (Kortársaink 2. sz.) Studium. 1-60 P.
----- Mit olvasson a gyermek? (Szülők Könyvtára 13. sz.) Studium.

1-40 P.
----- Testvérke naplója. (Könyvbarátok Kiskönyvei 5. sz.) Kir.

Magy. Egyetemi Nyomda. 3 60 P.
-----A meséskönyv álmai. Singer és Wolfner.
—  A  III. B . t a n á r t  v á la s z t .  S in g e r  é s  W o lf n e r .
-------M á j u s  h e r c e g n ő je .  S in g e r  é s  W o lfn e r .
----- Állatok, virágok. Studium. —-40 P.
-----Barlanghy Balambér. Dante. 1-20 P.
Nagy Jenő: Az erdő madárvilága, 65 színes és 26 fekete madárkép

pel, Debrecen, 3-10 P, bolti ára 4 P.
Dr. Koczogh András: Gyakorlati keresztyén nevelés. A Keresztyén 

Ifj. Egyesület kiadása, 80 f.
Bíró Izabella és Schlandt Henrik: Szólások és fordulatok magyar

német gyűjteménye. Bp„ 1937. Kilián.
Újvári Béla: Művészeti nevelés. Sylvester-nyomda. 3 P. A szerző

nél, XI., Zenta-utca 5.
Zlinszky Aladár: Művészi hangfestés és hangutáuzás. Bp., 1937.

Medvei Dezső bizománya, Múzeum-kőrút. 1 P 80 f.
Pintér Jenő: A magyar irodalom története. Két kötet, 571 -f 654 lap, 

Bpest, Franklin 1938.

Tagtársaink Könyvkirakata.

Előfizetőink szíves figyelmébe !

Több előfizetőnk sok évre hátralékban van az elő
fizetési díjjal. Nagyon kérjük őket, hogy legalább 1936/37. 
és 1937/38. tanévekre rendezzék előfizetési díjaikat. Akik 
ezt 1938. március hó 1.-ig nem teszik, azokat töröljük az 
az előfizetők soráből. v, Fraknóy József pénztáros.



ORSZÁGOS KOZEPISKOL

TANÁREGYESÜL
KÖZLÖNY

SZERKESZTI :

Dr. KARDEVÁN KÁROLY

LXXI. ÉVFOLYAM.
1938. MÁRCIUS.
7. SZÁM.

M E G JE L E N IK  É V E N K É N T  T ÍZ S Z E R .

KIADJA AZ O R S Z Á G O S  
K Ö Z É P IS K O L A I TANÁR-  
EGYESÜLET. B U D A P E S T  
VIII, CSEPREGHY-UTCA 4.

KIADÓHIVATAL BUDAPEST,
VIII, CSEPREGHY-UTCA 4.

TARTALOM:

Madai Gyula emlékünnepély. Bernolák 
Kálmán, elnök megnyitó beszéde. Szőr 
nyi Sándor: Madai Gyula méltatása. 
Párkányi Norbert: Madai Gyula em
léke. — Semetkay József: Magyar írás
beli dolgozatok. Vagylagos tételek az 
érettségin.

FIGYELŐ. Újvári Gyula: Érettségi téte
lek a magyar nyelvből 19,‘16'37-ben. — 
Szabó István Andor: Visszalapozunk.

FORGÁCSOK. Üj élet az Egyesületben. 
(kk.) — Egységes német helyes-ejtés a 
középiskolákban. (Losányi Gyula.)

EGYESÜLETI ÉLET. Madai Gyula em
léke. (Eszter доту Ferenc.) — Buda
pesti Tanári Kör. Tájékoztató az 
О. К. T. E. balatonfüredi üdülőházáról.

HÍREK. HALOTT AINK.
KÖNYVSZEMLE. Pintér Jenő, Rozson- 

dai Károly és Sümcghy József, Bíró 
Izabella és Schlandt Henrik, Kunszery 
Gyula, Márffy Oszkár, Újvári Béla, 
Koczogh András, Szentmihályinc Szabó 
Mária, Radnai Béla könyveiről.

Beküldött könyvek.



Nagy Jenő: Az erdő madárvilága, 65 színes és 26 fekete madárkép
pel, Debrecen, 310 P, bolti ára 4 P.

Dr. Koczogh András: Gyakorlati keresztyén nevelés. A Keresztyén 
Ifj. Egyesület kiadása, 80 f.

Bíró Izabella és Sehlamlt Henrik: Szólások és fordulatok magyar- 
német gyűjteménye. Bp., 1937. Kilián.

Üjvári Béla: Művészeti nevelés. Sylvester-nyomda. 3 P. A szerző
nél, XI., Zenta-utca 5.

Zlinszky Aladár: Művészi hangfestés és hangutánzás. Bp., 1937.
Medvei Dezső bizománya, Múzeum-kőrút. 1 P 80 f.

Pintér Jenő: A magyar irodalom története. Két kötet, 571 4  654 lap, 
Bpest, Franklin 1938.

Szabó István Andor: Gondolattöredékek. 1-50 P a Stúdiumnál. 
Bpest, 1938.

Tagtársaink Könyvkirakata.

A z  E g y esü le t p o s ta ta k a ré k p é n z t. c se k k sz á m lá ja
5 0 1 5 . szám .

NYUGTÁZÁS

1938. február 4-től 1938. március 7-ig befolyt péuzkültleményekrői.
1.935/6: Erdész E. (6 P).
1936/7. I. á 3 P: V. Csömöry I., Dióssi F. (2 P), Erdélyi P. (2 P), 

H rabkovszky A. (2 P), In th  B., Kengyel M., Koppányi B., P in tér L., Szeg- 
szárdy J.

1936/7. II. á 3 P: B ehányi E., Bíró B.-nc, E rdei J., M ányoki V., P á r
kányi N.-né, Petter A., Rózsa A., Semetkay J. (1-60 P ), Soós S., Szödényi A.

1936/7. á 6 P: Balogh A., Bodrossi L., Buda L., D obrovich Á., Dományné 
Balogh I., Erdész E., H arsányi Gy., H orváth J. (Bp.), K isparti J., Kovácsy J., 
Öllé I., Papp I. (Hatvan), Rátvay J., Simon K. (Bp.), Steller I., Takács A., 
T odorán J., Ványi F., Zwickl P.

1937/8. I. a 3 P: Almássy I., Bakos I., Behányi E., Benkő I., Bezzegh Gy., 
Borbély A., Bozzay E., Böröczffy K., Csoltkó I., Ercsey J., Esknlits F., 
Fábiánné Biczó I., Fábián  Gy., Gábriel J., Gedeon Gy., G rabler I., Hadnagy 
L., Halász V., Happ J., H aypál B., H ársing I., H erbály Gy.. Herkely I., 
Janó I., Jeanplong J., K akasi Gy., K árpáti Gy., K eresztúry Gy., Iveresztúry K., 
Keresztély E., Kertész J., Kohányi Z., Kottász J., v. Kondor J., Kovács K., 
Kunszeri Gy., Kurucz Gy., Laborczy A. (2 P fv. d.), M antuano J., M arton Gy., 
Nagy J. (Szombathely), Nagy S. (Bp., 3-20 P), v. Nemes I., Oláh K., Pap A., 
Pállá J., v. Pálfi J., Pethő-Perepatits I., Petneházyné I. P., Poócza G., Pol
gár E., Regős J., Sajtos I., Schlosser J., Schum m er Sz., v. Simon L., Soós S., 
Szepesváry B. (2-60 P ), Szász K., Tasnády K., T óth P. (Szeged), V árdai B., 
Veszprémi E.

1937/8. II. d 3 P: Antal L., Balkányi E., v. B akonyi I., Békéi I., Biczó F., 
B író B. (1-40 P), Bíró L., Boros F„ Bors V., Bujdosó J., Busák B., Csabai I., 
Dobos J., E m m er J., Faragó  I., F ialka M., F ray  J„ Gál M., Grabowieczky L., 
Halász Gy.. H orváth J„ H üm pfnem é K. O., Jancsitz H., Katona F., Kovács 
B. J. (Szeged), K örm endyné S. E., Kővári A., K ucsera R.. L auringer E„ 
Lendvai E., Lenkey L., Marcsek T., M artonos L., Megesi I., Mészáros V., 
Nagyághy L., Néder Gv-, Nemes M., Ném eth I., Németh V., Pauka 1., Posgay 
P„ Ravasz E.. Reseh A., Schembeck E., Schiigerl M., Simon E„ Soltné S. I., 
Somogyi I., Szemhő A., Szente K., Székely A., Szilágyi S. (2 P ), Szűcs S. 
(Kispest). Techert t. (2 P), Ú jvári P., Vértes I., Zlinszky A. (0-60 P).



ORSZÁGOS KOZÉPISK

TANÁREGYESÜ
KÖZLÖNY

SZERKESZTI:

Dr. KARDEVÁN KÁROLY

LXXI. ÉVFOLYAM. 
1938. ÁPRILIS..
8. SZÁM .

MEGJELENIK ÉVENKÉNT TÍZSZER.

K IA D JA  AZ O R S Z Á G O S  
K Ö Z É P IS K O L A I T A N Á R - 
EGYESÜLET. B U D A P E S T  
VIII, CSEPREGHY-UTCA 4.

KIADÓHIVATAL BUDAPEST,
VIII, CSEPREGHY-UTCA 4.

TARTALOM.

Hómon Bálint országgyűlési beszéde. — 
Kása Kálmán: Gyakorlati irányú leány- 
nevelésünk. — Kari János: A Harma
dik Birodalom törekvése a biológiai ok
tatás terén. — Nagy Pál: A gyakorlati 
irányú középiskolák. — Jámbor György: 
Az 1935—36. év iskolaügyének, világ- 
tükre.

FIGYELŐ. Szathmáry Lajos: A hódmező
vásárhelyi ref. gimnázium a tanyai 
diákokéit.

FORGÁCSOK. Madai Gyula és külföldi 
kapcsolataink. (Sipos Lajos.) — Diák
nyelv— kabaréstílus, (kic.) — Egy tanár 
támadása az iskola nyelvvédő mozgal
ma ellen, (kk.) — „Kell-e új közép
iskola“! (kk.) — Rajzszakos tanárok 
nyári továbbképző-tanfolyama. (Bíró 
Béla.) — Középiskoláink óramulasztá
sai a múlt iskolaévben. (Párkányi Nor
bert.)

EGYESÜLETI ÉLET. Budapesti Tanári 
Kör. Az Élőnyelvi Szakosztály. — Vas
vármegyei Tanári Kör. — Debreceni 
Tanári Kör. — Szolnoki Tanári Kör.

HÍREK. — HALOTT AINK.
KÖNYVSZEMLE. Az Arany könyvtárról, 

Bartha József, Várkonyi Hildebrand, 
Zsák Wilfried, Molnár János, Eperjessy 
Kálmán és Juhász László könyveiről.



Tagtársaink Könyvkirakata.
Cserép József: Classica philologia, a történelem alapozója. 

Lingua.
Korpás Ferenc: Miért tanul a gimnazista latin nyelvet? Attila- 

nyomda. — Hogyan lehet helyesen és jól tanulni? Csóthy Ferenc
nél, Budapest, Krisztina-körút 133. Ára 1 P.
Nagy Jenő: Az erdő madárvilága, 65 színes és 26 fekete madárkép

pel, Debrecen, 3-10 P, bolti ára 4 P.
Dr. Koczogh András: Gyakorlati keresztyén nevelés. A Keresztyén 

Ifj. Egyesület kiadása, 80 f.
Bíró Izabella és Schlandt Henrik: Szólások és fordulatok magyar

német gyűjteménye. Bp., 1937. Kilián.
Újvári Béla: Művészeti nevelés. Sylvester-nyomda. 3 P. A szerző

nél, XI., Zenta-utca 5.
Zlinszky Aladár: Művészi hangfestés és hangutánzás. Bp., 1937.

Medvei Dezső bizománya, Múzeum-körűt. 1 P 80 f.
Pintér Jenő: A magyar irodalom története. Két kötet, 5714 654 lap, 

В pest, Franklin 1938. 30 P.
Szabó István Andor: Gondolattöredékek. 1-50 P a Stúdiumnál. 

Bpest, 1938.

Tagtársaink és előfizetőink szíves figyelmébe.
Nagyon kérjük azokat a tagtársakat és előfizetőket, akik még 

hátralékban vannak tagdíjukkal és előfizetési dijukkal, hogy a 
hátralékos összegeget legkésőbb a folyó tanév végéig fizessék be 
az egyesületi 5015. sz. csekkszámlára.

Pedagógiai könyveink egyes kötetei kifogyóban vannak. 
Az érdeklődőknek ajánljuk a megszerzést, mert az esetleges új ki
adás már nem kapható ilyen előnyös árban.

LOPOS GYULA
BUDAPEST, BÉCSI-ÚT85. SZÁM

ISKOLAPADOK
TORNASZEREK

JÁTSZÓSZEREK ISKOLATÁBLÁK
F A L R A F E S T E T T  T Á B L Á K
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ORSZÁGOS KOZEPISKOL

TANÁREGYESÜLE
KÖZLÖNY

SZERKESZTI :

Dr. KARDEVÁN KÁROLY

LXXI. ÉVFOLYAM.
1938.
MÁJUS-JÚNIUS.
9 -1 0 . SZ .

MEGJELENIK ÉVENKÉNT TÍZSZER.

K IA D JA  AZ O R S Z Á G O S  
K Ö Z É P IS K O L A I TA N Á R - 
EGYESÜLET. B U D A P E S T  
VIII, CSEPREGHY-UTCA 4.

KIADÓHIVATAL BUDAPEST,
VIII, CSEPREGHY-UTCA 4.

T A R T A L O M .
Közgyűlési meghívó. — Bern oláh K ál

mán: Miniszterváltozáe. — Kerecsényi 
Dezső: A gimnáziumi új magyar tan
terv elvi háttere. — Benisch Artúr: 
Magyarország óvó- és oktatószemély
zetének statisztikája. — Hári Ferenc: 
A német ifjúság megszervezése.

FIGYELŐ. Hajdú János: Üj magyar 
oktatástan. — Nagy Pál: A középisko
lák az 1938/39. évi állami költségvetés
ben. — Harsányt István: A tanulás 
módszerének tanítása. — Hollós István: 
Szép olvasás. — Bodrossi Lajos: Ter
mészettudomány és nevelés.

FORGÁCSOK. Öt érdemjegyű osztályo
zás. (h.) — A tanárság és a tudomá
nyosság. (kk.) — Egy óraadó helyettes 
tanár, (kk.) — Névtelen levelek. (kk.) 
— Tankönyvbírálatok és a Közlöny. 
(A szerkesztő.) — Jutalmazzuk diák
jainkat betétkönyvvel! (sl.) — A német
szakos tanárok gyakori panasza. (Lo- 
sányi Gyula.)

EGYESÜLETI ÉLET. Budapesti T. K . -  
Szabolosi T. K. — Debreceni T. K. — 
Élőnyelvi Szakosztály. — Választmányi 
ülés jegyzőkönyve. — Budapesti T. K.

HÍREK.
KÖNYVSZEMLE Rosner Károly, Per- 

laky Lajos, Osváth Gedeon, Szabó Ist
ván Andor, Rados Jenő, Borbély András 
könyveiről.

BEKÜLDÖTT KÖNYVEK.



Olasz Péter S. J. (Ír.: Gyermekkor, serdülőkor, nevelés, Budapest, 
1938. Egyetemi Nyomda, 292 1., ára 5 P.

Osváth Gedeon: A halhatatlan diák, (Petőfi) színjáték, ára 2 P, a 
szerzőnél, Kecskemét, Kenderes,чу-út 3.

Belohorszky Ferenc: Magyar problematika a középiskolában. 
Egyetemi Nyomda, ára —80 P.
Cserép József: Classica philologia, a történelem alapozója. 

Lingua.
Korpás Ferenc: Miért tanul a gimnazista latin nyelvet? Attila- 

nyomda. — Hogyan lehet helyesen és jól tanulni! Csáthy Ferenc
nél, Budapest, Krisztina-körút 133. Ára 1 P.
Nagy Jenő: Az erdő madárvilága, 65 színes és 26 fekete madárkép

pel, Debrecen, 310 P, bolti ára 4 P.
Dr. Koezogh András: Gyakorlati keresztyén nevelés. A Keresztyén 

Ifj. Egyesület kiadása, 80 f.
Bíró Izabella és Schlandt Henrik: Szólások és fordulatok magyar

német gyűjteménye. Bp., 1937. Kilián.
Újvári Béla: Művészeti nevelés. Sylvester-nyomda. 3 P. A szerző

nél, XI., Zenta-utca 5.
Zlinszky Aladár: Művészi hangfestés és hangutánzás. Bp., 1937.

Medvei Dezső bizománya, Múzeum-kőrút. 1 P 80 f.
Szabó István Andor: Gondolattöredékek. 1-50 P a Stúdiumnál. 

Bpest, 1938.
Pintér Jenő: A magyar irodalom története. Két kötet, 5714 654 lap, 

Bpest, Franklin 1938. 30 P.

Tagtársaink Könyvkirakata.

LOPOS GYULA
B U D A P E S T ,  B É C S I - Ü T  85 .  S Z Á M

ISKOLAPADOK
TORNASZEREK

já t s z ó s z e r e k  I S К О  L AT Á В L Á К
F A L R A F E S T E T T  T Á B L Á K
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